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CUVÂNT C TRE CITITORI 
 
Dup  cum este îndeob te cunoscut, «Evanghelia lui Dumnezeu» (1 Tes. 2, 2), «cuvintele 
vie ii celei ve nice» (Ioan 6, 68) au r sunat, pentru întâia oar , în auzul str mo ilor 
no tri, în epoca apostolic .  
Sfântul Andrei, «fratele lui Simon Petru» (Ioan 1, 40), cel dintâi dintre ucenicii 
Domnului care a m rturisit: «am g sit pe Mesia Care se tâlcuie te Hristos» (Ioan 1, 41), 
unul din cei doisprezece Apostoli (Matei 10, 2; Marcu 3, 16; Luca 6, 14; Fapte 1, 13), a 
propov duit adev rul evanghelic în Sci ia Mic , Dobrogea de ast zi, a a cum 

rturise te, într-un glas, întreaga tradi ie bisericeasc , prin Tertulian (†240), Origen 
(†254), Eusebiu de Cezareea (†340), Sinaxarul Bisericii constantinopolitane etc.  
Este deosebit de semnificativ c i unele texte din Noul Testament dau m rturie, direct 
sau indirect, despre propov duirea Sfintei Evanghelii, în primul rând, în Sci ia Mic , 
înc  din epoca apostolic . Scriind din Roma, în anul 63, Epistola c tre Coloseni, 
Sfântul Apostol Pavel precizeaz  c  Evanghelia pe care au cunoscut-o destinatarii 
Epistolei sale «a fost propov duit  la toat  f ptura de sub cer» (1, 23). În cursul 
aceleia i Epistole, Apostolul neamurilor explic  acest cuvânt al s u scriind c , printre 
cei ce s-au dezbr cat de omul cel vechi, îmbr cându-se în cel nou, se num i sci ii, 
deveni i cre tini al turi de celelalte popoare ale antichit ii. «Nu mai este elin i iudeu, 

iere împrejur i net iere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate i întru to i (este) 
Hristos» (3, 11). Acest text în care apare, pentru prima i ultima oar , în Noul 
Testament, termenul «scit» descrie o stare de fapt pe care Sfântul Apostol Pavel o 
consemneaz  nu numai pentru a ar ta adâncile prefaceri pe care înv tura 
evanghelic  le s vâr ise în cugetele celor ce au primit Botezul, dar i pentru a înf a 
roadele bogate ale predicii misionare a tuturor Sfin ilor Apostoli, deci i a Sfântului 
Andrei, apostolul sci ilor. Dac , în Epistola c tre Galateni, scris  în anul 55, din Efes, 
Sfântul Apostol Pavel nu aminte te decât pe iudei i pe elini ca fiind «una în Hristos 
Iisus» (3, 28), în urma primirii Botezului (3, 27), la mai pu in de zece ani dup  aceea, în 
Epistola c tre Coloseni, el adaug  la neamurile convertite la credin i pe sci i. Acest 
fapt îl va îndrept i pe marele Apostol s  afirme c  Evanghelia «a fost propov duit  la 
toat  f ptura de sub soare» (Col. 1, 23). El va scrie întotdeauna numai ce a s vâr it 
Hristos «spre ascultarea neamurilor, prin cuvânt i prin fapt » (Rom. 15, 18). Când, la 
începutul anului 58, Sfântul Apostol Pavel prezenta, în Epistola c tre Romani, un prim 
bilan  al rezultatelor c toriilor sale misionare, el putea s  scrie: «Prin puterea 
semnelor i a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt, ... de la Ierusalim i din inuturile 
de primprejur pân  în Iliria, am îndeplinit propov duirea Evangheliei lui Hristos» (Rom. 
15, 19). În acela i timp, el noteaz  c  «nemaiavând loc» (Rom. 15, 23) în inuturile în 
care propov duise în cele trei c torii misionare ale sale, adic  în p ile de r rit ale 
Imperiului Roman: Asia Mic , Grecia, Macedonia, iliric etc., dorea s i îndrepte pa ii 

tre îndep rtata Spanie (Rom. 15, 24, 28), marginea de apus a Imperiului Roman, cum 
va fi numit  aceast ar  de Sfântul Clement Romanul în jurul anului 95, când scrie 
Epistola c tre Corinteni (V, 5-7).  
Afirma ia Sfântului Apostol Pavel c  nu mai are unde predica Evanghelia în p ile 

ritene ale Imperiului Roman poate s  apar  oarecum surprinz toare dac  avem în 
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vedere c  el nu atinsese, în aceste p i, nici m car grani ele Imperiului Roman dinspre 
nord, adic  nu propov duise în Sci ia Mic , devenit  parte a Imperiului înc  din anii 
29-28 î.d.Hr., când Licinius-Crassus, proconsulul Macedoniei, a cucerit Sci ia 
transformând Dun rea în hotar nordic al Imperiului.  
Explica ia acestei afirma ii o afl m tot în contextul citat al Epistolei c tre Romani de 
unde afl m c  Sfântul Apostol Pavel a dorit întotdeauna s  binevesteasc  «acolo unde 
Hristos nu fusese numit», ca s  nu zideasc  «pe temelie str in » (15, 20). Rezult  deci 

 în acele inuturi în care Apostolul nu ajunsese, în timpul c toriilor sale misionare, 
noua credin  fusese deja binevestit  sau era în curs de propov duire de c tre un alt 
Apostol al Domnului. Iar acesta nu putea fi decât Sfântul Andrei, cum m rturise te 
tradi ia bisericeasc .  
No iuni ca: «în toat  lumea» (Matei 24, 14; Marcu 14, 9), «la toate neamurile» (Matei 
28, 19; Marcu 13, 10), «pân  la marginea p mântului» (Fapte 1, 8), folosite de 
Mântuitorul în porunca dat  Sfin ilor Apostoli de a- i îndeplini trimiterea lor de 

petenie (I Cor 1, 17) de a binevesti, pretutindeni i tuturor, Evanghelia, ne dau 
indica ia clar i precis  c  cei doisprezece ucenici ai Domnului erau îndatora i ca, 
prin lucrarea lor misionar , s  asigure înc  în timpul vie ii lor p mânte ti cel pu in 
auzirea Evangheliei de c tre toate neamurile din Imperiul Roman. Dac , din Faptele 
Apostolilor, nu avem tiri decât asupra propov duirii Evangheliei la neamuri, îndeosebi 
de Sfântul Apostol Pavel, faptul se explic  prin aceea c  Sfântul Luca, autorul acestei 

i, nu ne-a oferit decât un model al predicii misionare a unei Apostol pentru ca 
posteritatea s  poat  aprecia rezultatele excep ionale ale lucr rii misionare apostolice 
raportând acest model la num rul tuturor celorlal i Apostoli ai Domnului i la acela al 
celorlal i misionari cre tini de la începuturile Bisericii. Într-o astfel de lumin , predica 
Sfântului Apostol Andrei în Sci ia Mic  ne apare ca o deplin  certitudine, ca o ofrand  
adus  de acest Apostol dumnezeiescului s u Înv tor care l-a rânduit în ceata celor 
mai apropia i ucenici ai s i.  

dit în aceste inuturi prin predica unui Apostol, Cuvântul lui Dumnezeu a p truns 
adânc în con tiin a i memoria celor care le locuiau, devenind una din componentele 
fundamentale ale tr irii lor cre tine i ale vie ii lor spirituale.  
Primele dovezi privind vechimea cre tinismului românesc sunt unele descoperiri 
arheologice din Dobrogea constând din inscrip ii în limba greac  de provenien  
biblic . O dat  cu accentuarea domina iei romane i, mai ales, dup  cucerirea de c tre 
Traian a Daciei, limba latin  vulgar  vorbit  mai cu seam  în provinciile de margine 
ale Imperiului va fi tot mai des folosit  în Sci ia Mic i în celelalte provincii ale Daciei. 
În aceste condi ii, prima traducere latin  a Sfintei Scripturi, numit  Itala (sec. II), va fi, 
desigur, folosit  de slujitorii biserice ti i credincio ii din aceste p i, cum se poate 
dovedi cu numeroase inscrip ii cre tine în limba latin  descoperite în urma cercet rilor 
arheologice. Acest fapt va contribui decisiv la formarea limbii române în secolele 
urm toare, singura limb  neolatin  vorbit  în aceste p i ale Europei i la p trunderea 
limbii poporului în Biseric , în rela iile dintre slujitorii biserice ti i cre tini, chez ie 
sigur  a însu irii i tr irii de c tre ob tea credincio ilor din aceste p i a înv turii 
dumnezeie ti revelate.  
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Este neîndoielnic c  primele scrieri biserice ti în limba român  vor fi fost c i sau 
fragmente de c i din Sfânta Scriptur : Psaltirea, Sfintele Evanghelii, Epistolele 
sfin ilor Apostoli, folosite cu deosebire în cultul divin public i devenite rug ciuni ale 
preotului i credincio ilor, c uze sigure ale tuturor în c utarea necurmat  a 
des vâr irii morale (Matei 5, 48). Acest lucru l-au i adeverit primele manuscrise 
rotacizante în limba român .  
Sfânta Scriptur  în limba vorbit  de poporul din aceste inuturi a fost, apoi, folosit  de 
preo i în predica din biseric i în convorbirile directe cu credincio ii. Ei se vor 
conforma astfel îndrum rii apostolice: «În biseric  vreau s  gr iesc cinci cuvinte cu 
în eles, ca s  înv i pe al ii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limb  str in » (I Cor 14, 
19). Pentru ca înv tura Sfintei Evanghelii s  fie cunoscut  tuturor neamurilor (Matei 
28, 19), indiferent de limba pe care acestea o vorbeau, la Pogorârea Sfântului Duh, 
Sfin ilor Apostoli li s-a dat harisma vorbirii în limbi, astfel încât to i cei ce erau atunci 
la Ierusalim cu toate c  apar ineau «tuturor neamurilor de sub cer, totu i fiecare îi auzea 
pe ei (pe Sfin ii Apostoli) vorbind în limba sa» (Fapte 2, 5-6). Propov duirea Cuvântului 
lui Dumnezeu în limba credincio ilor este, a adar, expresia voii lui Dumnezeu i 
îndrumare categoric  apostolic . Sfin ii Apostoli hirotoneau preo i în fiecare Biseric  
(Fapte 14, 23), «pe cei ce au crezut mai întâi» din acea Biseric , dup  cum scrie Sfântul 
Clement Romanul (Epistola c tre Corinteni XLII, 4), tocmai pentru ca ace tia s  poat  
propov dui adev rul credin ei pe în elesul acelora pe care-i p storeau. Acest principiu 
fundamental al pastoralei cre tine este stabilit de Apostolul neamurilor când îi scrie lui 
Tit, primul episcop din insula Creta: «Te-am l sat în Creta ... s  a ezi preo i în fiecare 
cetate, precum i-am rânduit» (1, 5). Dac  se ine seama c  insula Creta era 
supranumit  «insula celor o sut  de cet i» formate succesiv o dat  cu a ezarea în 
insul  a diverselor neamuri, vorbind diferite limbi, vom în elege însemn tatea 
îndrum rii apostolice date lui Tit ca acesta s  hirotoneasc  preo i din cei ce apar ineau 
fiec rei cet i unde ace tia urmau s i desf oare lucrarea. Cunoa terea de c tre 

storul spiritual a mentalit ii, obiceiurilor, dar mai ales a limbii p stori ilor s i, era 
nu numai obligatorie, dar i cea mai sigur  chez ie a deplinei izbânzi a lucr rii 
preo ti, pentru ca «toat  limba s  dea slav  lui Dumnezeu» (Rom 14, 11; cf Isaia 45, 
23) i s  m rturiseasc  «toate graiurile c  Domn este Hristos, întru slava lui Dumnezeu-
Tat l» (Filip 2, 11).  
Dovada cunoa terii Sfintei Scripturi de c tre str mo ii no tri înc  din vremuri str vechi 
o constituie i folclorul religios: colindele, cântecele de stea, bocetele etc. care î i au 
izvorul în istorisirile cuprinse în Sfânta Scriptur  a Vechiului i Noului Testament: 
profe iile mesianice, na terea, botezul, patimile, r stignirea sau învierea Domnului. 
Aceste neîntrecute crea ii ale poporului nostru se caracterizeaz  printr-o surprinz toare 
originalitate, prin profunziunea tr irilor religioase, prin deplina ortodoxie i 
autenticitate a doctrinei, semn al unei îndelungate cunoa teri i asimil ri a adev rului 
revelat, tr it i doxologit în sim ire i grai românesc, transpus cu neîntrecut  m iestrie 
în culorile Vorone ului i ale celor mai de seam  ctitorii române ti.  
Va fi greu s  afl m, în mod cert, când au fost rostite sau scrise pentru prima oar  în 
limba român  texte din Sfânta Scriptur . Ceea ce se poate sus ine îns  cu o deplin  
îndrept ire, este c , pornind de la traducerea latin  a Italiei sau Vulgatei, str mo ii 
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nostri vor fi rostit: «Tat l nostru care e ti în ceruri...» foarte aproape de: «Pater noster, 
qui es in coelis...», (Matei 6, 9), s vâr ind acel miracol al trecerii de la latina vulgar  la 
limba român , o limb  neolatin  prin excelen .  
Acest fapt este de natur  s  arate dificultatea pe care str mo ii no tri o vor fi resim it, 
de-a lungul secolelor, fiind obliga i s  foloseasc  în cult c ile liturgice ca i textele 
Sfintei Scripturi într-una din cele dou  a a-zise limbi sacre: slavona i greaca. În aceste 
condi ii, este lesne de în eles pentru ce s-a manifestat din partea clerului i a 
credincio ilor români dorin a statornic  de a avea t lm cite în limba în eleas  de popor 
Sfânta Scriptur i c ile liturgice. Psaltirea Scheian , Psaltirea Vorone ean  i 
Psaltirea Hurmuzachi, toate manuscrise din prima jum tate a secolului al XVI-lea, 
cuprinzând Psalmii lui David în limba român , dau m rturie despre vechimea unor 
astfel de preocup ri i de setea credincio ilor români dup  Cuvântul lui Dumnezeu 

lm cit în singura limb  pe care o în elegeau i care le era nespus de scump . Fire te 
 aceste manuscrise cuprinzând Psaltirea reproduc texte din limba român  cu mult mai 

vechi, obâr ia acestora pierzându-se în înse i începuturile limbii române, limba unui 
popor care s-a format o dat  cu încre tinarea sa, rostirea româneasc  fiind marcat  
pentru totdeauna de acest eveniment unic în istorie.  
Când se vor ivi condi ii prielnice, textele scripturistice în limba român  vor vedea 
lumina tiparului demonstrând înc  o dat  profunda preocupare a clerului luminat al 
Bisericii noastre de a oferi credincio ilor i cultului divin public texte din Sfânta 
Scriptur  în limba în eleas  de ei. Prima tip ritur  de acest fel ajuns  pân  la noi este 
Evangheliarul slavo-român (1551-1553) care marcheaz  o etap  de trecere de la textele 
slavone la cele tip rite numai în limba român  ale lui Coresi: Evangheliarul de la 
Bra ov (1561) i Psaltirea (1570). Palia de la Or tie (1582) care cuprindea Facerea i 
Ie irea - primele dou  c i ale Sfintei Scripturi, ne aminte te despre un îndr zne  
proiect de tip rire a întregii Biblii în limba român , care îns  nu va fi realizat decât cu 
peste o sut  de ani mai târziu, în 1688, în capitala rii Române ti, când, în noua 
tipografie a Mitropoliei Ungrovlahiei, înfiin at  în 1678, va vedea lumina tiparului 
monumentala Biblie de la Bucure ti, supranumit i Biblia lui erban Cantacuzino.  
Pân  atunci, la B lgrad (Alba Iulia), în 1648, va fi tip rit pentru prima dat  în limba 
român  întregul Nou Testament din ini iativa, îndemnul, st ruin a i osârdia lui Simion 
tefan, Mitropolitul Ardealului. Aceast  lucrare impresioneaz  prin frumoasa expresie 

a traducerii, ca i prin rigoarea i exactitatea red rii textului original al Noului 
Testament.  
Noul Testament de la B lgrad preveste te apari ia, în 1688, a Bibliei de la Bucure ti, 
punctul culminant al tuturor str daniilor i ostenelilor unui lung ir de ierarhi i clerici 
lumina i i de mari c rturari însufle i de nobilele idealuri ale slujirii limbii 
str mo ti, a Bisericii i culturii na ionale, a întregului neam românesc.  
Biblia de la Bucure ti înm nuncheaz  ostenelile tuturor celor care, în secolele 
anterioare, au t lm cit în române te diferite p i sau scrieri ale Sfintei Scripturi: 
anonimii traduc tori ai textelor rotacizante maramure ene (prima jum tate a secolului 
al XVI-lea), Evangheliarul slavo-român (1551-1553), Evangheliarul lui Coresi (1561) i 
Psaltirea de la Bra ov (1570), Palia de la Or tie (1582), Noul Testament de la Alba-
Iulia (1648), prima traducere integral  a Septuagintei datorat  sp tarului Nicolae 
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Milescu (1664), Evangheliarul lui Iordache Cantacuzino (1682) i multe alte tip rituri i 
manuscrise tiute i ne tiute.  
Fra ii Radu i erban Greceanu au fost principalii traduc tori ai Bibliei de la Bucure ti, 
lucrare care s-a bucurat de sprijin i încurajare din partea lui erban Cantacuzino, 
domnitorul rii Române ti, i din partea lui Constantin Brâncoveanu, fiind îndrumat  
de stolnicul Constantin Cantacuzino. Mitropolitul Teodosie Ve temeanu al rii 
Române ti a urm rit îndeaproape aceast  lucrare, acordându-i întregul sprijin i 
binecuvântarea sa. El a pus la dispozi ie Tipografia Mitropoliei pe care a asigurat-o de 
întregul inventar tehnic în vederea tip ririi c ii cât mai grabnic i în condi ii grafice 
de aleas inut .  
Biblia de la Bucure ti a intrat în istoria culturii române ti ca un moment cu multiple i 
profunde semnifica ii. Aceast  oper  certifica, în primul rând, atingerea unui înalt grad 
de maturizare a limbii române în evolu ia ei spre dobândirea acelei capacit i de a reda 
variatul i bogatul con inut de idei i gândire al c ilor Sfintei Scripturi, semnul sigur 
al posibilit ilor unei limbi aflate pe o înalt  treapt  a dezvolt rii sale. Biblia de la 
Bucure ti a oferit tuturor românilor din cele trei provincii pe care ace tia le locuiau, un 
text cuprinzând o limb  literar  unitar , rezultat din contopirea tuturor monumentelor 
anterioare ale limbii provenind din toate cele trei provincii române ti. Prin Biblia de la 
Bucure ti, clericii i credincio ii no tri au dobândit acces nemijlocit la textul sfânt, ceea 
ce a dat un nou impuls dezvolt rii culturii teologice române ti i adâncirii vie ii cre tine 
în Biserica noastr .  
Clerul i credincio ii Bisericii Ortodoxe Române au cunoscut, dintotdeauna, adev rul 
revelat despre care d  m rturie Sfânta Scriptur , îndeosebi prin intermediul Sfintei 
Liturghii i al celorlalte slujbe biserice ti s vâr ite necurmat i în toat  întinderea i 
bog ia lor, în bisericile i m stirile din toate inuturile române ti. C ile liturgice, 
peste dou zeci la num r, care sunt un important izvor al Sfintei Tradi ii, au pus la 
îndemâna credincio ilor ortodoc i din Biserica noastr  numeroase i cuprinz toare 

i ale Sfintei Scripturi sub forma pericopelor evanghelice, a lecturilor din epistolele 
apostolice i a paremiilor care sunt citiri din Sfânta Scriptur . Înf ate credincio ilor 
în cadrul solemn al slujbelor liturgice, bogatele lecturi din Sfânta Scriptur  î i dezv luie 
întreaga lor frumuse e, toat  bog ia i adâncimea în elesurilor lor devenind, totodat , 
temei i motivare a rug ciunii ob te ti a Bisericii i a vie ii cre tine în general. În c ile 
de slujb , la Sfânta Liturghie, prin Biseric , dreptm ritorii cre tini au întâlnit, 
deopotriv , cuvântul Sfintei Scripturi i adev rurile de credin  cuprinse în Sfânta 
Tradi ie, îngem nate într-un ansamblu în care expresia atinge perfec iunea, iar 
rug ciunea înal  cugetul c tre deplina i corecta în elegere a adev rului cre tin care a 
modelat i a marcat pentru totdeauna sufletul credincio ilor ortodoc i cre tini.  
În acest an, al anivers rii a trei sute de ani de la tip rirea Bibliei de la Bucure ti, în 
Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, urmeaz  s  
apar  o reeditare tiin ific  a Bibliei de la 1688, cititorul având posibilitatea s  admire 
în facsimil textul ca atare al acestei lucr ri i s  citeasc , într-o pagin  paralel , 
transliterarea în alfabet latin a originalului tip rit în alfabet chirilic facsimilat.  
Prezenta apari ie a Bibliei române ti care are la baz  obi nuita traducere oferit  de 
Institutul Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române în ultimele sale edi ii, se 
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înscrie, la rândul s u, ca un act de cinstire a momentului aniversar închinat Bibliei de 
la Bucure ti, ca o component  a acestei mari s rb tori a culturii noastre.  
Aceast  carte sfânt  vede lumina tiparului prin purtarea de grij  a Sfintei noastre 
Biserici, care se preocup  de toate cele de trebuin  pentru prop irea spiritual i 
pentru mântuirea noastr . Se cuvine, deci, ca i noi s  cunoa tem c  adev rata 
interpretate a Sfintei Scripturi, adev ratul s u în eles se poate descoperi i p trunde 
numai în staulul duhovnicesc al Bisericii noastre str mo ti care- i continu  lucrarea 
ei având drept c uz  pe Duhul Sfânt. Semnifica ia, valoarea i întreaga putere 
mântuitoare a Sfintei Scripturi se arat  în Biseric i prin Biseric , prin mijlocirea 

reia Duhul Sfânt ne c uze te spre «tot adev rul» (Ioan 16, 13).  
Bucurându-ne de aceast  împlinire, suntem încredin i c  Sfânta Scriptur  va fi nu 
numai un odor sfânt a ezat la loc de cinste în locuin ele slujitorilor altarelor i 
credincio ilor, ci i o carte citit i meditat  cu credin  nestr mutat i cu rug ciune 
fierbinte, a ezat  pe altarul lucr rilor i vie ii lor. Va fi împreun  cu Sfânta Liturghie 

uz  dreapt  pe drumul des vâr irii morale i al comuniunii cu Prea Sfânta Treime, 
cu Biserica i cu întregul neam românesc dreptcredincios. Pe acest drum v  înso im cu 
dragostea i binecuvântarea Noastr . 
 

La s rb toarea Bunei Vestiri 
1988 
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Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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FACEREA 
ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE 

 
CAP. 1 
Facerea lumii. 
1. La început a f cut Dumnezeu cerul i 

mântul.  
Ps. 88, 11-12; 135, 5; 145, 6. Iov 38, 4. Sir. 18, 1. Ioan 1, 
3. Fapte 14, 15; 17, 24. 2 Petr. 3, 5. Evr. 11, 3. Apoc. 14, 

7.  
2. i p mântul era netocmit i gol. 
Întuneric era deasupra adâncului i Duhul 
lui Dumnezeu Se purta pe deasupra 
apelor.  
3. i a zis Dumnezeu : «S  fie lumin  !» 

i a fost lumin .  
Ps. 32, 9; 103, 2. Is. 45, 7. Ioan 1, 3. 2 Cor. 4, 6.  

4. i a v zut Dumnezeu c  este bun  
lumina, i a desp it Dumnezeu lumina 
de întuneric.  
5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziu , iar 
întunericul l-a numit noapte. i a fost 
sear i a fost diminea  : ziua întâi.  
6. i a zis Dumnezeu : «S  fie o t rie prin 
mijlocul apelor i s  despart  ape de ape 
!» i a fost a a.  

Ps. 32, 6; 103, 2; 135, 6; 148, 4-5. Ier. 10, 12; 51, 15.  
7. A f cut Dumnezeu t ria i a desp it 
Dumnezeu apele cele de sub t rie de 
apele cele de deasupra t riei.  

Ps. 103, 3; 148, 4.  
8.  T ria  a  numit-o  Dumnezeu  cer.  i  a  

zut Dumnezeu c  este bine. i a fost 
sear i a fost diminea  : ziua a doua.  
9. i a zis Dumnezeu : «S  se adune 
apele cele de sub cer la un loc i s  se 
arate uscatul !» i a fost a a. i s-au 
adunat apele cele de sub cer la locurile 
lor i s-a ar tat uscatul.  

Ps. 32, 7; 135, 6. Iona 1, 9.  
10. Uscatul l-a numit Dumnezeu p mânt, 
iar adunarea apelor a numit-o m ri. i a 

zut Dumnezeu c  este bine.  
11. Apoi a zis Dumnezeu : «S  dea 

mântul din sine verdea  : iarb , cu 

mân  într-însa, dup  felul i 
asem narea ei, i pomi roditori, care s  
dea rod cu s mân  în sine, dup  fel, pe 

mânt !» i a fost a a.  
Marc. 4, 28.  

12.  P mântul  a  dat  din  sine  verdea  :  
iarb , care face s mân , dup  felul i 
dup  asem narea ei, i pomi roditori, cu 

mân , dup  fel, pe p mânt. i a v zut 
Dumnezeu c  este bine.  
13. i a fost sear i a fost diminea  : 
ziua a treia.  
14.  i  a  zis  Dumnezeu  :  «S  fie  
lumin tori pe t ria cerului, ca s  
lumineze pe p mânt, s  despart  ziua de 
noapte i s  fie semne ca s  deosebeasc  
anotimpurile, zilele i anii,  

Ps. 135, 7-9.  
15. i s  slujeasc  drept lumin tori pe 

ria cerului, ca s  lumineze p mântul». 
i a fost a a.  

16. A f cut Dumnezeu cei doi lumin tori 
mari : lumin torul cel mai mare pentru 
cârmuirea zilei i lumin torul cel mai mic 
pentru cârmuirea nop ii, i stelele.  

Deut. 4, 19. Ps. 135, 8. Ier. 31, 35-36.  
17. i le-a pus Dumnezeu pe t ria 
cerului, ca s  lumineze p mântul,  
18. S  cârmuiasc  ziua i noaptea i s  
despart  lumina de întuneric. i a v zut 
Dumnezeu c  este bine.  

Ps. 103, 19-20.  
19. i a fost sear i a fost diminea  : 
ziua a patra.  
20. Apoi a zis Dumnezeu : «S  mi une 
apele de viet i, fiin e cu via  în ele i 

ri s  zboare pe p mânt, pe întinsul 
riei cerului !» i a fost a a.  

21. A f cut Dumnezeu animalele cele 
mari din ape i toate fiin ele vii, care 
mi un  în ape, unde ele se pr sesc dup  
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felul lor, i toate p rile înaripate dup  
felul lor. i a v zut Dumnezeu c  este 
bine.  

Iov 41, 1. Ps. 103, 25.  
22. i le-a binecuvântat Dumnezeu i a 
zis : «Pr si i-v i v  înmul i i umple i 
apele m rilor i p rile s  se înmul easc  
pe p mânt !»  

Fac. 8, 17.  
23. i a fost sear i a fost diminea  : 
ziua a cincea.  
24.  Apoi  a  zis  Dumnezeu  :  «S  scoat  

mântul fiin e vii, dup  felul lor : 
animale, târâtoare i fiare s lbatice dup  
felul lor». i a fost a a.  

Iov 12, 7. Bar. 3, 32. Sir. 16, 31.  
25. A f cut Dumnezeu fiarele s lbatice 
dup  felul lor, i animalele domestice 
dup  felul lor, i toate târâtoarele 

mântului dup  felul lor. i a v zut 
Dumnezeu c  este bine.  
26.  i  a  zis  Dumnezeu  :  «S  facem  om  
dup  chipul i dup  asem narea Noastr , 
ca s  st pâneasc  pe tii m rii, p rile 
cerului, animalele domestice, toate 
viet ile ce se târ sc pe p mânt i tot 

mântul !»  
Fac. 5, 1. În el. 2, 23; 9, 2. Sir. 17, 1-3.  

27. i a f cut Dumnezeu pe om dup  
chipul S u ; dup  chipul lui Dumnezeu l-
a f cut ; a f cut b rbat i femeie.  

Fac. 9, 6. Eccl. 7, 29. În el. 10, 1. Sir. 15, 14. Mat. 19, 4. 
Marc. 10, 6. Iac. 3, 9. 1 Cor. 11, 7. Col. 3, 10. 1 Tim. 2, 

13.  
28. i Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând 
: «Cre te i i v  înmul i i umple i 

mântul i-l supune i ; i st pâni i peste 
pe tii m rii, peste p rile cerului, peste 
toate animalele, peste toate viet ile ce se 
mi  pe p mânt i peste tot p mântul !»  

Fac. 8, 17; 9, 1, 7. Ps. 8, 6-9. Sir. 17, 4.  
29. Apoi a zis Dumnezeu : «Iat , v  dau 
toat  iarba ce face s mân  de pe toat  
fa a p mântului i tot pomul ce are rod cu 

mân  în el. Acestea vor fi hrana 
voastr .  

Fac. 9, 3.  
30. Iar tuturor fiarelor p mântului i 
tuturor p rilor cerului i tuturor 
viet ilor ce se mi  pe p mânt, care au 
în ele suflare de via , le dau toat  iarba 
verde spre hran ». i a fost a a.  
31. i a privit Dumnezeu toate câte a 

cut i iat  erau bune foarte. i a fost 
sear i a fost diminea  : ziua a asea.  

Ie . 31, 17. Ps. 110, 3. În el. 1, 14. Sir. 18, 1; 39, 21, 39.  
CAP. 2 
Sfin irea zilei a aptea. A ezarea 
omului în rai. Prima familie. 
1.  A a  s-au  f cut  cerul  i  p mântul  i  
toat  o tirea lor.  

Is. 45, 12.  
2. i a sfâr it Dumnezeu în ziua a asea 
lucrarea Sa, pe care a f cut-o ; iar în ziua 
a aptea S-a odihnit de toate lucrurile 
Sale, pe care le-a f cut.  

Ie . 20, 11; 31, 17. Evr. 4, 4.  
3. i a binecuvântat Dumnezeu ziua a 
aptea i a sfin it-o, pentru c  într-însa S-

a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care 
le-a f cut i le-a pus în rânduial .  

Sir. 16, 27.  
4. Iat  obâr ia cerului i a p mântului de 
la facerea lor, din ziua când Domnul 
Dumnezeu a f cut cerul i p mântul.  
5. Pe câmp nu se afla nici un cop cel, iar 
iarba de pe el nu începuse a odr sli, 
pentru c  Domnul Dumnezeu nu 
trimisese înc  ploaie pe p mânt i nu era 
nimeni ca s  lucreze p mântul.  
6. Ci numai abur ie ea din p mânt i 
umezea toat  fa a p mântului.  
7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu 

rân  din  p mânt,  a  f cut  pe  om  i  a  
suflat  în  fa a  lui  suflare  de  via i  s-a  

cut omul fiin  vie.  
Fac. 18, 27. Iov 10, 9; 33, 4. Tob. 8, 6. În el. 10, 1. Sir. 17, 

1; 33, 10. 1 Cor. 15, 45, 47.  
8. Apoi Domnul Dumnezeu a s dit o 
gr din  în Eden, spre r rit, i a pus 
acolo pe omul pe care-l zidise.  

Fac. 4, 16.  
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9. i a f cut Domnul Dumnezeu s  r sar  
din p mânt tot soiul de pomi, pl cu i la 
vedere i cu roade bune de mâncat ; iar în 
mijlocul raiului era pomul vie ii i pomul 
cuno tin ei binelui i r ului.  

Apoc. 2, 7; 22, 2.  
10. i din Eden ie ea un râu, care uda 
raiul, iar de acolo se împ ea în patru 
bra e.  
11. Numele unuia era Fison. Acesta 
înconjur  toat ara Havila, în care se afl  
aur.  

Sir. 24, 27.  
12. Aurul din ara aceea este bun ; tot 
acolo se g se te bdeliu i piatra de onix.  
13. Numele râului al doilea este Gihon. 
Acesta înconjur  toat ara Cu .  
14. Numele râului al treilea este Tigru. 
Acesta curge prin fa a Asiriei ; iar râul al 
patrulea este Eufratul.  

Dan. 10, 4.  
15. i a luat Domnul Dumnezeu pe omul 
pe care-l f cuse i l-a pus în gr dina cea 
din Eden, ca s-o lucreze i s-o p zeasc .  
16. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui 
Adam porunc i a zis : «Din to i pomii 
din rai po i s  m nânci,  
17. Iar din pomul cuno tin ei binelui i 

ului s  nu m nânci, c ci, în ziua în care 
vei mânca din el, vei muri negre it !»  

Fac. 3, 11. Sir. 14, 18. Rom. 5, 12; 6, 23. 1 Cor. 15, 21.  
18. i a zis Domnul Dumnezeu : «Nu 
este bine s  fie omul singur ; s -i facem 
ajutor potrivit pentru el».  

Eccl. 4, 8-9. Mal. 2, 14.  
19. i Domnul Dumnezeu, Care f cuse 
din p mânt toate fiarele câmpului i toate 

rile cerului, le-a adus la Adam, ca s  
vad  cum le va numi ; a a ca toate 
fiin ele vii s  se numeasc  precum le va 
numi Adam.  

Sir. 17, 6.  
20. i a pus Adam nume tuturor 
animalelor i tuturor p rilor cerului i 
tuturor fiarelor s lbatice ; dar pentru 
Adam nu s-a g sit ajutor de potriva lui.  

Sir. 17, 5-6.  
21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu 
asupra  lui  Adam  somn  greu  ;  i,  dac  a  
adormit, a luat una din coastele lui i a 
plinit locul ei cu carne.  
22. Iar coasta luat  din Adam a f cut-o 
Domnul Dumnezeu femeie i a adus-o la 
Adam.  

Tob. 8, 6. 1 Tim. 2, 13.  
23. i a zis Adam : «Iat  aceasta-i os din 
oasele mele i carne din carnea mea ; ea 
se va numi femeie, pentru c  este luat  
din b rbatul s u.  

1 Cor. 11, 8.  
24. De aceea va l sa omul pe tat l s u i 
pe  mama  sa  i  se  va  uni  cu  femeia  sa  i  
vor fi amândoi un trup».  

Mal. 2, 15. Mat. 19, 5. Marc. 10, 7-8. 1 Cor. 6, 16. Ef. 5, 
31.  

25. Adam i femeia lui erau amândoi goi 
i nu se ru inau.  

Fac. 3, 7.  
CAP. 3 

derea str mo ilor în p cat. 
Pedeapsa. F duin a lui Mesia. 
1. arpele îns  era cel mai iret dintre 
toate fiarele de pe p mânt, pe care le 

cuse Domnul Dumnezeu. i a zis 
arpele c tre femeie : «Dumnezeu a zis 

El, oare, s  nu mânca i roade din orice 
pom din rai ?»  

În el. 2, 24. Sir. 25, 17.  
2. Iar femeia a zis c tre arpe : «Roade 
din pomii raiului putem s  mânc m ;  

Eccl. 7, 29.  
3. Numai din rodul pomului celui din 
mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu : «S  
nu mânca i din el, nici s  v  atinge i de 
el, ca s  nu muri i !»  
4. Atunci arpele a zis c tre femeie : «Nu, 
nu ve i muri !  

În el. 2, 24. Ioan 8, 44. 2 Cor. 11, 3.  
5. Dar Dumnezeu tie c  în ziua în care 
ve i mânca din el vi se vor deschide ochii 
i ve i fi ca Dumnezeu, cunoscând binele 
i r ul».  

Sir. 10, 12-14.  
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6. De aceea femeia, socotind c  rodul 
pomului este bun de mâncat i pl cut 
ochilor la vedere i vrednic de dorit, 
pentru c  d tiin , a luat din el i a 
mâncat i a dat b rbatului s u i a mâncat 
i el.  

Sir. 25, 27. 1 Tim. 2, 14.  
7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi 
i au cunoscut c  erau goi, i au cusut 

frunze de smochin i i-au f cut 
acoper minte.  

Fac. 2, 25. Apoc. 3, 17.  
8. Iar când au auzit glasul Domnului 
Dumnezeu,  Care  umbla  prin  rai,  în  

coarea serii, s-au ascuns Adam i 
femeia lui de fa a Domnului Dumnezeu 
printre pomii raiului.  

Ps. 137, 6. Am. 9, 2.  
9. i a strigat Domnul Dumnezeu pe 
Adam i i-a zis : «Adame, unde e ti ?»  
10. R spuns-a acesta : «Am auzit glasul 

u în rai i m-am temut, c ci sunt gol, i 
m-am ascuns».  
11. i i-a zis Dumnezeu : «Cine i-a spus 

 e ti  gol  ?  Nu  cumva  ai  mâncat  din  
pomul din care i-am poruncit s  nu 

nânci ?»  
Fac. 2, 17.  

12. Zis-a Adam : «Femeia care mi-ai dat-
o s  fie cu mine, aceea mi-a dat din pom 
i am mâncat».  

13. i a zis Domnul Dumnezeu c tre 
femeie : «Pentru ce ai f cut aceasta ?» Iar 
femeia a zis : « arpele m-a am git i eu 
am mâncat».  

Ier. 4, 10. 2 Cor. 11, 3.  
14. Zis-a Domnul Dumnezeu c tre arpe : 
«Pentru c  ai f cut aceasta, blestemat s  
fii între toate animalele i între toate 
fiarele câmpului ; pe pântecele t u s  te 
târ ti i rân  s  m nânci în toate zilele 
vie ii tale !  

Ps. 17, 9.  
15. Du nie voi pune între tine i între 
femeie,  între  s mân a  ta  i  s mân a  ei  ;  

aceasta î i va zdrobi capul, iar tu îi vei 
în epa c lcâiul».  

Ps. 22. Ps. 70. Ps. 111, 1-2, 4. Zah. 12, 10. Sir. 25, 10. 
Mat. 13, 39. Luc. 24, 27. Ioan 5, 46; 8, 44. Fapt. 26, 6. 1 

Ioan 3, 8.  
16. Iar femeii i-a zis : «Voi înmul i mereu 
necazurile tale, mai ales în vremea 
sarcinii tale ; în dureri vei na te copii ; 
atras  vei fi c tre b rbatul t u i el te va 
st pâni».  

Ioan 16, 21. 1 Cor. 3, 16; 14, 34. 1 Tim. 2, 11. Tit 2, 5.  
17.  Iar  lui  Adam  i-a  zis  :  «Pentru  c  ai  
ascultat vorba femeii tale i ai mâncat din 
pomul  din  care  i-am  poruncit  :  «S  nu  

nânci», blestemat va fi p mântul 
pentru tine ! Cu osteneal  s  te hr ne ti 
din el în toate zilele vie ii tale !  

Fac. 4, 12; 5, 29. Sir. 7, 16.  
18. Spini i p mid  î i va rodi el i te 
vei hr ni cu iarba câmpului !  
19. În sudoarea fetei tale î i vei mânca 
pâinea ta, pân  te vei întoarce în 

mântul din care e ti luat ; c ci p mânt 
ti i în p mânt te vei întoarce».  

Iov 10, 9; 34, 15. Ps. 127, 2; 145, 3. Eccl. 3, 20; 12, 7. 
În el. 15, 8. Sir. 14, 18; 17, 1, 27; 40, 13; 41, 13. 1 Cor. 

15, 21. 2 Tes. 3, 10.  
20. i a pus Adam femeii sale numele 
Eva, adic  via , pentru c  ea era s  fie 
mama tuturor celor vii.  

Tob. 8, 6.  
21. Apoi a f cut Domnul Dumnezeu lui 
Adam i femeii lui îmbr minte de piele 
i i-a îmbr cat.  

22. i a zis Domnul Dumnezeu : «Iat  
Adam  s-a  f cut  ca  unul  dintre  Noi,  
cunoscând binele i r ul. i acum nu 
cumva s i întind  mâna i s  ia roade 
din  pomul  vie ii,  s  m nânce  i  s  
tr iasc  în veci !...»  

Fac. 1, 27; 2, 9. 1 Ioan 5, 7.  
23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu 
din gr dina cea din Eden, ca s  lucreze 

mântul, din care fusese luat.  
24.  i  izgonind  pe  Adam,  l-a  a ezat  în  
preajma gr dinii celei din Eden i a pus 



pag. 13/1780 

heruvimi i sabie de flac  vâlvâitoare, 
 p zeasc  drumul c tre pomul vie ii.  

CAP. 4 
Cain i Abel. Urma ii lor. 
1. Dup  aceea a cunoscut Adam pe Eva, 
femeia  sa,  i  ea,  z mislind,  a  n scut  pe  
Cain i a zis : «Am dobândit om de la 
Dumnezeu».  
2.  Apoi  a  mai  n scut  pe  Abel,  fratele  lui  
Cain. Abel a fost p stor de oi, iar Cain 
lucr tor de p mânt.  
3.  Dar  dup  un  timp,  Cain  a  adus  jertf  
lui Dumnezeu din roadele p mântului.  
4. i a adus i Abel din cele întâi-n scute 
ale  oilor  sale  i  din  gr simea  lor.  i  a  

utat Domnul spre Abel i spre darurile 
lui,  

Sir. 35, 6. Evr. 11, 4.  
5. Iar spre Cain i spre darurile lui n-a 

utat. i s-a întristat Cain tare i fa a lui 
era posomorât .  

Pild. 15, 8. Is. 1, 13.  
6. Atunci a zis Domnul Dumnezeu c tre 
Cain : «Pentru ce te-ai întristat i pentru 
ce s-a posomorât fa a ta ?  

Mat. 20, 15.  
7. Când faci bine, oare nu- i este fa a 
senin  ? Iar de nu faci bine, p catul bate 
la  u i  caut  s  te  târasc ,  dar  tu  
biruie te-l !»  

Rom. 6, 16.  
8. Dup  aceea Cain a zis c tre Abel, 
fratele s u : «S  ie im la câmp !» Iar 
când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat 
asupra lui Abel, fratele s u, i l-a omorât.  

În el. 10, 3. Sir. 8, 18. Mat. 23, 35. Luc. 11, 51. 1 Ioan 3, 
12. Iuda 1, 11. Gal. 5, 15, 17.  

9. Atunci a zis Domnul Dumnezeu c tre 
Cain : «Unde este Abel, fratele t u ?» Iar 
el a r spuns : «Nu tiu ! Au doar  eu sunt 

zitorul fratelui meu ?»  
Ps. 9, 13; 115, 6.  

10.  i  a  zis  Domnul  :  «Ce  ai  f cut  ?  
Glasul sângelui fratelui t u strig  c tre 
Mine din p mânt.  

Iez. 24, 7. Evr. 12, 24. Apoc. 6, 10.  

11. i acum e ti blestemat de p mântul 
care i-a deschis gura sa, ca s  primeasc  
sângele fratelui t u din mâna ta.  
12. Când vei lucra p mântul, acesta nu- i 
va mai da roadele sale ie ; zbuciumat i 
fugar vei fi tu pe p mânt».  

Ps. 10, 1. Is. 7, 2.  
13. i a zis Cain c tre Domnul 
Dumnezeu : «Pedeapsa mea este mai 
mare decât a  putea-o purta.  
14.  De  m  izgone ti  acum  din  p mântul  
acesta, m  voi ascunde de la fa a Ta i 
voi  fi  zbuciumat  i  fugar  pe  p mânt,  i  
oricine m  va întâlni, m  va ucide».  

Fac. 9, 6.  
15.  i  i-a  zis  Domnul  Dumnezeu  :  «Nu  

a, ci tot cel ce va ucide pe Cain în eptit 
se  va  pedepsi».  i  a  pus  Domnul  
Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel care 
îl va întâlni s  nu-l omoare.  
16. i s-a dus Cain de la fa a lui 
Dumnezeu i a locuit în inutul Nod, la 

rit de Eden.  
17. Dup  aceea a cunoscut Cain pe 
femeia sa i ea, z mislind, a n scut pe 
Enoh.  Apoi  a  zidit  Cain  o  cetate  i  a  
numit-o, dup  numele fiului s u, Enoh.  
18. Iar lui Enoh i s-a n scut Irad ; lui Irad 
i s-a n scut Maleleil ; lui Maleleil i s-a 

scut Matusal, iar lui Matusal i s-a 
scut Lameh.  

19. Lameh i-a luat dou  femei : numele 
uneia era Ada i numele celeilalte era 
Sela.  

Fac. 2, 24.  
20. Ada a n scut pe Iabal ; acesta a fost 
tat l celor ce tr iesc în corturi, la turme.  
21. Fratele lui se numea Iubal ; acesta 
este tat l tuturor celor ce cânt  din chitar  
i din cimpoi.  

22. Sela a n scut i ea pe Tubalcain, care 
a fost f urar de unelte de aram i de fier. 

i sora lui se chema Noema.  
23. i a zis Lameh c tre femeile sale : 
«Ada i Sela, asculta i glasul meu ! 
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Femeile lui Lameh, lua i aminte la 
cuvintele mele : Am ucis un om pentru 
rana mea i un tân r pentru vân taia mea.  
24. Dac  pentru Cain va fi r zbunarea de 
apte ori, apoi pentru Lameh de aptezeci 

de ori câte apte !»  
25. Adam a cunoscut iar i pe Eva, 
femeia  sa,  i  ea,  z mislind,  a  n scut  un  
fiu  i  i-a  pus  numele  Set,  pentru  c i-a  
zis : «Mi-a dat Dumnezeu alt fiu în locul 
lui Abel, pe care l-a ucis Cain».  

Fac. 5, 3. 1 Paral. 1, 1. Sir. 49, 18.  
26. Lui Set de asemenea i s-a n scut un 
fiu i i-a pus numele Enos. Atunci au 
început oamenii a chema numele 
Domnului Dumnezeu.  
CAP. 5 
Neamurile patriarhilor de la Adam 
pân  la Noe. 
1. Iat  acum cartea neamului lui Adam. 
Când a f cut Dumnezeu pe Adam, l-a 

cut dup  chipul lui Dumnezeu.  
Fac. 1, 26-27; 9, 6. 1 Paral. 1, 1. În el. 2, 23. Sir. 17, 1, 3. 

Col. 3, 10.  
2.  B rbat  i  femeie  a  f cut  i  i-a  
binecuvântat i le-a pus numele : Om, în 
ziua în care i-a f cut.  

Mat. 19, 4. Marc. 10, 6.  
3. Adam a tr it dou  sute treizeci de ani 
i atunci i s-a n scut un fiu dup  

asem narea sa i, dup  chipul s u i i-a 
pus numele Set.  

1 Paral. 1, 1. Luc. 3, 38. 1 Cor. 15, 48-49.  
4. Zilele pe care le-a tr it Adam dup  
na terea lui Set au fost apte sute de ani 
i i s-au n scut fii i fiice.  

5. Iar de toate, zilele vie ii lui Adam au 
fost nou  sute treizeci de ani i apoi a 
murit.  
6.  Set  a  tr it  dou  sute  cinci  ani  i  i  s-a  

scut Enos.  
1 Paral. 1, 1.  

7. Dup  na terea lui Enos, Set a mai tr it 
apte sute apte ani, i i s-au n scut fii i 

fiice.  

8. Iar de toate, zilele lui Set au fost nou  
sute doisprezece ani i apoi a murit.  
9. Enos a tr it o sut  nou zeci de ani i 
atunci i s-a n scut Cainan.  
10. Dup  na terea lui Cainan, Enos a mai 
tr it apte sute cincisprezece ani i i s-au 

scut fii i fiice.  
11. Iar de toate, zilele lui Enos au fost 
nou  sute cinci ani i apoi a murit.  
12. Cainan a tr it o sut aptezeci de ani 
i atunci i s-a n scut Maleleil.  

Luc. 3, 37.  
13. Dup  na terea lui Maleleil, Cainan a 
mai tr it apte sute patruzeci de ani i i s-
au n scut fii i fiice.  
14. Iar de toate, zilele lui Cainan au fost 
nou  sute zece ani i apoi a murit.  
15. Maleleil a tr it o sut aizeci i cinci 
de ani i atunci i s-a n scut Iared.  
16. Dup  na terea lui Iared, Maleleil a 
mai tr it apte sute treizeci de ani i i s-au 

scut fii i fiice.  
17. Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost 
opt sute nou zeci i cinci de ani i apoi a 
murit.  
18.  Iared  a  tr it  o  sut aizeci  i  doi  de  
ani i atunci i s-a n scut Enoh.  
19. Dup  na terea lui Enoh, Iared a mai 
tr it opt sute de ani i i s-au n scut fii i 
fiice.  
20. Iar de toate, zilele lui Iared au fost 
nou  sute aizeci i doi de ani i apoi a 
murit.  
21. Enoh a tr it o sut aizeci i cinci de 
ani, i atunci i s-a n scut Matusalem.  
22. i a umblat Enoh înaintea lui 
Dumnezeu, dup  na terea lui Matusalem, 
dou  sute  de  ani  i  i  s-au  n scut  fii  i  
fiice.  
23.  Iar  de  toate,  zilele  lui  Enoh  au  fost  
trei sute aizeci i cinci de ani.  
24. i a pl cut Enoh lui Dumnezeu i 
apoi nu s-a mai aflat, pentru c  l-a mutat 
Dumnezeu.  
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În el. 4, 10. Sir. 44, 16; 49, 16. Evr. 11, 5.  
25. Matusalem a tr it o sut  optzeci i 
apte de ani i atunci i s-a n scut Lameh.  

26. Dup  na terea lui Lameh, Matusalem 
a mai tr it apte sute optzeci i doi de ani 
i i s-au n scut fii i fiice.  

27. Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe 
care le-a tr it, au fost nou  sute aizeci i 
nou  de ani i apoi a murit.  
28. Lameh a tr it o sut  optzeci i opt de 
ani i atunci i s-a n scut un fiu.  
29. i i-a pus numele Noe, zicând : 
«Acesta ne va mângâia în lucrul nostru i 
în munca mâinilor noastre, la lucrarea 

mântului, pe care l-a blestemat Domnul 
Dumnezeu !»  

Fac. 3, 17. 1 Petr. 3, 20. Evr. 11, 7.  
30. i a mai tr it Lameh, dup  na terea 
lui Noe, cinci sute aizeci i cinci de ani 
i i s-au n scut fii i fiice.  

31. Iar de toate, zilele lui Lameh au fost 
apte sute cincizeci i trei de ani i apoi a 

murit.  
32. Noe era de cinci sute de ani, când i s-
au n scut trei feciori : Sem, Ham i Iafet.  

Fac. 10, 1. 1 Paral. 1, 4.  
CAP. 6 
Vestirea potopului. Facerea cor biei. 
1.  Iar  dup  ce  au  început  a  se  înmul i  
oamenii pe p mânt i li s-au n scut fiice,  
2. Fiii lui Dumnezeu, v zând c  fiicele 
oamenilor sunt frumoase, i-au ales dintre 
ele so ii, care pe cine a voit.  

Deut. 14, 1. Sir. 9, 5. Mat. 24, 38. 1 Ioan 3, 1.  
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis : «Nu va 

mâne Duhul Meu pururea în oamenii 
ace tia, pentru c  sunt numai trup. Deci 
zilele lor s  mai fie o sut  dou zeci de ani 
!»  

Fapt. 7, 51. 1 Petr. 3, 20. Gal. 5, 16.  
4. În vremea aceea s-au ivit pe p mânt 
uria i, mai cu seam  de când fiii lui 
Dumnezeu începuser  a intra la fiicele 
oamenilor i acestea începuser  a le na te 

fii : ace tia sunt vesti ii viteji din 
vechime.  

Num. 13, 34. Bar. 3, 26. În el. 14, 6. Sir. 16, 8. 3 Mac. 2, 
4.  

5. V zând îns  Domnul Dumnezeu c  
utatea oamenilor s-a m rit pe p mânt i 
 toate cugetele i dorin ele inimii lor 

sunt îndreptate la r u în toate zilele,  
Fac. 8, 21. Iov 15, 14. Mat. 15, 19. Marc. 7, 21. Iac. 4, 5.  

6. I-a p rut r u i s-a c it Dumnezeu c  a 
cut pe om pe p mânt.  

7. i a zis Domnul : «Pierde-voi de pe 
fa a p mântului pe omul pe care l-am 

cut ! De la om pân  la dobitoc i de la 
târâtoare pân  la p rile cerului, tot voi 
pierde, c ci Îmi pare r u c  le-am f cut».  

Num. 23, 19. 1 Reg. 15, 11. Sir. 16, 8.  
8. Noe îns  a aflat har înaintea Domnului 
Dumnezeu.  
9. Iat  via a lui Noe : Noe era om drept i 
neprih nit între oamenii timpului s u i 
mergea pe calea Domnului.  

Sir. 44, 17.  
10. i i s-au n scut lui Noe trei fii : Sem, 
Ham i Iafet.  

Luc. 3, 36.  
11. P mântul îns  se stricase înaintea 
fe ei lui Dumnezeu i se umpluse 

mântul de silnicii.  
12. i a c utat Domnul Dumnezeu spre 

mânt i iat  era stricat, c ci tot trupul 
se ab tuse de la calea sa pe p mânt.  
13. Atunci a zis Domnul Dumnezeu c tre 
Noe : «Sosit-a înaintea fe ei Mele 
sfâr itul  a  tot  omul,  c ci  s-a  umplut  

mântul de nedrept ile lor, i iat  Eu îi 
voi pierde de pe p mânt.  

2 Petr. 2, 5.  
14. Tu îns  f i o corabie de lemn de 
salcâm.  În  corabie  s  faci  desp ituri  i  
smole te-o cu smoal  pe din untru i pe 
din afar .  

Evr. 11, 7.  
15. Corabia îns  s  o faci a a : lungimea 
cor biei s  fie de trei sute de co i, l imea 
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ei de cincizeci de co i, iar în imea de 
treizeci de co i.  
16. S  faci cor biei o fereastr  la un cot 
de la acoperi , iar u a cor biei s  o faci 
într-o parte a ei. De asemenea s  faci într-
însa trei rânduri de c ri : jos, la mijloc 
i sus.  

17. i iat  Eu voi aduce asupra 
mântului potop de ap , ca s  pierd tot 

trupul de sub cer, în care este suflu de 
via , i tot ce este pe p mânt va pieri.  

Ps. 28, 10.  
18. Iar cu tine voi face leg mântul Meu ; 
i vei intra în corabie tu i împreun  cu 

tine vor intra fiii t i, femeia ta i femeile 
fiilor t i.  
19. S  intre în corabie din toate 
animalele, din toate târâtoarele, din toate 
fiarele i din tot trupul, câte dou , parte 

rb teasc i parte femeiasc , ca s  
mân  cu tine în via .  

Fac. 7, 9, 16.  
20. Din toate soiurile de p ri înaripate 
dup  fel, din toate soiurile de animale 
dup  fel  i  din  toate  soiurile  de  târâtoare  
dup  fel,  din  toate  s  intre  la  tine  câte  
dou , parte b rb teasc i parte 
femeiasc , ca s  r mân  în via  
împreun  cu tine.  
21.  Iar  tu  ia  cu  tine  din  tot  felul  de  
mâncare, cu care v  hr ni i ; îngrije te-te 
ca s  fie aceasta de mâncare pentru tine i 
pentru acelea».  
22. i a început Noe lucrul i precum îi 
poruncise Domnul Dumnezeu a a a f cut.  

Fac. 7, 5. Evr. 11, 7.  
CAP. 7 
Potopul. 
1. Dup  aceea a zis Domnul Dumnezeu 
lui Noe : «Intr  în corabie, tu i toat  casa 
ta, c ci în neamul acesta numai pe tine te-
am v zut drept înaintea Mea.  

În el. 10, 4. 1 Petr. 3, 20.  
2. S  iei cu tine din toate animalele curate 
câte apte perechi, parte b rb teasc i 

parte femeiasc , iar din animalele 
necurate câte o pereche, parte b rb teasc  
i parte femeiasc .  

3. De asemenea i din p rile cerului s  
iei : din cele curate câte apte perechi, 
parte b rb teasc i parte femeiasc , iar 
din toate p rile necurate câte o pereche, 
parte b rb teasc i parte femeiasc , ca 

 le p strezi soiul pentru tot p mântul.  
4. C ci peste apte zile Eu voi v rsa 
ploaie pe p mânt, patruzeci de zile i 
patruzeci  de  nop i  i  am  s  pierd  de  pe  
fa a p mântului toate f pturile câte am 

cut».  
5. i a f cut Noe toate câte i-a poruncit 
Domnul Dumnezeu.  

Fac. 6, 12.  
6. Noe îns , când a venit asupra 

mântului potopul de ap , era de ase 
sute de ani.  
7. i a intrat Noe în corabie i împreun  
cu el au intrat fiii lui, femeia lui i 
femeile fiilor lui, ca s  scape de apele 
potopului.  

În el. 14, 6. Mat. 24, 37-38. Luc. 17, 26-27. 1 Petr. 3, 20. 
2 Petr. 2, 5.  

8. Din p rile curate i din p rile 
necurate, din animalele curate i din 
animalele necurate, din fiare i din toate 
cele ce se mi  pe p mânt  
9. Au intrat la Noe în corabie perechi, 
perechi, parte b rb teasc i parte 
femeiasc , cum poruncise Dumnezeu lui 
Noe.  

Fac. 6, 19.  
10. Iar dup apte zile au venit asupra 

mântului apele potopului.  
11. În anul ase sute al vie ii lui Noe, în 
luna a doua, în ziua a dou zeci i aptea a 
lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au 
desf cut toate izvoarele adâncului celui 
mare i s-au deschis jgheaburile cerului ;  

Fac. 8, 2. 4 Reg. 7, 2. Iov 12, 15; 38, 8. Pild. 8, 29.  
12. i a plouat pe p mânt patruzeci de 
zile i patruzeci de nop i.  

În el. 10, 4. Sir. 40, 12.  
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13. În ziua aceasta a intrat Noe în corabie 
i împreun  cu dânsul au intrat Sem, Ham 
i Iafet, fiii lui Noe, femeia lui Noe i 

cele trei femei ale fiilor lui.  
14. Din toate soiurile de fiare de pe 

mânt, din toate soiurile de animale, din 
toate soiurile de viet i ce mi unau pe 

mânt, din toate soiurile de zbur toare, 
din toate p rile, din toate înaripatele  
15. i din tot trupul, în care se afla duh de 
via , au intrat cu Noe în corabie, perechi, 
perechi, parte b rb teasc i parte 
femeiasc .  
16. i cele ce au intrat cu Noe în corabie 
din tot trupul au intrat parte b rb teasc  
i parte femeiasc , precum poruncise 

Dumnezeu lui Noe. i a închis Domnul 
Dumnezeu corabia pe din afar .  

Fac. 6, 19-20.  
17. Potopul a inut pe p mânt patruzeci 
de zile i patruzeci de nop i i s-a înmul it 
apa  i  a  ridicat  corabia  i  aceasta  s-a  
în at deasupra p mântului.  
18. i  a crescut apa mereu i  s-a înmul it  
foarte tare pe p mânt i corabia se purta 
pe deasupra apei.  
19. i a sporit apa pe p mânt atât de 
mult,  încât  a  acoperit  to i  mun ii  cei  
înal i, care erau sub cer.  
20. i a acoperit apa to i mun ii cei înal i, 
ridicându-se cu cincisprezece co i mai 
sus de ei.  
21. i a murit tot trupul ce se mi ca pe 

mânt : p rile, animalele, fiarele, toate 
viet ile ce mi unau pe p mânt i to i 
oamenii.  

3 Mac. 2, 4.  
22. Toate cele de pe uscat, câte aveau 
suflare de via  în n rile lor, au murit.  
23. i a a s-a stins toat  fiin a care se afla 
pe fa a a tot p mântul, de la om pân  la 
dobitoc i pân  la târâtoare i pân  la 

rile cerului, toate s-au stins de pe 

mânt, i a r mas numai Noe i ce era 
cu el în corabie.  

În el. 10, 4. Mat. 24, 39. 2 Petr. 3, 6.  
24. Iar apa a crescut mereu pe p mânt, o 
sut  cincizeci de zile.  
CAP. 8 
Încetarea potopului 
1. Dar i-a adus aminte Dumnezeu de 
Noe, de toate fiarele, de toate animalele, 
de toate p rile i de toate viet ile ce se 
mi , câte erau cu dânsul în corabie ; i 
a adus Dumnezeu vânt pe p mânt i a 
încetat apa de a mai cre te.  

Ps. 111, 6.  
2. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului 
i jgheaburile cerului i a încetat ploaia 

din cer.  
Fac. 7, 11.  

3. Dup  o sut  cincizeci de zile, a început 
a  se  scurge  apa  de  pe  p mânt  i  a  se  
împu ina.  

Sir. 39, 23.  
4. Iar în luna a aptea, în ziua a dou zeci 
i aptea a lunii acesteia, s-a oprit corabia 

pe Mun ii Ararat.  
Ier. 51, 27.  

5. Apa a sc zut mereu pân  în luna a 
zecea ; iar în ziua întâi a lunii a zecea s-
au ar tat vârfurile mun ilor.  
6. Dup  patruzeci de zile, a deschis Noe 
fereastra, pe care o f cuse la corabie,  
7. i a dat drumul corbului, ca s  vad  de 
a sc zut apa pe p mânt. Acesta, zburând, 
nu s-a mai întors pân  ce a secat apa de 
pe p mânt.  
8. Apoi, dup  el a trimis porumbelul, ca 

 vad  de s-a scurs apa de pe p mânt.  
9. Porumbelul îns , neg sind loc de 
odihn  pentru picioarele sale, s-a întors la 
el, în corabie ; c ci era înc  ap  pe toat  
fa a p mântului. i a întins Noe mâna i 
l-a apucat i l-a b gat la sine, în corabie.  
10. i a teptând înc  alte apte zile, a dat 
iar i drumul porumbelului din corabie,  
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11. i porumbelul s-a întors la el, spre 
sear , i iat  avea în ciocul s u o ramur  
verde de m slin. Atunci a cunoscut Noe 

 s-a scurs apa de pe fa a p mântului.  
12. Mai z bovind înc  alte apte zile, 
iar i a dat drumul porumbelului i el nu 
s-a mai întors.  
13. Iar în anul ase sute unu al vie ii lui 
Noe, în ziua întâi a lunii întâi, secând apa 
de pe p mânt, a ridicat Noe acoperi ul 
cor biei i a privit, i iat  se zbicise fa a 

mântului.  
14. Iar în luna a doua, la dou zeci i apte 
ale lunii acesteia, p mântul era uscat.  
15. Atunci a gr it Domnul Dumnezeu lui 
Noe i a zis :  
16. «Ie i din corabie tu i împreun  cu 
tine femeia ta, fiii t i i femeile fiilor t i.  
17. Scoate de asemenea împreun  cu tine 
toate viet ile, care sunt cu tine, i tot 
trupul, de la p ri i pân  la animale, i 
toate viet ile ce se mi  pe p mânt, ca 

 se împr tie pe p mânt, s  se pr seasc  
i s  se înmul easc  pe p mânt».  

Fac. 1, 22, 28; 9, 1, 7.  
18. Atunci a ie it Noe din corabie ; i 
împreun  cu el au ie it fiii lui, femeia lui 
i femeile fiilor lui ;  

19. Toate fiarele, toate animalele, toate 
rile i toate câte se mi  pe p mânt, 

dup  felul lor, au ie it din corabie.  
20. Apoi a f cut Noe un jertfelnic 
Domnului ; i a luat din animalele cele 
curate i din toate p rile cele curate i 
le-a adus ardere de tot pe jertfelnic.  

Lev 1, 9.  
21. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit 
mireasm  bun i a zis Domnul 
Dumnezeu în inima Sa : «Am socotit s  
nu mai blestem p mântul pentru faptele 
omului, pentru c  cugetul inimii omului 
se pleac  la r u din tinere ile lui i nu voi 
mai pierde toate viet ile, cum am f cut.  

Fac. 6, 5. Ier. 32, 30. În el. 12, 10. Mat. 7, 11; 15, 19. 
Marc. 7, 21. Luc. 11, 13. Iac. 4, 5. Rom. 3, 11; 7, 18.  

22. De acum, cât va tr i p mântul, 
sem natul i seceratul, frigul i c ldura, 
vara i iarna, ziua i noaptea nu vor mai 
înceta !»  

Ps. 73, 17.  
CAP. 9 
Leg mântul cu Noe. Curcubeul, 
semnul leg mântului. 
1. i a binecuvântat Dumnezeu pe Noe i 
pe fiii lui i le-a zis : «Na te i i v  
înmul i i umple i p mântul i-l 
st pâni i !  

Fac. 1, 28; 8, 17.  
2. Groaz i fric  de voi s  aib  toate 
fiarele p mântului ; toate p rile cerului, 
tot ce se mi  pe p mânt i to i pe tii 

rii  ;  c ci  toate  acestea  vi  le-am  dat  la  
îndemân .  

Fac. 1, 28. Ps. 8, 6-9. Sir. 17, 4.  
3. Tot ce se mi i ce tr ie te s  v  fie 
de mâncare ; toate vi le-am dat, ca i 
iarba verde.  

Fac. 1, 29.  
4. Numai carne cu sângele ei, în care e 
via a ei, s  nu mânca i.  

Lev 3, 17; 7, 27; 17, 10, 14. Deut. 12, 16. Fapt. 15, 20.  
5. C ci Eu i sângele vostru, în care e 
via a voastr , îl voi cere de la orice fiar  ; 
i voi cere via a omului i din mâna 

omului, din mâna fratelui s u.  
Ie . 21, 28.  

6. De va v rsa cineva sânge omenesc, 
sângele aceluia de mân  de om se va 

rsa, c ci Dumnezeu a f cut omul dup  
chipul S u.  

Fac. 1, 27. Num. 35, 33. Deut. 27, 24. 3 Reg. 2, 33. Mat. 
26, 52. Col. 3, 10. Apoc. 13, 10.  

7.  Voi  îns  na te i  i  v  înmul i  i  v  
spândi i pe p mânt i-l st pâni i !»  

Fac. 1, 28; 8, 17.  
8. i a mai gr it Dumnezeu cu Noe i cu 
fiii lui, care erau cu el, i a zis :  
9. «Iat  Eu închei leg mântul Meu cu 
voi, cu urma ii vo tri.  

Sir. 44, 19.  
10. i cu tot sufletul viu, care este cu voi 
:  cu  p rile,  cu  animalele  i  cu  toate  
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fiarele p mântului, care sunt cu voi, cu 
toate viet ile p mântului câte au ie it din 
corabie ;  
11. i închei acest leg mânt cu voi, c  nu 
voi  mai  pierde  tot  trupul  cu  apele  
potopului i nu va mai fi potop, ca s  
pustiiasc  p mântul».  

Is. 54, 9.  
12. Apoi a mai zis iar i Domnul 
Dumnezeu c tre Noe : «Iat , ca semn al 
leg mântului, pe care-l închei cu voi i cu 
tot sufletul viu ce este cu voi din neam în 
neam i de-a pururi,  
13. Pun curcubeul Meu în nori, ca s  fie 
semn al leg mântului dintre Mine i 

mânt.  
Sir. 43, 13.  

14. Când voi aduce nori deasupra 
mântului, se va ar ta curcubeul Meu în 

nori,  
Sir. 43, 12-13.  

15. i-Mi voi aduce aminte de 
leg mântul Meu, pe care l-am încheiat cu 
voi i cu tot sufletul viu i cu tot trupul, i 
nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a 
toat  f ptura.  

Ier. 32, 41.  
16. Va fi deci curcubeul Meu în nori i-l 
voi vedea, i-Mi voi aduce aminte de 
leg mântul ve nic dintre Mine i p mânt 
i tot sufletul viu din tot trupul ce este pe 

mânt !»  
17.  i  iar i  a  zis  Dumnezeu c tre  Noe :  
«Acesta este semnul leg mântului, pe 
care Eu l-am încheiat între Mine i tot 
trupul care este pe p mânt».  
18. Iar fiii lui Noe ; care au ie it din 
corabie, erau : Sem, Ham i Iafet. Iar 
Ham era tat l lui Canaan.  

1 Paral. 1, 4.  
19.  Ace tia  sunt  cei  trei  fii  ai  lui  Noe  i  
din ace tia s-au înmul it oamenii pe 

mânt.  
20. Atunci a început Noe s  fie lucr tor 
de p mânt i a s dit vie.  

21. A b ut vin i, îmb tându-se, s-a 
dezvelit în cortul s u.  
22. Iar Ham, tat l lui Canaan, a v zut 
goliciunea tat lui s u i, ie ind afar , a 
spus celor doi fra i ai s i.  
23. Dar Sem i Iafet au luat o hain i, 
punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat 
cu spatele înainte i au acoperit 
goliciunea tat lui lor ; i fe ele lor fiind 
întoarse înapoi, n-au v zut goliciunea 
tat lui lor.  
24. Trezindu-se Noe din ame eala de vin 
i aflând ce i-a f cut feciorul s u cel mai 

tân r,  
25. A zis : «Blestemat s  fie Canaan ! 
Robul robilor s  fie la fra ii s i !»  

În el. 12, 11.  
26. Apoi a zis : «Binecuvântat s  fie 
Domnul Dumnezeul lui Sem ; iar Canaan 

-i fie rob !  
Iosua 16, 10. Jud. 1, 9.  

27. S  înmul easc  Dumnezeu pe Iafet i 
 se s luiasc  acesta în corturile lui 

Sem, iar Canaan s -i fie slug ».  
Is. 54, 3.  

28. i a mai tr it Noe dup  potop trei sute 
cincizeci de ani.  
29. Iar de toate, zilele lui Noe au fost 
nou  sute cincizeci de ani i apoi a murit.  
CAP. 10 
Semin ia i urma ii lui Noe. 
1. Iat  spi a neamului fiilor lui Noe : 
Sem, Ham i Iafet, c rora li s-au n scut 
fii dup  potop.  

Fac. 5, 32.  
2. Fiii lui Iafet au fost : Gomer, Magog, 
Madai, Iavan, Tubal, Me eh i Tiras.  

1 Paral. 1, 5.  
3. Fiii lui Gomer au fost : A chenaz, 
Rifat i Togarma.  
4. Fiii lui Iavan au fost : Eli a, Tar , 
Chitim i Dodanim.  

Num. 24, 24. Is. 23, 1.  
5. Din ace tia s-au format mul ime de 
popoare, care s-au a ezat în diferite ri, 
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fiecare dup  limba sa, dup  neamul s u i 
dup  na ia sa.  
6. Iar fiii lui Ham au fost : Cu , Mi raim, 
Put i Canaan.  
7. Fiii lui Cu  au fost : eba, Havila, 
Savta, Rama i Sabteca. Fiii lui Rama au 
fost : eba i Dedan.  
8. Cu  a mai n scut de asemenea pe 
Nimrod ; acesta a fost cel dintâi viteaz pe 

mânt.  
1 Paral. 1, 10.  

9. El a fost vân tor vestit înaintea 
Domnului Dumnezeu ; de aceea se i zice 
: «Vân tor vestit ca Nimrod înaintea 
Domnului Dumnezeu».  

Ier. 16, 16.  
10. Împ ia lui, la început, o alc tuia : 
Babilonul, apoi Ereh, Acad i Calne din 
inutul Senaar.  

Is. 10, 9. Am. 6, 2. Zah. 5, 11.  
11. Din p mântul acela, el trecu în Asur, 
unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, 
Calah  

Iona 1, 2.  
12. i Resen, între Ninive i Calah. 
Aceasta e cetate mare.  
13. Din Mi raim s-au n scut : Ludim, 
Anamim, Lehabim, Naftuhim,  
14. Patrusim, Casluhim - de unde au ie it 
Filistenii - i Caftorim.  

Deut. 2, 23.  
15. Din Canaan s-au n scut : Sidon, 
întâiul-n scut al s u, apoi Het,  
16. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,  
17. Heveu, Archeu, Sineu,  
18. Arvadeu, emareu i Hamateu. Mai 
pe urm  neamurile canaaneiene s-au 

spândit.  
19. i inuturile lor se întindeau de la 
Sidon, spre Gherara pân  la Gaza, iar de 
aici spre Sodoma, Gomora, Adma i 

eboim pân  spre Lasa.  
20. Ace tia sunt fiii lui Ham, dup  
familii, limb , ri i dup  na ii.  

21.  De  asemenea  i  s-au  n scut  fii  i  lui  
Sem, tat l tuturor fiilor lui Eber i fratele 
mai mare al lui Iafet.  
22. Fiii lui Sem au fost : Elam, Asur, 
Arfaxad, Lud i Aram.  

1 Paral. 1, 17.  
23. Iar fiii lui Aram au fost : U , Hul, 
Gheter i Ma .  
24. Lui Arfaxad i s-a n scut Cainan ; lui 
Cainan i s-a n scut elah ; lui elah i s-a 

scut Eber ;  
25. Iar lui Eber i s-au n scut doi fii : 
numele  unuia  era  Peleg,  pentru  c  în  
zilele lui s-a împ it p mântul, i numele 
fratelui s u era Ioctan.  

Fac. 11, 8. 1 Paral. 1, 19.  
26. Lui Ioctan i s-au n scut Almodad, 

alef, Ha armavet i Ierah ;  
27. Hadoram, Uzal i Dicla ;  
28. Obal, Abimael i eba ;  
29. Ofir, Havila i Iobab. To i ace tia au 
fost fiii lui Ioctan.  
30. S la urile lor se întindeau de la Me a 
spre Sefar, pân  la Muntele R ritului.  

Num. 23, 7.  
31. Ace tia sunt fiii lui Sem dup  familii, 
dup  limb , dup ri i dup  na ii.  
32. Acestea sunt neamurile, care se trag 
din fiii lui Noe, dup  familii i dup  na ii, 
i dintr-în ii s-au r spândit popoarele pe 

mânt dup  potop.  
CAP. 11 
Turnul Babel. Amestecarea limbilor. 
Semin ia lui Sem. 
1. În vremea aceea era în tot p mântul o 
singur  limb i un singur grai la to i.  
2. Purcezând de la r rit, oamenii au 

sit în ara Senaar un es i au 
desc lecat acolo.  

În el. 10, 5.  
3. Apoi au zis unul c tre altul : «Haidem 

 facem c mizi i s  le ardem cu foc !» 
i au folosit c mida în loc de piatr , iar 

smoala în loc de var.  
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4. i au zis iar i : «Haidem s  ne facem 
un ora i un turn al c rui vârf s  ajung  
la cer i s  ne facem faim  înainte de a ne 
împr tia pe fa a a tot p mântul !»  

Deut. 1, 28. Luc. 10, 15.  
5. Atunci S-a pogorât Domnul s  vad  
cetatea i turnul pe care-l zideau fiii 
oamenilor.  

Fac. 18, 21.  
6. i a zis Domnul : «Iat , to i sunt de un 
neam i o limb  au i iat  ce s-au apucat 

 fac i nu se vor opri de la ceea ce i-
au pus în gând s  fac .  
7.  Haidem,  dar,  s  Ne  pogorâm  i  s  
amestec m limbile lor, ca s  nu se mai 
în eleag  unul cu altul».  
8. i i-a împr tiat Domnul de acolo în 
tot p mântul i au încetat de a mai zidi 
cetatea i turnul.  

Deut. 32, 8.  
9. De aceea s-a numit cetatea aceea 
Babilon, pentru c  acolo a amestecat 
Domnul limbile a tot p mântul i de 
acolo i-a împr tiat Domnul pe toat  fa a 

mântului.  
10. Iat  acum istoria vie ii neamului lui 
Sem : Sem era de o sut  de ani, când i s-a 

scut Arfaxad, la doi ani dup  potop.  
1 Paral. 1, 17-18. Luc. 3, 36.  

11. Dup  na terea lui Arfaxad, Sem a mai 
tr it cinci sute de ani i a n scut fii i 
fiice i apoi a murit.  
12. Arfaxad a tr it o sut  treizeci i cinci 
de ani i atunci i s-a n scut Cainan. Dup  
na terea lui Cainan, Arfaxad a mai tr it 
trei sute treizeci de ani i a n scut fii i 
fiice i apoi a murit.  

1 Paral. 1, 24.  
13. Cainan a tr it o sut  treizeci de ani i 
atunci i s-a n scut elah. Dup  na terea 
lui  elah,  Cainan  a  mai  tr it  trei  sute  
treizeci de ani i a n scut fii i fiice i 
apoi a murit.  
14. elah a tr it o sut  treizeci de ani i 
atunci i s-a n scut Eber.  

15. Iar dup  na terea lui Eber, elah a 
mai  tr it  trei  sute  treizeci  de  ani,  i  a  

scut fii i fiice i apoi a murit.  
16. Eber a tr it o sut  treizeci i patru de 
ani i atunci i s-a n scut Peleg.  

1 Paral. 1, 19.  
17. Iar dup  na terea lui Peleg, Eber a 
mai  tr it  trei  sute  aptezeci  de  ani  i  a  

scut fii i fiice i apoi a murit.  
18. Peleg a tr it o sut  treizeci de ani i 
atunci i s-a n scut Ragav.  
19. Iar dup  na terea lui Ragav, Peleg a 
mai tr it dou  sute nou  ani, i a n scut 
fii i fiice i apoi a murit.  
20. Ragav a tr it o sut  treizeci i doi de 
ani i atunci i s-a n scut Serug.  

Luc. 3, 35.  
21. Iar dup  na terea lui Serug, Ragav a 
mai tr it dou  sute apte ani i a n scut fii 
i fiice i apoi a murit.  

22. Serug a tr it o sut  treizeci de ani i 
atunci i s-a n scut Nahor.  
23. Iar dup  na terea lui Nahor, Serug a 
mai tr it dou  sute de ani i a n scut fii i 
fiice i apoi a murit.  
24. Nahor a tr it aptezeci i nou  de ani 
i atunci i s-a n scut Terah.  

Luc. 3, 34.  
25. Iar dup  na terea lui Terah, Nahor a 
mai tr it o sut  dou  zeci i cinci de ani i 
a n scut fii i fiice i apoi a murit.  
26. Terah a tr it aptezeci de ani i atunci 
i s-au n scut Avram, Nahor i Haran.  

Iosua 24, 2. 1 Paral. 1, 26-27.  
27. Iar spi a neamului lui Terah este 
aceasta : lui Terah i s-au n scut Avram, 
Nahor i Haran ; lui Haran i s-a n scut 
Lot.  
28. i a murit Haran înainte de Terah, 
tat l s u, în p mântul de na tere, în Urul 
Caldeii.  
29. Iar Avram i Nahor i-au luat femei ; 
numele femeii lui Avram era Sarai, iar 
numele femeii lui Nahor era Milca, fata 
lui Haran, tat l Milc i i al Isc i.  
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30. Sarai îns  era stearp i nu n tea 
copii.  
31. i a luat Terah pe Avram, fiul s u, i 
pe Lot, fiul lui Haran i nepotul s u, i pe 
Sarai, nora sa, i femeia lui Avram, fiul 

u, i a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca 
 mearg  pân  în ara Canaanului ; dar 

au mers pân  la Haran i s-au a ezat 
acolo.  

Iosua 24, 3. Iudit. 5, 7.  
32. De toate, zilele vie ii lui Terah în 

mântul Haran au fost dou  sute cinci 
ani. i a murit Terah în Haran.  
CAP. 12 
Chemarea lui Avram. 
1. Dup  aceea a zis Domnul c tre Avram 
: «Ie i din p mântul t u, din neamul t u 
i din casa tat lui t u i vino în p mântul 

pe care i-l voi ar ta Eu.  
Neem. 9, 7. Is. 51, 2. Iudit. 5, 9. Sir. 17, 10. Fapt. 7, 3.  

2. i Eu voi ridica din tine un popor 
mare, te voi binecuvânta, voi m ri 
numele t u i vei fi izvor de 
binecuvântare.  

Fac. 17, 2. Deut. 29, 13. Sir. 44, 23. Evr. 7, 6.  
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor 
binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema 
îi voi blestema ; i se vor binecuvânta 
întru tine toate neamurile p mântului».  

Fac. 18, 18; 22, 18; 26, 4; 28, 14. Ie . 23, 22. Ps. 71, 19. 
Ioan 4, 22; 5, 46. Fapt. 3, 25. Gal. 3, 8, 16.  

4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese 
Domnul, i s-a dus i Lot cu el. Avram 
îns  era de aptezeci i cinci de ani, când 
a ie it din Haran.  

Evr. 11, 8.  
5. i a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe 
Lot,  fiul  fratelui  s u,  i  toate  averile  ce  
agonisiser  ei i to i oamenii, pe care-i 
aveau în Haran, i au ie it, ca s  mearg  
în ara Canaanului i au ajuns în Canaan.  
6. Apoi a str tut Avram ara aceasta 
de-a lungul pân  la locul numit Sichem, 
pân  la stejarul Mamvri. Pe atunci tr iau 
în ara aceasta Canaaneii.  

Fac. 18, 1; 33, 11. Deut. 11, 30. Neem. 9, 8.  

7. Acolo S-a ar tat Domnul lui Avram i 
i-a zis : « ara aceasta o voi da urma ilor 

i». i a zidit Avram acolo un jertfelnic 
Domnului, Celui ce Se ar tase.  
Fac. 13, 15; 15, 7, 18; 26, 3-4; 55, 12. Ie . 32, 13. Deut. 1, 
8; 6, 18; 34, 4. Iosua 21, 43. 2 Reg. 24, 25. 1 Paral. 16, 16. 

Iez. 47, 14. Bar. 2, 34. Gal. 3, 16.  
8. De acolo a pornit el spre muntele care 
e la r rit de Betel, i i-a întins acolo 
cortul a a, încât Betelul era la apus, iar 
Hai, la r rit. A zidit acolo un jertfelnic 
Domnului i s-a închinat Domnului, 
Celui ce i Se ar tase.  

Fac. 13, 3; 28, 19.  
9. Apoi s-a ridicat Avram i de acolo i s-
a îndreptat spre miaz zi.  
10. Pe atunci s-a f cut foamete în inutul 
acela i s-a coborât Avram în Egipt, ca s  
locuiasc  acolo, pentru c  se înte ise 
foametea în inutul acela.  

Fac. 41, 57.  
11. Când îns  s-a apropiat Avram s  intre 
în  Egipt,  a  zis  c tre  Sarai,  femeia  sa  :  

tiu c  e ti femeie frumoas  la chip.  
12. De aceea, când te vor vedea 
Egiptenii, vor zice : «Aceasta-i femeia lui 
!» i m  vor ucide pe mine, iar pe tine te 
vor l sa cu via .  
13. Zi deci c -mi e ti sor , ca s -mi fie i 
mie bine pentru trecerea ta i pentru 
trecerea ta s  tr iesc i eu !»  

Fac. 20, 2, 12.  
14. Iar dup  ce a sosit Avram în Egipt, au 

zut Egiptenii c  femeia lui e foarte 
frumoas .  
15. i au v zut-o i dreg torii lui Faraon 
i au l udat-o înaintea lui Faraon i au 

dus-o în casa lui Faraon ;  
16. i pentru ea i-au f cut bine lui Avram 
i  avea  el  oi,  vite  mari  i  asini,  slugi  i  

slujnice, catâri i c mile.  
Fac. 13, 2.  

17.  Domnul  îns  a  lovit  cu  b i  mari  i  
grele pe Faraon i casa lui, pentru Sarai, 
femeia lui Avram.  

Ps. 104, 14.  
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18. i chemând Faraon pe Avram, i-a zis 
: «Ce mi-ai f cut ? De ce nu mi-ai spus c  
aceasta e so ia ta ?  
19. Pentru ce ai zis : Mi-e sor  ? i eu am 
luat-o de femeie : Acum dar iat i 
femeia ! Ia- i-o i te du !»  
20. i a dat Faraon porunc  oamenilor s i 
pentru Avram, ca s -l petreac  pe el i pe 
femeia lui i toate câte avea i pe Lot, 
care îl înso ea.  
CAP. 13 
Avram se desparte de Lot. 
1. Din Egipt, Avram cu femeia sa, cu Lot 
i cu toate câte avea, a pornit în p ile de 

miaz zi ale Canaanului.  
Ps. 104, 13.  

2. Avram îns  era foarte bogat în vite, în 
argint i în aur.  

Fac. 24, 35. Pild. 10, 22.  
3. i a, înaintat Avram pe unde venise, de 
la miaz zi spre Betel, pân  la locul unde 
fusese mai înainte cortul s u, între Betel 
i Hai,  

Fac. 12, 8; 35, 7.  
4. Adic  pân  la locul unde era 
jertfelnicul pe care-l ridicase el mai 
înainte, i acolo a chemat Avram numele 
Domnului.  

Fac. 12, 7-8; 21, 33.  
5.  i  Lot,  care  umbla  cu  Avram,  înc  
avea oi i vite mari i corturi.  
6. Îns  p mântul acela nu-i înc pea s  
stea împreun , c ci averile lor erau multe 
i nu-i înc pea locul s  tr iasc  împreun .  

Fac. 36, 7.  
7. De aceea se întâmplau certuri între 

zitorii vitelor lui Avram i p zitorii 
vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în 

mântul acela Canaaneii i Ferezeii.  
Fac. 21, 25; 24, 7.  

8. Atunci a zis Avram c tre Lot : «S  nu 
fie sfad  între mine i tine, între p storii 
mei i p storii t i, c ci suntem fra i.  

Fac. 11, 27; 14, 12. Ps. 33, 14. 1 Cor. 6, 7.  
9. Iat , nu e oare tot p mântul înaintea ta 
? Desparte-te dar de mine ! i de vei 

apuca tu la stânga, eu voi apuca la 
dreapta ; iar de vei apuca tu la dreapta, eu 
voi apuca la stânga».  
10. i ridicându- i Lot ochii, a privit 
toat  câmpia Iordanului, care, înainte de a 
strica Domnul Sodoma i Gomora, toat  
pân  la oar era udat  de ap , ca raiul 
Domnului, ca p mântul Egiptului.  

Fac. 2, 8. Is. 51, 3. Iez. 28, 13.  
11.  Deci  i-a  ales  Lot  tot  inutul  din  
preajma Iordanului i a apucat Lot spre 

rit  ;  i  a a  s-au  desp it  ei  unul  de  
altul.  
12.  Avram  a  r mas  s  locuiasc  în  

mântul Canaan, iar Lot s-a s luit în 
cet ile din inutul Iordanului i i-a întins 
corturile pân  la Sodoma.  
13. Iar oamenii Sodomei erau r i i tare 

to i înaintea Domnului.  
Fac. 18, 20; 19, 4. Is. 5, 9. Iez. 16, 49.  

14. Deci a zis Domnul c tre Avram, dup  
ce s-a desp it Lot de dânsul : «Ridic i 
ochii i, din locul în care e ti acum, caut  
spre miaz noapte, spre miaz zi i r rit 
i spre mare,  

15. C  tot p mântul, cât îl vezi, i-l voi da 
ie i urma ilor t i pentru vecie.  

Fac. 12, 7; 15, 18; 24, 7; 26, 3-4. Deut. 6, 18; 34, 4. Ps. 
104, 10. Bar. 2, 34. Fapt. 7, 5.  

16. Voi face pe urma ii t i mul i ca 
pulberea p mântului ; de va putea cineva 
num ra pulberea p mântului, va num ra 
i pe urma ii t i.  
Fac. 32, 12; 48, 4. Num. 23, 10. Deut. 10, 22. Sir. 44, 23.  

17. Scoal i cutreier  p mântul acesta în 
lung i în lat, c i-l voi da ie i urma ilor 

i pentru vecie».  
Iosua 21, 43.  

18. i ridicându- i Avram corturile, a 
venit i s-a a ezat la stejarul Mamvri, 
care  este  în  Hebron  ;  i  a  zidit  acolo  un  
jertfelnic Domnului.  

Num. 13, 23. Deut. 34, 4.  
CAP. 14 



pag. 24/1780 

Robirea lui Lot. Avram îl scap  pe Lot 
i este binecuvântat de Melhisedec. 

1. Iar în zilele lui Amrafel, regele 
Senaarului, ale lui Arioc, regele 
Elasarului, ale lui Kedarlaomer, regele 
Elamului i ale lui Tidal, regele din 
Gutim,  

Fac. 10, 10; 11, 2.  
2. S-a întâmplat s  fac  ace tia r zboi cu 
Bera, regele Sodomei, cu Bir a, regele 
Gomorei, cu inab, regele Admei, cu 

emeber, regele eboimului, i cu regele 
din Bela sau oar.  

Fac. 19, 22.  
3. To i ace tia din urm  s-au adunat în 
valea Sidim, unde e acum Marea cea 

rat .  
4. Doisprezece ani st tuser  ei în robia lui 
Kedarlaomer, iar în anul al 
treisprezecelea s-au r zvr tit.  
5. i în al patrusprezecelea an au venit 
Kedarlaomer i regii, care ineau cu el, i 
au b tut pe Refaimi la A terot-Carnaim, 
pe Zuzimi la Ham, i pe Emimi la ave-
Chiriataim ;  

Deut. 2, 10.  
6. Iar pe Horei i-a b tut la muntele lor 
Seir i pân  la El-Faran, care e lâng  
pustiu.  

Deut. 2, 12.  
7. Apoi, întorcându-se de acolo, au venit 
la Ain-Mi pat sau Cade i au b tut toat  
ara Amaleci ilor i pe to i Amoreii, care 

locuiau în Ha on-Tamar.  
Iosua 15, 3.  

8. Atunci au ie it regele Sodomei, regele 
Gomorei, regele Admei, regele 

eboimului i regele Belei sau oarului 
i s-au b tut în valea Sidim  

9. Cu Kedarlaomer, regele Elamului, cu 
Tidal, regele din Gutim, cu Amrafel, 
regele Senaarului i cu Arioc, regele 
Elasarului : patru regi împotriva a cinci.  
10. Valea Sidimului îns  era plin  de 
fântâni  de  smoal  ;  i,  fugind,  regele  

Sodomei i regele Gomorei au c zut în 
ele, iar ceilal i au fugit în mun i.  
11. Atunci biruitorii au luat toate averile 
Sodomei i Gomorei i toate bucatele lor 
i s-au dus.  

12. Când s-au dus, au luat de asemenea i 
pe Lot, nepotul lui Avram, care tr ia în 
Sodoma, i toat  averea lui.  
13. Dar venind unii din cei sc pa i, au 
vestit pe Avram Evreul, care tr ia pe 
atunci la stejarul lui Mamvri, pe 
Amoreul, fratele lui E col i pe fratele lui 
Aner, care erau uni i cu Avram.  

Fac. 17, 8. Evr. 11, 9, 13.  
14. Auzind Avram c  Lot, rudenia sa, a 
fost luat în robie, a adunat oamenii s i de 
cas , trei sute optsprezece, i a urm rit pe 
vr jma i pân  la Dan.  
15. i n lind asupra lor noaptea, el i 
oamenii s i i-au b tut i i-au alungat pân  
la Hoba, care este în stânga Damascului.  

Iosua 13, 12; 19, 47. În el. 10, 5. Sir. 4, 9.  
16. i au întors toat  prada luat  din 
Sodoma, au întors i pe Lot, rudenia sa, 
averea lui, femeile i oamenii.  
17. i când se întorcea Avram, dup  
înfrângerea lui Kedarlaomer i a regilor 
uni i cu acela, i-a ie it înainte regele 
Sodomei în valea ave, care ast zi se 
cheam  Valea Regilor.  

2 Reg. 18, 18.  
18. Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a 
adus pâine i vin. Melhisedec acesta era 
preotul Dumnezeului celui Preaînalt.  

Evr. 7, 1.  
19. i a binecuvântat Melhisedec pe 
Avram  i  a  zis  :  «Binecuvântat  s  fie  
Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, 
Ziditorul cerului i al p mântului.  

Deut. 10, 14.  
20. i binecuvântat s  fie Dumnezeul cel 
Preaînalt, Care a dat pe vr jma ii t i în 
mâinile tale !» i Avram i-a dat lui 
Melhisedec zeciuial  din toate.  

Evr. 7, 4.  
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21. Iar regele Sodomei a zis c tre Avram 
: «D -mi oamenii, iar averile ia-le pentru 
tine !»  
22. Avram îns  a r spuns regelui 
Sodomei : «Iat , îmi ridic mâna spre 
Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, 
Ziditorul cerului i al p mântului,  
23. C  nici o a  sau curea de 
înc minte nu voi lua din toate câte sunt 
ale tale, ca s  nu zici : «Eu am îmbog it 
pe Avram»,  
24. F  numai cele ce au mâncat tinerii 
i ceea ce se cuvine a se împ i alia ilor 

mei, care au mers cu mine : Aner, E col 
i Mamvri. Aceia s i ia partea lor !»  

Fac. 14, 13.  
CAP. 15 
Credin a i dreptatea lui Avram 
1. Dup  acestea, fost-a cuvântul 
Domnului c tre Avram, noaptea, în vis, i 
a  zis  :  «Nu te  teme,  Avrame,  c  Eu sunt  
scutul t u i r splata ta va fi foarte mare 
!»  

2 Reg. 22, 3. Is. 40, 10; 41, 10; 43, 1.  
2. Iar Avram a r spuns : «St pâne 
Doamne, ce ai s -mi dai ? C  iat  eu am 

 mor f  copii i cârmuitor în casa mea 
este Eliezer din Damasc».  

Fac. 24, 2; 25, 5.  
3. Apoi Avram a ad ugat : «De vreme ce 
nu  mi-ai  dat  fii,  iat  sluga  mea  va  fi  
mo tenitor dup  mine !»  
4. i îndat  s-a f cut cuvântul Domnului 

tre el i a zis : «Nu te va mo teni acela, 
ci cel ce va r ri din coapsele tale, acela 
te va mo teni !»  
5. Apoi l-a scos afar i i-a zis : «Prive te 
la cer i num  stelele, de le po i num ra 
!»  i  a  ad ugat  :  «Atât  de  mul i  vor  fi  
urma ii t i !»  

Fac. 22, 17. Deut. 1, 10. 1 Paral. 27, 23. Neem. 9, 23. Is. 
60, 22. Ier. 33, 22. Sir. 44, 23. Rom. 4, 18. Gal. 3, 16. Evr. 

11, 12.  
6. i a crezut Avram pe Domnul i i s-a 
socotit aceasta ca dreptate.  

1 Mac. 2, 52. Ioan 8, 56. Iac. 2, 23. Rom. 3, 21; 4, 3, 13. 
Gal. 3, 6.  

7. i i-a zis iar i : «Eu sunt Domnul, 
Care te-a scos din Urul Caldeii, ca s i 
dau p mântul acesta de mo tenire».  

Ie . 13, 5.  
8. i a zis Avram : «St pâne Doamne pe 
ce voi cunoa te c -l voi mo teni ?»  
9.  Iar  Domnul  i-a  zis  :  «G te te-Mi  o  
juninc  de trei ani, o capr  de trei ani, un 
berbec de trei ani, o turturic i un pui de 
porumbel !»  
10. i a luat Avram toate aceste animale, 
le-a t iat în dou i a pus buc ile una în 
fa a alteia ; iar p rile nu le-a t iat.  

Ier. 34, 18.  
11. i n leau p rile r pitoare asupra 
trupurilor, iar Avram le alunga.  
12. La asfin itul soarelui, a c zut peste 
Avram somn greu i iat  l-a cuprins 
întuneric i fric  mare.  
13. Atunci a zis Domnul c tre Avram : 
«S tii bine c  urma ii t i vor pribegi în 

mânt str in, unde vor fi robi i i ap sa i 
patru sute de ani ;  
14. Dar pe neamul acela, c ruia ei vor fi 
robi, îl voi judeca Eu i dup  aceea ei vor 
ie i s  vin  aici, cu avere mult .  
15. Iar tu vei trece la p rin ii t i în pace i 
vei fi îngropat la b trâne i fericite.  

Ie . 12, 40. Fapt. 7, 6.  
16.  Ei  îns  se  vor  întoarce  aici,  în  al  
patrulea veac de oameni, c ci nu s-a 
umplut înc  m sura nelegiuirilor 
Amoreilor».  

Ie . 2, 24; 12, 41.  
17.  Iar  dup  ce  a  asfin it  soarele  i  s-a  

cut întuneric, iat  un fum ca dintr-un 
cuptor i par  de foc au trecut printre 
buc ile acelea.  

Ier. 34, 18.  
18. În ziua aceea a încheiat Domnul 
leg mânt cu Avram, zicând : «Urma ilor 

i voi da p mântul acesta de la râul 
Egiptului pân  la râul cel mare al 
Eufratului ;  
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Fac. 12, 7; 13, 15; 24, 7; 26, 3-4. Ie . 13, 11; 23, 31. Num. 
34, 2-5. Deut. 1, 7-8; 34, 4. Neem. 9, 8.  

19. Voi da pe Chenei, pe Chenezei, pe 
Chedmonei,  

Iosua 3, 10.  
20. Pe Hetei, pe Ferezei, pe Refaimi,  
21. Pe Amorei, pe Canaanei, pe Hevei, pe 
Gherghesei i pe Iebusei».  
CAP. 16 
Ismael. 
1. Sarai îns , femeia lui Avram, nu-i 

tea. Dar avea ea o slujnic  egipteanc , 
al c rei nume era Agar.  

Luc. 1, 7.  
2. Atunci a zis Sarai c tre Avram : «Iat  
m-a închis Domnul, ca s  nu nasc. Intr  
dar la slujnica mea ; poate vei dobândi 
copii de la ea !» i a ascultat Avram 
vorba Saraii.  
3. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe 
Agar egipteanca, slujnica sa, la zece ani 
dup  venirea lui Avram în p mântul 
Canaan, i a dat-o de femeie lui Avram, 

rbatul s u.  
4.  i  a  intrat  acesta  la  Agar  i  ea  a  

mislit  ;  i  v zând  c  a  z mislit,  ea  a  
început a dispre ui pe st pâna sa.  
5. Atunci a zis Sarai c tre Avram : 
«Nedreptate mi se face de c tre tine. Eu 
i-am dat pe slujnica mea la sân, iar ea, 

zând c  a z mislit, a început s  m  
dispre uiasc . Dumnezeu s  judece între 
mine i între tine !»  

Jud. 11, 27.  
6. Iar Avram a zis c tre Sarai : «Iat , 
slujnica ta e în mâinile tale, f  cu ea ce- i 
place !» i Sarai a nec jit-o i ea a fugit 
de la fa a ei.  
7. i a g sit-o îngerul Domnului la un 
izvor de ap  în pustiu, la izvorul de lâng  
calea ce duce spre Sur.  
8. i i-a zis îngerul Domnului : «Agar, 
slujnica Saraii, de unde vii i unde te duci 
?»  Iar  ea  a  r spuns  :  «Fug  de  la  fa a  
Saraii, st pâna mea».  

9.  i  îngerul  Domnului  i-a  zis  iar i  :  
«Întoarce-te la st pâna ta i te supune sub 
mâna ei !»  
10. Apoi i-a mai zis îngerul Domnului : 
«Voi înmul i pe urma ii t i foarte tare, 
încât nu se vor putea num ra din pricina 
mul imii.  
11. Iat , tu ai r mas grea - îi zise îngerul 
Domnului - i vei na te un fiu i-i vei 
pune numele Ismael, pentru c  a auzit 
Domnul suferin a ta.  

Luc. 1, 31.  
12. Acela va fi ca un asin s lbatic între 
oameni ; mâinile lui vor fi asupra tuturor 
i mâinile tuturor asupra lui, dar el va sta 

dârz în fa a tuturor fra ilor lui».  
13. i a numit Agar pe Domnul, Cel ce-i 
gr ise, cu numele acesta : Ata-El-Roi 
(care se tâlcuie te : Tu e ti Dumnezeu 
atotv tor), c ci zicea ea : «N-am v zut 
eu, oare, în fa  pe Cel ce m-a v zut ?»  

Jud. 6, 22.  
14. De aceea se nume te fântâna aceasta : 
Beer-Lahai-Roi (care se tâlcuie te : 
Izvorul Celui viu, Care m-a v zut), i se 
afl  între Cade i Bared.  

Fac. 24, 62.  
15. Dup  aceea a n scut Agar lui Avram 
un fiu  i  Avram a  pus  fiului  s u,  pe  care  
i-l n scuse Agar, numele Ismael.  

Gal. 4, 23.  
16. Avram îns  era de optzeci i ase de 
ani când i-a n scut Agar pe Ismael.  
CAP. 17 

ierea împrejur. 
1. Iar când era Avram de nou zeci i 
nou  de ani, i S-a ar tat Domnul i i-a zis 
: «Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic ; 

 ce-i  pl cut  înaintea  Mea  i  fii  f  
prihan  ;  

Fac. 12, 7; 18, 1; 24, 40; 35, 11; 48, 15. Ie . 6, 3.  
2. i voi încheia leg mânt cu tine i te voi 
înmul i foarte, foarte tare».  

Fac. 12, 2. Deut. 5, 3. Ps. 104, 9.  
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3. Atunci a c zut Avram cu fa a la 
mânt, iar Dumnezeu a mai gr it i a zis 

:  
4. «Eu sunt i iat  care-i leg mântul Meu 
cu tine : vei fi tat  a mul ime de popoare,  

Sir. 44, 20-23. Rom. 4, 17.  
5. i nu te vei mai numi Avram, ci 
Avraam va fi numele t u, c ci am s  te 
fac tat  a mul ime de popoare.  
1 Paral. 1, 27. Neem. 9, 7. Is. 51, 2. Rom. 3, 29; 4, 13, 17.  
6. Am s  te înmul esc foarte, foarte tare, 
i  am s  ridic din tine popoare, i  regi se 

vor ridica din tine.  
Fac. 35, 11. Mat. 1, 6.  

7. Voi pune leg mântul Meu între Mine 
i între tine i urma ii t i, din neam în 

neam, s  fie leg mânt ve nic, a a c  Eu 
voi fi Dumnezeul t u i al urma ilor t i 
de dup  tine.  

Fac. 15, 18; 26, 24. Ie . 6, 7. Lev 26, 12. Num. 15, 41. 
Deut. 29, 13. Jud. 2, 1-2. 2 Reg. 7, 24. 4 Reg. 13, 23. Luc. 

1, 72. Ioan 7, 22. Rom. 9, 4.  
8.  i- i  voi  da  ie  i  urma ilor  t i  

mântul în carte pribege ti acum ca 
str in, tot p mântul Canaanului, ca 
mo tenire  ve nic ,  i  v  voi  fi  
Dumnezeu».  

Ie . 13, 5. Deut. 1, 8. Ps. 104, 13. Iez. 20, 28.  
9. Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam : 
«Iar tu i urma ii t i din neam în neam s  

zi i leg mântul Meu.  
1 Paral. 16, 15. Fapt. 7, 8.  

10. Iar leg mântul dintre Mine i tine i 
urma ii t i din neam în neam, pe care 
trebuie s -l p zi i, este acesta : to i cei de 
parte b rb teasc  ai vo tri s  se taie 
împrejur.  

Fac. 21, 4. Lev 12, 3. Luc. 2, 21. Ioan 7, 22.  
11. S  v  t ia i împrejur i acesta va fi 
semnul leg mântului dintre Mine i voi.  

Rom. 4, 11.  
12. În neamul vostru, tot pruncul de parte 

rb teasc , n scut la voi în cas  sau 
cump rat cu bani de la alt neam, care nu-i 
din semin ia voastr , s  se taie împrejur 
în ziua a opta.  

Luc. 1, 59.  

13. Numaidecât s  fie t iat împrejur cel 
scut în casa ta sau cel cump rat cu 

argintul t u i leg mântul Meu va fi 
însemnat pe trupul vostru, ca leg mânt 
ve nic.  
14. Iar cel de parte b rb teasc  net iat 
împrejur, care nu se va t ia împrejur, în 
ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din 
poporul s u, c ci a c lcat leg mântul 
Meu».  
15. Dup  aceea a zis iar i Dumnezeu 

tre Avraam : «Pe Sarai, femeia ta, s  nu 
o mai nume ti Sarai, ci Sarra s -i fie 
numele.  
16. i o voi binecuvânta i- i voi da din 
ea  un  fiu  ;  o  voi  binecuvânta  i  va  fi  
mam  de popoare i regi peste popoare se 
vor ridica dintr-însa».  

Is. 51, 2. Mat. 1, 6. Gal. 4, 23.  
17. Avraam a c zut atunci cu fa a la 

mânt i a râs, zicând în sine : «E cu 
putin  oare s  mai aib  fiu cel de o sut  
de ani ? i Sarra cea de nou zeci de ani e 
cu putin  oare s  mai nasc  ?»  

Fac. 18, 12. Luc. 1, 18.  
18. Apoi a mai zis Avraam c tre Domnul 
: «O, Doamne, m car Ismael s  tr iasc  
înaintea Ta !»  
19. Iar Dumnezeu a r spuns lui Avraam : 
«Adev rat,  îns i  Sarra,  femeia  ta,  î i  va  
na te un fiu i-i vei pune numele Isaac i 
Eu voi încheia cu el leg mântul Meu, 
leg mânt ve nic : s -i fiu Dumnezeu lui 
i urma ilor lui.  

Fac. 18, 10; 21, 1-2. Luc. 1, 55. Evr. 11, 11.  
20. Iat , te-am ascultat i pentru Ismael, 
i iat  îl voi binecuvânta, îl voi cre te i-l 

voi înmul i foarte, foarte tare ; 
doisprezece voievozi se vor na te din el 
i voi face din el popor mare.  

Fac. 21, 13, 18; 25, 13, 16.  
21. Dar leg mântul Meu îl voi încheia cu 
Isaac, pe care-l va na te Sarra la anul pe 
vremea aceasta !»  

Rom. 9, 9.  
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22. Încetând apoi Dumnezeu de a mai 
vorbi cu Avraam, S-a în at de la el.  

Fac. 35, 13.  
23.  Atunci  a  luat  Avraam pe Ismael,  fiul  

u, pe to i cei n scu i în casa sa, pe to i 
cei cump ra i cu argintul s u i pe to i 
oamenii de parte b rb teasc  din casa lui 
Avraam i i-a t iat împrejur, chiar în ziua 
aceea, cum îi poruncise Dumnezeu.  
24. i era Avraam de nou zeci i nou  de 
ani, când s-a t iat împrejur.  
25. Iar Ismael, fiul s u, era de 
treisprezece ani, când s-a t iat împrejur.  
26.  Avraam  i  Ismael,  fiul  s u,  au  fost  

ia i împrejur în aceea i zi.  
27. i cu ei au fost t ia i împrejur to i cei 
de parte b rb teasc  din casa lui Avraam, 

scu i în casa lui sau cump ra i cu argint 
de la cei de alt neam.  
CAP. 18 
Avraam prime te pe Sfânta Treime la 
stejarul Mamvri. 
1. Apoi Domnul S-a ar tat iar i lui 
Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la 
amiaz , când edea el în u a cortului s u.  

Fac. 13, 18; 17, 1.  
2. Atunci ridicându- i ochii s i, a privit i 
iat  trei  Oameni  st teau  înaintea  lui  ;  i  
cum l-a v zut, a alergat din pragul 
cortului  s u  în  întâmpinarea  Lor  i  s-a  
închinat pân  la p mânt.  

Fac. 19, 1. Evr. 13, 2.  
3. Apoi a zis : «Doamne, de am aflat har 
înaintea Ta, nu ocoli pe robul T u !  
4. Se va aduce ap  s  V  sp la i 
picioarele  i  s  V  odihni i  sub  acest  
copac.  

Fac. 19, 2; 43, 24. Jud. 19, 21. 2 Reg. 11, 8. 1 Tim. 5, 10.  
5. i voi aduce pâine i ve i mânca, apoi 

 ve i duce în drumul Vostru, întrucât 
trece i pe la robul Vostru !» Zis-au Aceia 
: «F , precum ai zis !»  

Ps. 103, 15.  

6. Dup  aceea a alergat Avraam în cort la 
Sarra i i-a zis : «Fr mânt  degrab  trei 

suri de f in  bun i f  azime !»  
1 Reg. 28, 24. 3 Reg. 17, 13. Mat. 13, 33.  

7. Apoi Avraam a dat fuga la ciread , a 
luat un vi el tân r i gras i l-a dat slugii, 
care l-a g tit degrab .  
8. i a luat Avraam unt, lapte i vi elul 
cel g tit i le-a pus înaintea Lor i pe 
când Ei mâncau a stat i el al turi de Ei 
sub copac.  

Tob. 12, 19.  
9. i l-au întrebat Oamenii aceia : -Unde 
este Sarra, femeia ta ?» Iar el, 

spunzând, a zis : «Iat , în cort !»  
10. Zis-a Unul : «Iat , la anul pe vremea 
asta am s  vin iar pe la tine i Sarra, 
femeia ta, va avea un fiu». Iar Sarra a 
auzit din u a cortului, de la spatele lui.  

Fac. 17, 16; 21, 1-2. Jud. 13, 3. Rom. 9, 9.  
11. Avraam i Sarra îns  erau b trâni, 
înainta i în vârst , i Sarra nu mai era în 
stare s  z misleasc .  

Rom. 4, 19. Evr. 11, 12.  
12. i  a râs Sarra în sine i  i-a zis :  «S  
mai am eu oare aceast  mângâiere acum, 
când am îmb trânit i când e b trân i 
st pânul meu ?»  

Fac. 17, 17. 1 Petr. 3, 6.  
13. Atunci a zis Domnul c tre Avraam : 
«Pentru  ce  a  râs  Sarra  în  sine  i  a  zis  :  
«Oare cu adev rat voi na te, b trân  cum 
sunt ?»  
14. Este oare ceva cu neputin  la 
Dumnezeu ? La anul pe vremea aceasta 
am  s  vin  pe  la  tine  i  Sarra  va  avea  un  
fiu !»  

Iov 42, 2. Ier. 32, 27. Zah. 8, 6. Mat. 19, 26. Luc. 1, 37; 
18, 27.  

15. Iar Sarra a t duit, zicând : «N-am 
râs», c ci se însp imântase. Acela îns  i-a 
zis : «Ba, ai râs !»  
16. Apoi S-au sculat Oamenii aceia de 
acolo i S-au îndreptat spre Sodoma i 
Gomora i s-a dus i Avraam cu Ei, ca s -
I petreac .  
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17. Domnul îns  a zis : «T inui-voi Eu 
oare de Avraam, sluga Mea, ceea ce 
voiesc s  fac ?  

Am. 3, 7. Ioan 15, 15.  
18. Din Avraam cu adev rat se va ridica 
un popor mare i tare i printr-însul se 
vor binecuvânta toate neamurile 

mântului,  
Fac. 12, 3; 22, 18. Iona 4, 11. Ioan 5, 46.  

19. C  l-am ales, ca s  înve e pe fiii i 
casa sa dup  sine s  umble în calea 
Domnului i s  fac  judecat i dreptate ; 
pentru ca s  aduc  Domnul asupra lui 
Avraam toate câte i-a f duit».  

Deut. 4, 19; 5, 33; 6, 7.  
20. Zis-a deci Domnul : «Strigarea 
Sodomei i a Gomorei e mare i p catul 
lor cumplit de greu.  

Fac. 13, 13; 19, 13. Is. 3, 9. Plâng. 4, 6. Iez. 16, 48.  
21. Pogorî-M -voi deci s  v d dac  
faptele lor sunt cu adev rat a a cum s-a 
suit pân  la Mine strigarea împotriva lor, 
iar de nu, s tiu».  

Fac. 11, 5.  
22. De acolo doi din Oamenii aceia, 
plecând, S-au îndreptat spre Sodoma, în 
vreme ce Avraam st tea înc  înaintea 
Domnului.  
23. i apropiindu-se Avraam, a zis : 
«Pierde-vei, oare, pe cel drept ca i pe cel 

tos, încât s  se întâmple celui drept 
ce se întâmpl  celui nelegiuit ?  
24. Poate în cetatea aceea s  fie cincizeci 
de drep i : pierde-i-vei, oare, i nu vei 
cru a tot locul acela pentru cei cincizeci 
de drep i, de se vor afla în cetate ?  

Ier. 5, 1.  
25. Nu se poate ca Tu s  faci una ca asta 
i  s  pierzi  pe  cel  drept  ca  i  pe  cel  f  

de lege i s  se întâmple celui drept ce se 
întâmpl  celui necredincios ! Departe de 
Tine  una  ca  asta  !  Judec torul  a  tot  

mântul va face, oare, nedreptate ?»  
Fac. 20, 4. Ps. 7, 8. Ioan 5, 27. Fapt. 17, 31. Rom. 3, 5-6.  

26. Zis-a Domnul : «De se vor g si în 
cetatea Sodomei cincizeci de drep i, voi 

cru a pentru ei toat  cetatea i tot locul 
acela».  
27. i r spunzând Avraam, a zis : «Iat , 
cutez s  vorbesc St pânului meu, eu, care 
sunt pulbere i cenu  !  

Fac. 2, 7. Iov 30, 19. Eccl. 12, 7. Sir. 17, 27.  
28. Poate c  lipsesc cinci din cincizeci de 
drep i  ;  poate  s  fie  numai  patruzeci  i  
cinci ; pentru lipsa a cinci pierde-vei, 
oare, toat  cetatea ?» Zis-a Domnul : «Nu 
o voi pierde de voi g si acolo patruzeci i 
cinci de drep i».  
29. i a ad ugat Avraam s  gr iasc  
Domnului  i  a  zis  :  «Dar  de  se  vor  g si  
acolo numai patruzeci de drep i ?» i 
Domnul a zis : «Nu o voi pierde pentru 
cei patruzeci !»  
30.  i  a  zis  iar i  Avraam  :  «S  nu  Se  
mânie St pânul meu de voi mai gr i : Dar 
de se vor g si acolo numai treizeci de 
drep i ?» Zis-a Domnul : «Nu o voi 
pierde de voi g si acolo treizeci».  
31. i a zis Avraam : «Iat , mai cutez s  
vorbesc St pânului meu ! Poate c  se vor 

si acolo numai dou zeci de drep i». 
spuns-a Domnul : «Nu o voi pierde 

pentru cei dou zeci».  
32.  i  a  mai  zis  Avraam  :  «S  nu  se  
mânie St pânul meu de voi mai gr i înc  
o dat  : Dar de se vor g si acolo numai 
zece  drep i  ?»  Iar  Domnul  i-a  zis  :  
«Pentru cei zece nu o voi pierde».  

Jud. 6, 39. Pild. 11, 11. Iac. 5, 16.  
33. i terminând Domnul de a mai gr i 
cu Avraam ; S-a dus, iar Avraam s-a 
întors la locul s u.  
CAP. 19 
Pieirea Sodomei. 
1. Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma 
seara, iar Lot edea la poarta Sodomei. i 

zându-I, Lot s-a sculat înaintea Lor i 
s-a plecat cu fa a pân  la p mânt  

Fac. 18, 2.  
2. i a zis : «St pânii mei, abate i-v  pe 
la casa slugii Voastre, ca s  r mâne i 
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acolo ; sp la i-V  picioarele, iar 
diminea , sculându-V , V  ve i duce în 
drumul Vostru». Ei îns  au zis : «Nu, ci 
vom r mâne în uli ».  

Fac. 18, 4; 43, 24. Iov 31, 32. Evr. 13, 2.  
3. Iar el I-a rugat st ruitor i S-au ab tut 
la el i au intrat în casa lui. Atunci el Le-a 

tit mâncare, Le-a copt azime i au 
mâncat.  
4. Dar mai înainte de a Se culca Ei, 
sodomenii, locuitorii cet ii Sodoma, tot 
poporul din toate marginile ; de la tân r 
pân  la b trân, au înconjurat casa,  
5.  i  au  chemat  afar  pe  Lot  i  au  zis  

tre el : «Unde sunt Oamenii, Care au 
intrat s  mâie la tine ? Scoate-I ca s -I 
cunoa tem !»  

Jud. 19, 22. 2 Petr. 2, 7. Rom. 1, 27.  
6. i a ie it Lot la ei dinaintea u ii i, 
închizând u a dup  dânsul,  
7.  A  zis  c tre  ei  :  «Nu,  fra ii  mei,  s  nu  
face i nici un r u.  

Jud. 19, 23. Iez. 16, 49.  
8. Am eu dou  fete, care n-au cunoscut 
înc  b rbat ; mai degrab  vi le scot pe 
acelea, s  face i cu ele ce ve i vrea, numai 
Oamenilor acelora s  nu le face i nimic, 
de vreme ce au intrat Ei sub acoperi ul 
casei mele !»  

Jud. 19, 24.  
9. Iar ei au zis c tre el : «Pleac  de aici ! 

ti un venetic i acum faci pe 
judec torul ? Mai r u decât Acelora î i 
vom face  !»  i  repezindu-se  spre  Lot,  se  
apropiar  s  sparg  u a.  

Sir. 29, 27. 2 Petr. 2, 7-8.  
10. Atunci Oamenii aceia, care g zduiau 
în casa lui Lot, întinzându- i mâinile, au 
tras pe Lot în cas  la Ei i au încuiat u a ;  
11. Iar pe oamenii, care erau la u a casei, 
i-au lovit cu orbire de la mic pân  la 
mare, încât în zadar se chinuiau s  

seasc  u a.  
4 Reg. 6, 18. În el. 19, 17. Sir. 16, 9.  

12. Apoi au zis cei doi Oameni c tre Lot : 
«Ai tu pe cineva din ai t i aici ? De ai fii, 

sau fiice, sau gineri, sau pe oricine altul 
în cetate, scoate-i din locul acesta,  
13. C  Noi avem s  pierdem locul acesta, 
pentru c  strigarea împotriva lor s-a suit 
înaintea Domnului i Domnul Ne-a trimis 

-l pierdem».  
Fac. 18, 20.  

14. Atunci a ie it Lot i a gr it cu ginerii 
i, care luaser  pe fetele lui, i le-a zis : 

«Scula i-v i ie i din locul acesta, c  va 
 piard  Domnul cetatea». Ginerilor îns  

li s-a p rut c  el glume te.  
2 Paral. 30, 10. Luc. 17, 28.  

15. Iar în rev rsatul zorilor gr beau 
îngerii  pe  Lot,  zicând  :  «Scoal ,  ia- i  
femeia i pe cele dou  fete ale tale, pe 
care le ai, i ie i, ca s  nu pieri i tu 
pentru nedrept ile cet ii !»  
16. Dar fiindc  el z bovea, îngerii, din 
mila Domnului c tre el, l-au apucat de 
mân  pe  el  i  pe  femeia  lui  i  pe  cele  
dou  fete ale lui  

Evr. 1, 14.  
17. i, sco ându-l afar , unul din Ei a zis : 
«Mântuie te- i sufletul t u ! S  nu te ui i 
înapoi, nici s  te opre ti în câmp, ci fugi 
în munte, ca s  nu pieri cu ei !  

În el. 10, 6.  
18. Iar Lot a zis c tre Dân ii : «Nu, 
St pâne !  
19. Iat  sluga Ta a aflat bun voin  
înaintea Ta i Tu ai f cut mil  mare cu 
mine, mântuindu-mi via a ; dar nu voi 
putea s  fug pân  în munte, ca s  nu m  
ajung  primejdia i s  nu mor.  
20. Iat  cetatea aceasta este mai aproape ; 

 fug acolo i s  m  izb vesc. Ea e mic  
i-mi voi sc pa acolo via a prin Tine !»  

În el. 10, 7.  
21. i i-a zis îngerul : «Iat , î i cinstesc 
fa a i- i împlinesc acest cuvânt, s  nu 
pierd cetatea despre care gr ie ti.  
22. Gr be te dar i fugi acolo ; c  nu pot 

 fac nimic pân  nu vei ajunge tu acolo 
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!» De aceea s-a i numit cetatea aceea 
oar.  

Fac. 13, 10. Ie . 32, 10. În el. 10, 6. Marc. 6, 5.  
23. Când s-a ridicat soarele deasupra 

mântului, a intrat Lot în oar.  
24. Atunci Domnul a slobozit peste 
Sodoma i Gomora ploaie de pucioas i 
foc din cer de la Domnul  
Deut. 29, 25. Iov 18, 15. Is. 1, 9-10; 13, 19. Ier. 20, 16; 49, 

18; 50, 40. Plâng. 4, 6. Iez. 16, 49. Os. 10, 8. Am. 4, 11. 
Naum 1, 6. Sir. 10, 17-18; 16, 9-10; 21, 10. 3 Mac. 2, 5. 

Luc. 17, 29. Iuda 1, 7. 2 Petr. 2, 6.  
25. i a stricat cet ile acestea, toate 
împrejurimile lor, pe to i locuitorii 
cet ilor i toate plantele inutului aceluia.  
26. Femeia lui Lot îns  s-a uitat înapoi i 
s-a pref cut în stâlp de sare.  

În el. 10, 7. Luc. 9, 62; 17, 32.  
27. Iar Avraam s-a sculat dis-de-
diminea i s-a dus la locul unde st tuse 
înaintea Domnului  

Fac. 18, 22.  
28. i, c utând spre Sodoma i Gomora i 
spre toate împrejurimile lor, a v zut 
ridicându-se de la p mânt fumegare, ca 
fumul dintr-un cuptor.  
29. Dar, când a stricat Dumnezeu toate 
cet ile din p ile acelea, i-a adus 
aminte Dumnezeu de Avraam i a scos pe 
Lot afar  din pr dul cu care a stricat 
Dumnezeu cet ile, unde tr ia Lot.  
30. Apoi a ie it  Lot din oar i  sa a ezat 
în munte, împreun  cu cele dou  fete ale 
sale, c ci se temea s  locuiasc  în oar, i 
a locuit într-o pe ter , împreun  cu cele 
dou  fete ale sale.  
31. Atunci a zis fata cea mai mare c tre 
cea  mai  mic  :  «Tat l  nostru  e  b trân  i  
nu-i nimeni în inutul acesta, care s  intre 
la noi, cum e obiceiul p mântului.  
32. Haidem dar s  îmb m pe tat l 
nostru cu vin i s  ne culc m cu el i s  
ne ridic m urma i dintr-însul !»  

Lev 18, 7. Ps. 82, 8.  
33. i au îmb tat pe tat l lor cu vin în 
noaptea aceea ; i în noaptea aceea, 

intrând fata cea mai în vârst , a dormit cu 
tat l ei i acesta n-a sim it când s-a culcat 
i când s-a sculat ea.  

Sir. 19, 2.  
34. Iar a doua zi a zis cea mai în vârst  

tre cea mai tân  : «Iat , eu am dormit 
ast -noapte cu tat l meu ; s -l îmb m 
cu vin i în noaptea aceasta i s  intri i tu 

 dormi  cu  el  ca  s  ne  ridic m  urma i  
din tat l nostru !»  
35. i l-au îmb tat cu vin i în noaptea 
aceasta i a intrat i cea mai mic i a 
dormit  cu  el  ;  i  el  n-a  tiut  când  s-a  
culcat ea, nici când s-a sculat ea.  
36. i au r mas amândou  fetele lui Lot 
grele de la tat l lor.  
37. i a n scut cea mai mare un fiu, i i-a 
pus numele Moab, zicând : «Este din tat l 
meu». Acesta e tat l Moabi ilor, care sunt 
i ast zi.  

Deut. 2, 19.  
38. i a n scut i cea mai mic  un fiu i i-
a pus numele Ben-Ammi, zicând : 
«Acesta-i fiul neamului meu». Acesta e 
tat l Amoni ilor, care sunt i ast zi.  
CAP. 20 
Avraam în Gherara. 
1. Apoi a plecat Avraam de acolo spre 
miaz zi i s-a a ezat între Cade i Sur i 
a tr it o vreme în Gherara.  

Fac. 12, 9; 13, 18. Evr. 11, 9.  
2. i a zis Avraam despre Sarra, femeia 
sa : «Mi-e sor », c ci se temea s  spun  : 
«E femeia mea», ca nu cumva s -l ucid  
locuitorii cet ii aceleia din pricina ei. Iar 
Abimelec, regele Gherarei, a trimis i a 
luat pe Sarra.  

Fac. 12, 13; 26, 1; 31, 24.  
3. Dar noaptea în vis a venit Dumnezeu 
la Abimelec i i-a zis : «Iat , tu ai s  mori 
pentru femeia, pe care ai luat-o, c ci ea 
are b rbat».  

Ps. 104, 15.  
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4. Abimelec îns  nu se atinsese de ea i a 
zis : «Doamne, ucide-vei oare chiar i un 
om drept ?  

Fac. 18, 25.  
5. Oare n-a zis el  singur :  «Mi-e sor  ?» 
Ba i ea mi-a zis : «Mi-e frate !» Eu cu 
inim  nevinovat i cu mâini curate am 

cut aceasta».  
Ps. 25, 6.  

6.  Iar  Dumnezeu  i-a  zis  în  vis  :  « i  Eu  
tiu c  cu inim  nevinovat  ai f cut 

aceasta i te-am ferit de a p tui 
împotriva Mea ; de aceea nu i-am 
îng duit s  te atingi de ea.  
7. Acum îns  d  înapoi femeia omului 
aceluia, c  e prooroc, i se va ruga pentru 
tine i vei fi viu ; iar de nu o vei da 
înapoi,  s tii  bine  c  ai  s  mori  i  tu  i  
to i ai t i !»  

Fac. 23, 6. Iov 42, 8. Ps. 104, 15.  
8. i, sculându-se Abimelec, a doua zi de 
diminea , a chemat pe to i slujitorii s i i 
le-a povestit toate acestea în auz, i s-au 
sp imântat to i oamenii aceia foarte tare.  
9. Apoi a chemat Abimelec pe Avraam i 
i-a zis :  «Ce mi-ai f cut tu ? Cu ce i-am 
gre it eu, de ai adus asupra mea i asupra 

rii mele a a p cat mare ? Tu mi-ai f cut 
un lucru, care nu se cuvine a-l face !»  
10. i a mai zis Abimelec c tre Avraam : 
«Ce ai socotit tu, de ai f cut una ca asta 
?»  
11. R spuns-a Avraam : «Am socotit c  
prin inutul acesta lipse te frica de 
Dumnezeu i voi fi omorât din pricina 
femeii mele.  
12. Cu adev rat ea mi-e sor  dup  tat , 
dar  nu  tiu  dup  mam ,  iar  acum  mi-e  
so ie.  
13. Iar când m-a scos Dumnezeu din casa 
tat lui meu, ca s  pribegesc, am zis c tre 
ea : «S -mi faci acest bine, i, în orice loc 
vom merge, s  zici de mine : «Mi-e frate 
!»  

14. Atunci a luat Abimelec o mie de sicli 
de argint, vite mari i mici, robi i roabe 
i a dat lui Avraam ; i i-a dat înapoi i pe 

Sarra, femeia sa.  
Iosua 15, 8, 60.  

15. i a zis Abimelec c tre Avraam : 
«Iat , inutul meu î i este la îndemân  : 
locuie te unde î i place !»  
16. Iar c tre Sarra a zis : «Iat , dau 
fratelui t u o mie de sicli de argint, care 
vor fi ca un v l pe ochi pentru cei ce sunt 
împrejurul t u i pentru lumea toat . i 
iat  c  acum e ti socotit  dreapt  !»  

Iosua 15, 7.  
17. i s-a rugat Avraam lui Dumnezeu i 
Dumnezeu a vindecat pe Abimelec, pe 
femeia lui i pe roabele lui, i acestea au 
început a na te.  

Iosua 22, 10.  
18. C ci Domnul lovise cu stârpiciune 
toat  casa lui Abimelec, pentru Sarra, 
femeia lui Avraam.  
CAP. 21 
Na terea lui Isaac. Izgonirea lui 
Ismael. 
1. Apoi a c utai Domnul spre Sarra, cum 
îi spusese, i i-a f cut Domnul Sarrei, 
cum îi f duise.  

Fac. 49, 7. Deut. 33, 6-7.  
2. i a z mislit Sarra i a n scut lui 
Avraam un fiu la b trâne e, la vremea 
ar tat  de Dumnezeu.  

1 Paral. 4, 28.  
3. i  a pus Avraam fiului s u, pe care i-l  

scuse Sarra, numele Isaac.  
4. i Avraam a t iat împrejur pe Isaac, 
fiul s u, în ziua a opta, cum îi poruncise 
Dumnezeu.  
5. Avraam îns  era de o sut  de ani, când 
i s-a n scut Isaac, fiul s u,  
6. Iar Sarra a zis : «Râs mi-a pricinuit mie 
Dumnezeu ; c  oricine va auzi aceasta, va 
râde !»  
7. i apoi a ad ugat : «Cine ar fi putut 
spune lui Avraam c  Sarra va hr ni 
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prunci la sânul s u ? i totu i i-am n scut 
fiu la b trâne ile sale !»  
8. i crescând copilul, a fost în rcat. Iar 
Avraam a f cut osp  mare în ziua în care 
a fost în rcat Isaac, fiul s u.  
9. V zând îns  Sarra c  fiul egiptencii 
Agar, pe care aceasta îl n scuse lui 
Avraam, râde de Isaac, fiul ei,  
10. A zis c tre Avraam : «Izgone te pe 
roaba aceasta i pe fiul ei, c ci fiul roabei 
acesteia nu va fi mo tenitor cu fiul meu, 
Isaac !»  

Fac. 25, 5. Ie . 21, 4. Jud. 11, 2. 2 Ioan 8, 35. Gal. 4, 30.  
11. i s-au p rut cuvintele acestea lui 
Avraam foarte grele pentru fiul s u 
Ismael.  

Fac. 17, 18.  
12. Dumnezeu îns  a zis c tre Avraam : 
«S  nu  i  se  par  grele  cuvintele  cele  
pentru prunc i pentru roab  ; toate câte- i 
va zice Sarra, ascult  glasul ei ; pentru c  
numai cei din Isaac se vor chema urma ii 

i.  
Rom. 9, 7. Evr. 11, 18.  

13. Dar i pe fiul roabei acesteia îl voi 
face neam mare, pentru c i el este din 

mân a ta».  
Fac. 16, 10; 17, 20; 25, 16.  

14. Atunci s-a sculat Avraam dis-de-
diminea  ; a luat pâine i un burduf cu 
ap i le-a dat Agarei ; apoi, punându-i pe 
umeri copilul, a slobozit-o ; i, plecând 
ea, a r cit prin pustiul Beer- eba.  

Deut. 15, 13.  
15. Când îns  s-a sfâr it apa din burduf, a 
lep dat ea copilul sub un m cine.  
16. i ducându-se, a ezut în preajma lui, 
ca la o b taie de arc, c ci î i zicea : «Nu 
voiesc s  v d moartea copilului meu !» 

i, ezând ea acolo de o parte, i-a ridicat 
glasul i a plâns.  
17. i a auzit Dumnezeu glasul copilului 
din locul unde era i îngerul lui 
Dumnezeu a strigat din cer c tre Agar i 
a  zis  :  «Ce  e,  Agar  ?  Nu  te  teme,  c  a  

auzit Dumnezeu glasul copilului din locul 
unde este !  
18. Scoal , ridic  copilul i-l ine de 
mân , c ci am s  fac din el un popor 
mare !»  

Fac. 17, 20.  
19. Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii i 
a v zut o fântân  cu ap i, mergând, i-a 
umplut burduful cu ap i a dat copilului 

 bea.  
20.  i  era  Dumnezeu  cu  copilul  i  a  
crescut  acesta,  a  locuit  în  pustiu,  i  s-a  

cut vân tor.  
21. A locuit deci Ismael în pustiul Faran 
i mama sa i-a luat femeie din ara 

Egiptului.  
Fac. 14, 6.  

22. În vremea aceea, Abimelec i Ahuzat, 
care luase pe nora lui, i Ficol, c petenia 

tirii  lui,  au  zis  c tre  Avraam  :  
«Dumnezeu e cu tine în toate câte faci.  

Fac. 20, 2; 26, 26; 39, 3. Deut. 2, 7.  
23. Jur -mi, deci, aici pe Dumnezeu c  
nu-mi vei face strâmb tate nici mie, nici 
fiului  meu,  nici  neamului  meu  ;  ci,  cum  
i-am f cut eu bine ie, a a s -mi faci i tu 

mie i rii în care e ti oaspete !»  
Fac. 26, 11.  

24. R spuns-a Avraam : «Jur !»  
25. Dar a mustrat Avraam pe Abimelec 
pentru fântânile de ap , pe care i le 

piser  slugile lui Abimelec.  
Fac. 26, 15, 18.  

26. Iar Abimelec i-a zis : «Nu tiu cine i-
a  f cut  lucrul  acesta  ;  nici  tu  nu  mi-ai  
spus nimic, nici eu n-am auzit decât 
ast zi».  
27. i a luat Avraam oi i vite i a dat lui 
Abimelec i au încheiat amândoi 
leg mânt.  
28. Apoi Avraam a pus de o parte apte 
mielu ele.  
29.  Iar  Abimelec  a  zis  c tre  Avraam  :  
«Ce sunt aceste apte mielu ele, pe care 
le-ai osebit ?»  
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30. R spuns-a Avraam : «Aceste apte 
mielu ele s  le iei de la mine, ca s -mi fie 

rturie, c  eu am s pat fântâna aceasta 
!»  
31. De aceea s-a i numit locul acela 
Beer- eba, pentru c  acolo au jurat ei 
amândoi.  

Fac. 26, 33.  
32. i dup  ce au f cut ei leg mânt la 
Beer- eba, s-a sculat Abimelec i 
Ahuzat, care luase pe nora lui, i Ficol, 

petenia o tirii lui, i s-au întors în ara 
Filistenilor.  

Iosua 15, 28; 19, 2.  
33. Iar Avraam a s dit o dumbrav  la 
Beer- eba i a chemat acolo numele 
Domnului Dumnezeului celui ve nic.  

Fac. 13, 4. Is. 57, 15.  
34. i a mai tr it Avraam în ara 
Filistenilor zile multe, ca str in.  
CAP. 22 
Isaac adus spre jertf . 
1. Dup  acestea, Dumnezeu a încercat pe 
Avraam i i-a zis : «Avraame, Avraame 
!» Iar el a r spuns : «Iat -m  !»  

Ie . 20, 20. Evr. 11, 17.  
2.  i  Dumnezeu  i-a  zis  :  «Ia  pe  fiul  t u,  
pe  Isaac,  pe  singurul  t u  fiu,  pe  care-l  
iube ti, i du-te în p mântul Moria i adu-
l acolo ardere de tot pe un munte, pe care 
i-l voi ar ta Eu !»  

4 Reg. 3, 27. 1 Mac. 2, 52.  
3. Sculându-se deci Avraam dis-de-
diminea , a pus samarul pe asinul s u i 
a luat cu sine dou  slugi i pe Isaac, fiul 

u  ;  i  t ind  lemne  pentru  jertf ,  s-a  
ridicat i a plecat la locul despre care-i 
gr ise Dumnezeu.  
4. Iar a treia zi, ridicându- i Avraam 
ochii, a v zut în dep rtare locul acela.  
5. Atunci a zis Avraam slugilor sale : 
«R mâne i aici cu asinul, iar eu i copilul 
ne ducem pân  acolo i, închinându-ne, 
ne vom întoarce la voi».  

Mat. 26, 36.  

6. Luând deci Avraam lemnele cele 
pentru jertf , le-a pus pe umerii lui Isaac, 
fiul  s u  ;  iar  el  a  luat  în  mâini  focul  i  
cu itul i s-au dus amândoi împreun .  

În el. 10, 5.  
7. Atunci a gr it Isaac lui Avraam, tat l 

u, i a zis : «Tat  !» Iar acesta a r spuns 
: «Ce este, fiul meu ?» Zis-a Isaac : «Iat , 
foc i lemne avem ; dar unde este oaia 
pentru jertf  ?»  
8. Avraam îns  a r spuns : «Fiul meu, va 
îngriji Dumnezeu de oaia jertfei Sale !» 

i s-au dus mai departe amândoi 
împreun .  
9. Iar dac  au ajuns la locul, de care-i 
gr ise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo 
jertfelnic, a a ezat lemnele pe el i, 
legând pe Isaac, fiul s u, l-a pus pe 
jertfelnic, deasupra lemnelor.  

Iac. 2, 21. Evr. 11, 17.  
10. Apoi i-a întins Avraam mâna i a 
luat cu itul, ca s  junghie pe fiul s u.  
11. Atunci îngerul Domnului a strigat 

tre el din cer i a zis : «Avraame, 
Avraame !» R spuns-a acesta : «Iat -m  
!»  
12. Iar îngerul a zis : «S  nu- i ridici 
mâna asupra copilului, nici s -i faci 
vreun r u, c ci acum cunosc c  te temi de 
Dumnezeu i pentru mine n-ai cru at nici 
pe singurul fiu al t u».  
13. i ridicându- i Avraam ochii, a privit, 
i iat  la spate un berbec încurcat cu 

coarnele într-un tufi . i ducându-se, 
Avraam a luat berbecul i l-a adus jertf  
în locul lui Isaac, fiul s u.  
14. Avraam a numit locul acela Iahve-ire, 
adic , Dumnezeu poart  de grij i de 
aceea se zice ast zi : «În munte Domnul 
Se arat ».  

Jud. 6, 22.  
15.  i  a  strigat  a  doua  oar  îngerul  
Domnului din cer c tre Avraam i a zis :  
16. «Juratu-M-am pe Mine însumi, zice 
Domnul, c  de vreme ce ai f cut aceasta 



pag. 35/1780 

i n-ai cru at nici pe singurul t u fiu, 
pentru Mine,  
Ps. 104, 9, 42. Sir. 44, 20-23. 1 Mac. 2, 52. Luc. 1, 72-73. 

Ioan 8, 56. Evr. 6, 13.  
17. De aceea te voi binecuvânta cu 
binecuvântarea Mea i voi înmul i foarte 
neamul t u, ca s  fie ca stelele cerului i 
ca nisipul de pe rmul m rii i va st pâni 
neamul t u cet ile du manilor s i ;  

Fac. 15, 5. 1 Paral. 27, 23. Neem. 9, 23. Ps. 138, 18. Ier. 
33, 22. Iez. 20, 28. Sir. 44, 23. Evr. 11, 12.  

18. i se vor binecuvânta prin neamul t u 
toate popoarele p mântului, pentru c  ai 
ascultat glasul Meu».  

Fac. 12, 3; 18, 18; 26, 4. Ps. 71, 19. Mih. 7, 20. Sir. 44, 
23. Luc. 1, 55; 24, 27. Ioan 5, 46. Fapt. 3, 25; 13, 32; 26, 

6. Gal. 3, 8, 16.  
19. Întorcându-se apoi Avraam la slugile 
sale, s-au sculat împreun i s-au dus la 
Beer- eba i a locuit Avraam acolo în 
Beer- eba.  
20. Iar dup  ce s-au petrecut acestea, i s-a 
vestit lui Avraam, spunându-i-se : «Iat  
Milca a n scut i ea fii lui Nahor, fratele 

u :  
21.  Pe  U ,  întâiul  s u  n scut,  pe  Buz,  
fratele acestuia i pe Chemuel, tat l lui 
Aram ;  
22. Pe Chesed, pe Hazo, pe Pilda , pe 
Idlaf i pe Batuel.  
23. Iar lui Batuel i s-a n scut Rebeca». Pe 
ace ti opt fii i-a n scut Milca lui Nahor, 
fratele lui Avraam.  

Fac. 24, 15.  
24. Iar o iitoare a lui, anume Reuma, i-a 

scut i ea pe Tebah, pe Gaham, pe 
Taha i pe Maaca.  
CAP. 23 
Moartea i mormântul Sarrei. 
1. Sarra a tr it o sut  dou zeci i apte de 
ani. Ace tia sunt anii vie ii Sarrei.  
2. Sarra a murit la Chiriat-Arba care e în 
vale, adic  în Hebronul de ast zi, în ara 
Canaanului. i a venit Avraam s  plâng  
i s  jeleasc  pe Sarra.  

3. Apoi s-a dus Avraam de la moarta sa, a 
gr it cu fiii lui Het i a zis :  
4. «Eu sunt între voi str in i pribeag ; 
da i-mi dar în st pânire un loc de 
mormânt la voi, ca s  îngrop pe moarta 
mea».  

Evr. 11, 13.  
5. Iar fiii lui Het au r spuns i au zis c tre 
Avraam :  
6. «Nu, domnul meu, ci ascult -ne : Tu 
aici la noi e ti un voievod al lui 
Dumnezeu. Deci, îngroap i moarta în 
cel mai bun dintre locurile noastre de 
îngropare, c  nici unul dintre noi nu te va 
opri s i îngropi moarta acolo».  
7.  Atunci  s-a  sculat  Avraam  i  s-a  
închinat poporului rii aceleia, adic  
fiilor lui Het.  
8. i a gr it c tre dân ii Avraam i a zis : 
«Dac  voi i din suflet s -mi îngrop pe 
moarta mea de la ochii mei, atunci 
asculta i-m i ruga i pentru mine pe 
Efron, fiul lui ohar,  
9. Ca s -mi dea pe tera Macpela pe care 
o  are  în  cap tul  arinei  lui,  dar  s  mi-o  
dea pe bani gata, ca s  o am aici la voi în 
st pânire de veci pentru îngropare.  
10. Efron îns edea atunci în mijlocul 
fiilor lui Het. i a r spuns Efron 
Heteeanul lui Avraam, în auzul fiilor lui 
Het  i  al  tuturor  celor  ce  veniser  la  
por ile cet ii lui, i a zis :  

Fac. 34, 20, 24.  
11. «Nu, domnul meu, ascult -m  pe 
mine : Eu î i dau arina i pe tera cea 
dintr-însa i i-o dau în fa a fiilor 
poporului ; i-o dau îns  în dar. Îngroap -
i pe moarta ta».  

12. Avraam îns  s-a închinat înaintea 
poporului rii  
13.  i  a  gr it  c tre  Efron  în  auzul  a  tot  
poporul inutului aceluia i a zis : «De 
binevoie ti, ascult -m i ia de la mine 
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pre ul arinei i voi îngropa acolo pe 
moarta mea».  
14. R spuns-a Efron lui Avraam i i-a zis 
:  
15. «Ascult , domnul meu, arina 
pre uie te patru sute sicli de argint. Ce 
este aceasta pentru mine i pentru tine ? 
Îngroap i dar pe moarta ta !»  
16. Atunci, ascultând pe Efron, Avraam a 
cânt rit lui Efron atâta argint, cât a spus 
el în auzul fiilor lui Het : patru sute sicli 
de argint, dup  pre ul negustoresc.  

Fac. 25, 10; 50, 13. Iosua 24, 32. Fapt. 7, 16.  
17. i a a arina lui Efron, care e lâng  
Macpela, în fa a stejarului Mamvri, arina 
i pe tera din ea i to i pomii din arin i 

tot ce era în hotarele ei de jur împrejur  
18. S-au dat lui Avraam mo ie de veci, 
înaintea fiilor lui Het i a tuturor celor ce 
se strânseser  la poarta cet ii lui.  
19. Dup  aceasta Avraam a îngropat pe 
Sarra, femeia sa, în pe tera din arina 
Macpela, care e în fa a lui Mamvri sau a 
Hebronului, în Canaan.  
20. Astfel a trecut de la fiii lui Het la 
Avraam arina i pe tera cea din ea, ca 
loc de îngropare.  
CAP. 24 

toria lui Isaac 
1. Avraam era acum b trân i vechi de 
zile i Domnul binecuvântase pe Avraam 
cu de toate.  

Fac. 21, 5.  
2. Atunci a zis Avraam c tre sluga cea 
mai b trân  din casa sa, care cârmuia 
toate câte avea : «Pune mâna ta sub 
coapsa mea  

Fac. 47, 29.  
3. i jur -mi pe Domnul Dumnezeul 
cerului i pe Dumnezeul p mântului c  
fiului meu Isaac nu-i vei lua femeie din 
fetele Canaaneilor, în mijlocul c rora 
locuiesc eu,  

Fac. 27, 46; 28, 1.  

4.  Ci  vei  merge  în  ara  mea,  unde  m-am 
scut  eu,  la  rudele  mele,  i  vei  lua  de  

acolo femeie lui Isaac, fiul meu».  
5. Iar sluga a zis c tre el : «Dar poate nu 
va vrea femeia s  vin  cu mine în 

mântul acesta ; întoarce-voi, oare, pe 
fiul t u în p mântul de unde ai ie it ?»  
6. Avraam îns  a zis c tre el : «Ia seama 

 nu întorci pe fiul meu acolo !  
7. Domnul Dumnezeul cerului i 
Dumnezeul p mântului, Cel ce m-a luat 
din casa tat lui meu i din p mântul în 
care m-am n scut, Care mi-a gr it i Care 
mi S-a jurat, zicând : ie- i voi da 

mântul acesta i urma ilor t i, Acela va 
trimite pe îngerul S u înaintea ta i vei 
lua femeie feciorului meu de acolo.  

Fac. 12, 7; 13, 15; 15, 18; 26, 3-4.  
8. Iar de nu va voi femeia aceea s  vin  
cu tine în p mântul acesta, vei fi slobod 
de jur mântul meu, dar pe fiul meu s  nu-
l întorci acolo !»  
9. i punându- i sluga mâna sub coapsa 
lui Avraam, st pânul s u, i s-a jurat 
pentru toate acestea.  
10. Apoi a luat sluga cu sine zece c mile 
din c milele st pânului s u i tot felul de 
lucruri scumpe de ale st pânului s u i, 
sculându-se, s-a dus în Mesopotamia, în 
cetatea lui Nahor.  
11. i, într-o zi, spre sear , când ies 
femeile s  scoat  ap , a poposit cu 

milele la o fântân , afar  din cetate.  
12. i a zis : «Doamne Dumnezeul 
st pânului meu Avraam, scoate-mi-o în 
cale ast zi i f  mil  cu st pânul meu 
Avraam !  

Fac. 24, 40.  
13. Iat , eu stau la fântâna aceasta i 
fetele locuitorilor cet ii au s  ias  s  
scoat  ap .  
14. Deci fata c reia îi voi zice : Pleac  
urciorul t u s  beau i care-mi va 

spunde : «Bea ! Ba i c milele toate le 
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voi ad pa pân  se vor s tura», aceea s  
fie pe care Tu ai rânduit-o robului T u 
Isaac i prin aceasta voi cunoa te c  faci 
mil  cu st pânul meu Avraam.  
15. Dar nu sfâr ise el înc  a cugeta 
acestea în mintea sa, când iat  c  ie i cu 
urciorul pe um r Rebeca, fecioara care se 

scuse lui Batuel, fiul Milc i, femeia lui 
Nahor, fratele lui Avraam.  

Fac. 22, 23.  
16. Aceasta era foarte frumoas  la chip, 
fecioar , pe care nu o cunoscuse înc  un 

rbat. i venind ea la fântân , i-a 
umplut urciorul i a pornit înapoi.  

Fac. 12, 14; 29, 17.  
17. Atunci sluga lui Avraam a alergat 
înaintea ei i i-a zis : «D -mi s  beau 
pu in  ap  din urciorul t u !»  

3 Reg. 17, 10. Ioan 4, 7.  
18. Iar ea a zis : «Bea, domnul meu !» i 
îndat i-a l sat urciorul pe bra e i i-a dat 

 bea ap  pân  a încetat de a mai bea.  
19.  Apoi  a  zis  :  « i  c milelor  tale  am s  
le scot ap  pân  vor bea toate».  
20. i îndat i-a de ertat urciorul în 
ad toare i a alergat iar la fântân  s  
scoat  ap i a ad pat toate c milele.  
21. Iar omul acela se uita la ea cu mirare 
i t cea, dorind s tie de i-a binecuvântat 

Domnul c toria sau nu.  
22. i dac  au încetat toate c milele de a 
mai bea, a luat omul acela i i-a dat un 
inel de aur, în greutate de o jum tate 
siclu, i dou  br ri la mâinile ei, în 
greutate de zece sicli de aur.  
23. Apoi a întrebat-o i a zis : «A cui fat  

ti tu ? Spune-mi, te rog, dac  se afl  în 
casa tat lui t u loc, ca s  r mânem ?»  
24. Iar ea i-a zis : «Sunt fata lui Batuel al 
Milc i, pe care ea l-a n scut lui Nahor».  
25.  Apoi  i-a  mai  zis  :  «Avem  i  paie  i  
fân  mult  i  la  noi  este  i  loc,  ca  s  

mâne i».  
26.  Atunci  s-a  plecat  omul  acela  i  s-a  
închinat Domnului i a zis :  

27. «Binecuvântat s  fie Domnul 
Dumnezeul st pânului meu Avraam, 
Care n-a p sit pe st pânul meu cu mila 
i bun voin a Sa, de vreme ce m-a adus 

Domnul drept la casa fratelui st pânului 
meu».  
28. Iar fata a alergat acas  la mama sa i 
a povestit toate acestea.  
29. Rebeca îns  avea un frate, anume 
Laban. i a alergat Laban afar , la 
fântân , la omul acela,  
30. C ci el v zuse inelul de aur i 
br rile la mâinile surorii sale Rebeca, i 
auzise vorbele Rebec i, sora sa, care 
spusese  :  «A a  i  a a  mi-a  vorbit  omul  
acela !» i ajungând la el, l-a g sit stând 
cu c milele la fântân .  
31. i i-a zis : «Intr , binecuvântatul 
Domnului ! Pentru ce stai afar  ? Eu i-
am g tit cas i s la  pentru c milele tale 
!»  

Rut 2, 20.  
32.  i  a  intrat  omul  acela  în  cas .  Iar  
Laban a luat povara de pe c mile i le-a 
dat paie i fân, iar lui i oamenilor, care 
erau cu el, le-a dat ap , ca s i spele 
picioarele.  
33. Apoi le-a adus de mâncare. Eliezer 
îns  a zis : «Nu voi mânca pân  nu voi 
spune la ce am venit». Zis-a Laban : 
«Spune !»  
34. Atunci Eliezer a zis : «Eu sunt sluga 
lui Avraam.  
35. Domnul a binecuvântat foarte pe 
st pânul meu i l-a m rit i i-a dat oi i 
boi, argint i aur, robi i roabe, c mile i 
asini.  

Fac. 13, 2; 30, 43.  
36. Iar Sarra, femeia st pânului meu, 
fiind acum b trân , a n scut st pânului 
meu  un  fiu,  c ruia  el  i-a  dat  toate  câte  
are.  

Fac. 21, 2; 25, 5.  
37. i m-a jurat st pânul meu, zicând : 
«S  nu  iei  femeie  feciorului  meu  din  
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fetele Canaaneilor, în p mântul c rora 
tr iesc,  
38. Ci s  mergi la casa tat lui meu, la 
rudele  mele  i  s  iei  de  acolo  femeie  
pentru feciorul meu !»  
39. Iar eu am zis c tre st pânul meu : 
«Dar de nu va vrea femeia s  vin  cu 
mine ?»  
40. El îns  mi-a r spuns : «Domnul 
Dumnezeu, înaintea C ruia umblu, va 
trimite cu tine pe îngerul S u, va 
binecuvânta calea ta i vei lua femeie 
pentru feciorul meu din rudele mele i 
din casa tat lui meu.  

Fac. 17, 1.  
41. Atunci vei fi slobod de jur mântul 
meu, când te vei duce la rudele mele i de 
nu i-o vor da, vei fi dezlegat de 
jur mântul meu.  
42. Deci, ajungând eu ast zi la fântân , 
am zis : «Doamne, Dumnezeul st pânului 
meu Avraam, de este s  m  faci s  
izbutesc în calea ce fac,  

Fac. 24, 12.  
43. Iat , eu stau la fântân  ; i fata c reia 
eu îi voi zice când va veni s  scoat  ap  : 
«D -mi s  beau pu in  ap  din urciorul 

u !»  
44.  Iar  ea  îmi  va  zice  :  «Bea  i  tu,  i  

milele tale le voi ad pa», aceea s  fie 
femeia, pe care Domnul a rânduit-o 
pentru Isaac, robul S u i fiul st pânului 
meu,  i  prin  aceasta  voi  cunoa te  c  Te  
milostive ti spre st pânul meu Avraam.  
45. Dar nu ispr visem eu înc  a gr i 
acestea în mintea mea, când iat  a ie it 
Rebeca, cu urciorul pe um r ; se pogorî la 
fântân i scoase ap , i eu i-am zis : 
«D -mi s  beau !»  
46. i ea i-a l sat îndat  urciorul de pe 
um r, zicând : «Bea tu i c milele tale le 
voi ad pa». i am b ut i mi-a ad pat i 

milele.  

47. Apoi am întrebat-o i am zis : «A cui 
fat  e ti  tu  ?  Spune-mi  te  rog  !»  i  ea  a  
zis : «Sunt fata lui Batuel, fiul lui Nahor, 
pe care i l-a n scut Milca». Atunci i-am 
dat un inel i br ri la mâini.  
48. Dup  aceea m-am plecat i m-am 
închinat Domnului i am binecuvântat pe 
Domnul Dumnezeul st pânului meu 
Avraam, Care m-a pov uit de-a dreptul, 
ca s  iau pe fata fratelui st pânului meu 
pentru fiul lui.  
49. Acum deci spune i-mi de vre i s  
ar ta i mil i bun voin  st pânului meu 
;  iar  de  nu,  s  caut  alta  în  dreapta  i  în  
stânga».  
50. i r spunzând Laban i Batuel au zis : 
«De la Domnul vine lucrul acesta i noi 
nu- i putem spune nimic nici de bine, nici 
de r u.  
51. Iat , Rebeca este înaintea ta, ia-o i 
du-te i s  fie so ia fiului st pânului t u, 
cum a gr it Domnul !»  
52. i auzind cuvintele lor, sluga lui 
Avraam s-a închinat Domnului pân  la 

mânt.  
53. Apoi a scos sluga lucruri de argint i 
lucruri de aur i haine i le-a dat Rebec i. 
Dat-a de asemenea daruri i fratelui i 
mamei ei.  
54. Dup  aceea au mâncat i au b ut, el i 
oamenii cei ce erau cu dânsul i au r mas 
acolo. Iar dac  s-a sculat diminea a, a zis 
: «L sa i-m  s  m  duc la st pânul meu 
!»  
55. Iar fratele i mama Rebec i au zis : 
«S  mai r mân  fata cu noi m car vreo 
zece zile i apoi te vei duce !»  
56. El îns  le-a zis : «Nu m  z bovi i ! 

ci Domnul m-a f cut s  izbutesc în 
calea mea ; l sa i-m  s  m  duc la 
st pânul meu !»  
57. R spuns-au ei : «S  chem m copila i 
s-o întreb m ce gânduri are ea».  
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58.  i  au  chemat  pe  Rebeca  i  i-au  zis  :  
«Vrei s  te duci oare cu omul acesta ?» i 
ea a zis : «M  duc !»  
59. Atunci a l sat Laban s  plece Rebeca, 
sora sa, i doica ei, i sluga lui Avraam i 
cei ce erau cu el.  
60. i au binecuvântat pe Rebeca i i-au 
zis : «Sora noastr , s  se nasc  din tine 
mii  i  zeci  de  mii  i  s  st pâneasc  
urma ii t i por ile vr jma ilor lor !»  
61. Atunci, sculându-se Rebeca i 
slujnicele ei i suindu-se pe c mile, s-au 
dus cu omul acela, i sluga lui Avraam, 
luând pe Rebeca, a plecat.  
62. Isaac îns  venise din Beer-Lahai-Roi, 

ci el locuia în p ile de miaz zi.  
Fac. 16, 14; 25, 11.  

63. Iar spre sear  a ie it Isaac la câmp s  
se plimbe i, ridicându- i ochii, a v zut 

milele venind.  
64. Rebeca îns , c utând, a v zut pe Isaac 
i s-a dat jos de pe c mil   

65. i a zis c tre slug  : «Cine este omul 
acela care vine pe câmp în întâmpinarea 
noastr  ?» Iar sluga i-a zis : «Acesta-i 
st pânul meu !» Atunci ea i-a luat v lul 
i s-a acoperit.  

1 Petr. 3, 6.  
66. i sluga povesti lui Isaac toate câte 

cuse.  
67. i a dus-o Isaac în cortul mamei sale 
Sarra i a luat pe Rebeca i aceasta s-a 

cut femeia lui i a iubit-o. i s-a 
mângâiat Isaac de pierderea mamei sale, 
Sarra.  

Fac. 23, 2.  
CAP. 25 

toria a doua a lui Avraam. 
Moartea lui Avraam. 
1. Avraam îns i-a mai luat o femeie cu 
numele Chetura.  
2. Ea i-a n scut pe Zimran, Ioc an, 
Madan, Madian, I bac i pe uah.  

1 Paral. 1, 31, 33.  

3. Lui Ioc an i s-au n scut eba, Teman 
i Dedan. Iar fiii lui Dedan au fost : 

Raguil, Navdeel, A urim, Letu im i 
Leumim.  
4.  Iar  fiii  lui  Madian  au  fost  :  Efa,  Efer,  
Enoh, Abida i Eldaa. Ace tia to i au fost 
fiii Cheturei.  

1 Paral. 1, 32-33.  
5. Îns  Avraam a dat toate averile sale 
fiului s u Isaac.  

Fac. 15, 4; 21, 10; 24, 36.  
6. Iar fiilor iitoarelor sale, Avraam le-a 

cut daruri i, înc  fiind el în via , i-a 
trimis departe de la Isaac, fiul s u, spre 

rit, în p mântul R ritului.  
7. Zilele vie ii lui Avraam, câte le-a tr it, 
au fost o sut aptezeci i cinci de ani.  
8. Apoi, sl bind, Avraam a murit la 

trâne i adânci, s tul de zile i s-a 
ad ugat la poporul s u.  

Fac. 35, 29; 49, 29. Evr. 12, 23.  
9. i l-au îngropat feciorii lui, Isaac i 
Ismael, în pe tera Macpela, din arina lui 
Efron, fiul lui ohar Heteeanul, în fa a 
stejarului Mamvri ;  

Fac. 49, 30-31.  
10. Deci în arina i în pe tera pe care 
Avraam a cump rat-o de la fiii lui Het, 
acolo sunt îngropa i Avraam i Sarra, 
femeia lui.  

Fac. 23, 16; 50, 13. Iosua 24, 32. Fapt. 7, 16.  
11. Iar dup  moartea lui Avraam, a 
binecuvântat Dumnezeu pe Isaac, fiul lui. 

i locuia Isaac la Beer-Lahai-Roi.  
Fac. 16, 14; 24, 62.  

12. Iat  acum i via a lui Ismael, fiul lui 
Avraam, pe care l-a n scut lui Avraam 
egipteanca Agar, slujnica Sarrei ;  

Fac. 16, 15.  
13. i iat  numele fiilor lui Ismael, dup  
irul na terii lor : întâiul n scut al lui 

Ismael a fost Nebaiot ; dup  el urmeaz  
Chedar, Adbeel i Mibsam,  

Fac. 17, 20; 28, 9. 1 Paral. 1, 29.  
14. Mi ma, Duma i Masa,  
15. Hadad, Tema, Etur, Nafi i Chedma.  
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1 Paral. 5, 19. Iov 6, 19.  
16. Ace tia sunt fiii lui Ismael i acestea 
sunt numele lor, dup  a ez rile lor i 
dup  taberele lor. Ace tia sunt cei 
doisprezece voievozi ai semin iilor lor.  
17. Iar anii vie ii lui Ismael au fost o sut  
treizeci i apte i, îmb trânind, a murit i 
a trecut la p rin ii s i ;  
18. Iar urma ii s i s-au întins de la Havila 
pân  la Sur, care este în fa a Egiptului, pe 
drumul  ce  duce  spre  Asiria  ;  i  s-au  

luit ei înaintea tuturor fra ilor lor.  
19. Iar spi a neamului lui Isaac, fiul lui 
Avraam, este aceasta : lui Avraam i s-a 

scut Isaac.  
Fac. 21, 2. 1 Paral. 1, 34. Mat. 1, 2.  

20. Isaac îns  era de patruzeci de ani, 
când i-a luat de femeie pe Rebeca, fata 
lui Batuel Arameul din Mesopotamia i 
sora lui Laban Arameul.  
21. i s-a rugat Isaac Domnului pentru 
Rebeca, femeia sa, c  era stearp  ; i l-a 
auzit  Domnul  i  femeia  lui  Rebeca  a  

mislit.  
Fac. 30, 22. Luc. 1, 7.  

22. Dar copiii au început a se zbate în 
pântecele ei i ea a zis : «Dac  a a au s  
fie, atunci la ce mai am aceast  sarcin  ?» 

i s-a dus s  întrebe pe Domnul.  
Jud. 13, 8.  

23. Domnul îns  i-a zis : «În pântecele 
u sunt dou  neamuri i dou  popoare se 

vor ridica din pântecele t u ; un popor va 
ajunge mai puternic decât cel lalt i cel 
mai mare va sluji celui mai mic !»  

Mal. 1, 2. Rom. 9, 10-12.  
24. i i-a venit Rebec i vremea s  nasc  
i iat  erau în pântecele ei doi gemeni.  

25.  i  cel  dintâi  care  a  ie it  era  ro u  i  
peste tot p ros, ca o pielicic , i i-a pus 
numele Isav.  

Fac. 27, 11. 1 Paral. 1, 34.  
26. Dup  aceea a ie it fratele acestuia, 
inându-se cu mâna de c lcâiul lui Isav ; 
i i s-a pus numele Iacov. Isaac îns  era 

de aizeci de ani, când i s-au n scut 
ace tia din Rebeca.  

Os. 12, 3. Mat. 1, 2. Fapt. 7, 8.  
27. Copiii ace tia au crescut i a ajuns 
Isav om iscusit la vân toare, tr ind pe 
câmpii ; iar Iacov era om lini tit, tr ind în 
corturi.  
28.  Isaac  iubea  pe  Isav,  pentru  c  îi  
pl cea vânatul acestuia ; iar Rebeca iubea 
pe Iacov.  
29. O dat  îns  a fiert Iacov linte, iar Isav 
a venit ostenit de la câmp.  
30. i a zis Isav c tre Iacov : «D -mi s  

nânc din aceast  fiertur  ro ie, c  sunt 
fl mând !» De aceea Isav s-a mai numit 
i Edom.  

Fac. 36, 1, 19.  
31. Iacov îns  i-a r spuns lui Isav : 
«Vinde-mi mai întâi dreptul t u de întâi-

scut !»  
32. i Isav a r spuns : «Iat  eu mor. La ce 
mi-e bun dreptul de întâi-n scut ?»  
33. Zisu-i-a Iacov : «Jur -mi-te acum !» 

i i s-a jurat Isav i a vândut lui Iacov 
dreptul s u de întâi-n scut.  

Fac. 27, 36. Evr. 12, 16.  
34. Atunci Iacov a dat lui Isav pâine i 
fiertur  de linte i acesta a mâncat i a 

ut, apoi s-a sculat i s-a dus. i astfel a 
nesocotit Isav dreptul s u de întâi-n scut.  
CAP. 26 
Isaac în ara Filistenilor. Leg mântul 
cu Abimelec. 
1. i a fost o foamete în ar , afar  de 
foametea cea dintâi, care se întâmplase în 
zilele lui Avraam. Atunci s-a dus Isaac în 
Gherara, la Abimelec, regele Filistenilor.  
2. Atunci Domnul i S-a ar tat i i-a zis : 
«S  nu te duci în Egipt, ci s  locuie ti în 
ar , unde- i voi zice Eu.  

3. Locuie te în ara aceasta i Eu voi fi cu 
tine  i  te  voi  binecuvânta,  c ie  i  
urma ilor t i voi da toate inuturile 
acestea i-Mi voi împlini jur mântul cu 
care M-am jurat lui Avraam, tat l t u.  
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Fac. 12, 7; 13, 15; 15, 7, 18; 24, 7. Deut. 34, 4. Ps. 104, 9. 
Sir. 44, 25. Luc. 1, 72.  

4. Voi înmul i pe urma ii t i ca stelele 
cerului i voi da urma ilor t i toate 
inuturile acestea ; i se vor binecuvânta 

întru urma ii t i toate popoarele 
mântului,  
Fac. 12, 3; 13, 15; 15, 18; 18, 18; 22, 18; 28, 14. Ps. 71, 

18-19. Luc. 24, 27.  
5. Pentru c  Avraam, tat l t u, a ascultat 
cuvântul Meu i a p zit poruncile Mele, 
pove ele Mele, îndrept rile Mele i legile 
Mele !»  

4 Reg. 17, 37.  
6. De aceea s-a a ezat Isaac în Gherara.  
7. Iar locuitorii inutului aceluia l-au 
întrebat despre Rebeca, femeia sa, cine e 
i el a zis : «Aceasta este sora mea !», 
ci s-a temut s  zic  : «E femeia mea !», 

ca nu cumva s -l omoare oamenii locului 
aceluia din pricina Rebec i, pentru c  era 
frumoas  la chip.  
8. Dar dup  ce a tr it el acolo mult  
vreme, s-a întâmplat c  Abimelec, regele 
Filistenilor, s  se uite pe fereastr i s  
vad  pe Isaac jucându-se cu Rebeca, 
femeia sa.  
9. Atunci a chemat Abimelec pe Isaac i 
i-a zis : «Adev rat e c -i femeia ta ? De 
ce dar ai zis : «Aceasta-i sora mea ?» i 
Isaac a r spuns : «Pentru c  m  temeam 

 nu fiu omorât din pricina ei».  
10. Zisu-i-a Abimelec : «Pentru ce ne-ai 

cut aceasta ? Pu in a lipsit ca cineva din 
neamul meu s  se fi culcat cu femeia ta i 
ne-ai fi f cut s  s vâr im p cat».  

Fac. 20, 9.  
11. Apoi a dat Abimelec porunc  la tot 
poporul s u, zicând : «Tot cel ce se va 
atinge de omul acesta i de femeia lui va 
fi vinovat mor ii».  

Fac. 21, 23.  
12. i a sem nat Isaac în p mântul acela 
i a cules anul acela rod însutit. Domnul 

l-a binecuvântat,  
Mat. 13, 23. Marc. 4, 8. Luc. 8, 8.  

13. i omul acela a ajuns bogat i a sporit 
tot mai mult, pân  ce a ajuns bogat foarte.  
14. Avea turme de oi, cirezi de vite i 
ogoare multe, încât îl pizmuiau Filistenii.  
15. Toate fântânile, pe care le s paser  
robii tat lui s u, în zilele lui Avraam, 
tat l s u, Filistenii le-au stricat i le-au 
umplut cu p mânt.  
16. Atunci a zis Abimelec c tre Isaac : 
«Du-te de la noi, c  te-ai f cut mult mai 
tare decât noi !»  
17. i s-a dus Isaac de acolo i, t rând 
în valea Gherara, a locuit acolo.  
18. Apoi a s pat Isaac din nou fântânile 
de ap , pe care le s paser  robii lui 
Avraam, tat l s u, i pe care le astupaser  
Filistenii dup  moartea lui Avraam, tat l 

u, i le-a numit cu acelea i nume, cu 
care le numise Avraam, tat l s u.  
19. Dup  aceea au mai s pat slugile lui 
Isaac i în valea Gherara i au aflat acolo 
izvor de ap  bun  de b ut.  
20. Dar se certau ciobanii din Gherara cu 
ciobanii lui Isaac, zicând : «Apa este a 
noastr  !» De aceea Isaac a pus fântânii 
aceleia numele Esec, din pricin  c  se 
sf diser  pentru ea.  
21. Ducându-se apoi de acolo, Isaac a 

pat alt  fântân i se certau i de la 
aceasta. De aceea Isaac i-a pus numele 
Sitna.  
22. Apoi s-a mutat i de aici i a s pat 
alt  fântân ,  pentru  care  nu  s-au  mai  
certat, i i-a pus numele Rehobot, c ci î i 
zicea : «Datu-ne-a ast zi Domnul loc larg 
i vom spori pe p mânt».  

23. De aici Isaac s-a urcat c tre Beer-
eba.  

Fac. 46, 1.  
24. În noaptea aceea i S-a ar tat Domnul 
i i-a zis : «Eu sunt Dumnezeul lui 

Avraam,  tat l  t u  !  Nu  te  teme,  c  Eu  
sunt cu tine i te voi binecuvânta i voi 
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înmul i pe urma ii t i, pentru Avraam, 
sluga Mea».  

Fac. 17, 7. Ie . 6, 3. Is. 41, 10; 43, 1. Ier. 46, 28.  
25.  Acolo  a  f cut  Isaac  jertfelnic  i  a  
chemat numele Domnului i î i întinse 
acolo cortul s u. i au s pat acolo slugile 
lui Isaac o fântân , în valea Gherarei.  
26.  Atunci  au  venit  din  Gherara  la  el  :  
Abimelec i Ahuzat, care luase pe nora 
lui, i Ficol, c petenia o tirii lui.  

Fac. 21, 22.  
27. Iar Isaac le-a zis : «La ce a i venit la 
mine, voi care m  urâ i i n-a i alungat de 
la voi ?»  
28.  Iar  ei  au  zis  :  «Am  v zut  bine  c  
Domnul este cu tine i am zis s  facem cu 
tine jur mânt i s  încheiem leg mânt cu 
tine,  
29.  Ca tu  s  nu ne  faci  nici  un r u,  cum 
nici noi nu ne-am atins de tine, ci i-am 

cut bine i te-am scos de la noi cu pace 
; i acum e ti binecuvântat de Domnul».  
30. Atunci Isaac le-a f cut osp i ei au 
mâncat i au b ut.  
31. Sculându-se apoi a doua zi de 
diminea , au jurat unul altuia. i le-a dat 
drumul Isaac i ei s-au dus de la dânsul 
cu pace.  
32. Tot în ziua aceea venind slugile lui 
Isaac, l-au vestit de fântâna ce o s paser  
i au zis : «Am g sit ap  !»  

33. i a numit Isaac fântâna aceea ibea, 
adic  jur mânt. De aceea se i nume te 
cetatea aceea Beer- eba, adic  fântâna 
jur mântului, pân  în ziua de ast zi.  

Fac. 21, 31.  
34. Iar Isav, fiind acum de patruzeci de 
ani, i-a luat dou  femei : pe Iudit, fata 
lui Beeri Heteul, i pe Basemata, fata lui 
Elon Heteul.  

Fac. 36, 2.  
35. Dar ele am rau pe Isaac i pe Rebeca.  
CAP. 27 

Isaac binecuvinteaz  pe Iacov. 
1. Iar dup  ce a îmb trânit Isaac i au 
sl bit vederile ochilor s i, a chemat pe 
Isav, pe fiul s u cel mai mare, i i-a zis : 
«Fiul meu !» Zis-a acela : «Iat -m  !»  

Fac. 48, 10. 1 Reg. 3, 2. Eccl. 12, 2.  
2. i Isaac a zis : «Iat , eu am îmb trânit 
i nu tiu ziua mor ii mele.  

3. Ia- i dar  uneltele tale, tolba i arcul, i 
ie i la câmp i adu-mi ceva vânat ;  
4. S -mi faci mâncare, cum îmi place 
mie, i adu-mi s  m nânc, ca s  te 
binecuvânteze sufletul meu pân  nu mor 
!»  
5. Rebeca îns  a auzit ce a zis Isaac c tre 
fiul s u Isav. S-a dus deci Isav la câmp s  
vâneze ceva pentru tat l s u ;  
6. Iar Rebeca a zis c tre Iacov, fiul cel 
mai mic : «Iat , eu am auzit pe tat l t u 
gr ind cu Isav, fratele t u, i zicând :  
7.  «Adu  vânat  i  f -mi  o  mâncare  s  

nânc i s  te binecuvântez înaintea 
Domnului, pân  a nu muri».  
8. Acum dar, fiul meu, ascult  ce am s i 
poruncesc :  
9. Du-te la turm , adu-mi de acolo doi 
iezi  tineri  i  buni  i  voi  face  din  ei  
mâncare, cum îi place tat lui t u ;  
10.  Iar  tu  o  vei  duce  tat lui  t u  s  

nânce, ca s  te binecuvânteze tat l t u 
înainte de a muri».  
11. Iacov îns  a zis c tre Rebeca, mama 
sa : «Isav, fratele meu, e om p ros, iar eu 
n-am p r.  

Fac. 26, 25.  
12. Nu cumva tat l meu s  m  pip ie i 
voi fi în ochii lui ca un în el tor i în loc 
de binecuvântare, voi atrage asupr -mi 
blestem».  

Deut. 27, 18.  
13. Zis-a mama sa : «Fiul meu, asupra 
mea s  fie blestemul acela ; ascult  
numai pova a mea i du-te i adu-mi iezii 
!»  
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14. Atunci, ducându-se Iacov, a luat i a 
adus mamei sale iezii, iar mama sa a g tit 
mâncare, cum îi pl cea tat lui lui.  
15. Apoi a luat Rebeca haina cea mai 
frumoas  a lui Isav, fiul ei cel mai mare, 
care era la ea în cas , i a îmbr cat pe 
Iacov, fiul ei cel mai mic ;  
16. Iar cu pieile iezilor a înf urat bra ele 
i p ile goale ale gâtului lui.  

17. i a dat mâncarea i pâinea ce g tise 
în mâinile lui Iacov, fiul s u,  
18. i acesta a intrat la tat l s u i a zis : 
«Tat  !» Iar acela a r spuns : «Iat -m  ! 
Cine e ti tu, copilul meu ?»  
19. Zis-a Iacov c tre tat l s u : «Eu sunt 
Isav, întâiul t u n scut. Am f cut precum 
mi-ai poruncit ; scoal i ezi de m nânc  
din vânatul meu, ca s  m  binecuvânteze 
sufletul t u !»  
20. Zis-a Isaac c tre fiul s u : «Cum l-ai 

sit a a curând, fiul meu ?» i acesta a 
zis : «Domnul Dumnezeul t u mi l-a scos 
înainte».  
21. Zis-a Isaac iar i c tre Iacov : 
«Apropie-te s  te pip i, fiul meu, de e ti 
tu fiul meu Isav sau nu».  
22. i s-a apropiat Iacov de Isaac, tat l 

u, iar acesta l-a pip it i a zis : «Glasul 
este glasul lui Iacov, iar mâinile sunt 
mâinile lui Isav».  
23. Dar nu l-a cunoscut, pentru c  
mâinile lui erau p roase, ca mâinile 
fratelui s u Isav ; i l-a binecuvântat.  
24. i a mai zis : «Tu oare e ti fiul meu 
Isav ?» i Iacov a r spuns : «Eu».  
25.  Zis-a  Isaac  :  «Adu-mi  i  voi  mânca  
din  vânatul  fiului  meu,  ca  s  te  
binecuvânteze sufletul meu !» i i-a adus 
i a mâncat ; apoi i-a adus i vin i a b ut.  

26. Dup  aceea Isaac, tat l s u, i-a zis : 
«Apropie-te, fiule, i m  s rut  !»  
27. Atunci s-a apropiat Iacov i l-a 

rutat.  i  a  sim it  Isaac  mirosul  hainei  
lui  i  l-a  binecuvântat  i  a  zis  :  «Iat ,  

mirosul fiului meu e ca mirosul unui 
câmp bogat, pe care l-a binecuvântat 
Domnul.  

Sir. 3, 9. Evr. 11, 20.  
28. S i dea ie Dumnezeu din roua 
cerului i din bel ugul p mântului, pâine 
mult i vin.  

Deut. 33, 13. Sir. 44, 26.  
29. S i slujeasc  popoarele i 

peteniile s  se închine înaintea ta ; s  
fii st pân peste fra ii t i i feciorii mamei 
tale s i se închine ie ; cel ce te va 
blestema s  fie blestemat i binecuvântat 

 fie cel ce te va binecuvânta !»  
Num. 22, 6; 24, 9.  

30. Îndat  ce a ispr vit Isaac de 
binecuvântat pe Iacov, fiul s u, i cum a 
ie it Iacov de la fa a tat lui s u Isaac, a 
venit i Isav cu vânatul lui.  
31. A f cut i el bucate i le-a adus tat lui 

u i a zis c tre tat l s u : «Scoal , tat , 
i m nânc  din vânatul fiului t u, ca s  

 binecuvânteze sufletul t u !»  
32. Iar Isaac, tat l s u, i-a zis : «Cine e ti 
tu ?» Iar el  a zis :  «Eu sunt Isav, fiul t u 
cel întâi-n scut !»  
33. Atunci s-a cutremurat Isaac cu 
cutremur mare foarte i a zis : «Dar cine-i 
acela, care a c utat i mi-a adus vânat i 
am mâncat de la el înainte de a veni tu i 
l-am binecuvântat i binecuvântat va fi ?»  
34. Iar Isav, auzind cuvintele tat lui s u 
Isaac, a strigat cu glas mare i foarte 
dureros i a zis c tre tat l s u : 
«Binecuvânteaz -m i pe mine, tat  !»  

Evr. 12, 17.  
35. Zis-a Isaac c tre el : «A venit fratele 

u cu în el ciune i a luat 
binecuvântarea ta».  
36. Iar Isav a zis : «Din pricin  oare c -l 
cheam  Iacov, de aceea m-a în elat de 
dou  ori ? Deun zi mi-a r pit dreptul de 
întâi-n scut, iar acum mi-a r pit 
binecuvântarea mea». Apoi a zis Isav 
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tre tat l s u : «Nu mi-ai p strat i mie 
binecuvântare, tat  ?»  

Fac. 25, 33.  
37. R spuns-a Isaac i a zis lui Isav : 
«Iat , st pân l-am f cut peste tine i pe 
to i fra ii lui i-am f cut lui robi ; cu pâine 
i  cu  vin  l-am  d ruit.  Dar  cu  tine  ce  s  

fac, fiul meu ?»  
38. i a zis Isav c tre tat l s u : «Tat , 
oare numai o binecuvântare ai tu ? 
Binecuvânteaz -m i pe mine, tat  !» i 
cum Isaac t cea, Isav i-a ridicat glasul i 
a început a plânge.  

Evr. 12, 17.  
39. Atunci, r spunzând Isaac, tat l lui, a 
zis c tre el : «Iat , locuin a ta va fi un 

mânt m nos i cerul î i va trimite roua 
sa ;  

Evr. 11, 20.  
40. Cu sabia ta vei tr i i vei fi supus 
fratelui t u ; va veni îns  vremea când te 
vei ridica i vei sf râma jugul lui de pe 
grumazul t u».  

4 Reg. 8, 20. 2 Paral. 21, 8.  
41. De aceea ura Isav pe Iacov pentru 
binecuvântarea cu care-l binecuvântase 
tat l s u. i a zis Isav în cugetul s u : «Se 
apropie zilele de jelire pentru tat l meu ; 
atunci am s  ucid pe Iacov, fratele meu !»  

Avd. 1, 10.  
42. Dar i s-a spus Rebec i cuvintele lui 
Isav, fiul cel mai mare, i ea a trimis de a 
chemat pe Iacov, fiul ei cel mai mic, i i-
a zis : «Iat  Isav, fratele t u, vrea s  se 

zbune pe tine, omorându-te.  
43. Acum dar, fiul meu, ascult  pova a 
mea i, sculându-te, fugi la Haran, în 
Mesopotamia, la fratele meu Laban,  

Fac. 28, 10.  
44.  i  stai  la  el  câtva  timp,  pân  se  va  
potoli mânia fratelui t u  
45. i pân  va mai uita el ce i-ai f cut. 
Atunci voi trimite i te voi lua de acolo. 
Pentru  ce  s  r mân  eu  într-o  singur  zi  

 de voi amândoi ?»  

46. Apoi Rebeca a zis c tre Isaac : «Sunt 
scârbit  de via a mea, din pricina fetelor 
Heteilor. Dac i ia i Iacov femeie ca 
acestea, din fetele p mântului acestuia, 
atunci la ce-mi mai e bun  via a ?»  

Fac. 24, 3; 26, 34-35.  
CAP. 28 
Iacov în Mesopotamia. 
1.  Atunci  a  chemat  Isaac  pe  Iacov  i  l-a  
binecuvântat i i-a poruncit, zicând : «S  
nu- i iei femeie din fetele Canaaneilor ;  

Fac. 24, 3.  
2. Ci scoal i mergi în Mesopotamia în 
casa lui Batuel, tat l mamei tale, i- i ia 
femeie de acolo, din fetele lui Laban, 
fratele mamei tale,  

Fac. 22, 22.  
3. i Dumnezeul cel Atotputernic s  te 
binecuvânteze, s  te creasc i s  te 
înmul easc i s  l sar  din tine popoare 
multe ;  
4. S i dea binecuvântarea lui Avraam, 
tat l meu, ie i urma ilor t i ca s  
st pâne ti p mântul ce-l locuie ti acum i 
pe care l-a dat Dumnezeu lui Avraam,  
5. i a a Isaac i-a dat drumul lui Iacov, 
iar acesta s-a dus în Mesopotamia, la 
Laban, fiul lui Batuel Arameul i fratele 
Rebec i, mama lui Iacov i a lui Isav.  
6. V zând îns  Isav c  Isaac a 
binecuvântat pe Iacov i l-a trimis în 
Mesopotamia, s i ia femeie de acolo, 
pentru care l-a binecuvântat i i-a 
poruncit, zicând : «S  nu- i iei femeie din 
fetele Canaaneilor»,  

Os. 12, 13.  
7. i c  Iacov a ascultat pe tat l s u i pe 
mama sa i s-a dus în Mesopotamia,  

În el. 10, 10.  
8. i în elegând Isav c  lui Isaac, tat l s u 
; nu-i plac fetele Canaaneilor,  
9. S-a dus la Ismael i, pe lâng  cele dou  
femei ale sale, i-a mai luat i pe 
Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, 
i sora lui Nebaiot.  

Fac. 25, 13; 26, 34.  
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10. Iar Iacov ie ind din Beer- eba, s-a 
dus în Haran.  

Fac. 26, 23; 27, 43.  
11. Ajungând îns  la un loc, a r mas s  
doarm  acolo, c ci asfin ise soarele. i 
luând una din pietrele locului aceluia i 
punându- i-o c tâi, s-a culcat în locul 
acela.  

Fac. 35, 1; 48, 3.  
12. i a visat c  era o scar , sprijinit  pe 

mânt, iar cu vârful atingea cerul ; iar 
îngerii lui Dumnezeu se suiau i se 
pogorau pe ea.  

Luc. 2, 13. Ioan 1, 51.  
13. Apoi S-a ar tat Domnul în capul 
sc rii i i-a zis : «Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul lui Avraam, tat l t u, i 
Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme ! 

mântul pe care dormi i-l voi da ie i 
urma ilor t i.  

Fac. 32, 9; 35, 1, 7; 48, 3. Ie . 6, 3. Sir. 44, 24.  
14. Urma ii t i vor fi mul i ca pulberea 

mântului i tu te vei întinde la apus i 
la r rit, la miaz noapte i la miaz zi, i 
se vor binecuvânta întru tine i întru 
urma ii t i toate neamurile p mântului.  

Fac. 12, 3; 26, 4; 32, 12. Ie . 23, 31. Deut. 12, 20; 19, 8. 
Ier. 33, 22. Luc. 13, 29.  

15. Iat , Eu sunt cu tine i te voi p zi în 
orice cale vei merge ; te voi întoarce în 

mântul acesta i nu te voi l sa pân  nu 
voi împlini toate câte i-am spus».  

Is. 43, 2-3. Evr. 13, 5.  
16. Iar când s-a de teptat din somnul s u, 
Iacov a zis : «Domnul este cu adev rat în 
locul acesta i eu n-am tiut !»  
17. i, sp imântându-se Iacov, a zis : 
«Cât de înfrico tor este locul acesta ! 
Aceasta nu e alta f  numai casa lui 
Dumnezeu, aceasta e poarta cerului !»  

Ie . 3, 5. Iosua 5, 15.  
18. Apoi s-a sculat Iacov dis-de-
diminea , a luat piatra ce i-o pusese 

tâi, a pus-o stâlp i a turnat pe vârful 
ei untdelemn.  

Fac. 12, 8; 31, 13; 35, 14. Is. 20, 19.  

19. Iacov a pus locului aceluia numele 
Betel (casa lui Dumnezeu), c ci mai 
înainte cetatea aceea se numea Luz.  

Fac. 35, 6, 15. Jud. 1, 23.  
20. i a f cut Iacov f duin , zicând : 
«De va fi Domnul Dumnezeu cu mine i 

 va pov ui în calea aceasta, în care 
merg eu ast zi, de-mi va da pâine s  

nânc i haine s  m  îmbrac ;  
1 Tim. 6, 8.  

21. i de m  voi întoarce s tos la casa 
tat lui meu, atunci Domnul va fi 
Dumnezeul meu.  
22. Iar piatra aceasta, pe care am pus-o 
stâlp, va fi pentru mine casa lui 
Dumnezeu i din toate câte-mi vei da Tu 
mie, a zecea parte o voi da ie».  

Fac. 35, 7, 14.  
CAP. 29 
Iacov la Laban. 
1.  Sculându-se  apoi,  Iacov  s-a  dus  în  

mântul fiilor R ritului, la Laban, fiul 
lui Batuel Arameul i fratele Rebec i, 
mama lui Iacov i a lui Isav.  
2. i c utând el o dat , iat  în câmp o 
fântân , iar lâng  ea trei turme de oi 
culcate ; c ci din fântâna aceea se ad pau 
turmele i pe gura fântânii era o piatr  
mare.  
3. Când se adunau acolo toate turmele, 
ciobanii pr leau piatra de pe gura 
fântânii i ad pau oile, apoi iar puneau 
piatra la locul ei pe gura fântânii.  
4. Deci a zis Iacov c tre p stori : 
«Fra ilor, de unde sunte i voi ?» Iar ei au 
zis : «Noi suntem din Haran».  
5.  i  el  le-a  zis  :  «Cunoa te i  voi  pe  
Laban, feciorul lui Nahor ?» R spuns-au 
aceia : «Îl cunoa tem».  
6. Zis-a iar i Iacov : «E s tos ?» i ei 
au  zis  :  «S tos.  Iat  Rahila,  fata  lui,  
vine cu oile».  
7. Zis-a Iacov c tre ei : «Mai e înc  mult 
din zi i nu e înc  vremea s  se adune 
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turmele ; ad pa i oile i duce i-v  de le 
pa te i».  
8. Iar ei au zis : «Pân  nu se adun  to i 

storii, nu putem s  pr lim piatra de 
pe gura fântânii, ca s  ad m oile !»  
9. Înc  gr ind el cu ei, iat  a venit Rahila, 
fiica lui Laban, cu oile tat lui s u, c ci ea 

tea oile tat lui s u.  
10. V zând Iacov pe Rahila, fiica lui 
Laban, fratele mamei sale, i oile lui 
Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat 
Iacov  i  a  pr lit  piatra  de  pe  gura  
fântânii i a ad pat oile lui Laban, fratele 
mamei sale.  
11.  i  a  s rutat  Iacov  pe  Rahila  i  i-a  
ridicat glasul i a plâns.  
12. Apoi a spus Rahilei c -i rud  cu tat l 
ei i c -i fiul Rebec i. Iar ea a alergat i a 
spus tat lui s u toate acestea.  
13. Auzind Laban de sosirea lui Iacov, 
fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea 
lui i, îmbr ându-l, l-a s rutat i l-a 
adus în casa sa i el a povestit lui Laban 
toate.  

Fac. 33, 4; 45, 14.  
14. Iar Laban i-a zis : «Tu e ti din oasele 
mele i din carnea mea». i a stat Iacov la 
el o lun  de zile.  

Jud. 9, 2. 2 Reg. 5, 2; 19, 12.  
15. Atunci Laban a zis c tre Iacov : «Au 
doar  îmi vei sluji în dar, pentru c  îmi 

ti rud  ? Spune-mi, care- i va fi simbria 
?»  
16. Laban îns  avea dou  fete : pe cea 
mai mare o chema Lia i pe cea mai mic  
o chema Rahila.  
17. Lia era bolnav  de ochi, iar Rahila era 
chipe  la statur i tare frumoas  la fa .  
18. Lui Iacov îns  îi era drag  Rahila i a 
zis : «Î i voi sluji apte ani pentru Rahila, 
fata ta cea mai mic ».  
19. Zisu-i-a Laban : «Mai bine s-o dau 
dup  tine decât s-o dau dup  alt b rbat. 

mâi la mine !»  

20. i a slujit Iacov pentru Rahila apte 
ani i i s-a p rut numai câteva zile, pentru 

 o iubea.  
Os. 12, 13.  

21. Apoi a zis Iacov c tre Laban : «D -
mi femeia, c  mi s-au împlinit zilele s  
intru la ea».  
22. Atunci a chemat Laban pe to i 
oamenii locului aceluia i a f cut osp .  
23. Iar seara a luat Laban pe fiica sa Lia 
i  a  b gat-o  în untru  i  a  intrat  Iacov  la  

ea.  
24. i Laban a dat pe roaba sa Zilpa, 
roab  fiicei sale Lia.  
25. Dar când s-a f cut ziu , iat  era Lia. 

i a zis Iacov c tre Laban : «Pentru ce 
mi-ai f cut aceasta ? Nu i-am slujit eu 
oare pentru Rahila ? Pentru ce m-ai 
în elat ?»  
26. R spuns-a Laban : «Aici la noi nu se 
pomene te s  se m rite fata cea mai mic  
înaintea celei mai mari.  
27. Împline te aceast  s pt mân  de 
nunt i- i voi da-o i pe aceea, pentru 
slujba ce-mi vei mai face al i apte ani !»  
28.  i  a  f cut  Iacov  a a  :  a  împlinit  

pt mâna de nunt i i-a dat Laban i pe 
Rahila, fiica sa, de femeie.  
29. Atunci a dat Laban pe roaba sa Bilha, 
roab  fiicei sale Rahila.  
30. A intrat deci Iacov i la Rahila i 
iubea el pe Rahila mai mult decât pe Lia. 
Apoi a mai slujit Iacov lui Laban al i 
apte ani.  

Deut. 21, 15.  
31. V zând îns  Domnul Dumnezeu c  
Lia era dispre uit , a deschis pântecele ei, 
iar Rahila fu stearp .  

Rut 4, 11. Fapt. 7, 8.  
32.  A  z mislit  deci  Lia  i  a  n scut  lui  
Iacov un fiu, c ruia i-a pus numele 
Ruben, zicând : «A c utat Domnul la 
smerenia mea i mi-a dat fiu ; de acum 

 va iubi b rbatul meu».  
Fac. 35, 23.  
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33. Apoi a z mislit Lia iar i i a n scut 
lui Iacov al doilea fiu i a zis : «Auzit-a 
Domnul c  nu sunt iubit i mi-a dat i pe 
acesta». i i-a pus numele Simeon.  
34. i iar i a z mislit ea i a mai n scut 
un  fiu  i  a  zis  :  «De  acum  se  va  lipi  de  
mine b rbatul meu, c ci i-am n scut trei 
fii». De aceea i-a pus acestuia numele 
Levi.  
35. i iar i a z mislit i a mai n scut un 
fiu i a zis : «Acum voi l uda pe Domnul 
!» De aceea i-a pus numele Iuda. Apoi a 
încetat Lia de a mai na te.  

Mat. 1, 2.  
CAP. 30 
Fiii lui Iacov 
1. Iar Rahila, v zând c  ea n-a n scut lui 
Iacov nici un fiu, a prins pizm  pe sora sa 
i a zis lui Iacov : «D -mi copii, iar de 

nu, voi muri».  
2.  Mâniindu-se  îns  Iacov  pe  Rahila,  i-a  
zis : «Au doar  eu sunt Dumnezeu, Care 
a stârpit rodul pântecelui t u ?»  
3. Atunci Rahila a zis c tre Iacov : «Iat  
roaba mea Bilha ; intr  la ea i ea va 
na te pe genunchii mei i voi avea i eu 
copii printr-însa».  
4. i i-a dat pe Bilha, roaba sa, de femeie 
i a intrat Iacov la ea ;  

5. Iar Bilha, roaba Rahilei, a z mislit i a 
scut lui Iacov un fiu.  

6. Atunci Rahila a zis : «Dumnezeu mi-a 
cut dreptate, a auzit glasul meu i mi-a 

dat fiu». De aceea i-a pus numele Dan.  
7. i a z mislit iar i Bilha, roaba 
Rahilei, i a mai n scut un fiu lui Iacov ;  
8. Iar Rahila a zis : «Lupt  dumnezeiasc  
m-am luptat cu sora mea, am biruit i am 
ajuns deopotriv  cu sora mea !» De aceea 
i-a pus numele Neftali.  
9. Lia îns , v zând c  a încetat de a mai 
na te, a luat pe roaba sa Zilpa i a dat-o 
lui Iacov de femeie i el a intrat la ea ;  

10. Zilpa, roaba Liei, a n scut lui Iacov 
un fiu.  
11. Atunci a zis Lia : «Noroc» i i-a pus 
numele Gad.  
12. Apoi iar i a z mislit Zilpa, roaba 
Liei, i a n scut lui Iacov alt fiu.  
13. i a zis Lia : «Spre fericirea mea s-a 

scut,  c  m  vor  ferici  femeile  !»  i  i-a  
pus numele A er.  

Luc. 1, 48.  
14. Iar pe vremea seceratului grâului s-a 
dus Ruben i, g sind în arin  
mandragore, le-a adus la mama sa Lia. 
Rahila îns  a zis c tre Lia, sora sa : «D -
mi i mie din mandragorele fiului t u !»  

Cânt. 7, 14.  
15. Iar Lia a zis : «Nu- i ajunge c  mi-ai 
luat b rbatul ? Vrei s  iei i mandragorele 
fiului meu ?» i Rahila a zis : «Nu a a, ci 
pentru  mandragorele  fiului  t u,  s  se  
culce Iacov noaptea aceasta cu tine !»  
16. Venind Iacov seara de la câmp, i-a 
ie it Lia înainte i i-a zis : «S  intri la 
mine ast zi, c  te-am cump rat cu 
mandragorele fiului meu !» i în noaptea 
aceea s-a culcat Iacov cu ea.  
17. i a auzit Dumnezeu pe Lia i ea a 

mislit i a n scut lui Iacov al cincilea 
fiu.  
18. Atunci a zis Lia : «Mi-a dat r splat  
Dumnezeu pentru c  am dat b rbatului 
meu pe roaba mea». i a pus copilului 
numele Isahar, adic  r splat .  
19. Apoi a mai z mislit Lia înc  o dat i 
a n scut lui Iacov al aselea fiu.  
20.  i  a  zis  Lia  :  «Dar  minunat  mi-a  

ruit Dumnezeu în timpul de acum ! De 
acum b rbatul meu va edea la mine, c  
i-am n scut ase feciori». i a pus 
copilului numele Zabulon.  
21. Dup  aceea Lia a mai n scut o fat i 
i-a pus numele Dina.  
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22. Dar i-a adus aminte Dumnezeu i de 
Rahila i a auzit-o Dumnezeu i i-a 
deschis pântecele.  

Fac. 25, 21. 1 Reg. 1, 19-20.  
23. i z mislind, ea a n scut lui Iacov un 
fiu ; i a zis Rahila : «Ridicat-a 
Dumnezeu ocara de la mine !»  

Is. 4, 1.  
24. i a pus copilului numele Iosif, 
zicând : «Domnul îmi va mai da i alt fiu 
!»  
25. Iar dup  ce a n scut Rahila pe Iosif, 
Iacov a zis c tre Laban : «Las -m  s  
plec, s  m  duc la mine, în p mântul 
meu.  
26. D -mi femeile mele i copiii mei, 
pentru care i-am slujit, ca s  m  duc, 

ci tu tii ce slujb i-am f cut».  
27.  Laban îns  i-a  zis  :  «De am aflat  har  
înaintea ta, mai r mâi la mine ! C ci v d 
bine c  Dumnezeu m-a binecuvântat prin 
venirea ta».  

Fac. 39, 3, 5, 23. Is. 61, 9.  
28. Apoi a ad ugat : «Spune simbria ce 
voie ti i- i voi da-o !»  

Fac. 29, 15.  
29. Iacov îns  i-a r spuns : «Tu tii cum 
i-am slujit i cum sunt vitele tale, de 

când am venit eu la tine ;  
Fac. 31, 38-40.  

30. C ci erau pu ine când am venit eu, iar 
de  atunci  s-au  înmul it  i  te-a  
binecuvântat Dumnezeu prin venirea 
mea. Când îns  am s  lucrez eu i pentru 
casa mea ?»  
31. R spunsu-i-a Laban : «Ce s i dau ?» 

i Iacov a zis : «S  nu-mi dai nimic. Dar 
de faci ce- i voi spune eu, voi mai pa te i 
voi mai p zi oile tale.  
32. S  treac  ast zi toate oile tale pe 
dinaintea noastr i s  desp im din ele 
orice oaie pestri  sau t rcat  sau neagr , 
iar dintre capre cele pestri e sau t rcate : 
aceea s  fie simbria mea.  

Fac. 31, 8.  

33. Credincio ia mea va r spunde pentru 
mine înaintea ta mâine, când vei veni s -
mi statornice ti simbria : tot ce nu va fi 

at sau t rcat între caprele mele i tot 
ce nu va fi t rcat sau negru între oile 
mele se va socoti ca furat de mine».  
34. Zis-a Laban c tre el : «Bine, s  fie 
cum zici tu !»  
35. i a ales Iacov în ziua aceea apii cei 

rga i sau pestri i i toate caprele b ate 
sau t rcate, toate câte erau cu cât de pu in 
alb, i toate oile t rcate sau negre i le-a 
dat în seama fiilor s i.  
36. Iar Laban a hot rât ca dep rtarea între 
dânsul i oile lui Iacov s  fie cale de trei 
zile. i a r mas Iacov s  pasc  celelalte oi 
ale lui Laban.  
37. Dup  aceea i-a luat Iacov nuiele 
verzi de plop, de migdal i de paltin, i a 
crestat pe ele dungi albe, luând de pe 
nuiele fâ ii de coaj  pân  la albea a 
nuielelor.  
38. Apoi punea nuielele crestate în 
jgheaburile de ad pat, ca, venind s  bea, 
oile s  z misleasc  înaintea nuielelor din 
ad tori.  
39. i z misleau oile cum erau nuielele i 

tau oile miei pestri i, t rca i i negri.  
Fac. 31, 8, 16.  

40. Iar mieii ace tia îi alegea Iacov i 
punea înaintea oilor lui Laban numai tot 
ce era pestri i tot ce era negru ; dar 
turmele sale le inea desp ite i nu le 
amesteca cu oile lui Laban.  
41. Afar  de aceasta Iacov, când 

misleau oile cele bune, punea nuiele 
pestri e în ad tori înaintea lor, ca s  

misleasc  ele cum erau nuielele ;  
42. Iar când z misleau cele rele, nu le 
punea nuielele i a a cele ce se cuveneau 
lui Laban erau slabe, iar cele ce se 
cuveneau lui Iacov erau voinice.  
43. De aceea s-a îmbog it omul acesta 
foarte, foarte tare, i avea mul ime de vite 
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runte i vite mari, roabe i robi, c mile 
i asini.  

Fac. 24, 35.  
CAP. 31 
Iacov pleac  în Canaan. 
1. A auzit îns  Iacov vorbele feciorilor lui 
Laban, care ziceau : «Iacov a luat toate 
câte avea tat l nostru i din ale tat lui 
nostru i-a f cut toat  bog ia aceasta».  
2. i c utând Iacov la fa a lui Laban, iat  
nu mai era fa  de el ca mai înainte.  
3. Atunci Domnul a zis c tre Iacov : 
«Întoarce-te în ara p rin ilor t i, în patria 
ta, i Eu voi fi cu tine !»  

Fac. 32, 9. Ie . 4, 19.  
4. Trimi ând, deci, Iacov a chemat pe 
Rahila i pe Lia la câmp, unde erau 
turmele,  
5. i le-a zis : «V d eu c  fa a tat lui 
vostru nu mai e fa  de mine, ca mai 
înainte ; dar Dumnezeul tat lui meu este 
cu mine.  
6. Voi în iv ti i c  am slujit pe tat l 
vostru cu toat  inima ;  
7. Iar tat l vostru m-a în elat i de zeci de 
ori mi-a schimbat simbria, Dumnezeu 
îns  nu i-a îng duit s -mi fac  r u.  

În el. 10, 11.  
8. Când zicea el : Cele pestri e s  fie 
simbria ta, toate oile f tau miei pestri i ; 
iar când zicea el : Cele negre s i fie de 
simbrie, atunci toate oile f tau miei negri.  

Fac. 30, 32, 39.  
9. i a a a luat Dumnezeu toate vitele de 
la tat l vostru i mi le-a dat mie.  
10. Iat  o dat , pe vremea când intrau în 

lduri oile, mi-am ridicat ochii i am 
zut în vis ; i iat  c apii i berbecii, 

care s reau pe capre i pe oi, erau albi, 
rga i i b i.  

11. Iar îngerul Domnului mi-a zis în vis : 
«Iacove !» i eu am r spuns : «Ce este ?»  

Fac. 46, 2.  
12. Zis-a el : «Ridic i ochii i prive te : 
to i apii i berbecii, care sar pe capre i 

pe oi, sunt v rga i, pestri i i b i, c ci 
am v zut toate câte i-a f cut Laban.  
13. Eu sunt Dumnezeul, Cel ce i S-a 
ar tat în Betel, unde Mi-ai turnat 
untdelemn pe stâlp i unde Mi-ai f cut 

duin . Scoal  deci acum, ie i din 
mântul acesta i mergi în p mântul t u 

de na tere i Eu voi fi cu tine».  
Fac. 28, 18; 35, 1.  

14. Atunci Lia i Rahila i-au r spuns i 
au  zis  :  «Mai  avem  noi  oare  parte  i  
mo tenire în casa tat lui nostru ?  
15. Oare n-am fost noi socotite de el ca 
ni te str ine, fiindc  el ne-a vândut i a 
mâncat banii no tri ?  
16. De aceea, toat  averea pe care 
Dumnezeu a luat-o de la tat l nostru este 
a noastr i a copiilor no tri. F  dar acum 
toate câte i-a zis Domnul !»  
17. Atunci s-a sculat Iacov i a urcat 
copiii i femeile sale pe c mile,  
18. A strâns toate turmele sale i toat  
bog ia sa, pe care o agonisise în 
Mesopotamia, i toate ale sale, ca s  
mearg  la Isaac, tat l s u, în ara 
Canaanului.  
19. Iar Laban, ducându-se s i tund  
oile, Rahila a furat idolii tat lui s u.  

1 Reg. 19, 13.  
20. Deci Iacov a în elat pe Laban 
Arameul, c ci nu l-a vestit c  pleac ,  
21.  Ci  a  fugit  cu  toate  câte  avea  i,  
trecând Eufratul, s-a îndreptat spre 
Muntele Galaadului.  
22.  Iar  a  treia  zi  i  s-a  dat  de  tire  lui  
Laban Arameul, c  Iacov a fugit.  
23. Atunci, luând Laban cu sine pe 
feciorii i pe rudele sale, a alergat dup  el 
cale de apte zile i l-a ajuns la Muntele 
Galaadului.  
24. Dar Dumnezeu a venit la Laban 
Arameul  noaptea  în  vis  i  i-a  zis  :  
«Fere te-te, nu cumva s  vorbe ti lui 
Iacov nici de bine, nici de r u».  

Fac. 20, 3.  



pag. 50/1780 

25. i a ajuns Laban pe Iacov. Iacov îns  
i a ezase cortul s u pe munte ; i tot pe 

Muntele Galaad i l-a a ezat i Laban cu 
rudele sale.  
26. Atunci a zis Laban c tre Iacov : «Ce 
ai f cut ? Pentru ce mi-ai furat inima i 
mi-ai luat fetele, ca i cum le-ai fi robit 
cu sabia ?  
27. Pentru ce ai fugit pe ascuns i m-ai 
în elat, în loc s  m  în tiin ezi pe mine, 
care i-a  fi dat drumul cu veselie i cu 
cânt ri din timpane i din harf  ?  
28. Ba nu mi-ai îng duit nici m car s -mi 

rut nepo ii i fetele mele. Te-ai purtat, 
adar, ca un om f  de minte.  

29. i acum mâna mea cea puternic  ar 
putea s i fac  r u. Dar Dumnezeul 
tat lui t u mi-a vorbit ieri i mi-a zis : 
«Fere te-te, nu cumva s  vorbe ti lui 
Iacov nici de bine, nici de r u !»  

Fac. 48, 16.  
30. S  zicem c  ai plecat, pentru c  cu 
mare aprindere doreai casa tat lui t u. 
Dar atunci de ce mi-ai furat dumnezeii 
mei ?»  

Jud. 18, 24.  
31. Atunci r spunzând Iacov, a zis c tre 
Laban : «M-am temut, c ci ziceam : Nu 
cumva s i iei fetele de la mine i toate 
ale mele.  
32. Dar la cine vei g si idolii t i, acela nu 
va mai tr i. Caut  de fa  cu rudele 
noastre i ia tot ce vei g si al t u la mine 
!» Iacov îns  nu tia c  Rahila, femeia sa, 
îi furase.  

Fac. 44, 9.  
33. A intrat atunci Laban în cortul lui 
Iacov, i în cortul Liei, i în cortul celor 
dou  roabe, i a c utat i n-a g sit nimic ; 
apoi, ie ind din cortul Liei, a intrat i în 
cortul Rahilei.  
34. Rahila îns  luase idolii i-i pusese sub 
samarul c milei i edea deasupra lor ; i 
a scotocit Laban prin tot cortul Rahilei i 
n-a g sit nimic.  

35. Iar ea a zis c tre tat l s u : «S  nu se 
mânie domnul meu c  nu m  pot scula 
înaintea  ta,  pentru  c  tocmai  acum  am  
necazul obi nuit al femeilor». i mai 
scotocind Laban prin tot cortul, n-a g sit 
idolii.  
36. Atunci s-a mâniat Iacov i s-a plâns 
împotriva lui Laban. i începând a gr i, 
Iacov a zis lui Laban : «Care-i vina mea 
i care-i p catul meu, de te înver unezi 

împotriva mea ?  
37. Dac  ai r scolit toate lucrurile din 
casa mea, g sit-ai, oare, ceva din ale 
casei tale ? Arat  aici înaintea rudeniilor 
tale i înaintea rudeniilor mele, ca s  ne 
judece ele pe amândoi !  
38. Iat , dou zeci de ani am stat la tine : 
oile  tale  i  caprele  tale  n-au  lep dat  ;  
berbecii oilor tale nu i i-am mâncat,  
39. Vite sfâ iate de fiare nu i-am adus : 
acestea au fost paguba mea. Din mâna 
mea ai cerut ceea ce se furase în timpul 
zilei i în vremea nop ii.  

Ie . 22, 12.  
40. Ziua eram mistuit de c ldur , iar 
noaptea de frig i somnul nu se lipea de 
ochii mei.  
41. A a mi-au fost cei dou zeci de ani în 
casa ta. i-am slujit paisprezece ani 
pentru cele dou  fete ale tale i ase ani 
pentru vitele tale, iar tu de zeci de ori mi-
ai schimbat simbria.  
42. De n-ar fi fost cu mine Dumnezeul 
tat lui meu, Dumnezeul lui Avraam i 
frica de Isaac, tu acum m-ai fi alungat cu 
nimic. Necazul meu i munca mâinilor 
mele le-a v zut Dumnezeu i de aceea a 
mijlocit ieri pentru mine».  

Fac. 28, 13. Is. 8, 13. În el. 10, 11.  
43. R spuns-a Laban i a zis c tre Iacov : 
«Aceste fete sunt fetele mele, ace ti copii 
sunt copiii mei, aceste vite sunt vitele 
mele, i toate câte le vezi sunt ale mele i 
ale fetelor mele. Cum dar a  fi putut eu s  
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fac ast zi ceva împotriva lor, sau 
împotriva copiilor, pe care i-au n scut ele 
?  
44. Haidem dar acum s  facem amândoi, 
eu i tu, leg mânt, care s  fie m rturie 
între mine i tine !» Iar Iacov i-a zis : 
«Iat , nu e nimeni cu noi ; dar s tii c  
Dumnezeu este martor între mine i 
tine».  
45. i a luat Iacov o piatr i a pus-o 
stâlp.  

Ie . 24, 4.  
46. Apoi a zis Iacov c tre fra ii s i : 
«Aduna i pietre !» i au adunat pietre i 
au f cut o movil  ; i au mâncat i au 

ut acolo pe movil . Apoi a zis Laban 
tre dânsul : «Movila aceasta este ast zi 
rturie între mine i între tine».  

47. i Laban a numit-o în limba sa : 
Iegar-Sahaduta, adic  movila m rturiei, 
iar Iacov i-a dat acela i nume, îns  pe 
limba sa i i-a zis : Galaad.  
48. Apoi Laban a zis iar i c tre Iacov : 
«Iat , movila aceasta i semnul ce am pus 
ast zi sunt m rturia leg mântului dintre 
mine  i  tine».  De  aceea  i  s-a  pus  i  
numele Galaad, adic  movila m rturiei.  

Iosua 22, 27; 24, 27.  
49. Ba s-a mai numit ea i Mi pa, adic  
veghere, pentru c  Laban a zis : «S  
vegheze Domnul asupra mea i asupra ta, 
dup  ce ne vom desp i unul de altul.  
50. De te vei purta r u cu fetele mele, sau 
de- i vei mai lua i alte femei, afar  de 
fetele mele, nu mai e vorba de un om, 
care s  vad , ci ia aminte c  între mine i 
între tine e martor Dumnezeu !»  
51. i iar i a zis Laban c tre Iacov : 
«Iat  movila aceasta i stâlpul, pe care l-
am pus între amândoi, este m rturie între 
mine i tine.  
52. C  nici eu nu voi trece spre tine i 
nici tu nu vei trece spre mine, de la 
aceast  movil , cu gând r u.  

53. Dumnezeul lui Avraam i Dumnezeul 
lui Nahor, Dumnezeul p rin ilor lor s  fie 
judec tor între noi !» Iar Iacov a jurat pe 
Acela, de Care se temea Isaac, tat l s u.  

Fac. 26, 3; 28, 13. Iosua 24, 2. Is. 8, 13.  
54. Apoi a junghiat Iacov ardere de tot pe 
munte  i  a  chemat  pe  rudele  sale  s  

nânce pâine. i au mâncat pâine i s-
au veselit în munte.  

1 Reg. 9, 12. 3 Reg. 1, 9.  
55. Iar a doua zi s-a sculat Laban dis-de-
diminea i a s rutat pe nepo ii s i i pe 
fetele sale i i-a binecuvântat. Apoi 
Laban a pornit s  se întoarc  la locul s u.  

Fac. 29, 11.  
CAP. 32 
Rug ciunea lui Iacov. 
1. Dup  aceea Iacov s-a dus în calea sa. 

i c utând, el a v zut o tirea lui 
Dumnezeu t rât , c ci l-au întâmpinat 
îngerii lui Dumnezeu.  

Ps. 33, 7. Luc. 2, 13.  
2.  Iacov  îns ,  când  i-a  v zut,  a  zis  :  
«Aceasta este tab ra lui Dumnezeu !» i 
a pus locului aceluia numele Mahanaim, 
adic  dou  tabere.  

2 Reg. 2, 8.  
3. Apoi a trimis Iacov soli  înaintea sa,  la 
fratele s u Isav, în inutul Seir din ara 
Edomului,  

Fac. 14, 6; 36, 8. Deut. 22, 5, 22.  
4. i le-a poruncit, zicând : «A a s  zice i 

tre domnul meu Isav : A a gr ie te 
robul t u Iacov : Am stat la Laban i am 
tr it la el pân  acum.  

Fac. 31, 38.  
5. Am boi i asini, oi, slugi i slujnice, i 
am trimis s  vesteasc  pe domnul meu 
Isav, ca s  afle robul t u bun voin  
înaintea ta».  
6. i întorcându-se la Iacov, i-au spus 
solii : «Am fost la fratele t u Isav i iat  
el vine în întâmpinarea ta cu patru sute de 
oameni».  

Fac. 27, 41; 33, 1, 15.  
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7. Iacov îns  s-a sp imântat foarte i nu 
tia ce s  fac . i a împ it oamenii, care 

erau cu el, boii, oile i c milele în dou  
tabere.  
8.  i  a  zis  Iacov  :  «De  va  n li  Isav  
asupra unei tabere i o va bate, va sc pa 
cealalt  tab ».  
9. Apoi Iacov a zis : «Dumnezeul tat lui 
meu Avraam i Dumnezeul tat lui meu 
Isaac, Doamne, Tu, Cel ce mi-ai zis : 
Întoarce-te în ara ta de na tere, i Eu î i 
voi face bine,  

Fac. 28, 13; 31, 3, 13.  
10. Nu sunt vrednic de toate îndur rile 
Tale i de toate binefacerile ce mi-ai 
ar tat  mie,  robului  T u,  c  numai  cu  
toiagul am trecut deun zi Iordanul acesta, 
iar acum am dou  tabere ;  

Rut 1, 21. 2 Reg. 7, 18.  
11. Izb ve te-m  dar din mâna fratelui 
meu, din mâna lui Isav, c ci m  tem de 
el, ca nu cumva s  vin i s  m  omoare 
pe mine i pe aceste mame cu copii.  
12. C ci Tu ai zis : î i voi face bine i voi 
înmul i neamul t u ca nisipul m rii, cât 
nu se va putea num ra din pricina 
mul imii».  

Fac. 13, 16; 28, 14. Ps. 138, 18.  
13. i a r mas acolo în noaptea aceea. 
Apoi a luat din cele ce avea i a trimis dar 
fratelui s u Isav :  
14. Dou  sute de capre i dou zeci de 
api, dou  sute de oi i dou zeci de 

berbeci,  
15. Treizeci de c mile mulg toare cu 
mânjii lor, patruzeci de vaci i zece tauri, 
dou zeci de asine i zece asini.  
16. i a dat fiecare din aceste turme 
deosebi  în  seama  slugilor  sale  i  a  zis  
slugilor sale : «Trece i înaintea mea i s  
fie dep rtate turmele una de alta».  
17. Celui dintâi i-a poruncit, zicând : 
«Când te va întâlni fratele meu Isav i te 
va întreba : Al cui e ti tu i unde te duci, 

i ale cui sunt acestea, ce merg înaintea 
ta,  

Fac. 33, 8.  
18. S  zici : Ale robului t u Iacov ; e dar 
trimis lui Isav, st pânul meu. Iat  vine i 
el dup  noi !»  
19. A a a poruncit Iacov i slugii celei de 
a doua i celei de a treia i tuturor celor 
ce mergeau cu turmele, zicând : «A a s  
spune i lui Isav, când îl ve i întâlni.  
20. i s -i mai spune i : Iat i el, robul 

u Iacov, vine dup  noi». C ci î i zicea : 
Voi îmblânzi fa a lui cu darurile ce-mi 
merg înainte i numai dup  aceea voi 
vedea fa a lui, i a a poate m  va primi.  

Pild. 18, 16; 21, 14.  
21. i au pornit darurile înaintea lui, iar el 
a r mas noaptea aceea în tab .  
22. Dar s-a sculat noaptea i luând pe 
cele dou  femei ale sale i pe cele dou  
roabe i pe cei unsprezece copii ai s i, a 
trecut Iabocul prin vad.  

Num. 21, 24. Deut. 2, 37; 3, 16.  
23. Iar dup  ce i-a luat i i-a trecut râul, a 
trecut i toate ale sale.  
24. R mânând Iacov singur, s-a luptat 
Cineva cu dânsul pân  la rev rsatul 
zorilor.  

Os. 12, 4-5.  
25. V zând îns  c  nu-l poate r pune 
Acela, S-a atins de încheietura coapsei lui 
i i-a v mat lui Iacov încheietura 

coapsei, pe când se lupta cu el.  
26. i  i-a zis :  «Las -M  s  plec, c  s-au 
ivit zorile !» Iacov I-a r spuns : «Nu Te 
las pân  nu m  vei binecuvânta».  

Luc. 24, 28.  
27. i l-a întrebat Acela : «Care î i este 
numele ?» i el a zis : «Iacov !»  
28. Zisu-i-a Acela : «De acum nu- i va 
mai fi numele Iacov, ci Israel te vei numi, 

 te-ai luptat cu Dumnezeu i cu 
oamenii i ai ie it biruitor !»  

Fac. 35, 10. 3 Reg. 18, 31. 4 Reg. 17, 34. În el. 10, 12.  
29.  i  a  întrebat  i  Iacov,  zicând  :  
«Spune-mi i Tu numele T u !» Iar Acela 



pag. 53/1780 

a zis : «Pentru ce întrebi de numele Meu 
? El e minunat !» i l-a binecuvântat 
acolo.  

Jud. 13, 17-18.  
30. i a pus Iacov locului aceluia numele 
Peniel, adic  fa a lui Dumnezeu, c ci i-a 
zis : «Am v zut pe Dumnezeu în fa i 
mântuit a fost sufletul meu !»  

Jud. 8, 8. 3 Reg. 12, 25.  
31. Iar când r rea soarele, trecuse de 
Peniel, dar el chiop ta din pricina 
oldului.  

32. De aceea fiii lui Israel pân  ast zi nu 
nânc  mu chiul de pe old, pentru c  

Cel ce S-a luptat a atins încheietura 
oldului lui Iacov, în dreptul acestui 

mu chi.  
CAP. 33 
Împ carea lui Iacov cu Isav. 
1. Atunci, ridicându- i ochii, Iacov a 

zut pe Isav, fratele s u, venind cu cei 
patru sute de oameni. i a împ it Iacov 
copiii Liei i ai Rahilei i ai celor dou  
roabe.  

Fac. 32, 6.  
2. i a pus pe cele dou  roabe cu copiii 
lor înainte ; apoi dup  ei a pus pe Lia cu 
copiii ei i la urm  a pus pe Rahila i pe 
Iosif ;  

Fac. 32, 7, 16.  
3. Iar el mergea în fruntea lor i, 
apropiindu-se de fratele s u, i s-a închinat 
de apte ori pân  la p mânt.  

Fac. 18, 2; 42, 6.  
4. Isav îns  a alergat în întâmpinarea lui 
i l-a îmbr at i, cuprinzându-i 

grumazul, l-a s rutat i au plâns amândoi.  
Fac. 29, 13.  

5. Apoi, ridicându- i ochii i v zând 
femeile i copiii, Isav a zis : «Cine sunt 
ace tia ?» Zis-a Iacov : «Copiii cu care a 
miluit Dumnezeu pe robul t u !»  
6. Deci, s-au apropiat întâi roabele cu 
copiii lor i s-au închinat.  

7. Apoi a venit Lia cu copiii ei i s-au 
închinat, iar la urm  au venit i s-au 
închinat i Rahila cu Iosif.  
8. Zis-a Isav : «Ce sunt acele turme, pe 
care le-am întâlnit ?» Iar Iacov a r spuns 
: «Ca s  afle robul t u bun voin  
înaintea domnului meu».  

Fac. 32, 17.  
9.  Atunci  Isav  a  zis  :  «Am  i  eu  multe,  
frate ; ine- i ale tale pentru tine !»  
10. Iacov îns  a zis : «De am aflat 
bun voin  înaintea ta, prime te darurile 
din mâinile mele, c ci, când am v zut 
fa a ta, parc  a  fi v zut fa a lui 
Dumnezeu, a a de binevoitor mi-ai fost.  
11. Prime te de la mine binecuvânt rile 
mele, pe care i le aduc, c  m-a miluit 
Dumnezeu i am de toate». i a st ruit i 
le-a luat.  

Iosua 15, 19.  
12. Apoi a zis Isav : «S  ne scul m i s  
mergem împreun  ; eu îns  îmi voi 
potrivi pasul cu tine».  
13. Iacov îns  a r spuns : «Domnul meu 
tie c  îmi sunt ginga i copiii i c  am oi 
i vite de curând f tate ; de le vom mâna 

tare numai o zi, ar pieri toat  turma.  
14. S  se duc  dar domnul meu, înaintea 
robului s u, iar eu voi urma încet, în pas 
cu vitele cele dinaintea mea i în pas cu 
copiii, pân  voi ajunge la domnul meu în 
Seir».  
15. Atunci Isav a zis : «S i las m car o 
parte din oamenii cei ce sunt cu mine». 
Iar Iacov i-a r spuns : «La ce aceasta ? 
Mi-ajunge mie bun voin a ce-am aflat 
înaintea domnului meu».  
16. i s-a întors Isav în aceea i zi pe 
calea sa la Seir.  
17. Iar Iacov s-a îndreptat spre Sucot i 
i-a f cut acolo locuin  pentru sine, iar 

pentru vitele sale a f cut uri ; de aceea a 
pus el numele locului aceluia Sucot.  

Iosua 13, 27. Jud. 8, 5.  
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18. Întorcându-se Iacov din Mesopotamia 
i ajungând cu bine la Salem, o cetate în 
inutul Sichem, din p mântul Canaan, s-a 

ezat în fa a cet ii.  
19. Apoi i-a cump rat partea de câmp, 
pe care era cortul s u, cu o sut  de kesite, 
de la fiii lui Hemor, tat l lui Sichem.  

Ioan 4, 5. Fapt. 7, 16.  
20. A în at acolo un jertfelnic i i-a pus 
numele El-Elohe-Israel.  
CAP. 34 
Dina i Sichem. 
1.  Într-o  zi,  Dina,  fata  Liei,  pe  care  
aceasta o n scuse lui Iacov, a ie it s  
vad  fetele rii aceleia.  

Fac. 30, 21. Iov 31, 1. Sir. 25, 23.  
2. i v zând-o Sichem, feciorul lui 
Hemor Heveul, st pânitorul p mântului 
aceluia, a luat-o i, culcându-se cu ea, a 
necinstit-o.  
3.  Apoi s-a lipit  sufletul lui de Dina, fata 
lui Iacov, i i-a c zut drag  fata i a 
vorbit pe placul fetei.  
4. i a zis Sichem c tre tat l s u Hemor : 
«Ia-mi pe fata aceasta de femeie !»  
5.  De i  Iacov a  auzit  c  fiul  lui  Hemor a  
necinstit pe Dina, fata sa, dar, fiindc  
feciorii lui erau cu vitele la câmp, a t cut 
pân  s-au întors ei.  
6. Iar Hemor, tat l lui Sichem, a ie it la 
Iacov, ca s  vorbeasc  cu el.  
7. Feciorii lui Iacov îns , venind de la 
câmp i aflând despre aceasta, se am râr  
i se mâniar  foarte tare, pentru c  

Sichem  s vâr ise  o  fapt  de  ocar  în  
Israel, culcându-se cu fata lui Iacov, ceea 
ce nu trebuia s  se întâmple.  

Deut. 23, 21.  
8. i gr ind cu ei, Hemor a zis : «Sichem, 
feciorul  mea,  s-a  lipit  cu  sufletul  de  fata  
voastr  ; da i-o dar lui de femeie i v  
încuscri i cu noi :  
9. M rita i-v  fetele voastre cu noi i 
fetele noastre lua i-le pentru feciorii 
vo tri ;  

10. ede i la un loc cu noi : acest p mânt 
larg v  e la îndemân , ca s  v  a eza i 
într-însul, s  face i nego i s  v  
agonisi i din el mo ie».  
11.  Iar  Sichem  a  zis  c tre  tat l  fetei  i  

tre fra ii ei : «Orice ve i zice, voi da, 
numai s  aflu bun voin  la voi.  

Fac. 47, 6.  
12. Cere i de la mine un mare pre  de 
cump rare i darurile cele mai mari i v  
voi da cât ve i zice, numai da i-mi fata 
mie de femeie !»  

Ie . 22, 16-17. Deut. 22, 29. 1 Reg. 18, 23-26.  
13. Feciorii lui Iacov îns  au r spuns cu 
vicle ug lui Sichem i lui Hemor, tat l lui 
; i le-au r spuns a a, pentru c  acela 
necinstise pe Dina, sora lor.  
14. i au zis c tre dân ii Simeon i Levi, 
fra ii Dinei i feciorii Liei : «Nu putem s  
facem aceasta : s  d m pe sora noastr  
dup  un om net iat împrejur, c  aceasta 
ar fi o ru ine pentru noi.  

Iosua 5, 9.  
15. Numai a a ne învoim cu voi i ne 

ez m la voi, dac  ve i face i voi ca 
noi, t indu-v  împrejur to i cei de parte 

rb teasc .  
16. Atunci vom da dup  voi fetele 
noastre, iar noi vom lua fetele voastre i 
vom locui la un loc cu voi i vom alc tui 
un popor.  
17. Iar de nu vre i s  ne asculta i, ca s  v  

ia i împrejur, noi vom lua înapoi fata i 
ne vom duce».  
18. Vorbele acestea au pl cut lui Hemor 
i lui Sichem, feciorul lui Hemor.  

19. De aceea, n-a z bovit tân rul s  fac  
aceasta, c ci era îndr gostit de fata lui 
Iacov i era i cel mai cu trecere în casa 
tat lui s u.  
20. i au venit Hemor i Sichem, feciorul 
lui, la poarta cet ii lor, i au început a 
gr i locuitorilor cet ii, zicând :  

Fac. 23, 10. Ps. 126, 5.  
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21.  «Oamenii  ace tia  sunt  pa nici  ;  s  se  
eze dar în ara noastr i s  fac  nego  

în ea. Iat  c  loc este din destul i într-o 
parte i într-alta ; fetele lor s  ni le lu m 
de femei i fetele noastre s  le d m dup  
ei.  
22. Dar oamenii ace tia numai a a se 
învoiesc s  tr iasc  cu noi i s  fie un 
popor cu noi, dac i la noi se vor t ia 
împrejur to i cei de parte b rb teasc , 
cum sunt ei t ia i împrejur.  
23. Turmele lor, vitele lor i toate averile 
lor  nu  sunt,  oare,  ale  noastre  ?  S  le  
plinim voia lor, iar ei s  se a eze printre 
noi !»  
24. i au ascultat pe Hemor i pe Sichem, 
feciorul lui, to i cei ce ie eau pe poarta 
cet ii lor i au fost t ia i împrejur to i cei 
de parte b rb teasc , câ i ie eau pe poarta 
cet ii lor.  

Fac. 23, 10.  
25.  Iar  a  treia  zi,  când  erau  ei  înc  în  
dureri, cei doi fiii ai lui Iacov, Simeon i 
Levi, fra ii Dinei, i-au luat fiecare sabia 
i au intrat f  team  în cetate i au ucis 

pe to i cei de parte b rb teasc .  
Fac. 49, 6. Iudit. 9, 2.  

26. Au trecut prin ascu ul sabiei i pe 
Hemor i pe fiul s u Sichem i au luat pe 
Dina din casa lui Sichem i au plecat.  
27. Apoi fiii lui Iacov se n pustir  asupra 
celor mor i i jefuir  cetatea în care 
fusese necinstit  Dina, sora lor.  
28. Au luat toate oile lor, to i boii lor, to i 
asinii lor, tot ce era în cetate i tot ce era 
pe câmp ;  
29. Toate bog iile lor, to i copiii i 
femeile le-au dus în robie ; i au jefuit tot 
ce era în cetate i tot ce era prin case.  
30. Atunci Iacov a zis c tre Simeon i 

tre Levi : «Mare tulburare mi-a i adus, 
cându-m  urât înaintea tuturor 

locuitorilor rii acesteia, înaintea 
Canaaneilor i a Ferezeilor. Eu am 

oameni pu ini la num r ; se vor ridica 
asupra mea i m  vor ucide i voi pieri i 
eu i casa mea».  

Fac. 49, 5. Ie . 5, 21. Deut. 4, 27. 1 Reg. 13, 4.  
31. Iar ei au zis : «Dar se putea, oare, ca 
ei s  se poarte cu sora noastr  ca i cu o 
femeie pierdut  ?»  
CAP. 35 
Iacov la Betel. Moartea Rahilei. 
1. Atunci a zis Dumnezeu lui Iacov : 
«Scoal i du-te la Betel i locuie te 
acolo ; f  acolo jertfelnic Dumnezeului 
Celui ce i S-a ar tat, când fugeai tu de la 
fa a lui Isav, fratele t u !»  

Fac. 28, 11, 13; 31, 13.  
2. Iar Iacov a zis casei sale i tuturor 
celor ce erau cu dânsul : «Lep da i 
dumnezeii cei str ini, care se afl  la voi, 
cur i-v i v  primeni i hainele voastre.  

Fac. 31, 19. Ie . 23, 24. Iosua 24, 23. Ef. 4, 22. Col. 3, 9.  
3. S  ne scul m i s  mergem la Betel, c  
acolo am s  fac jertfelnic lui Dumnezeu, 
Celui ce m-a auzit în ziua necazului meu 
i Care a fost cu mine i m-a p zit în 

toria în care am umblat !»  
4. Iar ei au dat lui Iacov to i dumnezeii 
cei str ini, care erau în mâinile lor, i 
cerceii ce-i aveau în urechile lor ; i Iacov 
i-a îngropat sub stejarul de lâng  Sichem 
i i-a l sat necunoscu i pân  în ziua de 

ast zi.  
Iosua 24, 26. Jud. 9, 6; 10, 16.  

5. Astfel au plecat ei de la Sichem ; i 
frica lui Dumnezeu era peste ora ele 
dimprejur i n-au urm rit pe fiii lui Iacov.  

Ie . 23, 27. 1 Reg. 14, 15.  
6. Sosind Iacov cu to i oamenii cei ce 
erau cu el la Luz, adic  la Betel, în ara 
Canaanului,  

Fac. 12, 8; 28, 19.  
7. A zidit acolo un jertfelnic i a numit 
locul acela El-Bet-El, pentru c  acolo i Se 
ar tase Dumnezeu, când fugea el de Isav, 
fratele s u.  

Fac. 13, 3; 28, 13, 22.  
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8. Atunci a murit Debora, doica Rebec i, 
i  a  fost  îngropat  mai  jos  de  Betel,  sub  

un stejar, pe care Iacov l-a numit 
«Stejarul Plângerii».  

1 Paral. 10, 12.  
9. Aici, în Luz, Se mai ar  Dumnezeu 
lui Iacov, dup  întoarcerea lui din 
Mesopotamia, i îl binecuvânt  
Dumnezeu,  
10.  i-i  zise  :  «De  acum  nu  te  vei  mai  
chema Iacov, ci Israel va fi numele t u». 

i-i puse numele Israel.  
Fac. 32, 28.  

11. Apoi Dumnezeu îi mai zise : «Eu sunt 
Dumnezeul cel Atotputernic ! Spore te i 
te înmul te ! Popoare i mul ime de 
neamuri se vor na te din tine i regi vor 

ri din coapsele tale.  
Fac. 1, 28; 17, 1, 6.  

12. ara, pe care am dat-o lui Avraam i 
lui  Isaac,  o  voi  da  ie  ;  iar  dup  tine,  voi  
da p mântul acesta urma ilor t i».  

Fac. 12, 7; 48, 4.  
13. Apoi S-a în at Dumnezeu de la el, 
din locul în care îi gr ise.  

Fac. 17, 22.  
14. i a a ezat Iacov un stâlp pe locul 
unde-i gr ise Dumnezeu, un stâlp de 
piatr , i a s vâr it turnare peste el i a 
turnat peste el untdelemn.  

Fac. 28, 18, 22.  
15. i a pus Iacov locului unde-i gr ise 
Dumnezeu, numele Betel.  

Fac. 28, 19.  
16. Dup  aceea au plecat din Betel. i i-
a întins cortul s u dincolo de turnul 
Gader. Dar când se apropiase de Havrata, 
înainte de a intra în Efrata, Rahila a 

scut i na terea aceasta a fost iar tare 
grea.  
17.  i  pe  când  se  chinuia  Rahila  în  
durerile na terii, moa a i-a zis : «Nu te 
teme, c i acesta va fi b iat !»  

1 Reg. 4, 20.  
18. Iar când Rahila î i d dea sufletul, c ci 
a murit, a pus copilului numele Ben-Oni, 

adic  fiul durerii mele, iar tat l lui l-a 
numit Veniamin.  

Os. 13, 13.  
19. Iar dac  a murit, Rahila a fost 
îngropat  lâng  calea ce duce la Efrata, 
adic  la Betleem ;  

Fac. 48, 7. 1 Reg. 10, 2.  
20. Iacov a ridicat un stâlp de piatr  pe 
mormântul  ei  i  acest  stâlp,  de  pe  
mormântul Rahilei, este pân  în ziua de 
ast zi.  

1 Reg. 10, 2. 1 Mac. 13, 27.  
21. Apoi plecând Iacov de aici i-a întins 
cortul dincolo de turnul Migdal-Eder. Iar 
pe vremea când locuia Israel în ara 
aceasta, a intrat Ruben i a dormit cu 
Bilha, iitoarea tat lui s u Iacov, i a 
auzit Israel i i s-a p rut aceasta un r u.  

Fac. 49, 4. Deut. 22, 30. 1 Paral. 5, 1. Mih. 4, 8.  
22. Fiii lui Iacov au fost doisprezece i 
anume :  

1 Paral. 2, 1-2. Fapt. 7, 8.  
23. Fiii Liei : Ruben, întâi-n scutul lui 
Iacov ; dup  el veneau : Simeon, Levi, 
Iuda, Isahar i Zabulon.  

Fac. 29, 32; 46, 8. Ie . 1, 2.  
24. Fiii Rahilei : Iosif i Veniamin.  

Fac. 30, 23.  
25. Fiii slujnicei Rahilei, Bilha : Dan i 
Neftali.  

Fac. 30, 5.  
26. i fiii Zilpei, roaba Liei : Gad i A er. 
Ace tia sunt fiii lui Iacov, care i s-au 

scut în Mesopotamia.  
Fac. 30, 9.  

27. Apoi a sosit Iacov la Isaac, tat l s u, 
ci acesta tr ia înc  la Mamvri, în 

Chiriat-Arba, adic  la Hebron în 
mântul Canaanului, unde locuiser  

vremelnic Avraam i Isaac.  
Fac. 14, 13; 23, 2.  

28. Iar zilele, pe care le-a tr it Isaac, au 
fost o sut  optzeci de ani.  
29. Sl bind apoi, Isaac a murit i a trecut 
la p rin ii s i, fiind b trân i înc rcat de 
zile, i l-au îngropat feciorii lui, Isav i 
Iacov.  
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Fac. 25, 8-9; 49, 31.  
CAP. 36 
Neamul lui Isav. 
1. Iar spi a neamului lui Isav, care se mai 
nume te i Edom, este aceasta :  

Fac. 25, 30.  
2. Isav i-a luat femei din fetele 
Canaaneilor : pe Ada, fata lui Elon 
Heteul,  i  pe  Olibama,  fata  lui  Ana,  fiul  
lui ibon Heveul,  

Fac. 26, 34.  
3. i pe Basemata, fata lui Ismael i sora 
lui Nebaiot.  

Fac. 28, 9.  
4.  Ada  a  n scut  lui  Isav  pe  Elifaz  ;  
Basemata i-a n scut pe Raguel ;  

1 Paral. 1, 35.  
5.  Iar  Olibama  i-a  n scut  pe  Ieu ,  pe  
Ialam i pe Core. Ace tia sunt fiii lui 
Isav, care i s-au n scut în ara 
Canaanului.  
6. Dup  aceea i-a luat Isav femeile sale, 
fiii s i, fetele sale, to i oamenii casei sale, 
toate averile sale, toate vitele sale i toate 
câte avea i toate câte agonisise în ara 
Canaanului, i a plecat Isav din Canaan 
din pricina lui Iacov, fratele s u,  

Fac. 32, 3. Iosua 24, 4.  
7.  Pentru  c  averile  lor  erau  multe  i  nu  
mai puteau s  locuiasc  la un loc, i 

mântul unde erau nu-i mai putea 
înc pea din pricina mul imii turmelor lor.  

Fac. 13, 6; 26, 14.  
8. Astfel Isav, care se mai nume te i 
Edom, s-a mutat în muntele Seir.  

Fac. 32, 3. Num. 24, 18. Iosua 24, 4.  
9. Iat  acum i urma ii ce i s-au n scut lui 
Isav, p rintele Edomi ilor, dup  mutarea 
sa în muntele Seir.  
10. Numele fiilor lui Isav sunt acestea : 
Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav i Raguel, 
fiul Basematei, so ia lui Isav.  

1 Paral. 1, 35.  
11. Elifaz, a avut cinci feciori : Teman, 
Omar, efo, Gatam i Chenaz ;  

12. Iar Timna, o iitoare a lui Elifaz, fiul 
lui Isav, i-a n scut lui Elifaz pe Amalec. 
Ace tia sunt urma ii din Ada, femeia lui 
Isav.  
13. Iar feciorii lui Raguel sunt ace tia : 
Nahat i Zerah, ama i Miza. Ace tia 
sunt urma ii din Basemata, femeia lui 
Isav.  
14. Iar feciorii Olibamei, femeia lui Isav 
i fiica lui Ana a lui ibon, sunt ace tia : 

ea  a  n scut  lui  Isav  pe  Ieu ,  pe  Ialam i  
pe Core.  
15.  Iat i  c peteniile  fiilor  lui  Isav  :  
feciorii lui Elifaz, întâi-n scutul lui Isav, 
sunt : c petenia Teman, c petenia Omar, 

petenia efo, c petenia Chenaz,  
16. C petenia Core, c petenia Gatam i 

petenia Amalec. Acestea sunt 
peteniile din Elifaz în ara Edomului ; 

ace tia sunt urma ii din Ada.  
17. Iar fiii lui Raguel, fiul lui Isav, sunt : 

petenia Nahat, c petenia Zerah, 
petenia ama i c petenia Miza. 

Acestea sunt c peteniile din Raguel în 
ara Edomului ; ace tia sunt urma ii din 

Basemata, femeia lui Isav.  
18. Iat i fiii Olibamei, femeia lui Isav : 

petenia Ieu , c petenia Ialam i 
petenia Core. Acestea sunt c peteniile 

din Olibama, fata lui Ana i femeia lui 
Isav.  
19. Ace tia sunt fiii lui Isav i acestea 
sunt c peteniile lor. Acesta este Edom.  

Fac. 25, 30.  
20. Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care 
locuiau înainte p mântul acela, sunt : 
Lotan, obal, ibon i Ana ;  

Deut. 2, 11-12. 1 Paral. 1, 38.  
21. Di on, E er i Di an. Acestea sunt 

peteniile Horeilor, feciorii lui Seir, în 
mântul Edomului.  

22.  Fiii  lui  Lotan  sunt  :  Hori  i  Heman,  
iar sora lui Lotan a fost Timna.  
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23. Fiii lui obal sunt : Alvan, Manahat, 
Ebal, efo i Onam.  

1 Paral. 1, 40.  
24.  Fiii  lui  ibon  sunt  :  Aia  i  Ana.  
Acesta este acel Ana, care a g sit 
izvoarele de ap  cald  în pustie, când 

tea asinii tat lui s u ibon.  
Lev 19, 19.  

25. Copiii lui Ana sunt : Di on i 
Olibama, fata lui Ana.  
26. Copiii lui Di on sunt : Hemdan, 

ban, Itran i Cheran.  
27. Fiii lui E er sunt : Bilhan, Zaavan i 
Acan.  
28. Fiii lui Di an sunt : U i Aran.  
29. Deci c peteniile Horeilor sunt acestea 
: c petenia Lotan, c petenia obal, 

petenia ibon, c petenia Ana,  
30. C petenia Di on, c petenia E er, 

petenia Di an. Acestea sunt c peteniile 
Horeilor din ara lui Seir, dup  familiile 
lor.  
31.  Iat i  regii,  care  au  domnit  în  

mântul Edomului înainte de a domni 
vreun rege peste fiii lui Israel :  
32. În Edom a domnit mai întâi Bela, fiul 
lui Beor i cetatea lui se numea Dinhaba.  

1 Paral. 1, 43.  
33. Dup  ce a murit Bela, s-a f cut rege 
Iobab, fiul lui Zerah din Bo ra.  

Is. 34, 6.  
34. Dup  ce a murit Iobab, s-a f cut rege 
Hu am, din ara Temani ilor.  
35. Dup  ce a murit Hu am, s-a f cut 
rege Hadad, feciorul lui Bedad ; care a 

tut pe Madiani i în câmpul Moab ; 
numele cet ii lui era Avit.  
36. Iar dup  ce a murit Hadad, s-a f cut 
rege Samla, din Masreca.  
37. Iar dup  ce a murit Samla, s-a f cut 
rege, în locul lui, aul, din Rehobotul de 
pe râu.  

Fac. 10, 11.  
38. Iar dup  ce a murit aul, s-a f cut 
rege Baal-Hanan, fiul lui Acbor.  

1 Paral. 1, 49.  

39. Iar dup  ce a murit Baal-Hanan, 
feciorul lui Acbor, s-a f cut rege Hadar, 
fiul lui Varad, i numele cet ii lui era 
Pau i al femeii lui Mehetabel, fiica lui 
Matred, feciorul lui Mezahab.  
40. Iar numele c peteniilor din Isav, dup  
triburile lor, dup rile lor, dup  numirile 
i na iile lor sunt : c petenia Timna, 
petenia Alvan, c petenia Ietet,  

1 Paral. 1, 51.  
41. C petenia Olibama, c petenia Ela, 

petenia Pinon,  
42. C petenia Chenaz, c petenia Teman, 

petenia Mib ar,  
43. C petenia Magdiel, c petenia Iram. 
Acestea sunt c peteniile lui Edom, dup  

ez rile lor în ara st pânit  de ei. 
Acesta-i Isav, p rintele Edomi ilor.  
CAP. 37 
Iosif vândut de fra ii s i 
1. Iacov a locuit în ara Canaan, unde 
locuise i Isaac, tat l s u.  

Fac. 35, 27; 36, 6. Evr. 11, 9.  
2. Iat  acum i istoria urma ilor lui Iacov 
: Iosif, fiind de aptesprezece ani, p tea 
oile tat lui s u împreun  cu fra ii s i. 
Petrecându- i copil ria cu feciorii Bilh i 
i cu feciorii Zilpei, femeile tat lui s u, 

Iosif aducea lui Israel, tat l s u, ve ti 
despre purt rile lor rele.  
3. i iubea Israel pe Iosif mai mult decât 
pe to i ceilal i fii ai s i, pentru c  el era 
copilul b trâne ilor lui, i-i f cuse hain  
lung i aleas .  
4. Fra ii lui, v zând c  tat l lor îl iubea 
mai mult decât pe to i fiii s i, îl urau i nu 
puteau vorbi cu el prietenos.  

Fapt. 7, 9.  
5. Visând îns  Iosif un vis, l-a spus 
fra ilor s i,  
6. Zicându-le : «Asculta i visul ce am 
visat :  
7. Parc  legam snopi în arin i snopul 
meu parc  s-a sculat i st tea drept, iar 
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snopii  vo tri  s-au  strâns  roat i  s-au  
închinat snopului meu».  

Fac. 41, 6, 9.  
8. Iar fra ii lui au zis c tre el : «Nu cumva 
ai s  domne ti peste noi ? Sau poate ai s  
ne st pâne ti ?» i l-au urât înc i mai 
mult pentru visul lui i pentru spusele lui.  
9. i a mai visat el alt vis i l-a spus 
tat lui s u i fra ilor s i, zicând : «Iat  am 
mai visat alt vis : soarele i luna i 
unsprezece stele mi se închinau mie».  
10. i-l povesti tat lui s u i fra ilor s i, 
iar  tat l  s u  l-a  certat  i  i-a  zis  :  «Ce  
înseamn  visul acesta pe care l-ai visat ? 
Au doar  eu  i  mama ta  i  fra ii  t i  vom 
veni i ne vom închina ie pân  la p mânt 
?»  
11. De aceea îl pizmuiau fra ii lui, iar 
tat l s u p stra cuvintele acestea în inima 
lui.  

Dan. 7, 28. Luc. 2, 19, 51. Fapt. 7, 9.  
12. S-au dus dup  aceea fra ii lui s  pasc  
oile tat lui lor la Sichem.  
13. i Israel a zis c tre Iosif : «Fra ii t i 
pasc oile la Sichem. Vino, dar, s  te 
trimit la ei». Iar el a zis : «M  duc, tat  !»  
14. Apoi Israel a zis c tre Iosif : «Du-te i 
vezi de sunt s to i fra ii t i i oile i s -
mi  aduci  r spuns  !»  L-a  trimis  astfel  din  
valea Hebronului i Iosif s-a dus la 
Sichem.  

Fac. 23, 2. 1 Reg. 17, 18.  
15. Dup  aceea l-a g sit un om r cind 
pe  câmp  i  l-a  întrebat  omul  acela  i  i-a  
zis : «Ce cau i ?»  
16. Iar el a zis : «Caut pe fra ii mei. 
Spune-mi, unde pasc ei oile ?»  
17. Zisu-i-a omul acela : «S-au dus de 
aici, c ci i-am auzit zicând : Haidem la 
Dotain !» i s-a dus Iosif dup  fra ii s i i 
i-a g sit la Dotain.  

4 Reg. 6, 13.  
18. Iar ei, v zându-l de departe, pân  a nu 
se apropia de ei, au început a unelti 
asupra lui s -l omoare ;  

19. i au zis unii c tre al ii : «Iat  
vis torul acela de vise vine !  
20. Haidem s -l omorâm, s -l arunc m 
într-un pu i s  zicem c  l-a mâncat o 
fiar  s lbatic i vom vedea ce se va 
alege de visele lui !»  

Ps. 40, 7. Mat. 21, 38.  
21. Auzind îns  aceasta, Ruben a voit s -l 
scape din mâinile lor, zicând : «S  nu-i 
ridic m via a !»  

Fac. 42, 22.  
22. Apoi Ruben a ad ugat : «S  nu 

rsa i sânge ! Arunca i-l în pu ul acela 
din pustie, dar mâinile s  nu vi le pune i 
pe el !» Iar aceasta o zicea el cu gândul 
de a-l sc pa din mâinile lor i a-l trimite 
acas  la tat l s u.  

Fac. 42, 22.  
23. Când îns  a sosit  Iosif la fra ii  s i,  ei  
au dezbr cat pe Iosif de haina cea lung  
i aleas , cu care era îmbr cat,  

24. i l-au luat i l-au aruncat în pu  ; dar 
pu ul era gol i nu avea ap .  

Zah. 9, 11.  
25. Dup  aceea ezând s  m nânce pâine 
i c utând cu ochii lor, ei au v zut venind 

dinspre Galaad o caravan  de Ismaeli i, 
ale c ror c mile erau înc rcate cu t mâie, 
cu balsam i cu smirn , pe care le duceau 
în Egipt.  

Fac. 31, 21. Ier. 8, 22; 22, 6.  
26. Atunci a zis Iuda c tre fra ii s i : «Ce 
vom folosi de vom ucide pe fratele nostru 
i vom ascunde sângele lui ?  

Iov 16, 18.  
27. Haidem s -l vindem Ismaeli ilor 
acestora, neridicându-ne mâinile asupra 
lui, pentru c  e fratele nostru i trupul 
nostru». i au ascultat fra ii lui.  

Fac. 29, 14; 42, 21. 1 Reg. 18, 17.  
28. Iar când au trecut negustorii 
Madiani i pe acolo, fra ii au tras i au 
scos pe Iosif din pu i l-au vândut pe el 
Ismaeli ilor cu dou zeci de argin i. i 
ace tia au dus pe Iosif în Egipt.  

Jud. 8, 26. Ps. 104, 17. În el. 10, 13. Fapt. 7, 9.  
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29. Când îns  s-a întors Ruben la pu i n-
a v zut pe Iosif în pu , el i-a rupt 
hainele,  

Fac. 44, 13. Lev 10, 6. Num. 14, 6.  
30. i întorcându-se la fra ii s i, a zis : 
«B iatul nu este ! Încotro s  apuc eu 
acum ?»  
31. Atunci ei au luat haina lui Iosif i, 
junghiind un ied, au muiat haina în sânge 
;  
32. Apoi au trimis dup  haina cea lung  
i aleas i au adus-o la tat l lor, spunând. 

«Am g sit aceasta ; vezi de este haina 
fiului t u sau nu !»  
33. i a cunoscut-o Iacov i a zis : «Este 
haina fiului meu ! L-a mâncat o fiar  

lbatic  ; o fiar  l-a sfâ iat pe Iosif !»  
Fac. 44, 28.  

34. Atunci i-a rupt Iacov hainele sale i-
a acoperit cu sac coapsele i a plâns pe 
fiul s u zile multe.  

1 Reg. 4, 12. 2 Reg. 3, 31. 3 Reg. 20, 31-32.  
35. Dup  aceea s-au adunat to i feciorii 
lui i toate fetele lui i au venit s -l 
mângâie ; dar el nu voia s  se mângâie, ci 
zicea : «Plângând, m  voi pogorî în 
locuin a  mor ilor  la  fiul  meu  !»  i-l  
plângea astfel tat l s u.  

Fac. 42, 38; 44, 31. Tob. 10, 6-7.  
36. Iar Madiani ii au vândut pe Iosif în 
Egipt lui Putifar, dreg tor i comandant 
al g rzii la curtea lui Faraon.  

Fac. 39, 1. Ps. 104, 17.  
CAP. 38 
Iuda i Tamara. 
1. În vremea aceea s-a întâmplat c  Iuda 
s-a pogorât de la fra ii s i i s-a a ezat 
lâng  un adulamitean, cu numele Hira.  
2. V zând Iuda acolo pe fata unui 
canaaneu, care se numea ua, el a luat-o 
de so ie i a intrat la ea.  

1 Paral. 2, 3.  
3. i ea, z mislind, a n scut un b iat, i 
Iuda i-a pus numele Ir.  

Fac. 46, 12. Num. 26, 19. 1 Paral. 2, 3.  

4. Z mislind iar i, a n scut alt b iat i i-
a pus numele Onan.  
5. i a mai n scut un b iat i i-a pus 
numele ela. i când a n scut ea acest 
fiu, Iuda era la Kezib.  

Num. 26, 20.  
6. Apoi Iuda a luat pentru Ir, întâiul 

scut al s u, o femeie, cu numele 
Tamara.  
7. Dar Ir, întâiul n scut al lui Iuda, a fost 

u înaintea Domnului i de aceea l-a 
omorât Domnul.  

Num. 26, 19.  
8. Atunci a zis Iuda c tre Onan : «Intr  la 
femeia fratelui t u, însoar -te cu ea, în 
puterea leviratului, i ridic  urma i 
fratelui t u !»  

Deut. 25, 5. Mat. 22, 24. Marc. 12, 19. Luc. 20, 28.  
9. tiind îns  Onan c  nu vor fi urma ii ai 
lui, de aceea, când intra la femeia fratelui 

u, el v rsa s mân a jos, ca s  nu ridice 
urma i fratelui s u.  
10. Ceea ce f cea el era r u înaintea lui 
Dumnezeu i l-a omorât i pe acesta.  
11. Atunci a zis Iuda c tre Tamara, nora 
sa,  dup  moartea  celor  doi  fii  ai  s i  :  
«Stai v duv  în casa tat lui t u, pân  se 
va face mare ela, fiul meu !» C ci î i 
zicea : «Nu cumva s  moar i acesta, ca 
i fra ii lui !» i s-a dus Tamara i a tr it 

în casa tat lui ei.  
Tob. 7, 11.  

12. Trecând îns  vreme mult , a murit 
fata lui ua, so ia lui Iuda. Iar Iuda, dup  
ce au trecut zilele de jelire, s-a dus în 
Timna, la cei ce tundeau oile lui, 
împreun  cu prietenul s u Hira 
adulamiteanul.  

1 Reg. 25, 2.  
13. Atunci i s-a vestit Tamarei, nora sa, 
zicându-i-se : «Iat  socrul t u merge la 
Timna s i tund  oile».  
14. Iar ea, dezbr când de pe sine hainele 
sale de v duvie, s-a înf urat cu un v l i, 

tindu-se, a ie it i a ezut la poarta 
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Enaim, care este în drumul spre Timna, 
ci vedea c ela crescuse mare i ea 

nu-i fusese dat  lui de so ie.  
Pild. 9, 14-15. Ier. 3, 2.  

15. i, v zând-o Iuda, a socotit c  este o 
femeie n vit , c ci n-a cunoscut-o, 
pentru c  î i avea fa a acoperit .  

Pild. 7, 12.  
16. i ab tându-se din cale pe la ea, i-a 
zis : «Las -m  s  intru la tine !» C ci nu 
tia c  este nora sa. Iar ea a zis : «Ce ai 
-mi dai, dac  vei intra la mine ?»  

Lev 18, 13; 20, 12. Iez. 16, 33.  
17. Iar el i-a r spuns : «Î i voi trimite un 
ied din turma mea». i ea a zis : «Bine, 
dar s -mi dai ceva z log pân  mi-l vei 
trimite».  
18. R spuns-a Iuda : «Ce z log s i dau 
?» i ea a zis : «Inelul t u, cing toarea ta 
i toiagul ce-l ai în mân ». i el i le-a dat 
i a intrat la ea i ea a r mas grea.  

Lev 18, 15; 20, 12.  
19. Apoi, sculându-se, ea s-a dus i-a 
scos  v lul  s u  i  s-a  îmbr cat  iar  cu  
hainele sale de v duvie.  
20. Iar Iuda a trimis iedul pe adulamitean, 
prietenul s u, ca s  ia z logul din mâinile 
femeii. Dar n-a mai g sit-o.  
21. i a întrebat pe oamenii locului 
aceluia : «Unde este femeia cea n vit , 
care edea la Enaim, la drum ?» Iar aceia 
i-au r spuns : «N-a fost aici nici o femeie 

vit  !»  
22. S-a întors deci acela la Iuda i a zis : 
«N-am g sit-o i oamenii de acolo mi-au 
spus  c  n-a  fost  acolo  nici  o  femeie  

vit  !»  
23. Atunci Iuda a zis : «S i le ie ! 
Numai de nu ne-ar face de batjocur . 
Iat ,  eu  i-am  trimis  iedul,  dar  tu  n-ai  

sit-o».  
24. Dar, cam dup  vreo trei luni, i s-a 
spus lui Iuda : «Tamara, nora ta, a c zut 
în desfrânare i iat  a r mas îns rcinat  

din desfrânare». Iar Iuda a zis : «Scoate i-
o i s  fie ars ».  

Fac. 20, 3. Lev 21, 9. Deut. 22, 21-22.  
25. Dar când o duceau, ea a trimis la 
socrul s u, zicând : «Eu sunt îngreunat  
de acela ale c ruia sunt lucrurile 
acestea». Apoi a ad ugat : «Afl  al cui e 
inelul acesta, cing toarea aceasta i 
toiagul acesta !»  
26.  i  le-a  cunoscut  Iuda  i  a  zis  :  
«Tamara e mai dreapt  decât mine, 
pentru c  nu am dat-o lui ela, fiul meu». 

i n-a mai cunoscut-o pe ea.  
27. Iar când era s  nasc , s-a aflat c  are 
în pântece doi gemeni.  

1 Paral. 2, 4. Mat. 1, 3.  
28. În vremea na terii s-a ivit mâna 
unuia, iar moa a a luat i i-a legat la 
mân  un fir de a  ro ie, zicând : «Acesta 
a ie it întâi».  
29. Dar acesta i-a tras mâna înapoi i 
îndat  a ie it fratele lui. i ea a zis : 
«Cum ai rupt tu piedica ? Ruptura s  fie 
asupra ta !» i i-a pus numele Fares.  

Fac. 46, 12. Rut 4, 12. 1 Paral. 2, 4; 4, 1.  
30. Dup  aceea a ie it i fratele lui, cu 
firul de a  ro ie la mân , i i s-a pus 
numele Zara.  
CAP. 39 
Iosif în Egipt. 
1.  Deci  Iosif  a  fost  dus  în  Egipt  i  din  
mâna Ismaeli ilor, care l-au dus acolo, l-a 
cump rat egipteanul Putifar, o c petenie 
de la curtea lui Faraon i comandantul 

rzii lui.  
Fac. 37, 36. Ps. 104, 17. Fapt. 7, 9.  

2. Domnul îns  era cu Iosif i el era om 
îndemânatic i tr ia în casa egipteanului, 
st pânul s u.  

Fapt. 7, 9.  
3. St pânul s u vedea c  Domnul era cu 
dânsul i c  toate câte f cea el, Domnul 
le sporea în mâna lui.  

Fac. 21, 22; 39, 23. Ps. 1, 3.  
4. De aceea a aflat Iosif trecere înaintea 
st pânului s u i i-a pl cut i l-a pus peste 
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casa sa i toate câte avea le-a dat pe mâna 
lui Iosif.  
5. Iar dup  ce l-a pus peste casa sa i 
peste toate câte avea, a binecuvântat 
Domnul casa egipteanului pentru Iosif i 
era binecuvântarea Domnului peste tot ce 
avea el în casa i în arina sa.  

Fac. 30, 27. Is. 45, 4.  
6. i a l sat Putifar pe mâna lui Iosif tot 
ce avea i, de când îl avea pe el, nu purta 
grij  de nimic din câte avea, f  numai 
de pâinea ce mânca. Iosif îns  era chipe  
la statur i foarte frumos la fa .  
7.  A a  fiind,  femeia  st pânului  s u  i-a  
pus ochii pe Iosif i i-a zis : «Culc -te cu 
mine !»  

Iov 31, 1. Pild. 7, 5. 2 Petr. 2, 14.  
8. Iar el n-a voit, ci a zis c tre femeia 
st pânului s u : «De când sunt aici, 
st pânul meu nu poart  grij  de nimic în 
casa sa, ci toate câte are le-a dat pe mâna 
mea.  

Ps. 36, 37. Sir. 1, 20.  
9. În casa aceasta nu-i nimeni mai mare 
decât mine i de la nimic nu sunt oprit 
decât numai de la tine, pentru c  tu e ti 
femeia lui. Cum dar s  fac eu acest mare 

u i s  p tuiesc înaintea lui 
Dumnezeu ?»  

Iov 24, 15. Is. 29, 15. Sir. 23, 27.  
10. Dar, de i ea zicea a a lui Iosif în toate 
zilele, el n-o asculta s  se culce cu ea, 
nici s  fie cu ea.  
11. Se întâmpl  într-o zi s  intre Iosif în 
cas  dup  treburile sale i, nefiind în cas  
vreunul din casnici,  
12.  Ea  l-a  apucat  de  hain i  i-a  zis  :  
«Culc -te cu mine !» El îns , l sând 
haina în mâinile ei, a fugit i a ie it afar .  

2 Reg. 13, 11. În el. 10, 13.  
13. Iar ea, când a v zut c  el, l sându- i 
haina în mâinile ei, a fugit i a ie it afar ,  
14. A strigat pe casnicii s i i le-a zis a a 
: «Privi i, ne-a adus aici slug  un evreu, 
ca s i bat  joc de noi. C ci a intrat la 

mine i mi-a zis : «Culc -te cu mine !» 
Eu îns  am strigat tare.  

Sir. 25, 19.  
15.  Auzind  el  c  am ridicat  glasul  i  am 
strigat, l sându- i haina la mine, a fugit i 
a ie it afar ».  
16. i a inut ea haina la sine pân  a venit 
st pânul lui acas .  
17.  Atunci  i-a  spus  i  lui  acelea i  vorbe,  
zicând : «Acel rob evreu, pe care l-ai 
adus la noi, a venit la mine s  m  
batjocoreasc i mi-a zis : «Culc -te cu 
mine !»  
18. Dar când a auzit c  am ridicat glasul 
i  am  început  s  strig,  s-a  temut  i,  
sându- i haina la mine, a fugit i a ie it 

afar ».  
19. Auzind st pânul lui cuvintele femeii 
sale, câte îi spusese despre el, zicând : 
«A a i a a s-a purtat cu mine sluga ta !» 
s-a aprins de mânie  
20. i luând st pânul pe Iosif, l-a b gat în 
temni , unde erau închi i cei ce gre eau 
regelui. i a r mas el acolo în temni .  

Fac. 40, 3. Ps. 104, 18. Evr. 11, 36.  
21. Dar Domnul era cu Iosif, a rev rsat 
mil  asupra lui i i-a d ruit trecere 
înaintea mai-marelui temni ei,  

În el. 10, 14. Fapt. 7, 10.  
22. Încât mai-marele temni ei a dat pe 
mâna lui Iosif temni a i pe to i osândi ii, 
care erau în temni , i orice era de f cut 
acolo, el f cea.  
23. Iar mai-marele temni ei nu avea nici o 
fric  de nimic, c  toate erau pe mâna lui 
Iosif, pentru c  Domnul era cu el i toate 
câte f cea, Domnul le sporea în mâinile 
lui.  

Fac. 39, 3. Ps. 1, 3.  
CAP. 40 
Iosif tâlcuie te visele în temni . 
1. S-a întâmplat îns  dup  aceasta ca 
marele paharnic al regelui Egiptului i 
marele pitar s  gre easc  înaintea regelui 
Egiptului, st pânul lor.  
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2. Atunci s-a mâniat Faraon pe cei doi 
dreg tori ai s i : pe mai-marele paharnic 
i pe mai-marele pitar  

3. i i-a pus sub paz  în temni , în casa 
peteniei g rzii, unde era închis Iosif.  

Fac. 39, 20; 41, 10.  
4. Iar c petenia temni ei a rânduit la ei pe 
Iosif  s  le  slujeasc  ;  i  au  r mas  ei  
câteva zile în temni .  
5. Într-o noapte îns  mai-marele pitar i 
mai-marele paharnic ai regelui Egiptului, 
care erau închi i în temni , au visat 
amândoi vise ; dar fiecare visul s u i 
fiecare vis cu în elesul lui.  

Dan. 2, 1, 29. Mat. 27, 19.  
6. Iar diminea a, când a intrat Iosif la ei, 
iat  erau tulbura i.  

Fac. 41, 8.  
7. i a întrebat Iosif pe dreg torii lui 
Faraon, care erau cu el la st pânul s u 
sub paz , i le-a zis : «De ce sunt ast zi 
triste fe ele voastre ?»  
8. Iar ei au r spuns : «Am visat ni te vise 
i nu are cine ni le tâlcui». Zis-a lor Iosif 

:  «Oare  tâlcuirile  nu  sunt  ele  de  la  
Dumnezeu ? Spune i-mi dar visele 
voastre !»  

Fac. 41, 16. Dan. 2, 27-28.  
9. Atunci a spus marele paharnic visul 

u lui Iosif i a zis : «Eu am v zut în vis 
 era înaintea mea o coard  de vie ;  

10. i coarda aceea avea trei vi e ; apoi a 
înfrunzit, a înflorit i au crescut struguri 
i s-au copt.  

11. i paharul lui Faraon era în mâna mea 
; i p rea c  am luat un strugure i l-am 
stors în paharul lui Faraon i am dat 
paharul în mâna lui Faraon».  
12. Acestuia Iosif i-a zis : «Iat  tâlcuirea 
visului t u : cele trei vi e înseamn  trei 
zile.  

Fac. 41, 26. Dan. 1, 17.  
13. Dup  trei zile î i va aduce aminte 
Faraon de dreg toria ta i te va pune 
iar i în slujba ta ; i vei da lui Faraon 

paharul în mân , cum f ceai mai înainte, 
când erai paharnic la el.  
14.  Deci,  când  vei  fi  la  bine,  adu- i  
aminte i de mine i f -mi bine de pune 
pentru mine cuvânt la Faraon i m  
scoate din închisoarea aceasta ;  

Neem. 5, 19; 13, 31. În el. 10, 14. Luc. 23, 42.  
15. C ci eu sunt furat din p mântul 
Evreilor ; i nici aici n-am f cut nimic, ca 

 fiu aruncat în temni a aceasta».  
Fac. 37, 28.  

16. V zând mai-marele pitar c  a tâlcuit 
bine, a zis c tre Iosif : « i eu am visat un 
vis : i iat  c  aveam pe cap trei panere 
cu pâine.  
17. Iar în panerul cel mai de deasupra se 
aflau toate felurile de aluaturi coapte, din 
care m nânc  Faraon, i p rile cerului 
le ciuguleau din panerul cel de pe capul 
meu».  
18. R spunzând acestuia, Iosif i-a zis : 
«Iat i tâlcuirea visului t u : cele trei 
panere înseamn  trei zile.  
19. Dup  trei zile Faraon î i va lua capul 
i te va spânzura pe un lemn i p rile 

cerului î i vor ciuguli carnea».  
Fac. 41, 13.  

20. Iar a treia zi, fiind ziua na terii lui 
Faraon, a f cut acesta osp  pentru to i 
dreg torii s i i în mijlocul dreg torilor 

i  i-a  adus  aminte  de  paharnic  i  de  
mai-marele pitar ;  

Marc. 6, 21.  
21. i a pus iar i pe mai-marele paharnic 
în dreg toria lui, i d dea el paharul lui 
Faraon în mân  ;  
22. Iar pe mai-marele pitar l-a spânzurat, 
dup  tâlcuirea pe care o f cuse Iosif.  

Fac. 40, 19.  
23. Dar mai-marele paharnic nu i-a mai 
adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.  

Am. 6, 6.  
CAP. 41 
Iosif tâlcuie te visele lui Faraon 
1. La doi ani dup  aceea, a visat i Faraon 
un vis. Se f cea c  st tea lâng  râu ;  
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Dan. 2, 1.  
2. i iat  c  au ie it din râu apte vaci, 
frumoase la înf are i grase la trup, i 

teau pe mal.  
3. Iar dup  ele au ie it alte apte vaci, 
urâte la chip i slabe la trup, i au stat pe 
malul râului lâng  celelalte vaci ;  
4. i vacile cele urâte i slabe la trup au 
mâncat pe cele apte vaci frumoase la 
chip i grase la trup ; i s-a trezit Faraon.  

Fac. 41, 21.  
5. Apoi iar a adormit i a mai visat un vis 
: iat  se ridicau dintr-o tulpin  de grâu 
apte spice frumoase i pline ;  

6. i dup  ele au ie it alte apte spice 
sub iri, seci i p lite de vântul de r rit ;  

Iez. 17, 10.  
7. i cele apte spice seci i p lite au 
mâncat pe cele apte spice grase i pline. 

i s-a trezit Faraon i a în eles c  era vis.  
8. Iar diminea a s-a tulburat duhul lui 
Faraon i a trimis s  cheme pe to i magii 
Egiptului i pe to i în elep ii lui ; i le-a 
povestit Faraon visul s u, dar nu s-a g sit 
cine s -l tâlcuiasc  lui Faraon.  

Fac. 40, 6-7. Ie . 7, 11. Dan. 2, 3, 8; 4, 4.  
9. Atunci a început mai-marele paharnic 

 gr iasc  lui Faraon i a zis : «Îmi aduc 
aminte ast zi de p catele mele :  
10. S-a mâniat odat  Faraon pe dreg torii 

i  i  ne-a pus, pe mine i  pe mai-marele 
pitar, sub paz  în casa c peteniei g rzii.  

Fac. 40, 3.  
11. Atunci amândoi, i eu i el, am visat 
într-o noapte câte un vis, dar fiecare am 
visat vis deosebit i cu însemnare 
deosebit .  

Fac. 40, 8.  
12. Acolo cu noi era i un tân r evreu, un 
rob al c peteniei g rzii, i spunându-i noi 
visele noastre, ni le-a tâlcuit, fiec ruia cu 
în elesul lui.  
13.  i  cum  ne-a  tâlcuit  el,  a a  s-a  i  
întâmplat : eu s  fiu pus iar în dreg toria 
mea, iar acela s  fie spânzurat».  

Fac. 40, 19.  

14. Atunci a trimis Faraon s  cheme pe 
Iosif. i sco ându-l îndat  din temni , l-
au tuns, i-au primenit hainele i a venit la 
Faraon.  

Ps. 104, 20.  
15.  Iar  Faraon  a  zis  c tre  Iosif  :  «Am  
visat un vis i n-are cine mi-l tâlcui. Am 
auzit îns  zicându-se despre tine c , de 
auzi un vis, îl tâlcuie ti».  
16. Iosif îns  r spunzând, a zis c tre 
Faraon : «Nu eu, ci Dumnezeu va da 

spuns pentru lini tirea lui Faraon».  
Fac. 40, 8. Dan. 2, 29-30. Mat. 10, 20. 1 Cor. 15, 10.  

17. A gr it apoi Faraon lui Iosif i a zis : 
«Am visat c  parc  st team pe malul 
râului  
18. i iat  au ie it din râu apte vaci grase 
la trup i frumoase la chip i p teau pe 
mal.  
19. i dup  ele au ie it alte apte vaci rele 
i urâte la chip i slabe la trup, cum eu n-

am v zut asemenea în toat ara Egiptului 
;  
20. i vacile urâte i slabe au mâncat pe 
cele apte vaci grase i frumoase.  
21. i au intrat cele grase în pântecele lor 
i  nu  se  cuno tea  c  au  intrat  ele  în  

pântecele acestora, c ci acestea erau tot 
urâte la chip, ca i mai înainte. Apoi, 
de teptându-m , am adormit iar.  

Fac. 41, 4.  
22. i am visat iar un vis c  dintr-o 
tulpin  au ie it apte spice pline i 
frumoase.  
23. i dup  ele au ie it alte apte spice 
slabe, seci i p lite de vântul de r rit ;  
24. i cele apte spice seci i p lite au 
mâncat pe cele apte spice frumoase i 
pline. Am povestit acestea magilor, dar 
nimeni nu mi le-a tâlcuit».  
25.  Atunci  a  zis  Iosif  c tre  Faraon  :  
«Visul lui Faraon este unul : Dumnezeu a 
vestit lui Faraon cele ce voie te s  fac .  
26. Cele apte vaci frumoase înseamn  
apte ani ; cele apte spice frumoase 
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înseamn apte ani ; visul lui Faraon este 
unul.  

Fac. 40, 12.  
27. Cele apte vaci urâte i slabe, care au 
ie it dup  ele, înseamn apte ani ; de 
asemenea i cele apte spice, seci i p lite 
de vântul de r rit, înseamn apte ani. 
Vor fi apte ani de foamete.  
28. Iat  pentru ce am spus eu lui Faraon 

 Dumnezeu a ar tat lui cele ce voie te 
 fac .  

Dan. 1, 17.  
29. Iat , vin apte ani de bel ug mare în 
tot p mântul Egiptului.  
30. Dup  ei vor veni apte ani de foamete 
i se va uita tot bel ugul acela în 

mântul Egiptului i foametea va sec tui 
toat ara.  

4 Reg. 8, 1.  
31. i bel ugul de alt dat  nu se va mai 
sim i în ar , dup  foametea care va 
urma, c  va fi foarte grea.  
32. Iar c  visul s-a ar tat de dou  ori lui 
Faraon, aceasta înseamn  c  lucrul este 
hot rât de Dumnezeu i c  El se gr be te 

-l plineasc .  
33. i acum s  aleag  Faraon un b rbat 
priceput i în elept i s -l pun  peste 

mântul Egiptului.  
34. S  porunceasc  dar Faraon s  se pun  
supraveghetori peste ar , ca s  adune în 
cei apte ani de bel ug a cincea parte din 
toate roadele p mântului Egiptului.  
35. S  strâng  aceia toat  pâinea de 
prisos  în  ace ti  ani  buni  ce  vin  i  s-o  
adune în cet ile pâinii, sub mâna lui 
Faraon, i s  o p streze spre hran  ;  
36. Hrana aceasta va fi de rezerv  în ar  
pentru cei apte ani de foamete, care vor 
urma în ara Egiptului, ca s  nu piar ara 
de foame».  
37. Aceasta a pl cut lui Faraon i tuturor 
dreg torilor lui.  

38. i a zis Faraon c tre to i dreg torii s i 
: «Am mai putea g si, oare, un om, ca el, 
în care s  fie duhul lui Dumnezeu ?»  

Sir. 20, 28. Fapt. 7, 10.  
39.  Apoi  a  zis  Faraon  c tre  Iosif  :  «De  
vreme ce Dumnezeu i-a descoperit toate 
acestea, nu se afl  om mai în elept i mai 
priceput decât tine.  
40. S  fii dar tu peste casa mea. De 
cuvântul t u se va pov ui tot poporul 
meu i numai prin tronul meu voi fi mai 
mare decât tine !»  

Ps. 104, 21. Eccl. 4, 14. Dan. 2, 48. În el. 10, 14. Sir. 11, 
1; 49, 17. 1 Mac. 2, 53. Fapt. 7, 10.  

41. Apoi Faraon a zis lui Iosif : «Iat , eu 
te pun ast zi peste tot p mântul Egiptului 
!»  

În el. 10, 14. Fapt. 7, 10.  
42. i i-a scos Faraon inelul din degetul 

u i l-a pus în degetul lui Iosif, l-a 
îmbr cat cu hain  de vison i i-a pus lan  
de aur împrejurul gâtului lui.  

Est. 3, 10; 8, 2, 8, 15. Iez. 16, 11-12. Dan. 5, 7, 29.  
43. Apoi a poruncit s  fie purtat în a doua 
tr sur  a sa i s  strige înaintea lui : 
«C de i în genunchi !» i a a a fost Iosif 
pus peste tot p mântul Egiptului.  
44. i a zis iar i Faraon c tre Iosif : «Eu 
sunt Faraon ! Dar f tirea ta, nimeni nu 
are s i mi te nici mâna sa, nici piciorul 

u, în tot p mântul Egiptului !»  
45. i a pus Faraon lui Iosif numele 

afnat-Paneah i i-a dat de so ie pe 
Asineta, fiica lui Poti-Fera, marele preot 
din Iliopolis.  
46. Iosif era de treizeci de ani când s-a 
înf at înaintea lui Faraon, regele 
Egiptului. Ie ind dup  aceea de la fa a lui 
Faraon, Iosif s-a dus s  vad  toat ara 
Egiptului.  

Fac. 37, 2.  
47. i a rodit p mântul în cei apte ani de 
bel ug câte un pumn dintr-un gr unte.  
48. i a adunat Iosif în cei apte ani, care 
au fost cu bel ug în ara Egiptului, toat  
pâinea de prisos i a pus pâinea prin 
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cet i ; în fiecare cetate a strâns pâinea 
din inuturile dimprejurul ei.  
49. Astfel a strâns Iosif grâu mult foarte, 
ca nisipul m rii, încât nici seam  nu se 
mai inea, c ci nu se mai putea socoti.  
50. Dar înainte de a sosi anii de foamete, 
lui  Iosif  i  s-au  n scut  doi  fii,  pe  care  i-a  

scut Asineta, fata lui Poti-Fera, preotul 
din Iliopolis.  

Fac. 41, 45; 46, 20; 48, 5, 20.  
51. Celui întâi-n scut, Iosif i-a pus 
numele Manase, pentru c i-a zis : «M-a 
învrednicit Dumnezeu s  uit toate 
necazurile mele i toate ale casei tat lui 
meu» ;  
52.  Iar  celuilalt  i-a  pus  numele  Efraim,  
pentru c i-a zis : «Dumnezeu m-a f cut 
roditor în p mântul suferin ei mele».  
53. Iar dup  ce au trecut cei apte ani de 
bel ug, care au fost în ara Egiptului,  
54. Au venit cei apte ani de foamete, 
dup  cum spusese Iosif. Atunci s-a f cut 
foamete în tot p mântul, dar în toat ara 
Egiptului era pâine.  

Ps. 104, 16.  
55. Când îns  a început s  sufere de 
foame i toat ara Egiptului, atunci 
poporul a început a cere pâine la Faraon, 
iar Faraon a zis c tre to i Egiptenii : 
«Duce i-v  la Iosif i face i cum v  va 
zice el !»  

Ioan 2, 5.  
56. A adar, fiind foamete pe toat  fa a 

mântului, a deschis Iosif toate jitni ele 
i a început a vinde pâine tuturor 

Egiptenilor.  
Fac. 42, 6.  

57. i veneau din toate rile în Egipt, s  
cumpere pâine de la Iosif, c ci foametea 
se întinsese peste tot p mântul.  

Fac. 12, 10.  
CAP. 42 

Fra ii lui Iosif în Egipt. 
1. Aflând Iacov c  este grâu în Egipt, a 
zis c tre fiii s i : «Ce v  uita i unul la 
altul ?  

Fapt. 7, 12.  
2. Iat , am auzit c  este grâu în Egipt. 
Duce i-v  acolo i cump ra i pu ine 
bucate, ca s  tr im i s  nu murim !»  
3. Atunci cei zece din fra ii lui Iosif s-au 
dus s  cumpere grâu din Egipt,  
4. Iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a 
trimis Iacov cu fra ii lui, c ci zicea : «Nu 
cumva s  i se întâmple vreun r u !»  

Fac. 43, 5.  
5. Au venit deci fiii lui Israel împreun  
cu al ii, care se pogorau s  cumpere grâu, 

ci era foamete i în p mântul 
Canaanului.  
6. Iar Iosif era c petenie peste ara 
Egiptului i tot el vindea la tot poporul 

rii. i sosind fra ii lui Iosif, i s-au 
închinat lui pân  la p mânt.  

Fac. 37, 7, 9; 41, 40, 56.  
7.  Când  a  v zut  Iosif  pe  fra ii  s i,  i-a  
cunoscut, dar s-a pref cut c  este str in 
de ei, le-a gr it aspru i le-a zis : «De 
unde  a i  venit  ?»  Iar  ei  au  zis  :  «Din  

mântul Canaanului, s  cump m 
bucate !»  

Fac. 43, 7; 44, 19. Luc. 24, 28.  
8. Iosif îns  a cunoscut pe fra ii s i, iar ei 
nu l-au cunoscut.  
9. Atunci i-a adus aminte Iosif de visele 
sale, pe care le visase despre ei, i le-a zis 
: «Spioni sunte i i a i venit s  iscodi i 
locurile slabe ale t rii !»  

Fac. 37, 5-9.  
10. Zis-au ei : «Ba nu, domnul nostru ! 
Robii t i au venit s  cumpere bucate.  
11. To i suntem feciorii unui om i 
suntem oameni cinsti i. Robii t i nu sunt 
spioni !»  
12. Iar el le-a zis : «Ba nu ! Ci a i venit s  
spiona i p ile slabe ale rii».  
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13. Ei îns  au r spuns : «Noi, robii t i, 
suntem doisprezece fra i din p mântul 
Canaan : cel mai mic e ast zi cu tat l 
nostru, iar unul nu mai tr ie te».  

Fac. 37, 33; 44, 20.  
14. Iosif îns  le-a zis : «E tocmai cum v-
am spus eu, când am zis c  sunte i spioni.  
15. Iat  cu ce ve i dovedi : pe via a lui 
Faraon, nu ve i ie i de aici, pân  nu va 
veni aci fratele vostru cel mai mic.  

Fac. 43, 5; 44, 23.  
16. Trimite i dar pe unul din voi s  aduc  
pe fratele vostru ; iar ceilal i ve i fi 
închi i pân  se vor dovedi spusele voastre 
de sunt adev rate sau nu ; iar de nu, pe 
via a lui Faraon, sunte i cu adev rat 
spioni».  
17. i i-a pus sub paz  vreme de trei zile.  
18.  Iar  a  treia  zi  a  zis  Iosif  c tre  ei  :  
«Face i aceasta ca s  fi i vii ! Eu sunt om 
cu frica lui Dumnezeu.  
19. De sunte i oameni cinsti i, s  r mân  
închis un frate al vostru ; iar ceilal i 
duce i-v i duce i grâul ce a i cump rat, 
ca  s  nu  sufere  de  foame  familiile  
voastre.  
20. Dar s  aduce i la mine pe fratele 
vostru cel mai mic, ca s  se adevereasc  
cuvintele voastre, i nu ve i muri». i ei 
au f cut a a.  

Fac. 43, 8.  
21. Ziceau îns  unii c tre al ii : «Cu 
adev rat suntem pedepsi i pentru p catul 
ce am s vâr it împotriva fratelui nostru, 

ci am v zut zbuciumul sufletului lui 
când se ruga, i nu ne-a fost mil  de el i 
nu l-am ascultat, i de aceea a venit peste 
noi urgia aceasta !»  

Fac. 37, 25.  
22. Atunci r spunzând Ruben, le-a zis : 
«Nu v-am spus eu s  nu face i nedreptate 

iatului ? Voi îns  nu m-a i ascultat i 
iat  acum sângele lui cere r zbunare».  

Fac. 37, 21-22.  

23. A a gr iau ei între ei i nu tiau c  
Iosif în elege, pentru c  el gr ise cu ei 
prin t lmaci.  
24.  Iar  Iosif  s-a  dep rtat  de  la  ei  i  a  
plâns. Apoi întorcându-se iar i i 
vorbind cu dân ii, a luat dintre ei pe 
Simeon i l-a legat înaintea ochilor lor.  
25. Dup  aceea a poruncit Iosif s  le 
umple sacii cu grâu i argintul lor s -l 
pun  fiec ruia în sacul lui i s  le dea i 
de ale mânc rii pe cale. i li s-a f cut a a.  

Fac. 43, 23.  
26. i punându- i ei grâul pe asini, s-au 
dus de acolo.  
27. Dar când au poposit noaptea la gazd , 
dezlegându- i unul sacul, ca s  dea de 
mâncare asinului s u, a v zut argintul s u 
în gura sacului  

Fac. 42, 35; 43, 21.  
28. i a zis c tre fra ii s i : «Argintul meu 
mi s-a dat înapoi i iat -l în sacul meu». 
Atunci s-a tulburat inima lor i cu spaim  
zicea unul c tre altul : «Ce a f cut, oare, 
Dumnezeu cu noi ?»  
29. Iar dac  au venit la Iacov, tat l lor, în 
ara Canaan, i-au povestit toate câte li se 

întâmplase, zicând :  
30. «St pânul rii aceleia a gr it cu noi 
aspru i ne-a pus sub paz , ca pe ni te 
spioni ai rii aceleia.  
31. Noi îns  i-am spus c  suntem oameni 
cinsti i ; c  nu suntem spioni ;  
32. C  suntem doisprezece fra i, fii ai 
aceluia i tat  ; c  unul din noi nu mai 
tr ie te, iar cel mai mic e cu tat l nostru 
în p mântul Canaan.  
33. Îns  omul, st pânul rii aceleia, ne-a 
zis : «Iat  cum am s  aflu eu de sunte i 
oameni cinsti i : l sa i aici la mine pe un 
frate, iar grâul ce ari cump rat lua i-l i 

 duce i la casele voastre ;  
34. S  aduceri îns  la mine pe fratele 
vostru cel mai mic i atunci voi ti c  nu 
sunte i  spioni,  ci  oameni  de  pace,  i  v  
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voi da pe fratele vostru i ve i putea face 
cump turi în ara aceasta».  
35. Dar de ertând ei sacii lor, iat , 
leg tura cu argintul fiec ruia era în sacul 

u ; i v zându- i ei leg turile cu 
argintul lor, s-au sp imântat i ei i tat l 
lor.  

Fac. 43, 18, 21; 44, 1.  
36. Atunci, Iacov, tat l lor, a zis c tre ei : 
«M-a i l sat f  copii ! Iosif nu mai este 
! Simeon nu mai este ! i acum s -mi 
lua i i pe Veniamin ? Toate au venit pe 
capul meu !»  

Fac. 37, 33.  
37. R spunzând îns  Ruben a zis c tre 
tat l s u : «D -l în seama mea i i-l voi 
aduce ; r spund eu de el ; iar de nu i-l 
voi aduce, s  omori pe cei doi feciori ai 
mei !»  

Fac. 46, 9.  
38.  Dar  el  a  zis  :  «Fiul  meu  nu  se  va  
pogorî cu voi în Egipt, pentru c  fratele 
lui a murit i numai el mi-a mai r mas. i 
de i s-ar întâmpla vreun r u în calea în 
care ave i a merge, a i pogorî c runte ile 
mele cu întristare în locuin a mor ilor !»  

Fac. 37, 35; 44, 29-31.  
CAP. 43 
A doua c torie a fra ilor lui Iosif în 
Egipt. 
1. Dar înt rindu-se foametea pe p mânt,  
2. i ispr vind de mâncat grâul ce-l 
aduseser  din Egipt, a zis tat l lor c tre ei 
: «Duce i-v  iar de mai cump ra i bucate 
!»  

Fac. 44, 25.  
3.  R spunsu-i-a  Iuda  i  a  zis  :  «Omul  
acela, st pânul rii, ne-a gr it cu 
jur mânt i ne-a zis : De nu va veni cu 
voi fratele vostru cel mai mic, nu ve i mai 
vedea fa a mea.  

Fac. 42, 20.  
4. Deci, dac  trimi i pe fratele nostru cu 
noi, ne ducem s i cump m bucate ;  
5.  Iar  de  nu  trimi i  pe  fratele  nostru  cu  
noi, nu ne ducem, c ci omul acela a zis : 

Nu ve i mai vedea fa a mea, de nu va 
veni cu voi fratele vostru !»  

Fac. 42, 4, 15; 44, 23.  
6. Zis-a Israel : «De ce mi-a i f cut r ul 
acesta, spunând omului aceluia c  mai 
ave i un frate ?»  
7.  Iar  ei  au  r spuns  :  «Omul  acela  a  
întrebat despre noi i despre neamul 
nostru, zicând : Mai tr ie te oare tat l 
vostru i mai ave i voi vreun frate ? i 
noi i-am r spuns la aceste întreb ri. N-am 
tiut c  ne va zice : Aduce i pe fratele 

vostru !»  
Fac. 42, 7; 44, 19.  

8. Iuda îns  a zis c tre Israel, tat l s u : 
«Trimite b iatul cu mine i s  ne scul m 

 mergem,  ca  s  tr im  i  s  nu  murim  
nici noi, nici tu, nici copiii no tri.  

Fac. 42, 20.  
9. R spund eu de el. Din mâna mea s -l 
ceri. De nu i-l voi aduce i de nu i-l voi 
înf a, s  r mân vinovat fa  de tine în 
toate zilele vie ii mele.  

Fac. 44, 32.  
10.  De  n-am  fi  z bovit  atât,  ne-am  fi  
întors acum a doua oar ».  
11. Zis-a Israel, tat l lor, c tre ei : «Dac  
este a a, iat  ce s  face i : lua i în sacii 
vo tri din roadele p mântului acestuia i 
duce i ca dar omului aceluia : pu in 
balsam i pu in  miere, t mâie i smirn , 
migdale i fistic.  
12. Lua i i alt argint cu voi, iar argintul 
care v-a fost pus înapoi în sacii vo tri 
întoarce i-l cu mâinile voastre ; poate c  a 
fost pus din gre eal .  
13. Lua i i pe fratele vostru i, sculându-

, merge i iar la omul acela.  
14. Iar Dumnezeul cel Atotputernic s  v  
dea trecere la omul acela, ca s  v  dea i 
pe cel lalt frate al vostru, i pe Veniamin. 
Cât despre mine, apoi de-mi va fi dat s  

mân f  copii, atunci s  r mân !»  
Fac. 42, 24. Rut 1, 8. 2 Reg. 2, 6.  
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15. i au luat ei darurile acestea ; luat-au 
i argint, de dou  ori mai mult, i pe 

Veniamin i, sculându-se, au plecat în 
Egipt i s-au înf at înaintea lui Iosif.  
16. Iar Iosif, v zând printre ei i pe 
Veniamin, fratele s u cel de o mam  cu 
el,  a  zis  c tre  ispravnicul  casei  sale  :  
«Bag  pe oamenii aceia în cas i junghie 
din vite i g te te, pentru c  la amiaz  
oamenii aceia au s  m nânce la mas  cu 
mine !»  
17. A f cut deci omul acela cum îi 
poruncise Iosif : a b gat pe oamenii aceia 
în casa lui Iosif.  
18. Iar oamenii aceia, v zând c  i-au 

gat în casa lui Iosif, au zis : «Pentru 
argintul, care ni s-a înapoiat deun zi în 
sacii  no tri,  ne  bag  în untru,  ca  s  se  
lege de noi i s  ne n stuiasc i s  ne 
ia robi pe noi i asinii no tri».  

Fac. 42, 35.  
19. Atunci apropiindu-se ei de 
ispravnicul casei lui Iosif, au gr it cu 
dânsul, la u a casei, i au zis :  
20. «O, domnul nostru ! Noi am mai 
venit o dat  s  cump m bucate,  
21. Dar s-a întâmplat c , ajungând la 
popasul de noapte i dezlegând sacii 
no tri, iat  argintul fiec ruia era în sacul 
lui ; i acum tot argintul nostru, dup  
greutatea lui, îl înapoiem cu mâinile 
noastre ;  

Fac. 42, 27, 35.  
22. Iar pentru cump rat bucate, acum am 
adus alt argint, i nu tim cine a pus 
argintul în sacii no tri».  
23. Iar acela le-a zis : «Fi i lini ti i i nu 

 teme i  ;  Dumnezeul  vostru  i  
Dumnezeul tat lui vostru v-a dat 
comoara în sacii vo tri, c ci eu am primit 
tot argintul cuvenit de la voi». i le-a 
adus pe Simeon.  

Fac. 42, 25.  
24. Apoi omul acela a b gat pe oamenii 
aceia în casa lui Iosif i le-a dat ap  de i-

au  sp lat  picioarele  ;  i  a  dat  i  nutre  
pentru asinii lor.  

Fac. 18, 4; 19, 2. Luc. 7, 44.  
25. Iar ei i-au preg tit darurile pân  la 
amiaz , când avea s  vin  Iosif, c ci 
auziser  c  vor prânzi acolo.  
26. Dup  ce a venit Iosif acas , i-au adus 
în cas  darurile ce aveau cu ei i i s-au 
închinat cu fe ele pân  la p mânt.  

Fac. 37, 7, 9.  
27. El îns  i-a întrebat : «Cum v  afla i ?» 
Apoi a zis : «E s tos b trânul vostru 
tat , de care mi-a i vorbit deun zi ? Mai 
tr ie te el oare ?»  
28. Iar ei au zis : «Tat l nostru, robul t u, 
e s tos i tr ie te !» i Iosif a zis : 
«Binecuvântat de Dumnezeu este omul 
acela !» Iar ei s-au plecat i i s-au 
închinat.  
29. i ridicându- i Iosif ochii i v zând 
pe Veniamin, fratele s u de o mam  cu 
el, a zis : «Acesta-i fratele vostru cel mai 
mic, pe care mi-a i spus c -l ve i aduce la 
mine ?» Iar ei au r spuns : «Acesta !» i 
a zis Iosif c tre el : «Dumnezeu s  Se 
milostiveasc  spre tine, fiule !»  

Fac. 42, 13.  
30. Dar s-a dep rtat Iosif repede, pentru 

 inima sa ardea pentru fratele s u i 
uta s  plâng . i intrând în camera sa, a 

plâns acolo.  
Fac. 45, 2.  

31.  Apoi,  sp lându- i  fa a,  a  ie it  i  
st pânindu-se a zis : «Da i mâncarea !»  
32. i i s-a dat lui deosebi i lor iar i 
deosebi, i Egiptenilor celor ce mâncau 
cu dân ii tot deosebi, c ci Egiptenii nu 
puteau s  m nânce la un loc cu Evreii, 
pentru c  ace tia sunt spurca i pentru 
Egipteni.  

Ie . 8, 26. Dan. 1, 8. Tob. 1, 11.  
33. i s-au a ezat ei înaintea lui, cel întâi-

scut dup  vârsta lui i cel mai tân r 
dup  vârsta lui, i se mirau între ei 
oamenii ace tia.  
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34. Apoi el a dat fiec ruia por ii de 
dinaintea lui, iar partea lui Veniamin era 
de cinci ori mai mare decât a celorlal i. i 
au b ut i s-au veselit cu el.  

Ps. 103, 15. Cânt. 5, 1. Ag. 1, 6.  
CAP. 44 
Spaima fra ilor lui Iosif 
1. Dup  aceea a poruncit Iosif 
ispravnicului casei sale i i-a zis : 
«Umple sacii oamenilor acestora cu 
bucate, cât vor putea duce, i argintul 
fiec ruia s -l pui în gura sacului lui.  

Fac. 42, 35.  
2. Iar cupa mea cea de argint s  o pui în 
sacul celui mai mic, cu pre ul grâului 
lui». i a f cut acela dup  cuvântul lui 
Iosif, cum poruncise el.  
3. Iar diminea a, în rev rsatul zorilor, le-
au dat drumul oamenilor acelora i 
asinilor lor.  
4. Dar ie ind din cetate, ei nu s-au dus 
departe i iat  c  Iosif zise ispravnicului 
casei sale : «Scoal i alearg  dup  
oamenii aceia i, dac -i vei ajunge, s  le 
zici : «De ce mi-a i r spl tit cu r u pentru 
bine ?  

Ps. 37, 20. Pild. 17, 13. Ier. 18, 19.  
5. De ce mi-a i furat cupa cea de argint ? 
Au nu este aceasta cupa din care bea 
st pânul meu i în care ghice te ? Ceea ce 

i f cut a i f cut r u !»  
6. i ajungându-i, le-a zis cuvintele 
acestea.  
7.  Iar  ei  au  r spuns  :  «De  ce  gr ie te  
domnul vorbele acestea ? Noi, robii t i, 
n-am f cut a a fapt .  
8. Dac  noi i argintul ce l-am g sit în 
sacii no tri i l-am adus înapoi din ara 
Canaan, cum dar s  fur m din casa 
st pânului t u argint sau aur ?  
9. Acela dintre robii t i, la care se va g si 
cupa, s  moar , iar noi s  fim robii 
domnului nostru !»  

Fac. 31, 32.  

10.  Zis-a  lor  acela  :  «Bine  :  cum a i  zis,  
a s  fie ! Acela, la care se va g si cupa, 
-mi fie rob, iar voi ve i fi nevinova i !»  

11. Atunci fiecare a dat repede jos sacul 
u i i-a dezlegat fiecare sacul,  

12. Iar acela a c utat, începând de la cel 
mai mare i ispr vind cu cel mai mic ; i 
a g sit cupa în sacul lui Veniamin.  
13. Atunci ei i-au rupt hainele i, 
punându- i fiecare sacul s u pe asinul 

u, s-au întors în cetate.  
Fac. 37, 29.  

14. i a intrat Iuda i fra ii s i la Iosif, c  
era înc  acolo, i au c zut la p mânt 
înaintea lui ;  
15. Iar Iosif le-a zis : «Pentru ce a i f cut 
o fapt  ca aceasta ? Au n-a i tiut voi c  
un om ca mine va ghici t inuirea ?»  
16. Zis-a Iuda : «Ce s  r spundem 
domnului nostru, sau ce s  zicem, sau cu 
ce s  ne dezvinov im ? Dumnezeu a 
descoperit nedreptatea robilor t i. Iat  
acum suntem robii domnului nostru i noi 
i acela la care s-a g sit cupa !»  

17.  Iosif  îns  le-a  zis  :  «Ba  nu  !  Eu  
aceasta  nu  voi  face-o.  Ci  rob  îmi  va  fi  
acela la care s-a g sit cupa, iar voi duce i-

 cu pace la tat l vostru».  
18. Atunci, apropiindu-se de el, Iuda a zis 
: «St pânul meu, îng duie robului t u s  
spun  o vorb  înaintea ta i s  nu te mânii 
pe robul t u, c ci tu e ti ca i Faraon.  
19. Domnul meu a întrebat pe robii t i i 
a zis : «Ave i voi tat  sau frate ?»  

Fac. 43, 7.  
20. i noi am spus domnului nostru : 
Avem tat  b trân i un fiu mai mic, 
copilul b trâne ilor sale, al c rui frate a 
murit i a r mas numai el singur de la 
mama lui i tat l s u îl iube te.  

Fac. 42, 3.  
21. Iar tu ai zis c tre robii t i : Aduce i-l 
pe acela la mine, ca s -l v d.  

Fac. 42, 13.  
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22. Atunci noi am spus domnului nostru : 
iatul nu poate p si pe tat l lui, c ci, 

de ar p si el pe tat l lui, acesta ar muri.  
23. Tu îns  ai zis c tre robii t i : De nu va 
veni cu voi fratele vostru cel mai mic, s  
nu v  mai ar ta i înaintea mea.  

Fac. 42, 15; 43, 5.  
24. i dac  ne-am întors noi la tat l 
nostru i al t u rob, i-am povestit lui 
vorbele domnului nostru ;  
25. Iar când tat l nostru ne-a zis : 
«Duce i-v  iar, de mai cump ra i pu ine 
bucate»,  

Fac. 43, 2.  
26. Noi atunci, i-am r spuns : «Nu ne mai 
putem duce ; iar de va fi cu noi fratele 
nostru cel mai mic, ne ducem, pentru c  
nu  putem  s  mai  vedem  fa a  omului  
aceluia, de nu va veni cu noi i fratele 
nostru cel mai mic».  
27. Atunci tat l nostru i al t u rob ne-a 
zis : «Voi ti i c  femeia mea mi-a n scut 
doi fii :  
28. Unul s-a dus de la mine i eu am zis : 
De bun  seam  a fost sfâ iat i pân  
acum nu l-am mai v zut.  

Fac. 37, 33.  
29. De-mi ve i lua i pe acesta de la ochii 
mei i i se va întâmpla pe cale vreun r u, 
ve i pogorî c runte ile mele am râte în 
mormânt».  

Fac. 42, 38.  
30. Deci, de m  voi întoarce acum la tat l 
nostru i al t u rob, i nu va fi cu noi 

iatul, de al c rui suflet este legat 
sufletul s u, i de va vedea el c  nu este 

iatul, va muri ;  
31. i a a robii t i vor pogorî c runte ile 
tat lui lor i ale robului t u cu 
am ciune în mormânt.  

Fac. 37, 35; 42, 38.  
32. i apoi eu, robul t u, m-am prins 
cheza  la tat l meu pentru b iat i am zis 
: De nu i-l voi aduce i nu i-l voi 

înf a, s  r mân eu vinovat înaintea 
tat lui meu în toate zilele vie ii mele.  

Fac. 43, 9.  
33. Deci, s  r mân eu, robul t u, rob la 
domnul meu în locul b iatului, iar b iatul 

 se întoarc  cu fra ii s i.  
34. C ci cum m  voi duce eu la tat l 
meu,  de  nu  va  fi  b iatul  cu  mine  ?  Nu  
vreau s  v d durerea ce ar ajunge pe tat l 
meu !»  
CAP. 45 
Iosif se face cunoscut fra ilor s i. 
1. Atunci Iosif, nemaiputându-se st pâni 
înaintea tuturor celor ce erau de fa , a 
strigat : «Da i afar  de aici pe to i !» i 
nemair mânând nimeni cu el, Iosif s-a 
descoperit fra ilor s i,  

Fac. 42, 7. Fapt. 7, 13.  
2. Plângând tare, i au auzit to i Egiptenii 
i s-a auzit i în casa lui Faraon.  

Fac. 43, 30-31.  
3. i  a zis Iosif c tre fra ii  s i  :  «Eu sunt 
Iosif. Mai tr ie te oare tat l meu ?» Fra ii 
lui îns  nu i-au putut r spunde, c  erau 
cuprin i de fric .  
4. Apoi Iosif a zis c tre fra ii s i : 
«Apropia i-v  de mine !» i ei s-au 
apropiat. Iar el a zis : «Eu sunt Iosif, 
fratele vostru, pe care voi l-a i vândut în 
Egipt.  

Fapt. 7, 13.  
5. Acum îns  s  nu v  întrista i, nici s  v  
par  r u c  m-a i vândut aici, c  
Dumnezeu m-a trimis înaintea voastr  
pentru p strarea vie ii voastre.  

Fac. 50, 20. Fapt. 27, 24.  
6. C  iat , doi ani sunt de când foametea 
bântuie în aceast ar i mai sunt înc  
cinci ani, în care nu va fi nici ar tur , nici 
seceri .  
7. C ci Dumnezeu m-a trimis înaintea 
voastr , ca s  p strez o r  în ara 
voastr i s  v  g tesc mijloc de trai în 
ara aceasta i s  cru e via a voastr  

printr-o sl vit  izb vire.  
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8.  Deci  nu  voi  m-a i  trimis  aici,  ci  
Dumnezeu, Care m-a f cut ca un tat  lui 
Faraon, domn peste toat  casa lui i 
st pân peste tot p mântul Egiptului.  

Fac. 50, 20. În el. 10, 14.  
9. Gr bi i-v  de v  duce i la tat l meu i-i 
spune i  :  «A a  zice  fiul  t u  Iosif  :  
Dumnezeu m-a f cut st pân peste tot 
Egiptul ; vino dar la mine i nu z bovi ;  

Fapt. 7, 14.  
10. Vei locui în p mântul Go en i vei fi 
aproape de mine, tu, feciorii t i i feciorii 
feciorilor t i, oile tale, vitele tale i toate 
câte sunt ale tale ;  

Fac. 46, 28.  
11. i te voi hr ni acolo, c  foametea va 
mai ine înc  cinci ani, ca s  nu pieri tu, 
nici feciorii t i, nici toate ale tale.  
12. Iat , ochii vo tri i ochii fratelui meu 
Veniamin v d c  gura mea gr ie te cu 
voi.  
13. Spune i dar tat lui meu toat  slava 
mea cea din Egipt i câte a i v zut i v  
gr bi i s  aduce i pe tat l meu aici !»  
14. Apoi, c zând el pe grumajii lui 
Veniamin, fratele s u, a plâns, i 
Veniamin a plâns i el pe grumazul lui.  

Fac. 33, 4; 46, 29. Ie . 4, 27.  
15. Dup  aceea a s rutat pe to i fra ii s i 
i a plâns cu ei. Dup  aceasta i-au gr it i 

fra ii lui.  
16. A mers deci vestea la casa lui Faraon, 
spunându-se : «Au venit fra ii lui Iosif». 

i s-a bucurat Faraon i slujitorii lui.  
17. i a zis Faraon c tre Iosif : «Spune 
fra ilor t i : Iat  ce s  face i : Înc rca i 
dobitoacele voastre cu pâine i v  duce i 
în p mântul Canaan ;  

În el. 19, 16.  
18. i luând pe tat l vostru i familiile 
voastre,  veni i  la  mine  i  v  voi  da  cel  
mai bun loc din ara Egiptului i ve i 
mânca din bel ugul p mântului».  

Fac. 47, 6, 11. Ps. 144, 15; 147, 3.  
19. i- i mai poruncesc s  le zici : «Iat  
ce s  mai face i : lua i-v  c ru e din ara 

Egiptului pentru copiii vo tri i pentru 
femeile voastre i, luând pe tat l vostru, 
veni i.  
20. S  nu v  par  r u dup  locurile 
voastre, c  v  voi da cel mai bun p mânt 
din toat ara Egiptului».  
21. i fiii lui Israel au f cut a a. Iar Iosif 
le-a dat c ru e dup  porunca lui Faraon ; 
datu-le-a i merinde de drum.  

Fapt. 7, 14.  
22. Apoi fiec ruia din ei i-a mai dat 
schimburi  de  haine,  iar  lui  Veniamin  i-a  
dat i trei sute de argin i, precum i cinci 
rânduri de haine.  
23. De asemenea a trimis i tat lui s u, 
afar  de acestea, zece asini înc rca i cu 
cele mai bune lucruri din Egipt i zece 
asine înc rcate cu grâu, cu pâine i cu 
merinde, ca s  aib  pe cale.  
24.  A a a  dat  drumul  fra ilor  s i  i  ei  au  
plecat ; iar la plecare le-a zis : «S  nu v  
sf di i pe cale !»  
25. i plecând din Egipt, ei au venit în 
ara Canaan, la Iacov, tat l lor,  

26. i l-au vestit, zicând : «Iosif, fiul t u, 
tr ie te i el domne te ast zi peste toat  
ara Egiptului». Inima lui Iacov îns  

mase rece i nu-i credea pe ei.  
27. Iar dac  i-au spus ei toate cuvintele 
lui Iosif, pe care acesta le zisese lor, i 
dac  a v zut c ru ele, pe care le trimisese 
Iosif, ca s -l aduc , atunci s-a înviorat 
duhul lui Iacov, tat l lor,  
28. i a zis Israel : «Destul ! Iosif fiul 
meu, tr ie te înc  ! Voi merge s -l v d 
înainte de a muri !»  

Fapt. 46, 30.  
CAP. 46 
Str mutarea lui Iacov i a fiilor s i în 
Egipt. 
1. Sculându-se deci Israel cu toate câte 
avea, a mers la Beer- eba i a adus jertf  
Dumnezeului tat lui s u Isaac.  

Ie . 1, 1. Num. 20, 15. Deut. 10, 22.  



pag. 73/1780 

2. Atunci a zis Dumnezeu c tre Israel 
noaptea în vis : «Iacove, Iacove !» Iar el a 

spuns : «Iat -m  !»  
3. i Dumnezeu a zis : «Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tat lui t u, nu te teme a te 
duce în Egipt, c ci acolo am s  te fac 
neam mare.  
4. Am s  merg cu tine în Egipt Eu Însumi 
i  tot Eu am s  te scot de acolo, iar Iosif 
i va închide ochii cu mâna sa !»  

Fac. 31, 11; 50, 1.  
5. Dup  aceasta s-a ridicat Iacov de la 
Beer- eba,  iar  fiii  lui  Israel  au  luat  pe  
Iacov,  tat l  lor,  i  pe  copiii  lor  i  pe  
femeile lor în c ru ele pe care le trimisese 
Iosif, ca s -l aduc .  

Ie . 23, 9. Fapt. 7, 14-15.  
6. Luând deci Iacov averile sale i toate 
vitele ce agonisise în p mântul Canaan, 
el a mers în Egipt împreun  cu tot neamul 
lui.  
Iosua 24, 4. 1 Reg. 12, 8. Ps. 104, 23. Is. 52, 4. Iudit. 5, 9.  

7. i a adus el împreun  cu sine în Egipt 
pe fiii i nepo ii s i, pe fiicele, nepoatele 
sale i tot neamul s u.  
8. Iar numele fiilor lui Israel, care au 
intrat în Egipt,  sunt acestea :  Iacov i  fiii  
lui : Ruben, întâiul-n scut al lui Iacov.  
Fac. 35, 23. Ie . 1, 1-2; 6, 14. Num. 26, 5. 1 Paral. 5, 1, 3.  

9. Fiii lui Ruben : Enoh, Falu, He ron i 
Carmi.  
10.  Fiii  lui  Simeon  :  Iemuel  i  Iamin,  
Ohad i Iachin, ohar i Saul, fiii 
canaaneencii.  

Num. 26, 12. 1 Paral. 4, 24.  
11.  Fiii  lui  Levi  :  Gher on,  Cahat  i  
Merari.  

Ie . 6, 16. Num. 3, 17; 26, 57. 1 Paral. 6, 1.  
12. Fiii  lui Iuda :  Ir,  Onan, ela,  Fares i  
Zara. Îns  Ir i Onan au murit în ara 
Canaanului. Iar fiii lui Fares erau Hesron 
i Hamul.  
Fac. 38, 2-3, 29. Num. 26, 19-21. 1 Paral. 2, 3; 4, 1. Mat. 

1, 3.  
13. Fiii lui Isahar erau Tola i Fua, Ia ub 
i imron.  

Num. 26, 23. 1 Paral. 7, 1.  
14. Fiii lui Zabulon erau : Sered, Elon i 
Iahleel.  

Num. 26, 26.  
15. Ace tia sunt feciorii i nepo ii Liei, 
pe care i-a n scut ea lui Iacov în 
Mesopotamia, ca i pe Dina, fata lui : de 
to i treizeci i trei de suflete, b ie i i fete.  
16. Fiii lui Gad erau : ifion, Haghi, 

uni, E bon, Eri, Arodi i Areli.  
Num. 26, 15.  

17. Fiii lui A er erau : Imna i I va, I vi, 
Bria i Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe 
Heber i Malkiel.  

1 Paral. 7, 30.  
18. Ace tia sunt feciorii i nepo ii Zilpei, 
pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a 

scut lui Iacov aisprezece suflete.  
19. Fiii Rahilei, so ia lui Iacov, erau : 
Iosif i Veniamin.  
20.  Lui  Iosif  i  s-au  n scut  în  ara  
Egiptului Manase i Efraim, pe care i-a 

scut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul 
cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe 
care i l-a n scut iitoarea sa Sira este 
Machir ; iar lui Machir i s-a n scut 
Galaad ; iar fiii lui Efraim, fratele lui 
Manase, au fost : Sutalaam i Taam ; 
Sutalaam a avut de fiu pe Edom.  

Fac. 41, 50-52. Num. 36, 1.  
21.  Fiii  lui  Veniamin  au  fost  :  Bela,  
Becher i A bel ; fiii lui Bela au fost : 
Ghera i Naaman, Ehi, Ro , Mupim, 
Hupim i Ard.  

1 Paral. 7, 6, 12; 8, 1.  
22. Ace tia sunt fiii i nepo ii Rahilei, 
care i s-au n scut lui Iacov : de to i 
paisprezece suflete.  
23. Fiul lui Dan a fost : Hu im.  

Num. 26, 42.  
24. Fiii lui Neftali au fost : Iah eel, Guni, 
Ie er i ilem.  

Num. 26, 48. 1 Paral. 7, 13.  
25. Ace tia sunt feciorii i nepo ii Bilh i, 
pe care Laban a dat-o roab  fiicei sale 
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Rahila. Ea a n scut lui Iacov de toate 
apte suflete.  

26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în 
Egipt i care au ie it din coapsele lui, au 
fost de toate aizeci i ase afar  de 
femeile fiilor lui Iacov.  

Deut. 10, 22. Sir. 25, 10.  
27. Fiii lui Iosif, n scu i în Egipt, erau de 
to i nou  suflete. Deci, de toate, sufletele 
casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu 
el, au fost aptezeci i cinci.  

Ie . 1, 5. Deut. 10, 22. Fapt. 7, 14.  
28. Atunci a trimis Iacov pe Iuda înaintea 
sa, la Iosif, ca s -l întâmpine la 
Ieroonpolis, în inutul Go en.  
29. Iar Iosif, înh mându- i caii la c ru a 
sa, a ie it în întâmpinarea lui Israel, tat l 

u, la Ieroonpolis i, v zându-l, a c zut 
pe grumazul lui i a plâns mult pe 
grumazul lui.  

Fac. 33, 4; 45, 14.  
30. Israel îns  a zis c tre Iosif : «De acum 
pot  s  mor,  c  am  v zut  fa a  ta  i  c  
tr ie ti înc ».  

Fac. 45, 28. Luc. 2, 29-30.  
31. Iar Iosif a zis c tre fra ii s i i c tre 
casa tat lui s u : «M  duc s  vestesc pe 
Faraon i s -i zic : Fra ii mei i casa 
tat lui meu, care erau în p mântul 
Canaan, au venit la mine.  

Fac. 47, 1.  
32. Ace ti oameni sunt p stori de oi, c ci 
tr iesc din cre terea vitelor, i au adus cu 
ei oile i vitele lor i toate câte au.  
33.  i  dac  v  va  chema Faraon i  v  va  
zice : «Cu ce v  îndeletnici i ?»  
34. S -i r spunde i : «Robii t i am fost 
cresc tori de vite din tinere ile noastre 
pân  acum, i noi i p rin ii no tri», ca 
astfel s  v  a eze în p mântul Go en. 

ci pentru Egipteni este spurcat tot 
storul de oi.  

Fac. 47, 3, 6, 27; 43, 32. Ie . 8, 26.  
CAP. 47 

Iacov înaintea lui Faraon. 
1. Mergând deci Iosif a vestit pe Faraon, 
zicând : «Tat l meu i fra ii mei, cu vitele 
lor m runte i mari i cu toate câte au, au 
venit din p mântul Canaan i iat  sunt în 
inutul Go en !»  

Fac. 46, 31. Fapt. 7, 14-15.  
2. Luând apoi pe cinci dintre fra ii s i, i-a 
înf at lui Faraon.  
3. Iar Faraon a zis c tre fra ii lui Iosif : 
«Cu ce v  îndeletnici i voi ?» i ei au 

spuns lui Faraon : «Robii t i sunt un 
neam de p stori de oi, din tat  în fiu».  

Fac. 46, 33-34.  
4.  Apoi  au  zis  iar i  c tre  Faraon :  «Am 
venit s  locuim în p mântul acesta, c ci 
nu se g se te p une pentru vitele robilor 

i, pentru c  în ara Canaan e foamete 
mare. Îng duie dar robilor t i s  se a eze 
în inutul Go en !»  
5. Iar Faraon a zis c tre Iosif : «Tat l t u 
i fra ii t i au venit la tine.  

6. Iat , p mântul Egiptului î i st  înainte ; 
az  pe tat l t u i pe fra ii t i în cel mai 

bun loc din ar . S  locuiasc  ei în 
mântul Go en, i de cuno ti printre ei 

oameni pricepu i, pune-i supraveghetori 
peste vitele mele !»  

Fac. 34, 10; 45, 18; 46, 34. În el. 19, 16.  
7. Apoi a adus Iosif în untru pe Iacov, 
tat l s u, i l-a înf at înaintea lui 
Faraon i a binecuvântat Iacov pe Faraon 
;  
8. Iar Faraon a zis c tre Iacov : «Câ i sunt 
anii vie ii tale ?»  
9. R spuns-a Iacov lui Faraon : «Zilele 
pribegiei mele sunt o sut  treizeci de ani. 
Pu ine i grele au fost zilele vie ii mele i 
n-am ajuns zilele anilor vie ii p rin ilor 
mei, cât au pribegit ei în zilele lor».  

Ps. 118, 19. Evr. 11, 9, 13; 13, 14.  
10. i iar i a binecuvântat Iacov pe 
Faraon i a ie it de la Faraon.  
11. Deci a a ezat Iosif pe tat l s u i pe 
fra ii s i i le-a dat mo ie în ara 



pag. 75/1780 

Egiptului, în cea mai bun  parte a rii, în 
mântul Ramses (Go en), cum îi 

poruncise Faraon.  
Fac. 45, 18. Ie . 1, 11.  

12. i d dea Iosif tat lui s u i fra ilor s i 
i la toat  casa tat lui s u pâine dup  

trebuin a familiei fiec ruia.  
Sir. 49, 17.  

13. În vremea aceea nu era pâine în tot 
mântul, pentru c  se înte ise foametea 

foarte  tare,  încât  ara  Egiptului  i  
mântul Canaan se istoviser  de 

foamete.  
14. i a adunat Iosif tot argintul, ce era în 
ara Egiptului i în ara Canaanului, pe 

grâul ce se cump ra ; de la el. i a adus 
Iosif argintul tot în casa lui Faraon.  
15. Când s-a sfâr it tot argintul în ara 
Egiptului i în ara Canaanului, au venit 
atunci to i Egiptenii la Iosif i au zis : 
«D -ne pâine ! De ce s  murim sub ochii 

i ? C  s-a sfâr it argintul».  
16. Iar Iosif le-a zis : «Aduce i vitele 
voastre i v  voi da pâine pe vitele 
voastre, dac  vi s-a terminat argintul».  
17. i au adus ei la Iosif vitele lor i le-a 
dat Iosif pâine pe cai i pe oi, pe boi i pe 
asini ; i anul acela i-a hr nit cu pâine 
pentru toate vitele lor.  
18. Iar dac  a trecut anul acela, au venit 
în anul urm tor i i-au zis : «Nu vom 
ascunde de domnul nostru, c  argintul 
nostru s-a sfâr it i vitele noastre sunt la 
domnul nostru i nimic nu ne-a mai 

mas s -i d m decât trupurile i 
mânturile noastre.  

19. De ce s  pierim sub ochii t i i noi i 
mânturile noastre ? Cump -ne pe 

pâine, pe noi cu p mânturile noastre, i 
vom fi robi lui Faraon, noi i p mânturile 
noastre, iar tu s  ne dai s mân  ca s  
tr im i s  nu murim i ca ogoarele s  nu 

mân  paragin ».  

20. i a cump rat Iosif pentru Faraon tot 
mântul Egiptului, pentru c  Egiptenii 

i-au vândut fiecare p mântul s u lui 
Faraon, c -i istovise foametea ; i a ajuns 
tot p mântul al lui Faraon.  
21. De asemenea i pe popor l-a f cut rob 
lui, de la un cap t al Egiptului pân  la 
cel lalt.  
22. Numai p mânturile preo ilor nu le-a 
cump rat Iosif, c ci preo ilor le era 
rânduit  de la Faraon por ie i se hr neau 
din por ia lor, pe care le-o da Faraon ; de 
aceea nu i-au vândut ei p mântul.  
23. Atunci a zis Iosif c tre popor : «Iat , 
eu v-am cump rat ast zi pentru Faraon i 
pe voi i p mântul vostru. Lua i-v  

mân i sem na i p mântul.  
24. i la seceri  s  da i a cincea parte lui 
Faraon, iar patru p i s  v  r mân  vou  
pentru sem natul ogoarelor, pentru hrana 
voastr i a celor ce sunt în casele voastre 
i pentru hrana copiilor vo tri».  

25. Iar ei au zis : «Tu ne-ai salvat via a ! 
 afl m mil  în ochii domnului nostru i 
 fim robi lui Faraon !»  

26. i le-a pus Iosif lege, care-i pân  
ast zi în ara Egiptului, ca a cincea parte 

 se dea lui Faraon, scutit fiind numai 
mântul preo ilor, care nu era al lui 

Faraon.  
27. Astfel s-a a ezat Israel în ara 
Egiptului, în inutul Go en, i l-a 
mo tenit i a crescut i s-a înmul it foarte 
tare.  

Fac. 46, 34; 47, 6. Ie . 5, 5. Ps. 104, 23.  
28. Iacov a mai tr it în ara Egiptului 
aptesprezece ani. Zilele vie ii lui Iacov 

au fost deci o sut  patruzeci i apte de 
ani.  
29. Apoi venindu-i lui vremea s  moar , 
Israel a chemat pe fiul s u Iosif, i i-a zis 
:  «De  am  aflat  har  în  ochii  t i,  pune- i  
mâna pe coapsa mea i jur  c  vei face 
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mil i  dreptate  cu  mine,  s  nu  m  
îngropi în Egipt !  

Fac. 24, 2; 50, 5.  
30. Când voi adormi ca p rin ii mei, m  
vei scoate din Egipt i m  vei îngropa în 
mormântul lor». Iar Iosif a zis : «Voi face 
dup  cuvântul t u !»  

Fac. 23, 19; 49, 29; 50, 13.  
31. Iacov îns  a zis : «Jur -mi !» i i s-a 
jurat Iosif. Atunci Israel s-a închinat la 
vârful toiagului s u.  

Fac. 50, 5. Evr. 11, 21.  
CAP. 48 
Iacov binecuvânteaz  pe fiii lui Iosif. 
1. Dup  aceea i s-a spus lui Iosif : «Tat l 

u e bolnav». Atunci a luat el cu sine pe 
cei doi fii ai s i, pe Manase i pe Efraim, 
i a venit la Iacov.  

2. i i s-a dat de veste lui Iacov, 
spunându-i-se : «Iat  Iosif, fiul t u, vine 

 te vad ». i Israel, adunându- i 
puterile sale, s-a ridicat în pat.  
3. i a zis Iacov c tre Iosif : «Dumnezeu 
Atotputernicul mi S-a ar tat în Luz, în 

mântul Canaan i m-a binecuvântat.  
Fac. 28, 11-13.  

4.  i  mi-a  zis  :  «Iat ,  te  voi  cre te  i  te  
voi înmul i, i voi ridica din tine mul ime 
de popoare, i p mântul acesta îl voi da 
urma ilor t i, ca mo tenire ve nic ».  

Fac. 13, 16; 35, 11-12; 41, 52.  
5. Acum deci cei doi fii ai t i, care i s-au 

scut în p mântul Egiptului, înainte de a 
veni  eu  la  tine  în  Egipt,  s  fie  ai  mei  ;  
Efraim i Manase s  fie ai mei, ca Ruben 
i Simeon.  

Fac. 41, 50-52. Num. 1, 32-35. Iosua 14, 4. 1 Paral. 5, 1-2.  
6. Iar copiii, ce se vor na te de acum din 
tine,  s  fie  ai  t i  i  se  vor  numi  ei  cu  
numele fra ilor lor, în triburile acelora.  
7. Când veneam eu din Mesopotamia, mi-
a  murit  Rahila,  mama  ta,  pe  drum,  în  

mântul Canaan, pu in înainte de a 
ajunge la Efrata, i am îngropat-o acolo, 
lâng  drumul spre Efrata sau Betleem».  

Fac. 35, 19.  

8.  V zând  apoi  pe  fiii  lui  Iosif,  Israel  a  
zis : «Cine sunt ace tia ?»  
9. R spuns-a Iosif tat lui s u : «Ace tia 
sunt fiii mei, pe care mi i-a dat 
Dumnezeu aici !» Iar Iacov a zis : 
«Apropie-i de mine ca s -i binecuvântez 
!»  

Fac. 27, 4; 33, 5.  
10. Ochii lui Israel îns  erau întuneca i de 

trâne e i nu mai puteau s  vad . i a 
apropiat Iosif pe fiii s i de el, iar el i-a 
îmbr at i i-a s rutat.  

Fac. 27, 1. 1 Reg. 3, 2; 4, 15. Eccl. 12, 2.  
11. Apoi a zis iar i Israel c tre Iosif : 
«Nu n jduiam s  mai v d fa a ta i iat  
Dumnezeu mi-a ar tat i pe urma ii t i».  
12. i dep rtându-i de genunchii tat lui 

u, Iosif i s-a închinat lui Israel pân  la 
mânt.  

13. Dup  aceea luând Iosif pe cei doi fii 
ai s i, pe Efraim cu dreapta sa în fa a 
stângei lui Israel, iar pe Manase cu stânga 
sa în fa a dreptei lui Israel, i-a apropiat de 
el.  
14. Israel îns i-a întins mâna sa cea 
dreapt i a pus-o pe capul lui Efraim, 
de i acesta era mai mic, iar stânga i-a 
pus-o pe capul lui Manase. Înadins i-a 
încruci at mâinile, de i Manase era 
întâiul n scut.  

Num. 27, 18. Mat. 19, 15.  
15. i i-a binecuvântat, zicând : 
«Dumnezeul, înaintea C ruia au umblat 

rin ii mei : Avraam i Isaac, 
Dumnezeul Cel ce m-a c uzit de când 
sunt i pân  în ziua aceasta ;  

Fac. 17, 1. Evr. 11, 21.  
16. Îngerul ce m-a izb vit pe mine de tot 

ul s  binecuvânteze pruncii ace tia, s  
poarte ei numele meu i numele p rin ilor 
mei : Avraam i Isaac, i s  creasc  din ei 
mul ime mare pe p mânt !»  
Fac. 31, 29. Ie . 32, 13. Iosua 17, 14. Iov 33, 23. Fapt. 12, 

15.  
17. i Iosif, v zând c  tat l s u i-a pus 
mâna sa cea dreapt  pe capul lui Efraim, 
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i-a p rut r u i, luând mâna tat lui s u ca 
 o mute de pe capul lui Efraim pe capul 

lui Manase,  
18. A zis c tre tat l s u : «Nu a a, tat , c  
cest lalt este întâiul n scut. Pune dar pe 
capul lui mâna ta cea dreapt  !»  
19. Tat l s u îns  n-a voit, ci a zis : « tiu, 
fiul meu, tiu ! i din el va ie i un popor 
i el va fi mare ; dar fratele lui cel mai 

mic va fi mai mare decât el i din 
mân a lui vor ie i popoare 

nenum rate».  
Deut. 33, 16-17.  

20. i i-a binecuvântat pe ei în ziua 
aceea, zicând : «Cu voi se va binecuvânta 
în Israel i se va zice : Dumnezeu s  te 
fac  a a ca pe Efraim i ca pe Manase !» 

i a a a pus mâna pe Efraim înaintea lui 
Manase.  

Deut. 33, 17. Rut 4, 11. Ier. 31, 20.  
21. Apoi a zis Israel c tre Iosif : «Iat , eu 
mor ; dar Dumnezeu va fi cu voi i v  va 
întoarce în ara p rin ilor vo tri.  
22. Deci eu î i dau ie, peste ceea ce au 
fra ii t i, Sichemul, pe care l-am luat eu 
cu sabia mea i cu arcul meu din mâinile 
Amoreilor».  

Iosua 24, 32. Ioan 4, 5.  
CAP. 49 
Proorocia i moartea lui Iacov. 
1. Apoi a chemat Iacov pe fiii s i i le-a 
zis : «Aduna i-v , ca s  v  spun ce are s  
fie cu voi în zilele cele de apoi.  

Deut. 33, 1.  
2. Aduna i-v i asculta i-m , fiii lui 
Iacov, asculta i pe Israel, asculta i pe tat l 
vostru !  
3. Ruben, întâi-n scutul meu, t ria mea i 
încep tura puterii mele, culmea 
vredniciei i culmea destoiniciei ;  

Fac. 29, 32. Deut. 21, 17.  
4.  Tu  ai  clocotit  ca  apa  i  nu  vei  avea  
întâietatea, pentru c  te-ai suit în patul 
tat lui t u i mi-ai pâng rit a ternutul pe 
care te-ai suit.  

Fac. 35, 21. 1 Paral. 5, 21.  

5. Fra ii Simeon i Levi... Unelte ale 
cruzimii sunt s biile lor.  

Fac. 34, 25-26.  
6. În sfatul lor s  nu intre sufletul meu i 
în adunarea lor s  nu fie p rta  slava 
mea, c ci ei, în mânia lor, au ucis oameni 
i, la sup rarea lor, au ologit tauri !  

Deut. 33, 17.  
7. Blestemat  s  fie mânia lor, c ci ea a 
fost silnic , i aprinderea lor, c ci a fost 
crud  ; îi voi împ i pe ei în Iacov i îi 
voi risipi în Israel.  

Iosua 19, 1; 21, 3.  
8.  Iudo,  pe  tine  te  vor  l uda  fra ii  t i.  
Mâinile tale s  fie în ceafa vr jma ilor 

i. Închina-se-vor ie feciorii tat lui t u.  
Jud. 1, 2. 1 Paral. 4, 27, 39, 42; 28, 4. Ps. 17, 43. Evr. 7, 

14.  
9.  Pui  de  leu  e ti,  Iudo,  fiul  meu !  De la  
jaf te-ai întors... El a îndoit genunchii i 
s-a culcat ca un leu, ca o leoaic ... Cine-l 
va de tepta ?  

Num. 23, 24; 24, 9. 1 Paral. 5, 2.  
10. Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici 
toiag de cârmuitor din coapsele sale, pân  
ce va veni împ ciuitorul, C ruia se vor 
supune popoarele.  

Num. 24, 17. Mat. 2, 6. Luc. 7, 19; 24, 27. Ioan 1, 45; 5, 
46; 6, 14. 1 Petr. 1, 10.  

11. Acela î i va lega de vi  asinul S u, 
de coard  mânzul asinei Sale. Sp la-va în 
vin haina Sa i în sânge de strugure 
ve mântul S u !  

Is. 63, 1-2.  
12.  Ochii  Lui  vor  scânteia  ca  vinul  i  
din ii S i vor fi albi ca laptele.  

Apoc. 1, 14.  
13.  Zabulon  va  locui  lâng  mare,  va  da  
liman cor biilor i marginea hotarului lui 
va fi pân  la Sidon.  

Iosua 19, 10.  
14. Isahar este ca asinul voinic, care 
odihne te între staule.  

Jud. 5, 15.  
15. V zând c  odihna e bun i inutul 

u gras, î i pleac  umerii sub povar i 
se face b rbat pl titor de bir.  

Deut. 33, 18.  
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16. Dan va judeca pe poporul s u, ca pe 
una din semin iile lui Israel.  

Jud. 13, 25.  
17. Dan va fi arpe la drum, viper  la 
potec , înveninând piciorul calului, ca s  
cad  c re ul.  

Deut. 33, 23. Jud. 18, 1.  
18. În ajutorul T u n jduiesc, o, 
Doamne !  

Ps. 118, 166. Luc. 2, 30.  
19. Gad, strâmtorat va fi de cete 
înarmate, dar le va strâmtora i el pas cu 
pas.  

Num. 32, 17.  
20. Din A er va veni pâinea cea gras i 
regilor le va da mânc ruri alese.  

Deut. 33, 24.  
21. Neftali, cerboaic  slobod  : el roste te 
graiuri minunate.  

Jud. 4, 6.  
22. Iosif, ramur  de pom roditor, ramur  
de pom roditor lâng  izvor, ramurile lui 
se revars  peste ziduri.  

Fac. 48, 16.  
23. Îl vor am rî i îl vor du ni ; înspre 
el arunca-vor s ge i i îl vor sili la lupt .  
24. Dar arcul lui va r mâne tare i 
mu chii bra ului lui înt ri i, mul umit  
Dumnezeului celui puternic al lui Iacov, 
Cel ce este p storul i t ria lui Israel.  

Deut. 33, 17. 1 Reg. 30, 6-7. Iov 29, 20.  
25. De la Dumnezeul tat lui t u, i El te 
va ajuta ; i de la cel Atotputernic - El te 
va binecuvânta ; de la El s  vin  
binecuvânt rile, de sus din ceruri, i 
binecuvânt rile adâncului de jos, 
binecuvânt rile sânilor i ale pântecelui.  

Deut. 33, 13. Os. 9, 14.  
26. Binecuvânt rile tat lui t u întrec 
binecuvânt rile mun ilor celor din veac i 
frumuse ea dealurilor celor ve nice. 
Aceste binecuvânt ri s  fie pe capul lui 
Iosif, pe cre tetul celui mai ales între 
fra ii lui.  

Deut. 33, 16.  
27. Veniamin, lup r pitor, diminea a va 
mânca vânat i prad  va împ i seara».  

Jud. 20, 21; 25, 30.  
28. Iat  toate cele dou sprezece semin ii 
ale lui Israel i iat  ce le-a spus tat l lor, 
când le-a binecuvântat i a dat fiec reia 
binecuvântarea cuvenit .  

Sir. 44, 27.  
29. Apoi le-a poruncit : «Eu am s  trec la 
poporul meu. S  m  îngropa i lâng  

rin ii mei, în pe tera din arina lui 
Efron Heteul.  

Fac. 25, 8; 47, 30.  
30. În pe tera din arina Macpela, în fa a 
lui Mamvri, în p mântul Canaan, pe care 
a cump rat-o Avraam de la Efron Heteul, 
împreun  cu arina, ca mo ie de 
înmormântare.  

Fac. 23, 16-17; 25, 9; 50, 13. Fapt. 7, 16.  
31. Acolo au fost îngropa i Avraam i 
Sarra, femeia sa, acolo au fost îngropa i 
Isaac i Rebeca, femeia lui, i tot acolo 
am îngropat i eu pe Lia.  

Fac. 25, 9; 35, 29.  
32. Aceast arin i pe tera din ea au 
fost cump rate de la feciorii Heteilor».  
33. Sfâr ind Iacov poruncile sale, pe care 
le-a dat feciorilor s i, i întinzându- i 
picioarele sale în pat, i-a dat sfâr itul i 
s-a ad ugat la poporul s u.  

Fapt. 7, 15.  
CAP. 50 
Înmormântarea lui Iacov. Moartea lui 
Iosif. 
1. Atunci Iosif, c zând pe fa a tat lui s u, 
l-a plâns i l-a s rutat.  

Fac. 46, 4.  
2. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, 
slujitori ai s i, s  îmb ls meze pe tat l 

u i doctorii au îmb ls mat pe Israel.  
3. Dup  ce s-au împlinit patruzeci de zile, 

 atâtea zile trebuie pentru îmb ls mare, 
l-au plâns Egiptenii aptezeci de zile.  
4. Iar dac  au trecut zilele plângerii lui, a 
zis Iosif curtenilor lui Faraon : «De am 
aflat bun voin  în ochii vo tri, zice i lui 
Faraon a a :  
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5. Tat l meu m-a jurat i a zis : Iat , eu 
am  s  mor  ;  tu  îns  s  m  îngropi  în  
mormântul meu, pe care mi l-am s pat eu 
în  p mântul  Canaan.  i  acum a  vrea  s  

 duc ca s  îngrop pe tat l meu i s  m  
întorc». i i s-au spus lui Faraon 
cuvintele lui Iosif,  

Fac. 47, 29, 31.  
6. Iar Faraon a r spuns : «Du-te i 
îngroap  pe tat l t u, cum te-a jurat el !»  
7. Deci, s-a dus Iosif s  îngroape pe tat l 

u i au mers împreun  cu el to i 
slujitorii lui Faraon, b trânii casei lui i 
to i b trânii din ara Egiptului  
8. i toat  casa lui Iosif i fra ii lui i 
toat  casa tat lui s u i neamul lui. 
Numai copiii lor i oile i vitele lor le-au 

sat în ara Go en.  
9. Au plecat de asemenea cu el c ru e i 

re i i s-a f cut tab ra mare foarte.  
10. i ajungând ei la aria lui Atad de 
lâng  Iordan, au plâns acolo plângere 
mare i tare foarte i a jelit Iosif pe tat l 

u apte zile.  
Sir. 22, 11. Marc. 5, 38.  

11. V zând Canaaneii, locuitorii inutului 
aceluia, plângerea de la aria Atad, au zis : 
«Mare e plângerea aceasta la Egipteni». 
De aceea s-a dat locului aceluia numele 
Abel-Mi raim, adic  plângerea 
Egiptenilor, care loc e dincolo de Iordan.  
12. A a au f cut fiii lui Iacov cu Iacov, 
cum le poruncise el :  
13. L-au dus fiii lui în p mântul Canaan 
i l-au îngropat în pe tera din arina 

Macpela, cea de lâng  Mamvri, pe care o 
cump rase Avraam cu arin  cu tot de la 
Efron Heteul, ca mo ie de îngropare.  

Fac. 23, 16-17; 47, 30; 49, 30. Fapt. 7, 16.  
14. Apoi Iosif, dup  îngroparea tat lui 

u, s-a întors în Egipt, i el, i fra ii lui, 
i to i cei ce merseser  cu el la îngroparea 

tat lui s u.  
15. V zând îns  fra ii lui Iosif c  a murit 
tat l lor, au zis ei : «Ce vom face, dac  

Iosif ne va urî i va vrea s  se r zbune 
pentru r ul ce i-am f cut ?  
16. Atunci au trimis ei la Iosif s  i se 
spun  : «Tat l t u înainte de moarte te-a 
jurat i a zis :  
17. «A a s  spune i lui Iosif : Iart  
fra ilor t i gre eala i p catul lor i r ul 
ce i-au f cut. Iart  deci vina robilor 
Dumnezeului tat lui t u !» i a plâns 
Iosif când i s-au spus acestea.  

Fac. 31, 42; 37, 28.  
18. Apoi au venit i fra ii lui i, c zând 
înaintea lui, au zis : «Iat , noi suntem 
robii t i».  

Sir. 49, 17.  
19.  Iar  Iosif  le-a  zis  :  «Nu  v  teme i  !  
Sunt eu, oare, în locul lui Dumnezeu ?  

Iov 31, 23.  
20. Iat , voi a i uneltit asupra mea rele, 
dar Dumnezeu le-a întors în bine, ca s  
fac  cele ce sunt acum i s  p streze via a 
unui popor numeros.  

Fac. 45, 5, 8.  
21.  Deci  nu  v  mai  teme i  !  Eu  v  voi  
hr ni  pe  voi  i  pe  copiii  vo tri».  i  i-a  
mângâiat i le-a vorbit de la inim .  
22. Apoi a locuit Iosif în Egipt, el i fra ii 
lui i toat  casa tat lui s u. i a tr it Iosif 
o sut  zece ani.  

Fac. 41, 46.  
23. i a v zut Iosif pe urma ii lui Efraim 
pân  la al treilea neam. De asemenea i 
copiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au 

scut pe genunchii lui Iosif.  
Num. 32, 39. Deut. 3, 15.  

24. În cele din urm  a zis Iosif c tre fra ii 
i : «Iat , am s  mor. Dar Dumnezeu v  

va cerceta, v  va scoate din p mântul 
acesta i v  va duce în p mântul pentru 
care Dumnezeul p rin ilor no tri S-a jurat 
lui Avraam i lui Isaac i lui Iacov».  

Ie . 33, 1. Num. 32, 11. Deut. 6, 10; 30, 20; 31, 20. Evr. 
11, 22.  

25. La urm  a jurat Iosif pe fiii lui Israel, 
zicând : «Dumnezeu are s  v  cerceteze, 
dar voi s  scoate i oasele mele de aici !»  
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Ie . 13, 19. Iosua 24, 32.  
26. i a murit Iosif de o sut  zece ani. L-
au îmb ls mat i l-au pus într-un sicriu, 
în p mântul Egiptului.  

Ie . 1, 6.  
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IE IREA 
A DOUA CARTE A LUI MOISE 

 
CAP. 1 
Asuprirea fiilor lui Israel în Egipt. 
1. Numele fiilor lui Israel, care au intrat 
în Egipt împreun  cu Iacov, tat l lor, 
aducând fiecare toat  casa sa, sunt 
acestea :  

Fac. 46, 1, 8. Fapt. 7, 15; 13, 17.  
2. Ruben, Simeon, Levi i Iuda ;  

Fac. 35, 23; 46, 8. Ie . 6, 14.  
3. Isahar, Zabulon i Veniamin ;  
4. Dan, Neftali, Gad i A er.  
5. Sufletele îns  ie ite din Iacov erau de 
toate aptezeci i cinci, iar Iosif era de 
mai înainte în Egipt.  
6.  Dar au murit  i  Iosif i  to i fra ii  lui i  
to i cei de pe vremea lor.  

Fac. 50, 26.  
7. Iar fiii lui Israel s-au n scut în num r 
mare  i  s-au  înmul it,  au  crescut  i  s-au  
înt rit foarte, foarte tare, i s-a umplut 
ara de ei.  

Ie . 5, 5. Ps. 104, 24. Fapt. 7, 17.  
8. Dar s-a ridicat alt rege peste Egipt, 
care nu cunoscuse pe Iosif.  
9. Acesta a zis c tre poporul s u : «Iat , 
neamul fiilor lui Israel e mul ime mare i 
e mai tare decât noi.  
10.  Veni i  dar  s -i  împil m,  ca  s  nu  se  
mai înmul easc i ca nu cumva la vreme 
de r zboi s  se uneasc  cu vr jma ii 
no tri i, b tându-ne, s  ias  din ara 
noastr  !»  
11. De aceea au pus peste ei 
supraveghetori de lucr ri, ca s -i împileze 
cu munci grele. Atunci a zidit Israel cet i 
tari lui Faraon : Pitom i Ramses, care 
serveau lui Faraon ca hambare, i cetatea 
On sau Iliopolis.  

Deut. 6, 21; 26, 6. Iez. 30, 16-17.  
12. Îns  cu cât îi împilau mai mult, cu 
atât mai mult se înmul eau i se înt reau 

foarte, foarte tare, a a c  Egiptenii se 
îngrozeau de fiii lui Israel.  

Ps. 104, 24.  
13. De aceea Egiptenii sileau înc i mai 
stra nic la munc  pe fiii lui Israel  

Deut. 26, 6. Iudit. 5, 11.  
14. i le f ceau via a amar  prin munci 
grele, la lut, la c mid i la tot felul de 
lucru de câmp i prin alte felurite munci, 
la care-i sileau cu str nicie.  

Ps. 104, 25.  
15. Ba, regele Egiptului a poruncit 
moa elor evreie ti, care se numeau : una 

ifra i alta Pua,  
În el. 11, 7.  

16. i le-a zis : «Când mo i la evreice, 
 lua i seama când nasc : de va fi b iat, 
-l omorâ i, iar de va fi fat , s  o cru i 

!»  
În el. 18, 5.  

17. Moa ele îns  s-au temut de 
Dumnezeu i n-au f cut cum le poruncise 
regele Egiptului, ci au l sat i pe b ie i s  
tr iasc .  
18. Atunci a chemat regele Egiptului pe 
moa e i le-a zis : «pentru ce a i f cut a a 
i a i l sat s  tr iasc i copiii de parte 

rb teasc  ?»  
19. Iar moa ele au r spuns lui Faraon : 
«Femeile evreice nu sunt ca egiptencele, 
ci ele sunt voinice i nasc pân  nu vin 
moa ele la ele».  
20. De aceea Dumnezeu a f cut bine 
moa elor, iar poporul lui Israel se 
înmul ea i se înt rea mereu.  
21. i fiindc  moa ele se temeau de 
Dumnezeu, de aceea El le-a înt rit 
neamul.  

1 Reg. 2, 35.  
22. Atunci Faraon a poruncit la tot 
poporul s u i a zis : «Tot copilul de 
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parte b rb teasc , ce se va na te Evreilor, 
-l arunca i în Nil, iar fetele s  le l sa i 
 tr iasc  toate !»  

În el. 18, 5. Fapt. 7, 19.  
CAP. 2 
Moise. 
1. Un om oarecare, din semin ia lui Levi, 
i-a luat femeie din fetele lui Levi.  

2. Femeia aceea a luat în pântece i a 
scut un b iat i, v zând c  e frumos, l-a 

ascuns vreme de trei luni.  
Ie . 6, 20. Num. 26, 59. 1 Paral. 23, 13. Fapt. 7, 20. Evr. 

11, 23.  
3. Dar, fiindc  nu putea s -l mai 
doseasc , a luat mama lui un co  de 
papur i l-a uns cu catran i cu smoal i 
punând copilul în el l-a a ezat în p puri , 
la marginea râului.  

În el. 18, 5.  
4. Iar sora copilului pândea de departe ca 

 vad  ce are s  i se întâmple.  
5. Atunci s-a pogorât fata lui Faraon la 
râu s  se scalde, i roabele ei o înso ir  pe 
malul râului. i v zând co ul în p puri , 
ea  a  trimis  pe  una  din  roabele  sale  s -l  
aduc .  

Fapt. 7, 21.  
6. i, deschizându-l, a v zut copilul : era 
un b iat care plângea. Atunci i s-a f cut 
mil  de  el  fetei  lui  Faraon  i  a  zis  :  
«Acesta este dintre copiii Evreilor».  
7.  Iar  sora  copilului  a  zis  c tre  fata  lui  
Faraon : «Voie ti s  m  duc s i chem o 
doic  dintre evreice, ca s  al pteze 
copilul ?»  
8. Fata lui Faraon i-a zis : «Du-te !» i s-
a  dus  copila  i  a  chemat  pe  mama  
pruncului.  
9. Atunci fata lui Faraon i-a zis : «Ia-mi 
copilul acesta i mi-l al pteaz , c  eu am 

i pl tesc !» i a luat femeia copilul i 
l-a al ptat.  
10. Dup  ce a crescut copilul, doica l-a 
dus la fata lui Faraon i i-a fost ca fiu i i-

a pus numele Moise, pentru c  î i zicea : 
«Din ap  l-am scos !»  

Fapt. 7, 21.  
11. Iar dup  mult  vreme, când se f cuse 
mare, Moise a ie it la fiii lui Israel, fra ii 

i, i a v zut muncile lor cele grele. Cu 
prilejul acesta a v zut el pe un egiptean 

 b tea pe un evreu dintre fiii lui Israel, 
fra ii s i ;  

Fapt. 7, 24. Evr. 11, 24-25.  
12. i c utând încoace i încolo i 
nev zând pe nimeni, el a ucis pe egiptean 
i l-a ascuns în nisip.  

13. Apoi ie ind iar i a doua zi, a v zut 
doi evrei certându-se i a zis asupritorului 
: «Pentru ce ba i pe aproapele t u ?»  
14. Acela îns  i-a r spuns : «Cine te-a 
pus c petenie i judec tor peste noi ? Nu 
cumva vrei s  m  omori i pe mine, cum 
ai omorât ieri pe egipteanul acela ?» i s-
a sp imântat Moise i a zis : «Cu 
adev rat s-a v dit fapta aceasta !»  

Marc. 11, 28. Fapt. 7, 27, 35.  
15. Iar dac  a aflat Faraon de fapta 
aceasta, el a voit s  ucid  pe Moise. 
Moise îns  a fugit de la fa a lui Faraon i 
s-a  dus  în  ara  Madian ;  i  sosind în  ara  
Madian, s-a oprit la o fântân .  
16. Preotul din Madian îns  avea apte 
fete, care p teau oile tat lui lor. i 
venind acestea au scos ap i au umplut 
ad torile, ca s  adape oile tat lui lor.  

Fac. 41, 45. Num. 10, 29.  
17. Dar p storii venind, le-au alungat. 
Atunci s-a sculat Moise i le-a ap rat, le-
a scos ap i le-a ad pat oile.  

Fac. 24, 13; 29, 8, 10.  
18. Mergând ele la tat l lor Raguel, 
acesta le-a zis : «Cum de a i venit ast zi 

a de curând ?»  
Num. 10, 29.  

19. Iar ele au zis : «Un egiptean oarecare 
ne-a ap rat de p stori, ne-a scos ap i 
ne-a ad pat oile noastre !»  
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20. Zis-a acela c tre fiicele sale : «Dar 
unde este acela ? De ce l-a i l sat ? 
Chema i-l i da i-i s  m nânce pâine !»  
21. i a r mas Moise la omul acela i i-a 
dat pe fiica sa Sefora de so ie.  

Ie . 18, 2. Num. 12, 1.  
22. Aceasta, luând în pântece, a n scut un 
fiu i i-a pus Moise numele Gher on, 
zicând : «Am ajuns pribeag în ar  
str in ». i luând iar i în pântece, 
femeia a n scut alt fiu i i-a pus numele 
Eliezer, pentru c i-a zis : «Dumnezeul 
tat lui meu mi-a fost ajutor i m-a sc pat 
din mâna lui Faraon».  

Ie . 18, 3. 1 Paral. 23, 15.  
23. Apoi, dup  trecere de vreme mult , a 
murit regele Egiptului, de care fugise 
Moise. Fiii lui Israel îns  gemeau sub 
povara muncilor i strigau i strigarea lor 
din munc  s-a suit pân  la Dumnezeu.  

Ie . 7, 7. Deut. 26, 7. Fapt. 7, 34.  
24. Auzind suspinele lor, Dumnezeu i-a 
adus aminte de leg mântul S u pe care îl 

cuse cu Avraam, cu Isaac i cu Iacov.  
Fac. 15, 16. Ie . 6, 5. Lev 26, 42. 4 Reg. 13, 23. 1 Paral. 

16, 15-16. Neem. 9, 9.  
25. De aceea a c utat Dumnezeu spre fiii 
lui Israel i S-a gândit la ei.  
CAP. 3 
Chemarea lui Moise. 
1. În vremea aceea, Moise p tea oile lui 
Ietro, preotul din Madian, socrul s u. i 
dep rtându-se odat  cu turma în pustie, a 
ajuns pân  la muntele lui Dumnezeu, la 
Horeb ;  

Ie . 2, 16-22; 4, 27. Deut. 1, 2. 3 Reg. 19, 8.  
2. Iar acolo i S-a ar tat îngerul Domnului 
într-o par  de foc, ce ie ea dintr-un rug ; 
i  a  v zut  c  rugul  ardea,  dar  nu  se  

mistuia.  
Deut. 33, 16. Jud. 2, 1. Fapt. 7, 30, 38.  

3. Atunci Moise i-a zis : «M  duc s  v d 
aceast  ar tare minunat  : c  rugul nu se 
mistuie te».  

Fapt. 7, 31.  

4. Iar dac  a v zut Domnul c  se apropie 
 priveasc , a strigat la el Domnul din 

rug i a zis : «Moise ! Moise !». i el a 
spuns : «Iat -m , Doamne !»  

Sir. 45, 5. Iosua 5, 15.  
5. i Domnul a zis : «Nu te apropia aici ! 
Ci scoate- i înc mintea din picioarele 
tale, c  locul pe care calci este p mânt 
sfânt !»  
6. Apoi i-a zis iar i : «Eu sunt 
Dumnezeul tat lui t u, Dumnezeul lui 
Avraam i Dumnezeul lui Isaac i 
Dumnezeul lui Iacov !» i i-a acoperit 
Moise fa a sa, c  se temea s  priveasc  pe 
Dumnezeu.  

Ie . 4, 5. 3 Reg. 18, 36. Mat. 22, 32. Marc. 12, 26. Luc. 
20, 37. Ioan 9, 29. Fapt. 7, 32.  

7. Zis-a Domnul c tre Moise : «Am v zut 
necazul poporului Meu în Egipt i 
strigarea lui de sub ap tori am auzit i 
durerea lui o tiu.  

Num. 20, 16. Fapt. 7, 34.  
8. M-am pogorât dar s -l izb vesc din 
mâna Egiptenilor, s -l scot din ara 
aceasta i s -l duc într-un p mânt roditor 
i larg, în ara unde curge miere i lapte, 

în inutul Canaaneilor, al Heteilor, al 
Amoreilor, al Ferezeilor, al 
Ghergheseilor, al Heveilor i al 
Iebuseilor.  

Num. 13, 28; 14, 8. Deut. 26, 9; 27, 3. Iosua 3, 10; 5, 6.  
9. Iat  dar c  strigarea fiilor lui Israel a 
ajuns acum pân  la Mine i am v zut 
chinurile lor, cu care-i pedepsesc 
Egiptenii.  
10. Vino dar s  te trimit la Faraon, regele 
Egiptului, ca s  sco i pe fiii lui Israel, 
poporul Meu, din ara Egiptului !»  

Iosua 24, 5. Ps. 104, 26. Fapt. 7, 34.  
11. Atunci a zis Moise c tre Dumnezeu : 
«Cine sunt eu, ca s  m  duc la Faraon, 
regele Egiptului, i s  scot pe fiii lui 
Israel din ara Egiptului ?»  
12. Iar Dumnezeu i-a zis : «Eu voi fi cu 
tine i acesta î i va fi semnul c  te trimit 
Eu : când vei scoate pe poporul Meu din 
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ara Egiptului, v  ve i închina lui 
Dumnezeu în muntele acesta !»  

Jud. 6, 16.  
13. Zis-a iar i Moise c tre Dumnezeu : 
«Iat , eu m  voi duce la fiii lui Israel i le 
voi zice : Dumnezeul p rin ilor vo tri m-
a trimis la voi... Dar de-mi vor zice : Cum 
Îl cheam , ce s  le spun ?»  
14. Atunci Dumnezeu a r spuns lui 
Moise : «Eu sunt Cel ce sunt». Apoi i-a 
zis : «A a s  spui fiilor lui Israel : Cel ce 
este m-a trimis la voi !»  

Ie . 15, 3. Ioan 8, 58. Fapt. 7, 33. Apoc. 1, 4, 8.  
15. Apoi a zis Dumnezeu iar i c tre 
Moise : «A a s  spui fiilor lui Israel : 
«Domnul Dumnezeul p rin ilor no tri, 
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 
Isaac i Dumnezeul lui Iacov m-a trimis 
la voi. Acesta este numele Meu pe veci ; 
aceasta este pomenirea Mea din neam în 
neam !»  

Ie . 4, 5. Ps. 101, 13. Is. 42, 8. Os. 12, 6. Evr. 11, 16.  
16. Mergând dar, adun  pe b trânii fiilor 
lui  Israel  i  le  spune  :  «Domnul  
Dumnezeul p rin ilor no tri, Dumnezeul 
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i 
Dumnezeul lui Iacov mi S-a ar tat i a zis 
: V-am cercetat de aproape i am v zut 
câte vi se întâmpl  în Egipt !»  

Luc. 20, 37.  
17.  i  mi-a  mai  zis  :  «V  voi  scoate  din  
împilarea Egiptului i v  voi duce în 

mântul Canaaneilor, al Heteilor, al 
Amoreilor, al Ferezeilor, al 
Ghergheseilor, al Heveilor i al 
Iebuseilor, în p mântul unde curge miere 
i lapte».  

18. Iar ei vor asculta glasul t u. Atunci 
vei intra tu i b trânii lui Israel la Faraon, 
regele Egiptului, i-i ve i zice : «Domnul 
Dumnezeul Evreilor ne-a chemat. Las -
ne dar s  mergem în pustie, cale de trei 
zile, ca s  aducem jertf  Dumnezeului 
nostru».  

Ie . 5, 1, 3; 8, 1, 27.  

19. Eu îns tiu c  Faraon, regele 
Egiptului, nu are s  v  lase s  pleca i, 
pân  nu îl voi sili Eu cu mân  tare.  
20. Voi întinde deci mâna Mea i voi lovi 
Egiptul cu toate minunile, pe care le voi 
face în mijlocul lui, i dup  aceea v  va 

sa.  
Ps. 104, 27. În el. 10, 15.  

21. Voi da poporului acestuia trecere 
înaintea Egiptenilor i când ve i ie i, nu 
ve i ie i cu mâinile goale,  

Ie . 11, 3.  
22. Ci fiecare femeie va cere la vecina sa 
i de la cea care st  cu ea în cas  vase de 

argint, lucruri de aur i haine i ve i 
împodobi cu ele pe fiii vo tri i pe fetele 
voastre i ve i pr da pe Egipteni».  

Ie . 12, 35.  
CAP. 4 
Minunile lui Moise 
1. i r spunzând, Moise a zis : «Dar de 
nu m  vor crede i nu vor asculta de 
glasul meu, ci vor zice : «Nu i S-a ar tat 
Domnul !», ce s  le spun ?»  
2. Zis-a Domnul c tre el : «Ce ai în mân  
?» i el a r spuns : «Un toiag !»  
3. «Arunc -l jos !» îi zise Domnul. i a 
aruncat  Moise  toiagul  jos  i  s-a  f cut  
toiagul arpe i a fugit Moise de el.  

Ie . 4, 17; 7, 10, 15.  
4. i a zis Domnul c tre Moise : «Întinde 
mâna i-l apuc  de coad  !» i i-a întins 
Moise mâna i l-a apucat de coad i s-a 

cut toiag în mâna lui.  
5. Apoi a zis Domnul : «A a s  faci 
înaintea lor, ca s  te cread  c i S-a 
ar tat Dumnezeul p rin ilor lor, 
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 
Isaac i Dumnezeul lui Iacov !»  

Ie . 3, 6, 15-16. 3 Reg. 18, 36.  
6. Zis-a Domnul iar i : «Bag i mâna în 
sân !» i când a scos-o din sân, iat  mâna 
lui era alb  ca z pada de lepr .  

Num. 12, 10. 4 Reg. 5, 27.  
7. i i-a zis din nou Domnul : «Bag i 
iar i mâna în sân !» i i-a b gat Moise 
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mâna în sân ; i când a scos-o din sân, 
iat , era iar curat , ca tot trupul s u.  
8. «Dac  nu te vor crede i nu vor asculta 
glasul  semnului  întâi,  te  vor  crede  la  

vâr irea semnului al doilea.  
9. Iar de nu te vor crede nici dup  
amândou  semnele i nu vor asculta 
glasul t u, atunci s  iei ap  din fluviu i 
s-o ver i pe uscat ; apa luat  din râu se va 
face pe usca : sânge».  

Ie . 7, 17, 19. Ps. 77, 44.  
10.  Atunci  Moise  a  zis  c tre  Domnul  :  
«O, Doamne, eu nu sunt om îndemânatic 
la vorb , ci gr iesc cu anevoie i sunt 
gângav ; i aceasta nu de ieri de alalt ieri, 
nici de când ai început Tu a gr i cu robul 

u ; gura mea i limba mea sunt 
anevoioase».  

Ie . 6, 12, 30. Jud. 6, 15. Is. 6, 5. Ier. 1, 6.  
11. Dumnezeu îns  a zis c tre Moise : 
«Cine a dat omului gur i cine face pe 
om mut, sau surd, sau cu vedere, sau orb 
? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu ?  

Ps. 93, 9. Pild. 20, 12. În el. 10, 21.  
12. Mergi dar : Eu voi deschide gura ta i 
te voi înv a ce s  gr ie ti».  

Mat. 10, 19-20. Luc. 21, 15.  
13. Zis-a Moise : «Rogu-m , Doamne, 
trimite  pe  altul,  pe  care  vei  vrea  s -l  
trimi i !»  
14. Atunci, aprinzându-se mânia 
Domnului asupra lui Moise, a zis : «Nu ai 
tu, oare, pe fratele t u Aaron levitul ? 

tiu c  el poate s  vorbeasc  în locul t u. 
Iat  el te va întâmpina i, când te va 
vedea, se va bucura în inima sa.  
15. Tu-i vei gr i lui i îi vei pune în gur  
cuvintele Mele, iar Eu voi deschide gura 
ta i gura lui i v  voi înv a ce s  face i.  

Ie . 7, 1-2. Sir. 45, 4.  
16. Va gr i el poporului, în locul t u, 
vorbind pentru tine, iar tu îi vei fi gr itor 
din partea lui Dumnezeu.  

17. Toiagul acesta, care a fost pref cut în 
arpe, ia-l în mâna ta, c ci cu el ai s  faci 

minuni».  
Ie . 4, 3.  

18. Deci, a plecat Moise de acolo i s-a 
întors la Ietro, socrul s u, i a zis c tre el 
:  «M  duc  înapoi  la  fra ii  mei,  care  sunt  
în  Egipt,  ca  s  v d  de  mai  tr iesc».  Iar  
Ietro i-a zis : «Mergi în pace !»  

Fac. 30, 25.  
19. Dup  atât de multe zile a murit regele 
Egiptului  care  prigonise  pe  Moise,  i  
Domnul a gr it aceasta lui Moise în 

mântul Madian : «Scoal i întoarce-te 
în Egipt, c  au murit to i cei ce c utau 
sufletul t u !»  

Fac. 31, 3. Mat. 2, 20.  
20. Luând atunci femeia i copiii, Moise 
i-a pus pe asini i s-a întors în Egipt. i a 
luat Moise în mâna sa i toiagul cel de la 
Dumnezeu.  
21. i a zis Domnul c tre Moise : «Când 
vei merge i  vei ajunge în ara Egiptului,  
caut  s  faci înaintea lui Faraon toate 
minunile ce i-am poruncit. Eu îns  voi 
învârto a inima lui i nu va da drumul 
poporului.  

Ie . 7, 3, 13; 8, 15, 19; 9, 13; 12, 36; 14, 4. Deut. 2, 30. 
Rom. 9, 18.  

22. Dar tu s  zici lui Faraon : A a zice 
Domnul Dumnezeul Evreilor : Israel este 
fiul Meu, întâi-n scutul Meu.  

Ier. 31, 9. Os. 11, 1. Rom. 9, 4.  
23. Î i zic dar : Las  pe fiul Meu s  Mi se 
închine ; iar de nu-l vei l sa, iat , î i voi 
ucide pe fiul t u cel întâi-n scut».  

Ie . 11, 5; 12, 29; 13, 15.  
24. Îns , la un popas de noapte, pe cale, l-
a întâmpinat îngerul Domnului i a 
încercat s -l omoare.  

Fac. 17, 14. Num. 22, 23.  
25. Dar Sefora, luând un cu it de piatr , a 

iat împrejur pe fiul s u i atingând 
picioarele lui Moise a zis : «Tu-mi e ti un 
so  crud !»  

Iosua 5, 2-3.  
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26. i S-a dus Domnul de la el ; iar ea, 
din pricina acestei t ieri împrejur, i-a zis 
lui Moise : «So  crud !»  
27. Atunci a zis Domnul c tre Aaron : 
«Mergi în întâmpinarea lui Moise în 
pustie !» i s-a dus acesta i s-a întâlnit 
cu el în muntele lui Dumnezeu i s-au 

rutat amândoi.  
Fac. 45, 14. Ie . 3, 1.  

28. Atunci a spus Moise lui Aaron toate 
cuvintele Domnului, pe care i le 
poruncise, i toate semnele ce-i 
încredin ase s  fac .  
29. Dup  aceea s-au dus Moise i Aaron 
i au adunat pe to i b trânii fiilor lui 

Israel  
Iosua 24, 5. Ps. 104, 26.  

30. i le-a spus Aaron toate cuvintele pe 
care  le  gr ise  Domnul  lui  Moise,  i  a  

cut Moise semne înaintea poporului ;  
31. i poporul a crezut i s-a bucurat c  a 
cercetat Domnul pe fiii lui Israel i a 

zut necazurile lor i, plecându-se, s-au 
închinat.  
CAP. 5 
Moise la Faraon. 
1. Dup  aceea Moise i Aaron au intrat la 
Faraon  i  au  zis  c tre  dânsul  :  «A a  
gr ie te Domnul Dumnezeul lui Israel : 
Las  pe poporul Meu, ca s -Mi fac  

rb toare în pustie !»  
Ie . 3, 18; 7, 16; 8, 1, 20; 9, 1.  

2. Faraon îns  a zis : «Cine este acela 
Domnul, ca s -I ascult glasul i s  dau 
drumul fiilor lui Israel ? Nu-L cunosc pe 
Domnul i nu voi da drumul lui Israel !»  

Iov 21, 15. Ps. 11, 4. Dan. 3, 15.  
3. Zis-au ei c tre dânsul : «Dumnezeul 
Evreilor ne-a chemat ; las -ne s  mergem 
în pustie cale de trei zile, ca s  aducem 
jertf  Domnului Dumnezeului nostru, ca 

 nu pierim de cium  sau de sabie !»  
Ie . 3, 18.  

4. Iar regele Egiptului le-a zis : «Moise i 
Aaron, pentru ce-mi stingheri i poporul 

de la lucru ? Duce i-v  fiecare din voi la 
treburile voastre !»  
5. Apoi Faraon a zis iar : «Iat  acum s-a 
înmul it poporul acesta în ar i voi îl 
întrerupe i de la lucru».  

Fac. 47, 27. Ie . 1, 7.  
6. i chiar în ziua aceea a poruncit 
Faraon c peteniilor i slujba ilor 
poporului i le-a zis :  
7.  «De  acum  înainte  s  nu  mai  da i  
poporului paie pentru facerea c mizii, 
ca ieri i ca alalt ieri, ci s  se duc  ei s -
i adune paie.  

8. Dar c mizi s  fac  tot atâtea câte 
ceau în fiecare zi ; s -i sili i i s  nu le 

împu ina i munca ; fiindc  sunt f  
treab i de aceea strig i zic : Haidem 

 aducem jertf  Dumnezeului nostru !  
9. S  fie dar împov ra i de lucru oamenii 
ace tia i s  se îndeletniceasc  cu acestea, 
iar nu s  se îndeletniceasc  cu vorbe 
mincinoase !»  
10. i au ie it c peteniile lor i slujba ii 
poporului i au zis c tre popor : «A a 
zice Faraon : Nu v  mai dau paie.  
11. Merge i voi în iv i v  aduna i paie 
de unde ve i g si, dar din lucrul vostru nu 
vi se va sc dea nimic !»  
12. Atunci s-a risipit poporul în tot 
Egiptul, ca s  strâng  trestie în loc de 
paie.  
13. Iar slujba ii îi sileau, zicând : 
«Împlini i-v  lucrul dat pentru fiecare zi, 
ca atunci când vi se d dea paie».  
14. Iar pe slujba ii pu i peste ei de 

peteniile lui Faraon îi b teau, zicând : 
«Pentru ce n-a i f cut i ast zi num rul 
vostru de c mizi, ca ieri i ca alalt ieri 
?»  
15. Atunci s-au dus slujba ii fiilor lui 
Israel i au strigat c tre Faraon, zicând : 
«Pentru ce faci a a cu robii t i ?  
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16. Paie nu se dau robilor t i, dar ne zic : 
Face i c mid . i robii t i sunt b tu i i 
poporul t u e mereu vinovat».  
17.  Iar  el  le-a  zis  :  «Sunte i  lene i  i  de  
aceea zice i : Haidem s  aducem jertf  
Dumnezeului nostru.  
18. Acum duce i-v  dar i munci i ! Paie 
nu vi se vor da, dar num rul de c mizi 
rânduit s -l face i !»  
19. Deci au v zut slujba ii fiilor lui Israel 
pacostea c zut  peste ei, când le spunea : 
«Num rul de c mizi lucrate pentru 
fiecare zi nu vi se va împu ina».  
20. i, ie ind de la Faraon, s-au întâlnit ei 
cu Moise i cu Aaron, care veneau 
înaintea lor  
21.  i  au  zis  c tre  ei  :  «S  v  vad i  s  

 judece Dumnezeu, c  ne-a i f cut urâ i 
înaintea lui Faraon i a slujitorilor lui i 
le-a i dat sabie la mân , ca s  ne 
omoare».  

Fac. 34, 30. 1 Reg. 13, 4. Iudit. 7, 13.  
22. Atunci Moise s-a întors la Domnul i 
a zis : «Doamne, pentru ce ai adus 
necazul acesta asupra acestui popor i la 
ce m-ai trimis pe mine ?  
23. C ci de când am mers eu la Faraon i 
i-am gr it în numele T u, el a început s  
nec jeasc i mai r u pe poporul acesta, 
iar de izb vit Tu nu l-ai izb vit pe 
poporul T u».  
CAP. 6 
Moise trimis din nou la Faraon. 
Neamul s u. 
1.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Acum ai s  vezi ce am s  fac lui Faraon, 

 sub lucrarea mâinii Mele celei tari el îi 
va l sa i sub lucrarea bra ului Meu celui 
puternic el îi va alunga din p mântul 

u».  
Ie . 11, 1; 12, 33; 13, 3.  

2. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis 
tre el : «Eu sunt Domnul  

Ie . 15, 3.  

3. i M-am ar tat lui Avraam, lui Isaac i 
lui Iacov ca Dumnezeu Atotputernic, iar 
cu numele Meu de Domnul nu M-am 

cut cunoscut lor.  
Fac. 17, 1; 26, 24; 28, 13.  

4. Mai mult : am f cut leg mânt cu ei, ca 
 le dau p mântul Canaan, p mântul 

pribegiei lor, în care r ceau ei.  
5. i, în sfâr it, am auzit suspinul fiilor 
lui Israel, pe care îi in Egiptenii în robie, 
i Mi-am adus aminte de leg mântul Meu 

cu voi.  
Ie . 2, 24.  

6. Mergi dar de vorbe te fiilor lui Israel i 
le spune : Eu sunt Domnul i am s  v  
scot de la munca cea grea a Egiptenilor i 
am s  v  izb vesc din robia lor ; am s  v  
izb vesc cu bra  înalt i cu pedepse mari ;  

Ie . 7, 4. Lev 23, 43. 4 Reg. 17, 36. Ier. 32, 21.  
7. Am s  v  primesc s -Mi fi i popor, iar 
Eu s  v  fiu Dumnezeu i voi ve i 
cunoa te c  Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru, Care v-a scos din p mântul 
Egiptului  i  de  sub  munca  ap toare  a  
Egiptenilor.  

Fac. 17, 7.  
8. Apoi am s  v  duc în p mântul acela 
pentru care Mi-am ridicat mâna s -l dau 
lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov, i pe 
care am s -l dau vou  în st pânire, c ci 
Eu sunt Domnul !»  

Iez. 47, 14.  
9.  i  a  gr it  Moise  a a  fiilor  lui  Israel  ;  
dar ei n-au ascultat pe Moise din pricina 
dezn dejdii i a greut ii muncilor lor.  
10. i iar i a gr it Domnul cu Moise i i-
a zis :  
11. «Intr i spune lui Faraon, regele 
Egiptului,  ca  s  lase  pe  fiii  lui  Israel  s  
ias  din ara lui !»  
12. Dar Moise a gr it înaintea Domnului 
i a zis : «Iat , fiii lui Israel nu m  

ascult . Cum, dar, m  va asculta Faraon ? 
i apoi eu sunt i gângav».  

Ie . 4, 10; 6, 30. Is. 6, 5.  
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13. Domnul îns  a gr it lui Moise i 
Aaron i le-a poruncit s  spun  lui 
Faraon, regele Egiptului, s  dea drumul 
fiilor lui Israel din ara Egiptului.  
14. Iat  acum încep torii familiilor 
str mo ti : Fiii lui Ruben, întâi-n scutul 
lui Israel : Enoh i Falu, He ron i Carmi. 
Acestea sunt familiile lui Ruben.  

Fac. 46, 8. Ie . 1, 2. Num. 26, 5. 1 Paral. 5, 1, 3.  
15.  Fiii  lui  Simeon  :  Iemuel  i  Iamin,  
Ohad i Iachin, ohar i Saul, fiii 
canaaneencii. Acestea sunt familiile lui 
Simeon.  

1 Paral. 4, 24.  
16. Iar numele fiilor lui Levi, în ira i cum 
s-au n scut, sunt acestea : Gher on, Cahat 
i Merari. Iar anii vie ii lui Levi au fost o 

sut  treizeci i apte.  
Fac. 46, 11. Num. 3, 17; 26, 57. 1 Paral. 6, 1, 16; 23, 6.  

17. Fiii lui Gher on : Libni i imei, cu 
familiile lor.  

Num. 3, 18. 1 Paral. 6, 17; 23, 7.  
18. Fiii lui Cahat : Amram, I har, Hebron 
i Uziel. Iar anii vie ii lui Cahat au fost o 

sut  treizeci i trei de ani.  
Num. 3, 19. 1 Paral. 6, 28; 23, 12.  

19. Fiii lui Merari : Mahli i Mu i. Acesta 
este neamul lui Levi, dup  familiile lui.  

Num. 26, 57. 1 Paral. 23, 21.  
20. Amram îns  a luat de femeie pe 
Iochebed, fata unchiului s u, i aceasta i-
a n scut pe Aaron i pe Moise, precum i 
pe  Mariam,  sora  lor.  Iar  anii  vie ii  lui  
Amram au fost o sut  treizeci i apte de 
ani.  

Ie . 2, 1-2. Num. 26, 59. 1 Paral. 6, 3; 23, 13. Fapt. 7, 20. 
Evr. 11, 23.  

21. Fiii lui I har : Core, Nefeg i Zicri.  
Num. 16, 1.  

22. Fiii lui Uziel : Misael, El afan i Sitri.  
Lev 10, 4. Num. 3, 30.  

23. Iar Aaron i-a luat de so ie pe 
Elisaveta, fata lui Aminadab i sora lui 
Naason ; aceasta i-a n scut pe Nadab i 
pe Abiud, pe Eleazar i pe Itamar.  

Ie . 28, 1. Num. 3, 2.  

24. Fiii lui Core : Asir, Elcana i Abiasaf. 
Acestea sunt familiile lui Core.  

1 Paral. 6, 22.  
25. Eleazar, fiul lui Aaron, i-a luat de 
femeie  pe  una  din  fiicele  lui  Putiel  i  
aceasta i-a n scut pe Finees. Ace tia sunt 
încep torii familiilor str mo ti ale 
levi ilor.  

Num. 25, 7. 1 Paral. 6, 4.  
26. Acesta este acel Aaron i acel Moise, 

rora Dumnezeu le-a zis : «Scoate i pe 
fiii lui Israel din p mântul Egiptului cu 

tirea lor !»  
Fapt. 7, 37.  

27. i ace tia au spus lui Faraon, regele 
Egiptului, s  dea drumul fiilor lui Israel 
din p mântul Egiptului. Acesta este acel 
Aaron i acesta este acel Moise  
28. Din timpul când a gr it Domnul cu 
Moise în ara Egiptului  
29.  i  i-a  zis  lui  :  «Eu  sunt  Domnul  !»  
Spune lui Faraon, regele Egiptului, câte- i 
vorbesc Eu  
30. Iar Moise a r spuns Domnului : «Iat  
eu sunt greoi la vorb . Cum dar m  va 
asculta Faraon ?»  

Ie . 4, 10; 6, 12.  
CAP. 7 
Pl gile Egiptului. 
1. R spuns-a Domnul lui Moise i i-a zis 
: «Iat , Eu fac din tine un dumnezeu 
pentru Faraon, iar Aaron, fratele t u, î i 
va fi prooroc.  

Fac. 4, 15-16.  
2. Tu dar vei gr i lui Aaron toate câte î i 
voi porunci, iar Aaron, fratele t u, va 
spune lui Faraon, ca s  lase pe fiii lui 
Israel s  ias  din p mântul lui.  
3. Eu îns  voi învârto a inima lui Faraon 
i voi ar ta mul imea semnelor Mele i a 

minunilor Mele în p mântul Egiptului.  
Ie . 4, 21; 14, 4.  

4. Faraon nu v  va asculta, dar Eu îmi voi 
pune mâna asupra Egiptului i voi scoate 

tirile Mele, pe poporul Meu, pe fiii lui 
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Israel din p mântul Egiptului, cu mare 
izbând .  

Ie . 8, 15, 19; 6, 6.  
5. Când voi întinde mâna Mea asupra 
Egiptului i voi scoate pe fiii lui Israel 
din mijlocul lui, atunci vor cunoa te to i 
Egiptenii c  Eu sunt Domnul».  
6. Moise i Aaron s-au supus ; cum le-a 
poruncit Domnul, a a au f cut.  

Iosua 24, 5.  
7. Când au început a gr i lui Faraon, 
Moise era de optzeci de ani, iar Aaron, 
fratele lui, de optzeci i trei de ani.  

Ie . 2, 23.  
8.  i  a  gr it  Domnul  cu  Moise  i  cu  
Aaron i a zis :  

Ie . 9, 8; 12, 1. Deut. 4, 33.  
9. «Dac  Faraon v  va zice : D -ne vreun 
semn sau vreo minune, atunci tu s  zici 
fratelui t u Aaron : Ia toiagul i-l arunc  
jos înaintea lui Faraon i înaintea 
slujitorilor lui, i se va face arpe».  

Ps. 104, 27.  
10. S-au dus deci Moise i Aaron la 
Faraon i la slujitorii lui i au f cut cum 
le poruncise Domnul : a aruncat Aaron 
toiagul s u înaintea lui Faraon i înaintea 
slujitorilor lui i s-a f cut arpe.  

Ie . 4, 3.  
11. Atunci a chemat i Faraon pe 
în elep ii Egiptului i pe vr jitori i au 

cut i vr jitorii Egiptenilor asemenea 
lucru cu vr jile lor :  

Fac. 41, 8. 2 Tim. 3, 8.  
12. Fiecare din ei i-a aruncat toiagul i s-
a f cut arpe. Dar toiagul lui Aaron a 
înghi it toiegele lor.  
13. De aceea s-a învârto at inima lui 
Faraon i nu i-a ascultat, dup  cum 
spusese Domnul.  

Ie . 4, 21. 1 Reg. 6, 6.  
14. Zis-a Domnul c tre Moise : «Inima 
lui Faraon se înd tnice te i nu las  
poporul.  

Ie . 9, 7. 1 Reg. 6, 6.  

15. Du-te dar la Faraon diminea  ; iat  el 
are s  ias  la ap , iar tu s  stai în calea 
lui, pe malul râului, i toiagul acesta, care 
s-a pref cut în arpe, s -l iei în mâna ta ;  

Ie . 4, 3.  
16. i s  zici lui Faraon : Domnul, 
Dumnezeul Evreilor m-a trimis la tine s -
i spun : Las  pe poporul Meu s -Mi fac  

slujb  în pustie ; i iat  pân  acum nu M-
ai ascultat.  

Ie . 5, 1; 8, 1, 20; 9, 1.  
17. A a zice Domnul : Din aceasta vei 
cunoa te c  Eu sunt Domnul : iat , cu 
acest toiag, care e în mâna mea, voi lovi 
apa din râu i se va preface în sânge ;  

Ie . 4, 9.  
18. Pe tele din râu va muri, râul se va 
împu i i Egiptenii nu vor putea bea ap  
din râu».  
19.  i  a  mai  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«S  zici lui Aaron, fratele t u : Ia toiagul 
în mân i întinde- i mâna asupra apelor 
Egiptului : asupra râurilor lui, asupra 
lacurilor lui i asupra oric rei adun ri de 
ap  ;  i  se  vor  preface  în  sânge  i  va  fi  
sânge în toat ara Egiptului, în vasele de 
lemn i în cele de piatr  !»  

Ie . 4, 9; 8, 5. Apoc. 11, 6.  
20. i au f cut Moise i Aaron cum le-a 
poruncit Domnul : a ridicat Aaron toiagul 

u i a lovit apa râului, înaintea ochilor 
lui Faraon i înaintea ochilor slujitorilor 
lui, i toat  apa din râu s-a pref cut în 
sânge.  

Ie . 17, 5. Ps. 77, 44; 104, 29. În el. 11, 6.  
21. Atunci pe tele din râu a murit, râul s-
a împu it i Egiptenii nu puteau s  bea 
ap  din râu ; i era sânge în toat ara 
Egiptului.  
22. i au f cut a a i magii Egipteni cu 
vr jile lor. De aceea s-a învârto at inima 
lui Faraon i nu i-a ascultat, precum le 
spusese Domnul.  

În el. 17, 7.  
23. Întorcându-se, Faraon a intrat în casa 
sa i nu a pus la inim  aceasta.  
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24. Atunci au s pat to i Egiptenii în 
preajma râului, ca s  g seasc  s  bea ap , 

ci din râu nu puteau s  bea ap .  
25. Se împliniser apte zile de când 
lovise Domnul apa.  
CAP. 8 
Alte trei pl gi asupra Egiptului : 
broa te, ân ari i t uni. 
1.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Intr  la Faraon i-i zi : A a gr ie te 
Domnul : Las  pe poporul Meu, ca s -Mi 
slujeasc .  

Ie . 3, 18; 5, 1; 7, 16.  
2. Iar de nu vei vrea s -l la i, iat  Eu voi 
lovi toate inuturile tale cu broa te.  
3. Râul va mi una de broa te i, ie ind, 
acestea  se  vor  sui  în  casele  tale,  în  
dormitoarele tale, pe paturile tale, în 
casele slujitorilor t i i ale poporului t u, 
în cuptoarele tale i în aluaturile tale ;  
4. Pe tine, pe poporul t u i pe toate 
slugile tale se vor sui broa te».  
5.  i  a  mai  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Spune lui Aaron, fratele t u : întinde 
toiagul cu mâna ta spre râuri, spre lacuri 
i  spre  b i  i  f  s  ias  broa te  în  

mântul Egiptului !»  
Ie . 7, 19.  

6. i i-a întins Aaron mâna sa asupra 
apelor Egiptului i ele au scos broa te ; i 
au ie it broa te i au acoperit p mântul 
Egiptului.  

Ps. 77, 45; 104, 30.  
7. Dar au f cut asemenea i vr jitorii 
Egiptenilor cu vr jile lor i au scos 
broa te în p mântul Egiptului.  

În el. 17, 7.  
8. Atunci a chemat Faraon pe Moise i pe 
Aaron i a zis : «Ruga i-v  pentru mine 
Domnului s  dep rteze broa tele de la 
mine i de la poporul meu i voi l sa 
poporul lui Israel s  jertfeasc  Domnului 
!»  

Ie . 10, 16. Num. 21, 7. 3 Reg. 13, 6.  

9.  Moise  îns  a  zis  c tre  Faraon  :  
«Soroce te-mi însu i când s  m  rog 
pentru tine, pentru slugile tale i pentru 
poporul t u, ca s  piar  broa tele de la 
tine, de la poporul t u i din casele 
voastre i s  r mân  numai în râu»,  
10. Iar el a zis : «Mâine». Zis-a Moise : 
«Va fi cum ai zis, ca s tii c  nu este 
altul ca Domnul Dumnezeul nostru.  

Ie . 9, 14; 15, 11.  
11. Se vor dep rta broa tele de la tine, 
din casele tale, din arine, de la slugile 
tale i de la poporul t u i numai în râu 
vor r mâne».  
12. Ie ind deci Moise i Aaron de la 
Faraon, a strigat Moise c tre Domnul ca 

 piar  broa tele pe care le trimisese 
împotriva lui Faraon.  
13. i a f cut Domnul dup  cuvântul lui 
Moise i au murit broa tele de prin case, 
de prin cur i i de prin arini ;  
14. i le-au adunat gr mezi, gr mezi, i 
s-a împu it p mântul.  
15. V zând îns  c  s-a f cut u urare, 
Faraon  i-a  învârto at  inima  i  nu  i-a  
ascultat, dup  cum spusese Domnul.  

Ie . 4, 21; 7, 4; 9, 7, 13. Rom. 2, 4-5.  
16. Atunci a zis Domnul c tre Moise : 
«Spune lui Aaron : Întinde- i toiagul t u 
cu mâna i love te râna p mântului i 
vor fi ân ari pe oameni, pe vite, pe 
Faraon i în casa lui i pe slugile lui ; 
toat râna p mântului se va face ân ari 
în tot p mântul Egiptului».  
17. i au f cut ei a a : Aaron i-a întins 
toiagul cu mâna sa i a lovit râna 

mântului i s-au ivit ân ari pe oameni 
i pe vite. Toat râna p mântului s-a 
cut ân ari în tot p mântul Egiptului.  

Ps. 104, 31.  
18. Au încercat atunci i magii cu vr jile 
lor s  fac ân ari, dar n-au putut. i au 

mas ân ari pe oameni i pe vite.  
În el. 17, 7.  
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19. i au zis magii c tre Faraon : «Acesta 
e degetul lui Dumnezeu !» Dar inima lui 
Faraon s-a învârto at i nu i-a ascultat, 
dup  cum spusese Domnul.  

Ie . 4, 21; 7, 3-4. Ps. 63, 10. Mat. 12, 28. Luc. 11, 20.  
20. Zis-a Domnul c tre Moise : «Scoal  
mâine de diminea i ie i înaintea lui 
Faraon în vremea când el are s  ias  la 
ap , iar tu s -i zici : A a gr ie te Domnul 
: Las  pe poporul Meu ca s -Mi slujeasc  
în pustie !  

Ie . 5, 1; 7, 16; 8, 1.  
21. Dac  îns  nu vei l sa pe poporul 
Meu, iat  Eu voi trimite asupra ta, asupra 
slujitorilor t i, asupra poporului t u i 
asupra caselor voastre t uni i se vor 
umple casele Egiptenilor de t uni i 

mântul pe care tr iesc ei.  
22. i voi osebi în ziua aceea p mântul 
Go en în care locuie te poporul Meu, c  
acolo nu vor fi t uni ca s tii c  Eu sunt 
Domnul, în mijlocul acestei ri.  

Ie . 9, 26.  
23. Voi face deosebire între poporul Meu 
i poporul t u i chiar mâine va fi semnul 

acesta pe p mânt».  
24.  i  a  f cut  Domnul  a a  i  a  venit  
mul ime de t uni în casa lui Faraon, în 
casele slujitorilor lui i în tot p mântul 
Egiptului, încât s-a pustiit ara de t uni.  

Ps. 77, 45; 104, 31. În el. 16, 1, 9.  
25. Atunci a chemat Faraon pe Moise i 
pe Aaron i a zis : «Merge i i aduce i 
jertf  Domnului Dumnezeului vostru în 
ar  !»  

26. Moise îns  a zis : «Nu este cu putin  
 se fac  a a, pentru c  cele ce aducem 

noi jertf  Domnului Dumnezeului nostru 
sunt urâciune înaintea Egiptenilor. i de 
vom jertfi noi înaintea Egiptenilor cele ce 
sunt urâciune pentru ei, nu ne vor ucide, 
oare, cu pietre ?  

Fac. 43, 32; 46, 34.  
27. De aceea ne vom duce în pustie cale 
de trei zile i vom aduce acolo jertf  

Domnului Dumnezeului nostru, dup  
cum ne va zice Domnul».  

Ie . 3, 18.  
28.  Zis-a  Faraon  :  «Eu  v  voi  l sa  s  
aduce i jertf  Domnului Dumnezeului 
vostru, în pustie, dar s  nu v  duce i 
departe. Ruga i-v  dar Domnului pentru 
mine !»  

3 Reg. 13, 6. Fapt. 8, 24.  
29. Iar Moise a zis : «Iat , cum voi ie i de 
la tine, m  voi ruga Domnului Dumnezeu 
i mâine se vor îndep rta t unii de la 

Faraon, de la slujitorii lui i de la poporul 
lui, dar Faraon s  înceteze a mai în ela, 
nedând drumul poporului s  aduc  jertf  
Domnului !»  
30. i ie ind Moise de la Faraon, s-a 
rugat lui Dumnezeu.  
31. i a f cut Domnul dup  cum zisese 
Moise : a îndep rtat t unii de la Faraon, 
de la slujitorii lui i de la poporul lui i n-
a mai r mas nici unul.  

Ie . 10, 19; 14, 28.  
32. Dar Faraon i-a învârto at inima i de 
data aceasta i n-a l sat poporul s  se 
duc .  

Ie . 9, 7.  
CAP. 9 
Alte trei pl gi asupra Egiptului : 
moarte mare în vite, bube pe Egipteni 
i grindin . 

1.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Intr  la Faraon i-i spune : Acestea zice 
Domnul Dumnezeul Evreilor : Las  pe 
poporul Meu s -Mi slujeasc  !  

Ie . 5, 1; 7, 16; 10, 3.  
2. Iar de nu vei vrea s  la i pe poporul 
Meu, ci-l vei mai ine,  
3. Iat , mâna Domnului va fi peste vitele 
tale cele de la câmp : peste cai, peste 
asini, peste c mile, peste boi i oi i va fi 
moarte foarte mare.  

Deut. 2, 15. Ps. 77, 50.  
4.  Dar  va  face  Domnul  osebire  în  ziua  
aceea între vitele Israeli ilor i vitele 
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Egiptenilor : din toate vitele fiilor lui 
Israel nu va muri nici una».  
5.  i  a  pus  Domnul  soroc  i  a  zis  :  
«Mâine va face Domnul aceasta în ara 
aceasta !»  
6. i a doua zi a f cut Domnul aceasta i 
au murit toate vitele Egiptenilor, iar din 
vitele fiilor lui Israel n-a murit nici una.  

Ps. 77, 50.  
7. Atunci a trimis Faraon s  afle i iat  
din toate vitele fiilor lui Israel nu murise 
nici una. Dar inima lui Faraon s-a 
învârto at i nu a l sat poporul s  se 
duc .  

Ie . 7, 14; 8, 15, 32.  
8.  Iar i  a  gr it  Domnul  cu  Moise  i  cu  
Aaron i a zis : «Lua i-v  câte o mân  
plin  de cenu  din cuptor i s-o arunce 
Moise  spre  cer  înaintea  lui  Faraon  i  a  
slujitorilor lui.  

Ie . 7, 8.  
9. i se va stârni pulbere în tot p mântul 
Egiptului i vor fi pe oameni i pe vite 

ni i b ici ustur toare în toat ara 
Egiptului».  

Lev 13, 12. Deut. 28, 27. Apoc. 16, 2.  
10. Deci, au luat ei cenu  din cuptor, au 
mers înaintea lui Faraon, a aruncat-o 
Moise spre cer i s-au f cut bube cu puroi 
pe oameni i pe vite ;  
11. i magii n-au putut sta împotriva lui 
Moise din pricina r nilor, pentru c  erau 
bube pe ei i în tot Egiptul.  

În el. 17, 7.  
12. Dar Domnul a învârto at inima lui 
Faraon i nu i-a ascultat, cum zisese 
Domnul lui Moise.  

Ie . 4, 21; 8, 15.  
13.  Zis-a  Domnul  c tre  Moise  :  «S  te  
scoli mâine de diminea , s  te înf ezi 
lui Faraon i s -i zici : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeul Evreilor : Las  pe 
poporul Meu ca s -Mi slujeasc ,  
14. Fiindc  de data aceasta voi trimite 
toate pedepsele Mele împotriva ta, a 
slugilor tale i a poporului t u, ca s  vezi 

 nu  este  altul  asemenea  Mie  în  tot  
mântul.  

Ie . 8, 10. În el. 16, 24.  
15. De Mi-a  fi întins mâna i te-a  fi 
lovit pe tine i pe poporul t u cu cium , 
tu ai fi fost ters de pe fa a p mântului ;  
16. Dar te-am cru at, ca s -Mi ar t 
puterea Mea i ca s  se vesteasc  numele 
Meu în tot p mântul,  

Ie . 14, 9-10. Rom. 9, 17.  
17. i tu tot te mai împotrive ti poporului 
Meu i nu-l la i.  
18. Iat , Eu voi ploua mâine, pe vremea 
asta, grindin  foarte mult , cum n-a mai 
fost în Egipt de la întemeierea lui i pân  
în ziua aceasta.  
19. Trimite dar acum s  adune turmele 
tale i toate câte ai la câmp, c  asupra 
tuturor oamenilor i vitelor, care vor fi în 
arin i nu vor intra în cas , va c dea 

grindin i vor muri».  
20. Acei dintre robii lui Faraon, care s-au 
temut de Domnul, au adunat în grab  pe 
oamenii i turmele lor acas ,  
21. Iar cei ce n-au luat aminte la cuvântul 
Domnului, aceia i-au l sat slugile i 
vitele lor în câmp.  
22.  i  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Întinde mâna ta spre cer i va c dea 
grindin  peste tot p mântul Egiptului : 
peste oameni, peste turme i peste toat  
iarba câmpului din p mântul Egiptului !»  
23. Atunci i-a întins Moise mâna spre 
cer i a slobozit Domnul tunete, grindin  
i foc pe p mânt ; i a plouat Domnul 

grindin  în p mântul Egiptului.  
Ps. 77, 47-48; 104, 32. În el. 16, 16, 17, 22; 19, 20.  

24. Aceasta a fost o grindin  foarte mare 
i printre grindin  ardea foc, cum nu mai 

fusese în tot p mântul Egiptului, de când 
se a ezaser  oamenii pe el.  

3 Reg. 18, 38.  
25. Grindina aceasta a b tut în tot 

mântul Egiptului, tot ce era pe câmp, 
oameni i dobitoace ; toat  iarba 
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câmpului a b tut-o grindina i to i pomii 
de pe câmp i-a rupt grindina.  

Ps. 104, 33.  
26. Numai în inutul Go en, unde tr iau 
fiii lui Israel, n-a fost grindin .  

Ie . 8, 22.  
27. Atunci trimi ând, Faraon a chemat pe 
Moise  i  pe  Aaron  i  a  zis  c tre  ei  :  
«Acum v d c  am p tuit ! Domnul este 
drept, iar eu i poporul meu suntem 
vinova i.  

Ie . 10, 16. Ps. 118, 137. Plâng. 1, 18.  
28. Ruga i-v  Domnului pentru mine, s  
înceteze tunetele, grindina i focul pe 

mânt i  v  voi l sa i,  mai mult,  nu v  
voi împiedica !»  

3 Reg. 13, 6.  
29. Iar Moise i-a zis : «Îndat  ce voi ie i 
din ora , voi întinde mâna mea spre cer, 

tre Domnul, i vor înceta tunetele ; nu 
va mai fi nici grindin , nici ploaie, ca s  
cuno ti c  al Domnului este p mântul.  

Ps. 23, 1.  
30. Dar tiu c  tu i slujitorii t i nu v  
teme i înc  de Domnul Dumnezeu».  
31. Atunci inul i orzul s-au stricat, 
pentru c  orzul era înspicat i inul în 
floare.  
32. Iar grâul i ov zul nu s-au stricat, 
pentru c  acestea erau mai târzii.  

Ie . 10, 12.  
33. Ie ind deci Moise de la Faraon i din 
cetate i întinzându- i mâinile c tre 
Domnul, au încetat tunetele i grindina i 
s-a oprit ploaia.  
34. V zând îns  c  au încetat ploaia, 
grindina i tunetele, p tuit-a Faraon 
înainte i i-a învârto at inima i el i 
slugile sale.  
35. i învârto at  fiind inima lui Faraon 
i a slugilor lui, el n-a l sat pe fiii lui 

Israel s  plece cum poruncise Dumnezeu 
prin mâna lui Moise.  
CAP. 10 

custe i întuneric în p mântul 
Egiptului. 
1. Atunci a gr it iar i Domnul cu Moise 
i  a  zis  :  «Intr  la  Faraon,  c  i-am  

învârto at inima lui i a slugilor lui, ca s  
ar t între ei pe rând aceste semne ale 
Mele ;  
2. Ca s  istorisi i în auzul fiilor vo tri i 
al fiilor fiilor vo tri câte am f cut în Egipt 
i semnele Mele, pe care le-am ar tat 

într-însul,  i  ca  s  cunoa te i  c  Eu  sunt  
Domnul !»  

Ie . 12, 26; 15, 26. Ioil 1, 3.  
3. i a intrat Moise i Aaron la Faraon i 
i-au zis : «A a gr ie te Domnul 
Dumnezeul Evreilor : Pân  când nu vei 
vrea s  te smere ti înaintea Mea ? Las  
pe poporul Meu, ca s -Mi slujeasc  !  

Ie . 9, 1.  
4. Iar de nu vei l sa pe poporul Meu, iat  
mâine, pe vremea asta, voi aduce l custe 
multe în toate hotarele tale ;  

Ps. 104, 34.  
5. i vor acoperi ele fa a p mântului, 
încât p mântul nu se va putea vedea, i 
vor mânca tot ce a mai r mas la voi, pe 

mânt, nestricat de grindin  ; to i pomii 
ce cresc prin câmpiile voastre ;  
6. Vor umplea casele tale, casele tuturor 
slugilor tale i toate casele în tot 

mântul Egiptenilor, cum n-au v zut 
rin ii t i, nici p rin ii p rin ilor t i de 

când tr iesc ei pe p mânt i pân  în ziua 
de ast zi». Apoi s-a întors Moise i a ie it 
de la Faraon.  
7. Atunci dreg torii lui Faraon au zis 

tre acesta : «Oare mult are s  ne 
chinuiasc  omul acesta ? D  drumul 
oamenilor acestora, ca s  fac  slujb  
Dumnezeului lor ! Sau vrei s  vezi 
Egiptul pierind ?»  
8. i ei au întors pe Moise i pe Aaron la 
Faraon ; iar Faraon a zis c tre ei : 
«Duce i-v i face i slujb  Domnului 
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Dumnezeului vostru ! Dar cine sunt cei 
care trebuie s  mearg  ?»  
9. R spuns-a Moise : «Vom merge cu cei 
tineri i cu cei b trâni ai no tri, cu fiii 
no tri, cu fiicele noastre, cu oile noastre 
i cu boii no tri, c ci e s rb toarea 

Domnului Dumnezeului nostru».  
10. Faraon îns  le-a zis : «Fie a a ! 
Dumnezeu  cu  voi  !  Eu  sunt  gata  s  v  
dau drumul. Dar la ce s  v  duce i cu 
copiii ? Se vede c  ave i gând r u.  
11. Nu ! Duce i-v  numai b rba ii i 
face i slujb  Domnului, cum a i cerut !» 

i au fost da i afar  de la Faraon.  
12.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Întinde- i mâna ta asupra p mântului 
Egiptului i vor n li l custele asupra 

mântului Egiptului i vor mânca toat  
iarba p mântului, toate roadele pomilor i 
tot ce a r mas nestricat de grindin ».  

Ie . 9, 32.  
13. Deci i-a ridicat Moise toiagul s u 
asupra p mântului Egiptului i a adus 
Domnul asupra p mântului acestuia vânt 
de la r rit toat  ziua aceea i toat  
noaptea i, când s-a f cut ziu , vântul de 
la r rit a adus l custe.  

Ie . 14, 21. Num. 11, 31. Ps. 104, 34.  
14. i au n lit ele în tot p mântul 
Egiptului, s-au a ezat în toate inuturile 
Egiptului mul ime mult  ; asemenea 

custe n-au mai fost i nu vor mai fi.  
Ps. 77, 46.  

15. i au acoperit ele toat ara, cât nu se 
mai vedea p mântul ; i au mâncat toat  
iarba p mântului i toate roadele pomilor, 
care nu fuseser  stricate de grindin  ; i 
n-a r mas nici un fir de verdea , nici în 
arbori, nici în iarba câmpului în tot 

mântul Egiptului.  
Ps. 104, 35.  

16. Atunci Faraon a chemat în grab  pe 
Moise i pe Aaron i le-a zis : «Gre it-am 
înaintea Domnului Dumnezeului vostru i 
înaintea voastr  !  

Ie . 8, 8, 25; 9, 27.  
17. Ierta i-mi acum înc  o dat  gre eala 
mea i v  ruga i Domnului Dumnezeului 
vostru s  abat  în orice chip de la mine 
pr dul acesta !»  
18. i ie ind de la Faraon, Moise s-a 
rugat lui Dumnezeu,  
19. i Domnul a stârnit vânt puternic de 
la apus i acesta a dus l custele i le-a 
aruncat în Marea Ro ie i n-a r mas nici 
o l cust  în tot p mântul Egiptului.  

Ie . 8, 31.  
20. Dar Domnul a învârto at inima lui 
Faraon i acesta n-a dat drumul fiilor lui 
Israel.  

Ie . 11, 10; 14, 4.  
21. Atunci a zis Domnul c tre Moise : 
«Întinde mâna ta spre cer i se va face 
întuneric în p mântul Egiptului, încât s -l 
pip i cu mâna».  

Is. 50, 3. În el. 17, 2, 14.  
22. i i-a întins Moise mâna sa spre cer 
i s-a f cut întuneric bezn  trei zile în tot 

mântul Egiptului,  
Ps. 104, 28.  

23. De nu se vedea om cu om, i nimeni 
nu s-a urnit de la locul s u trei zile. Iar la 
fiii lui Israel a fost lumin  peste tot în 
locuin ele lor.  

Ps. 111, 4. În el. 17, 5; 18, 1.  
24. Atunci a chemat Faraon pe Moise i 
pe Aaron i le-a zis : «Duce i-v i face i 
slujb  Domnului Dumnezeului vostru, 
dar s  r mân  aici vitele voastre m runte 
i mari, iar copiii s  mearg  cu voi».  

Ie . 8, 8.  
25. Moise îns  a zis : «Ba nu, ci d -ne 
vite pentru jertfele i arderile de tot ce 
avem s  aducem Domnului Dumnezeului 
nostru.  
26. Deci, s  mearg  cu noi i turmele 
noastre  i  s  nu  r mân  nici  un  picior,  

ci din ele avem s  lu m ca s  aducem 
jertf  Domnului Dumnezeului nostru ; 
dar, pân  nu vom ajunge acolo, nu tim 
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ce avem s  aducem jertf  Domnului 
Dumnezeului nostru».  
27. Domnul a învârto at inima lui Faraon 
i el n-a vrut s  le dea drumul,  

28. Ci a zis Faraon c tre Moise : «Du-te 
de aici ! Dar bag  de seam  s  nu te mai 
ar i în fa a mea, c ci în ziua când vei 
vedea fa a mea, vei muri».  
29.  R spuns-a  Moise  :  «Cum  ai  zis,  a a  
va fi. Mai mult nu voi mai vedea fa a ta 
!»  

Evr. 11, 27.  
CAP. 11 
Vestirea pl gii a zecea. 
1. Dup  aceea a zis Domnul c tre Moise : 
«Înc  o plag  voi mai aduce asupra lui 
Faraon i asupra Egiptului i dup  aceea 

 vor da drumul de aici. Dar când v  vor 
da drumul, cu gr bire v  vor alunga de 
aici.  

Ie . 6, 1; 12, 33. Ps. 104, 38.  
2. Spune dar poporului în tain , ca fiecare 

rbat de la vecinul s u i fiecare femeie 
de la vecina ei s  cear  împrumut vase de 
argint i vase de aur i haine».  
3. i a dat Domnul poporului S u trecere 
înaintea Egiptenilor i ace tia le-au 
împrumutat cele cerute. Dar i Moise 
ajunsese mare foarte în p mântul 
Egiptului, înaintea lui Faraon i a 
slujitorilor lui Faraon i a tot poporul.  

Ie . 3, 21; 12, 36. Sir. 44, 28; 45, 1.  
4. i a zis Moise : «A a gr ie te Domnul 
: La miezul nop ii voi trece prin Egipt  
5. i va muri tot întâiul n scut în 

mântul Egiptului, de la întâiul n scut al 
lui Faraon, care urmeaz  s ad  pe 
tronul s u, pân  la întâiul n scut al roabei 
de la râ ni i pân  la întâiul n scut al 
dobitoacelor.  

Ie . 4, 23. Ps. 77, 51; 104, 36. În el. 18, 5.  
6. i va fi plângere mare în tot p mântul 
Egiptului, cum n-a mai fost i cum nu va 
mai fi.  

7. Iar la to i fiii lui Israel nici câine nu va 
tra,  nici  la  om,  nici  la  dobitoc,  ca  s  

cunoa te i ce deosebire face Domnul 
între Egipteni i Israeli i.  
8. i se vor pogorî to i ace ti slujitori ai 

i la mine i, închinându-se mie, vor zice 
: Ie i împreun  cu tot poporul t u, pe 
care-l pov uie ti tu. i dup  aceea voi i 
ie i». i a ie it Moise de la Faraon 
înfierbântat de mânie.  

Num. 12, 3.  
9. Apoi a zis Domnul c tre Moise : «Nu 

 va asculta nici acum Faraon, ca s  se 
înmul easc  semnele Mele i minunile 
Mele în p mântul Egiptului !»  
10. A f cut deci Moise i Aaron toate 
semnele i minunile acestea înaintea lui 
Faraon. Dar Domnul a învârto at inima 
lui Faraon i el n-a ascultat s  lase pe 
Israel s  ias  din p mântul s u.  

Ie . 9, 16; 10, 20. Rom. 9, 17.  
CAP. 12 
Mielul pascal i moartea întâilor 

scu i ai Egiptenilor. 
1. Apoi a gr it Domnul cu Moise i 
Aaron în p mântul Egiptului i le-a zis :  

Ie . 7, 8.  
2. «Luna aceasta s  v  fie începutul 
lunilor, s  v  fie întâia între lunile anului.  

Ie . 13, 4; 34, 18. Num. 9, 1-2. Iosua 4, 19.  
3. Vorbe te deci la toat  ob tea fiilor lui 
Israel i le spune : În ziua a zecea a lunii 
acesteia s i ia fiecare din capii de 
familie un miel ; câte un miel de familie 

 lua i fiecare.  
Deut. 16, 2. 2 Paral. 30, 18; 35, 6. Ioan 1, 29, 36. 1 Cor. 5, 

7. Evr. 11, 28.  
4. Iar dac  vor fi pu ini în familie, încât 

 nu fie deajuns ca s  poat  mânca 
mielul, s  ia cu sine de la vecinul cel mai 
aproape de dânsul un num r de suflete : 
num ra i-v  la un miel atâ ia cât pot s -l 

nânce.  
5.  Mielul  s  v  fie  de  un  an,  parte  

rb teasc i f  meteahn , i s  lua i 
sau un miel, sau un ied,  
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6. S -l ine i pân  în ziua a paisprezecea a 
lunii acesteia i atunci toat  adunarea 
ob tii fiilor lui Israel s -l junghie c tre 
sear .  

Ie . 16, 12. Lev 23, 5. Num. 9, 5. Deut. 16, 6.  
7.  S  ia  din  sângele  lui  i  s  ung  
amândoi u orii i pragul cel de sus al u ii 
casei unde au s -l m nânce.  

Evr. 11, 28.  
8. i s  m nânce în noaptea aceea carnea 
lui fript  la foc ; dar s-o m nânce cu 
azim i cu ierburi amare.  

Num. 9, 11.  
9. Dar s  nu-l mânca i nefript deajuns sau 
fiert în ap , ci s  mânca i totul fript bine 
pe foc, i capul cu picioarele i 

runtaiele.  
Deut. 16, 7.  

10.  S  nu  l sa i  din  el  pe  a  doua  zi  i  
oasele lui s  nu le zdrobi i. Ceea ce va 

mâne pe a doua zi s  arde i în foc.  
Ie . 23, 18; 34, 25. Deut. 16, 4.  

11. S -l mânca i îns  a a : s  ave i 
coapsele încinse, înc mintea în 
picioare i toiegele în mâinile voastre ; i 

-l mânca i cu grab , c ci este Pa tile 
Domnului.  

Luc. 12, 35. 1 Petr. 1, 13. Ef. 6, 14.  
12. În noaptea aceea voi trece peste 

mântul Egiptului i voi lovi pe tot 
întâiul n scut în p mântul Egiptului, al 
oamenilor i al dobitoacelor, i voi face 
judecat  asupra tuturor dumnezeilor în 

mântul Egiptului, c ci Eu sunt 
Domnul.  

Num. 33, 4. Ps. 135, 10. Evr. 11, 28.  
13. Iar la voi sângele va fi semn pe casele 
în care v  ve i afla : voi vedea sângele i 

 voi  ocoli  i  nu  va  fi  între  voi  ran  
omorâtoare, când voi lovi p mântul 
Egiptului.  
14. Ziua aceea s  fie spre pomenire i s  
pr znui i într-însa s rb toarea Domnului, 
din neam în neam ; ca a ezare ve nic  s-o 
pr znui i.  

Ie . 13, 10. Deut. 16, 3. Luc. 14, 12. Ioan 2, 13. Rom. 10, 
4.  

15. apte zile s  mânca i azime ; din ziua 
întâi s  dep rta i din casele voastre 
dospitura, c ci cine va mânca dospit din 
ziua  întâi  pân  în  ziua  a  aptea,  sufletul  
aceluia se va stârpi din Israel.  

Ie . 23, 15; 34, 18. Num. 28, 17. Iez. 45, 21. Mat. 26, 2, 
17. Luc. 22, 1.  

16. În ziua întâi s  ave i adunare sfânt , 
în ziua a aptea iar adunare sfânt  ; i în 
acele zile s  nu face i nici un fel de lucru 
decât numai cele ce trebuie fiec ruia de 
mâncat, numai acelea s  vi le face i.  

Lev 23, 6-7.  
17. P zi i s rb toarea azimilor, c  în ziua 
aceea am scos taberele voastre din 

mântul Egiptului ; p zi i ziua aceasta în 
neamul vostru ca a ez mânt ve nic.  
18. Începând din seara zilei a 
paisprezecea a lunii întâi i pân  în seara 
zilei a dou zeci i una a aceleia i luni, s  
mânca i pâine nedospit .  

Lev 23, 5. Num. 28, 16. Deut. 16, 1. Ioan 6, 4.  
19. apte zile s  nu se afle dospitur  în 
casele voastre ; tot cel care va mânca 
dospit, sufletul acela se va stârpi din 
ob tea lui Israel, fie str in sau b tina  al 

mântului aceluia.  
20.  Tot  ce  e  dospit  s  nu  mânca i,  ci  în  
toate a ez rile voastre s  mânca i azim ».  

Deut. 16, 4. 1 Cor. 5, 8.  
21. Apoi a chemat Moise pe to i b trânii 
fiilor lui Israel i le-a zis : «Merge i i v  
lua i miei dup  familiile voastre i 
junghia i Pa tile.  
22. Dup  aceea s  lua i un m nunchi de 
isop i, muindu-l în sângele strâns de la 
miel într-un vas, s  unge i pragul de sus 
i amândoi u orii u ii cu sângele cel din 

vas, iar voi s  nu ie i nici unul din cas  
pân  diminea a ;  

Lev 14, 2-4. Evr. 9, 19; 11, 28.  
23. C ci are s  treac  Domnul s  
loveasc  Egiptul ; i v zând sângele de 
pe pragul de sus i de pe cei doi u ori, 
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Domnul  va  trece  pe  lâng  u i  nu  va  
îng dui pierz torului s  intre în casele 
voastre, ca s  v  loveasc .  

Apoc. 9, 4.  
24. P zi i acestea ca un a ez mânt ve nic 
pentru voi i pentru copiii vo tri.  
25. Iar dup  ce ve i intra în p mântul pe 
care Domnul îl va da vou , cum a zis, s  

zi i rânduiala aceasta.  
26. i când v  vor zice copiii vo tri : Ce 
înseamn  rânduiala aceasta ?  

Ie . 10, 2; 13, 8, 14. Deut. 6, 20.  
27. S  le spune i : Aceasta este jertfa ce o 
aducem de Pa ti Domnului, Care în Egipt 
a trecut pe lâng  casele fiilor lui Israel, 
când a lovit Egiptul, iar casele noastre le-
a  izb vit».  i  s-a  plecat  poporul  i  s-a  
închinat.  

1 Cor. 11, 26.  
28. Au mers deci fiii lui Israel i au f cut 
toate cum poruncise Domnul lui Moise i 
Aaron ; a a au f cut.  

Num. 1, 54; 2, 34.  
29. Iar la miezul nop ii a lovit Domnul pe 
to i întâi-n scu ii în p mântul Egiptului, 
de la întâi-n scutul lui Faraon, care edea 
pe tron, pân  la întâi-n scutul robului, 
care sta în închisoare, i pe to i întâi-

scu ii dobitoacelor.  
Ie . 4, 23; 13, 15. Ps. 77, 51; 104, 36; 134, 8; 135, 10. 

În el. 18, 5, 11, 15-16.  
30. i s-a sculat noaptea Faraon însu i, 
toate slugile lui i to i Egiptenii, i s-a 

cut bocet mare în toat ara Egiptului, 
ci nu era cas  unde s  nu fie mort.  

În el. 18, 10; 19, 3.  
31. În aceea i noapte a chemat Faraon pe 
Moise i pe Aaron i le-a zis : «Scula i-v  
i ie i din p mântul poporului meu ! i 

voi i fiii lui Israel ! i duce i-v  de face i 
slujb  Domnului Dumnezeului vostru, 
precum a i zis.  
32. Lua i cu voi i oile i boii vo tri, cum 

i cerut, i v  duce i i m  binecuvânta i 
i pe mine !»  

33. i sileau Egiptenii pe poporul evreu 
 ias  degrab  din ara aceea, c ci ziceau 

: «Pierim cu to ii !»  
Ie . 6, 1; 11, 1. Ps. 104, 38. Is. 52, 12.  

34. Atunci poporul a luat pe umeri aluatul 
u  pân  a  nu  se  dospi,  cu  cove ile  

învelite în hainele lor.  
35.  i  f când  fiii  lui  Israel  cum  le  
poruncise Moise, ei au cerut de la 
Egipteni vase de argint i de aur i haine ;  

Ie . 3, 22.  
36. Iar Domnul a dat poporului S u 
trecere înaintea Egiptenilor, ca s -i dea 
tot ce a cerut. i astfel au fost pr da i 
Egiptenii.  

Ie . 3, 21; 11, 3. Ps. 104, 37.  
37. Fiii lui Israel au plecat din Ramses 
spre Sucot, ca la ase sute de mii de 

rba i pede tri, afar  de copii.  
Num. 33, 3. Deut. 16, 3; 26, 5. Iosua 24, 6. Ps. 77, 52; 

135, 11-12. Sir. 16, 11. Iuda 1, 5.  
38. i a mai ie it împreun  cu ei mul ime 
de  oameni  de  felurite  neamuri,  i  oi,  i  
boi, i turme foarte mari.  

Num. 11, 4.  
39. Iar din aluatul ce l-au scos din Egipt 
au copt azime, c  nu se dospise înc , 
pentru c  i-au scos Egiptenii i nu 
putuser  z bovi nici m car s i fac  de 
mâncare pentru drum.  
40.  Timpul  îns ,  cât  fiii  lui  Israel  i  

rin ii lor au tr it în Egipt i în ara 
Canaan, a fost de patru sute treizeci de 
ani.  

Fac. 15, 13. Fapt. 7, 6. Gal. 3, 17.  
41. Iar dup  trecerea celor patru sute 
treizeci de ani a ie it toat  o tirea 
Domnului din p mântul Egiptului, 
noaptea.  

Fac. 15, 16. Ps. 135, 11-12.  
42. Aceasta a fost noaptea de priveghere 
a Domnului pentru scoaterea lor din ara 
Egiptului i pe aceast  noapte de 
priveghere pentru Domnul o vor p zi to i 
fiii lui Israel din neam în neam.  
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43. Dup  aceea a zis Domnul c tre Moise 
i Aaron : «Rânduiala Pa telui este 

aceasta : Nimeni din cei de alt neam s  
nu m nânce din el.  

Ie . 7, 8. 2 Paral. 30, 25. 2 Cor. 6, 16. Ef. 2, 12.  
44. Dar tot robul cump rat cu bani i t iat 
împrejur s  m nânce din el.  

Lev 22, 10.  
45. Str inul i simbria ul a ijderea s  nu 

nânce din el.  
Gal. 4, 7.  

46. S  se m nânce în aceea i cas  ; s  nu 
sa i  pe  a  doua  zi  ;  carnea  s  nu  o  

scoate i afar  din cas i oasele s  nu le 
zdrobi i.  

Num. 9, 12. Ioan 19, 36.  
47. S -l pr znuiasc  toat  ob tea fiilor lui 
Israel.  
48. Iar de va veni la voi vreun str in s  
fac  Pa tile Domnului, s  tai împrejur pe 
to i cei de parte b rb teasc  ai lui i 
numai atunci s -l s vâr easc i va fi ca 
i locuitorul de ba tin  al rii ; dar tot cel 

net iat împrejur s  nu m nânce din el.  
2 Paral. 30, 25. 1 Cor. 11, 28.  

49. O lege s  fie i pentru b tina i 
pentru str inul ce se va a eza la voi !»  

Lev 24, 22. Num. 9, 14; 15, 15, 20. Gal. 3, 28.  
50. i au f cut fiii lui Israel cum 
poruncise Domnul lui Moise i Aaron ; 

a au f cut.  
51. Deci, în ziua aceea a scos Domnul pe 
fiii lui Israel din ara Egiptului, cu o tirea 
lor.  

Deut. 26, 8.  
CAP. 13 
Sfin irea celor întâi-n scu i. 
1. În vremea aceea a vorbit Domnul cu 
Moise i i-a zis :  
2. «S -Mi sfin ti pe tot întâiul n scut, 
pe tot cel ce se na te întâi la fiii lui Israel, 
de la om pân  la dobitoc, c  este al Meu 
!»  

Ie . 13, 12; 22, 29; 34, 19-20. Lev 27, 26. Num. 3, 13; 8, 
17. Deut. 15, 19. Luc. 2, 23.  

3.  Iar  Moise  a  zis  c tre  popor  :  «S  v  
aduce i aminte de ziua aceasta, în care a i 
ie it din p mântul Egiptului, din casa 
robiei, c ci cu mân  tare v-a scos 
Domnul de acolo i s  nu mânca i dospit ;  

Ie . 6, 1; 14, 8; 23, 15. Lev 22, 33. Deut. 4, 34, 37; 6, 21. 
Ps. 113, 1; 135, 12.  

4. C  ast zi ie i voi, în luna Aviv.  
Ie . 12, 2. Num. 9, 1.  

5.  Iar  când  te  va  duce  Domnul  
Dumnezeul t u în ara Canaaneilor, a 
Heteilor, a Amoreilor, a Heveilor, a 
Iebuseilor, a Ghergheseilor i a 
Ferezeilor, pentru care S-a jurat El 

rin ilor t i s i dea ara unde curge 
miere i lapte, s  faci slujba aceasta în 
aceast  lun .  

Fac. 15, 7; 17, 8. Deut. 26, 9.  
6. apte zile s  m nânci azime, iar în ziua 
a aptea este s rb toarea Domnului :  
7. Azime s  mânca i apte zile i s  nu se 

seasc  la tine pâine dospit , nici aluat 
dospit în toate hotarele tale.  

1 Cor. 5, 8.  
8.  În  ziua  aceea  s  spui  fiului  t u  i  s  
zici : Acestea sunt pentru cele ce a f cut 
Domnul cu mine, când am ie it din Egipt.  

Ie . 12, 26.  
9. S  fie acestea ca un semn pe mâna ta i 
aducere aminte înaintea ochilor t i, 
pentru ca legea Domnului s  fie în gura 
ta, c ci cu mân  tare te-a scos Domnul 
Dumnezeu din Egipt.  

Deut. 6, 8; 11, 18.  
10. S  p zi i dar legea aceasta din an în 
an, la vremea hot rât .  

Ie . 12, 14.  
11. i când te va duce Domnul 
Dumnezeul t u în ara Canaanului, cum 
S-a jurat ie i p rin ilor t i, i i-o va da 
ie,  

Fac. 15, 18.  
12. Atunci s  osebe ti Domnului pe tot 
cel de parte b rb teasc  de la oameni, 
care se na te întâi ; i pe tot cel de parte 

rb teasc , care se va na te întâi din 
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turmele sau de la vitele ce vei avea, s -l 
închini Domnului.  

Ie . 13, 2.  
13. Pe tot întâi-n scutul de la asin  s -l 

scumperi cu un miel ; iar de nu-l vei 
scump ra, îi vei frânge gâtul ; s  
scumperi i pe tot întâi-n scutul din 

oameni în neamul t u.  
Ie . 34, 20. Num. 3, 46.  

14. Când îns  te va întreba dup  aceea 
fiul t u i va zice : Ce înseamn  aceasta 
?, s -i spui : Cu mân  puternic  ne-a scos 
Domnul din p mântul Egiptului, din casa 
robiei.  

Ie . 12, 26.  
15. C  atunci când se înd tnicea Faraon 

 ne dea drumul, Domnul a omorât pe 
to i întâi-n scu ii în p mântul Egiptului, 
de la întâi-n scutul oamenilor pân  la 
întâi-n scutul dobitoacelor. De aceea 
jertfesc eu Domnului pe tot întâi-n scutul 
de parte b rb teasc i pe tot întâi-

scutul din fiii mei îl r scump r.  
Ie . 4, 23; 12, 29.  

16. S  fie dar aceasta ca un semn la mâna 
ta i ca o t bli  deasupra ochilor t i, c ci 
cu mân  tare ne-a scos Domnul din Egipt 
!»  

Deut. 6, 8. Fapt. 13, 17.  
17. Iar dup  ce Faraon a dat drumul 
poporului, Dumnezeu nu l-a dus pe calea 
cea c tre p mântul Filistenilor, care era 
mai scurt  ; c ci a zis Dumnezeu : «Nu 
cumva poporul, v zând r zboi, s -i par  

u i s  se întoarc  în Egipt».  
1 Cor. 10, 13. Evr. 11, 27.  

18. Ci a dus Dumnezeu poporul împrejur, 
pe calea pustiului, c tre Marea Ro ie. i 
fiii lui Israel au ie it în bun  rânduial  din 

mântul Egiptului.  
Ps. 77, 52-53.  

19. Atunci a luat Moise cu sine oasele lui 
Iosif ; c ci Iosif legase pe fiii lui Israel cu 
jur mânt, zicând : «Are s  v  cerceteze 
Dumnezeu i atunci s  lua i cu voi i 
oasele mele de aici !»  

Fac. 50, 25. Iosua 24, 32.  
20. Fiii lui Israel au pornit apoi din Sucot 
i i-au a ezat tab ra la Etam, la cap tul 

pustiului.  
Num. 33, 6. Ps. 67, 8.  

21. Iar Domnul mergea înaintea lor : ziua 
în stâlp de nor, ar tându-le calea, iar 
noaptea în stâlp de foc, luminându-le, ca 

 poat  merge i ziua i noaptea.  
Ie . 14, 19. Num. 14, 14. Deut. 1, 33; 4, 37. Neem. 9, 12, 

19. Ps. 77, 14; 104, 39. Is. 4, 5. În el. 10, 17; 18, 3. 1 Cor. 
10, 2.  

22. i n-a lipsit stâlpul de nor ziua, nici 
stâlpul de foc noaptea dinaintea 
poporului.  
CAP. 14 
Trecerea prin Marea Ro ie. 
1. Atunci a gr it Domnul cu Moise i a 
zis :  
2. «Spune fiilor lui Israel s  se întoarc i 

i a eze tab ra în fa a Pi-Hahirotului, 
între Migdal i mare, în preajma lui Baal-

efon. Acolo, în preajma lui, lâng  mare, 
 t râ i.  

Num. 33, 7. Ier. 44, 1.  
3. C  Faraon va zice c tre poporul s u : 
Fiii ace tia ai lui Israel s-au r cit în 

mântul acesta i i-a închis pustiul.  
Ie . 15, 9.  

4. Iar Eu voi învârto a inima lui Faraon i 
va alerga dup  ei. i-Mi voi ar ta slava 
Mea asupra lui Faraon i asupra a toat  

tirea lui ; i vor cunoa te to i Egiptenii 
 Eu sunt Domnul !» i au f cut a a.  

Ie . 4, 21; 7, 3; 10, 20. Ps. 82, 18. Iez. 28, 22. Rom. 9, 17.  
5. Atunci s-a dat de tire regelui Egiptului 

 poporul evreu a fugit. i s-a întors 
inima lui Faraon i a slujitorilor lui 
asupra  poporului  acestuia  i  ei  au  zis  :  
«Ce  am  f cut  noi  ?  Cum  de  am  l sat  pe  
fiii lui Israel s  se duc i s  nu ne mai 
robeasc  nou  ?»  

În el. 19, 2-3.  
6. A înh mat deci Faraon carele sale de 

zboi i a luat poporul s u cu sine :  
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7. A luat cu sine ase sute de c ru e alese 
i toat  c rimea Egiptului i c peteniile 

lor.  
8. Iar Domnul a învârto at inima lui 
Faraon, regele Egiptului, i a slujitorilor 
lui, i a alergat acesta dup  fiii lui Israel ; 
dar fiii lui Israel ie iser  sub mân  înalt .  

Ie . 13, 3. În el. 19, 3.  
9. i au alergat dup  ei Egiptenii cu to i 
caii i carele lui Faraon, cu c re ii i cu 
toat  o tirea lui i i-au ajuns când 
poposiser  ei la mare, lâng  Pi-Hahirot, 
în fa a lui Baal- efon.  

Ie . 15, 9. Iosua 24, 6. 1 Mac. 4, 9.  
10. Dar când s-a apropiat Faraon i când 
s-au uitat fiii lui Israel înapoi i au v zut 

 Egiptenii vin dup  ei, s-au sp imântat 
foarte tare fiii lui Israel i au strigat c tre 
Domnul ;  
11. i au zis c tre Moise : «Oare nu erau 
morminte în ara Egiptului, de ce ne-ai 
adus s  murim în pustie ? Ce ai f cut tu 
cu noi, sco ându-ne din Egipt ?  

Ie . 17, 3. Ps. 105, 7.  
12. Nu i-am spus noi, oare, de aceasta în 
Egipt, când i-am zis : Las -ne s  robim 
Egiptenilor,  c  e  mai  bine  s  fim  robi  
Egiptenilor decât s  murim în pustia 
aceasta ?»  
13. Moise îns  a zis c tre popor : «Nu v  
teme i ! Sta i i ve i vedea minunea cea 
de la Domnul, pe care v  va face-o El 
ast zi, c ci pe Egiptenii pe care îi vede i 
ast zi nu-i ve i mai vedea niciodat .  

2 Paral. 20, 15, 17. Iuda 1, 5.  
14. Domnul are s  Se lupte pentru voi, iar 
voi fi i lini ti i !»  

Deut. 1, 30; 3, 22. Iosua 10, 14, 42; 23, 5; 24, 7. Jud. 5, 
20. Neem. 4, 20.  

15.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Ce strigi c tre Mine ? Spune fiilor lui 
Israel s  porneasc ,  

Ps. 76, 19.  
16. Iar tu ridic -n toiagul i- i întinde 
mâna asupra m rii i o desparte i vor 

trece fiii lui Israel prin mijlocul m rii, ca 
pe uscat.  
17. Iat , Eu voi învârto a inima lui 
Faraon  i  a  tuturor  Egiptenilor,  ca  s  
mearg  pe urmele lor. i-Mi voi ar ta 
slava Mea asupra lui Faraon i asupra a 
toat  o tirea  lui,  asupra  carelor  lui  i  
asupra c re ilor lui.  
18. i vor cunoa te to i Egiptenii c  Eu 
sunt Domnul, când Îmi voi ar ta slava 
Mea asupra lui Faraon, asupra carelor lui 
i asupra c re ilor lui».  

Iez. 29, 22.  
19. Atunci s-a ridicat îngerul Domnului, 
care mergea înaintea taberei fiilor lui 
Israel,  i  s-a  mutat  în  urma  lor  ;  i  s-a  
ridicat stâlpul cel de nor dinaintea lor i a 
stat în urma lor.  

Ie . 13, 21; 23, 20; 32, 34. Jud. 2, 1. Ps. 76, 14.  
20. Astfel a trecut el i a stat între tab ra 
Egiptenilor i tab ra fiilor lui Israel ; i 
era negur i întuneric pentru unii, iar 
pentru ceilal i lumin , noaptea, i toat  
noaptea nu s-au apropiat unii de al ii.  
21.  Iar  Moise  i-a  întins  mâna  sa  asupra  

rii i a alungat Domnul marea toat  
noaptea cu vânt puternic de la r rit i s-
a f cut marea uscat, c  s-au desp it 
apele.  

Ie . 10, 13. Iosua 2, 10; 4, 23. Neem. 9, 11. Ps. 65, 5; 73, 
13; 76, 15; 77, 13; 105, 9; 113, 3; 135, 13. Sir. 39, 23.  

22. i au intrat fiii lui Israel prin mijlocul 
rii, mergând ca pe uscat, iar apele le 

erau perete, la dreapta i la stânga lor.  
Ie . 15, 19. 4 Reg. 2, 8. Ps. 135, 14. Iudit. 5, 12. În el. 10, 

18. 1 Cor. 10, 1. Evr. 11, 29.  
23. Iar Egiptenii urm rindu-i, au intrat 
dup  ei în mijlocul m rii to i caii lui 
Faraon, carele i c re ii lui.  
24. Dar în straja dimine ii a c utat 
Domnul din stâlpul cel de foc i din nor 
spre tab ra Egiptenilor i a umplut tab ra 
Egiptenilor de spaim .  

Ps. 76, 17. În el. 18, 3.  
25. i a f cut s  sar  ro ile de la carele 
lor, încât cu anevoie mergeau carele. 



pag. 101/1780 

Atunci au zis Egiptenii : «S  fugim de la 
fa a lui Israel, c  Domnul se lupt  pentru 
ei cu Egiptenii !»  

Deut. 1, 30; 3, 22; 11, 4. Iosua 10, 14. Avac. 3, 8.  
26.  Iar  Domnul  a  zis  c tre  Moise  :  
«Întinde i mâna asupra m rii, ca s  se 
întoarc  apele asupra Egiptenilor, asupra 
carelor lor i asupra c re ilor lor».  
27. i i-a întins Moise mâna asupra 

rii i spre ziu  s-a întors apa la locul 
ei, iar Egiptenii fugeau împotriva apei. i 

a  a  înecat  Dumnezeu  pe  Egipteni  în  
mijlocul m rii.  

Ie . 15, 7. În el. 18, 5; 19, 7.  
28. Iar apele s-au tras la loc i au acoperit 
carele i c re ii întregii o tiri a lui 
Faraon, care intrase dup  Israeli i în 
mare, i nu a r mas nici unul dintre ei.  

Ie . 8, 31. Ps. 105, 11; 135, 15. 3 Mac. 2, 7; 6, 4.  
29. Fiii lui Israel îns  au trecut prin mare 
ca pe uscat i apa le-a fost perete la 
dreapta i stânga lor.  
30. A a a izb vit Domnul în ziua aceea 
pe Israeli i din mâinile Egiptenilor ; i au 

zut fiii lui Israel pe Egipteni mor i pe 
malurile m rii.  
31. V zut-a Israel mâna cea tare pe care a 
întins-o Domnul asupra Egiptenilor, i s-a 
temut poporul de Domnul i a crezut în 
Domnul i în Moise, sluga Lui.  

2 Paral. 20, 20. Ps. 105, 12; 108, 27.  
CAP. 15 
Cântarea lui Moise. 
1. Atunci Moise i fiii lui Israel au cântat 
Domnului cântarea aceasta i au zis : «S  
cânt m Domnului, c ci cu slav  S-a 
preasl vit ! Pe cal i pe c re  în mare i-a 
aruncat !  

Deut. 11, 4. Ps. 105, 12. Apoc. 15, 3.  
2. T ria mea i m rirea mea este Domnul, 

ci El m-a izb vit. Acesta este 
Dumnezeul meu i-L voi preasl vi, 
Dumnezeul p rintelui meu i-L voi 
preaîn a !  

Ps. 82, 18; 117, 6-7, 14. Is. 12, 2; 25, 1. Luc. 1, 46.  

3. Domnul este viteaz în lupt  ; Domnul 
este numele Lui.  

Ie . 3, 14; 6, 1. Jud. 20, 35. Ier. 33, 2. Os. 12, 6. Avac. 3, 
8.  

4. Carele lui Faraon i o tirea lui în mare 
le-a aruncat ; Pe c peteniile cele de 
seam  ale lui, Marea Ro ie le-a înghi it,  
5. Adâncul le-a acoperit, În fundul m rii 
ca o piatr  s-au pogorât.  

Neem. 9, 11. Apoc. 18, 21.  
6. Dreapta Ta, Doamne, i-a ar tat t ria. 
Mâna Ta cea dreapt , Doamne, pe 
vr jma i i-a sf râmat.  

Ps. 117, 15. Apoc. 15, 3.  
7. Cu mul imea slavei Tale ai surpat pe 
cei potrivnici. Trimis-ai mânia Ta i i-a 
mistuit ca pe ni te paie.  

Ie . 14, 27. Is. 5, 24; 47, 14.  
8. La suflarea n rilor Tale s-a desp it 
apa, Strânsu-s-au la un loc apele ca un 
perete i s-au închegat valurile în inima 

rii.  
Is. 63, 12-13.  

9. Vr jma ul zicea : «Alerga-voi dup  ei 
i-i voi ajunge ; Prad  voi împ i i-mi 

voi s tura sufletul de r zbunare ; Voi 
scoate sabia i mâna mea îi va stârpi».  

Ie . 14, 3, 9.  
10. Dar ai trimis Tu duhul T u i marea 
i-a înghi it ; Afundatu-s-au ca plumbul În 
apele cele mari.  

Ps. 73, 13.  
11. Doamne, cine este asemenea ie între 
dumnezei ? Cine este asemenea ie 
preasl vit în sfin enie, Minunat întru 
slav i f tor de minuni ?  

Ie . 8, 10; 18, 11. 1 Reg. 2, 2. 2 Reg. 22, 32. 1 Paral. 16, 
25. 2 Paral. 20, 6. Ps. 39, 6; 70, 20.  

12. Întins-ai dreapta Ta i i-a înghi it 
mântul !  

13. C uzit-ai cu mila Ta acest popor i 
l-ai izb vit ; Tu îl pov uie ti cu puterea 
Ta, Spre loca ul sfin eniei Tale.  

Ps. 76, 19. Apoc. 15, 3.  
14.  Auzit-au  neamurile  i  s-au  
cutremurat, Fric  a cuprins pe cei din 
Filisteia.  
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Iosua 2, 9, 11.  
15. Atunci s-au sp imântat c peteniile 
Edomului, Pe conduc torii Moabului 
cutremur i-a cuprins ; i to i câ i tr iesc 
în Canaan i-au pierdut cump tul.  
16. Fric i groaz  va c dea peste ei. i 
de m re ia bra ului T u, Ca pietrele vor 
încremeni, Pân  va trece poporul T u, 
Doamne, Pân  va trece poporul T u 
acesta, pe care l-ai câ tigat Tu.  

Deut. 4, 37.  
17. Tu îl vei duce i-l vei s di în muntele 
mo tenirii Tale, În locul ce i l-ai f cut 

luire, Doamne, În loca ul sfânt cel 
zidit de mâinile Tale, Doamne !  

Ps. 43, 3-4; 79, 9.  
18. Împ i-va Domnul în veac i în 
veacul veacului.  

Ps. 88, 29; 145, 10.  
19. C ci caii lui Faraon cu carele i 

re ii lui au intrat în mare. Întors-a 
Domnul asupra lor apele m rii, Iar fiii lui 
Israel au trecut prin mare, ca pe uscat !»  

Ie . 14, 22.  
20. Atunci a luat Mariam prooroci a, sora 
lui Aaron, timpanul în mâna sa, i au ie it 
dup  dânsa toate femeile cu timpane i 

uind.  
Ps. 67, 26.  

21. i r spundea Mariam înaintea lor : 
«S  cânt m Domnului, c ci cu slav  S-a 
preasl vit ! Pe cal i pe c re  în mare i-a 
aruncat !»  
22. Apoi a ridicat Moise pe fiii lui Israel 
de la Marea Ro ie i i-a dus în pustia ur 
i  au  mers  trei  zile  prin  pustie  i  n-au  

sit ap .  
Fac. 16, 7. Num. 33, 8.  

23. Au ajuns apoi la Mara, dar n-au putut 
 bea ap  nici din Mara, c  era amar , 

pentru care s-a i numit locul acela Mara.  
În el. 11, 1, 4.  

24. De aceea cârtea poporul împotriva lui 
Moise i zicea : «Ce s  bem ?»  

Ie . 16, 2.  

25. Atunci Moise a strigat c tre Domnul 
i Domnul i-a ar tat un lemn ; i l-a 

aruncat în ap i s-a îndulcit apa. Acolo a 
pus Domnul poporului S u rânduieli i 
porunci i acolo l-a încercat i i-a zis :  

Sir. 38, 5.  
26. «De vei asculta cu luare-aminte 
glasul Domnului Dumnezeului t u i vei 
face lucruri drepte înaintea Lui i de vei 
lua aminte la poruncile Lui i vei p zi 
legile Lui, nu voi aduce asupra ta nici una 
din bolile pe care le-am adus asupra 
Egiptenilor, c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul t u Care te vindec ».  

Ie . 10, 2; 23, 25. Deut. 7, 15. Is. 3, 7.  
27. Apoi au venit în Elim. i erau acolo 
dou sprezece izvoare de ap i aptezeci 
de  pomi  de  finic.  i  au  t rât  acolo  
lâng  ap .  

Num. 33, 9.  
CAP. 16 
Mana. 
1. Plecând apoi din Elim, a venit toat  
ob tea fiilor lui Israel în pustia Sin, care 
este între Elim i între Sinai, în ziua a 
cincisprezecea a lunii a doua, dup  
ie irea din Egipt.  

Num. 33, 11. În el. 11, 2. Fapt. 7, 36; 13, 18.  
2. În pustia aceasta toat  ob tea fiilor lui 
Israel a cârtit împotriva lui Moise i 
Aaron.  

Ie . 15, 24. Ps. 105, 13. 1 Cor. 10, 10.  
3.  i  au  zis  c tre  ei  fiii  lui  Israel  :  «Mai  
bine muream b tu i de Domnul în 

mântul Egiptului, când edeam 
împrejurul c ld rilor cu carne i mâncam 
pâine de ne s turam ! Dar voi ne-a i adus 
în pustia aceasta, ca toat  ob tea aceasta 

 moar  de foame».  
4. Domnul îns  a zis c tre Moise : «Iat  
Eu le voi ploua pâine din cer. S  ias  dar 
poporul i s  adune în fiecare zi cât 
trebuie pentru o zi, ca s -l încerc dac  va 
umbla sau nu dup  legea Mea.  

Ps. 77, 24-25; 104, 40. În el. 16, 20.  
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5. Iar în ziua a asea s  adune de dou  ori 
mai mult decât adunau în celelalte zile, 
pentru o zi».  
6.  Atunci  au  zis  Moise  i  Aaron  c tre  
toat  adunarea fiilor lui Israel : «Disear  
ve i cunoa te c  Domnul v-a scos din 

mântul Egiptului.  
Ie . 16, 12.  

7. i diminea  ve i vedea slava 
Domnului,  c  El  a  auzit  cârtirea  voastr  
împotriva lui Dumnezeu ; iar noi ce 
suntem de cârti i împotriva noastr  ?»  

Num. 16, 11. 1 Cor. 10, 10.  
8. i a mai zis Moise : «Când Domnul v  
va da disear  carne s  mânca i i 
diminea  pâine s  v  s tura i, din aceea 
ve i afla c  a auzit Domnul cârtirea ce a i 
ridicat  asupra  Lui.  C ci  noi  ce  suntem ?  
Cârtirea voastr  nu este împotriva 
noastr , ci împotriva lui Dumnezeu».  

Num. 11, 18.  
9. Apoi a zis Moise c tre Aaron : «Spune 
la toat  adunarea fiilor lui Israel : 
Apropia i-v  înaintea lui Dumnezeu, c  a 
auzit cârtirea voastr  !»  
10. Iar când vorbea Aaron c tre toat  
adunarea fiilor lui Israel, au c utat ei spre 
pustie i iat  slava Domnului s-a ar tat în 
nor.  

Num. 12, 5; 16, 42; 20, 6. 3 Reg. 8, 11. Sir. 45, 4, 7.  
11. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
12.  «Am  auzit  cârtirea  fiilor  lui  Israel.  
Spune-le dar : Disear  carne ve i mânca, 
iar diminea  v  ve i s tura de pâine i 
ve i cunoa te c  Eu, Domnul, sunt 
Dumnezeul vostru».  

Ie . 16, 6-8. Num. 11, 7. În el. 16, 2.  
13. Iar, dac  s-a f cut sear , au venit 
prepeli e i au acoperit tab ra, iar 
diminea a, dup  ce s-a luat roua 
dimprejurul taberei,  

Num. 11, 31. Neem. 9, 15. Ps. 77, 26-27; 104, 40. În el. 
19, 11.  

14.  Iat ,  se  afla  pe  fa a  pustiei  ceva  
runt, ca ni te gr un e, i albicios, ca 

grindina pe p mânt.  

Num. 11, 7, 9. Ps. 77, 24. În el. 16, 20.  
15. i v zând fiii lui Israel, au zis unii 

tre al ii : «Ce e asta ?» C  nu tiau ce e. 
Iar Moise le-a zis : «Aceasta e pâinea pe 
care v-o d  Dumnezeu s  o mânca i.  

Ioan 6, 31, 49. 1 Cor. 10, 3.  
16. Iat  ce a poruncit Domnul : Aduna i 
fiecare cât s  v  ajung  de mâncat ; câte 
un omer de om, dup  num rul sufletelor 
voastre ; fiecare câ i are în cort, atâtea 
omere s  adune !»  
17. i au f cut a a fiii lui Israel ; au 
adunat unii mai mult, al ii mai pu in ;  
18. Dar m surând cu omerul, nici celui ce 
adunase mult n-a prisosit, nici celui ce 
adunase pu in n-a lipsit, ci fiecare, cât era 
deajuns la cei ce erau cu sine, atât a 
adunat.  

2 Cor. 8, 15.  
19. Zis-a iar i Moise c tre ei : «Nimeni 

 nu lase din aceasta pe a doua zi».  
Mat. 6, 34.  

20. Dar ei n-au ascultat pe Moise, ci unii 
au  l sat  din  aceasta  pe  a  doua  zi  ;  dar  a  

cut viermi i s-a stricat. i s-a mâniat 
pe ei Moise.  
21. Fiecare aduna man  diminea a cât îi 
trebuia pentru mâncat în ziua aceea, c ci, 
dac  se înfierbânta soarele, ceea ce 

mânea se topea.  
22. Iar în ziua a asea adunar  de dou  ori 
mai mult  : câte dou  omere de fiecare. 

i au venit toate c peteniile adun rii s -l 
în tiin eze pe Moise.  
23. Iar Moise le-a zis : «Iat  ce a zis 
Domnul : Mâine e odihn , odihna cea 
sfânt  în cinstea Domnului ; ce trebuie 
copt coace i, ce trebuie fiert, fierbe i 
ast zi, i ce va r mâne, p stra i pe a doua 
zi !»  

Fac. 2, 2. Ie . 35, 3.  
24. i au l sat din acestea pân  
diminea a, dup  cum le poruncise Moise, 
i nu s-au stricat nici n-au f cut viermi.  
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25. Apoi a zis Moise : «Mânca i aceasta 
ast zi, c  ast zi este odihna în cinstea 
Domnului i nu ve i g si de aceasta ast zi 
pe câmp.  
26. ase zile s  aduna i, iar ziua a aptea 
este zi de odihn i nu ve i afla din ea în 
aceast  zi».  

Num. 11, 6.  
27. Dar unii din popor au ie it s  adune i 
în ziua a aptea i n-au g sit.  
28. Atunci Domnul a zis c tre Moise : 
«Pân  când nu ve i voi s  asculta i de 
poruncile Mele i de înv turile Mele ?  
29. Vede i c  Domnul v-a dat ziua 
aceasta de odihn i de aceea v  d  El în 
ziua  a  asea  i  pâine  pentru  dou  zile  ;  

mâne i fiecare în casele voastre i 
nimeni s  nu ias  de la locul s u în ziua a 
aptea».  

Fac. 2, 2-3. Mat. 24, 20.  
30. i s-a odihnit poporul în ziua a 
aptea.  

31. Casa lui Israel i-a pus numele man i 
aceasta era alb , ca s mân a de coriandru, 
iar la gust ca turta cu miere.  

Num. 11, 7. În el. 16, 20.  
32. Dup  aceea Moise a zis : «Iat  ce 
porunce te Domnul : Umple i cu man  un 
omer, ca s  se p streze în viitor urma ilor 
vo tri, ca s  vad  pâinea cu care v-am 
hr nit Eu în pustie, dup  ce v-am scos din 
ara Egiptului».  

33. Iar c tre Aaron a zis Moise : «Ia un 
vas de aur i toarn  în el un omer plin cu 
man i pune-l înaintea Domnului, ca s  
se p streze în viitor pentru urma ii vo tri 
!»  

Evr. 9, 4.  
34. i l-a pus Aaron înaintea chivotului 

rturiei, ca s  se p streze, cum 
poruncise Domnul lui Moise.  
35. Iar fiii lui Israel au mâncat man  
patruzeci de ani, pân  ce au ajuns în ar  
locuit  ; pân  ce au ajuns în hotarele 

mântului Canaan au mâncat man .  

Iosua 5, 12. Neem. 9, 15. Fapt. 13, 18.  
36. Iar omerul este a zecea parte dintr-o 
ef .  

Lev 5, 11. Num. 5, 15; 15, 4; 28, 5.  
CAP. 17 
Ap  din piatr . 
1. Dup  aceea a plecat la drum toat  
ob tea fiilor lui Israel din pustia Sin, dup  
porunca Domnului, i a t rât la 
Rafidim, unde poporul nu avea ap  de 

ut.  
Num. 33, 14.  

2. i poporul c uta ceart  lui Moise, 
zicând : «D -ne ap  s  bem !» Iar Moise 
le-a  zis  :  «De  ce  m  b nui i  i  de  ce  
ispiti i pe Domnul ?»  

Num. 20, 2-3. Deut. 6, 16; 9, 7. Ps. 94, 9. Evr. 3, 8.  
3. Atunci poporul, ap sat de sete, cârtea 
împotriva lui Moise i zicea : «Ce este 
aceasta ? Ne-ai scos din Egipt ca s  ne 
omori cu sete pe noi, pe copiii no tri i 
turmele noastre ?»  

Ie . 14, 11. Num. 20, 5.  
4. Iar Moise a strigat c tre Domnul i a 
zis : «Ce s  fac cu poporul acesta ? C ci 
pu in lipse te ca s  m  ucid  cu pietre».  

Num. 14, 10. 1 Reg. 30, 6.  
5. Zis-a Domnul c tre Moise : «Treci pe 
dinaintea poporului acestuia, dar ia cu 
tine câ iva din b trânii lui Israel ; ia în 
mân i toiagul cu care ai lovit Nilul i 
du-te.  

Ie . 7, 20.  
6. Iat  Eu voi sta înaintea ta acolo la 
stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stânc  
i va curge din ea ap i va bea poporul». 
i a f cut Moise a a înaintea b trânilor 

lui Israel.  
Num. 20, 10. Ps. 73, 15; 77, 15-16; 80, 7; 104, 41; 113, 8. 

Is. 48, 21. În el. 11, 4. 1 Cor. 10, 4.  
7. De aceea s-a pus locului aceluia 
numele : Masa i Meriba, pentru c  acolo 
cârtiser  fiii lui Israel i pentru c  
ispitiser  pe Domnul, zicând : «Este, 
oare, Domnul în mijlocul nostru sau nu 
?»  

Num. 20, 13. Ps. 94, 9.  
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8. Atunci au venit Amaleci ii s  se bat  
cu Israeli ii la Rafidim.  

Deut. 25, 17. În el. 11, 3.  
9. Iar Moise a zis c tre Iosua :  «Alege- i 

rba i voinici i du-te de te lupt  cu 
Amaleci ii  !  Iar  eu  m  voi  sui  mâine  în  
vârful muntelui i toiagul lui Dumnezeu 
va fi în mâna mea».  

Iosua 1, 1; 8, 26.  
10.  A  f cut  deci  Iosua  cum  îi  zisese  
Moise i s-a dus s  bat  pe Amaleci i ; iar 
Moise cu Aaron i Or s-au suit în vârful 
muntelui.  

Ie . 24, 14.  
11. Când î i ridica Moise mâinile, biruia 
Israel ; iar când î i l sa el mâinile, biruiau 
Amaleci ii.  

Iosua 8, 18.  
12. Dar obosind mâinile lui Moise, au 
luat o piatr i au pus-o lâng  el i a ezut 
Moise  pe  piatr  ;  iar  Aaron  i  Or  îi  
sprijineau mâinile, unul de o parte i altul 
de alt  parte. i au stat mâinile lui 
ridicate pân  la asfin itul soarelui.  
13. i a zdrobit Iosua pe Amalec i tot 
poporul lui cu ascu ul sabiei.  

Jud. 4, 23. În el. 11, 3.  
14.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Scrie acestea în carte spre pomenire i 
spune lui Iosua c  voi terge cu totul 
pomenirea lui Amalec de sub cer !»  

Ie . 34, 27. Num. 24, 20. Deut. 25, 17.  
15. Atunci a f cut Moise un jertfelnic 
Domnului i i-a pus numele : «Domnul 
este sc parea mea !»  

Jud. 6, 24.  
16.  C ci  zicea  :  «Pentru  c  mi-au  fost  
mâinile ridicate spre scaunul Domnului, 
de aceea va bate Domnul pe Amalec din 
neam în neam !»  
CAP. 18 
Ietro la Moise. 
1. Auzind îns  Ietro, preotul din Madian, 
socrul lui Moise, de toate câte f cuse 
Dumnezeu pentru Moise i pentru Israel, 

poporul S u, când a scos Domnul pe 
Israel din Egipt,  

Ie . 2, 16.  
2. A luat Ietro, socrul lui Moise, pe 
Sefora, femeia lui Moise, care fusese 
trimis  înainte de acesta acas ,  

Ie . 2, 21; 4, 20.  
3. i pe cei doi fii ai ei, din care unul se 
chema Gher om, pentru c  Moise î i 
zisese : «R cit sunt eu în p mânt 
str in»,  

Ie . 2, 22.  
4. Iar pe altul îl chema Eliezer, pentru c -
i zisese el : «Dumnezeul p rin ilor mei 

mi-a fost ajutor i m-a sc pat de sabia lui 
Faraon !»  

Ie . 2, 15.  
5. i a venit Ietro, socrul lui Moise, cu fiii 
acestuia i cu femeia lui, la Moise în 
pustie, unde- i a ezase el tab ra, la 
muntele lui Dumnezeu.  

Ie . 3, 1.  
6. Atunci el a trimis vorb  lui Moise, 
zicând : «Iat , eu, Ietro, socrul t u, i 
femeia ta i cei doi fii ai ei împreun  cu 
ea venim la tine».  

Num. 10, 29.  
7. Deci a ie it Moise în întâmpinarea 
socrului s u, s-a plecat înaintea lui i l-a 

rutat. Iar dup  ce s-au binecuvântat 
unul pe altul, au intrat în cort.  
8. Apoi a povestit Moise socrului s u 
toate câte a f cut Domnul cu Faraon i cu 
to i Egiptenii pentru Israel, toate 
suferin ele ce le-au întâlnit ei în cale i 
cum i-a izb vit Domnul din mâinile lui 
Faraon i din mâinile Egiptenilor.  
9. Iar Ietro s-a bucurat de toate 
binefacerile ce a ar tat Domnul lui Israel, 
când l-a izb vit din mâna Egiptenilor i 
din mâna lui Faraon.  
10. i a zis Ietro : «Binecuvântat este 
Domnul, Care v-a izb vit din mâinile 
Egiptenilor i din mâna lui Faraon, Cel ce 
a izb vit pe poporul acesta din st pânirea 
Egiptenilor.  
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11. Acum am cunoscut i eu c  Domnul 
este mare peste to i dumnezeii, pentru c  
a smerit pe ace tia».  

Ie . 1, 13; 15, 11. 1 Paral. 16, 25.  
12. Apoi Ietro, socrul lui Moise, a adus 
lui Dumnezeu ardere de tot i jertf . i au 
venit Aaron i to i b trânii lui Israel s  

nânce pâine cu socrul lui Moise 
înaintea lui Dumnezeu.  

Num. 10, 29. Deut. 12, 7.  
13. Iar a doua zi a ezut Moise s  judece 
poporul i a stat poporul înaintea lui 
Moise de diminea  pân  seara.  
14. V zând Ietro, socrul lui Moise, tot 
ceea ce f cea el cu poporul, i-a zis : «Ce 
faci tu cu poporul ? De ce stai tu singur i 
tot poporul t u st  înaintea ta de 
diminea  pân  seara ?»  
15.  Iar  Moise  a  zis  c tre  socrul  s u  :  
«Poporul vine la mine s  cear  judecat  
de la Dumnezeu.  
16. Când se ivesc între ei neîn elegeri, 
vin la mine i judec pe fiecare i-i înv  
poruncile lui Dumnezeu i legile Lui».  
17. Iar socrul lui Moise a zis c tre acesta 
: «Ceea ce faci, nu faci bine.  
18. C ci te vei pr di i tu, i poporul 
acesta, care este cu tine. E grea pentru 
tine sarcina aceasta i nu o vei putea 
împlini singur.  

Deut. 1, 9.  
19. Acum dar ascult -m  pe mine : Am 

i dau un sfat i Dumnezeu s  fie cu 
tine ! Fii tu pentru popor mijlocitor 
înaintea lui Dumnezeu i înf eaz  la 
Dumnezeu nevoile lui.  
20. Înva -i poruncile i legile Lui ; arat -
le calea Lui, pe care trebuie s  mearg , i 
faptele ce trebuie s  fac .  
21. Iar mai departe alege- i din tot 
poporul oameni drep i i cu frica lui 
Dumnezeu ; oameni drep i, care ur sc 

comia, i-i pune c petenii peste mii, 
petenii peste sute, c petenii peste 

cincizeci, c petenii peste zeci.  

Num. 11, 16. Deut. 1, 13. 1 Reg. 8, 3. 2 Paral. 19, 5-6.  
22. Ace tia s  judece poporul în toat  
vremea : pricinile grele s  le aduc  la 
tine, iar pe cele mici s  le judece ei toate. 

ureaz i povara i ei s  o poarte 
împreun  cu tine !  
23. De vei face lucrul acesta i te va înt ri 
i Dumnezeu cu porunci, vei putea s  faci 

fa , i tot poporul acesta va ajunge cu 
pace la locul s u».  
24. i a ascultat Moise glasul socrului s u 
i a f cut toate câte i-a zis.  

25. A ales deci Moise din tot Israelul 
oameni destoinici i i-a pus c petenii în 
popor : peste mii, peste sute, peste 
cincizeci, peste zeci.  

Num. 11, 16. Deut. 1, 15. 1 Paral. 27, 1.  
26. i judecau ace tia poporul în toat  
vremea ; toate pricinile grele le aduceau 
la Moise, iar pe cele mai u oare le 
judecau ei toate.  

Num. 11, 17. Deut. 1, 17.  
27. Dup  aceea a petrecut Moise pe 
socrul s u i acesta s-a dus în ara lui.  

Num. 10, 30.  
CAP. 19 
Preg tirea pentru primirea legii. 
1. Iar în luna a treia de la ie irea fiilor lui 
Israel din p mântul Egiptului, chiar în 
ziua de lun  plin , au ajuns în pustia 
Sinai.  
2. Plecase deci Israel de la Rafidim i 
ajungând în pustia Sinai, au t rât acolo 
în pustie, în fa a muntelui.  

Num. 33, 15.  
3.  Apoi  s-a  suit  Moise  în  munte,  la  
Dumnezeu ; i l-a strigat Domnul din 
vârful muntelui i i-a zis : «Gr ie te casei 
lui Iacov i veste te fiilor lui Israel a a :  

Fapt. 7, 38. Gal. 3, 19.  
4. «A i v zut ce am f cut Egiptenilor i 
cum v-am luat pe aripi de vultur i v-am 
adus la Mine.  

Deut. 1, 31; 29, 2; 32, 11. Is. 63, 9. Iez. 16, 8.  
5. Deci, de ve i asculta glasul Meu i de 
ve i p zi leg mântul Meu, dintre toate 
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neamurile  Îmi  ve i  fi  popor  ales  c  al  
Meu este tot p mântul ;  

Lev 26, 45. Deut. 5, 2; 9, 29. 3 Reg. 8, 53. Ps. 23, 1; 49, 
12. Iez. 14, 11.  

6. Îmi ve i fi împ ie preo easc i 
neam sfânt !» Acestea sunt cuvintele pe 
care le vei spune fiilor lui Israel».  

Lev 11, 44. 1 Petr. 2, 9. Tit 2, 14. Apoc. 1, 6; 5, 10.  
7. i venind, Moise a chemat pe b trânii 
poporului i le-a spus toate cuvintele 
acestea pe care le poruncise Domnul.  
8. Atunci tot poporul, r spunzând într-un 
glas, a zis : «Toate câte a zis Domnul 
vom face i vom fi ascult tori !» i a dus 
Moise cuvintele poporului la Domnul.  

Deut. 5, 27; 26, 17. Iosua 1, 16. Ier. 42, 5.  
9.  Iar  Domnul  a  zis  c tre  Moise  :  «Iat  
voi veni la tine în stâlp de nor des, ca s  
aud  poporul c  Eu gr iesc cu tine, i s  
te cread  pururea». Iar Moise a spus 
Domnului cuvintele poporului.  

Ie . 20, 18; 24, 15. Num. 9, 15.  
10.  Zis-a  Domnul  c tre  Moise  :  
«Pogoar -te de gr ie te poporului s  se 
in  curat ast zi i mâine, i s i spele 

hainele,  
Lev 11, 45. Num. 11, 18. Iosua 3, 5. 1 Reg. 16, 5. 2 Paral. 

29, 15.  
11. Ca s  fie gata pentru poimâine, c ci 
poimâine Se va pogorî Domnul înaintea 
ochilor a tot poporul pe Muntele Sinai.  
12. S -i tragi poporului hotar împrejurul 
muntelui i s -i spui : P zi i-v  de a v  
sui în munte i de a v  atinge de ceva din 
el, c  tot cel ce se va atinge de munte va 
muri.  

Ie . 34, 3. Evr. 12, 20.  
13. Nici cu mâna s  nu se ating  de el, c  
va fi ucis cu pietre sau se va s geta cu 

geata ; nu va r mâne în via , fie om, 
fie dobitoc. Iar dac  se vor îndep rta 
tunetele i trâmbi ele i norul de pe 
munte, se vor putea sui în munte».  
14. Pogorându-se deci Moise din munte 
la popor, el a sfin it poporul i, sp lându-
i ei hainele,  

Iosua 3, 5.  
15.  Le-a  zis  Moise  :  «S  fi i  gata  pentru  
poimâine i de femei s  nu v  atinge i !»  

1 Reg. 21, 4. 1 Cor. 7, 5.  
16. Iar a treia zi, când s-a f cut ziu , erau 
tunete i fulgere i nor des pe Muntele 
Sinai i sunet de trâmbi e foarte puternic. 

i s-a cutremurat tot poporul în tab .  
Deut. 4, 35; 5, 4. Jud. 5, 4. Evr. 12, 18.  

17. Atunci a scos Moise poporul din 
tab  în întâmpinarea lui Dumnezeu i 
au stat la poalele muntelui.  

Deut. 4, 10.  
18. Iar Muntele Sinai fumega tot, c  Se 
pogorâse Dumnezeu pe el în foc ; i se 
ridica  de  pe  el  fum,  ca  fumul  dintr-un  
cuptor, i tot muntele se cutremura 
puternic.  

Deut. 4, 11-33. Jud. 5, 5. Iov 38, 1. Naum 1, 5. Evr. 12, 
26.  

19. De asemenea i sunetul trâmbi ei se 
auzea  din  ce  în  ce  mai  tare  ;  i  Moise  
gr ia, iar Dumnezeu îi r spundea cu glas.  

Sir. 45, 5. Ioan 9, 29. Fapt. 7, 38.  
20. Deci, fiind pogorât Domnul pe 
Muntele Sinai, pe vârful muntelui, a 
chemat Domnul pe Moise în vârful 
muntelui i s-a suit Moise acolo.  

3 Reg. 19, 8.  
21. Atunci a zis Domnul c tre Moise : 
«Pogoar -te i opre te poporul, ca s  nu 

leasc  spre Domnul, s  vad  slava 
Lui, c  vor c dea mul i dintre ei.  

Ie . 33, 20. Jud. 6, 22; 13, 22. 1 Cor. 10, 8.  
22. Iar preo ii, care se apropie de Domnul 
Dumnezeu, s  se sfin easc , ca nu cumva 

-i loveasc  Domnul».  
Lev 10, 3.  

23. Zis-a Moise c tre Domnul : «Nu se 
poate ca poporul s  se suie pe Muntele 
Sinai, pentru c  Tu ne-ai oprit din vreme, 
i ai zis : Trage hotar împrejurul muntelui 
i-l sfin te !»  

24. Iar Domnul i-a r spuns : «Du-te i te 
pogoar i apoi te vei sui împreun  cu 
Aaron  ;  iar  preo ii  i  poporul  s  nu  
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îndr zneasc  a se sui la Domnul, ca s  
nu-i loveasc  Domnul».  
25. i s-a pogorât Moise la popor i i-a 
spus toate.  
CAP. 20 
Cele zece porunci. 
1. Atunci a rostit Domnul înaintea lui 
Moise toate cuvintele acestea i a zis :  
Deut. 4, 13, 33; 5, 4, 22. Ioan 1, 17; 7, 19. Rom. 9, 4. Evr. 

2, 2.  
2. «Eu sunt Domnul Dumnezeul t u, Care 
te-a scos din p mântul Egiptului i din 
casa robiei.  

Lev 11, 45. Num. 15, 41. Deut. 5, 6. Ps. 80, 8-11. Os. 13, 
4.  

3. S  nu ai al i dumnezei afar  de Mine !  
Ie . 23, 13; 34, 17. Fapt. 19, 26.  

4. S  nu- i faci chip cioplit i nici un fel 
de asem nare a nici unui lucru din câte 
sunt  în  cer,  sus,  i  din  câte  sunt  pe  

mânt,  jos,  i  din  câte  sunt  în  apele  de  
sub p mânt !  

Lev 19, 4; 26, 1. Deut. 4, 16; 5, 8. Ps. 96, 7. Fapt. 19, 26.  
5. S  nu te închini lor, nici s  le sluje ti, 

 Eu, Domnul Dumnezeul t u, sunt un 
Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii 
pentru vina p rin ilor ce M  ur sc pe 
Mine, pân  la al treilea i al patrulea 
neam,  

Ie . 23, 24; 34, 14. Num. 14, 18. Deut. 5, 9. Ps. 108, 12-
13. Is. 14, 21. Plâng. 5, 7. Dan. 3, 18. Naum 1, 2.  

6.  i  M  milostivesc  pân  la  al  miilea  
neam c tre cei ce M  iubesc i p zesc 
poruncile Mele.  

Ie . 34, 7. Deut. 5, 10. Dan. 9, 4. Sir. 44, 11-12. Luc. 1, 
50. Iac. 2, 5.  

7. S  nu iei numele Domnului 
Dumnezeului t u în de ert, c  nu va l sa 
Domnul nepedepsit pe cel ce ia în de ert 
numele Lui.  

Lev 19, 12; 24, 16. Deut. 5, 11. Sir. 23, 8. Mat. 5, 33.  
8. Adu- i aminte de ziua odihnei, ca s  o 
sfin ti.  
Ie . 31, 13. Lev 19, 3. Deut. 5, 12. Iez. 20, 12. Mat. 12, 2.  

9. Lucreaz ase zile i- i f  în acelea 
toate treburile tale,  
Ie . 23, 12; 31, 15; 34, 21; 35, 2. Lev 23, 3, 8. Deut. 5, 13. 

Luc. 13, 14. Ioan 5, 10.  

10. Iar ziua a aptea este odihna 
Domnului Dumnezeului t u : s  nu faci 
în acea zi nici un lucru : nici tu, nici fiul 

u, nici fiica ta, nici sluga ta, nici 
slujnica ta, nici boul t u, nici asinul t u, 
nici orice dobitoc al t u, nici str inul care 

mâne la tine,  
Deut. 5, 14. Mat. 12, 2. Marc. 2, 24. Luc. 6, 2; 23, 56.  

11. C  în ase zile a f cut Domnul cerul 
i p mântul, marea i toate cele ce sunt 

într-însele, iar în ziua a aptea S-a 
odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul 
ziua a aptea i a sfin it-o.  

Fac. 2, 2-3. Ie . 31, 17. Evr. 4, 4.  
12. Cinste te pe tat l t u i pe mama ta, 
ca s i fie bine i s  tr ie ti ani mul i pe 

mântul pe care Domnul Dumnezeul t u 
i-l va da ie.  

Lev 19, 3. Deut. 5, 16. Sir. 3, 3, 6. Mat. 15, 4; 19, 19. 
Marc. 7, 10. Luc. 18, 20. Ef. 6, 2-3.  

13. S  nu ucizi !  
Deut. 5, 17. Mat. 5, 21; 19, 18. Marc. 10, 19. Iac. 2, 11. 

Rom. 7, 7; 13, 9.  
14. S  nu fii desfrânat !  

Lev 18, 20. Mat. 5, 27.  
15. S  nu furi !  

Lev 19, 11.  
16. S  nu m rturise ti strâmb împotriva 
aproapelui t u !  
17. S  nu dore ti casa aproapelui t u ; s  
nu dore ti femeia aproapelui t u, nici 
ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, 
nici boul lui, nici asinul lui i nici unul 
din dobitoacele lui i nimic din câte are 
aproapele t u !»  

Deut. 5, 21. Rom. 7, 7; 13, 9.  
18. i tot poporul a auzit fulgerele i 
tunetele i sunetul trâmbi elor, i a v zut 
muntele fumegând ; i v zând, tot 
poporul s-a dat înapoi i a stat departe, 
temându-se.  

Ie . 19, 9. Deut. 5, 23. Ps. 67, 9. Evr. 12, 19.  
19. Apoi a zis c tre Moise : «Vorbe te tu 
cu noi i vom asculta, dar Dumnezeu s  
nu gr iasc  cu noi, ca s  nu murim».  

Deut. 5, 25; 18, 16. Evr. 12, 18, 20.  
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20. Zis-a Moise c tre popor : «Cuteza i, 
 Dumnezeu a venit la voi, s  v  pun  la 

încercare pentru ca frica Lui s  fie în voi, 
ca s  nu gre i».  

Fac. 22, 1.  
21. i a stat tot poporul departe, iar 
Moise s-a apropiat de întunericul unde 
era Dumnezeu.  

3 Reg. 8, 12. Sir. 45, 5. Evr. 12, 8.  
22. Atunci Domnul a zis c tre Moise : 
«A a s  vorbe ti  casei lui Iacov i  a a s  
veste ti fiilor lui Israel : A i v zut c  am 
gr it cu voi din cer !  
23. S  nu v  face i dumnezei de argint i 
nici dumnezei de aur s  nu v  face i.  

Ie . 34, 17.  
24.  S -Mi  faci  jertfelnic  de  p mânt  i  s  
aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele 
de izb vire, oile i boii t i. În tot locul 
unde voi pune pomenirea numelui Meu, 
acolo voi veni la tine, ca s  te 
binecuvântez.  

Ie . 27, 8. Lev 9, 22. Deut. 12, 5, 11. 4 Reg. 18, 22.  
25. Iar de-Mi vei face jertfelnic de piatr , 

 nu-l  faci  de  piatr  cioplit  ;  c  de  vei  
pune dalta ta pe ea, o vei spurca.  

Deut. 27, 5-6. Iosua 8, 31. 1 Mac. 4, 47.  
26. i s  nu te sui pe trepte la jertfelnicul 
Meu, ca s  nu se descopere acolo 
goliciunea ta !»  

Ie . 28, 43.  
CAP. 21 
Rânduieli pentru casnici i pentru 
ucideri. 
1. «Iat  acum legiuirile pe care tu le vei 
pune în vedere lor :  
2.  De  vei  cump ra  rob  evreu,  el  s i  
lucreze ase ani, iar în anul al aptelea s  
ias  slobod, în dar.  

Lev 25, 39, 40. Deut. 15, 1, 12. Ier. 34, 9, 13-14.  
3. Dac  acela a venit în casa ta singur, 
singur s  ias  ; iar de a venit cu femeie, 

 ias  cu el i femeia lui.  
4. Dac  îns  îi va fi dat st pânul femeie i 
aceasta va fi n scut fii sau fiice, atunci 

femeia i copiii ei vor fi ai st pânului lui, 
iar el va ie i singur.  

Fac. 21, 10. Lev 25, 44. Gal. 4, 24.  
5. Iar dac  robul va zice : Îmi iubesc 
st pânul, femeia i copiii i nu voi s  m  
liberez,  

Deut. 15, 16.  
6. Atunci s -l aduc  st pânul lui la 
judec tori i, dup  ce l-a apropiat de u  
sau la u ori, s -i g ureasc  st pânul 
urechea cu o sul , i-l va robi în veci.  

Lev 25, 39-41.  
7. Dac  cineva î i va vinde fiica roab , ea 
nu va ie i cum ies roabele.  
8. Dac  ea nu va pl cea st pânului s u, 
care i-a ales-o, s -i îng duie a se 

scump ra, dar el nu va avea voie s-o 
vând  la familie str in , dup  ce i-a fost 
necredincios.  
9. Dac  a logodit-o cu fiul s u, atunci s  
se poarte cu ea dup  dreptul fiicelor.  

Ie . 22, 16.  
10.  Iar  dac  va  mai  lua  i  pe  alta,  atunci  
ea s  nu fie lipsit  de hran , de 
îmbr minte i de traiul cu b rbatul s u.  
11. Iar dac  el nu-i va face aceste trei 
lucruri, s  ias  de la dânsul în dar, f  

scump rare.  
12.  De  va  lovi  cineva  pe  un  om  i  acela  
va muri, s  fie dat mor ii.  

Lev 24, 17. Num. 33, 16. Deut. 27, 24.  
13. Iar de nu-l va fi  lovit  cu voin i i-a 

zut sub mân  din îng duirea lui 
Dumnezeu, î i voi hot rî un loc, unde s  
fug  uciga ul.  

Deut. 19, 2.  
14. Dac  îns  va ucide cineva pe 
aproapele s u cu bun tiin i cu 
vicle ug i va fugi la altarul Meu, i de la 
altarul Meu s -l iei i s -l omori.  

Deut. 19, 11. 3 Reg. 2, 29, 31.  
15. Cel ce va bate pe tat  sau pe mam  s  
fie omorât.  
16. Cel ce va fura un om din fiii lui Israel 
i, f cându-l rob, îl va vinde, sau se va 

si în mâinile lui, acela s  fie omorât.  
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Deut. 24, 7.  
17. Cel ce va gr i de r u pe tat l s u sau 
pe mama sa, acela s  fie omorât.  

Lev 20, 9. Deut. 27, 16. Pild. 20, 20. Mat. 15, 4. Marc. 7, 
10.  

18. De se vor sf di doi oameni i unul va 
lovi pe cel lalt cu o piatr , sau cu 
pumnul, i acela nu va muri, ci va c dea 
la pat,  
19. De se va scula i va ie i din cas  cu 
ajutorul cârjei, cel ce l-a lovit nu va fi 
vinovat de moarte, ci va pl ti numai 
împiedicarea aceluia de la munc i 
vindecarea lui.  

2 Reg. 3, 29.  
20. Iar de va lovi cineva pe robul s u sau 
pe slujnica sa cu toiagul, i ei vor muri 
sub mâna lui, aceia trebuie s  fie 

zbuna i ;  
Lev 25, 39.  

21. Iar de vor mai tr i o zi sau dou , ei nu 
trebuie r zbuna i, c  sunt pl ti i cu 
argintul st pânului lor.  
22. De se vor bate doi oameni i vor lovi 
o femeie îns rcinat i aceasta va lep da 
copilul s u f  alt  v mare, s  se 
supun  cel vinovat la desp gubirea ce o 
va cere b rbatul acelei femei i el va 
trebui s  pl teasc  potrivit cu hot rârea 
judec torilor.  
23. Iar de va fi i alt  v mare, atunci s  
pl teasc  suflet pentru suflet,  

Num. 35, 19.  
24. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, 
mân  pentru mân , picior pentru picior,  

Lev 24, 19-20. Deut. 19, 21. Mat. 5, 38.  
25. Arsur  pentru arsur , ran  pentru 
ran , vân taie pentru vân taie.  
26. Iar de va lovi cineva pe robul s u în 
ochi iar pe slujnica sa o va lovi în ochi i 
ea îl va pierde, s -l lase liber ca 
desp gubire pentru ochi.  
27. i de va pricinui c derea unui dinte al 
robului s u sau al roabei sale, s  le dea 
drumul pentru acel dinte.  

28. Dac  un bou va împunge de moarte 
rbat sau femeie, boul s  fie ucis cu 

pietre i carnea lui s  nu se m nânce, iar 
st pânul boului s  fie nevinovat.  

Fac. 9, 5.  
29. Iar dac  boul a fost împung tor cu o 
zi  sau  cu  dou  sau  cu  trei  înainte,  i  
st pânul lui, fiind vestit despre aceasta, 
nu l-a închis i boul a ucis b rbat sau 
femeie,  boul  s  fie  ucis  cu  pietre  i  
st pânul lui s  fie dat mor ii.  
30. Dac  îns  i se va pune st pânului pre  
de r scump rare, pentru sufletul s u, ce 
va fi pus asupra lui aceea va i pl ti.  
31. Tot dup  aceast  lege s  se urmeze, 
de va împunge boul b iat sau fat .  
32. Iar de va împunge boul rob sau roab , 

 se pl teasc  st pânului acestora 
treizeci de sicli de argint, iar boul s  fie 
ucis cu pietre.  
33. De va s pa cineva o fântân  sau va 
descoperi o fântân i nu o va acoperi i 
va c dea în ea un bou sau un asin,  
34. St pânul fântânii trebuie s  pl teasc  
argint st pânului lor, iar boul sau asinul 

 fie al lui.  
35. Iar dac  boul cuiva va împunge boul 
altuia i va muri, s  se vând  boul cel viu 
i pre ul s -l împart  pe din dou  ; de 

asemenea i pe cel ucis s -l împart  pe 
din dou .  
36. Iar de s-a tiut c  boul a fost 
împung tor de mult  vreme, dar st pânul 
lui, fiind în tiin at despre aceasta, nu l-a 

zit, atunci acesta trebuie s  pl teasc  
bou pentru bou, iar cel ucis s  fie al lui».  
CAP. 22 
Pedeapsa pentru furt i alte p cate. 
1. «De va fura cineva un bou sau o oaie i 
le va junghia, sau le va vinde, s  
pl teasc  cinci boi pentru un bou i patru 
oi pentru oaie !  

2 Reg. 12, 6. Pild. 6, 31. Luc. 19, 8.  
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2. Dac  furul va fi prins sp rgând i va fi 
lovit încât s  moar , cel ce l-a lovit nu va 
fi vinovat de moartea lui.  
3.  Iar  de  se  va  face  aceasta  dup  ce  a  

rit soarele, va fi vinovat i pentru 
ucidere va fi ucis. Cel ce a furat va trebui 

 pl teasc  tot i de nu are cu ce, s  fie 
vândut el pentru plata celor furate.  
4. Iar de se va prinde furul i cele furate 
se vor g si la el vii, fie bou, oaie sau asin, 

 pl teasc  îndoit.  
5. De va pricinui cineva pagub  într-o 
arin  sau vie, l sând vitele s  pasc , 

stricând arina altuia, s  pl teasc  din 
arina sa potrivit cu stric ciunea ; iar de a 

scut toat arina, s  pl teasc  
desp gubire cu ce are mai bun în arina sa 
i cu ce are mai bun în via sa.  

6. De va izbucni foc i va cuprinde spini 
i, întinzându-se, va arde cl i, sau snopi, 

sau hold , s  pl teasc  desp gubire îndoit 
cel ce a aprins focul.  
7. De va da cineva vecinului s u argint 
sau lucruri s  le p streze i acelea vor fi 
furate din casa acestui om, de se va g si 
furul, s  le pl teasc  îndoit ;  
8. Iar de nu se va g si furul, s  vin  
st pânul casei înaintea judec torilor i s  
jure c  nu i-a întins mâna asupra lucrului 
aproapelui s u.  

Ie . 21, 6. Ps. 81, 1.  
9. Pentru tot lucrul care s-ar putea fura : 
bou sau asin, oaie sau hain , sau orice 
lucru pierdut, despre care va zice cineva : 
«Acesta este al meu !» pricina 
amândurora trebuie s  fie adus  înaintea 
judec torilor,  i  cel  ce  va  fi  osândit  de  
judec tori s  pl teasc  aproapelui s u 
îndoit.  
10. De va da cineva spre paz  aproapelui 

u asin sau bou, sau oaie, sau alt dobitoc 
i va muri, sau va fi v mat, sau luat f  

tie cineva,  

11. S  fac  amândoi jur mânt înaintea 
Domnului, c  cel ce a luat pe seama sa nu 
i-a întins mâna asupra lucrului 

aproapelui s u, i a a st pânul trebuie s  
primeasc  jur mântul, iar cel lalt nu va 
avea s -l desp gubeasc  ;  

2 Paral. 6, 22. Evr. 6, 16.  
12. Iar de se va fura de la el, s  pl teasc  
st pânului desp gubire.  

Fac. 31, 39.  
13. Dac  îns  va fi sfâ iat de fiar , s -i 
aduc  ceea ce a r mas ca m rturie i nu 
va pl ti desp gubire pentru vita sfâ iat .  
14. De va împrumuta cineva de la 
aproapele s u vit i aceea se va v ma 
sau va pieri, i st pânul ei nu va fi cu ea, 

 o pl teasc  ;  
15. Iar dac  st pânul ei a fost cu ea, s  nu 
o pl teasc . Iar dac  a fost închiriat  cu 
bani, se va socoti pentru chiria aceea.  
16. De va am gi cineva o fat  nelogodit  
i se va culca cu ea, s  o înzestreze i s  o 

ia de so ie ;  
Fac. 34, 12. Ie . 21, 9. Lev 6, 5. Deut. 22, 28.  

17. Iar dac  tat l ei se va feri i nu va voi 
 o  dea  lui  de  femeie,  atunci  el  s  

pl teasc  tat lui fetei bani câ i se cer 
pentru înzestrarea fetelor.  
18. Pe vr jitori s  nu-i l sa i s  tr iasc  !  

Lev 19, 31; 20, 27. Deut. 18, 11.  
19. Tot cel ce se împreun  cu dobitoc s  
fie omorât.  

Deut. 27, 21.  
20. Cel ce jertfe te la al i dumnezei, afar  
de Domnul, s  se piard .  

Deut. 13, 13, 15.  
21. Pe str in s  nu-l strâmtorezi, nici s -l 
ape i,  c ci  i  voi  a i  fost  str ini  în  

mântul Egiptului.  
Ie . 23, 9. Lev 19, 33-34. Deut. 23, 16; 24, 17; 27, 19. Ier. 

22, 3. Iez. 22, 29.  
22. La nici o v duv i la nici un orfan s  
nu le face i r u !  

Lev 18, 23. Is. 1, 23; 10, 2. Zah. 7, 10.  
23.  Iar  de  le  ve i  face  r u  i  vor  striga  

tre Mine, voi auzi plângerea lor,  
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24. i se va aprinde mânia Mea i v  voi 
ucide cu sabia i vor fi femeile voastre 

duve i copiii vo tri orfani.  
25. De vei împrumuta bani fratelui s rac 
din poporul Meu, s  nu-l strâmtorezi i s  
nu-i pui cam .  

Lev 25, 36. Deut. 15, 7. Neem. 5, 7. Ps. 14, 5. Iez. 18, 8.  
26. De vei lua z log haina aproapelui t u, 

 i-l întorci pân  la asfin itul soarelui,  
Deut. 24, 12-13. Iez. 18, 7.  

27. C ci aceasta este învelitoarea lui, 
aceasta este singura îmbr minte pentru 
goliciunea sa. În ce va dormi el ? Deci de 
va striga c tre Mine, îl voi auzi, pentru c  
sunt milostiv.  
28. Pe judec tori s  nu-i gr ie ti de r u i 
pe c petenia poporului t u s  nu o hule ti 
!  

2 Reg. 16, 11; 19, 21. Marc. 12, 17. Fapt. 23, 5.  
29. Nu întârzia a-Mi aduce pârga ariei 
tale i a teascului t u ; pe cel întâi-n scut 
din fiii t i s  Mi-l dai Mic !  

Ie . 13, 2; 34, 19-20. Num. 3, 13. Iez. 44, 30. Luc. 2, 23.  
30. Asemenea s  faci cu boul t u, cu oaia 
ta i cu asinul t u : apte zile s  fie ei la 
mama lor, iar în ziua a opta s  Mi le dai 
Mie !  

Lev 22, 27. Deut. 15, 19.  
31. S -Mi fi i popor sfânt ; s  nu mânca i 
carnea dobitocului sfâ iat de fiar  în 
câmp, ci s-o arunca i la câini !»  

Lev 22, 8. Iez. 44, 31.  
CAP. 23 
Despre s rb tori. 
1. «S  nu iei aminte la zvon de ert ; s  nu 
te une ti cu cel nedrept, ca s  fii martor 
mincinos !  

Lev 19, 11. Pild. 14, 5. Luc. 3, 14.  
2.  S  nu  te  iei  dup  cei  mai  mul i,  ca  s  
faci r u ; i la judecat  s  nu urmezi celor 
mai mul i, ca s  te aba i de la dreptate ;  
3. Nici s racului s  nu-i fii p rtinitor la 
judecat  !  

Lev 19, 15.  

4. De vei întâlni boul du manului t u sau 
asinul lui r cit, s -l întorci i s  I-l duci 
!  

Lev 6, 3. Deut. 22, 1. Mat. 12, 11. Luc. 6, 27.  
5. De vei vedea asinul vr jma ului t u 

zut sub povar , s  nu-l treci cu vederea, 
ci s -l ridici împreun  cu el.  

Luc. 14, 5.  
6. S  nu judeci strâmb pricina s racului 

u !  
Deut. 16, 19. Is. 10, 1-2.  

7. De orice cuvânt mincinos s  te fere ti ; 
 nu ucizi pe cel nevinovat i drept, c ci 

Eu nu voi ierta pe nelegiuit.  
Sus. 1, 52, 62.  

8. Daruri s  nu prime ti, c ci darurile 
orbesc ochii celor ce v d i strâmb  
pricinile cele drepte.  

Deut. 16, 19; 27, 25. 1 Reg. 8, 3. Sir. 20, 30.  
9. Pe str in s  nu-l obijduie ti, nici s  nu-
l strâmtorezi, c ci voi ti i cum e sufletul 
pribeagului, c i voi a i fost pribegi în 
ara Egiptului.  

Fac. 46, 5. Ie . 22, 21. Deut. 10, 19.  
10. ase ani s  semeni arina ta i s  
aduni roadele ei,  

Lev 25, 3.  
11. Iar în al aptelea, las-o s  se 
odihneasc  ; i se vor hr ni s racii 
poporului t u, iar r ele le vor mânca 
fiarele câmpului. A a s  faci i cu via ta 
i cu m slinii t i.  

12. În ase zile s i faci treburile tale, iar 
în ziua a aptea s  te odihne ti, ca s  se 
odihneasc i boul t u i asinul t u i ca 

 r sufle fiul roabei tale i str inul care e 
cu tine.  

Ie . 20, 9. Lev 23, 3. Luc. 6, 2.  
13. P zi i toate câte v-am spus i numele 
altor dumnezei s  nu le pomeni i, nici s  
se aud  ele din gura voastr .  

Ie . 20, 3. Deut. 27, 1. Iosua 23, 7. Os. 2, 19.  
14. De trei ori în an s -Mi pr znuie ti :  

3 Reg. 9, 25. 2 Paral. 8, 13.  
15. S ii s rb toarea azimelor. apte zile 

 m nânci azime în timpul lunii lui Aviv 
cum i-am poruncit, «ci în acea lun  ai 
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ie it din Egipt ; s  nu te înf ezi înaintea 
Mea cu mâna goal .  

Ie . 12, 15; 13, 3. Num. 15, 19. Sir. 35, 5. Luc. 2, 41.  
16. S ii apoi s rb toarea seceri ului i a 
strângerii celor dintâi roade ale tale, pe 
care le-ai sem nat în arina ta, i 

rb toarea strângerii roadelor toamna, 
când aduni de pe câmp munca ta.  

Lev 23, 16, 34. Num. 29, 12. Deut. 16, 13. Neem. 8, 14.  
17. De trei ori pe an s  se înf eze 
înaintea Domnului Dumnezeului t u to i 
cei de parte b rb teasc  ai t i.  

Ie . 34, 23. Deut. 16, 10, 16. 1 Reg. 1, 3. Ps. 80, 4.  
18. Când voi alunga neamurile de la fa a 
ta i voi l rgi hotarele tale, s  nu torni 
sângele jertfei tale pe dospit, nici 
gr simea de la jertfa Mea cea de la 

rb tori s  nu r mân  pe a doua zi.  
Ie . 12, 10; 34, 25.  

19. Pârga din roadele arinii tale s  o 
aduci în casa Domnului Dumnezeului t u 
! S  nu fierbi iedul în laptele mamei lui !  

Ie . 34, 26. Lev 27, 30. Deut. 14, 21; 26, 2.  
20. Iat  Eu trimit înaintea ta pe îngerul 
Meu, ca s  te p zeasc  în cale i s  te 
duc  la p mântul acela pe care l-am 
preg tit pentru tine.  

Ie . 13, 21; 14, 19.  
21. Ia aminte la tine însu i ; s -l ascul i i 

 nu-i fi necredincios, c  nu te va ierta, 
pentru c  numele Meu este în el.  

Is. 63, 10. Ier. 23, 6. Ioan 10, 30.  
22. De vei asculta cu luare aminte glasul 

u i vei face toate câte î i poruncesc i 
de vei p zi leg mântul Meu, Îmi ve i fi 
popor ales dintre toate neamurile, c  al 
Meu este tot p mântul, iar voi Îmi ve i fi 
preo ie împ teasc i neam sfânt. Spune 
cuvintele acestea fiilor lui Israel : De ve i 
asculta cu luare aminte glasul îngerului 
Meu i ve i împlini toate câte v  voi 
spune, voi fi vr jma  vr jma ilor t i i 
potrivnicilor t i le voi fi potrivnic.  

Fac. 12, 3. Deut. 7, 12; 18, 15. Is. 41, 11. Ier. 30, 16.  
23. Când va merge înaintea ta îngerul 
Meu, pov uitorul t u, i te va duce la 

Amorei, la Hetei, la Ferezei, ia Canaanei, 
la Gherghesei, la Hevei i la Iebusei, i-i 
voi stârpi pe ace tia de la fa a voastr ,  

Ie . 33, 2. Deut. 7, 1, 16. Iosua 5, 13; 24, 11.  
24. Atunci s  nu te închini la dumnezeii 
lor,  nici  s  le  sluje ti,  nici  s  faci  dup  
faptele acelora, ci s -i zdrobe ti de tot i 

 strici stâlpii lor.  
Fac. 35, 2. Ie . 20, 5; 34, 13. Num. 33, 52. Deut. 7, 5; 11, 

16. Iez. 20, 7. Dan. 3, 18.  
25. S  sluje ti numai Domnului 
Dumnezeului t u i El va binecuvânta 
pâinea ta, vinul t u, apa ta i voi abate 
bolile de la voi.  

Ie . 15, 26. Mat. 6, 33.  
26. În fa a ta nu va fi femeie care s  
nasc  înainte de vreme sau stearp  ; i voi 
umple num rul zilelor tale.  

Deut. 7, 14.  
27. Groaz  voi trimite înaintea ta i voi 
îngrozi de tot pe poporul asupra c ruia 
ve i merge i voi pune pe fug  pe to i 
vr jma ii t i.  
Fac. 35, 5. Deut. 6, 19; 11, 25. Iosua 10, 10. 1 Reg. 14, 15. 

În el. 12, 8.  
28. Trimite-voi înaintea ta viespi i vor 
alunga de la fa a voastr  pe Amorei, pe 
Hevei, pe Iebusei, pe Canaanei i pe 
Hetei.  

Deut. 7, 20. Iosua 24, 12.  
29. Dar nu-i voi alunga de la fa a voastr  
într-un an, ca s  nu se pustiiasc  

mântul i ca s  nu se înmul easc  
asupra ta fiarele s lbatice ;  

Jud. 3, 1-2.  
30. Ci-i voi alunga încetul cu încetul, 
pân  ce v  ve i înmul i i ve i lua în 
st pânire p mântul acela.  

În el. 12, 10.  
31. Întinde-voi hotarele tale de la Marea 
Ro ie pân  la Marea Filistenilor i de la 
pustie pân  la râul cel mare al Eufratului, 

ci voi da în mâinile voastre pe 
locuitorii p mântului acestuia i-i voi 
alunga de la fa a ta.  

Fac. 15, 18; 28, 14. Num. 34, 2. Iosua 1, 4. Ps. 79, 11.  
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32. S  nu v  amesteca i i s  nu face i 
leg mânt cu ei, nici cu dumnezeii lor.  

Ie . 34, 15. Deut. 7, 2. Iosua 9, 7. Jud. 2, 2. 1 Ezd. 9, 12.  
33. S  nu locuiasc  ei în ara voastr , ca 

 nu v  fac  s  p tui i împotriva Mea ; 
 de ve i sluji dumnezeilor lor, ace tia 

vor fi curs  pentru voi».  
Ie . 34, 12. Num. 33, 55. Deut. 7, 4, 16. Jud. 2, 3; 8, 27. 

Ps. 105, 36.  
CAP. 24 
Moise se suie a doua oar  pe Muntele 
Sinai. 
1. Apoi a zis Dumnezeu iar i c tre 
Moise : «Suie-te la Domnul, tu i Aaron, 
Nadab, Abiud i aptezeci dintre b trânii 
lui Israel i v  închina i Domnului de 
departe.  

Ie . 18, 25.  
2.  Numai  Moise  singur  s  se  apropie  de  
Domnul, iar ceilal i s  nu se apropie ; 
poporul de asemenea s  nu se suie cu el 
!»  
3. A venit deci Moise i a spus poporului 
toate cuvintele Domnului i legile. Atunci 
a r spuns tot poporul într-un glas i a zis : 
«Toate cuvintele pe care le-a gr it 
Domnul le vom face i le vom asculta !»  

Sir. 24, 25. Ioan 7, 19.  
4. Iar Moise a scris toate cuvintele 
Domnului. i el, sculându-se dis-de-
diminea , a zidit jertfelnic sub munte i a 
pus doisprezece stâlpi, dup  cele 
dou sprezece semin ii ale lui Israel.  

Fac. 31, 45.  
5. A trimis apoi tineri dintre fiii lui Israel, 
de au adus ace tia arderi de tot i au 
jertfit vi ei, ca jertf  de izb vire 
Domnului Dumnezeu.  

Num. 3, 41.  
6. Atunci Moise, luând jum tate din 
sânge, l-a turnat într-un vas, iar cu 
cealalt  jum tate de sânge a stropit 
jertfelnicul.  
7. Dup  aceea, luând cartea leg mântului, 
a citit în auzul poporului ; iar ei au zis : 

«Toate câte a gr it Domnul le vom face i 
le vom asculta !»  

Tob. 5, 1. Rom. 9, 4.  
8. Dup  aceea, luând Moise sângele, a 
stropit poporul, zicând : «Acesta este 
sângele leg mântului, pe care l-a încheiat 
Domnul cu voi, dup  toate cuvintele 
acestea».  

Mat. 26, 28. Evr. 9, 19-20.  
9. Apoi s-a suit Moise i Aaron, Nadab, 
Abiud i aptezeci dintre b trânii lui 
Israel  
10. i au v zut locul unde st tea 
Dumnezeul lui Israel ; sub picioarele Lui 
era ceva, ce sem na cu un lucru de safir, 
curat i limpede ca seninul cerului.  

Ie . 33, 20. Is. 6, 1. Iez. 1, 26; 10, 1.  
11. Dar El n-a întins mâna Sa împotriva 
ale ilor lui Israel, iar ei au v zut pe 
Dumnezeu, apoi au mâncat i au b ut.  

Ie . 19, 12; 33, 22.  
12. i a zis Domnul c tre Moise : «Suie-
te la Mine în munte i fii acolo, c  am s -
i dau table de piatr , legea i poruncile, 

pe care le-am scris Eu pentru înv tura 
lor !»  
13. Atunci, sculându-se Moise împreun  
cu  Iosua,  slujitorul  s u,  s-a  suit  în  
muntele Domnului ;  
14. Iar b trânilor le-a zis : «R mâne i aici 
pân  ne vom întoarce la voi. Iat  Aaron i 
Or  sunt  cu  voi  ;  de  va  avea  cineva  
pricin , s  vin  la ei».  

Ie . 17, 10; 31, 2; 35, 30.  
15. S-a suit deci Moise i Iosua în munte 
i un nor a acoperit muntele.  

Ie . 19, 9.  
16. Slava Domnului s-a pogorât pe 
Muntele Sinai i l-a acoperit norul ase 
zile, iar în ziua a aptea a strigat Domnul 
pe Moise din mijlocul norului.  

3 Reg. 8, 10-11. 2 Paral. 5, 10; 7, 1.  
17. Chipul slavei Domnului de pe vârful 
muntelui era în ochii fiilor lui Israel, ca 
un foc mistuitor.  

Deut. 4, 24; 9, 3. 2 Reg. 22, 9. Avac. 3, 4. Evr. 12, 29.  
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18. i s-a suit Moise pe munte i a intrat 
în mijlocul norului ; i a stat Moise pe 
munte patruzeci de zile i patruzeci de 
nop i.  

Ie . 34, 28. Deut. 9, 9, 18.  
CAP. 25 
Rânduieli pentru cortul adun rii. 
1. Atunci a gr it Dumnezeu cu Moise i a 
zis :  
2. «Spune fiilor lui Israel s -Mi aduc  
prinoase : de la tot omul, pe care-l las  
inima s  dea, s  prime ti prinoase pentru 
Mine.  

Ie . 35, 5. 4 Reg. 12, 4. În el. 9, 8.  
3. Iar prinoasele ce vei primi de la ei sunt 
acestea : aur, argint i aram  ;  
4. M tase violet , purpurie i stacojie, în 
i p r de capr .  

5. Piei de berbec vopsite ro u, piei de 
vi el de mare i lemn de salcâm ;  
6. Untdelemn pentru candele, aromate 
pentru mirul de uns i pentru miresmele 
de t mâiere ;  
7. Piatr  de sardiu i pietre de pus la efod 
i la ho en.  

8. Din acestea s -Mi faci loca  sfânt i 
voi locui în mijlocul lor.  
9. Cortul i toate vasele i obiectele lui s  
le faci dup  modelul ce- i voi ar ta Eu ; 

a s  le faci !  
Ie . 26, 30. 1 Paral. 28, 11.  

10.  Chivotul  legii  s -l  faci  din  lemn  de  
salcâm : lung de doi co i i jum tate, larg 
de un cot i jum tate i înalt de un cot i 
jum tate.  

Ie . 37, 1.  
11. S -l fereci cu aur curat, i pe 
din untru i pe din afar . Sus, împrejurul 
lui, s -i faci cunun  împletit  de aur.  
12. Apoi s  torni pentru el patru inele de 
aur i s  le prinzi în cele patru col uri de 
jos ale lui : dou  inele pe o latur i dou  
inele pe cealalt  latur .  
13. S  faci pârghii din lemn de salcâm i 

 le îmbraci cu aur.  

14. i s  vâri pârghiile prin inelele de pe 
laturile chivotului, încât cu ajutorul lor s  
se poarte chivotul.  
15. Pârghiile s  fie necontenit în inelele 
chivotului.  
16. Iar în chivot s  pui legea, pe care i-o 
voi da.  

Ie . 16, 34; 40, 20. Evr. 9, 4.  
17. S  faci i capac la chivot, de aur 
curat, lung de doi co i i jum tate, i lat 
de un cot i jum tate.  

Ie . 37, 6.  
18. Apoi s  faci doi heruvimi de aur ; i 

-i faci ca dintr-o bucat , ca i cum ar 
ri din cele dou  capete ale capacului ;  

Ie . 37, 7. 3 Reg. 6, 23.  
19. S  pui un heruvim la un cap t i un 
heruvim la cel lalt cap t al capacului.  
20. i heruvimii s -i faci ca i cum ar ie i 
din capac. Heruvimii ace tia s  fie cu 
aripile întinse pe deasupra capacului, 
acoperind cu aripile lor capacul, iar fe ele 

i le aib  unul spre altul ; spre capac s  
fie fe ele heruvimilor.  

Ie . 37, 7. Evr. 9, 5.  
21. Apoi s  pui acest capac deasupra la 
chivot, iar în chivot s  pui legea ce î i voi 
da.  

Ie . 26, 34. Deut. 10, 2. 2 Paral. 5, 10.  
22. Acolo, între cei doi heruvimi de 
deasupra chivotului legii, M  voi 
descoperi ie i î i voi gr i de toate, câte 
am a porunci prin tine fiilor lui Israel.  

Ie . 29, 42; 30, 6. Num. 1, 1; 17, 4.  
23. S  faci apoi mas  din lemn de salcâm 
: lung  de doi co i, lat  de un cot, înalt  
de un cot i jum tate.  

Ie . 35, 13; 37, 10; 40, 23. Evr. 9, 2.  
24. S-o îmbraci cu aur curat i s -i faci 
împrejur cunun  de aur, împletit .  

Ie . 37, 11.  
25. S  mai faci împrejurul ei pervaz înalt 
de o palm i împrejurul pervazului s  
faci cunun  de aur.  
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26.  S  mai  faci  patru  inele  de  aur  i  s  
prinzi cele patru inele sub cunun , în cele 
patru col uri de la picioarele mesei.  
27. Inelele s  fie în pervaz ca ni te tor i 
pentru pârghii, ca s  se poarte cu ele 
masa.  
28.  Iar  pârghiile  s  le  faci  din  lemn  de  
salcâm, s  le fereci cu aur curat i cu ele 
se va purta masa.  
29. Apoi s  faci pentru ea talere, 

delni e, pahare i cupe, ca s  torni cu 
ele ; acestea s  le faci din aur curat.  

Ie . 37, 16.  
30.  Iar  pe  mas  s  pui  pâinile  punerii  
înainte, care se vor afla pururea înaintea 
Mea.  
Ie . 40, 23. Lev 24, 5-6. Num. 4, 7. 1 Reg. 21, 4-5. 3 Reg. 

7, 48.  
31. S  faci sfe nic din aur curat. 
Sfe nicul s -l faci b tut din ciocan : 
fusul, bra ele, cupele, nodurile i florile 
lui s  fie dintr-o bucat .  

Ie . 35, 14; 37, 17; 40, 24. Num. 4, 9; 8, 4.  
32. ase bra e s  ias  pe cele dou  laturi 
ale lui : trei bra e ale sfe nicului s  fie pe 
o latur  a lui i trei bra e ale sfe nicului 

 fie pe cealalt  latur .  
33. El va avea la un bra  trei cupe în 
forma florii de migdal, cu nodurile i 
florile lor, i la alt bra  va avea trei cupe 
în forma florii de migdal, cu nodurile i 
florile lor. A a vor avea toate cele ase 
bra e, ce ies din fusul sfe nicului.  

Zah. 4, 2.  
34. Iar pe fusul sfe nicului s  fie patru 
cupe în forma florii de migdal, cu 
nodurile i florile lor :  
35. Un nod sub dou  bra e, un alt nod sub 
alte dou  bra e i un al treilea nod sub 
cele din urm  dou  bra e, iar în vârful 
fusului sfe nicului s  fie înc  o cup  în 
forma florii de migdal cu nodul i floarea 
ei.  
36. Nodurile i ramurile acestea s  fie 
dintr-o bucat  cu sfe nicul. El trebuie s  

fie lucrat tot cu ciocanul, dintr-o singur  
bucat  de aur curat.  

Ie . 37, 21.  
37. S -i faci apte candele i s  pui în el 
candelele acestea, ca s  lumineze latura 
din fa a lui.  

Num. 8, 2.  
38. S -i faci muc ri i t vi e de aur curat.  

Ie . 37, 23. Apoc. 1, 12.  
39. Dintr-un talant de aur curat s  se fac  
toate obiectele acestea.  
40. Vezi s  faci acestea toate dup  
modelul ce i s-a ar tat în munte».  

Fapt. 7, 44. Evr. 8, 5.  
CAP. 26 
Facerea cortului 
1. «Cortul îns  s -l faci din zece covoare 
de în r sucit i de m tase violet , stacojie 
i vi inie ; în es tura lor s  faci chipuri 

de heruvimi alese cu iscusin .  
Ie . 36, 8. 2 Reg. 7, 6. 2 Paral. 3, 14.  

2. Lungimea fiec rui covor s  fie de 
dou zeci i opt de co i, i l imea fiec rui 
covor s  fie de patru co i : toate covoarele 

 aib  aceea i m sur .  
3. Cinci covoare se vor uni la un loc i 
celelalte cinci iar se vor uni la un loc.  
4. Apoi s  faci cheotori de m tase 
violet , pe marginea covorului din 
cap tul jum ii întâi de acoperi , i tot 
asemenea cheotori s  faci pe marginea 
covorului din urm  de la cealalt  
jum tate de acoperi .  

Ie . 3, 6; 10, 11.  
5. Cincizeci de cheotori s  faci la un 
covor i pe marginea covorului ce are a 
se  uni  cu  el  s  faci  tot  cincizeci  de  
cheotori. Cheotorile acestea s  r spund  
unele cu altele.  

Ie . 36, 17.  
6. S  faci cincizeci de copci din aur i cu 
copcile acestea s  une ti cele dou  
jum i de acoperi , i a a va fi 
acoperi ul cortului o singur  bucat .  
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7. Apoi s  faci covoare din p r de capr , 
ca s  acoperi cortul. Unsprezece covoare 
de acestea s  faci.  

Ie . 36, 14. Num. 4, 25.  
8. Lungimea unui covor s  fie de treizeci 
de co i, i l imea unui covor s  fie de 
patru co i ; cele unsprezece covoare s  
aib  toate aceea i m sur .  
9.  S  une ti  între  ele  cinci  covoare  i  
celelalte ase covoare iar s  le une ti între 
ele. Jum tatea din al aselea covor s  o 
îndoi în partea de dinainte a cortului.  

Ie . 36, 16.  
10. S  faci cincizeci de cheotori pe 
marginea covorului din cap tul unei 
jum i, ca s  se poat  uni cu cealalt  
jum tate ; i alte cincizeci de cheotori s  
faci la marginea celeilalte jum i de 
acoperi , care trebuie unit  cu cea dintâi.  

Ie . 36, 12.  
11. S  faci apoi cincizeci de copci din 
aram i s  vâri copcile acestea în 
cheotori i s  une ti cele dou  jum i de 
acoperi , ca s  fie unul singur.  

Ie . 36, 18.  
12. Iar prisosul de acoperi , o jum tate de 
covor, care prisose te de la acoperi ul 
cortului, s  atârne în partea dind t a 
cortului.  
13. Partea îns  din lungimea acoperi ului, 
care prisose te de o parte i de alta a 
cortului, s  atârne peste pere ii cortului, 
de o parte un cot i de alta un cot, ca s -i 
apere.  
14. Dup  aceea s  faci cortului un 
acoperi  de piei ro ii de berbec i înc  un 
acoperi  de piei de vi el de mare pe 
deasupra.  

Ie . 36, 19. Num. 4, 25.  
15. S  faci apoi pentru cort scânduri din 
lemn de salcâm, ca s  stea în picioare.  

Ie . 36, 20-21. Num. 4, 31.  
16. Fiecare scândur  s  o faci lung  de 
zece co i i lat  de un cot i jum tate s  
fie fiecare scândur .  

17. O scândur  s  aib  dou  cepuri la 
cap t, unul în dreptul altuia. A a s  faci 
la toate scândurile cortului.  
18. i scânduri de acestea pentru cort s  
faci dou zeci, pentru latura dinspre 
miaz zi.  

Ie . 36, 23.  
19. Sub aceste dou zeci de scânduri s  
faci patruzeci de postamente de argint : 
câte dou  postamente sub o scândur , 
pentru cele dou  cepuri ale ei i dou  
postamente pentru alt  scândur , pentru 
cele dou  cepuri ale ei.  
20. Dou zeci de scânduri s  faci pentru 
cealalt  latur , dinspre miaz noapte.  

Ie . 36, 25.  
21. i pentru acestea s  faci patruzeci de 
postamente de argint, câte dou  
postamente sub o scândur i dou  
postamente pentru alt  scândur  ;  

Ie . 36, 26.  
22. Iar pentru partea dind t a cortului, 
care vine spre asfin it, s  faci ase 
scânduri.  

Ie . 36, 27.  
23. i dou  scânduri s  faci pentru 
unghiurile cortului din partea dind t a 
lui.  

Ie . 36, 28.  
24. Acestea s  fie de dou  ori mai groase 
i sus unite prin câte un inel. A a trebuie 
 fie amândou  la fel pentru amândou  

unghiurile.  
25. i a a vor fi opt scânduri în partea 
dind t a cortului i pentru cele 
aisprezece postamente de argint, câte 

dou  postamente sub fiecare scândur , 
pentru cele dou  cepuri ale ei.  
26. S  faci apoi pârghii din lemn de 
salcâm : cinci pârghii pentru scândurile 
de pe o latur  a cortului,  

Ie . 36, 31.  
27. Cinci pârghii pentru scândurile de pe 
cealalt  latur  a cortului i cinci pârghii 
pentru scândurile din partea de la fundul 
cortului, care vine spre asfin it.  
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28. Iar pârghia din mijloc va trece prin 
scânduri de la un cap t la cel lalt al 
cortului.  
29. Scândurile s  le îmbraci cu aur ; 
inelele, prin care se vâr  pârghiile, s  le 
faci  de  aur  i  s  îmbraci  cu  aur  i  
pârghiile.  
30. i a a s  înjghebezi cortul dup  
modelul care i s-a ar tat în acest munte.  

Ie . 25, 9.  
31. S  faci o perdea de în r sucit i de 

tase violet , stacojie i vi inie, 
sucit , iar în es tura ei s  aib  chipuri 

de heruvimi alese cu iscusin  ;  
2 Paral. 3, 14.  

32. i s-o atârni cu verigi de aur pe patru 
stâlpi din lemn de salcâm, îmbr ca i cu 
aur i a eza i pe patru postamente de 
argint.  

Ie . 36, 34.  
33. Dup  ce vei prinde perdeaua în copci, 

 aduci acolo dup  perdea chivotul legii 
i perdeaua v  va desp i astfel sfânta de 

sfânta sfintelor.  
Ie . 36, 33; 40, 3. Evr. 9, 3.  

34. La chivotul legii din sfânta sfintelor 
 pui capacul.  

Ie . 25, 21. Evr. 9, 5.  
35. Iar dincoace, în afar  de perdea, s  
pui masa i în fa a mesei s  pui sfe nicul 
; în partea de miaz zi a cortului s -l pui. 
Masa îns  s-o pui în partea de 
miaz noapte a cortului.  

Ie . 40, 6, 22, 24. Evr. 9, 2.  
36. Apoi s  faci o perdea la u a cortului, 
de m tase violet , stacojie i vi inie, 

sucit i  de  în  r sucit,  cu  flori  alese  în  
es tura ei.  

Ie . 36, 35.  
37. Pentru perdeaua aceasta s  faci cinci 
stâlpi din lemn de salcâm i s -i îmbraci 
cu aur. La ei s  faci verigi de aur i s  
torni pentru ei cinci postamente de 
aram ».  

Ie . 40, 25.  
CAP. 27 

Altarul jertfelor i împrejmuirea 
cortului. 
1. «S  faci un jertfelnic din lemn de 
salcâm, lung de cinci co i, lat de cinci 
co i. Jertfelnicul s  fie în patru col uri i 
în imea lui de trei co i.  

Ie . 35, 16; 38, 1; 40, 29. 2 Paral. 4, 1.  
2.  În  cele  patru  col uri  ale  lui  s  faci  
coarne. Coarnele s  fie ca r rite din el 
i s -l îmbraci cu aram .  

Ie . 38, 2. 3 Reg. 1, 50.  
3. Apoi s -i faci c ld ri pentru pus 
cenu a, lop ele, lighene, furculi e i 
cle te. Toate uneltele acestea s  le faci de 
aram .  

Num. 4, 14.  
4. S  faci jertfelnicului o împletitur , un 
fel  de  c ma  din  sârm  de  aram ,  i  la  
împletitura aceasta s  faci, în cele patru 
col uri ale ei, patru inele de aram .  

Ie . 38, 4.  
5. S  îmbraci cu c ma a aceasta partea de 
jos a jertfelnicului, ca s  fie împletitura 
pân  la jum tatea jertfelnicului.  
6.  S  faci  pentru  jertfelnic  pârghii,  din  
lemn  de  salcâm,  i  s  le  îmbraci  cu  
aram .  
7. Drugii ace tia s -i vâri prin inele, pe o 
parte i pe alta a jertfelnicului, ca s  
poat  fi purtat.  

Ie . 38, 7.  
8. Iar jertfelnicul s -l faci de scânduri, 
gol în untru. Dup  cum i s-a ar tat în 
munte, a a s -l faci.  

Ie . 20, 24.  
9.  Cortului  s -i  faci  curte.  Pe  partea  
dinspre miaz zi, perdelele s  fie de în 

sucit, lungi de o sut  de co i numai pe 
partea aceasta.  

Ie . 35, 17; 38, 9.  
10. Pentru ele s  faci dou zeci de stâlpi i 
pentru ei dou zeci de postamente de 
aram  ; cârligele la stâlpi i verigile lor s  
fie de argint.  
11. Tot a a i pe latura dinspre 
miaz noapte s  fie perdele de o sut  de 
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co i în lungime i la ele dou zeci de 
stâlpi, iar sub ei dou zeci de postamente 
de aram  ; cârligele i verigile stâlpilor s  
fie de argint.  
12. În latul cur ii, pe partea dinspre 
asfin it, s  fie perdelele lungi de cincizeci 
de co i i la ele zece stâlpi i la stâlpi zece 
postamente.  
13.  Tot  de  cincizeci  de  co i  s  fie  
perdelele din latul cur ii în partea 
dinainte, cea dinspre r rit ; i la ele 
zece stâlpi i sub ei zece postamente.  
14. Din ace tia, cincisprezece co i la un 
cap t al laturii s  fie perdelele, cu trei 
stâlpi ai lor i cu trei postamente,  
15. i la cel lalt cap t cincisprezece co i 

 fie perdele la fel, cu trei stâlpi ai lor i 
cu trei postamente.  

Ie . 38, 15.  
16. Iar la mijloc, poarta cur ii, larg  da 
dou zeci de co i, s  aib  perdele de lân  
violet , stacojie i vi inie, r sucit i de 
în r sucit, cu patru stâlpi i patru 
postamente.  

Ie . 35, 17; 38, 18.  
17.  To i  stâlpii  cur ii  împrejur  s  fie  
fereca i cu argint i uni i cu leg turi de 
argint, iar postamentele lor s  fie de 
aram .  

Ie . 38, 19.  
18. A adar lungimea cur ii s  fie de o 
sut  de co i, l imea peste tot de cincizeci 
de co i, în imea de cinci co i, perdelele 

 fie  de  în  r sucit,  iar  postamentele  
stâlpilor de aram .  
19. Toate lucrurile, toate uneltele i to i 

ru ii cur ii s  fie de aram .  
20. S  porunce ti fiilor lui Israel s i 
aduc  untdelemn curat pentru luminat, 
stors din m sline, ca s  ard  sfe nicul în 
toat  vremea, în cortul adun rii, în fa a 
perdelei celei de dinaintea chivotului 
legii.  

Lev 24, 2. Num. 8, 2.  

21. Sfe nicul îl va aprinde Aaron i fiii 
lui, de seara pân  diminea a, înaintea 
Domnului. Aceasta e lege ve nic  pentru 
fiii lui Israel din neam în neam».  

Lev 6, 18; 24, 3. Num. 8, 2. 1 Reg. 3, 3. 2 Paral. 13, 11.  
CAP. 28 
Ve mintele sfin ite. 
1. «S  iei la tine pe Aaron, fratele t u, i 
pe fiii lui, ca dintre fiii lui Israel s -Mi fie 
preo i Aaron i fiii lui Aaron : Nadab, 
Abiud, Eleazar i Itamar.  

Ie . 6, 23. 1 Paral. 6, 4. Evr. 5, 4.  
2. S  faci lui Aaron, fratele t u, ve minte 
sfin ite, spre cinste i podoab .  

Ie . 31, 10; 35, 19.  
3. S  spui dar, la to i cei iscusi i, pe care 
i-am umplut de duhul în elepciunii i al 
priceperii, s  fac  lui Aaron ve minte 
sfin ite pentru ziua sfin irii lui, cu care s -
Mi slujeasc .  

Ie . 31, 3.  
4. Iat  dar ve mintele ce trebuie s  fac  : 
ho en, efod, meil, hiton, chidar i 
cing toare. Acestea sunt ve mintele 
sfin ite, ce trebuie s  fac  ei lui Aaron, 
fratele t u, i fiilor lui, ca s -Mi slujeasc  
ei ca preo i.  

Ie . 39, 1. Sir. 50, 12.  
5. Pentru acestea vor lua aur curat i 

suri violete, purpurii i stacojii i în 
sub ire  
6. i vor face efod lucrat cu iscusin  din 
fire de aur, de m tase violet , stacojie i 
vi inie, r sucit i de în r sucit.  

Ie . 39, 2.  
7. Acesta va fi din dou  buc i : una pe 
piept i alta pe spate, unite pe umeri cu 
dou  încheietori.  

Ie . 39, 4.  
8. Cing toarea efodului, care vine peste 
el, s  fie lucrat  la fel cu el, din fire de 
aur curat, de m tase violet , stacojie i 
vi inie, r sucit i de în r sucit  
9. Apoi s  iei dou  pietre, amândou  
pietrele s  fie de smarald, i s  sapi pe ele 
numele fiilor lui Israel :  
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Ie . 30, 6.  
10. ase nume pe o piatr i celelalte ase 
nume pe cealalt  piatr , dup  rânduiala în 
care s-au n scut ei.  
11. Cum fac s torii în piatr , care sap  
pece i, a a s  fie s tura pe cele dou  
pietre cu numele fiilor lui Israel i s  

ezi pietrele în cuibule e de aur curat.  
12. Aceste dou  pietre s  le pui 
încheietori la efod. Pietrele acestea vor fi 
spre pomenirea fiilor lui Israel i Aaron 
va purta numele fiilor lui Israel, spre 
pomenire înaintea Domnului, pe amândoi 
umerii s i.  

Ie . 39, 7.  
13. S  faci cuibule e de aur curat.  
14. Apoi s  faci dou  l oare tot de aur 
curat ; acestea s  le faci, r sucite ca 
sfoara ; i s  prinzi l oarele cele 

sucite de cuibule ele de la încheietorile 
efodului, în partea de dinainte.  
15. S  faci ho enul judec ii, lucrat cu 
iscusin , la fel cu efodul : din fire de aur, 
de m tase violet , stacojie, vi inie i de 
în r sucit.  

Ie . 39, 8.  
16. Acesta s  fie îndoit, în patru col uri, 
lung de o palm i lat de o palm .  
17.  Pe  el  s  a ezi  o  înfloritur  de  pietre  
scumpe, în irate în patru rânduri. Un rând 
de pietre s  fie : un sardeon, un topaz i 
un smarald ; acesta e rândul întâi.  

În el. 18, 24. Apoc. 21, 19.  
18. În rândul al doilea : un rubin, un safir 
i un diamant ;  

19. În rândul al treilea : un opal, o agat  
i un ametist ;  

20. i în rândul al patrulea : un hrisolit, 
un  onix  i  un  iaspis.  Acestea  trebuie  s  
fie a ezate dup  rânduiala lor în cuibule e 
de aur.  

Ie . 39, 13.  
21. Pietrele acestea trebuie s  fie în 
num r de dou sprezece, dup  num rul 
numelor celor doisprezece fii ai lui Israel, 

în irate pe cele dou  pietre de pe umeri, 
dup  numele lor i dup  rânduiala în care 
s-au n scut ei. Pe fiecare trebuie s  sapi, 
ca pe pecete, câte un nume din num rul 
celor dou sprezece semin ii.  
22. Apoi s  faci pentru ho en l oare 
de aur curat, lucrat r sucit, ca sfoara.  
23. S  mai faci pentru ho en dou  verigi 
de aur i aceste dou  verigi de aur s  le 
prinzi  de  cele  dou  col uri  de  sus  ale  
ho enului ;  
24. S  introduci cele dou  l oare 
împletite de aur în cele dou  verigi din 
cele dou  col uri ale ho enului  
25. i s  prinzi celelalte dou  capete ale 

oarelor de cuibule ele efodului de 
pe umeri, în partea de dinainte.  

Ie . 28, 7.  
26. i s  mai faci dou  verigi de aur i s  
le prinzi de col urile de jos ale ho enului, 
care cad pe cing toarea efodului.  
27. Apoi s  mai faci înc  dou  verigi de 
aur i s  le prinzi de cele dou  margini de 
jos ale efodului, pe partea de dinainte, 
deasupra cing torii efodului  

Ie . 39, 21.  
28. i s  prinzi verigile ho enului de 
verigile efodului cu un nur de m tase 
albastr , ca s  stea peste cing toarea 
efodului i ca ho enul s  nu se mi te de 
pe efod.  
29. i va purta Aaron, când va intra în 
cortul adun rii, numele fiilor lui Israel pe 
ho enul judec ii, la inima sa, spre 
ve nic  pomenire înaintea Domnului.  
30. În ho enul judec ii s  pui Urim i 
Tumim ; i vor fi acestea la inima lui 
Aaron, când va intra el în cortul adun rii 

 se înf eze înaintea Domnului. Astfel 
va purta Aaron pururea la inima sa 
judecata fiilor lui Israel, înaintea 
Domnului.  

Lev 8, 8. Num. 27, 21. Deut. 33, 8.  
31. S  faci apoi meilul de sub efod tot de 

tase vi inie.  
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32. Acesta va avea la mijloc, sus, o 
deschiz tur  pentru cap i deschiz tura s  
aib  împrejur un guler esut ca plato a, ca 

 nu se rup .  
33.  Iar  pe  la  poale  îi  vei  face  de  jur  
împrejur ciucuri tot de m tase violet , 
stacojie, vi inie i de în r sucit ;  

Ie . 39, 24.  
34. i printre ciucuri vei pune clopo ei de 
aur de jur împrejur a a : un ciucure i un 
clopo el de aur, un ciucure i un clopo el 
de aur.  
35. i acesta va fi pe Aaron în timpul 
slujbei, când va intra în cortul sfânt, 
înaintea Domnului, i când va ie i, ca s  
se aud  sunetul clopo eilor i s  nu 
moar .  

Sir. 45, 11.  
36. S  faci dup  aceea o t bli lefuit , 
de aur curat, i s  sapi pe ea, cum se sap  
pe pecete, cuvintele : «Sfin enia 
Domnului»,  
37. i s-o prinzi cu nur de m tase violet  
de chidar, a a ca s  vin  în partea de 
dinainte a chidarului.  
38. Aceasta va fi pe fruntea lui Aaron i 
Aaron va purta pe fruntea sa neajunsurile 
prinoaselor afierosite de fiii lui Israel i 
ale tuturor darurilor aduse de ei ; ea va fi 
pururea pe fruntea lui, pentru a atrage 
bun voin a Domnului spre ei.  

Lev 10, 17. Num. 18, 1. 1 Petr. 2, 5. Evr. 7, 26.  
39. Hitonul s -l faci de în i tot de în s  
faci i mitra, iar cing toarea s  o faci 
brodat  cu m tase de felurite culori.  

Ie . 39, 27.  
40. S  faci de asemenea i fiilor lui 
Aaron hitoane i cing tori ; i s  le faci i 
turbane pentru cinste i podoab .  

Ie . 39, 29.  
41. S  îmbraci cu acestea pe fratele t u 
Aaron i împreun  cu el i pe fiii lui, s -i 
ungi, s -i înt re ti în slujbele lor i s -i 
sfin ti, ca s -Mi fie preo i.  

Ie . 29, 9. Lev 8, 30. Num. 3, 3. Jud. 17, 5.  

42. S  le faci pantaloni de în, de la brâu 
pân  sub genunchi, ca s i acopere 
goliciunea trupului lor ;  

Lev 6, 10. Iez. 44, 18.  
43. Aaron i fiii lui s  se îmbrace când 
vor intra în cortul adun rii sau când se 
vor apropia de jertfelnic, în sfânta, ca s  
slujeasc , pentru a nu- i atrage p cat 
asupra lor i s  moar . Aceasta s  fie lege 
ve nic  pentru el i pentru urma ii lui e  

Ie . 20, 26.  
CAP. 29 
Sfin irea preo ilor. 
1. «Iat  ce trebuie s  s vâr ti asupra 
lor,  când îi  vei sfin i s -Mi fie preo i :  s  
iei un vi el din ciread , doi berbeci f  
meteahn ,  

Lev 9, 2.  
2. Pâini nedospite, azime fr mântate cu 
untdelemn i turte nedospite, unse cu 
untdelemn. Acestea s  le faci din f in  de 
grâu aleas .  
3. S  le pui într-un paner i s  le aduci în 
paner la cortul adun rii o dat  cu vi elul 
i cu berbecii.  

4. Apoi s  aduci pe Aaron i pe fiii lui la 
intrarea cortului adun rii i s -i speli cu 
ap .  

Ie . 30, 20; 40, 12, 32.  
5. i, luând ve mintele sfinte, s  îmbraci 
pe Aaron, fratele t u, cu hitonul i cu 
meilul,  cu  efodul  i  cu  ho enul,  i  s -l  
încingi peste efod ;  
6. S -i pui pe cap mitra, iar la mitr  s  
prinzi diadema sfin eniei.  
7. Apoi s  iei untdelemn de ungere i s -i 
torni pe cap i s -l ungi.  

Lev 8, 12. Ps. 132, 2.  
8. Dup  aceea s  aduci i pe fiii lui i s -i 
îmbraci cu hitoane ;  
9.  S -i  încingi  cu  brâie  i  s  le  pui  
turbanele ; i-Mi vor fi preo i în veac. 

a vei sfin i tu pe Aaron i pe fiii lui.  
Ie . 28, 41. 1 Reg. 2, 30.  

10. S  aduci apoi vi elul înaintea cortului 
adun rii i s i pun  Aaron i fiii lui 
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mâinile pe capul vi elului, înaintea 
Domnului, la u a cortului adun rii.  

Lev 1, 3-4; 8, 14; 16, 12.  
11. S  junghii vi elul înaintea Domnului, 
la u a cortului adun rii.  
12.  S  iei  din  sângele  vi elului  i  s  pui  
cu degetul t u pe coarnele jertfelnicului, 
iar cel lalt sânge s -l torni tot la temelia 
jertfelnicului.  
13.  Apoi  s  iei  toat  gr simea  cea  de  pe  

runtaie, seul de pe ficat, amândoi 
runchii i gr simea de pe ei i s  le arzi 

pe jertfelnic.  
Lev 3, 3, 16; 4, 9.  

14. Iar carnea vi elului, pielea lui i 
necur eniile lui s  le arzi cu foc afar  din 
tab . C ci e jertf  pentru p cat.  

Lev 4, 12. Num. 19, 5. Evr. 13, 11.  
15. Dup  aceea s  iei un berbec i s i 
pun  Aaron i fiii lui mâinile pe capul 
berbecului ;  

Lev 8, 18.  
16. S  junghii berbecul i, luând sângele 
lui, s  strope ti jertfelnicul de jur 
împrejur.  

Lev 3, 2; 8, 15. Evr. 9, 12, 19.  
17. S  tai apoi berbecul în buc i, s  speli 
cu ap  m runtaiele i picioarele i s  le 
pui pe buc i lâng  c âna lui.  
18. i s  arzi berbecul tot pe jertfelnic. 
Aceasta este ardere de tot Domnului, 
jertf  Domnului, mireasm  pl cut  
înaintea Lui.  

Lev 4, 31; 8, 21; 17, 6. Num. 15, 3.  
19. S  iei i cel lalt berbec, s i pun  
Aaron i fiii lui mâinile pe capul 
berbecului i s -l junghii ;  

Lev 1, 4; 8, 22.  
20. S  iei din sângele lui i s  pui pe 
vârful urechii drepte a lui Aaron, pe 
vârful degetului mare al mâinii drepte, pe 
vârful degetului mare al piciorului drept 
i pe vârful urechilor drepte ale fiilor lui 
i pe vârful degetelor mari ale mâinilor 

drepte ale lor i pe vârful degetelor mari 
ale picioarelor drepte ale lor. i s  

strope ti cu sânge jertfelnicul pe toate 
ile.  

21. S  iei din sângele de pe jertfelnic i 
din untdelemnul de ungere i s  strope ti 
asupra lui Aaron i asupra ve mintelor 
lui, asupra fiilor lui i asupra ve mintelor 
fiilor lui, i se va sfin i el i ve mintele 
lui, fiii lui i ve mintele fiilor lui. Iar 
cel lalt sânge al berbecului s -l torni 
lâng  altar împrejur.  

Ie . 30, 30. Lev 8, 30.  
22.  Apoi  s  iei  din  berbec  gr simea  i  
coada lui, gr simea ce acoper  

runtaiele, seul de pe ficat, amândoi 
runchii i gr simea de pe ei i oldul 

drept ; pentru c  acesta este berbecul 
pentru sfin irea în preot ;  

Lev 3, 3; 7, 37; 8, 25; 9, 10.  
23.  S  mai  iei  o  pâine,  din  cele  cu  
untdelemn, o turt  cu untdelemn i o 
azim  din panerul ce este pus înaintea 
Domnului ;  

Lev 8, 26.  
24. S  le pui toate pe bra ele lui Aaron i 
pe bra ele fiilor lui, ca s  le aduc , 
leg nându-le, înaintea Domnului.  

Ie . 35, 22. Lev 7, 30; 8, 29; 9, 21; 14, 12.  
25. Apoi s  iei acestea din mâinile lor i 

 le arzi pe jertfelnic, ardere de tot, spre 
bun  mireasm  înaintea Domnului ; 
aceasta este jertf  Domnului.  
26. S  iei pieptul berbecului, care este 
pentru sfin irea lui Aaron, i s -l duci 
înaintea Domnului leg nându-l ; aceasta 
va fi partea ta.  

Lev 1, 9; 3, 5; 8, 29.  
27. S  sfin ti pieptul leg nat i spata 
leg nat , care au fost ridicate înaintea 
Domnului, din berbecul cel pentru 
sfin irea lui Aaron i a fiilor lui.  

Lev 7, 34; 10, 15. Num. 6, 20.  
28. i acestea s  fie prin lege ve nic  
pentru Aaron i fiii lui din cele ce aduc 
fiii lui Israel, c ci acesta e dar ridicat din 
cele ce vor aduce fiii lui Israel ca jertf  
de pace, darul ridicat Domnului.  
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Ie . 27, 21. Lev 23, 11. Num. 5, 9.  
29. Ve mintele sfinte cele pentru Aaron 

 fie, dup  el, ale fiilor s i, i s  fie un i 
i sfin i, îmbr ca i cu ele.  

Lev 16, 32.  
30. Marele preot dintre fiii lui, care-i va 
urma i care va intra în cortul adun rii, ca 

 slujeasc  în locul cel sfânt, se va 
îmbr ca cu ele apte zile.  
31. S  iei apoi berbecul cel pentru sfin ire 
i s  fierbi carnea lui în locul cel sfânt ;  

32. i s  m nânce Aaron i fiii lui carnea 
berbecului acestuia i pâinile cele din 
paner, la u a cortului adun rii,  

Lev 8, 31; 24, 9. Mat. 12, 4. Marc. 2, 26. Luc. 6, 4.  
33. C  prin aceasta s-a f cut cur irea lor 
pentru  a  fi  sfin i  i  pentru  a  li  se  
încredin a  preo ia  ;  nimeni  altul  s  nu  

nânce, c  sunt sfin ite.  
34. Iar de va r mâne din aceast  carne de 
sfin ire i din pâini pe a doua zi, s  arzi 

ele cu foc i s  nu se m nânce, c  
este lucru sfin it.  
35. Deci a a s  faci cu Aaron i cu fiii lui, 
dup  cum i-am poruncit : apte zile s  
in  sfin irea lor.  

36. Vi elul cel de jertf  pentru p cat s -l 
aduci în fiecare zi pentru cur ire ; jertfa 
pentru p cat s-o s vâr ti pe jertfelnic 
pentru cur irea lui i s -l ungi pentru 
sfin irea lui.  
37. apte zile s  cure i astfel jertfelnicul 
i s -l sfin ti i va fi jertfelnicul 

sfin enie mare ; tot ce se va atinge de el 
se va sfin i.  

Mat. 23, 19.  
38. Iat  ce vei aduce tu pe jertfelnic : doi 
miei de un an f  meteahn  vei aduce în 
fiecare zi, jertf  necontenit  :  

Lev 6, 9. Num. 28, 3.  
39. Un miel s -l aduci diminea a i 
cel lalt miel s -l aduci seara.  

Num. 28, 4.  
40. A zecea parte dintr-o ef  de f in  de 
grâu, fr mântat  cu a patra parte dintr-un 
hin de untdelemn curat, iar pentru 

turnare, a patra parte de hin de vin, pentru 
un miel.  
41. Al doilea miel s -l aduci seara cu dar 
de f in , ca i pe cel de diminea , i cu 
aceea i turnare de vin ; s -l aduci jertf  
Domnului întru miros cu bun  mireasm .  
42. Aceasta va fi jertf  necontenit  în 
neamul vostru, la u ile cortului m rturiei, 
unde M  voi ar ta pe Mine Însumi vou  
ca s  gr iesc cu tine.  

Ie . 25, 22.  
43. Acolo M  voi pogorî Eu Însumi la fiii 
lui Israel i se va sfin i locul acesta de 
slava Mea.  

Ps. 77, 60. Iez. 37, 27. Zah. 2, 9.  
44. Voi sfin i cortul adun rii i 
jertfelnicul ; pe Aaron i pe fiii lui de 
asemenea îi voi sfin i, ca s -Mi fie preo i.  
45. i voi locui în mijlocul fiilor lui Israel 
i le voi fi Dumnezeu ;  

Lev 26, 12. Num. 35, 34. 2 Cor. 6, 16.  
46. i vor cunoa te c  Eu, Domnul, sunt 
Dumnezeul lor, Cel ce i-am scos din 

mântul Egiptului, ca s  locuiesc în 
mijlocul lor i s  le fiu Dumnezeu !»  
CAP. 30 
Altarul t mâierii. 
1. «S  faci de asemenea un jertfelnic de 

mâiere, din lemn de salcâm.  
Ie . 35, 15; 37, 11. Luc. 1, 11.  

2.  Dar  s -l  faci  p trat,  lung  de  un  cot  i  
lat de un cot i înalt de doi coli ; coarnele 
lui s  fie din el.  

Iez. 41, 22.  
3. S  îmbraci cu aur curat partea lui de 
sus, pere ii împrejur i coarnele lui ; i s -
i faci împrejur o cunun  de aur împletit .  

Num. 4, 11.  
4. Sub cununa lui împletit  s -i faci dou  
inele de aur curat i s  le pui la dou  
col uri pe dou  laturi ale lui. Acestea s  
fie de b gat pârghiile pentru a-l purta cu 
ele.  
5.  Pârghiile  s  i  le  faci  din  lemn  de  
salcâm i s  le îmbraci cu aur.  



pag. 124/1780 

6. Jertfelnicul s -l a ezi în fa a perdelei, 
care este dinaintea chivotului legii, unde 
am s  M  ar t Eu ie.  

Ie . 25, 22; 40, 26.  
7. Pe el Aaron va arde t mâie mirositoare 
în fiecare diminea , când preg te te 
candelele.  

Ie . 40, 27. 1 Reg. 3, 14. Ps. 140, 2. Luc. 1, 9.  
8. Când va aprinde Aaron seara 
candelele, iar va arde miresme. Aceast  

mâiere neîntrerupt  se va face pururea 
înaintea Domnului din neam în neam.  
9. S  nu aduce i pe el nici o ardere de 

mâie str in , nici ardere de tot, nici dar 
de pâine, nici turnare s  nu turna i pe el.  

Lev 10, 1.  
10. Aaron va s vâr i jertfa de cur ire 
peste coarnele lui o dat  pe an ; cu sânge 
din jertfa de cur ire cea pentru p cat îl 
va cur i el o dat  pe an ; în neamul 
vostru aceasta este mare sfin enie 
înaintea Domnului».  

Lev 16, 2, 34. Evr. 9, 7, 13.  
11. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis 
:  
12. «Când vei face num toarea fiilor lui 
Israel, la cercetarea lor, s  dea fiecare 
Domnului r scump rare ca s  nu vin  
nici o nenorocire asupra lor în timpul 
num ratului.  

Num. 1, 2.  
13. Cel ce intr  la num toare s  dea 
jum tate de siclu, dup  siclul sfânt, care 
are dou zeci de ghere ; deci darul 
Domnului va fi o jum tate de siclu.  

Lev 5, 15; 27, 25. Num. 3, 47. 4 Reg. 12, 4. Neem. 9, 32. 
Iez. 45, 12. Mat. 17, 24.  

14. Tot cel ce intr  la num toare, de la 
dou zeci de ani în sus, s  aduc  aceast  
dare Domnului.  
15. S  nu dea bogatul mai mult, nici 

racul mai pu in de jum tate de siclu dar 
Domnului, pentru r scump rarea 
sufletului.  

Num. 15, 19. Deut. 12, 6. Neem. 12, 44.  

16. S  iei argintul de r scump rare de la 
fiii lui Israel i s -l dai la trebuin ele 
cortului adun rii i va fi pentru fiii lui 
Israel spre pomenire înaintea Domnului, 
ca s  cru e sufletele voastre».  
17. i iar i a gr it Domnul cu Moise i a 
zis :  
18. «S  faci o baie de aram , cu 
postament  de  aram ,  pentru  sp lat  ;  s-o  
pui între cortul adun rii i jertfelnic i s  
torni într-însa ap .  

Ie . 35, 16; 38, 8; 40, 30.  
19.  Aaron  i  fiii  lui  î i  vor  sp la  în  ea  
mâinile i picioarele lor cu ap .  

Ie . 40, 32.  
20. Când trebuie s  intre ei în cortul 

rturiei, s  se spele cu ap  de aceasta, 
ca s  nu moar  ; i când trebuie s  se 
apropie de jertfelnic, ca s  slujeasc i ca 

 aduc  ardere de tot Domnului, s i 
spele mâinile lor i picioarele lor cu ap , 
ca s  nu moar .  

Ie . 29, 4. Is. 6, 5.  
21. i va fi aceasta rânduial  ve nic  
pentru el i pentru urma ii lui, din neam 
în neam».  
22. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis 
:  
23. «S  iei din cele mai bune mirodenii : 
cinci sute sicli de smirn  aleas  ; 
jum tate din aceasta, adic  dou  sute 
cincizeci sicli de scor oar  mirositoare ; 
dou  sute cincizeci sicli trestie 
mirositoare ;  

Num. 4, 16. Cânt. 4, 14. Iez. 27, 22.  
24. Cinci sute sicli casie, dup  siclul 
sfânt, i untdelemn de m sline un hin,  
25. i s  faci din acestea mir pentru 
ungerea sfânt , mir alc tuit dup  
me te ugul f torilor de aromate ; 
acesta va fi mirul pentru sfânta ungere.  
26. S  ungi cu el cortul adun rii, chivotul 
legii i toate lucrurile din cort,  

Ie . 40, 9.  
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27. Masa i toate cele de pe ea, sfe nicul 
i toate lucrurile lui, jertfelnicul t mâierii,  

28. Jertfelnicul arderii de tot i toate 
lucrurile lui i baia i postamentul ei.  
29. i s  le sfin ti pe acestea i va fi 
sfin enie mare ; tot ce se va atinge de ele 
se va sfin i.  
30. S  ungi de asemenea i pe Aaron i 
pe fiii lui i s -i sfin ti, ca s -Mi fie 
preo i.  

Ie . 29, 21. Ioan 2, 20.  
31. Iar fiilor lui Israel s  le spui : Acesta 
va fi pentru voi mirul sfintei ungeri, în 
numele Meu, în neamul vostru.  
32. Trupurile celorlal i oameni s  nu le 
ungi cu el i dup  chipul alc tuirii lui s  
nu v  face i pentru voi mir la fel. Acesta 
este lucru sfânt i sfânt trebuie s  fie i 
pentru voi.  
33. Cine î i va face ceva asem tor lui, 
sau cine se va unge cu el din cei ce nu 
trebuie s  se ung , acela se va stârpi din 
poporul s u».  
34. Apoi a zis Domnul c tre Moise : «Ia-
i mirodenii : stacte, oniha, halvan 

mirositor i t mâie curat , din toate 
aceea i m sur ,  

Lev 16, 12-13.  
35. i f  din ele, cu ajutorul me te ugului 

torilor de aromate, un amestec de 
mâiat, cu adaos de sare, curat i sfânt ;  

Ie . 35, 15. 1 Paral. 9, 30.  
36. Piseaz -l m runt i-l pune înaintea 
chivotului legii, în cortul adun rii, unde 
am s  M  ar t ie. Aceasta va fi pentru 
voi sfin enie mare.  
37. T mâie, alc tuit  în felul acesta, s  nu 

 face i pentru voi : sfin enie s  v  fie ea 
pentru Domnul.  
38. Cine î i va face asemenea amestec, ca 

 afume cu el, sufletul acela se va stârpi 
din poporul s u».  
CAP. 31 

Me terii cortului. Serbarea zilei de 
odihn i tablele legii. 
1. Dup  aceea a gr it Domnul cu Moise 
i a zis :  

2. «Iat , Eu am rânduit anume pe 
Be aleel, fiul lui Uri, fiul lui Or, din 
semin ia lui Iuda,  

Ie . 24, 14; 35, 30; 36, 1.  
3. i l-am umplut de duh dumnezeiesc, 
de în elepciune, de pricepere, de tiin i 
de iscusin  la tot lucrul,  

Ie . 28, 3. 3 Reg. 7, 14. 2 Paral. 2, 14.  
4. Ca s  fac  lucruri de aur, de argint i 
de aram , de m tase violet , stacojie i 
vi inie, i de în r sucit,  
5. S lefuiasc  pietre scumpe pentru 
podoabe i s  sape în lemn tot felul de 
lucruri.  
6. i iat , i-am dat ca ajutor pe Oholiab, 
fiul lui Ahisamac, din semin ia lui Dan, i 
am pus în elepciune în mintea oric rui 
om iscusit, ca s  fac  toate câte i-am 
poruncit :  

Ie . 35, 34; 36, 2.  
7. Cortul adun rii, chivotul legii, capacul 
cel de deasupra lui i toate lucrurile 
cortului ;  

Ie . 35, 11.  
8. Masa i toate vasele ei ; sfe nicul cel 
de aur curat cu toate obiectele lui i 
jertfelnicul t mâierii ;  
9. Jertfelnicul pentru arderile de tot cu 
toate obiectele lui ; baia i postamentul ei 
;  
10. es turile pentru înveli , ve mintele 
sfin ite pentru Aaron preotul i 
ve mintele de slujb  pentru fiii lui ;  

Ie . 28, 2; 39, 1.  
11. Mirul pentru ungere i aromatele 
mirositoare pentru loca ul cel sfânt ; toate 
le vor face ei a a, cum i-am poruncit Eu 
ie».  

12. i a mai vorbit Domnul cu Moise i a 
zis :  
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13. «Spune fiilor lui Israel a a : B ga i de 
seam  s  p zi i zilele Mele de odihn , 

ci acestea sunt semn între Mine i voi 
din  neam în  neam,  ca  s ti i  c  Eu sunt  
Domnul, Cel ce v  sfin te.  

Ie . 20, 8. Iez. 20, 12.  
14. P zi i deci ziua de odihn , c ci ea 
este sfânt  pentru voi. Cel ce o va întina, 
acela va fi omorât ; tot cel ce va face într-
însa  vreo  lucrare,  sufletul  acela  va  fi  
stârpit din poporul Meu ;  

Fac. 17, 14. Ie . 35, 2. Num. 15, 35. Deut. 5, 12.  
15. ase zile s  lucreze, iar ziua a aptea 
este zi de odihn , închinat  Domnului ; 
tot  cel  ce  va  munci  în  ziua  odihnei  va  fi  
omorât.  

Ie . 20, 9.  
16. S  p zeasc  deci fiii lui Israel ziua 
odihnei, pr znuind ziua odihnei din neam 
în neam, ca un leg mânt ve nic.  
17. Acesta este semn ve nic între Mine i 
fiii lui Israel, pentru c  în ase zile a f cut 
Domnul cerul i p mântul, iar în ziua a 
aptea a încetat i S-a odihnit».  

Fac. 1, 31; 2, 1-2. Ie . 20, 11. Evr. 4, 4.  
18. Dup  ce a încetat Dumnezeu de a gr i 
cu Moise, pe Muntele Sinai, i-a dat cele 
dou  table ale legii, table de piatr , scrise 
cu degetul lui Dumnezeu.  

Ie . 32, 16; 34, 29. Deut. 9, 10.  
CAP. 32 
Vi elul de aur. 
1. V zând îns  poporul c  Moise întârzie 
a se pogorî din munte, s-a adunat la 
Aaron  i  i-a  zis  :  «Scoal i  ne  f  
dumnezei, care s  mearg  înaintea 
noastr , c ci cu omul acesta, cu Moise, 
care ne-a scos din ara Egiptului, nu tim 
ce s-a întâmplat».  

Fapt. 7, 40.  
2. Iar Aaron le-a zis : «Scoate i cerceii de 
aur din urechile femeilor voastre, ale 
feciorilor vo tri i ale fetelor voastre i-i 
aduce i la mine».  

3. Atunci tot poporul a scos cerceii cei de 
aur din urechile alor s i i i-a adus la 
Aaron.  

Deut. 9, 16.  
4. Luându-i din mâinile lor, i-a turnat în 
tipar i a f cut din ei un vi el turnat i l-a 
cioplit cu dalta. Iar ei au zis : «Iat , 
Israele, dumnezeul t u, care te-a scos din 
ara Egiptului !  

3 Reg. 12, 28. Neem. 9, 18. Ps. 105, 19. Rom. 1, 23.  
5. V zând aceasta, Aaron a zidit înaintea 
lui un jertfelnic ; i a strigat Aaron i a zis 
: «Mâine este s rb toarea Domnului !»  
6. A doua zi s-au sculat ei de diminea i 
au adus arderi de tot i jertfe de pace ; 
apoi a ezut poporul de a mâncat i a b ut 
i pe urm  s-a sculat i a jucat.  

1 Cor. 10, 7.  
7.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Gr be te de te pogoar  de aici, c ci 
poporul t u, pe care l-ai scos din ara 
Egiptului, s-a r zvr tit.  

Deut. 9, 12.  
8. Curând s-au ab tut de la calea pe care 
le-am poruncit-o, i-au f cut un vi el 
turnat i s-au închinat la el, aducându-i 
jertfe i zicând : «Iat , Israele, dumnezeul 

u, care te-a scos din ara Egiptului !»  
3 Reg. 12, 28. 4 Reg. 17, 16. Neem. 9, 17-18.  

9. i a mai zis Domnul c tre Moise : «Eu 
 uit la poporul acesta i v d c  este 

popor tare de cerbice ;  
4 Reg. 17, 14.  

10. Las -M  dar acum s  se aprind  
mânia Mea asupra lor, s -i pierd i s  fac 
din tine un popor mare !»  

Num. 14, 12. Deut. 9, 8, 14. Ier. 7, 16.  
11. Moise îns  a rugat pe Domnul 
Dumnezeul  s u  i  a  zis  :  «S  nu  se  
aprind , Doamne, mânia Ta asupra 
poporului T u, pe care l-ai scos din ara 
Egiptului cu putere mare i cu bra ul T u 
cel înalt,  

Deut. 9, 25-26, 29. Ps. 98, 6; 105, 23.  
12. Ca nu cumva s  zic  Egiptenii : I-a 
dus la pieire, ca s -i ucid  în mun i i s -i 
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tearg  de pe fa a p mântului. Întoarce- i 
iu imea mâniei Tale, milostive te-Te i 
nu c uta la r utatea poporului T u.  

Num. 14, 13-15, 19.  
13. Adu- i aminte de Avraam, de Isaac i 
de Iacov, robii T i, c rora Te-ai jurat Tu 
pe Tine Însu i, zicând : Voi înmul i foarte 
tare neamul vostru, ca stelele cerului ; i 
tot p mântul acesta, de care v-am vorbit, 
îl voi da urma ilor vo tri i-l vor st pâni 
în veci !»  

Fac. 12, 7; 48, 16. Deut. 9, 27. Ps. 104, 8-10.  
14. Atunci a ab tut Domnul pieirea ce 
zisese s-o aduc  asupra poporului S u.  

Deut. 10, 10.  
15. Dup  aceea Moise, întorcându-se ; s-a 
pogorât din munte, cu cele dou  table ale 
legii în mân , scrise pe amândou  p ile 
lor - pe o parte i pe alta erau scrise.  

Deut. 9, 15.  
16. Tablele acestea erau lucrul lui 
Dumnezeu i scrierea era scrierea lui 
Dumnezeu, s pat  pe table.  

Ie . 31, 18. Deut. 9, 10; 10, 4.  
17. Atunci, auzind Iosua glasul poporului 

sunând, a zis c tre Moise : «În tab  se 
aud strig te de r zboi».  

Ie . 24, 13.  
18. Iar Moise a zis : «Acesta nu este glas 
de biruitori, nici glas de birui i ; ci eu aud 
glas de oameni be i».  
19. Iar dup  ce s-a apropiat de tab , el a 

zut vi elul i jocurile i, aprinzându-se 
de mânie, a aruncat din mâinile sale cele 
dou  table i le-a sf râmat sub munte.  

Deut. 9, 17; 10, 2.  
20. Apoi luând vi elul, pe care-l f cuser  
ei, l-a ars în foc, l-a f cut pulbere i, 
pres rându-l în ap , a dat-o s  o bea fiii 
lui Israel.  

Deut. 9, 19-21.  
21. Dup  aceea a zis c tre Aaron : «Ce i-
a f cut poporul acesta, de l-ai vârât într-
un p cat a a de mare ?»  

22. Iar Aaron a r spuns lui Moise : «S  
nu se aprind  mânia domnului meu ! Tu 
tii pe poporul acesta c  e r zvr titor.  

23. C ci ei mi-au zis : F -ne dumnezei, 
care s  mearg  înaintea noastr , c ci cu 
omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din 
ara Egiptului, nu tim ce s-a întâmplat.  

24. Atunci eu le-am zis : Cine are aur s -l 
scoat . i ei l-au scos i mi l-au dat mie i 
eu  l-am  aruncat  în  foc  i  a  ie it  acest  
vi el».  
25. Moise, v zând c  poporul acesta e 
neînfrânat, c ci Aaron îng duise s  
ajung  neînfrânat i de râs înaintea 
du manilor lui,  
26. A stat la intrarea taberei i a zis : 
«Cine este pentru Domnul s  vin  la 
mine !» i s-au adunat la el to i fiii lui 
Levi.  

Fac. 34, 20.  
27. Iar Moise le-a zis : «A a zice Domnul 
Dumnezeul lui Israel : S i încing  
fiecare din voi sabia sa la old i 
str tând tab ra de la o intrare pân  la 
cealalt , înainte i înapoi, s  ucid  fiecare 
pe  fratele  s u,  pe  prietenul  s u  i  pe  
aproapele s u».  

Deut. 33, 9. Iez. 9, 5.  
28. i au f cut fiii lui Levi dup  cuvântul 
lui Moise. În ziua aceea au c zut din 
popor ca la trei mii de oameni.  
29. C ci Moise le zisese fiilor lui Levi : 
«Afierosi i-v  ast zi mâinile voastre 
Domnului,  fiecare  prin  fiul  s u  sau  prin  
fratele s u, ca s  v  trimit  El ast zi 
binecuvântare !»  

Deut. 33, 10.  
30. Iar a doua zi a zis Moise c tre popor : 
«A i f cut p cat mare ; m  voi sui acum 
la Domnul s  v d nu cumva voi terge 

catul vostru».  
31. i s-a întors Moise la Domnul i a zis 
: «O, Doamne, poporul acesta a s vâr it 

cat mare, f cându- i dumnezeu de aur.  
Deut. 9, 18.  



pag. 128/1780 

32. Rogu-m  acum, de vrei s  le ier i 
catul acesta, iart -i ; iar de nu, terge-

i pe mine din cartea Ta, în care m-ai 
scris !»  

Num. 11, 15. Ps. 68, 29. Luc. 10, 20. Rom. 9, 3. Filip. 4, 
3. Apoc. 3, 5.  

33. Zis-a Domnul c tre Moise : «Pe acela 
care a gre it înaintea Mea îl voi terge din 
cartea Mea.  
34. Iar acum mergi i du poporul acesta 
la locul unde i-am zis. Iat  îngerul Meu 
va merge înaintea ta i în ziua cercet rii 
Mele voi pedepsi p catul lor».  

Ie . 14, 19; 33, 2. Num. 14, 18.  
35. Astfel a lovit Domnul poporul, pentru 
vi elul ce î i f cuse, pe care-l turnase 
Aaron.  
CAP. 33 
Moise se roag  pentru popor. Dore te 

 vad  slava Domnului. 
1. Apoi a zis Domnul c tre Moise : «Du-
te de aici tu i poporul t u, pe care l-ai 
scos din p mântul Egiptului, i sui i-v  în 

mântul, pentru care M-am jurat lui 
Avraam, lui Isaac i lui Iacov, zicând : 
Urma ilor vo tri îl voi da.  

Fac. 50, 24. Num. 32, 11. Deut. 6, 10.  
2. Eu voi trimite înaintea ta pe îngerul 
Meu i va izgoni pe Canaanei, pe 
Amorei, pe Hetei, pe Ferezei, pe 
Gherghesei, pe Hevei i pe Iebusei,  

Ie . 23, 23; 32, 34. Deut. 7, 1. Iosua 24, 11.  
3. i te voi duce în ara unde curge lapte 
i miere. Dar Eu nu voi merge în mijlocul 

vostru, ca s  nu v  pierd pe cale, pentru 
 sunte i popor înd tnic !  

Ie . 34, 9. Deut. 9, 13.  
4. Auzind îns  acest cuvânt grozav, 
poporul a plâns cu jale i nimeni n-a mai 
pus pe sine podoabele sale.  

Iona 3, 6.  
5.  C ci  Domnul  zisese  lui  Moise  :  
«Spune  fiilor  lui  Israel  :  Voi  sunte i  
popor înd tnic. De voi merge Eu în 
mijlocul vostru, într-o clipeal  v  voi 
pierde. Dezbr ca i acum de pe voi 

hainele voastre cele frumoase i 
podoabele voastre i voi vedea ce voi 
face cu voi».  

Neem. 9, 17. Ier. 7, 26. Ioil 1, 8. Iona 3, 6.  
6. Atunci fiii lui Israel au dezbr cat de pe 
ei podoabele lor i hainele cele frumoase 
când au plecat de la Muntele Horeb.  
7. Iar Moise, luându- i cortul, l-a întins 
afar  din tab , departe de ea, i-l numi 
cortul adun rii ; i tot cel ce c uta pe 
Domnul venea la cortul adun rii, care se 
afla afar  din tab .  
8. i când se îndrepta Moise spre cort, tot 
poporul  se  scula  i  sta  fiecare  la  u a  
cortului s u i se uita dup  Moise, pân  
ce intra el în cort.  
9.  Iar  dup  ce  intra  Moise  în  cort,  se  
pogora un stâlp de nor i se oprea la 
intrarea cortului i Domnul gr ia cu 
Moise.  

Deut. 31, 15. Ps. 98, 7.  
10. i vedea tot poporul stâlpul cel de 
nor, care st tea la u a cortului, i se scula 
tot poporul i se închina fiecare din u a 
cortului s u.  
11. Domnul îns  gr ia cu Moise fa  c tre 
fa , cum ar gr i cineva cu prietenul s u. 
Dup  aceea Moise se întorcea în tab  ; 
iar tân rul s u slujitor Iosua, fiul lui 
Navi, nu p sea cortul.  

Num. 12, 7-8. Deut. 5, 4; 34, 10. Sir. 45, 4.  
12. Atunci a zis Moise c tre Domnul : 
«Iat , Tu îmi spui : Du pe poporul acesta, 
dar nu mi-ai descoperit pe cine ai s  
trimi i  cu  mine,  de i  mi-ai  spus  :  Te  
cunosc pe nume i ai aflat bun voin  
înaintea ochilor Mei.  
13. Deci, de am aflat bun voin  în ochii 

i, arat -Te s  Te v d, ca s  cunosc i s  
aflu bun voin  în ochii T i i c  acest 
neam e poporul T u».  
14. i a zis Domnul c tre el : «Eu Însumi 
voi merge înaintea Ta i Te voi duce la 
odihn  !»  

Deut. 4, 37.  
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15. Zis-a Moise c tre Domnul : «Dac  nu 
mergi Tu Însu i cu noi, atunci s  nu ne 
sco i de aici ;  
16. C ci prin ce se va cunoa te cu 
adev rat c  eu i poporul T u am aflat 
bun voin  înaintea Ta ? Au nu prin 
aceea  ca  Tu  s  fii  înso itorul  nostru  ?  
Atunci eu i poporul T u vom fi cei mai 
sl vi i dintre toate popoarele de pe 

mânt».  
17. i a zis Domnul c tre Moise : «Voi 
face i ceea ce zici tu, pentru c  tu ai aflat 
bun voin  înaintea Mea i te cunosc pe 
tine mai mult decât pe to i».  

2 Tim. 2, 19.  
18. i Moise a zis : «Arat -mi slava Ta !»  
19. Zis-a Domnul c tre Moise : «Eu voi 
trece pe dinaintea ta toat  slava Mea, voi 
rosti numele lui Iahve înaintea ta i pe cel 
ce va fi de miluit îl voi milui i cine va fi 
vrednic de îndurare, de acela M  voi 
îndura».  

Ie . 34, 5. Rom. 9, 15.  
20. Apoi a ad ugat : «Fa a Mea îns  nu 
vei putea s-o vezi, c  nu poate vedea 
omul fa a Mea i s  tr iasc ».  
Ie . 19, 21; 24, 10-11. Deut. 5, 24. Jud. 13, 22. Dan. 10, 8. 

Ioan 1, 18. 1 Ioan 4, 12. 1 Tim. 6, 16.  
21.  i  iar i  a  zis  Domnul  :  «Iat  aici  la  
Mine un loc : ezi pe stânca aceasta ;  

Ie . 34, 2.  
22. Când va trece slava Mea, te voi 
ascunde în scobitura stâncii i voi pune 
mâna Mea peste tine pân  voi trece ;  
23. Iar când voi ridica mâna Mea, tu vei 
vedea spatele Meu, iar fa a Mea nu o vei 
vedea !»  
CAP. 34 
Alte table ale legii 
1. Zis-a Domnul c tre Moise : «Ciople te 
dou  table de piatr , ca cele dintâi, i 
suie-te la Mine în munte i voi scrie pe 
aceste table cuvintele care au fost scrise 
pe tablele cele dintâi, pe care le-ai 
sf râmat.  

Deut. 10, 1.  

2. S  fii gata dis-de-diminea i 
diminea  s  te sui în Muntele Sinai i s  
stai înaintea Mea acolo pe vârful 
muntelui.  

Ie . 33, 21.  
3. Dar nimeni s  nu se suie cu tine, nici 

 se arate în tot muntele : nici oi, nici 
vite mari s  nu pasc  împrejurul acestui 
munte».  

Ie . 19, 12.  
4. Deci a cioplit Moise dou  table de 
piatr , asemenea cu cele dintâi, i, 
sculându-se dis-de-diminea , a luat 
Moise în mâini cele dou  table de piatr  
i  s-a  suit  în  Muntele  Sinai,  cum  îi  

poruncise Domnul.  
Deut. 10, 3.  

5. Atunci S-a pogorât Domnul în nor, a 
stat acolo i a rostit numele lui Iahve.  

Ie . 33, 19.  
6. i Domnul, trecând pe dinaintea lui, a 
zis : «Iahve, Iahve, Dumnezeu, iubitor da 
oameni, milostiv, îndelung-r bd tor, plin 
de îndurare i de dreptate,  

2 Paral. 30, 9. Ps. 85, 5, 15; 144, 8. Ier. 3, 12. Mih. 7, 18. 
Ioil 2, 13. Iona 4, 2. Naum 1, 3. În el. 15, 1. Luc. 6, 36.  

7. Care p ze te adev rul i arat  mil  la 
mii de neamuri ; Care iart  vina i 

zvr tirea i p catul, dar nu las  
nepedepsit pe cel ce p tuie te ; Care 
pentru p catele p rin ilor pedepse te pe 
copii i pe copiii copiilor pân  la al 
treilea i al patrulea neam !»  
Ie . 20, 6. Deut. 5, 9-10. Iov 9, 2-3. Ier. 32, 18. 1 Cor. 4, 4.  
8. Atunci a c zut Moise îndat  la p mânt 
i s-a închinat lui Dumnezeu,  

1 Reg. 24, 9.  
9. Zicând : «De am aflat bun voin  în 
ochii T i, St pâne, s  mearg  St pânul în 
mijlocul nostru, c ci poporul acesta e 
înd tnic ; dar, iart  nelegiuirile noastre 
i p catele i ne f  mo tenirea Ta !»  

Ie . 33, 3. Deut. 9, 13.  
10. Domnul îns  a zis c tre Moise : «Iat , 
Eu închei leg mânt înaintea a tot poporul 

u : Voi face lucruri sl vite, cum n-au 
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fost în tot p mântul i la toate popoarele ; 
i tot poporul în mijlocul c ruia te vei 

afla tu, va vedea lucrurile Domnului, c ci 
înfrico tor va fi ceea ce voi face pentru 
tine.  
11. P streaz  ceea ce î i poruncesc Eu 
acum : Iat  Eu voi izgoni de la fa a ta pe 
Amorei, pe Canaanei, pe Hetei, pe 
Ferezei, pe Hevei, pe Gherghesei i pe 
Iebusei.  
12. Fere te-te s  intri în leg tur  cu 
locuitorii rii aceleia, în care ai s  intri, 
ca s  nu fie ei o curs  între voi.  

Ie . 23, 33. Num. 33, 55. Deut. 7, 2. Jud. 2, 3.  
13. Jertfelnicele lor s  le strica i, stâlpii 
lor s -i sf râma i ; s  t ia i dumbr vile 
lor cele sfin ite i dumnezeii lor cei 
ciopli i s -i arde i în foc,  

Ie . 23, 24. Deut. 12, 2. Jud. 2, 2. Iez. 20, 7.  
14. C ci tu nu trebuie s  te închini la alt 
dumnezeu, f  numai Domnului 
Dumnezeu, pentru c  numele Lui este 
«Zelosul» ; Dumnezeu este zelos.  

Ie . 20, 5.  
15. Nu cumva s  intri în leg tur  cu 
locuitorii rii aceleia, pentru c  ei, 
urmând dup  dumnezeii lor i aducând 
jertfe dumnezeilor lor, te vor pofti i pe 
tine s  gu ti din jertfa lor.  

Ie . 23, 32. Deut. 7, 2. Fapt. 15, 20. Apoc. 2, 20.  
16. i vei lua fetele lor so ii pentru fiii t i 
i fetele tale le vei m rita dup  feciorii lor 

; i vor merge fetele tale dup  dumnezeii 
lor i fiii t i vor merge dup  dumnezeii 
lor.  

Deut. 7, 4. Jud. 3, 6; 14, 3. 3 Reg. 11, 1. 1 Ezd. 9, 2, 12.  
17. S  nu- i faci dumnezei turna i.  

Ie . 20, 3, 23. Lev 19, 4.  
18. S rb toarea azimelor s  o p ze ti : 
apte  zile,  cum  i-am  poruncit  Eu,  s  

nânci azime, la vremea rânduit  în 
luna Aviv, c ci în luna Aviv ai ie it tu din 
Egipt.  

Ie . 12, 2, 15.  
19. Tot întâiul n scut de parte 

rb teasc  este al Meu ; asemenea i tot 

întâiul n scut al vacii i tot întâiul n scut 
al oii.  

Ie . 13, 2; 22, 29. Num. 3, 13; 18, 15. Iez. 44, 30. Luc. 2, 
23.  

20. Iar întâiul n scut al asinei s -l 
scumperi cu un miel, iar de nu-l vei 
scump ra, s -i frângi gâtul. To i întâii 
scu i  din  fiii  t i  s -i  r scumperi  i  

nimeni s  nu se înf eze înaintea Mea 
cu mâna goal .  

Ie . 13, 2, 13.  
21. ase zile lucreaz , iar în ziua a aptea 

 te odihne ti ; chiar în vremea 
sem natului i a seceri ului s  te 
odihne ti.  

Ie . 20, 9. Lev 23, 15.  
22. S ii i s rb toarea s pt mânilor, 

rb toarea pârgei, la seceri ul grâului, i 
rb toarea strângerii roadelor, la 

sfâr itul toamnei.  
Deut. 16, 10.  

23. De trei ori pe an s  se înf eze 
înaintea Domnului Dumnezeului lui 
Israel to i cei de parte b rb teasc  ai t i,  

Ie . 23, 17. Deut. 16, 16.  
24. C ci când voi goni popoarele de la 
fa a ta i voi l rgi hotarele tale, nimeni nu 
va  pofti  ogorul  t u,  de  te  vei  sui  s  te  
înf ezi înaintea Domnului 
Dumnezeului t u de trei ori pe an.  
25. S  nu torni sângele jertfei Mele pe 
pâine dospit i jertfa de la s rb toarea 
Pa tilor s  nu r mân  pân  a doua zi.  

Ie . 12, 10; 23, 18. Luc. 2, 41.  
26. Cele dintâi roade ale arinii tale s  le 
aduci în casa Domnului Dumnezeului 

u. S  nu fierbi iedul în laptele mamei 
sale».  

Ie . 24, 18. Deut. 14, 21.  
27.  i  a  mai  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Scrie- i cuvintele acestea, c ci pe 
cuvintele acestea închei Eu leg mânt cu 
tine i cu Israel !»  

Ie . 17, 14; 24, 4.  
28. Moise a stat acolo la Domnul 
patruzeci de zile i patruzeci de nop i ; i 
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nici pâine n-a mâncat, nici ap  n-a b ut. 
i a scris Moise pe table cuvintele 

leg mântului : cele zece porunci.  
Ie . 23, 19; 24, 18. Deut. 9, 9, 18; 10, 4. Mat. 4, 2. Luc. 4, 

2.  
29. Iar când se pogora Moise din Muntele 
Sinai, având în mâini cele dou  table ale 
legii, el nu tia c  fa a sa str lucea, pentru 

 gr ise Dumnezeu cu el.  
Ie . 31, 18. Deut. 9, 10. 2 Cor. 3, 7.  

30. Deci Aaron i to i fiii lui Israel, 
zând pe Moise c  are fa a str lucitoare, 

s-au temut s  se apropie de el.  
31. Atunci i-a chemat Moise i au venit la 
el Aaron i toate c peteniile ob tei i 
Moise a gr it cu ei.  
32. Dup  aceasta s-au apropiat de el to i 
fiii lui Israel i el le-a poruncit tot ce-i 
gr ise Domnul în Muntele Sinai.  

Ie . 35, 1.  
33.  Iar  dup  ce  a  încetat  de  a  gr i  cu  ei,  
Moise i-a acoperit fa a cu un v l.  

2 Cor. 3, 13.  
34. Când îns  intra el înaintea Domnului, 
ca s  vorbeasc  cu El, atunci î i ridica 

lul pân  când ie ea ; iar la ie ire spunea 
fiilor lui Israel cele ce i se porunciser  de 

tre Domnul.  
35. i vedeau fiii lui Israel c  fata lui 
Moise str lucea i Moise î i punea iar 

lul peste fa a sa, pân  când intra din 
nou s  vorbeasc  cu Domnul.  
CAP. 35 

zirea zilei de odihn . Darea de bun  
voie. Chemarea me terilor. 
1. Atunci a adunat Moise toat  ob tea 
fiilor  lui  Israel  i  le-a  zis  :  «Iat  ce  a  
poruncit Domnul s  face i :  

Ie . 34, 32.  
2. ase zile s  lucra i, iar ziua a aptea s  
fie sfânt  pentru voi, zi de odihn , odihna 
Domnului ; tot cel ce va lucra în ziua 
aceea va fi omorât.  

Ie . 20, 9; 31, 14.  
3. În ziua odihnei s  nu face i foc în toate 
loca urile voastre. Eu sunt Domnul !»  

Ie . 16, 23.  
4. Apoi a gr it Moise la toat  ob tea fiilor 
lui Israel i a zis : «Iat  ce a mai poruncit 
Domnul s  v  spun :  
5. Aduce i din ale voastre, daruri 
Domnului ; fiecare s  aduc  Domnului 
daruri  cât  îl  las  inima  :  aur,  argint  i  
aram  ;  

Ie . 25, 2. 2 Paral. 24, 6, 9.  
6. M tase violet , stacojie i vi inie, 
vison r sucit i p r de capr  ;  
7.  Piei  de  berbec  vopsite  ro u,  piei  de  
vi el de mare i lemn de salcâm ;  
8. Untdelemn pentru sfe nic i aromate 
pentru mirul de uns i pentru f cut 
miresme de t mâie,  
9. Piatr  de sardiu, pietre pentru prins la 
efod i la ho en.  
10. Tot cel cu minte în eleapt  dintre voi 

 vin i s  fac  toate câte a poruncit 
Domnul :  

Ie . 39, 42.  
11. Cortul i acoper mintele lui, 
acoperi ul lui cel de deasupra, verigile i 
scândurile lui, pârghiile, stâlpii i 
postamentele lor ;  

Ie . 25, 8; 31, 7; 39, 32.  
12. Chivotul legii i pârghiile lui, capacul 
lui i perdeaua desp itoare, pietre de 
smarald, t mâie i mir de ungere ;  
13. Masa cu pârghiile i toate uneltele ei 
i pâinile pentru punerea înainte,  

Ie . 25, 23; 37, 10.  
14. Sfe nicul pentru luminat cu toate 
obiectele lui, candelele lui i untdelemnul 
de ars ;  

Ie . 25, 31; 37, 17.  
15. Jertfelnicul t mâierii i pârghiile lui i 
miresme pentru t mâiere,  

Ie . 30, 1, 35.  
16. Jertfelnicul pentru arderile de tot, 
împletitura de sârm  pentru el, pârghiile 
lui i toate cele de trebuin  pentru el ; 
baia i postamentul ei,  

Ie . 27, 1.  
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17. Perdelele cur ii, stâlpul ei cu 
postamentele lor i perdeaua de la 
intrarea în curte,  

Ie . 27, 9.  
18. ru ii cortului ; ru ii cur ii i 
frânghiile lor,  
19. Ve mintele sfinte pentru f cut slujba 
în loca ul sfânt ; ve minte sfinte pentru 
Aaron preotul i ve minte pentru fiii lui, 
pentru slujba preo iei».  

Ie . 28, 2.  
20. Dup  aceea, plecând toat  ob tea 
fiilor lui Israel de la Moise,  
21. A adus fiecare cât l-a l sat inima sa i 
cât l-a îndemnat cugetul s  aduc  dar 
Domnului, pentru facerea cortului 
adun rii i a tuturor lucrurilor lui i 
pentru toate ve mintele sfinte.  
22. i veneau b rba ii cu femeile i 
fiecare, dup  cum îl l sa inima, aducea 
verigi, cercei, inele, br ri i tot felul de 
lucruri de aur ; cum voia fiecare s  aduc  
Domnului daruri de aur.  

Ie . 29, 24. Num. 18, 28; 31, 50.  
23. Fiecare din cei ce aveau m tase 
violet , stacojie i vi inie, în i p r de 
capr ,  piei  de  berbec  vopsite  ro u  i  
vân t, le aducea.  
24. Fiecare din cei ce puteau s  aduc  în 
dar argint sau aram , aducea din acestea 
Domnului ; i fiecare din cei ce aveau 
lemn de salcâm, aducea pentru toate cele 
de trebuin  ;  
25. Toate femeile cu minte iscusit  
torceau cu mâinile lor i aduceau tort, 

tase violet , stacojie i vi inie i în.  
Pild. 31, 19.  

26. Toate femeile, pe care le tr gea inima 
i tiau s  toarc , torceau p r de capr  ;  

27. Iar c peteniile aduceau pietre de 
smarald i pietre scumpe de pus la efod i 
la ho en,  
28. Precum i miresme, untdelemn pentru 
candelabru, mir de ungere i miresme de 

mâiere.  

29. Deci tot b rbatul i femeia din fiii lui 
Israel, pe care i-a tras inima s  aduc  
pentru toate lucrurile ce poruncise 
Domnul prin Moise s  se fac , au adus 
dar de bun  voie Domnului.  
30. Apoi a zis Moise c tre fiii lui Israel : 
«Iat  Domnul a chemat anume pe 
Be aleel, fiul lui Uri al lui Or, din 
semin ia lui Iuda,  

Ie . 24, 14; 31, 2-3; 36, 1.  
31. i l-a umplut de duhul dumnezeiesc 
al în elepciunii, al priceperii, al tiin ei i 
a toat  iscusin a,  
32. Ca s  lucreze es turi iscusite, s  fac  
lucruri de aur, de argint i de aram  ;  
33. S  ciopleasc  pietrele scumpe pentru 
încrustat,  s  sape  în  lemn  i  s  fac  tot  
felul de lucruri iscusite.  
34. i priceperea de a înv a pe al ii a 
pus-o în inima lui, în a lui i a lui 
Oholiab, fiul lui Ahisamac, din semin ia 
lui Dan.  

Ie . 31, 6.  
35. A umplut inima acestora de 
în elepciune, ca s  fac  pentru loca ul 
sfânt orice lucru de s tor i de es tor 
iscusit, de cus tor pe pânz  de m tase 
violet , stacojie i vi inie i de în, i de 
es tor în stare de a face orice lucru i a 

scoci es turi iscusite».  
CAP. 36 
Alc tuirea cortului sfânt. 
1. i Be aleel, Oholiab i to i cei cu minte 
iscusit , c rora Domnul le d duse 
în elepciune i pricepere, ca s tie s  
fac  tot felul de lucruri trebuitoare la 
loca ul cel sfânt, vor trebui s  fac  dup  
cum poruncise Domnul.  

Ie . 31, 2-3; 35, 30.  
2. Iar Moise a chemat pe Be aleel, pe 
Oholiab i pe to i cei cu minte iscusit , 

rora le d duse Domnul iscusin i pe 
to i cei ce-i tr gea inima s  vin  la lucru 
de bun  voie, ca s  ajute la acestea.  

Ie . 31, 6.  
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3.  i  au  luat  ei  de  la  Moise  toate  
prinoasele, pe care le aduseser  fiii lui 
Israel pentru toate cele trebuincioase 
loca ului sfânt, ca s  le lucreze. Atunci 
tot se mai aduceau înc  la el daruri de 
bun  voie în fiecare diminea .  
4. Deci to i cei cu minte iscusit , care 
împlineau tot felul de lucr ri la loca ul 
sfânt, au venit fiecare, de la lucru cu care 
se îndeletnicea,  
5. i ei au spus lui Moise, zicând : 
«Poporul aduce mult mai mult decât 
trebuie pentru lucrurile ce a poruncit 
Domnul s  se fac ».  
6. Atunci a poruncit Moise i s-a strigat 
în tab , c  nici b rbat, nici femeie s  nu 
mai fac  nimic pentru d ruit la loca ul 
sfânt. i a încetat poporul de a mai aduce.  
7. C ci material adunat era destul pentru 
toate lucrurile ce trebuiau f cute, ba mai 
i prisosea.  

8. Atunci to i cei cu minte iscusit , care 
se îndeletniceau cu facerea loca ului 
sfânt, au f cut pentru cort zece covoare 
de în r sucit i de m tase violet , stacojie 
i  vi inie  ;  i  în  es tura  lor  au  f cut  

chipuri de heruvimi, alese cu iscusin .  
Ie . 26, 1.  

9. Lungimea unui covor era de dou zeci 
i opt de co i i l imea unui covor era de 

patru co i. Toate covoarele aveau aceea i 
sur .  

10. Cinci covoare au fost prinse unul de 
altul i celelalte cinci iar au fost prinse 
unul  de  altul  ;  i  a a  s-au  f cut  dou  
jum i de acoperi .  

Ie . 26, 4.  
11. Apoi au f cut cheotori de m tase 
violet  pe marginea covorului din 
marginea jum ii întâi de acoperi , unde 
trebuia unit  cu jum tatea a doua ; de 
asemenea au f cut i pe marginea 
jum ii a doua, unde aceasta trebuia 
unit  cu cea dintâi ;  

Ie . 26, 6.  

12. Cincizeci de cheotori au f cut la o 
jum tate de acoper mânt i cincizeci de 
cheotori au f cut la cealalt i cheotorile 
acestea erau unele în dreptul altora.  

Ie . 26, 10.  
13. Dup  aceea au f cut cincizeci de 
copci de aur i cu copcile acestea au unit 
cele dou  jum i de acoperi  una cu alta 
i s-a f cut un acoperi  întreg al cortului.  

14. Apoi au f cut covoare de p r de capr  
pentru acoperit cortul peste cele de mai 
sus. Unsprezece covoare de acestea au 

cut.  
Ie . 26, 7.  

15. Lungimea unui covor era de treizeci 
de co i, iar l imea de patru co i ; i cele 
unsprezece covoare aveau toate aceea i 

sur .  
16. i au unit cinci covoare la un loc i pe 
celelalte ase covoare iar le-au unit la un 
loc.  

Ie . 26, 9.  
17. Apoi au f cut cincizeci de cheotori pe 
marginea covorului celui din marginea 
unei jum i, unde aceasta trebuia s  se 
uneasc  cu cealalt  jum tate, iar cincizeci 
de cheotori le-au f cut pe marginea 
covorului din marginea celeilalte 
jum i, care trebuia s  se uneasc  cu 
cea dintâi.  

Ie . 26, 5.  
18. i au f cut cincizeci de copci de 
aram  ca s  uneasc  covoarele spre a se 
face un singur acoperi  de cort.  

Ie . 26, 11.  
19. Apoi au mai f cut pentru cort un 
acoperi  de piei de berbec vopsite în ro u 
i un acoperi , pe deasupra, de piei 

vinete.  
Ie . 26, 14.  

20. Dup  aceea au f cut pentru cort 
scânduri din lemn de salcâm de pus în 
picioare.  

Ie . 26, 15.  
21. Fiecare scândur  era lung  de zece 
co i i lat  de un cot i jum tate.  
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Ie . 26, 15.  
22. Fiecare scândur  avea dou  cepuri, 

ezate unul în dreptul celuilalt.  
23. A a au f cut toate scândurile cortului 
i anume : dou zeci de scânduri pentru 

latura de miaz zi ;  
Ie . 26, 18.  

24. i sub aceste dou zeci de scânduri au 
cut patruzeci de postamente de argint, 

câte dou  postamente la fiecare scândur , 
pentru cele dou  cepuri ale ei.  
25. Pentru latura a doua, dinspre 
miaz noapte, au f cut alte dou zeci de 
scânduri  

Ie . 26, 20.  
26. i patruzeci de postamente de argint, 
câte dou  postamente de fiecare 
scândur , pentru cele dou  cepuri ale ei ;  

Ie . 26, 21.  
27. Iar pentru partea dind t a cortului, 
dinspre asfin it, au f cut ase scânduri.  

Ie . 26, 22.  
28. Au mai f cut dou  scânduri pentru 
unghiurile de la fundul cortului.  

Ie . 26, 23.  
29. Acestea erau prinse jos i sus prin 
câte un inel.  
30. i a a, cu cele dou  scânduri de la 
cele dou  col uri erau la partea dind t a 
cortului opt scânduri, iar postamente de 
argint aisprezece, câte dou  postamente 
sub fiecare scândur .  
31. Apoi au f cut cinci pârghii din lemn 
de salcâm pentru scândurile de pe o 
latur  a cortului,  

Ie . 26, 26.  
32. i cinci pârghii pentru scândurile de 
pe cealalt  latur  ;  
33. Iar pârghia din mijloc au f cut-o a a, 
ca s  treac  prin scânduri, de la un cap t 
la cel lalt al peretelui.  
34. Scândurile le-au îmbr cat cu aur ; 
inelele, prin care se vârau pârghiile, le-au 

cut de aur i tot cu aur au îmbr cat i 
pârghiile.  

Ie . 26, 32.  

35. Dup  aceea au f cut o perdea de 
tase violet , stacojie i vi inie i de în 

sucit  i  pe  ea  au  f cut  chipuri  de  
heruvimi cu iscusin  alese, ca s  o pun  
între sfânta i sfânta sfintelor.  

Ie . 26, 33, 36.  
36.  Pentru  ea  au  f cut  patru  stâlpi,  din  
lemn de salcâm, i-au îmbr cat cu aur, le-
au f cut cârlige de aur i sub ei au turnat 
patru postamente de argint.  
37. Apoi la u a cortului au f cut o perdea 
de m tase violet , stacojie i vi inie i de 
în r sucit, cu ales turi.  
38. Pentru ea au f cut cinci stâlpi cu 
cârligele lor i i-au îmbr cat cu aur, 
turnând pentru ei cinci postamente de 
aram .  
CAP. 37 
Odoarele sfinte din cort. 
1. Dup  aceea Be aleel a f cut chivotul 
din lemn de salcâm, lung de doi co i i 
jum tate, larg de un cot i jum tate i 
înalt tot de un cot i jum tate ;  

Ie . 25, 10.  
2. L-a îmbr cat cu aur curat pe din untru 
i pe din afar , iar împrejur i-a f cut o 

cunun  de aur.  
3. A turnat pentru el patru inele de aur, 
pentru cele patru col uri de jos ale lui : 
dou  inele pe o latur i dou  inele pe 
cealalt  latur .  
4. A f cut dou  pârghii de lemn de 
salcâm, le-a îmbr cat cu aur,  
5. i le-a vârât prin inelele de pe laturile 
chivotului, ca s  poarte chivotul cu ele.  
6. A f cut apoi capacul chivotului de aur 
curat : lung de doi co i i jum tate i lat 
de un cot i jum tate.  

Ie . 25, 17.  
7. A f cut de asemenea doi heruvimi de 
aur, lucra i din ciocan, pentru cele dou  
capete ale capacului,  

Ie . 25, 18, 20. 3 Reg. 6, 23. Evr. 9, 5.  
8. i i-a a ezat unul la un cap t i altul la 
cel lalt cap t al capacului. Heruvimii 
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ace tia erau f cu i ca ie ind din capac la 
cele dou  capete ale lui.  
9. Cei doi heruvimi î i întindeau aripile 
unul spre altul, umbrind capacul, iar 
fe ele lor erau îndreptate una c tre alta, 
privind spre capac.  
10. A f cut apoi masa din lemn de 
salcâm, lung  de doi co i, lat  de un cot i 
înalt  de un cot i jum tate.  

Ie . 25, 23; 35, 13.  
11. A îmbr cat-o cu aur curat i împrejur 
i-a f cut o cunun  de aur.  

Ie . 25, 24; 30, 1-3.  
12. I-a f cut de asemenea un pervaz 
împrejur înalt de o palm , iar împrejurul 
pervazului a f cut cunun  împletit  de 
aur.  
13. A turnat pentru ea patru inele de aur 
i a prins aceste inele în cele patru col uri 

de la cele patru picioare ale ei.  
14. Inelele erau prinse de pervaz i prin 
ele se petreceau dou  pârghii pentru 
purtat masa.  
15. Pârghiile de purtat masa le-a f cut din 
lemn de salcâm i le-a îmbr cat cu aur.  
16. A f cut vase trebuitoare pentru mas  : 
talere, c delni e, linguri i cupe pentru 
turnat, toate de aur curat.  

Ie . 25, 29.  
17. Dup  aceea a f cut un sfe nic de aur 
curat i sfe nicul acesta l-a lucrat din 
ciocan. Fusul lui, bra ele lui, cupele lui, 
nodurile lui i florile lui erau toate dintr-o 
bucat .  

Ie . 25, 31; 35, 14.  
18. Din laturile lui ie eau ase bra e : trei 
bra e ale sfe nicului ie eau dintr-o latur  
a lui i trei bra e ale sfe nicului ie eau din 
cealalt  latur  a lui ;  
19. Un bra  avea trei cupe în forma florii 
de migdal, cu nodurile i florile lor ; alt 
bra  avea trei cupe tot în forma florii de 
migdal, cu nodurile i florile lor ; a a 
aveau toate cele ase bra e, care ie eau 
din laturile sfe nicului.  

20. Iar pe fusul sfe nicului erau patru 
cupe în forma florii de migdal, cu 
nodurile i florile lor.  
21. Cele ase bra e, care ie eau din el, 
aveau : un nod sub primele dou  bra e, un 
nod sub alte dou  bra e i un nod sub 
ultimele dou  bra e.  

Ie . 25, 36.  
22. Nodurile i ramurile de pe ele erau 
una cu fusul. Sfe nicul întreg era lucrat 
din ciocan, dintr-o singur  bucat  de aur 
curat.  
23. Apoi i-a f cut apte candele, muc ri 
i t vi e de aur curat.  

Ie . 25, 38.  
24. Dintr-un talant de aur curat au f cut 
sfe nicul cu toate cele necesare lui.  
25. A f cut apoi jertfelnicul t mâierii, din 
lemn de salcâm, lung de un cot, lat de un 
cot,  adic  p trat  i  înalt  de  doi  co i  ;  
coarnele lui erau din el ;  
26. i l-a îmbr cat cu aur curat pe 
deasupra, pe laturile lui de jur împrejur i 
pe coarnele lui, iar împrejur i-a f cut 
cunun  de aur.  
27. Sub pervazul lui, la dou  din col urile 
lui, a prins dou  inele de aur, i le-a prins 
de  o  parte  i  de  alta  a  lui,  ca  s  se  
petreac  prin ele pârghiile de purtat.  
28. Pârghiile le-au f cut din lemn de 
salcâm i le-au îmbr cat cu aur.  
29. A f cut de asemenea mir pentru 
sfânta ungere i t mâie mirositoare, 
curate i cu iscusin  alc tuite de 
preg titorii de aromate.  
CAP. 38 
Curtea cortului i lucrurile din ea. 
1. Dup  aceea a f cut jertfelnicul pentru 
arderile de tot, din lemn de salcâm, lung 
de cinci co i, lat de cinci co i, adic  cu 
fa a p trat i înalt de trei co i.  

Ie . 27, 1. 2 Paral. 1, 5.  
2. I-a f cut patru coarne, ce ie eau din el, 
în cele patru col uri ale lui, i l-a îmbr cat 
cu aram .  



pag. 136/1780 

Ie . 27, 2.  
3. A f cut apoi toate lucrurile trebuitoare 
jertfelnicului : oale, lop ele, cupe, 
furculi e i vase pentru c rbuni ; toate 
obiectele acestea le-a f cut din aram .  
4. A mai f cut pentru jertfelnic o c ma , 
un fel de împletitur  de aram , care 
îmbr ca partea lui de jos pân  la 
jum tatea lui.  

Ie . 27, 4.  
5. A turnat apoi patru verigi de aram  
pentru cele patru col uri ale împletiturii 
celei de aram , pentru petrecut prin ele 
pârghiile de purtat ;  
6. Iar pârghiile le-au f cut din lemn de 
salcâm i le-a îmbr cat cu aram .  
7. Pârghiile se petreceau prin inelele din 
laturile jertfelnicului, ca s  poat  fi purtat 
cu ajutorul lor. Jertfelnicul l-a f cut din 
scânduri, gol în untru.  

Ie . 27, 7.  
8.  A  f cut  apoi  baia  de  aram i  
postamentul ei tot de aram , cu chipuri 
iscusit lucrate care împodobeau intrarea 
cortului adun rii.  

Ie . 30, 18.  
9. Dup  aceea a f cut curtea. Spre 
miaz zi curtea avea perdele de în r sucit, 
lungi de o sut  de co i,  

Ie . 27, 9.  
10. i la ele dou zeci de stâlpi cu 
dou zeci de postamente de aram  sub ei 
i cu cârligele i leg torile lor de argint ;  

11. Pe latura de miaz noapte a f cut 
perdele lungi de o sut  de co i i la ele 
dou zeci de stâlpi, cu dou zeci de 
postamente de aram  sub ei, cu cârligele 
i leg torile lor de argint.  

12. În partea dinspre asfin it a f cut 
perdele lungi de cincizeci de co i i 
pentru ele zece stâlpi, cu zece postamente 
de aram i cu cârligele i leg turile lor 
de argint ;  

13. Iar în partea de dinainte, dinspre 
rit, a f cut perdele lungi de cincizeci 

de co i,  
14. i anume : de o parte a por ii cur ii 
cincisprezece co i de perdele i la ele trei 
stâlpi cu trei postamente de aram  ;  
15. De cealalt  parte a por ii cur ii 
cincisprezece co i de perdele i la ele trei 
stâlpi cu trei postamente de aram .  

Ie . 27, 15.  
16. Toate perdelele pe toate laturile cur ii 
erau de în r sucit.  
17. Iar stâlpii aveau postamentele de 
aram , cârligele i leg torile lor de argint, 
vârfurile îmbr cate în argint i to i erau 
uni i între ei prin leg tori de argint.  

Ie . 27, 16.  
18. Iar perdeaua pentru poarta cur ii a 

cut-o din lân  violet , stacojie i vi inie 
i din în r sucit, cu ales turi, lung  de 

dou zeci de co i i înalt  de cinci co i, pe 
toat  întinderea, ca i perdelele cur ii.  

Ie . 27, 9, 16; 35, 17; 38, 9.  
19. Pentru ea a f cut patru stâlpi cu patru 
postamente de aram  sub ei, cu cârligele 
i leg torile de argint i cu vârfurile 

îmbr cate în argint.  
Ie . 27, 17.  

20. To i ru ii împrejurul cortului i 
cur ii erau de aram .  
21. Iat  acum i socoteala lucrurilor ce s-
au întrebuin at la cortul adun rii, care s-a 

cut dup  porunca lui Moise, prin levi i, 
sub supravegherea lui Itamar, fiul 
preotului Aaron.  
22. Toate îns , câte a poruncit Domnul 
lui Moise, s-au lucrat de Be aleel, fiul lui 
Uri al lui Or, din semin ia lui Iuda,  
23. Ajutat de Oholiab, fiul lui Ahisamac, 
din semin ia lui Dan, s tor în piatr i 
es tor iscusit i cus tor pe pânze de în i 

de m tase violet , stacojie i vi inie.  
24. Tot aurul întrebuin at la cort i la 
toate lucrurile lui a fost dou zeci i nou  
de talan i i apte sute treizeci sicli de 
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aur, ce s-au adus în dar, socotit dup  
siclul sfânt.  
25. Iar argintul, ce s-a adus dar de la cei 
num ra i ai ob tei, a fost o sut  de talan i 
i o mie apte sute aptezeci i cinci de 

sicli, socotit dup  siclul sfânt.  
26. Argintul acesta s-a luat de la ase sute 
trei mii cinci sute cincizeci de oameni, în 
vârst  de la dou zeci de ani în sus, trecu i 
prin num toare, câte o jum tate de siclu 
de cap, socotit dup  siclul sfânt.  
27. O sut  de talan i de argint s-au 
întrebuin at la turnarea postamentelor 
scândurilor cortului i a postamentelor 
stâlpilor perdelelor lui : o sut  de 
postamente din o sut  de talan i, câte un 
talant la postament ;  
28. Iar din o mie apte sute aptezeci i 
cinci de sicli au f cut cârligele de la 
stâlpii cur ii, au îmbr cat vârfurile lor i 
au f cut pentru ei leg tori.  
29. Aram , adus  în dar, a fost : trei sute 
aptezeci de talan i i dou  mii patru sute 

de sicli.  
30. Din ea au f cut postamente pentru 
stâlpii de la intrarea cortului adun rii, 
jertfelnicul cel de aram , c ma a de 
aram  a lui i toate uneltele jertfelnicului 
;  
31. Postamentele pentru to i stâlpii cur ii, 
postamentele pentru stâlpii de la intrarea 
cur ii, to i ru ii cortului i to i ru ii 
dimprejurul cur ii.  
CAP. 39 
Ve mintele preo ti. 
1.  Iar  din  m tase  violet ,  stacojie  i  
vi inie au f cut ve minte de slujb , 
pentru slujit în loca ul sfânt, i au mai 

cut ve minte sfinte pentru Aaron, cum 
poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 28, 4; 31, 10.  
2. Au f cut efodul din fire de aur, din 

tase violet , stacojie i vi inie i din în 
sucit.  

Ie . 28, 6.  
3. i anume : au desf cut aurul în foi i 
au t iat fire, pe care le-au esut cu 
iscusin  printre firele de m tase violet , 
stacojie i vi inie i de in r sucit, lucru 
iscusit.  
4. I-au f cut încheietori de încheiat pe 
umeri i au unit amândou  p ile lui.  

Ie . 28, 7-8.  
5. Brâul efodului, care vine peste el, la fel 
cu  el,  l-au  f cut  din  fire  de  aur,  din  

tase violet , stacojie i vi inie i din în 
sucit, cum poruncise Domnul lui 

Moise.  
6. Au lucrat apoi dou  pietre de smarald, 

ezându-le în cuibule e de aur i s pând 
pe ele numele fiilor lui Israel, cum se 
sap  pe pecete,  

Ie . 28, 9.  
7. i le-au pus la încheieturile efodului, 
pe umeri, întru pomenirea fiilor lui Israel, 
cum poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 28, 12.  
8. Au f cut apoi ho enul, lucrare iscusit , 
la  fel  cu  efodul,  din  fire  de  aur  i  din  

tase violet , stacojie i vi inie i din în 
sucit.  

Ie . 28, 15.  
9. Ho enul l-au f cut dublu, în patru 
col uri, lung de o palm i lat de o palm .  
10. i au pus pe el pietre scumpe, a ezate 
în patru rânduri : într-un rând un sardeon, 
un topaz i un smarald - rândul întâi ;  
11. În rândul al doilea : un rubin, un safir 
i un diamant ;  

12. În rândul al treilea : un opal, o agat  
i un ametist ;  

13. i în rândul al patrulea : un hrisolit, 
un onix i un iaspis. Ele erau a ezate în 
cuibule e de aur.  

Ie . 28, 20.  
14. Pietrele acestea erau în num r de 
dou sprezece, dup  num rul fiilor lui 
Israel, i pe fiecare din ele era s pat, ca 
pe pecete, câte un nume, din cele ale 
celor dou sprezece semin ii.  
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Ie . 28, 21.  
15. La ho en au f cut apoi l oare 
groase de aur curat i lucrate r sucit, ca 
sfoara ;  
16. Au mai f cut dou  rozete i dou  
verigi de aur i au prins cele dou  verigi 
de cele dou  col uri de sus ale ho enului ;  
17. i au ag at dou  capete ale 

oarelor de cele dou  verigi din 
colturile ho enului,  
18. Iar celelalte dou  capete ale celor 
dou  l oare le-au ag at de cele dou  
rozete i le-au prins pe acestea de 
încheieturile efodului, pe fa a acestuia.  
19. Dup  aceea au mai f cut înc  dou  
verigi de aur i le-au prins de celelalte 
dou  col uri ale ho enului pe cealalt  
parte dinspre efod ;  
20. i au mai f cut i alte dou  verigi de 
aur i le-au prins de cele dou  încheieturi 
ale efodului, dedesubt, pe fa a lui, unde 
se unesc, mai sus de încing toarea 
efodului.  
21. i au legat ho enul cu verigile lui de 
verigile efodului cu un nur de m tase 
violet , ca s  stea deasupra încing torii 
efodului i ca s  nu cad  ho enul de pe 
efod, cum poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 28, 27.  
22. Iar meilul care vine sub efod, l-au 

cut din purpur esut  violet.  
23. Acesta avea în partea de sus o 
deschiz tur i împrejurul acestei 
deschiz turi avea un guler, esut ca o 
plato , ca s  nu se rup .  
24. Meilului i-au f cut pe la poale ciucuri 
de m tase violet , stacojie i vi inie i de 
în r sucit ;  

Ie . 28, 33.  
25. I-au mai f cut i clopo ei de aur curat 
i au pus clopo ei printre ciucurii de la 

poalele meilului de jur împrejur ;  
26. i i-au a ezat pe la poalele meilului 
de slujb  a a : un clopo el i un ciucure, 

un clopo el i un ciucure, cum poruncise 
Domnul lui Moise.  
27. Au f cut apoi pentru Aaron i pentru 
fiii lui hitoane esute din în,  

Ie . 28, 39.  
28. Chidare de în, turbane tot de în i 
pantaloni de în r sucit ;  
29. i cing toare din în r sucit i de 

tase violet , stacojie i vi inie, esut  
cu ales turi, cum poruncise Domnul lui 
Moise.  

Ie . 28, 40. Lev 8, 7.  
30. Dup  aceea au f cut o t bli  de aur 
curat, diadema sfin eniei, i au s pat pe 
ea, ca pe pecete, cuvintele : «Sfin enia 
Domnului».  
31. i au prins de ea un nur de m tase 
violet , ca s-o lege peste chidar, cum 
poruncise Domnul lui Moise.  
32.  A a  s-au  sfâr it  toate  lucr rile  de  la  
cortul adun rii. i au f cut fiii lui Israel 
toate ; cum poruncise Domnul lui Moise 

a au f cut.  
Ie . 35, 11.  

33. Apoi au adus la Moise : cortul, 
acoper mintele i toate cele de trebuin  
ale lui, cârligele lui, scândurile lui, 
pârghiile lui, stâlpii lui i postamentele 
lui ;  
34. Acoperi urile cele cu piei ro ii de 
berbec i acoperi urile cele de piei vinete 
i perdeaua din mijloc ;  

35. Chivotul legii, capacul lui i pârghiile 
;  
36. Masa cu toate cele de trebuin  pentru 
ea i pâinile de pus înainte ;  
37. Sfe nicul cel de aur curat, candelele 
lui, candele puse în el la locul lor, i toate 
cele trebuincioase pentru el i untdelemn 
de ars ;  
38. Jertfelnicul cel de aur, mirul pentru 
ungere, miresme pentru t mâiere i 
perdeaua de la intrarea cortului ;  
39.  Jertfelnicul  cel  de  aram ,  c ma a  lui  
cea de aram , pârghiile lui i toate cele 
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trebuitoare pentru el, baia i postamentul 
ei ;  
40. Perdelele cur ii, stâlpii ei i 
postamentele lor, perdelele de la intrarea 
cur ii, frânghiile, ru ii i toate lucrurile 
trebuitoare la slujb  în cortul adun rii ;  
41. Ve mintele de slujit în cort, 
ve mintele sfinte ale preotului Aaron i 
ve mintele de slujb  pentru fiii lui.  
42. Toate aceste lucruri le f cuser  fiii lui 
Israel a a cum poruncise Domnul lui 
Moise.  

Ie . 35, 10.  
43. i privi Moise toat  lucrarea i iat  ei 
o f cuser  a a cum poruncise Domnul i 
Moise i-a binecuvântat.  
CAP. 40 
Sfin irea cortului. 
1. Apoi iar i a gr it Domnul cu Moise i 
a zis :  

Evr. 9, 2.  
2.  «În  ziua  întâi  a  lunii  întâi,  s  a ezi  
cortul adun rii.  

2 Paral. 1, 3.  
3. i s  pui într-însul chivotul legii i 
dinaintea chivotului s  atârni perdeaua ;  

Ie . 26, 33.  
4. Apoi s  aduci în untru masa i s  a ezi 
pe ea toate lucrurile ei ; i sfe nicul s -l 
duci în untru i s  aprinzi într-însul 
candelele lui.  
5. S  a ezi jertfelnicul cel de aur pentru 

mâiere înaintea chivotului legii i s  
atârni perdeaua la intrare în cortul 
adun rii.  

Ie . 30, 1.  
6. Apoi s  a ezi jertfelnicul arderilor de 
tot înaintea intr rii în cortul adun rii.  

Ie . 26, 35-36. Lev 4, 18.  
7. Iar între cortul adun rii i jertfelnic s  

ezi baia i s  torni în ea ap  ;  
8. i împrejurul cortului s  a ezi 
împrejmuirea cur ii i la intrarea cur ii s  
atârni perdeaua.  
9. Dup  aceea s  iei mir de ungere i s  
ungi cortul i toate cele din el i s -l 

sfin ti pe el i toate lucrurile lui i va fi 
sfânt ;  

Ie . 30, 26-27.  
10. S  ungi jertfelnicul arderilor de tot i 
toate lucrurile lui i s  sfin ti 
jertfelnicul i va fi sfin enie mare ;  

Num. 7, 1.  
11. S  ungi apoi baia i postamentul ei i 

 o sfin ti.  
12. Apoi s  aduci pe Aaron i pe fiii lui la 

a cortului adun rii i s -i speli cu ap  ;  
Ie . 29, 4-5.  

13. S  îmbraci pe Aaron în sfintele 
ve minte  i  s -l  ungi  i  s -l  sfin ti,  ca  

-mi fie preot.  
14. S  aduci i pe fiii lui, s -i îmbraci cu 
hitoane,  

Ie . 28, 1-2.  
15. i s -i ungi, cum ai uns pe tat l lor, 
ca s -Mi fie preo i, i aceast  ungere îi va 
sfin i preo i pentru totdeauna în neamul 
lor !»  
16. i a f cut Moise tot ; cum i-a poruncit 
Domnul a a a f cut :  

Ie . 7, 10.  
17. În luna întâi a anului al doilea de la 
ie irea lor din Egipt, în ziua întâi a lunii a 
fost a ezat cortul.  

Num. 7, 1.  
18.  i  a  a ezat  Moise  cortul,  a  pus  
postamentele lui, scândurile lui, pârghiile 
lui i stâlpii lui ;  

2 Paral. 1, 3.  
19. A întins deasupra cortului 
acoper mintele i peste aceste 
acoper minte a pus acoperi ul, cum 
poruncise Domnul lui Moise.  
20. Apoi a luat i a pus legea în chivot, a 
petrecut pârghiile prin inelele chivotului 
i a pus deasupra, la chivot, capacul ;  

Ie . 25, 16. Num. 7, 1. Evr. 9, 4.  
21. A dus apoi chivotul în cort, a atârnat 
perdeaua i a închis chivotul legii, 
precum poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 26, 33.  
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22. Dup  aceea a pus masa în cortul 
adun rii, în partea de miaz noapte a 
cortului, în afar  de perdea,  

Ie . 26, 35.  
23. i a a ezat pe ea pâinile punerii 
înaintea Domnului, cum poruncise 
Dumnezeu lui Moise.  

Ie . 25, 23, 30. 1 Reg. 21, 6.  
24. Sfe nicul l-a a ezat în cortul adun rii, 
în fa a mesei, în partea de miaz zi a 
cortului,  

Ie . 25, 31; 26, 35.  
25. i a aprins candelele lui înaintea 
Domnului, precum poruncise Domnul lui 
Moise.  

Ie . 25, 37.  
26. A a ezat jertfelnicul cel de aur în 
cortul adun rii, înaintea perdelei,  

Ie . 30, 6.  
27. i a aprins pe el t mâie mirositoare, 
cum poruncise Domnul lui Moise ;  

Ie . 30, 7-8.  
28. A atârnat perdeaua la u a cortului ;  
29.  Iar  jertfelnicul  arderilor  de  tot  l-a  

ezat la intrarea în cortul adun rii i a 
pus pe el arderi de tot i prinoase de 
pâine, cum poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 27, 1.  
30. Apoi a a ezat baia între cortul 
adun rii i jertfelnic i a turnat în ea ap  
pentru sp lat ;  

Ie . 30, 18.  

31.  Moise,  Aaron  i  fiii  lui  trebuia  s i  
spele din ea mâinile i picioarele ;  
32. Când intrau ei în cortul adun rii sau 
când se apropiau de jertfelnic ca s  
slujeasc , se sp lau din ea cum poruncise 
Domnul lui Moise.  

Ie . 29, 4; 30, 19. Num. 8, 15.  
33. Dup  aceea au pus împrejmuirea 
cur ii împrejurul cortului i a 
jertfelnicului i a atârnat perdeaua la 
intrarea cur ii. i a a a ispr vit Moise 
lucr rile.  
34. Atunci un nor a acoperit cortul 
adun rii i loca ul s-a umplut de slava 
Domnului ;  

Num. 9, 15-18. 3 Reg. 8, 10. Iez. 43, 5. 2 Mac. 2, 8.  
35. i Moise n-a putut s  intre în cortul 
adun rii, pentru c -l cuprinsese pe acesta 
norul i slava Domnului umpluse loca ul.  

Num. 9, 16; 14, 14. Deut. 1, 33. 2 Paral. 5, 14.  
36. În tot timpul c toriei fiilor lui Israel, 
când se ridica norul de pe cort, atunci 
plecau la drum,  

Num. 9, 17, 21; 14, 14.  
37.  Iar  de  nu  se  ridica  norul,  nici  ei  nu  
plecau la drum pân  nu se ridica ;  
38. Pentru c  în tot timpul c toriei, ziua 
st tea peste cort norul Domnului, iar 
noaptea se afla peste el foc, înaintea 
ochilor întregii case a lui Israel.  

Ps. 77, 14. Is. 4, 5. 1 Cor. 10, 1.  
 



pag. 141/1780 

LEVITICUL 
A TREIA CARTE A LUI MOISE 

 
CAP. 1 
Rânduiala jertfelor. Arderea de tot. 
1. În vremea aceea, chemând pe Moise, 
Domnul i-a gr it din cortul adun rii i i-a 
zis :  

Lev 12, 1. Num. 7, 89.  
2. «Gr ie te fiilor lui Israel i le spune : 
De va aduce cineva dintre voi jertf  
Domnului din dobitoace, s  aduc  jertf  
din cireada de vite i din turma de oi.  
3. De va fi jertfa lui ardere de tot din vite 
mari, s  fie parte b rb teasc , f  
meteahn , i s-o aduc  la u a cortului 
adun rii, ca s  fie bine-pl cut  înaintea 
Domnului.  

Ie . 29, 10. Lev 3, 1, 5.  
4. Apoi s i pun  mâna pe capul jertfei 
cea  pentru  arderea  de  tot  i  î i  va  afla  
bun voin  spre iertarea p catelor lui.  

Ie . 29, 10, 19. Rom. 3, 25. 2 Cor. 5, 19.  
5.  Apoi  s  junghie  vi elul,  înaintea  
Domnului, iar preo ii, fiii lui Aaron, s  
aduc  sângele i s  stropeasc  cu sânge 
împrejur jertfelnicul de la u a cortului 
adun rii.  

Lev 3, 2; 7, 2.  
6. S  despoaie pielea de pe jertfa arderii 
de tot i s  taie jertfa în buc i.  

Lev 7, 8; 9, 13.  
7. Dup  aceea preo ii, fiii lui Aaron, s  
pun  pe jertfelnic foc i pe foc s  pun  
lemne ;  

Lev 9, 24.  
8. i pe lemnele de pe focul care e pe 
jertfelnic, s  pun  preo ii, fiii lui Aaron, 
buc ile, capul i gr simea, precum i 

runtaiele i picioarele, dup  ce le vor 
sp la cu ap .  
9. i s  ard  preo ii toate acestea pe 
jertfelnic, ca ardere de tot, jertf , 
mireasm  pl cut  Domnului.  

Fac. 8, 20-21. Ie . 29, 25. Lev 2, 9; 6, 15. Ef. 5, 2.  

10. Iar dac  jertfa adus  de el Domnului 
ca ardere de tot este din vite mici, s  fie 
din miei sau din iezi, parte b rb teasc , 

 meteahn .  
11. S i pun  mâna pe capul jertfei i s-o 
înjunghie înaintea Domnului, în partea de 
miaz noapte a jertfelnicului ; iar preo ii, 
fiii lui Aaron, s  stropeasc  cu sângele ei 
jertfelnicul împrejur.  
12. S  o taie apoi în buc i, desp ind 
capul i gr simea ei ; s  a eze preotul 
buc ile pe lemnele care sunt pe focul de 
pe jertfelnic ;  
13.  Iar  m runtaiele  i  picioarele  s  le  
spele cu ap i s  aduc  preotul toate i s  
le ard  pe jertfelnic, ca ardere de tot, 
jertf , mireasm  pl cut  Domnului.  
14. Dac  aduce el din p ri ardere de tot 
Domnului, s  aduc  jertfa sa din turturele 
sau din pui de porumbel.  

Lev 5, 7; 12, 8.  
15. Preotul s  o aduc  la jertfelnic, s -i 
frâng  gâtul i s  o pun  pe jertfelnic, iar 
sângele s -l scurg  pe peretele 
jertfelnicului.  
16. Gu a i penele s  le scoat i s  le 
arunce lâng  jertfelnic, în partea dinspre 

rit, la locul cenu ei.  
Lev 4, 12; 6, 10.  

17.  Apoi  s -i  frâng  aripile,  f  a  le  
desprinde de trup, i s  o ard  preotul pe 
jertfelnic, pe lemnele ce sunt pe foc, ca 
ardere de tot, jertf , mireasm  pl cut  
Domnului».  
CAP. 2 
Jertfele de mâncare. 
1. «Dac  cineva voie te s  jertfeasc  
Domnului prinos de pâine, s  aduc  f in  
bun  de grâu, s  toarne peste ea 
untdelemn i s  pun  pe ea t mâie ;  



pag. 142/1780 

Lev 5, 11; 6, 14; 9, 17; 23, 13. Neem. 13, 9.  
2. Apoi s-o aduc  preo ilor, fiilor lui 
Aaron, iar unul din ei s  ia o mân  plin  
de f in , cu untdelemnul i cu toat  

mâia i s-o ard  pe jertfelnic spre 
pomenire, ca jertf , mireasm  pl cut  
Domnului.  

Lev 5, 12. Sir. 7, 33. Fapt. 10, 4. Apoc. 8, 4.  
3. Iar r a din prinosul de pâine va fi 
a  lui  Aaron  i  a  fiilor  lui  ;  aceasta  e  
sfin enie mare din jertfele Domnului.  

Lev 5, 13; 10, 12-13. Num. 18, 9. Sir. 7, 32-33.  
4. Dac  îns  vrei s  aduci jertfa 
prinosului de pâine din aluaturi coapte în 
cuptor, s  aduci pâini de f in  bun  de 
grâu, nedospite, fr mântate cu 
untdelemn, i turte nedospite, unse cu 
untdelemn.  
5. Dac  jertfa ta este prinos de pâine copt 
în tigaie, s  fie de f in  bun  de grâu, 
fr mântat  cu untdelemn i nedospit .  

Num. 15, 4. 1 Paral. 9, 31.  
6.  S -l  rupi  buc i  i  s  torni  peste  el  
untdelemn ; acesta este prinos de pâine, 
adus Domnului.  
7. Dac  jertfa ta este prinos de pâine g tit 
în oal , s  se fac  de f in  bun  de grâu 
cu untdelemn.  
8. Prinosul Domnului, g tit a a, s  se 
aduc i s  se încredin eze preotului, iar 
acesta s -l duc  la jertfelnic.  
9. Apoi s  ia preotul din jertf  o parte 
spre pomenire i s-o ard  pe jertfelnic, ca 
ardere, ca mireasm  pl cut  Domnului ;  

Lev 1, 9.  
10. Iar r itele prinosului de pâine vor 
fi pentru Aaron i fiii lui ; acestea-s 
sfin enie mare din jertfele Domnului.  
11. Orice prinos de pâine, ce aduce i 
Domnului, s  nu-l face i dospit, c ci nici 
dospitur , nici miere nu ve i arde, ca 
jertf  înaintea Domnului.  

Lev 6, 17.  
12. Ca prinos de pârg , s  aduce i i de 
acestea Domnului, dar pe jertfelnic s  nu 

le în i întru mireasm  bine-pl cut  
Domnului.  

Lev 23, 17.  
13. Toate prinoasele tale de pâine sar -le 
cu sare ; s  nu la i jertfele tale f  sare, 
semnul leg mântului Dumnezeului t u ; 
cu toate prinoasele tale adu Domnului 
Dumnezeului t u i sare.  

Marc. 9, 49.  
14. De aduci Domnului prinos de pâine 
din cele dintâi roade, adu ca dar din cele 
dintâi roade ale tale gr un e din spice, 
pr jite pe foc i pisate ;  

Lev 23, 14. Iosua 3, 11.  
15. Toarn  peste ele untdelemn i pune 
pe ele t mâie ; acesta este prinos de 
pâine.  
16. Preotul s  ard , spre pomenire, o 
parte din gr un e i din untdelemn cu 
toat  t mâia ; aceasta este jertf  
Domnului».  
CAP. 3 
Jertfele de împ care. 
1. «Dac  îns  jertfa lui va fi jertf  de 
împ care i dac  se va aduce din vite 
mari, parte b rb teasc  sau parte 
femeiasc , s  se aduc  înaintea Domnului 
din cele f  meteahn   

Lev 1, 3; 7, 11.  
2. S i pun  cel ce o aduce mâna sa pe 
capul jertfei i s-o junghie înaintea 
Domnului, la u a cortului adun rii ; iar 
preo ii, fiii lui Aaron, s  stropeasc  cu 
sânge din ea jertfelnicul împrejur.  

Ie . 9, 16. Lev 1, 5.  
3. Din jertfa de mântuire s  aduc  jertf  
Domnului : gr simea care acoper  

runtaiele, toat  gr simea ce acoper  
intestinele ;  

Ie . 29, 13, 22. Lev 4, 6; 7, 9.  
4. Amândoi r runchii, gr simea de pe ei 
i cea de pe olduri, seul de pe ficat i cel 

de pe r runchi ;  
Lev 4, 9; 7, 3-4; 8, 16.  

5. Iar fiii lui Aaron s  ard  acestea pe 
jertfelnic împreun  cu arderea de tot, care 
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este pe lemnele de pe focul de pe 
jertfelnic ; aceasta este jertf , mireasm  
pl cut  Domnului.  

Ie . 9, 25. Lev 1, 9; 6, 12.  
6. Iar dac  cineva aduce Domnului jertf  
de împ care din vite mici, parte 

rb teasc  sau femeiasc , s-o aduc  din 
cele f  meteahn .  
7. Dac  aduce jertf  o oaie, s  o 
înf eze înaintea Domnului.  
8. S i pun  mâna sa pe capul jertfei sale 
i s-o junghie înaintea cortului adun rii ; 

iar preo ii, fiii lui Aaron, s  stropeasc  cu 
sângele ei jertfelnicul pe toate p ile.  
9. i din aceast  jertf  de împ care s  
aduc  ardere Domnului gr simea ei, toat  
coada, retezând-o chiar din cap tul 
spin rii, gr simea de pe m runtaie, toat  
gr simea de pe partea din untru ;  

Lev 4, 35. Num. 8, 17.  
10. Amândoi r runchii, gr simea de pe ei 
i  cea  de  pe  olduri,  seul  de  pe  ficat  i  

praporul, pe care-l va desprinde cu 
runchii ;  

Lev 7, 3-4; 9, 10.  
11. Iar preotul s  ard  acestea pe 
jertfelnic ; aceast  mistuire prin foc este 
jertf  Domnului.  

Lev 3, 16. Iez. 44, 7.  
12. Dac  îns  jertfa lui este din capre, s-o 
înf eze înaintea Domnului,  
13. S i pun  mâna sa pe capul caprei i 
s-o junghie la u a cortului adun rii ; iar 
preo ii, fiii lui Aaron, s  stropeasc  cu 
sângele ei jertfelnicul împrejur.  
14. Din acestea s  aduc  prinos i jertf  
Domnului : gr simea de pe m runtaie, 
toat  gr simea care acoper  intestinele,  
15. Amândoi r runchii, gr simea de pe ei 
i cea de pe olduri, seul de pe ficat pe 

care-l va desprinde cu cel de pe r runchi ;  
16. i s  le ard  preotul pe jertfelnic ; 
aceast  ardere pe foc este mireasm  
pl cut  Domnului. Toat  gr simea este a 
Domnului.  

Ie . 29, 13. Lev 3, 11.  
17. Este lege ve nic i pentru to i 
urma ii vo tri din toate a ez rile voastre, 
ca toat  gr simea i tot sângele s  nu-l 
mânca i».  

Fac. 9, 4. Lev 17, 14. Deut. 12, 16. Fapt. 15, 20.  
CAP. 4 
Jertfele pentru p cat. 
1. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Gr ie te fiilor lui Israel i le spune : 
Dac  vreun om va p tui din ne tiin  
împotriva poruncilor Domnului i va face 
ce nu se cuvine, c lcând vreuna din ele ;  

Lev 5, 15.  
3. De a p tuit arhiereu miruit i a tras 
pe popor la p cat, pentru p catul s u, pe 
care l-a s vâr it, s  aduc  un vi el f  
meteahn , ca jertf  Domnului pentru 

cat ;  
Lev 7, 7. Iez. 45, 23. 2 Cor. 5, 21.  

4. S  înf eze vi elul înaintea 
Domnului, la u a cortului adun rii, s i 
pun  mâna sa pe capul vi elului i s  
junghie vi elul înaintea Domnului.  
5. Apoi s  ia preotul cel miruit, ale c rui 
mâini sunt sfin ite, din sângele vi elului i 

-l duc  în cortul adun rii.  
Lev 6, 30.  

6. Acolo s i moaie preotul degetul s u 
în sânge, s  stropeasc  cu sânge de apte 
ori înaintea Domnului, asupra perdelei 
loca ului sfânt.  

Lev 8, 11; 14, 7; 16, 14, 19.  
7. Dup  aceea s  pun  preotul din sângele 
vi elului înaintea Domnului, pe coarnele 
jertfelnicului t mâierii, care se afl  în 
cortul adun rii, iar toat  r a din 
sângele vi elului s-o toarne la temelia 
jertfelnicului arderii de tot, care se afl  
înaintea cortului adun rii.  

Ie . 27, 1; 30, 6. Num. 18, 17.  
8. Apoi s  scoat  din vi elul adus pentru 

cat toat  gr simea lui, gr simea cea de 
pe m runtaie, toat  gr simea ce acoper  

untrul,  
Lev 2, 9.  
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9. Amândoi r runchii cu gr simea de pe 
ei i cea de pe olduri, seul de pe ficat ; 
acestea s  le scoat  împreun  cu 

runchii,  
Ie . 29, 13. Lev 3, 3-4.  

10. Precum se ia din vi elul jertfei de 
izb vire, i s  le ard  preotul pe 
jertfelnicul arderii de tot.  

Lev 3, 5.  
11. Iar pielea vi elului i tot trupul lui cu 
capul i cu picioarele lui, cu m runtaiele 
lui i cu necur enia lui,  

Lev 8, 17; 9, 11. Num. 19, 5.  
12. Adic  tot vi elul s -l scoat  afar  din 
tab , la loc curat, unde se arunc  
cenu a,  i  s -l  ard  pe  foc  de  lemne  ;  
unde se arunc  cenu a, acolo s -l ard .  

Ie . 29, 14. Lev 6, 11. Evr. 13, 11.  
13. Dac  îns  toat  ob tea lui Israel va 

tui, din ne tiin , i va face împotriva 
poruncilor Domnului ceva ce nu trebuia 

cut i vrednic de osând , iar fapta 
aceasta va r mâne necunoscut  adun rii,  

Lev 9, 7, 15. Num. 15, 22, 24.  
14. Când se va afla p catul, pe care l-au 

vâr it ei, s  se aduc  din partea întregii 
ob ti un vi el f  meteahn , jertf  pentru 

cat, s -l înf eze înaintea cortului 
adun rii,  
15. Iar b trânii ob tii s i pun  mâinile 
lor pe capul vi elului, înaintea Domnului 
i s  junghie vi elul înaintea Domnului.  

Lev 3, 11, 16. 2 Paral. 29, 23. Mat. 26, 57.  
16. Apoi preotul miruit s  duc  din 
sângele vi elului în cortul adun rii.  
17. S i moaie preotul degetul s u în 
sângele vi elului i s  stropeasc  de apte 
ori înaintea Domnului asupra perdelei 
sfintei sfintelor.  

Lev 7, 23-24; 8, 11; 14, 7. Deut. 12, 23.  
18. Apoi preotul s  pun  din sânge pe 
coarnele jertfelnicului t mâierii, care este 
înaintea fe ei Domnului în cortul 
adun rii, iar cel lalt sânge s -l toarne la 
temelia jertfelnicului arderii de tot, care 
este la u a cortului adun rii.  

Ie . 40, 6.  
19. Toat  gr simea lui s-o scoat  din el i 
s-o ard  pe jertfelnic ;  
20. i s  fac  cu vi elul acesta ceea ce s-a 

cut cu vi elul adus pentru p cat ; a a s  
fac  cu el i a a s -i cure e preotul i li se 
va ierta p catul.  

Rom. 3, 25. Evr. 10, 4.  
21. Dup  aceea s  scoat  vi elul întreg 
afar  din tab i s -l ard  a a cum a ars 
i  vi elul  de  care  s-a  vorbit  mai  sus.  

Aceasta e jertf  pentru p catul ob tii.  
22.  Iar  dac  va  gre i  o  c petenie  i  din  
ne tiin  va face împotriva uneia din toate 
poruncile Domnului Dumnezeului s u 
ceva ce nu trebuia s  fac i vrednic de 
osând ,  
23. Când va afla el p catul s u, pe care l-
a s vâr it, s  aduc  jertf  pentru p cat un 
ap f  meteahn ,  

24. S i pun  mâna sa pe capul apului i 
-l junghie, unde se junghie arderile de 

tot, înaintea Domnului ; aceasta este 
jertf  pentru p cat.  
25. Iar preotul s  ia cu degetul s u sânge 
de la jertfa pentru p cat i s -l pun  pe 
coarnele jertfelnicului arderii de tot, iar 
cel lalt sânge s -l toarne la temelia 
jertfelnicului arderii de tot.  
26. Toat  gr simea ei s-o ard  pe 
jertfelnic, ca gr simea jertfei de izb vire, 
i a a îl va cur i preotul de p catul lui i 

i se va ierta.  
Lev 3, 3; 5, 13; 19, 22.  

27. Dac  îns  un om din poporul de rând 
va gre i din ne tiin  împotriva uneia din 
toate poruncile Domnului i va face ceva 
ce nu trebuia s  fac i vrednic de 
osând ,  

Ie . 12, 44. Num. 15, 27.  
28. Când va afla el p catul ce l-a s vâr it, 

 aduc  din caprele sale jertf  o capr  
 meteahn , pentru p catul ce l-a 

vâr it,  
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29. S i pun  mâna sa pe capul jertfei 
pentru p cat i s  junghie capra adus , 
jertf  pentru p cat, unde se junghie 
jertfele arderii de tot.  

Lev 1, 3.  
30. Apoi s  ia preotul din sângele ei cu 
degetul s u i s  pun  pe coarnele 
jertfelnicului arderii de tot, iar cel lalt 
sânge s -l toarne la temelia jertfelnicului.  
31. Toat  gr simea ei s-o aleag , cum se 
alege gr simea la jertfele de mântuire, i 
s-o ard  preotul pe jertfelnic, spre miros 
bine-pl cut Domnului ; astfel îl va cur i 
preotul i i se va ierta p catul.  

Ie . 29, 18. Lev 3, 14.  
32. Iar dac  cineva vrea s  aduc  jertf  
pentru p cat din turma de oi, s  aduc  
parte femeiasc , f  meteahn ,  
33. S i pun  mâna sa pe capul jertfei 
pentru p cat i s-o junghie, ca jertf  
pentru p cat, la locul unde se junghie 
jertfa arderii de tot.  
34. Apoi s  ia preotul cu degetul s u din 
sângele acestei jertfe pentru p cat i s  
pun  pe coarnele jertfelnicului arderii de 
tot, iar cel lalt sânge s -l toarne jos lâng  
jertfelnic.  
35. Toat  gr simea ei s-o aleag , cum se 
alege gr simea din oaia pentru jertf  de 
izb vire, i s-o ard  preotul pe jertfelnic, 
ca jertf  Domnului ; i a a îl va cur i 
preotul de p catul ce l-a s vâr it i i se va 
ierta.  

Lev 3, 9; 5, 13, 18; 6, 7; 16, 25.  
CAP. 5 
Jertfele pentru vinov ie. 
1. Dac  vreun suflet va p tui prin aceea 

, fiind pus s  jure ca martor, nu va 
spune ceea ce a auzit sau ce tie, acela va 
lua asupra sa p cat.  

Deut. 17, 4. Mat. 26, 63.  
2. Sau de se va atinge cineva de orice 
lucru necurat, sau de trup necurat de 
fiar , sau de stârv de dobitoc necurat, sau 

de stârv de târâtoare necurat , f  s tie, 
se face necurat i vinovat ;  

Lev 11, 24. Ag. 2, 13-14. 2 Cor. 6, 17.  
3. Sau de se va atinge cineva de 
necur enie omeneasc , sau de orice fel 
de necur enie care spurc , i nu va ti, 
dar apoi va afla, acela e vinovat.  

Lev 11, 12.  
4. Sau de se va jura cineva cu buzele sale 
nebune te s  fac  ceva r u sau bine, orice 
fel ar fi fapta pentru care se jur  oamenii 

 socoteal , de nu va ti c  aceasta este 
u, ci va afla în urm , e vinovat.  

Sir. 23, 11-12. Iac. 3, 2.  
5. Deci, de se va face cineva vinovat de 
ceva din acestea i î i va m rturisi 

catul,  
6. Atunci, pentru p catul s u, pe care l-a 

vâr it, s  aduc  Domnului jertf  din 
turm , o oaie sau o capr  din caprele sale, 
pentru vina p catului, i-l va cur i 
preotul prin aceasta de p catul s u i i se 
va ierta p catul.  

Lev 12, 8.  
7. Iar de nu va fi în stare s  aduc  jertf  o 
oaie, pentru vina p catului s u, s  aduc  
Domnului dou  turturele sau doi pui de 
porumbel : unul jertf  pentru p cat, iar 
altul ardere de tot.  

Lev 1, 14; 12, 6, 8. Luc. 2, 24.  
8. Aceste p ri s  le aduc  la preot i 
preotul s  jertfeasc  mai întâi pe cea 
pentru p cat, s -i frâng  gâtul, f  s  
despart  capul de trup,  

Lev 1, 15.  
9. i s  stropeasc  cu sângele acestei 
jertfe pentru p cat peretele jertfelnicului, 
iar cel lalt sânge s -l scurg  jos lâng  
jertfelnic ; aceasta e jertf  pentru p cat.  
10. Iar pe cealalt  pas re s-o aduc  ardere 
de tot, dup  rânduial . i a a îl va cur i 
preotul de p catul lui i i se va ierta.  
11. Dac  îns  nu-i va da mâna s  aduc  
nici o pereche de turturele sau doi pui de 
porumbel, atunci s  aduc  pentru gre eala 
sa a zecea parte dintr-o ef  de f in  bun  



pag. 146/1780 

de grâu, ca jertf  pentru p cat, dar s  nu 
toarne pe ea untdelemn, nici t mâie s  nu 
pun  pe ea, c  aceasta este jertf  pentru 

cat.  
Ie . 16, 36. Lev 2, 1.  

12. S-o aduc  la preot i preotul s  ia din 
ea un pumn plin, spre pomenire, i s-o 
ard  pe  jertfelnic,  ca  jertf  Domnului  ;  
aceasta este jertf  pentru p cat.  

Lev 2, 2.  
13. Prin aceasta îl va cur i preotul de 

catul lui, pe care l-a s vâr it în una din 
întâmpl rile acelea, i i se va ierta p catul 
; r a de f in  va fi a preotului, ca la 
prinosul de f in ».  

Lev 2, 3; 4, 26, 35; 19, 22.  
14. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis 
:  
15. «De va face cineva gre eal i din 
ne tiin  va p tui împotriva celor 
afierosite Domnului, acela, pentru vina 
sa,  s  ia  din  turma  de  oi  i  s  aduc  
Domnului jertf  pentru vin , un berbec 

 meteahn , pre uit la doi sicli de 
argint, dup  pre ul siclului sfânt.  

Ie . 30, 13. Lev 4, 2. 4 Reg. 12, 16.  
16. i ce a gre it împotriva lucrului sfânt, 
va pl ti i va mai ad uga peste pre ul lui 
a cincea parte din pre i va da aceasta 
preotului i preotul îl va cur i prin 
berbecul jertfei pentru vin i i se va 
ierta.  

Lev 6, 7; 22, 14.  
17. De va gre i cineva împotriva uneia 
din toate poruncile Domnului i va face 
ce nu se cuvine s  fac i din ne tiin  s-a 

cut vinovat i va fi sub p cat,  
Luc. 12, 48.  

18. Acela s  aduc  la preot din turma de 
oi, jertf  pentru vin , un berbec f  
meteahn , dup  pre uirea ta, i-i va cur i 
preotul gre eala, în care a c zut el din 
ne tiin i i se va ierta.  

Lev 4, 26.  

19. Aceasta este jertf  pentru gre eala cu 
care s-a f cut vinovat el înaintea 
Domnului».  
CAP. 6 
Alte jertfe. 
1. Gr it-a iar i Domnul cu Moise i a zis 
:  
2. «Dac  cineva va gre i i cu bun  
tiin  va nesocoti poruncile Domnului, 

duind înaintea aproapelui s u ceea ce 
acesta i-a încredin at, sau i-a l sat în 

strare, sau ceea ce i-a furat, sau va 
în ela pe aproapele s u,  

Num. 5, 6.  
3. Sau g sind un lucru pierdut i 

duind înaintea lui, sau jurându-se 
strâmb pentru ceva, ce atrage pedeaps  
asupra oamenilor,  

Ie . 23, 4. Deut. 22, 1.  
4. Dac  se va dovedi c  a gre it i s-a 

cut vinovat, s  întoarc  ce a furat, sau 
ce a r pit, sau ce i-a fost încredin at, sau 
ce a fost pierdut i g sit de el.  
5. Tot lucrul, pentru care s-a jurat strâmb, 

-l pl teasc  deplin i s  mai adauge pe 
deasupra a cincea parte din pre ul lui i s  
dea aceluia, al c ruia este lucrul, în ziua 
când î i va cunoa te vina sa.  

Ie . 22, 1. Luc. 19, 8.  
6. Iar pentru vina sa s  ia din turma de oi 
un berbec f  meteahn , dup  pre uirea 
ta, i s -l aduc  Domnului prin preot, 
jertf  pentru vin .  

Num. 5, 8.  
7. Preotul îl va cur i înaintea Domnului 
i i se va ierta orice ar fi f ptuit i oricum 

s-ar fi f cut vinovat».  
Lev 4, 26; 5, 16.  

8. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
9. «Porunce te lui Aaron i fiilor lui i le 
zi : Rânduiala arderii de tot este aceasta : 
arderea de tot s  r mân  pe vatra 
jertfelnicului toat  noaptea pân  
diminea a i focul jertfelnicului s  ard  
pe el i s  nu se sting .  

Ie . 29, 38.  
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10. Iar diminea a preotul s  se îmbrace cu 
haina sa cea de în, dup  ce i-a luat 
pantalonii  s i  cei  de  în  pe  trupul  s u,  s  
ridice cenu a arderii de tot, pe care a ars-
o  focul  pe  jertfelnic,  i  s-o  pun  lâng  
jertfelnic.  

Ie . 28, 42.  
11. Apoi s i dezbrace hainele sale i s  
se îmbrace cu alte haine i s  scoat  
cenu a afar  din tab  ; la loc curat.  

Lev 4, 12.  
12. Dar focul pe jertfelnic s  ard i s  nu 
se sting  ; preotul s  pun  pe el lemne în 
fiecare diminea , s  a eze pe el ardere de 
tot i s  ard  pe el gr simea jertfei de 
mântuire.  

Lev 3, 5. 2 Mac. 1, 19, 22.  
13. Iar focul s  ard  necontenit pe 
jertfelnic i s  nu se sting .  
14. Rânduiala prinosului de pâine, pe 
care preo ii, fiii lui Aaron, trebuie s -l 
aduc  înaintea Domnului la jertfelnic, 
este aceasta :  

Lev 2, 1. Num. 15, 4.  
15. S  ia preotul din prinosul acesta de 
pâine un pumn de f in  de grâu, cu 
untdelemnul ei i cu toat  t mâia, care e 
pe  prinos,  i  s  le  ard  pe  jertfelnic  
mireasm  pl cut  de pomenire înaintea 
Domnului.  

Lev 1, 9.  
16. Iar r a din ea s-o m nânce 
Aaron i fiii lui i s-o m nânce nedospit , 
în  locul  cel  sfânt  ;  în  curtea  cortului  
adun rii s-o m nânce, dar s  nu o coac  
dospit .  

Lev 2, 3; 8, 31; 10, 12-13. Num. 18, 8, 10. Iez. 42, 13.  
17. Aceasta le-o dau parte din jertfele 
Mele. Aceasta este sfin enie mare, ca i 
jertfa pentru p cat i ca i jertfa pentru 
vin .  
18. Tot b rbatul din neamul preo esc 
poate s  m nânce din ea. Aceasta e lege 
ve nic  în neamul vostru din jertfele 
Domnului. Tot ce se va atinge de ea, se 
va sfin i».  

Ie . 27, 21. Lev 7, 6; 10, 9. Num. 18, 10.  
19. A gr it Domnul cu Moise i a zis :  
20. «Prinosul lui Aaron i al fiilor lui, pe 
care-l vor aduce ei Domnului, în ziua 
ungerii lor, este acesta : f in  bun  de 
grâu, a zecea parte din ef , vor aduce 
jertf  necontenit  ; jum tate din ea 
diminea a i jum tate seara.  
21. S-o g teasc  în tigaie, cu untdelemn ; 
s-o rupi buc i, cum se rupe prinosul de 
pâine fr mântat cu untdelemn ; s  o aduci 
întru mireasm  pl cut  Domnului.  
22. Aceasta s-o s vâr easc  preotul, care 
se va mirui în locul lui Aaron, din fiii lui 
; acesta este a ez mânt ve nic. Prinosul 
acesta s -l ard  tot.  

Ps. 50, 20.  
23. Orice prinos de pâine din partea 
preotului  s  se  ard  tot  i  s  nu  se  

nânce nimic din el».  
24. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
25. «Spune lui Aaron i fiilor lui i le zi : 
Rânduiala jertfei pentru p cat este 
aceasta : jertfa pentru p cat s  se junghie 
înaintea Domnului, în locul unde se 
junghie i cea pentru arderea de tot. 
Aceasta este sfin enie mare.  

Lev 4, 3, 22; 7, 2; 17, 2.  
26. Preotul cel ce s vâr te jertfa cea 
pentru p cat s-o m nânce, dar s-o 

nânce în locul cel sfânt, în curtea 
cortului adun rii.  

Lev 6, 16; 8, 31; 10, 17. Os. 4, 8.  
27. Tot ce se va atinge de carnea ei se va 
sfin i  ;  i  de  se  va  stropi  cu  sângele  ei  
haina, haina stropit  s  se spele în locul 
cel sfânt.  
28. Oala de lut, în care s-a fiert ea, s  se 
sparg  ; iar dac  ea s-a fiert în vas de 
aram , acesta s  se cure e i s  se spele 
cu ap .  

Lev 11, 32-33; 15, 12. Iez. 46, 24.  
29. To i cei de parte b rb teasc  din 
neamul preo esc pot s  m nânce din ea. 
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Aceasta este mare sfin enie înaintea 
Domnului.  

Lev 7, 6. Num. 18, 8, 10.  
30. Dar orice jertf  pentru p cat din al 

rei sânge s-a dus în cortul adun rii 
pentru facerea cur irii în locul cel sfânt, 

 nu se m nânce, ci s  se ard  în foc».  
Lev 4, 5. Evr. 13, 11.  

CAP. 7 
Jertfe de isp ire. 
1. «Iat i rânduiala jertfei pentru vin  : 
Aceasta este sfin enie mare.  

Lev 5, 6.  
2. Jertfa pentru vin  s  se junghie în locul 
unde se junghie jertfa arderii de tot i cu 
sângele ei s  se stropeasc  jertfelnicul de 
jur împrejur.  

Lev 1, 5; 6, 25.  
3. Cel ce o aduce s  osebeasc  din ea 
toat  gr simea, coada i gr simea de pe 

runtaie,  
Lev 3, 4.  

4. Amândoi r runchii, gr simea cea de pe 
ei i seul de pe ficat : toate acestea s  le 
osebeasc  împreun  cu cei doi r runchi.  

Lev 3, 4, 10.  
5. Acestea s  le ard  preotul pe jertfelnic, 
ca jertf  Domnului. Aceasta este jertf  
pentru vin .  
6. To i cei de parte b rb teasc  din 
neamul preo esc s  m nânce din ea, dar 
s-o m nânce în locul cel sfânt, c  aceasta 
este sfin enie mare.  

Lev 6, 18, 29. Num. 18, 10.  
7. La jertfa pentru vin , ca i la jertfa 
pentru p cat, este aceea i rânduial  ; ele 
sunt partea preotului, care s vâr te 
cur irea cu ajutorul lor.  

Lev 14, 13.  
8. Când preotul va aduce jertfa arderii de 
tot  a  cuiva,  pielea  jertfei  aduse  va  fi  a  
preotului.  

Lev 1, 6.  
9. Tot prinosul de pâine copt în cuptor i 
tot prinosul de pâine g tit în oal  sau în 
tigaie va fi al preotului, care-l s vâr te.  

Lev 2, 3.  

10. Orice dar de pâine, fr mântat cu 
untdelemn sau uscat, va fi al tuturor fiilor 
lui Aaron deopotriv .  

Lev 2, 5; 5, 11; 6, 22-23.  
11. Iar rânduiala jertfei de împ care, care 
se aduce Domnului, este aceasta :  

Lev 3, 1-2.  
12. Dac  se va aduce ca jertf  de 
mul umire, atunci s  se aduc  pâini 
fr mântate cu untdelemn, turte nedospite, 
unse cu untdelemn, f in  de grâu, 
fr mântat  cu untdelemn ;  

Lev 22, 29. 2 Paral. 29, 31. Ps. 115, 8.  
13. Pe lâng  pâinile nedospite s  se mai 
aduc  dar la jertfa de mul umire i pâine 
dospit .  
14. Unul din toate aceste daruri ale sale 

-l aduc  Domnului dar ridicat ; acesta 
va fi al preotului, care strope te cu 
sângele jertfei de mântuire.  
15. i carnea jertfei de mântuire, ca dar 
de mul umire, va fi tot a lui, îns  s  se 

nânce în ziua aducerii ei i s  nu 
mân  din ea nimic pe a doua zi.  

Lev 19, 5-6; 22, 30. 1 Cor. 10, 18.  
16. Dac  îns  jertfa ce se aduce este din 

duin  sau de bun voie, jertfa lui s  
se m nânce în ziua aducerii i ceea ce va 

mâne se poate mânca a doua zi.  
Num. 15, 3; 30, 3.  

17. Iar ceea ce va mai r mâne din carnea 
jertfei pe a treia zi s  se ard  cu foc.  

Lev 19, 6.  
18. Dac  îns  carnea jertfei acesteia o va 
mânca cineva a treia zi, jertfa aceasta nu 
va  fi  primit i  nu  i  se  va  ine  în  seam ,  

 este întinare i cel ce o va mânca va 
avea asupra sa p cat.  
19. Carnea care a fost atins  de ceva 
necurat s  nu se m nânce, ci s  se ard  cu 
foc ; iar carnea curat  s  se m nânce tot 
de cel curat.  

1 Reg. 20, 26.  
20. Dac  îns  vreun om, în stare de 
necur ie, va mânca din carnea jertfei de 
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mântuire, adus  Domnului, acel suflet se 
va stârpi din poporul s u.  

Fac. 17, 14.  
21. Dac  vreun om, care s-a atins de ceva 
necurat, de necur enie omeneasc , sau 
de dobitoc necurat, sau de vreo târâtoare 
necurat , va mânca din carnea jertfei de 
izb vire, adus  Domnului, omul acela se 
va stârpi din poporul s u».  

Lev 11, 4.  
22. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
23. «Gr ie te fiilor lui Israel i le zi : Nici 
un fel de gr sime, nici de bou, nici de 
oaie, nici de ap s  nu mânca i.  

Lev 3, 17.  
24. Gr simea de mort ciune i gr simea 
dobitocului sfâ iat de fiar  s  se 
întrebuin eze la orice lucru, iar de mâncat 

 nu se m nânce.  
25. Tot cel ce va mânca gr simea 
dobitocului, care se aduce jertf  mistuit  
cu foc Domnului, acela s  se stârpeasc  
din poporul s u.  
26. Nici un fel de sânge s  nu mânca i în 
toate cet ile voastre, nici de p ri, nici 
de dobitoace.  

Lev 3, 17.  
27. Tot cel ce va mânca sânge, acela se 
va stârpi din poporul s u».  

Fac. 9, 4.  
28. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
29. «Gr ie te fiilor lui Israel i le zi : Cel 
ce î i înf eaz  Domnului jertfa sa de 
mântuire, acela din jertfa sa de mântuire 

 aduc  o parte prinos Domnului,  
30. i anume : S  aduc  Domnului jertf  
cu mâinile sale : gr simea de pe pieptul 
jertfei  i  seul  de  pe  ficat  ;  s  aduc  
leg nând pieptul jertfei înaintea 
Domnului.  

Ie . 29, 24.  
31. Gr simea s-o ard  preotul pe 
jertfelnic, iar pieptul va fi al lui Aaron i 
al fiilor lui.  
32. i spata dreapt  din jertfele de 
izb vire ce aduce i s  o da i preotului.  

Ie . 29, 28.  
33. Spata dreapt  va fi partea aceluia din 
fiii lui Aaron, care va aduce pe jertfelnic 
sângele i gr simea jertfei de izb vire ;  
34. C ci Eu voi lua de la fiii lui Israel, 
din jertfele lor de izb vire, pieptul 
leg nat i spata dreapt i le voi da lui 
Aaron preotul i fiilor lui ca venit ve nic 
de la fiii lui Israel.  

Ie . 29, 27. Num. 18, 11. 1 Cor. 9, 13.  
35. Acestea sunt partea lui Aaron i 
partea fiilor lui din jertfele Domnului, pe 
care o vor primi din ziua când se vor 
înf a ei înaintea Domnului, ca s  
slujeasc ,  
36. i pe care a poruncit Domnul s  li se 
dea de c tre fiii lui Israel din ziua ungerii 
lor. Aceasta este hot râre ve nic  în 
neamul lor».  
37. Aceasta este rânduiala arderii de tot, a 
darului de pâine, a jertfei pentru p cat, a 
jertfei pentru vin , a jertfei afierosirii i a 
jertfei de mântuire,  

Lev 16, 6, 27, 34.  
38. Cum a dat-o Domnul lui Moise pe 
Muntele Sinai, când a poruncit fiilor lui 
Israel, în pustiul Sinai, s i aduc  
prinoasele lor Domnului.  
CAP. 8 
Sfin irea preo ilor. 
1. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Ia pe Aaron i împreun  cu el i pe 
fiii lui, ve mintele, mirul de miruit, 
vi elul de jertfa cea pentru p cat, panerul 
cu azimile i cei doi berbeci,  

Ie . 28, 1. Lev 9, 18. Num. 3, 3.  
3. i adun  toat  ob tea la u a cortului 
adun rii».  
4. i a f cut Moise a a cum îi poruncise 
Domnul i a adunat ob tea la u a cortului 
adun rii.  
5. Dup  aceea a zis Moise c tre ob te : 
«Iat  ce porunce te Domnul s  se fac  !»  
6.  Deci a adus Moise pe Aaron i  pe fiii  
lui i i-a sp lat cu ap  :  
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Ie . 28, 1; 40, 12.  
7. Apoi a îmbr cat pe Aaron cu hitonul, l-
a încins cu brâul, l-a îmbr cat cu meilul, 
i-a pus efodul, l-a încins cu cing toarea 
efodului i i-a strâns cu ea efodul ;  
8. Dup  aceea i-a pus ho enul i în ho en 
i-a pus Urim i Tumim,  

Ie . 28, 30.  
9. Iar pe cap i-a pus chidarul i la chidar, 
în partea lui de dinainte, i-a prins t bli a 
cea de aur, diadema sfin eniei, cum 
poruncise Domnul lui Moise.  
10. Apoi a luat Moise mirul de miruit i a 
miruit cortul i toate cele din el i le-a 
sfin it.  

Ie . 30, 25. Num. 7, 1. Sir. 45, 18.  
11. A stropit cu el de apte ori asupra 
jertfelnicului i a miruit jertfelnicul i 
toate obiectele lui, baia i c tâiul ei i 
le-a sfin it.  

Lev 4, 6, 17; 14, 7.  
12. Dup  aceea a turnat Moise mir pe 
capul lui Aaron i l-a uns i l-a sfin it.  

Ie . 29, 7. Num. 35, 25. Ps. 132, 2. Sir. 45, 18.  
13. i a adus Moise pe fiii lui Aaron, i-a 
îmbr cat cu hitoane, i-a încins cu brâie i 
le-a pus turbane, cum poruncise Domnul 
lui Moise.  
14. Apoi a adus Moise vi elul cel de 
jertf  pentru p cat, iar Aaron i fiii lui i-
au pus mâinile pe capul vi elului de jertf  
pentru p cat ;  

Ie . 29, 10.  
15. i l-a junghiat Moise i a luat din 
sânge i cu degetul s u a pus pe coarnele 
jertfelnicului de toate p ile i a cur it 
jertfelnicul, iar cel lalt sânge l-a turnat 
jos lâng  jertfelnic i a sfin it jertfelnicul 
ca s  fie curat.  

Ie . 29, 16. 2 Paral. 29, 22.  
16. A luat apoi Moise toat  gr simea de 
pe m runtaie, seul de pe ficat, amândoi 

runchii i gr simea lor, i le-a ars pe 
jertfelnic.  

Lev 3, 4-5.  

17.  Iar  vi elul,  pielea  lui,  carnea  lui  i  
necur enia lui, le-a ars cu foc afar  din 
tab , cum poruncise Domnul lui Moise.  

Lev 4, 11.  
18.  Apoi  Moise  a  adus  berbecul  cel  
pentru ardere de tot, iar Aaron i fiii lui 
i-au pus mâinile pe capul berbecului.  

Ie . 29, 15.  
19. i apoi a junghiat Moise berbecul i a 
stropit cu sânge jertfelnicul de jur 
împrejur.  
20. A t iat apoi berbecul în buc i i a 
adus Moise buc ile, c âna i 
gr simea, iar m runtaiele i picioarele le-
a sp lat cu ap .  
21. i a ars Moise tot berbecul pe 
jertfelnic ; aceasta era ardere de tot spre 
mireasm  pl cut , aceasta era jertf  
Domnului, cum poruncise Domnul lui 
Moise.  

Ie . 29, 18. Lev 1, 9.  
22. Dup  aceea a adus Moise al doilea 
berbec, berbecul cel pentru sfin ire, i i-
au  pus  Aaron  i  fiii  lui  mâinile  pe  capul  
berbecului.  

Ie . 29, 19.  
23. i junghiindu-l, Moise a luat din 
sângele lui i a pus pe vârful urechii 
drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare de 
la mâna dreapt  a lui i pe degetul cel 
mare de la piciorul drept al lui.  

Lev 14, 14.  
24. Apoi a adus Moise pe fiii lui Aaron i 
a pus sânge pe vârful urechilor drepte ale 
lor, pe degetul cel mare de la mâinile 
drepte ale lor i pe degetul cel mare de la 
picioarele drepte ale lor ; i a stropit 
Moise jertfelnicul cu sânge de jur 
împrejur.  

Lev 14, 25.  
25. Dup  aceea a luat Moise gr simea i 
coada, toat  gr simea de pe m runtaie, 
seul de pe ficat, amândoi r runchii, 
gr simea lor i oldul drept ;  

Ie . 29, 22.  
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26. Iar din panerul cu pâinile punerii 
înaintea Domnului a luat o azim , o pâine 
cu untdelemn i turt i le-a a ezat peste 
gr sime i peste oldul drept ;  

Ie . 29, 23.  
27. i toate acestea le-a pus pe mâinile 
lui Aaron i pe mâinile fiilor s i i le-au 
dus leg nându-le înaintea fe ei 
Domnului.  
28. Apoi a luat Moise acestea din mâinile 
lor i le-a ars pe jertfelnic ardere de tot ; 
aceasta a fost jertfa de sfin ire, mireasm  
pl cut , jertf  Domnului.  

Lev 1, 9.  
29. Luând apoi pieptul, Moise l-a adus, 
leg nându-l înaintea fe ei Domnului ; 
aceasta era partea lui Moise din berbecul 
sfin irii, cum poruncise Domnul lui 
Moise.  

Ie . 29, 24-26. Lev 7, 33.  
30. Apoi a luat Moise mir de miruit i 
sânge de lâng  jertfelnic i a stropit pe 
Aaron, ve mintele lui, pe fiii lui i 
ve mintele  fiilor  lui  împreun  cu  el  ;  i  

a a sfin it pe Aaron i ve mintele lui i, 
împreun  cu el, i pe fiii lui i ve mintele 
fiilor lui.  

Ie . 28, 41; 29, 21.  
31. Apoi a zis Moise c tre Aaron i c tre 
fiii lui : «Fierbe i carnea la intrarea 
cortului adun rii i acolo s-o mânca i cu 
pâinea cea din panerul sfin irii, dup  cum 
mi s-a poruncit mie i mi s-a zis : «Aaron 
i fiii lui s-o m nânce !»  
Ie . 29, 31-32. Lev 6, 16, 26; 24, 9. Mat. 12, 4-5. Marc. 2, 

26. Luc. 6, 4.  
32. Iar r ele de carne i de pâine s  
le arde i cu foc.  
33. apte zile s  nu v  dep rta i de la u a 
cortului adun rii, pân  se vor împlini 
zilele sfin irii voastre, c  sfin irea voastr  
trebuie s  se s vâr easc  în apte zile.  

Sir. 45, 18.  
34. Cum s-a f cut ast zi, a a a poruncit 
Domnul s  se fac  pentru cur irea 
voastr i în celelalte zile.  

35. La u a cortului adun rii ve i edea 
ziua i noaptea timp de apte zile i ve i fi 
de straj  la Domnul, ca s  nu muri i, c  

a mi s-a poruncit mie de la Domnul 
Dumnezeu».  

Lev 10, 7. Num. 3, 8.  
36. i au împlinit Aaron i fiii lui toate 
rânduielile, câte le poruncise Domnul 
prin Moise.  
CAP. 9 
Jertfa lui Aaron. 
1. Iar în ziua a opta a chemat Moise pe 
Aaron, pe fiii lui i pe b trânii lui Israel,  
2. i a zis c tre Aaron : «Ia- i din turm  
un vi el de jertf  pentru p cat i un 
berbec pentru arderea de tot, amândoi 

 meteahn , i-i adu înaintea fe ei 
Domnului.  

Ie . 29, 1.  
3. Iar b trânilor lui Israel s  le gr ie ti i 

 le spui : Lua i din turma de capre un 
ap, ca jertf  pentru p cat, un berbec, un 

vi el  i  un  miel,  to i  de  un  an  i  f  
meteahn , ca s  fie adu i ardere de tot,  

Lev 1, 5; 4, 13, 22-23.  
4. Precum i un bou i un berbec pentru 
jertf  de mântuire, ca s  se s vâr easc  
jertf  înaintea fe ei Domnului, i prinos 
de pâine, fr mântat cu untdelemn, c  
ast zi are s  vi se arate Domnul».  
5. Deci au luat ei i au adus înaintea 
cortului adun rii cele ce poruncise Moise 
i a venit toat  ob tea i a stat înaintea 

fe ei Domnului.  
6. Atunci a zis Moise c tre ob te : «Iat  
ce a poruncit Domnul s  face i, ca s  vi 
se arate slava Domnului !»  
7. Iar c tre Aaron Moise a zis : «Apropie-
te de jertfelnic i s vâr te jertfa ta cea 
pentru  p cat  i  arderea  de  tot  a  ta  i  
cur te-te pe tine i casa ta ; apoi adu 
darurile poporului i-l cur te, cum a 
poruncit Domnul !»  

Lev 16, 6. Evr. 7, 27.  
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8. Deci, s-a apropiat Aaron de jertfelnic 
i a junghiat vi elul cel de jertf  pentru 

catul s u.  
9. Iar fiii lui Aaron, aducând sângele la 
el, i-a muiat degetul în sânge i a pus pe 
coarnele jertfelnicului, iar cel lalt sânge 
l-a turnat jos lâng  jertfelnic.  
10. Gr simea, r runchii i seul de pe 
ficat, de la jertfa cea pentru p cat, le-a ars 
pe jertfelnic, cum poruncise Domnul lui 
Moise ;  

Ie . 29, 22. Lev 3, 10.  
11. Iar carnea i pielea le-a ars pe foc 
afar  din tab .  

Lev 4, 11-12. Luc. 3, 14.  
12. Apoi a junghiat jertfa cea pentru 
arderea de tot i, aducându-i fiii lui Aaron 
sângele, a stropit jertfelnicul din toate 

ile.  
13. Dup  aceea i-au adus arderea de tot în 
buc i i el le-a pus împreun  cu c âna 
pe jertfelnic,  

Lev 1, 6.  
14. Iar m runtaiele i picioarele le-a 
sp lat cu ap i le-a pus peste arderea de 
tot i le-a ars pe jertfelnic.  
15. Apoi a adus prinosul poporului : 
luând apul cel pentru p catul poporului 
l-a junghiat i l-a adus jertf  pentru p cat, 
ca i berbecul.  

1 Cor. 5, 21.  
16. Dup  aceea a adus arderea de tot, 

vâr ind-o dup  rânduial .  
17. A adus de asemenea prinos de pâine 
i, luând din el o mân  plin , a ars pe 

jertfelnic, pe lâng  arderea de tot cea de 
diminea .  

Ie . 29, 38. Lev 2, 1. Num. 28, 4.  
18. Apoi a junghiat boul i berbecul 
pentru jertfa de mântuire a poporului i 
fiii  lui  Aaron  i-au  adus  sângele  i  el  a  
stropit cu el jertfelnicul de jur împrejur.  
19. I-au adus apoi gr simea boului i a 
berbecului, coada i gr simea cea de pe 

runtaie, r runchii cu gr simea lor i 
gr simea de pe ficat ;  
20. i a pus gr simea pe pieptul jertfei de 
izb vire, apoi a ars gr simea pe jertfelnic 
;  
21. Iar pieptul i spata dreapt  le-a adus 
Aaron leg nându-le înaintea fe ei 
Domnului, cum poruncise Moise.  

Ie . 29, 24. Lev 10, 14.  
22. i i-a ridicat Aaron mâinile sale 
asupra poporului i l-a binecuvântat, iar 
dup  ce a s vâr it jertfa pentru p cat, 
arderea de tot i jertfa de mântuire, s-a 
coborât.  

Ie . 20, 24. Num. 6, 23.  
23. Apoi au intrat Moise i Aaron în 
cortul adun rii i când au ie it au 
binecuvântat tot poporul ; atunci s-a 
ar tat slava Domnului la tot poporul.  
24. i ie ind foc de la Domnul, a mistuit 
pe jertfelnic arderea de tot i gr simea. i 

zând tot poporul a scos strig te de 
bucurie i a c zut cu fa a la p mânt.  
Jud. 6, 21. 3 Reg. 18, 24, 38. 1 Paral. 21, 26. 2 Mac. 2, 10.  
CAP. 10 
Pedeapsa lui Nadab i Abiud. 
1. În vremea aceea cei doi fii ai lui 
Aaron, Nadab i Abiud, luându- i fiecare 

delni a sa, au pus în ea foc, au turnat 
deasupra t mâie i au adus înaintea 
Domnului foc str in, ce nu le poruncise 
Domnul.  

Ie . 30, 9. Num. 3, 4; 26, 61. 1 Paral. 24, 2.  
2. Atunci a ie it foc de la Domnul i i-a 
mistuit i au murit amândoi înaintea 
Domnului.  

Lev 16, 1. Num. 11, 1; 16, 35. 2 Reg. 6, 7.  
3. Iar Moise a zis c tre Aaron : «Iat  ce a 
voit s  spun  Domnul când a zis : Voi s  
fiu sfin it prin cei ce se vor apropia de 
Mine i înaintea adun rii a tot poporul 
preasl vit». Iar Aaron t cea.  

Ie . 19, 22. Lev 22, 32. Iez. 42, 13. 1 Petr. 4, 17.  
4.  Atunci  a  chemat  Moise  pe  Misail  i  
El afan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, 
i le-a zis : «Duce i-v  de scoate i pe 
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fra ii vo tri din loca ul cel sfânt i-i 
duce i afar  din tab  !»  

Ie . 6, 22.  
5.  i  ace tia  s-au  dus  i  i-au  scos  în  
hitoanele lor afar  din tab , cum zisese 
Moise.  

Fapt. 5, 6, 10.  
6.  Iar  lui  Aaron  i  fiilor  lui,  Eleazar  i  
Itamar, le-a zis Moise : «Capetele voastre 

 nu vi le descoperi i i ve mintele 
voastre s  nu vi le sfâ ia i, ca s  nu muri i 
i ca s  nu atrage i mânia asupra ob tii 

întregi. Dar fra ii vo tri, toat  casa lui 
Israel, pot s  plâng  pe cei ar i, pe care i-
a ars Domnul.  

Lev 21, 10.  
7. Din u a cortului adun rii s  nu ie i, 
ca s  nu muri i, c ci ave i pe voi mirul de 
ungere al Domnului !» i s-a f cut drept 
cuvântul lui Moise.  

Lev 8, 35; 21, 12.  
8. Apoi gr ind Domnul cu Aaron, a zis :  
9. «Vin i sicher  s  nu be i, nici tu, nici 
fiii t i, când intra i în cortul adun rii sau 

 apropia i de jertfelnic, ca s  nu muri i. 
Acesta este a ez mânt ve nic în neamul 
vostru.  

Iez. 44, 21. 1 Tim. 3, 3. Tit 1, 7.  
10. Ca s  pute i deosebi cele sfinte de 
cele nesfinte i cele necurate de cele 
curate,  

Lev 11, 47. Iez. 44, 23. Evr. 5, 14.  
11. i ca s  înv i pe fiii lui Israel toate 
legile, pe care le-a poruncit lor Domnul 
prin Moise».  

Deut. 33, 10. Mal. 2, 4.  
12. Iar Moise a zis c tre Aaron i c tre 
fiii s i, Eleazar i Itamar, care-i mai 

seser  : «Lua i prinosul de pâine, ce 
a r mas din jertfele Domnului, i-l 
mânca i nedospit, lâng  jertfelnic, c  
acesta este sfin enie mare.  

Lev 2, 3; 6, 16.  
13. S -l mânca i îns  în locul cel sfânt, c  
aceasta este partea ta i partea fiilor t i 

din jertfele Domnului ; a a mi s-a 
poruncit mie de la Domnul.  

Lev 2, 3; 6, 16.  
14. Iar pieptul leg nat i spata ridicat  s  
le mânca i la loc curat, tu i fiii t i i casa 
ta împreun  cu tine, c  acestea sunt date 

 fie  partea  ta  i  partea  fiilor  t i  din  
jertfele de izb vire ale fiilor lui Israel.  

Lev 9, 21.  
15. Spata ridicat i pieptul leg nat s  le 
aduc  ei cu gr sime pentru ardere, 
leg nându-le înaintea fe ei Domnului, i 

 fie acestea parte ve nic  pentru tine i 
împreun  cu  tine  i  pentru  fiii  t i  i  
pentru fiicele tale, cum a poruncit 
Domnul lui Moise».  

Ie . 29, 27.  
16. i a c utat Moise apul de jertf  
pentru p cat i iat  era ars. i s-a mâniat 
Moise pe Eleazar i pe Itamar, fiii lui 
Aaron, care mai r seser ,  

2 Mac. 2, 11.  
17. i a zis : «Pentru ce n-am mâncat 
jertfa pentru p cat în locul cel sfânt ? C  
aceasta este sfin enie mare i v  e dat  
vou , ca s  ridica i p catele ob tii i s-o 
cur i înaintea Domnului.  

Ie . 28, 38. Lev 6, 26. Iez. 42, 13.  
18. Iat  sângele ei nu s-a dus în untrul 
loca ului sfânt i voi trebuia s-o mânca i 
în locul cel sfânt, cum mi s-a poruncit 
mie de la Domnul».  
19. Aaron îns  a zis c tre Moise : «Iat , 
ast zi i-au adus ei jertfa lor pentru p cat 
i arderea lor de tot înaintea Domnului i, 

dup  cele ce mi s-au întâmplat, de a  fi 
mâncat ast zi jertfa pentru p cat, oare ar 
fi fost aceasta pl cut Domnului ?»  
20. i a auzit acestea Moise i le-a socotit 

spunsul îndrept it.  
CAP. 11 
Animale curate i necurate. 
1. În vremea aceea a gr it Domnul cu 
Moise i cu Aaron i a zis :  
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2. «Gr i fiilor lui Israel i le zice i : Iat  
animalele pe care le pute i mânca din 
toate dobitoacele de pe p mânt :  

Deut. 14, 4. Evr. 9, 10.  
3. Orice animal cu copita despicat , care 
are copita desp it  în dou i î i rumeg  
mâncarea, îl pute i mânca.  

Rom. 14, 14.  
4. Dar i din cele ce- i rumeg  mâncarea, 
sau î i au copita despicat  sau împ it  
în dou , nu ve i mânca pe acestea : 

mila, pentru c  aceasta- i rumeg  
mâncarea, dar copita n-o are despicat  ; 
aceasta e necurat  pentru voi.  
5. Iepurele de cas  î i rumeg  mâncarea, 
dar laba n-o are despicat  ; acesta este 
necurat pentru voi.  
6. Iepurele de câmp î i rumeg  mâncarea, 
dar laba n-o are despicat  ; acesta este 
necurat pentru voi.  
7. Porcul are copita despicat i 
desp it  în dou , dar nu rumeg  ; acesta 
este necurat pentru voi.  

2 Mac. 6, 18.  
8. Din carnea acestora s  nu mânca i i de 
stârvurile lor s  nu v  atinge i, c  acestea 
sunt necurate pentru voi.  

Deut. 14, 8.  
9. Din toate vie uitoarele, care sunt în 
ap , ve i mânca pe acestea : toate câte 
sunt în ape ; în m ri, în râuri i în b i, i 
au aripi i solzi, pe acelea s  le mânca i.  

Deut. 14, 9.  
10. Iar toate câte sunt în ape, în m ri, în 
râuri, i în b i, toate cele ce mi un  în 
ape, dar n-au aripi i solzi, spurc ciune 
sunt pentru voi.  
11. De acestea s  v  îngre i, carnea 
lor s  n-o mânca i i de stârvurile lor s  

 îngre i.  
12. Toate viet ile din ape, care n-au aripi 
i solzi, sunt spurcate pentru voi.  

13. Din p ri s  nu mânca i i s  v  
îngre i de acestea, c  sunt spurcate : 
vulturul, zgrip orul i vulturul de mare ;  

Deut. 14, 12.  

14. Corbul i oimul cu soiurile lor ;  
Deut. 14, 7.  

15. Toat  cioara cu soiurile ei ;  
16. Stru ul, cucuveaua, rândunica i uliul 
cu soiurile lui ;  
17. Huhurezul, pescarul i ibisul ;  
18. Leb da, pelicanul i cocorul ;  
19. Cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui ; 
pup za i liliacul.  
20. Toate insectele înaripate, care umbl  
pe patru picioare, sunt spurcate pentru 
voi.  
21. Dar din toate insectele înaripate, care 
umbl  în patru picioare, s  mânca i 
numai pe acelea care au fluierele 
picioarelor de dinapoi mai lungi, ca s  
poat  s ri pe p mânt.  
22. Din acestea s  mânca i urm toarele : 

custa i soiurile ei, solamul i soiurile 
lui, hargolul i soiurile lui, i hagabul cu 
soiurile lui.  

Marc. 1, 6.  
23. Orice alt  insect  înaripat  care are 
patru picioare e spurcat  pentru voi i v  
spurca i de ele.  

Fapt. 10, 12-14.  
24.  Tot  cel  ce  se  va  atinge  de  trupul  lor  
necurat va fi pân  seara ;  

Lev 5, 2; 14, 46; 15, 5; 22, 6. Ag. 2, 14.  
25. i tot cel ce va lua în mâini trupul lor 

i spele haina i necurat va fi pân  
seara.  
26. Tot dobitocul cu copita despicat , 
care n-are copita desp it  adânc sau nu-
i rumeg  mâncarea, este necurat pentru 

voi ; tot cel ce se va atinge de el necurat 
va fi pân  seara.  
27. Din toate fiarele cu patru picioare, 
cele care calc  pe labe sunt necurate 
pentru voi i tot cel ce se va atinge de 
stârvul lor necurat va fi pân  seara.  
28. Cel ce va umbla cu stârvul lor s i 
spele haina i necurat va fi pân  seara, 

ci ele sunt necurate pentru voi.  
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29. Din dobitoacele ce mi un  pe p mânt, 
iat  care sunt necurate pentru voi : cârti a, 
oarecele i opârla, cu soiurile lor ;  

Lev 22, 5.  
30. Ariciul, crocodilul, salamandra, 
melcul i cameleonul.  
31. Acestea dintre toate cele ce mi un  pe 

mânt sunt necurate pentru voi. Tot cel 
ce se atinge de stârvurile lor necurat va fi 
pân  seara.  
32. Tot lucrul, pe care va c dea vreuna 
din acestea, moart , fie vas de lemn, sau 
hain , sau piele, sau orice fel de lucru ce 
se întrebuin eaz  la ceva, lucrul acela 
necurat va fi ; s -l pune i în ap i va fi 
necurat pân  seara, iar apoi va fi curat.  

Lev 15, 12.  
33. Tot vasul de lut, în care va c dea 
vreuna din ele, s -l sparge i, iar cele din 
el sunt necurate.  

Lev 6, 28.  
34. Orice lucru de mâncare, peste care va 

dea ap  din acel vas, necurat va fi 
pentru voi i toat  b utura de b ut, din 
asemenea vas, necurat  va fi.  
35. Tot lucrul, peste care va c dea ceva 
din trupul mort al acestora, se va spurca ; 
soba i c minul s  le strica i, c  necurate 
sunt i necurate vor fi pentru voi.  
36. Numai izvorul, fântâna i adun rile 
de ap  vor r mâne curate, iar cel ce se va 
atinge de mort ciunile din ele, acela 
necurat va fi.  

Num. 19, 11.  
37. De va c dea ceva din trupul acestora 
pe s mân a de sem nat, aceasta curat  va 
fi.  
38. Dac  îns  va c dea ceva din trupul lor 
peste s mân , dup  ce aceasta s-a muiat 
cu ap , atunci s mân a necurat  s  fie 
pentru voi.  
39. Iar de va muri vreun dobitoc din cele 
ce se m nânc i se va atinge cineva de 
stârvul lui, acela necurat va fi pân  seara 
;  

40. Iar cel ce va mânca mort ciunea lui, 
i spele hainele sale i necurat va fi 

pân  seara ; cel ce va duce stârvul lui s -
i spele hainele sale i necurat va fi pân  

seara.  
Lev 17, 15. Deut. 14, 21.  

41. Toat  vietatea ce se târ te pe p mânt 
este spurcat  pentru voi ; s  n-o mânca i.  
42. Tot ce se târ te pe pântece i tot ce 
umbl  în patru picioare i cele cu picioare 
multe dintre viet ile ce se târ sc pe 

mânt, s  nu le mânca i, c  sunt 
spurcate pentru voi.  
43. S  nu v  spurca i sufletele voastre cu 
vreo vietate târâtoare i s  nu v  pâng ri i 
cu ea, ca s  fi i din pricina ei necura i,  
44. C  Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru. Sfin i-v i ve i fi sfin i, c  Eu, 
Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt ; 

 nu v  pâng ri i sufletele voastre cu 
vreo vietate din cele ce se târ sc pe 

mânt,  
Ie . 19, 6. Lev 19, 2; 20, 7; 21, 8. Luc. 6, 36. 1 Petr. 1, 16.  
45. C  Eu sunt Domnul, Cel ce v-am scos 
din p mântul Egiptului, ca s  v  fiu 
Dumnezeu. Deci fi i sfin i, c  Eu, 
Domnul, sunt sfânt».  

Fac. 17, 7. Ie . 20, 2. Lev 19, 2; 20, 7, 26. Num. 15, 41.  
46. Aceasta este legea cea pentru 
dobitoace, pentru p ri, pentru toate 
viet ile ce mi un  în ap i pentru toate 
viet ile ce tr iesc pe p mânt,  
47. Dup  care se pot deosebi cele 
necurate de cele curate i viet ile ce se 

nânc  de viet tile ce nu se m nânc .  
Mat. 15, 17. Fapt. 10, 13, 15, 28.  

CAP. 12 
Cur irea femeilor dup  na tere. 
1. i a gr it Domnul lui Moise i a zis :  
2. «Gr ie te fiilor lui Israel i le zi : Dac  
femeia va z misli i va na te prunc de 
parte b rb teasc , necurat  va fi apte 
zile, cum e necurat i în zilele regulei ei.  

Luc. 2, 22; 5, 14.  
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3.  Iar  în  ziua  a  opta  se  va  t ia  pruncul  
împrejur.  

Fac. 17, 10. Luc. 2, 21. Ioan 7, 22.  
4. Femeia s  mai ad  treizeci i trei de 
zile  i  s  se  cur e  de  sângele  s u  ;  de  
nimic sfânt s  nu se ating , i la loca ul 
sfânt s  nu mearg , pân  se vor împlini 
zilele cur irii ei.  
5. Iar de va na te fat , necurat  va fi dou  

pt mâni, ca i în timpul regulei ei ; apoi 
 mai stea aizeci i ase de zile pentru a 

se cur i de sângele s u.  
6. Dup  ce se vor împlini zilele cur irii 
ei pentru fiu sau pentru fiic , s  aduc  
preotului la u a cortului un miel de un an 
ardere de tot i un pui de porumbel sau o 
turturic , jertf  pentru p cat ;  

Lev 5, 7.  
7. Preotul va înf a acestea înaintea 
Domnului i o va cur i i curat  va fi de 
curgerea sângelui ei. Aceasta e rânduiala 
pentru ceea ce a n scut prunc de parte 

rb teasc  sau de parte femeiasc .  
8. Iar de nu-i va da mâna s  aduc  un 
miel, s  ia dou  turturele sau doi pui de 
porumbel, unul pentru ardere de tot i 
altul jertf  pentru p cat, i o va cur i 
preotul i curat  va fi».  

Ie . 5, 6. Lev 1, 14; 5, 7; 14, 22; 15, 29. Luc. 2, 24.  
CAP. 13 
Lepra la oameni i pe ve minte 
1. Gr it-a Domnul cu Moise i cu Aaron 
i le-a zis :  

2. «De se va ivi la vreun om pe pielea 
trupului lui vreo umfl tur , sau bub , sau 

ic , sau de se va face pe pielea 
trupului o ran  ca de lepr , s  fie adus la 
Aaron preotul sau la un preot din fiii lui.  
Lev 14, 3, 35. Deut. 24, 8. Mat. 8, 4. Marc. 1, 44. Luc. 17, 

14.  
3. Preotul va cerceta rana de pe pielea 
trupului lui i de va vedea c  perii de pe 
ran  s-au f cut albi i c  rana s-a adâncit 
în  pielea  trupului,  aceea  este  ran  de  

lepr , iar preotul dup  ce l-a cercetat, îl 
va declara necurat.  

Num. 12, 14.  
4. Iar dac  pata de pe piele, de i este alb , 
dar nu este i adâncit  în pielea lui, i 
perii de pe ea nu s-au f cut albi, ci sunt 
negri, s  închid  preotul pe cel cu rana 
apte zile.  

5. În ziua a aptea s  vad  preotul rana : 
dac  rana a r mas ca înainte i nu s-a 
întins rana pe piele, preotul s -l închid  
alte apte zile.  
6. În ziua a aptea îl va cerceta preotul 
din nou i dac  rana va fi sl bit i nu se 
va fi întins rana pe piele, preotul s -l 
declare curat. Aceasta este o bub i cel 
ce  o  are  s i  spele  hainele  sale  i  va  fi  
curat.  
7. Iar dac , dup  ce omul s-a ar tat 
preotului, din nou buba a început a se 
întinde pe piele, s  se arate iar preotului ;  
8. Preotul, v zând c  buba se întinde pe 
piele, îl va declara necurat, c  aceasta 
este lepr .  
9. De se va ivi pe un om boala leprei, 
acela s  fie adus la preot.  

Lev 14, 3. Deut. 24, 8.  
10. Preotul va cerceta i, dac  umfl tura 
de  pe  piele  va  fi  alb i  p rul  va  fi  
schimbat în alb i dac  umfl tura va fi 
carne vie,  
11. Aceea e lepr  învechit  pe pielea 
trupului ; preotul îl va declara necurat i 
nu-l va închide, c  este necurat.  
12. Dac  îns  lepra va înflori pe piele i 
dac  va acoperi lepra toat  pielea 
bolnavului de la cap pân  la picioare, cât 
poate s  vad  preotul cu ochii,  

Ie . 9, 9. Is. 1, 6.  
13. i dac  va vedea preotul c  lepra a 
acoperit toat  pielea trupului, atunci va 
declara pe bolnav curat, pentru c  tot s-a 
schimbat în alb i deci este curat.  

Ps. 31, 6; 37, 3. Luc. 18, 13-14.  
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14. Iar în ziua când se va ivi pe el carne 
vie, va fi necurat,  
15. i preotul, v zând carnea vie, îl va 
declara necurat, c ci carnea cea vie este 
necurat , este lepr .  
16. Iar dac  se va schimba carnea cea vie 
i se va face alb , s  vin  bolnavul la 

preot,  
17. i preotul s -l cerceteze i dac  rana 
s-a  schimbat  în  alb,  atunci  preotul  s -l  
declare curat, c  e curat.  
18. Dac  cineva a avut pe pielea trupului 
o bub i s-a vindecat,  
19. i pe locul bubei s-a ivit o umfl tur  
alb  sau o pat  alb -ro iatic , s  se arate 
preotului.  
20. i preotul s -l cerceteze i de se va 
vedea c  umfl tura s-a adâncit în piele i 

rul de pe ea s-a schimbat în alb, preotul 
îl va declara necurat, c  aceasta e lepr i 
s-a ivit în locul bubei.  
21. Dac  îns  preotul va vedea c  p rul 
de pe umfl tur  nu este alb i ea nu este 
adâncit  în pielea trupului i e 
negricioas , atunci preotul va închide pe 
bolnav pentru apte zile.  
22. Dac  rana va începe a se l i tare pe 
piele, preotul îl va declara necurat, c  
este ran  de lepr .  
23. Iar dac  pata va r mâne pe loc i nu 
se va l i, atunci e o oprire în loc a bubei 
i preotul va declara pe bolnav curat.  

24. Dac  cineva va avea pe pielea 
trupului o arsur i pe locul t duit de 
arsur  se va ivi o pat  ro iatic -
albicioas ,  
25. i dac  preotul va vedea c  p rul de 
pe acea pat  s-a schimbat în alb i c  pata 
e adâncit  sub piele, aceea este lepr i s-
a ivit pe arsur  ; preotul va declara pe 
bolnav necurat, c ci e boala leprei.  
26. Dac  îns  preotul va vedea c  p rul 
de pe pat  nu este alb i c  ea nu este 
adâncit  sub piele i c  este negricioas , 

preotul va închide pe acela pentru apte 
zile ;  
27. i în ziua a aptea preotul îl va 
cerceta iar i, dac  pata s-a l it tare pe 
piele, preotul îl va declara necurat, c  
aceea este ran  de lepr .  
28. Iar dac  pata st  pe loc i este 
negricioas , aceea este obrinteala arsurii 
i preotul va declara pe om curat, c  este 

obrinteal  a arsurii.  
29. Dac  un b rbat sau o femeie va avea 
o pat  pe cap sau pe b rbie,  
30. i, cercetând-o preotul, se va vedea 

 ea este adâncit  sub piele i c  p rul 
de pe ea este g lbui i sub ire, preotul va 
declara pe unul ca acela necurat, c  aceea 
este chelbe, lepr  în cap, sau lepr  în 
barb .  
31. Dac  îns  preotul, la cercetarea petei 
de chelbe, va vedea c  ea nu este adâncit  
sub piele i c  p rul de pe ea nu este 

lbui, preotul va închide pe cel cu pata 
de chelbe apte zile ;  
32. În ziua a aptea preotul va cerceta 
pata iar i, dac  chelbea nu s-a întins i n-
are  p rul  de  pe  ea  g lbui  i  nici  nu  s-a  
adâncit chelbea sub piele,  
33. Atunci s  rad  pielea, dar locul cu 
chelbe s  nu-l rad , i preotul s  închid  
pe cel cu pata a doua oar  pentru apte 
zile.  
34. În ziua a aptea preotul va cerceta din 
nou chelbea i, dac  chelbea nu se va fi 
întins pe piele i nu se va fi adâncit în 
piele, preotul va declara pe acela curat i 
acela s i spele hainele sale i va fi 
curat.  

Apoc. 7, 14.  
35. Iar dac , dup  aceast  cur ire a lui, 
chelbea va începe a se l i foarte tare pe 
piele,  
36. i dac  preotul va vedea c  chelbea 
se l te pe piele, atunci preotul s  nu 
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mai caute de e p rul g lbui, c  acela este 
necurat.  
37. Dac  îns  chelbea st  pe loc i se 
ive te pe ea p r negru, atunci chelbea a 
trecut, omul e curat i preotul îl va 
declara curat.  
38. Dac  un b rbat sau o femeie va avea 
pe pielea trupului pete, pete albe,  
39. i dac  preotul va vedea c  pe pielea 
trupului aceluia petele sunt albe-vinete, 
aceea e pecingine care a înflorit pe piele 
i omul ce o are este curat.  

40. Dac  cuiva i-a c zut p rul de pe cap, 
aceea e ple uvie i omul este curat.  
41. Dac  cuiva i-a c zut p rul din partea 
de dinainte a capului, aceea este jum tate 
de ple uvie i omul e curat.  
42. Iar dac  pe ple uvia din partea de 
dinainte sau de dinapoi va fi pat  alb  sau 
ro iatic , atunci pe ple uvia lui a înflorit 
lepra.  
43. Preotul îl va cerceta i de va vedea c  
fa a umfl turii de pe ple uvia lui este alb  
sau ro iatic , sem nând cu lepra, ce de 
obicei se ive te pe pielea trupului,  
44. Acela este om lepros i este necurat ; 
preotul s -l declare necurat, c  pe capul 
lui este boala leprei.  
45. Leprosul, cel ce are aceast  boal , s  
fie cu hainele sfâ iate, cu capul 
descoperit, învelit pân  la buze, i s  
strige mereu : necurat ! necurat !  
46. Tot timpul cât va avea pe el boala, s  
fie spurcat, c  necurat este ; i s  tr iasc  
singuratic i afar  din tab  s  fie 
locuin a lui.  

Num. 5, 2. 4 Reg. 7, 3; 15, 5. Luc. 17, 2. 1 Cor. 5, 11, 13.  
47. Dac  boala leprei va fi pe hain , fie 
pe hain  de lân , sau pe hain  de în,  
48. Sau pe urzeal , sau pe b tur  de în 
sau de lân , sau pe piele sau pe vreun 
lucru de piele,  
49. i dac  va fi pat  verzuie sau 
ro iatic  pe hain  sau pe piele, pe 

tur  sau pe urzeal , sau pe vreun 
lucru de piele, aceea este boala leprei, i 
el se va ar ta preotului.  
50. Preotul va cerceta boala i va închide 
lucrul atins de boal  pentru apte zile ;  
51. În ziua a aptea va cerceta preotul 
lucrul atins de boal i dac  boala se va fi 
întins pe hain , sau pe urzeal , sau pe 

tur , sau pe piele, sau pe vreun lucru 
de piele, aceasta este lepr  roz toare, i e 
necurat ;  

Lev 14, 44.  
52. i el s  ard  haina aceea, sau urzeala, 
sau b tura cea de lân  sau de in, sau 
orice fel de lucru din piele, pe care va fi 
boala, c  aceea este lepr  roz toare i s  
se ard  cu foc.  
53. Iar dac  preotul va vedea c  boala nu 
s-a întins pe hain , sau pe urzeal , sau pe 

tur , sau pe orice fel de lucru din 
piele,  
54. Atunci preotul va porunci s  se spele 
lucrul pe care s-a ivit boala i-l va închide 
a doua oar  pentru apte zile.  
55. Dac , dup  sp larea lucrului atins, 
preotul va vedea c  boala nu i-a 
schimbat starea sa, dar s-a întins, atunci 
este necurat i lucrul s -l arzi în foc, c ci 
lepra a ros fa a sau dosul.  
56. Dac  îns  preotul va vedea c  pata, 
dup  sp larea ei, s-a mic orat, atunci 
preotul s-o rup  de la hain , sau din piele, 
sau din urzeal , sau din b tur .  
57. Iar dac  se va ivi iar pe hain , sau pe 

tur , sau pe urzeal , sau pe vreun 
lucru de piele, aceea este lepr  înflorit i 

 se ard  cu foc lucrul pe care s-a ivit 
boala.  
58. Dac  îns  haina, sau urzeala, sau 

tura, sau lucrul de piele îl vei sp la i 
se va duce pata de pe el, trebuie s  se 
spele a doua oar i va fi curat.  
59. Aceasta este rânduiala pentru boala 
leprei, ce se va ivi pe hain  de lân  sau de 
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în, sau pe urzeal , sau pe b tur , sau pe 
vreun  lucru  de  piele,  i  cum  trebuie  
hot rât c  acestea sunt curate sau 
necurate».  
CAP. 14 
Cur irea leprei. 
1. i gr ind cu Moise, Domnul a zis :  
2. «Iat  rânduiala pentru cel lepros : Când 
el se va cur i, se va duce la preot ;  

Ie . 12, 22. Mat. 8, 4. Marc. 1, 44. Luc. 5, 14; 17, 14.  
3. Iar preotul va ie i afar  din tab i de 
va vedea preotul c  leprosul s-a vindecat 
de boala leprei,  

Lev 13, 2, 9.  
4. Va porunci preotul s  se ia pentru cel 
cur it dou  p ri vii, curate, lemn de 
cedru, a  ro ie r sucit i isop.  

Ie . 12, 22. Num. 19, 6. Evr. 9, 19.  
5. Dup  aceea preotul va porunci s  se 
junghie una din p ri deasupra unui vas 
de lut, la ap  curg toare ;  
6. Va lua apoi pas rea cea vie, lemnul de 
cedru, a a cea ro ie i isopul i le va muia 
pe acestea i pas rea cea vie în sângele 

rii junghiate la ap  curg toare ;  
Num. 19, 6.  

7. Va stropi de apte ori pe cel ce se 
cur  de lepr i va fi curat ; apoi va da 
drumul p rii celei vii în câmp.  

Lev 4, 6, 17; 8, 11; 16, 19.  
8. Iar cel cur it s i spele hainele sale, 

i  tund  tot  p rul  s u,  s  se  spele  cu  
ap i va fi curat. Apoi s  intre în tab  
i s  stea apte zile afar  din cortul s u.  

Num. 8, 7. Ps. 50, 8. 1 Petr. 1, 2.  
9. În ziua a aptea s i rad  tot p rul s u, 
capul i barba sa, sprâncenele sale, tot 

rul s u s i-l rad , i s i spele iar i 
hainele sale i trupul s u s i-l spele cu 
ap i va fi curat.  
10. În ziua a opta s  ia doi berbeci de câte 
un an, f  meteahn i o oaie de un an, 

 meteahn , i dintr-o ef  de f in  de 
grâu, împ it  în zece, s  ia trei p i 
pentru darul de pâine i s-o amestece cu 

untdelemn i un log (pahar) de untdelemn 
;  

Num. 15, 4. Luc. 17, 14.  
11. Iar preotul cel ce cur te va duce pe 
omul ce se cur te împreun  cu acestea 
înaintea Domnului, la u a cortului 
adun rii ;  
12. Acolo va lua preotul un berbec, ce 
voie te a aduce jertf  pentru vin , i logul 
de untdelemn i le va aduce pe acestea 
leg nându-le înaintea Domnului.  

Ie . 29, 24.  
13. Berbecul îl va junghia în locul acela, 
unde se junghie jertfele pentru p cat i 
pentru arderea de tot, la loc sfânt, c  
aceasta este jertf  pentru vin i, ca i 
jertfa pentru p cat, este a preotului i este 
sfin enie mare.  

Lev 7, 7.  
14. Apoi va lua preotul din sângele jertfei 
pentru vin i va pune preotul pe vârful 
urechii drepte a celui ce se cur te, pe 
degetul cel mare de la mâna dreapt  a lui 
i pe degetul cel mare de la piciorul cel 

drept al lui.  
Lev 8, 23.  

15. De asemenea va lua preotul din logul 
de untdelemn i va turna în palma sa cea 
stâng  ;  
16. Î i va muia preotul degetul mâinii 
sale drepte în untdelemnul cel din palma 
stâng  a sa i va stropi de apte ori cu 
degetul s u înaintea fe ei Domnului ;  

Lev 16, 14.  
17. Apoi din untdelemnul r mas în palma 
lui va pune preotul pe vârful urechii 
drepte a celui ce se cur te, pe degetul 
cel mare al mâinii lui drepte i pe degetul 
cel mare de la piciorul cel drept al lui, pe 
locurile  unde  a  pus  i  sângele  jertfei  
pentru vin  ;  
18. Iar cel lalt untdelemn din palma 
preotului îl va turna pe capul celui ce se 
cur te i-l va cur i preotul pe acesta 
înaintea Domnului.  

Lev 15, 30.  
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19. Astfel va s vâr i preotul jertfa pentru 
cat i va cur i pe cel ce a venit s  se 

cure e de necur enia lui ; dup  aceea va 
junghia jertfa arderii de tot ;  
20. i va pune preotul arderea de tot i 
darul de pâine pe jertfelnic. Astfel îl va 
cur i pe el preotul i el va fi curat.  
21. Dac  îns  acela va fi s rac i nu-i va 
da mâna, s  ia numai un berbec pentru 
jertfa de vin  leg nat  pentru cur irea sa, 
a zecea parte dintr-o ef  de f in  de grâu, 
amestecat  cu untdelemn pentru darul de 
pâine, un log de untdelemn  
22. i dou  turturele sau doi pui de 
porumbel, cum îi va da mâna : unul jertf  
pentru p cat i altul ardere de tot.  

Lev 12, 8; 15, 14-15, 29-30. Num. 6, 10. Luc. 2, 24.  
23. Îi va aduce în ziua a opta cea pentru 
cur irea sa la preot, înaintea Domnului, 
la u a cortului adun rii.  
24. Iar preotul, luând berbecul de jertf  
pentru vin i logul de untdelemn, le va 
aduce pe acestea leg nându-le înaintea 
Domnului.  
25. Apoi va junghia berbecul de jertf  
pentru vin i va lua preotul din sângele 
jertfei pentru vin i va pune pe vârful 
urechii drepte a celui ce se cur , pe 
degetul cel mare de la mâna lui cea 
dreapt i pe degetul cel mare de la 
piciorul lui cel drept.  

Lev 8, 24. Mat. 26, 28.  
26. i va turna preotul untdelemn în 
palma sa cea stâng  ;  
27.  i  cu  untdelemn  din  palma  sa  cea  
stâng  va stropi preotul de apte ori cu 
degetul mâinii sale celei drepte înaintea 
fe ei Domnului ;  
28. Apoi va pune preotul untdelemn din 
palma sa cea stâng  pe marginea urechii 
drepte a celui ce se cur te i pe degetul 
cel mare de la mâna lui cea dreapt i pe 
degetul cel mare de la piciorul lui cel 

drept, pe locurile unde este pus i sângele 
jertfei pentru vin  ;  
29. Iar cel lalt untdelemn din palma sa 
cea stâng  îl va turna pe capul celui ce se 
cur te, ca s -l cure e înaintea 
Domnului.  
30. i turturelele sau puii de porumbel, 
cum îi va fi dat mâna celui ce se 
cur te, dup  starea lui, le va aduce :  
31. O pas re jertf  pentru p cat i alta 
pentru ardere de tot, împreun  cu darul de 
pâine. i a a va cur i preotul pe cel ce se 
cur te înaintea Domnului.  
32. Aceasta este rânduiala pentru cel 
bolnav de lepr , c ruia nu-i d  mâna s  
duc  tot ce se cere pentru cur irea sa».  
33. i a gr it Domnul cu Moise i Aaron 
i a zis :  

34. «Când ve i intra în p mântul 
Canaanului, pe care-l voi da vou  de 
mo tenire, i voi aduce boala leprei 
asupra caselor din p mântul mo tenirii 
voastre,  
35. Atunci cel cu casa trebuie s  se duc  
i s  spun  preotului, zicând : Pe casa 

mea s-a ivit, pare-mi-se, boala.  
Lev 13, 2.  

36. Atunci preotul va porunci s  se 
goleasc  casa înainte de a intra preotul s  
cerceteze boala, ca s  nu se fac  necurate 
toate cele din cas  ; dup  aceea va veni 
preotul s  cerceteze casa.  
37. i cercetând el boala, dac  va vedea 

 boala de pe pere ii casei e în chip de 
gropi verzui sau ro ietice, adâncite în 
perete,  
38. Va ie i din cas , la u a casei, i va 
închide casa pentru apte zile.  
39. În ziua a aptea va veni preotul iar s  
cerceteze casa i de va vedea c  boala s-a 
întins pe pere ii casei,  
40. Preotul va porunci s  se scoat  
pietrele pe care este boala, s  se arunce 
afar  din ora , la loc necurat,  
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41. Casa s  se r zuiasc  toat  pe 
din untru, iar r tura, ce se va r zui, s  
se arunce afar  din ora , la loc necurat.  
42. S  aduc  apoi alte pietre i s  le pun  
în locul pietrelor acelora ; s  ia alt  
tencuial i casa s  se tencuiasc .  
43. Dac  boala se va ivi iar i va înflori 
pe pere ii casei, dup  ce s-au scos pietrele 
i s-a r zuit i s-a tencuit casa,  

44.  Atunci  preotul  va  veni  iar  i  va  
cerceta i de s-a r spândit boala pe pere ii 
casei, aceea este lepr  roz toare i casa 
este necurat .  

Lev 13, 51.  
45. Casa aceea s  se d râme, iar pietrele 
ei, lemnul ei i toat  tencuiala s  se 
scoat  afar  din ora , la loc necurat.  
46. Cel ce va intra în casa aceea, cât va fi 
ea închis , acela necurat va fi pân  seara.  

Lev 11, 24.  
47. Cel ce va dormi în casa aceea s i 
spele hainele sale i necurat va fi pân  
seara ; i cel ce va mânca în casa aceea 

i spele hainele i necurat va fi pân  
seara.  
48. Dac  îns  preotul, venind i intrând, 
va vedea c  boala de pe pere ii casei nu s-
a mai întins dup  ce aceasta a fost 
tencuit  din nou, preotul o va declara 
curat , c  boala a trecut.  
49. Ca s  cure e casa, va lua deci dou  

ri vii, curate, lemn de cedru, a  ro ie 
sucit i isop ;  

50. Va junghia o pas re deasupra unui 
vas de lut, la ap  curg toare.  
51. Va lua lemnul cel de cedru, a a, 
isopul i pas rea vie i le va muia în 
sângele p rii junghiate i în apa de 
izvor i va stropi casa de apte ori.  

Lev 4, 6; 8, 11. Num. 19, 6.  
52. i va cur i astfel casa cu sângele 

rii, cu ap  de izvor, cu pas rea cea 
vie, cu lemnul cel de cedru, cu a a ro ie 

sucit i cu isop.  

53. Iar p rii celei vii îi va da drumul 
din cetate în câmp i se va cur i casa i 
curat  va fi.  
54. Aceasta este rânduiala pentru oricare 
fel de boal  a leprei i a chelbei.  

Lev 16, 16.  
55. Pentru lepra de pe haine i de pe case,  
56. i pentru umfl turi, pecingine i pete,  
57. Ca s  se poat  afla când acestea sunt 
necurate i când sunt curate : aceasta este 
rânduiala pentru lepr ».  
CAP. 15 
Rânduial  pentru cur irea b rba ilor 
i a femeilor. 

1.  i  a  gr it  Domnul  cu  Moise  i  cu  
Aaron, zicând :  
2. «Gr i fiilor lui Israel i le spune i : 
Dac  un b rbat va avea curgere din trupul 

u, pentru curgerea lui este necurat,  
Lev 5, 2. Num. 5, 2.  

3. i legea necur iei lui este aceasta : Ori 
de se face curgere din trupul lui, ori de 
este împiedicat  curgerea în trupul lui, el 
este necurat.  

Lev 22, 4. 2 Reg. 3, 29.  
4. Tot patul, pe care doarme cel ce are 
curgere, este necurat ; tot lucrul, pe care 
va edea cel ce are curgere, este necurat.  
5. Omul, care se va atinge de patul lui, 

i spele hainele sale, s  se spele cu ap  
i va fi necurat pân  seara.  

Lev 11, 24.  
6. Cel ce va edea pe vreun lucru, pe care 
a ezut cel ce are curgere, s i spele 
hainele  sale,  s  se  spele  cu  ap i  va  fi  
necurat pân  seara.  
7. Cel ce se va atinge de trupul celui ce 
are curgere s i spele hainele sale, s  se 
spele cu ap i necurat va fi pân  seara.  
8. Dac  cel ce are curgere va scuipa pe 
unul curat, acesta s i spele hainele, s  
se spele cu ap i necurat va fi pân  
seara.  
9. Toat aua, pe care va c ri cel ce are 
curgere, necurat  va fi pân  seara.  
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10. Tot cel ce se atinge de câte au fost 
sub acela va fi necurat pân  seara, iar cel 
ce va ridica acestea s i spele hainele 
sale, s  se spele cu ap i necurat va fi 
pân  seara.  
11. Acela, de care se va atinge cel ce are 
curgere, f  s i fi sp lat mâinile cu 
ap , s i spele hainele sale, s  se spele 
cu ap i va fi necurat pân  seara.  
12. Vasul de lut, de care s-a atins cel ce 
are  curgere,  s  se  sparg i  tot  vasul  de  
lemn s  se spele cu ap i va fi curat.  

Lev 6, 28; 11, 32-33.  
13. Iar când cel ce are curgere se va 
cur i de curgerea sa s  numere apte zile 
pentru cur irea sa, s i spele hainele 
sale, s i spele trupul cu ap  de izvor i 
va fi curat.  

Num. 19, 11.  
14. Apoi în ziua a opta s i ia dou  
turturele sau doi pui de porumbel, s  vin  
înaintea fe ei Domnului, la u a cortului 
adun rii i s  le dea preotului ;  

Lev 12, 8; 14, 22.  
15. Iar preotul s  aduc  din ele : una 
jertf  pentru p cat i una ardere de tot ; i 

-l cure e preotul înaintea Domnului de 
curgerea lui.  
16. Dac  un om va avea din întâmplare 
curgerea semin ei, acela s i spele cu 
ap  tot trupul s u i va fi necurat pân  
seara.  

Lev 22, 4. Deut. 23, 10.  
17. Orice hain i orice piele, pe care va 

dea s mân a, s  se spele cu ap i 
necurat  va fi pân  seara.  
18. Dac  b rbatul se va culca cu femeia 
i va avea el curgerea semin ei, s  se 

spele amândoi cu ap i necura i s  fie 
pân  seara.  
19. De va avea femeia curgere de sânge, 
care curge din trupul s u, trebuie s  stea 
apte zile pentru cur irea sa. Tot cel ce 

se va atinge de ea, necurat va fi pân  
seara.  

Lev 18, 19.  
20. Tot lucrul pe care se va culca ea în 
timpul necur iei va fi necurat i tot 
lucrul pe care va edea va fi necurat.  
21. Tot cel ce se va atinge de patul ei s -
i spele hainele sale, s  se spele cu ap i 

necurat va fi pân  seara.  
22. Tot cel ce se va atinge de vreun lucru, 
pe care a ezut ea, s i spele hainele 
sale,  s  se  spele  cu  ap i  necurat  va  fi  
pân  seara.  
23. Iar de se va atinge cineva de ceva din 
patul ei sau de lucrul pe care a ezut ea, 
acela necurat va fi pân  seara.  
24. De va dormi ea cu b rbatul, necur ia 
ei va fi i pe el i necurat va fi el apte 
zile,  iar  tot  patul,  în  care  va  dormi,  
necurat va fi.  

Lev 18, 19; 20, 18. Iez. 18, 6.  
25. Dac  femeii îi va curge sânge mai 
multe zile i nu în timpul regulii ei, sau 
dac  ea are curgere mai mult decât timpul 
regulii ei obi nuite, atunci în tot timpul 
curgerii necur iei ei va fi necurat , ca i 
în timpul regulii ei.  

Mat. 9, 20. Marc. 5, 25.  
26. Tot patul,  în care va dormi în timpul 
curgerii ei, va fi necurat, cum e patul i în 
timpul regulii ei, i tot lucrul pe care va 
edea ea va fi necurat, cum e necurat în 

timpul regulii ei.  
27. Tot cel ce se va atinge de acel lucru 
va fi necurat : s i spele hainele sale, s -
i spele trupul cu ap i va fi necurat pân  

seara.  
28. Iar când se va izb vi ea de curgerea 
sa, s  se cure e apte zile i dup  aceea va 
fi curat .  
29. În ziua a opta s i ia dou  turturele 
sau doi pui de porumbei i s -i aduc  
preotului, la u a cortului adun rii  

Lev 12, 8; 14, 22.  
30. Iar preotul va aduce una din p ri 
jertf  pentru p cat i pe cealalt  ardere de 
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tot ; i s-o cure e preotul înaintea 
Domnului de curgerea ei cea necurat .  

Lev 14, 22.  
31.  A a  s  feri i  pe  fiii  lui  Israel  de  
necur enia lor, ca s  nu moar  ei în 
necur enia lor, spurcându-Mi loca ul 
Meu cel din mijlocul vostru.  
32. Aceasta este rânduiala pentru cel ce 
are curgere i pentru cel ce i se va 
întâmpla pierderea semin ei, care-l face 
necurat,  
33. i pentru ceea ce sufer  de regula sa 
i pentru cei ce au curgere, b rbat sau 

femeie, i pentru b rbatul ce doarme cu 
femeie necurat ».  
CAP. 16 
Jertfa împ rii. 
1. Dup  moartea celor doi fii ai lui 
Aaron, care au murit când au adus foc 
str in înaintea fe ei Domnului, a gr it 
Domnul cu Moise ;  

Lev 10, 2. Num. 3, 4.  
2. i a zis Domnul c tre Moise : «Spune 
lui Aaron, fratele t u, s  nu intre oricând 
în loca ul sfânt de dup  perdea, înaintea 
cur itorului celui de pe chivotul legii, ca 

 nu moar , c  deasupra capacului M  
voi ar ta în nor.  

Ie . 30, 10. Evr. 9, 7, 13.  
3. Iat  rânduiala dup  care trebuie s  intre 
Aaron în loca ul sfânt : cu un vi el, jertf  
pentru p cat, i cu un berbec pentru 
ardere de tot.  
4. S  se îmbrace cu hitonul de în sfin it, 

 aib  pe trupul lui pantaloni de în, s  fie 
încins cu brâu de în i s i ia i chidar de 
în : acestea sunt ve mintele sfin ite ; dar 

i spele tot trupul s u cu ap i numai 
a s  se îmbrace cu ele.  

Evr. 10, 22.  
5. Iar de la ob tea fiilor lui Israel s  ia din 
turma lor doi api de jertf  pentru p cat i 
un berbec pentru arderea de tot.  

Num. 29, 11.  

6. S  aduc  Aaron pentru sine vi elul de 
jertf  pentru p cat, ca s  se cure e pe sine 
i casa sa.  

Num. 1, 49. Evr. 7, 27.  
7. Apoi s  ia cei doi api i s -i pun  
înaintea fe ei Domnului la u a cortului 
adun rii.  
8. i s  arunce Aaron sor i asupra celor 
doi api : un sor  pentru al Domnului i 
un sor  pentru al lui Azazel.  
9. Dup  aceea s  ia Aaron apul, asupra 

ruia a c zut sor ul Domnului, i s -l 
aduc  jertf  pentru p cat,  
10. Iar apul asupra c ruia a c zut sor ul 
pentru Azazel s -l pun  viu înaintea 
Domnului,  ca  s  s vâr easc  asupra  lui  
cur irea i s -i dea drumul în pustie 
pentru isp ire, ca s  duc  acela cu sine 
nelegiuirile lor în p mânt neumblat.  

Lev 16, 22.  
11. Apoi s  aduc  Aaron vi elul de jertf  
pentru p catele sale, ca s  se cure e pe 
sine i casa sa i s  junghie vi elul jertf  
pentru p catele sale ;  

Evr. 7, 27.  
12. S  ia c rbuni aprin i de pe jertfelnicul 
cel dinaintea Domnului, o c delni  plin , 
i  aromate  pisate  m runt  pentru  t mâiere  

dou  mâini pline, i s  le duc  în untru, 
dup  perdea ;  

Ie . 30, 34. Lev 6, 12.  
13. S  pun  aromatele pe focul din 

delni  înaintea fe ei Domnului, astfel 
ca norul de fum s  acopere capacul cel de 
pe chivotul legii, ca s  nu moar  Aaron.  

Num. 4, 16.  
14.  S  ia  i  din  sângele  vi elului  i  s  
stropeasc  cu degetul s u spre r rit 
peste capac ; i înaintea capacului s  
stropeasc  de apte ori sânge cu degetul 

u.  
Lev 4, 6, 17; 14, 16. Evr. 9, 13, 19; 10, 4.  

15. Dup  aceea s  junghie înaintea 
Domnului apul de jertf  pentru p catele 
poporului, s  duc  sângele lui în untru, 
dup  perdea, i s  fac  cu sângele acela 
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ce a f cut i cu sângele vi elului, stropind 
cu el pe capac i înaintea capacului.  

Evr. 6, 19.  
16. A a va cur i loca ul sfânt de 
necur ia fiilor lui Israel, de nelegiuirile 
lor i de toate p catele lor. A a s  fac  el 
cu cortul adun rii, care se afl  la ei, în 
mijlocul necur eniilor lor.  

Lev 14, 54. Evr. 9, 2.  
17.  Nici  un  om  s  nu  fie  în  cortul  
adun rii, când va intra el s  cure e loca ul 
sfânt i pân  va ie i. A a se va cur i el 
pe sine i casa sa i toat  ob tea fiilor lui 
Israel.  

Luc. 1, 9-10.  
18. Apoi va ie i la jertfelnicul cel 
dinaintea Domnului i-l va cur i, luând 
din sângele vi elului i din sângele 
apului i punând pe coarnele 

jertfelnicului de jur împrejur,  
19. i, stropindu-l cu sânge, cu degetul 

u de apte ori, îl va cur i de 
necur eniile fiilor lui Israel i-l va sfin i.  

Lev 4, 6, 17; 14, 7. Num. 19, 4.  
20. Iar dup  ce va sfâr i de cur at 
loca ul sfânt, cortul adun rii i 
jertfelnicul, i cur ind i pe preo i, va 
aduce apul cel viu,  
21. Î i va pune Aaron mâinile sale pe 
capul apului celui viu i va m rturisi 
asupra lui toate nelegiuirile fiilor lui 
Israel, toate nedrept ile lor i toate 

catele lor ; i, punându-le pe acestea pe 
capul apului, îl va trimite cu un om 
anumit în pustie.  

Ie . 29, 10.  
22. i va duce apul cu sine toate 
nelegiuirile lor în p mânt neumblat i 
omul va da drumul apului în pustie.  

Lev 16, 10. Is. 53, 11-12.  
23. Dup  aceea va intra Aaron în cortul 
adun rii i se va dezbr ca de hainele cele 
de în, cu care se îmbr case la intrarea în 
locul cel sfânt, i le va l sa acolo ;  
24. Î i va sp la trupul s u cu ap  în locul 
cel sfânt, se va îmbr ca cu hainele sale i, 

ie ind, va s vâr i arderea de tot pentru 
sine i arderea de tot pentru popor, i se 
va cur i astfel pe sine, casa sa, poporul i 
pe preo i.  
25. Iar gr simea jertfei pentru p cat o va 
arde pe jertfelnic.  

Lev 4, 35.  
26. Cel ce a dat drumul în pustie apului 
de isp ire s i spele hainele sale, s i 
spele trupul cu ap i atunci s  intre în 
tab .  
27.  Iar  vi elul  de  jertf  pentru  p cat  i  
apul de jertf  pentru p cat al c ror sânge 

a fost adus în untru pentru cur irea 
loca ului sfânt, s  se scoat  afar  din 
tab i s  se ard  în foc pielea lor, 
carnea lor i necur enia lor.  

Evr. 13, 11.  
28. Cel ce le va arde s i spele hainele, 

i spele trupul s u cu ap i numai 
dup  aceea s  intre în tab .  
29. Aceasta s  fie pentru voi lege ve nic  
: în luna a aptea, în ziua a zecea a lunii, 

 posti i i nici o munc  s  nu face i, nici 
tina ul, nici str inul care s-a a ezat la 

voi,  
Lev 23, 27.  

30. C ci în ziua aceasta vi se face 
cur ire, ca s  fi i cura i de toate p catele 
voastre, înaintea Domnului, i cura i ve i 
fi.  

Num. 29, 7.  
31. Aceasta e cea mai mare zi de odihn  
pentru voi i s  smeri i sufletele voastre 
prin post. Aceasta este lege ve nic .  

Ie . 35, 2.  
32. De cur it îns  s  v  cure e preotul 
care este uns ca s  slujeasc  în locul 
tat lui s u.  

Ie . 29, 29.  
33. S  se îmbrace el cu ve mintele cele 
de în i cu ve mintele sfinte ; i va cur i 
sfânta sfintelor, cortul adun rii, va cur i 
jertfelnicul i pe preo i i va cur i i 
toat  ob tea poporului.  
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34. Aceasta s  fie pentru voi lege ve nic  
: o dat  în an s  cur i pe fiii lui Israel 
de p catele lor». i Aaron a f cut a a 
cum poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 30, 10. Lev 16, 2-3. Evr. 9, 2.  
CAP. 17 
Locul jertfelor. Oprirea de a mânca 
sânge. 
1. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Vorbe te lui Aaron, fiilor lui i 
tuturor fiilor lui Israel i zi c tre ei : Iat  
ce porunce te Domnul :  

Lev 6, 25.  
3. Orice om dintre fiii lui Israel sau dintre 
str inii ce s-au lipit de voi, care va 
junghia bou, sau oaie, sau capr , în 
tab ,  sau  care  va  junghia  afar  din  
tab ,  
4. i nu le va înf a la u a cortului 
adun rii, ca s  le aduc  ardere de tot sau 
jertf  de izb vire, pl cut  Domnului, cu 
miros  de  bun  mireasm  ;  sau care  le  va  
junghia afar  din tab i la u a cortului 
adun rii nu le va aduce, ca s  le fac  
jertf  Domnului, înaintea loca ului 
Domnului, omului aceluia i se va cere 
sângele, c  a v rsat sânge i se va stârpi 
sufletul acela din poporul s u ;  

Fac. 17, 14.  
5. Pentru ca fiii lui Israel s i aduc  
jertfele lor, câte le junghie ei în câmp, i 

 le înf eze Domnului la u a cortului 
adun rii, la preot, i s  le fac  Domnului 
jertf  de mântuire.  
6. i va stropi preotul cu sânge 
jertfelnicul împrejur, înaintea Domnului, 
la u a cortului adun rii, iar gr simea o va 
arde spre miros de bun  mireasm  
Domnului,  

Ie . 29, 18. Evr. 13, 10.  
7. Ca s  nu- i mai aduc  ei jertfele lor la 
idolii dup  care umbl  desfrânând. 
Aceasta s  fie pentru ei a ez mânt ve nic 
în neamul lor.  

Lev 20, 3. Deut. 32, 17.  

8. S  le spui de asemenea : Dac  un om 
dintre fiii lui Israel sau dintre fiii 
str inilor care locuiesc între ei va face 
ardere de tot sau jertf   
9. i nu o va aduce la u a cortului 
adun rii, ca s  o aduc  jertf  înaintea 
Domnului, omul acela se va stârpi din 
poporul s u.  

Ie . 29, 11. Iosua 22, 16.  
10.  Dac  un  om  dintre  fiii  lui  Israel  i  
dintre str inii care tr iesc între voi va 
mânca orice fel de sânge, Îmi voi întoarce 
fa a Mea împotriva sufletului celui ce va 
mânca sânge i-l voi stârpi din poporul 

u,  
Fac. 9, 4. Deut. 12, 23. Ps. 33, 16.  

11. Pentru c  via a a tot trupul este în 
sânge i pe acesta vi l-am dat pentru 
jertfelnic, ca s  v  cur iri sufletele 
voastre, c  sângele acesta cur te 
sufletul.  

Deut. 12, 23. Col. 1, 20. Evr. 9, 13.  
12.  De  aceea  am  i  zis  fiilor  lui  Israel  :  
Nimeni din voi s  nu m nânce sânge i 
nici str inul, care locuie te la voi, s  nu 

nânce sânge.  
Deut. 12, 23. Col. 1, 20. Evr. 9, 13.  

13. Oricine dintre fiii lui Israel i dintre 
str inii ce locuiesc la voi va vâna fiar  
sau pas re, care se m nânc , acela s  
scurg  sângele ei i s -l acopere cu 

mânt, c ci via a oric rui trup este în 
sângele lui.  
14. De aceea am zis fiilor lui Israel : S  
nu mânca i sângele nici unui trup, pentru 

 via a oric rui trup este în sângele lui : 
tot cel ce-l va mânca se va stârpi,  

Fac. 9, 14. Lev 3, 17. Deut. 12, 23.  
15. i tot cel ce va mânca mort ciune sau 
sfâ iat de fiar , acela, fie b tina  sau 
str in, s i spele hainele, s  se spele cu 
ap i necurat va fi pân  seara, iar apoi va 
fi curat ;  

Lev 11, 40. Deut. 14, 21. Iez. 44, 31.  
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16. Iar de nu- i va sp la hainele sale i 
nu- i va sp la trupul s u, va purta asupra 
sa vina sa».  
CAP. 18 
Oprirea înso irilor nelegiuite. 
1. În vremea aceea a gr it Domnul cu 
Moise, zicând :  
2. «Vorbe te fiilor lui Israel i zi c tre ei : 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.  

Lev 11, 44; 25, 55.  
3. De datinile p mântului Egiptului, în 
care  a i  tr it,  s  nu  v ine i,  nici  de  
datinile p mântului Canaanului, în care 
am  s  v  duc,  s  nu  v ine i  i  nici  s  
umbla i dup  obiceiurile lor.  

4 Reg. 17, 8. Ier. 10, 2.  
4.  Ci  legile  Mele  s  le  plini i  i  

ez mintele Mele s  le p zi i, umblând 
dup  cum poruncesc ele, c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru.  

Mat. 15, 3.  
5. P zi i toate poruncile Mele i toate 
hot rârile s  le ine i, c ci omul care le 
pline te va tr i prin ele : Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Deut. 6, 25. 3 Reg. 3, 14. Neem. 9, 29. Iez. 20, 11. Luc. 
10, 28. Rom. 7, 10; 10, 5. Gal. 3, 12.  

6. Nimeni s  nu se apropie de nici o rud  
dup  trup, cu gândul ca s -i descopere 
goliciunea. Eu sunt Domnul !  

Deut. 27, 20. 2 Reg. 16, 22. Iez. 22, 10.  
7. Goliciunea tat lui t u i goliciunea 
mamei tale s  n-o descoperi ! C  este 
mama ta, s  nu-i descoperi goliciunea ei.  

Fac. 19, 32.  
8. Goliciunea femeii tat lui t u s  n-o 
descoperi, c  este goliciunea tat lui t u !  

Lev 20, 11. Deut. 22, 30; 27, 20. 1 Cor. 5, 1.  
9. Goliciunea surorii tale, goliciunea 
fiicei tat lui t u sau a fiicei mamei tale, 
care s-a n scut în cas  sau afar  din cas , 

 n-o descoperi !  
Lev 20, 17. Deut. 27, 22. 2 Reg. 13, 12. Iez. 22, 11.  

10. Goliciunea fiicei fiului t u sau a fiicei 
fiicei tale s  n-o descoperi, c ci 
goliciunea ta este !  

11. Goliciunea fiicei femeii tat lui t u ; 
care  s-a  n scut  din  tat l  t u,  s  n-o  
descoperi, c  sor  î i este dup  tat  !  
12. Goliciunea surorii tat lui t u s  n-o 
descoperi, c  este de un sânge cu tat l t u 
!  

Lev 20, 19.  
13. Goliciunea surorii mamei tale s  n-o 
descoperi, c  este de un sânge cu mama 
ta !  
14. Goliciunea fratelui tat lui t u s  n-o 
descoperi i de femeia lui s  nu te 
apropii, c  sunt unchiul i m tu a ta !  

Lev 20, 20.  
15. Goliciunea nurorii tale s  n-o 
descoperi, c  ea este femeia fiului t u ; s  
nu-i descoperi goliciunea !  

Fac. 38, 16. Deut. 27, 23. Iez. 22, 11.  
16. Goliciunea femeii fratelui t u s  n-o 
descoperi, c  este goliciunea fratelui t u.  

Lev 20, 21. Mat. 14, 4. Marc. 6, 18.  
17. Goliciunea unei femei i a fiicei ei s  
nu descoperi ; pe fiica fiului ei i pe fiica 
fiicei ei s  nu le iei, ca s  le descoperi 
goliciunea ; aceasta este nelegiuire, c  
sunt rude de sânge cu ea !  

Lev 20, 14.  
18. S  nu iei concubin  pe sora femeii 
tale, ca s  descoperi ru inea ei în vremea 
ei, vie fiind ea.  
19. S  nu te apropii de femeie în timpul 
regulii ei, ca s -i descoperi goliciunea.  

Lev 15, 24, 27.  
20. i cu femeia aproapelui t u s  nu te 
culci, ca s i ver i s mân a i ca s  te 
spurci cu ea.  

Ie . 20, 14. Lev 20, 10.  
21. Din copiii t i s  nu dai în slujba lui 
Moloh, ca s  nu pâng re ti numele 
Dumnezeului t u. Eu sunt Domnul.  

Lev 20, 2. Deut. 12, 31. 4 Reg. 16, 3; 17, 7; 23, 10. 2 
Paral. 33, 6. Ps. 105, 37. Ier. 7, 31; 32, 35. Iez. 16, 20.  

22.  S  nu  te  culci  cu  b rbat,  ca  i  cu  
femeie ; aceasta este spurc ciune.  

Lev 20, 13. Rom. 1, 26-27. 1 Cor. 6, 9.  
23. Cu nici un dobitoc s  nu te culci, ca 

i  ver i  s mân a  i  s  te  spurci  cu  el  ;  
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nici femeia s  nu stea la dobitoc, ca s  se 
spurce cu el ; aceasta e urâciune.  

Ie . 22, 19. Lev 20, 15. Deut. 27, 21.  
24. S  nu v  întina i cu nimic din acestea, 

 cu toate acestea s-au întinat p gânii, pe 
care Eu îi izgonesc dinaintea fe ei 
voastre.  

Lev 20, 23. 4 Reg. 17, 15.  
25. C  s-a întinat p mântul i am privit la 
nelegiuirile lor i a lep dat p mântul pe 
cei ce tr iau pe el.  

Is. 26, 21.  
26. Iar voi s  p zi i  toate poruncile Mele 
i toate legile Mele i s  nu face i toate 

tic lo iile acestea, nici b tina ul, nici 
str inul care tr ie te între voi.  

Lev 20, 22. Deut. 18, 9.  
27. C  toate urâciunile acestea le-au f cut 
oamenii p mântului acestuia care e 
înaintea voastr i s-a întinat p mântul ;  
28. Ca nu cumva s  v  lepede i pe voi 

mântul, când îl ve i întina, cum a 
aruncat el de la sine pe popoarele care au 
fost înainte de voi.  

Lev 20, 22.  
29. C  tot cel ce va face tic lo iile 
acestea, sufletul care va face acestea se 
va stârpi din poporul s u.  
30. Deci p zi i poruncile Mele i s  nu 
umbla i dup  obiceiurile urâte, dup  care 
au umblat cei dinaintea voastr , nici s  v  
întina i cu ele. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru».  

Lev 19, 37; 20, 8, 23; 22, 31; 25, 8.  
CAP. 19 
Tâlcuirea poruncilor. 
1. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Vorbe te la toat  ob tea fiilor lui 
Israel i le zi ; Fi i sfin i, c  Eu, Domnul 
Dumnezeul vostru, sunt sfânt.  

Lev 11, 44; 20, 7, 26. Mat. 5, 48. 1 Petr. 1, 15-16.  
3. S  cinsteasc  fiecare pe tat l s u i pe 
mama sa i zilele Mele de odihn  s  le 

zi i, c  Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru.  

Ie . 20, 8, 12. Sir. 3, 9. Mat. 15, 4.  

4. S  nu alerga i la idoli i dumnezei 
turna i s  nu v  face i, c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru.  

Ie . 20, 4; 34, 17. Fapt. 19, 26.  
5. De ve i aduce Domnului jertf  de 
izb vire, s  o aduce i de bun voie.  

Lev 3, 1.  
6. i s  o mânca i în ziua aducerii i a 
doua zi, iar ce va r mâne pentru a treia zi 

 arde i cu foc.  
Lev 7, 15-17.  

7. Iar de va mânca cineva a treia zi, va 
face urâciune i jertfa nu va fi primit  ;  

Lev 7, 18.  
8. Cel ce va mânca va agonisi p cat, c  
acela a spurcat lucrul sfânt al Domnului 
i sufletul acela se va stârpi din poporul 
u.  

Fac. 17, 14.  
9. Când ve i secera holdele voastre în 

mântul vostru, s  nu seceri tot pân  la 
fir în ogorul t u i ceea ce r mâne dup  
seceri ul t u s  nu aduni ;  

Lev 23, 22. Deut. 24, 19. Rut 2, 2, 16.  
10. i în via ta s  nu culegi strugurii 

ma i, nici boabele ce cad în via ta s  nu 
le aduni ; las -le pe acestea s racului i 
str inului, c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul t u.  
11. S  nu fura i, s  nu spune i minciun i 

 nu în ele nimeni pe aproapele s u.  
Ie . 20, 15; 23, 1. Col. 3, 9.  

12. S  nu v  jura i strâmb pe numele Meu 
i  s  nu  pâng ri i  numele  cel  sfânt  al  

Dumnezeului vostru, c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Ie . 20, 7. Deut. 5, 11. Mat. 5, 33.  
13. S  nu nedrept ti pe aproapele i s  
nu-l  jefuie ti.  Plata  simbria ului  s  nu  

mân  la tine pân  a doua zi.  
Deut. 24, 14. Ier. 22, 13. Tob. 4, 14-15. Sir. 7, 21; 10, 6; 

34, 24. Mat. 10, 9. Luc. 10, 7.  
14. S  nu gr ie ti de r u pe surd i 
înaintea orbului s  nu pui piedic . S  te 
temi de Domnul Dumnezeul t u. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul t u.  
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15. S  nu face i nedreptate la judecat  ; 
 nu c uta i la fa a celui s rac i de fa a 

celui puternic s  nu te sfie ti, ci cu 
dreptate s  judeci pe aproapele t u.  

Ie . 23, 3. Deut. 1, 17; 16, 19. Pild. 18, 5; 24, 23; 31, 9. 
Sir. 42, 3. Ioan 7, 24. Iac. 2, 1, 9.  

16. S  nu umbli cu clevetiri în poporul 
u i asupra vie ii aproapelui t u s  nu te 

ridici. Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru.  
17. S  nu du ne ti pe fratele t u în 
inima ta, dar s  mustri pe aproapele t u, 
ca s  nu por i p catul lui.  

Mat. 5, 39, 43; 18, 15. Luc. 17, 3. Iac. 5, 19-20. 1 Ioan 2, 
11; 3, 14-15.  

18. S  nu te r zbuni cu mâna ta i s  nu ai 
ur  asupra fiilor poporului t u, ci s  
iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i. 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.  
Mat. 5, 39, 43; 7, 12; 22, 39. Marc. 12, 31. Luc. 6, 31; 10, 

27. Ioan 13, 34. Iac. 2, 8. Rom. 12, 17-19; 13, 9. Gal. 5, 
14.  

19. Legea Mea s  o p zi i  ;  vitele tale s  
nu  le  faci  s  se  împreune  cu  alt  soi  ;  
ogorul  t u  s  nu-l  semeni  deodat  cu  
dou  feluri de semin e ; cu hain esut  
din felurite torturi, de lân i de în, s  nu 
te îmbraci.  

Deut. 22, 9-11.  
20. De va dormi cineva cu femeie, 
împreunându-se, i aceea va fi roab , 
logodit  cu un b rbat, dar ner scump rat  
înc  sau dac  nu i s-a dat înc  slobozenia, 

-i pedepsi i pe amândoi, dar nu cu 
moarte, pentru c  ea nu este slobod ,  
21. Ci s  aduc  el Domnului, la u a 
cortului  adun rii,  jertf  de  vin  ;  un  
berbec s  aduc  jertf  pentru vina sa ;  
22. i preotul îl va cur i de p catul lui 
înaintea Domnului cu berbecul cel pentru 
vin i i se va ierta lui p catul pe care l-a 

cut.  
Lev 4, 26; 5, 13.  

23. Când ve i intra în p mântul, pe care 
Domnul Dumnezeul vostru vi-l va da, i 
ve i s di orice pom roditor, s  cur i 

necur enia lui : trei ani s  socoti i 
roadele lui ca necurate i s  nu le mânca i 
;  

Deut. 20, 6.  
24. Iar în anul al patrulea toate roadele lui 

 fie afierosite Domnului, întru lauda 
Lui.  

Neem. 10, 35.  
25. i în anul al cincilea s  mânca i din 
roadele lui i s  v  aduna i toate roadele. 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.  
26. S  nu mânca i cu sânge ; s  nu vr ji i, 
nici s  ghici i.  

Deut. 18, 10. 4 Reg. 21, 6.  
27. S  nu v  tunde i rotund p rul capului 
vostru, nici s  v  strica i fa a b rbii 
voastre.  

Lev 21, 5. 2 Reg. 10, 4. Iez. 44, 20.  
28. Pentru mor i s  nu v  face i t ieturi 
pe trupurile voastre, nici semne cu 
împuns turi s  nu face i pe voi. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru.  

Deut. 14, 1. 3 Reg. 18, 28. Ier. 16, 6.  
29. S  nu necinste ti pe fiica ta, 
îng duindu-i s  fac  desfrânare, ca s  nu 
se desfrâneze p mântul i ca s  nu se 
umple p mântul de stric ciune.  

Sir. 26, 11.  
30. Zilele Mele de odihn  s  le p ze ti i 
loca ul Meu s -l cinste ti. Eu sunt 
Domnul.  

Lev 23, 2; 26, 2.  
31. S  nu alerga i la cei ce cheam  mor ii, 
pe  la  vr jitori  s  nu  umbla i  i  s  nu  v  
întina i cu ei. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Ie . 22, 18. Lev 20, 6. Deut. 18, 10. Is. 8, 19.  
32. Înaintea celui c runt s  te scoli, s  
cinste ti fa a b trânului i s  te temi de 
Domnul Dumnezeul t u. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Sir. 8, 7.  
33. De se va a eza vreun str in în 

mântul vostru, s  nu-l strâmtora i.  
Ie . 22, 21.  

34. Str inul, care s-a a ezat la voi, s  fie 
pentru voi ca i b tina ul vostru ; s -l 
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iubi i  ca  pe  voi  în iv ,  c i  voi  a i  fost  
str ini în p mântul Egiptului. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru.  

Deut. 10, 19; 27, 19.  
35. S  nu face i nedreptate la judecat , la 

sur , la cânt rit i la m sur toare.  
Deut. 25, 13. Pild. 11, 1. Iez. 45, 10. Fapt. 23, 3.  

36. Cântarul vostru s  fie drept, greut ile 
drepte, efa dreapt i hinul drept. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru, Care v-am 
scos din p mântul Egiptului.  

Lev 22, 33. Mih. 6, 11.  
37. S  p zi i toate legile Mele i toate 
orânduielile Mele i s  le plini i. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru».  

Lev 18, 30. Deut. 7, 12-13.  
CAP. 20 
Pedepse pentru p cate 
1. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Spune fiilor lui Israel acestea : Dac  
cineva dintre fiii lui Israel i dintre 
str inii care tr iesc printre Israeli i va da 
din copiii s i lui Moloh, acela s  fie dat 
mor ii : poporul b tina  s -l ucid  cu 
pietre.  

Lev 18, 21. 4 Reg. 3, 27; 21, 6; 23, 10, 20. 2 Paral. 33, 6.  
3. i Eu Îmi voi întoarce fa a Mea 
împotriva omului aceluia i-l voi stârpi 
din poporul s u, pentru c  a dat din copiii 

i lui Moloh, ca s  întineze loca ul Meu 
cel sfânt i s  necinsteasc  numele Meu 
cel sfânt.  
4. Iar dac  poporul b tina  î i va închide 
ochii s i asupra omului aceluia, când va 
da din copiii s i lui Moloh,  
5. Îmi voi întoarce fa a Mea împotriva 
omului aceluia i împotriva neamului lui 
i-l voi stârpi din poporul s u pe el i pe 

to i cei ce fac desfrân ri asemenea lui, 
desfrânând dup  Moloh.  
6. Dac  vreun suflet va alerga la cei ce 
cheam  mor ii i la vr jitorii, ca s  
desfrâneze în urma lor, Eu voi întoarce 
fa a Mea împotriva sufletului aceluia i-l 
voi pierde din poporul lui.  

Lev 19, 31.  

7. Sfin i-v  pe voi în iv i ve i fi sfin i, 
 Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt 

sfânt.  
Lev 11, 44; 19, 2. Mat. 5, 48. 1 Petr. 1, 15-16.  

8. P zi i legile Mele i le plini i, c  Eu 
sunt Domnul, Cel ce v  sfin te.  

Lev 18, 30.  
9. Cel ce va gr i de r u pe tat l s u sau pe 
mama sa s  fie dat mor ii, c  a gr it de 

u pe tat l s u i pe mama sa i sângele 
u este asupra sa.  

Ie . 21, 17. Deut. 27, 16. Pild. 20, 20. Mat. 15, 4. Marc. 7, 
10.  

10. De se va desfrâna cineva cu femeie 
ritat , adic  de se va desfrâna cu 

femeia aproapelui s u, s  se omoare 
desfrânatul i desfrânata.  

Lev 18, 20. Deut. 22, 22. Pild. 6, 32. Ioan 8, 4-5.  
11. Cel ce se va culca cu femeia tat lui 

u, acela goliciunea tat lui s u a 
descoperit ; s  se omoare amândoi, c ci 
vinova i sunt.  

Fac. 35, 21. Lev 18, 8. Deut. 27, 20.  
12. De se va culca cineva cu nora sa, 
amândoi s  se omoare, c  au f cut 
urâciune i sângele lor este asupra lor.  

Fac. 38, 18. 1 Cor. 6, 9.  
13. De se va culca cineva cu b rbat ca i 
cu femeie, amândoi au f cut nelegiuire i 

 se omoare, c  sângele lor asupra lor 
este.  

Lev 18, 22. Rom. 1, 27. 1 Cor. 6, 9.  
14. Dac  î i va lua cineva femeie i se va 
desfrâna cu mama ei, nelegiuire face ; pe 
foc s  se ard i el i ea, ca s  nu fie 
nelegiuiri între voi.  

Lev 18, 17.  
15. Cel ce se va amesteca cu dobitoc s  
se omoare i s  ucide i dobitocul.  

Lev 18, 23.  
16. Dac  femeia se va duce la vreun 
dobitoc, ca s  se uneasc  cu el, s  ucizi 
femeia i dobitocul s  se omoare, c  
sângele lor este asupra lor.  

Rom. 1, 26.  
17. De va lua cineva pe sora sa, dup  tat  
sau dup  mam , i-i va vedea goliciunea 
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i ea va vedea goliciunea lui : aceasta este 
ru ine  i  s  fie  stârpi i  înaintea  ochilor  
fiilor poporului lor. El a descoperit 
goliciunea surorii sale ; s i poarte 

catul lor.  
Lev 18, 9.  

18. B rbatul care se va culca cu femeie în 
timpul curgerii ei i-i va descoperi 
goliciunea, acela a descoperit curgerea 
sângelui ei i ea i-a descoperit curgerea 
sângelui s u : amândoi s  fie stârpi i din 
poporul lor.  

Lev 15, 24. Iez. 18, 6.  
19.  Goliciunea  surorii  mamei  tale  i  a  
surorii  tat lui  t u  s  n-o  descoperi,  c  
unul ca acela î i dezgole te trupul rudei 
sale i- i vor purta p catul amândoi.  

Lev 18, 21.  
20. Cel ce se va culca cu m tu a sa 
descoper  goliciunea unchiului s u ; s i 
poarte amândoi p catul i f  copii s  
moar .  

Lev 18, 14. Os. 9, 11-12.  
21. De va lua cineva pe femeia fratelui 

u, urâciune este, c  a descoperit 
goliciunea fratelui s u : f  copii s  
moar .  

Lev 18, 16. Marc. 6, 18.  
22. P zi i toate a ez mintele Mele i 
toate hot rârile Mele i le plini i i nu v  
va arunca de pe sine p mântul în care v  
voi duce s  tr i.  

Lev 18, 26, 28, 30.  
23. S  nu umbla i dup  obiceiurile 
popoarelor pe care le voi alunga de la 
voi, c  ele au f cut acestea toate i M-am 
scârbit de ele.  

Lev 18, 24. Deut. 9, 5.  
24. Eu doar  v-am spus : Voi ve i 
mo teni p mântul lor i Eu v  voi da s  
mo teni i p mântul în care curge lapte i 
miere. Eu sunt Domnul Dumnezeul 
vostru, Care v-am desp it de toate 
popoarele.  

Ie . 3, 8; 13, 5.  

25. S  deosebi i dobitocul curat de cel 
necurat i pas rea curat  de cea necurat  ; 

 nu v  întina i sufletele voastre cu 
dobitoc sau cu pas re, nici cu toate cele 
ce se târ sc pe p mânt, pe care Eu le-am 
deosebit ca necurate.  

Deut. 14, 4. Fapt. 10, 12-14.  
26.  S -Mi  fi i  sfin i,  c  Eu,  Domnul  
Dumnezeul vostru, sunt sfânt i v-am 
deosebit de toate popoarele, ca s  fi i ai 
Mei.  

Lev 11, 45; 19, 2. Mat. 5, 48.  
27. B rbatul sau femeia, de vor chema 
mor i sau de vor vr ji, s  moar  neap rat 
: cu pietre s  fie uci i, c  sângele lor este 
asupra lor».  

Ie . 22, 18. Deut. 18, 10-11. 1 Reg. 28, 3, 7.  
CAP. 21 
Purtarea preotului. 
1. Zis-a Domnul c tre Moise : «Gr ie te 
preo ilor, fiilor lui Aaron i le spune :  
2. S  nu se spurce prin atingere de mort 
din poporul lor. S  se ating  numai de 
rudenia de aproape a lor, de mama lor i 
de tat l lor, de fiul lor i de fiica lor, de 
fratele lor ;  

Num. 6, 7. Iez. 44, 25.  
3. De sora lor fecioar , care tr ie te la ei 
i e nem ritat , poate s  se ating , f  s  

se spurce.  
4. De nimeni altul din poporul s u s  nu 
se ating , ca s  nu se spurce.  
5. S  nu- i rad  capul, s  nu- i tund  
marginea b rbii i s  nu- i fac  t ieturi pe 
trupurile lor pentru mor i.  

Lev 19, 27. Deut. 14, 1. Iez. 44, 20.  
6. S  fie sfin i ai Dumnezeului lor i s  
nu pâng reasc  numele Dumnezeului lor, 

 ei  aduc  jertf  Domnului  i  pâine  
Dumnezeului lor i de aceea s  fie sfin i.  
7. S  nu- i ia de so ie femeie desfrânat  
sau necinstit  ; nici femeie lep dat  de 

rbatul ei, c ci sunt sfin i ai Domnului 
Dumnezeului lor.  

Iez. 44, 22. Ef. 5, 27.  
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8. Cinste te-i ca pe sfin i, c ci ei aduc 
pâine Dumnezeului t u ; sfin i s  v  fie, 

ci Eu, Domnul, Cel ce v  sfin esc, sunt 
sfânt.  

Lev 11, 44; 22, 32.  
9. Dac  fiica preotului se va spurca prin 
desfrânare, ea necinste te pe tat l s u : s  
fie ars  cu foc.  

Fac. 38, 24.  
10. Marele preot din fra ii t i, pe capul 

ruia s-a turnat mirul de ungere i care 
este sfin it, ca s  se îmbrace cu 
ve mintele sfinte, s  nu- i descopere 
capul s u, nici s i sfâ ie hainele ;  

Ie . 28, 41; 29, 29-30. Lev 10, 6.  
11.  i  nici  de  un  mort  s  nu  se  apropie,  
nici chiar de tat l s u sau de mama sa s  
nu se ating .  

Num. 6, 7; 9, 6.  
12. De loca ul sfânt s  nu se dep rteze, 
ca s  nu necinsteasc  loca ul 
Dumnezeului s u, c ci mirul sfânt de 
ungere al Dumnezeului lui este asupra 
lui. Eu sunt Domnul.  

Ie . 28, 38. Lev 10, 7.  
13. Acesta î i va lua de femeie fecioar  
din poporul s u.  

Iez. 44, 22.  
14. V duv , sau lep dat , sau necinstit , 
sau desfrânat  s  nu ia, ci fecioar  din 
poporul s u s i ia de femeie.  
15. S  nu- i spurce s mân a sa în poporul 

u, c  Eu sunt Domnul Dumnezeu, Cel 
ce îl sfin esc » !  
16. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
17. «Spune lui Aaron : Nimeni din 
neamul t u în viitor i din rudele tale s  
nu se apropie, ca s  aduc  daruri 
Dumnezeului s u, de va avea vreo 
meteahn  pe trupul s u.  

1 Tim. 3, 2. Tit 1, 7.  
18. Tot omul cu meteahn  pe trup s  nu 
se apropie : nici orb, nici chiop, nici 
ciung,  

2 Petr. 3, 14. 1 Tim. 6, 14.  

19. Nici cel cu piciorul rupt sau cu mâna 
rupt , nici ghebos, nici cu vreun m dular 
uscat,  
20. Nici cel cu albea  pe ochi, nici 
chelul, nici pipernicitul, nici cel cu p ile 

rb te ti v mate.  
21. Nici un om din s mân a preotului 
Aaron, care va avea pe trupul s u vreo 
meteahn , s  nu se apropie ca s  aduc  
jertf  Domnului ; c  are meteahn i de 
aceea s  nu se apropie ca s  aduc  daruri 
Dumnezeului s u.  
22. Darurile Dumnezeului s u sunt 
sfin enii mari, din sfin enii poate s  

nânce,  
1 Ezd. 2, 63.  

23.  Dar  de  perdea  s  nu  treac i  la  
jertfelnic s  nu se apropie ; s  nu 
necinsteasc  loca ul Meu cel sfânt, c ci 
Eu sunt Domnul, Cel ce îi sfin esc».  

Lev 22, 9.  
24. i a spus Moise acestea lui Aaron, 
fiilor lui i tuturor fiilor lui Israel.  
CAP. 22 
Însu irea jertfei. 
1. Dup  aceea a gr it Domnul cu Moise 
i a zis :  

2. «Spune lui Aaron i fiilor lui s  umble 
cu b gare de seam  cu cele sfinte ale 
fiilor lui Israel i s  nu pâng reasc  
numele cel sfânt al Meu prin prinoasele 
pe  care  ei  în i  Mi  le  aduc.  Eu  sunt  
Domnul.  

Lev 6, 25. Num. 6, 23.  
3. Spune-le : Tot omul din semin ia 
voastr i din neamul vostru, care va avea 
pe sine vreo necur enie i se va apropia 
de cele sfinte, care se afierosesc de fiii lui 
Israel Domnului, sufletul aceluia se va 
stârpi  de  la  fa a  Mea.  Eu  sunt  Domnul  
Dumnezeul vostru.  
4. Omul din semin ia preotului Aaron 
care va fi lepros sau va avea curgere s  
nu m nânce din cele sfinte, pân  nu se va 
cur i ; i cine se va atinge de ceva 



pag. 172/1780 

necurat de la mort, sau cine va suferi de 
curgerea semin ei,  

Lev 15, 2-3, 16. 2 Paral. 30, 18.  
5. Sau cine se va atinge de vreo târâtoare, 
de care s-ar spurca, sau de vreun om, care 
l-ar face necurat prin orice fel de 
necur ie a lui,  

Lev 11, 29.  
6. Cel ce s-a atins de acestea necurat va fi 
pân  seara  i  s  nu  m nânce  din  cele  
sfinte înainte de a- i sp la trupul s u cu 
ap .  

Lev 11, 24. 2 Petr. 3, 14.  
7. Iar dup  ce va apune soarele i dup  ce 
se va cur i, atunci s  m nânce din cele 
sfinte, c  aceea este hrana lui.  
8. Mort ciune i sfâ iat de fiar  s  nu 

nânce, ca s  nu se spurce cu acestea. 
Eu sunt Domnul.  

Ie . 22, 31. Iez. 4, 14; 44, 31.  
9. S  p zeasc  poruncile Mele, ca s  nu 
aib  asupr -le p cat i s  nu moar , când 
vor c lca acestea. Eu sunt Domnul 
Dumnezeu, Cel ce îi sfin esc pe ei.  

Lev 5, 1; 21, 23.  
10. Nici un str in s  nu m nânce din cele 
sfinte. Nici cel ce locuie te la un preot i 
nici simbria ul preotului s  nu m nânce 
din cele sfinte.  

Ie . 12, 44-45.  
11. Iar dac  preotul î i va cump ra un rob 
cu argint, acela s  m nânce din ele ; 
asemenea  i  robul  n scut  în  casa  sa  s  

nânce din pâinea lui.  
12. Dac  fiica preotului se va m rita dup  
str in de neamul preo esc, nici ea s  nu 

nânce din prinoasele sfinte, cuvenite 
lui.  
13. Când îns  fiica preotului va fi v duv  
sau desp it i copii nu va avea i se va 
întoarce în casa tat lui s u, cum era i în 
tinere ea sa, atunci ea s  m nânce pâinea 
tat lui s u, iar dintre str ini nimeni s  nu 

nânce.  
Lev 10, 14.  

14. Dac  cineva m nânc  din gre eal  
din cele sfinte, s  întoarc  preotului 
pre ul lucrului sfânt i s  mai adauge înc  
a cincea parte din pre ul lui :  

Lev 5, 15-16.  
15. Preo ii s  nu spurce cele sfinte ale 
fiilor lui Israel, pe care ei le aduc dar 
Domnului,  
16. i s  nu atrag  asupr -le vinov ia 

delegii, când vor mânca cele sfinte 
ale  lor,  c  Eu  sunt  Domnul,  Cel  ce  îi  
sfin esc».  

Lev 21, 8.  
17. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
18. «Vorbe te lui Aaron, fiilor lui i la 
toat  adunarea fiilor lui Israel i le zi : 
Dac  cineva dintre fiii lui Israel, sau 
dintre str inii care s-au a ezat la ei, în 
Israel,  î i  vor  aduce  jertfa  lor,  pe  care  o  
aduc Domnului ardere de tot, dup  

duin  sau de evlavie,  
Ps. 49, 13-14.  

19. Ca s  afle prin aceasta bun voin  la 
Dumnezeu, jertfa trebuie s  fie f  
meteahn , de parte b rb teasc , din vitele 
mari, sau din oi, sau din capre.  
20. Toate câte au meteahn  în sine s  nu 
le aduce i Domnului, c  nu vor fi primite.  

Deut. 15, 21; 17, 1. Mal. 1, 8, 13. Sir. 35, 12.  
21. De va aduce cineva Domnului jertf  
de mântuire, plinind o f duin , sau 
aducând jertf  de bun  voie, sau la 
praznicele voastre, din boi, sau din oi, s  
fie f  meteahn  ; ca s  fie primit , s  nu 
aib  nici o meteahn .  

Lev 7, 16.  
22. Dobitoc orb, v mat, sau slut, sau 
bubos, sau r pciugos, sau râios, s  nu 
aduce i Domnului i nici s  da i la 
jertfelnicul Domnului pentru jertf .  

Mal. 1, 8, 13.  
23. Bou sau oaie cu picioarele lungi sau 
scurte peste m sur  po i s  aduci ca jertf  
de evlavie, iar pentru jertfa f duit  
acestea nu, sunt primite.  
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24. Dobitocul care are p ile b rb te ti 
strivite, sf râmate, smulse sau t iate, s  
nu-l aduce i Domnului i în ara voastr  

 nu face i asemenea lucru.  
25. Nici din mâinile celor de alt neam s  
nu aduce i nici unul din asemenea 
dobitoace în dar Dumnezeului vostru, 
pentru c  acestea sunt v mate i cu 
meteahn i nu v  vor fi primite».  
26. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
27.  «De  se  va  na te  vi el,  sau  miel,  sau  
ied, apte zile s  stea la mama lui, iar din 
ziua a opta înainte va fi bun de adus jertf  
Domnului.  

Ie . 22, 30.  
28. Dar nici vac , nici oaie s  nu 
junghia i în aceea i zi cu puiul ei.  

Deut. 22, 6.  
29. De aduce i Domnului jertf  de 
mul umire, s-o aduce i ca s  v  fie 
primit .  

Lev 7, 12.  
30. În aceea i zi s-o mânca i i s  nu 

sa i din carnea ei pe a doua zi. Eu sunt 
Domnul.  

Lev 7, 15-16.  
31.  S  p zi i  poruncile  Mele  i  s  le  
plini i : Eu sunt Domnul.  

Lev 18, 30.  
32. S  nu spurca i numele cel sfânt al 
Meu, ca s  fiu Eu sfânt între fiii lui Israel.  

Lev 10, 3; 21, 8.  
33. Eu sunt Domnul, Cel ce v  sfin esc pe 
voi, Care v-am scos din p mântul 
Egiptului, ca s  fiu Dumnezeul vostru. Eu 
sunt Domnul».  

Ie . 13, 3. Lev 19, 36.  
CAP. 23 
Despre s rb tori. 
1. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune 
care sunt s rb torile Domnului, în care se 
vor face adun rile sfinte. S rb torile 
Mele sunt acestea :  

Lev 19, 30.  

3. ase zile s  lucra i, iar ziua a aptea 
este ziua odihnei, adunare sfânt  a 
Domnului  :  nici  o  munc  s  nu  face i  ;  
aceasta este odihna Domnului în toate 
locuin ele voastre.  

Ie . 20, 9; 23, 12. Deut. 5, 13. Evr. 4, 4.  
4. Iat i celelalte s rb tori ale Domnului, 
adun rile sfinte, pe care trebuie s  le 
vesti i la vremea lor :  
5. În luna întâi, în ziua a paisprezecea a 
lunii, c tre sear , sunt Pa tile Domnului.  

Ie . 12, 6, 18. Num. 9, 2, 5; 28, 16. Deut. 16, 1. Iez. 45, 
21.  

6. Iar în ziua a cincisprezecea a aceleia i 
luni este s rb toarea azimei Domnului : 
apte zile s  mânca i azime.  

Ie . 12, 16.  
7. În ziua întâi a s rb torilor s  ave i 
adunare sfânt i nici o munc  s  nu 
face i.  

Ie . 12, 16.  
8. Timp de apte zile s  aduce i jertf  
Domnului,  i  în  ziua  a  aptea  iar  e  
adunare sfânt  ; nici o munc  s  nu 
face i».  

Ie . 20, 9. Deut. 16, 8.  
9. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
10. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune : 
Când ve i intra în p mântul pe care Eu vi-
l  dau  vou i  ve i  face  seceri  în  el,  cel  
dintâi snop al seceri ului vostru s -l 
aduce i la preot ;  

Num. 15, 20. 1 Cor. 15, 20. Col. 1, 18.  
11. El va ridica acest snop înaintea 
Domnului, ca s  afla i bun voin  la El ; 
a doua zi dup  cea dintâi a s rb torii îl va 
ridica preotul.  

Ie . 29, 28.  
12. În ziua ridic rii snopului ve i aduce 
Domnului ardere de tot un miel de un an, 

 meteahn .  
13. Împreun  cu el ve i aduce prinos de 
pâine dou  din zece p i de ef  de f in  
de grâu, amestecat  cu untdelemn, ca s  
fie jertf  Domnului, mireasm  pl cut , i 
ve i face i turnare un sfert de hin de vin.  
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Ie . 16, 36. Lev 2, 1.  
14. Nici un fel de pâine nou , nici 
gr un e uscate, nici gr un e crude s  nu 
mânca i pân  la ziua aceea în care ve i 
aduce prinos Dumnezeului vostru. Acesta 
este a ez mânt ve nic în neamul vostru, 
oriunde ve i locui.  

Lev 2, 14.  
15. Din ziua a doua dup  întâi a 

rb torii, din ziua în care ve i aduce 
snopul leg nat, s  num ra i apte 

pt mâni întregi,  
Ie . 34, 21-22. Deut. 16, 9.  

16. Pân  la ziua întâi de dup  cea din 
urm  zi a s pt mânii a aptea, s  
num ra i cincizeci de zile i atunci s  
aduce i un nou dar de pâine Domnului.  

Ie . 23, 16. Num. 28, 26. Fapt. 2, 1.  
17. S  aduce i din locuin ele voastre dar 
ridicat : dou  pâini f cute din dou  
zecimi de ef  de f in  de grâu, coapte cu 
dospitur , ca pârg  Domnului.  

Lev 2, 11-12.  
18. Împreun  cu pâinile s  mai aduce i 
apte miei f  meteahn , de câte un an, 

un  junc  din  ciread i  doi  berbeci  f  
meteahn  ; ca s  fie acestea Domnului 
ardere de tot, dar de pâine, turnare i 
jertf  cu mireasm  pl cut  Domnului.  
19. S  jertfi i de asemenea din turma de 
capre un ap, jertf  pentru p cat, i doi 
miei de câte un an, jertf  de mântuire, 
împreun  cu pâinile din pârg .  
20. Pe acestea s  le aduc  preotul 
leg nându-le înaintea Domnului, 
împreun  cu pâinile din pârg  de grâu 
leg nate i cu cei doi miei ; acestea vor fi 
sfin enie Domnului i vor fi ale preotului, 
care le înf eaz .  

Num. 28, 26.  
21. S  da i de tire pr znuirea în ziua 
aceasta i s  ave i adunare sfânt , nici o 
munc  s  nu face i. Acesta este 

ez mânt ve nic în neamul vostru, în 
toate a ez rile voastre.  

22. Când ve i secera holda în p mântul 
vostru, s  nu aduna i ce r mâne dup  
seceratul ogorului vostru i spicele ce cad 
de sub secere s  nu le aduna i, ci s  l sa i 
pe acestea s racului i str inului. Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul vostru».  

Lev 19, 9. Deut. 24, 19. Rut 2, 2, 16.  
23. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
24. «Spune fiilor lui Israel : În luna a 
aptea, ziua întâi a lunii s  v  fie zi de 

odihn , s rb toarea trâmbi elor i 
adunare sfânt  s  ave i ;  

Num. 29, 1. 3 Reg. 8, 2. Ps. 80, 3-4.  
25.  Nici  o  munc  s  nu  face i,  ci  s  
aduce i ardere de tot Domnului»,  
26. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis 
:  
27. « i în ziua a zecea a lunii aceleia a 
aptea, care este ziua cur irii, s  ave i 

adunare sfânt  ; s  posti i i s  aduce i 
ardere de tot Domnului ;  

Lev 16, 29; 25, 9. Num. 29, 7.  
28. Nici o munc  s  nu face i în ziua 
aceea, c  aceasta este ziua cur irii, ca s  

 cur i înaintea fe ei Domnului 
Dumnezeului vostru.  
29. Tot sufletul care nu va posti în ziua 
aceea se va stârpi din poporul s u ;  
30. i tot sufletul care va lucra în ziua 
aceea, îl voi stârpi din mijlocul poporului 

u.  
31. Nici o munc  s  nu face i : acesta este 

ez mânt ve nic în neamul vostru în 
toate cet ile voastre.  
32. Aceasta este pentru voi zi de odihn  ; 

 posti i  din  seara  zilei  a  noua  a  lunii  ;  
din acea sear  pân  în seara zilei a zecea 
a lunii s  pr znui i odihna voastr ».  

Lev 16, 31.  
33. Gr it-a Domnul cu Moise i a zis :  
34. «Spune fiilor lui Israel : Din ziua a 
cincisprezecea a lunii a aptea începe 

rb toarea corturilor ; apte zile s  
rb tore ti în cinstea Domnului.  

Ie . 23, 16. Num. 29, 12. Deut. 16, 13; 31, 10. 1 Ezd. 3, 4. 
Neem. 8, 2, 9. Ioan 7, 2.  
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35. În ziua întâi va fi adunare sfânt  ; nici 
o munc  s  nu face i.  
36. apte zile s  aduce i jertf  Domnului 
i în ziua a opta va fi adunare sfânt  ; s  

aduce i arderi de tot Domnului : aceasta 
este încheierea s rb torii ; nici o munc  

 nu face i.  
Num. 29, 35. Neem. 8, 18. Ioan 7, 37.  

37. Acestea sunt s rb torile Domnului, în 
care trebuie s  se in  adun rile sfinte, ca 

 aduc  jertfe Domnului, ardere de tot, 
prinos de pâine, jertfe junghiate i turn ri, 
fiecare din ele la ziua hot rât  ;  

Num. 29, 2.  
38. Afar  de zilele de odihn  ale 
Domnului, afar  de darurile voastre, afar  
de toate afierosirile voastre i afar  de tot 
ce aduce i din evlavie i da i Domnului,  
39.  În  ziua  a  cincisprezecea  a  lunii  a  
aptea, când v  strânge i roadele 

mântului, s  s rb tori i s rb toarea 
Domnului apte zile : în ziua întâi este 
odihn i în ziua a opta iar  este odihn .  
40. În ziua întâi s  lua i ramuri de copaci 
frumo i, ramuri de finici, ramuri de 
copaci cu frunzele late i s lcii de râu i 

 v  veseli i înaintea Domnului 
Dumnezeului vostru, apte zile.  

Neem. 8, 14-16. Ps. 117, 24. Mat. 21, 8.  
41. S  pr znui i s rb toarea aceasta a 
Domnului apte zile în an : acesta este 

ez mânt ve nic în neamul vostru. În 
luna a aptea s  o pr znui i.  
42. S  locui i apte zile în corturi ; tot 
israelitul b tina  s  locuiasc  în corturi,  
43. Ca s tie urma ii vo tri c  în corturi 
am a ezat Eu pe fiii lui Israel, când i-am 
scos din p mântul Egiptului. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru».  
44. Astfel a gr it Moise fiilor lui Israel 
despre s rb torile Domnului.  
CAP. 24 
Sfe nicul i pâinile punerii înainte. 
1. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  

2. «Porunce te fiilor lui Israel s i aduc  
untdelemn de m sline, curat i limpede, 
pentru candele, ca s  ard  sfe nicul 
necontenit,  

Ie . 27, 20.  
3. Înaintea perdelei din cortul adun rii, 
i-l va aprinde Aaron i fiii lui înaintea 

Domnului, ca s  ard  totdeauna, de seara 
pân  diminea a. Acesta este a ez mânt 
ve nic în neamul vostru.  

Ie . 27, 21. 1 Reg. 3, 3.  
4. Candelele s  le pun  în sfe nicul cel de 
aur curat de dinaintea Domnului, ca s  
ard  sfe nicul de seara pân  diminea a.  

Ie . 25, 31. Ioan 1, 7.  
5. S  lua i f in  de grâu bun i s  face i 
din ea dou sprezece pâini ; fiecare pâine 

 fie de dou  zecimi de ef .  
Ie . 25, 30. Mat. 12, 4. Luc. 6, 3.  

6. i s  le pune i pe dou  rânduri, câte 
ase pâini în rând, pe masa cea de aur 

curat de dinaintea Domnului ;  
Ie . 25, 30.  

7. Pe fiecare rând s  pui t mâie curat i 
sare, i vor fi acestea, pe lâng  pâini, 
jertf  de pomenire înaintea Domnului.  

Ioan 6, 35.  
8.  În  ziua  odihnei  s  se  pun  acestea  
necontenit înaintea Domnului din partea 
fiilor lui Israel ; acesta este leg mânt 
ve nic.  

Mat. 12, 5.  
9. Ele vor fi ale lui Aaron i ale fiilor s i, 
care le vor mânca în locul cel sfânt, c  
acestea sunt sfin enie mare pentru ei din 
jertfele Domnului : acesta este a ez mânt 
ve nic».  

Ie . 29, 52. Lev 8, 31. Mat. 12, 4. Marc. 2, 26. Luc. 6, 4.  
10. În vremea aceea, fiul unei israelite, 

scut între israeli i dintr-un egiptean, a 
ie it la fiii lui Israel i s-a sf dit în tab  
cu un israelit.  
11. i fiul israelitei, hulind numele 
Domnului i gr indu-l de r u, a fost adus 
la Moise, iar numele mamei lui era 
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elomit, fata lui Dibri, din neamul lui 
Dan.  

Ie . 18, 26. Deut. 28, 58. Mat. 9, 3-4.  
12.  Acela  a  fost  pus  sub  straj ,  ca  s -l  
judece dup  porunca Domnului.  

Num. 15, 34.  
13. Atunci a gr it Domnul cu Moise i a 
zis :  
14. «Scoate pe hulitor afar  din tab i 
to i cei ce au auzit s i pun  mâinile lor 
pe capul lui, iar toat  ob tea s -l ucid  cu 
pietre.  
15. Apoi fiitor lui Israel s  le spui : Omul 
care va huli pe Dumnezeu î i va agonisi 

cat.  
16. Hulitorul numelui Domnului s  fie 
omorât neap rat ; toat  ob tea s -l ucid  
cu pietre. Sau str inul, sau b tina ul, de 
va huli numele Domnului, s  fie omorât.  

Ie . 20, 7. Mat. 26, 65-66. Ioan 19, 7.  
17. De va lovi cineva un om i va muri, 
acela s  fie omorât.  

Ie . 21, 12. Num. 35, 16. Deut. 27, 24. Mat. 5, 21.  
18. De va lovi cineva dobitoc i va muri, 
acela s  dea dobitoc pentru dobitoc.  
19. De va pricinui cineva v mare 
aproapelui s u, aceluia s  i se fac  ceea 
ce a f cut el altuia :  

Ie . 21, 24. Deut. 19, 21.  
20. Frântur  pentru frântur , ochi pentru 
ochi, dinte pentru dinte ; cum a f cut el 

mare altui om, a a s  i se fac i lui.  
Ie . 21, 24. Deut. 19, 21. Mat. 5, 38.  

21. Cel ce va ucide dobitoc s  dea altul ; 
iar cel ce va ucide om s  fie omorât.  
22. Aceea i judecat  s  ave i i pentru 
str in i pentru b tina , c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru».  

Ie . 12, 49. Num. 15, 15, 29. Deut. 1, 16.  
23. i dup  ce Moise a spus acestea fiilor 
lui  Israel  i  au  f cut  fiii  lui  Israel  cum  
poruncise Domnul lui Moise, au scos pe 
hulitor afar  din tab i l-au ucis cu 
pietre.  
CAP. 25 

Anul jubileu. 
1. Gr it-a Domnul cu Moise pe Muntele 
Sinai i a zis :  
2. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune : 
Dup  ce ve i intra în p mântul pe care îl 
voi da vou , s  se odihneasc  p mântul ; 

 fie o odihn  în cinstea Domnului.  
3. ase ani s  semeni ogorul t u, ase ani 

 lucrezi via ta i s  aduni roadele lor ;  
Ie . 23, 10.  

4. Iar anul al aptelea s  fie an de odihn  
a p mântului, odihna Domnului ; ogorul 

u  s  nu-l  semeni  i  via  ta  s  n-o  tai  în  
anul acela.  

Deut. 15, 1.  
5. Ceea ce va cre te de la sine pe ogorul 

u s  nu seceri i strugurii de pe vi ele 
tale net iate s  nu-i culegi, ca s  fie acest 
an de odihn  pentru p mânt.  
6. i aceste roade vor fi în timpul odihnei 

mântului hran  pentru tine, pentru 
robul t u i pentru roaba ta, pentru 
simbria ul t u i pentru str inul t u care 
s-a a ezat la tine ;  
7. Pentru dobitocul t u i pentru fiarele 
cele de pe p mântul t u, s  fie de hran  
toate roadele lui.  
8. S  numeri apoi apte ani de odihn , 
adic  de apte ori câte apte ani, ca s  ai 
în cei de apte ori câte apte ani, 
patruzeci i nou  de ani.  
9. i s  trâmbi ezi cu trâmbi a în luna a 
aptea, în ziua a zecea a lunii ; în ziua 

cur irii s  trâmbi ezi cu trâmbi a în toat  
ara voastr .  

Lev 23, 27.  
10. S  sfin i anul al cincizecilea i s  se 
vesteasc  slobozenie pe p mântul vostru 
pentru to i locuitorii lui. S  v  fie acesta 
an de slobozenie, ca s  se întoarc  fiecare 
la mo ia sa ; fiecare s  se întoarc  la 
ogorul s u.  

Lev 27, 24. Deut. 15, 1. Is. 61, 2.  
11. Anul al cincizecilea s  v  fie an de 
slobozenie : s  nu sem na i, nici s  
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secera i ceea ce va cre te de la sine pe 
mânt, i s  nu culege i poama de pe 

vi ele net iate,  
12. C  acesta e jubileu ; sfânt s  fie 
pentru voi ; roadele de pe ogor s  le 
mânca i.  
13. În anul jubileu s  se întoarc  fiecare 
la mo ia sa.  

Num. 36, 4.  
14. De vei vinde ceva aproapelui t u sau 
de vei cump ra ceva de la aproapele t u, 

 nu în ele nimeni pe aproapele s u.  
Lev 19, 13. 1 Tes. 4, 6.  

15. Dup  num rul anilor trecu i de la cel 
din urm  jubileu s  cumperi de la 
aproapele t u, i dup  num rul anilor de 
cules s i vând  el.  
16. Dac  au r mas ani mai mul i pân  la 
jubileu, spore te pre ul, iar dac  au r mas 
pu ini ani, mic oreaz  pre ul, c ci un 
anumit num r de seceri uri î i vinde el.  
17. S  nu în ele nimeni pe aproapele s u 
; teme-te de Domnul Dumnezeul t u ; Eu 
sunt Domnul Dumnezeul vostru.  

Lev 19, 13-14.  
18. Face i poruncile Mele i toate 
hot rârile Mele ; face i i p zi i toate 
acestea i ve i locui lini ti i pe p mânt.  

Lev 18, 30. 3 Reg. 4, 25.  
19. P mântul î i va da rodul s u, ve i 
mânca pân  la sa i ve i tr i lini ti i pe 
el.  

Ps. 66, 5. Is. 1, 19. Iez. 34, 27.  
20. Iar de ve i zice : Dar ce s  mânc m în 
anul al aptelea, când nici nu vom 
sem na, nici nu vom aduna roadele 
noastre ?  
21. V  voi trimite binecuvântarea Mea în 
anul al aselea i va aduce roadele sale 
pentru trei ani.  

Deut. 28, 8.  
22. i ve i sem na în anul al optulea, dar 
de mâncat ve i mânca roadele cele vechi 
pân  la al nou lea an : pân  se vor coace 
roadele anului al optulea ve i mânca din 
cele vechi din anii trecu i.  

23. P mântul s  nu-l vinde i de veci, c  
mântul este al Meu ; iar voi sunte i 

str ini i venetici înaintea Mea.  
Num. 36, 7. 3 Reg. 21, 1-3.  

24. În toate p ile st pânirii voastre s  
îng dui i r scump rarea p mântului.  
25. Dac  fratele t u, care e cu tine, va 

ci i va vinde din mo tenirea sa, s  
vin  ruda sa de aproape i s  cumpere 
ceea ce vinde fratele s u.  

Rut 4, 3. Iov 19, 25. Ier. 32, 7.  
26. Dac  îns  nu va avea cineva rudenie, 
ci îi va da lui mâna i va g si cât îi 
trebuie pentru r scump rare,  
27. Atunci s  numere anii vânz rii sale, i 
ce trece s  întoarc  aceluia, c ruia i-a 
vândut, i se va întoarce la mo ia sa.  

Num. 35, 12.  
28. Iar dac  nu va g si mâna lui cât îi 
trebuie s  întoarc  aceluia, atunci 

mântul vândut de el va r mâne în 
mâinile cump torului pân  la anul 
jubileu, i în anul jubileu cump torul va 
ie i i vânz torul va intra în st pânirea sa.  
29. De va vinde cineva cas  de locuit în 
ora  îngr dit cu zid, poate s-o r scumpere 
pân  într-un an de la vânzarea ei : timp 
de un an poate s-o r scumpere.  
30.  Iar  de  nu  se  va  r scump ra  pân  la  
împlinirea unui an întreg, casa cea din 
ora  îngr dit cu zid va r mâne pentru 
totdeauna aceluia care a cump rat-o i 
urma ilor lui, i în anul jubileu nu va 
trece de la el.  

Num. 36, 4.  
31. Iar casele din sate, care n-au împrejur 
zid, s  se socoteasc  deopotriv  cu 

mântul : ele se pot r scump ra oricând 
i în anul jubileu trec la fostul lor st pân.  

32. Cât pentru ora ele levi ilor i casele 
din ora ele st pânirii lor, levi ii le vor 
putea r scump ra de-a pururi.  
33. Iar dac  cineva din levi i nu va face 

scump rarea, atunci casa vândut  din 
ora ele st pânirii lor se întoarce în anul 
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jubileu, c ci casele din ora ele levi ilor 
sunt st pânirea lor între fiii lui Israel.  
34. Nici ogoarele dimprejurul ora elor lor 
nu se pot vinde, pentru c  acestea sunt 
mo tenirea lor ve nic .  

Num. 35, 2. Iez. 48, 14.  
35. Dac  fratele t u va s ci i va ajunge 
la strâmtorare înaintea ta, ajut -l, fie 
str in, fie b tina , ca s  tr iasc  cu tine.  

Deut. 15, 7-8.  
36. S  nu iei de la el dobând i spor, ci 

 te  temi  de  Dumnezeul  t u,  ca  s  
tr iasc  fratele t u cu tine. Eu sunt 
Domnul.  

Ie . 22, 25. Neem. 5, 7. Iez. 18, 8; 22, 12.  
37. Argintul t u s  nu i-l dai lui cu 
cam i pâinea ta s  nu i-o dai ca s-o iei 
cu spor.  
38. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, 
Cel ce v-am scos din p mântul Egiptului, 
ca s  v  dau p mântul Canaanului i ca s  
fiu Dumnezeul vostru.  

Fac. 17, 7. Ie . 20, 20.  
39. Când îi va s ci fratele i-i se va 
vinde ie, s  nu-l pui la munc  de rob,  

Ie . 21, 2. 3 Reg. 9, 22. 4 Reg. 4, 1. Mat. 18, 25.  
40. Ci s  fie el la tine ca simbria  sau 
str in, i s i lucreze pân  la anul jubileu 
;  

Ie . 21, 2. Ier. 34, 12.  
41. Iar atunci s  se duc  de la tine, i el i 
copiii lui împreun  cu el, s  se întoarc  în 
neamul s u i s  intre iar i în st pânirea 

rin ilor s i.  
Luc. 4, 18.  

42.  Pentru  c  ei  sunt  robii  Mei,  pe  care  
Eu i-am scos din p mântul Egiptului ;  

2 Paral. 28, 10.  
43. S  nu-i vinzi, cum se vând robii, s  
nu-i st pâne ti cu cruzime i s  te temi de 
Dumnezeul t u.  

Ef. 6, 9. Col. 4, 1.  
44. Iar ca s i ai robul t u i roaba ta, s -
i cumperi rob i roab  de la neamurile 

dimprejurul vostru.  
Ie . 21, 4.  

45. Pute i s  v  cump ra i i din copiii 
str inilor, care s-au a ezat la voi, i din 
neamul  lor,  care  este  la  voi  i  care  s-a  

scut în p mântul vostru ; pot s  fie 
averea voastr .  
46. Pute i s -i da i mo tenire fiilor vo tri 
dup  voi, ca orice avere, ve nic s -i 
st pâni i, ca pe robi. Iar asupra fra ilor 
vo tri din fiii lui Israel i unul asupra 
altuia, s  nu domni i cu cruzime.  
47. Dac  str inul sau veneticul t u s-a 
îmbog it pe lâng  tine, iar fratele t u a 

cit lâng  tine i s-a vândut 
veneticului, care s-a a ezat la tine, sau 
unui urma  din neamul veneticului,  

Neem. 5, 8.  
48. Atunci, dup  vânzare, se va putea 

scump ra ; careva din fra ii lui va putea 
-l r scumpere :  

49. Sau unchiul lui, sau fiul unchiului va 
putea s -l r scumpere, sau careva din 
neamul lui, din semin ia lui s -l 

scumpere ; sau de va avea îndestulare, 
 se r scumpere singur.  

50. i acela s  se r fuiasc  cu cel ce l-a 
cump rat, de la anul când s-a vândut el 
pân  la anul jubileu, i argintul pentru 
care s-a vândut s  i-l întoarc  dup  
num rul anilor ; socotindu-i ca sluji i de 
un simbria  vremelnic la el.  
51. i dac  r mân înc  mul i ani, el va 
pl ti r scump rarea potrivit anilor 
acestora, dup  pre ul cu care a fost 
cump rat.  
52. Iar dac  r mân pu ini ani pân  la anul 
jubileu, s -i numere i s  pl teasc , 
pentru r scump rarea sa, dup  num rul 
anilor.  
53.  El  s  fie  la  dânsul  cu  anul,  ca  
simbria ul, i acela s  nu-l st pâneasc  cu 
asprime înaintea ochilor t i.  
54. Iar dac  el nu se va r scump ra în 
chipul acesta, atunci în anul jubileu va 
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ie i el însu i, i împreun  cu el, i copiii 
lui,  
55. Pentru c  fiii lui Israel sunt robii Mei 
;  robii  Mei  sunt  ei,  c  Eu  i-am  scos  din  

mântul Egiptului. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Lev 18, 2.  
CAP. 26 
Binecuvântarea i blestemul. 
1. S  nu v  face i idoli, nici chipuri 
cioplite ; nici stâlpi s  nu v  ridica i ; nici 
pietre cu chipuri cioplite cu dalta s  nu v  

eza i în p mântul vostru, ca s  v  
închina i la ele, c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Ie . 20, 4. Deut. 5, 8; 16, 22. Iosua 24, 14. Ps. 96, 7.  
2. Zilele de odihn  ale Mele s  le p zi i i 
loca ul Meu cel sfânt s -l cinsti i, c  Eu 
sunt Domnul.  

Lev 19, 30.  
3. De ve i umbla dup  legile Mele i de 
ve i p zi i plini poruncile Mele,  

Deut. 7, 12; 28, 1. Ps. 66, 6. 1 Tim. 4, 8.  
4. V  voi da ploaie la timp, p mântul i 
pomii î i vor da roadele lor.  

Deut. 11, 14; 28, 12.  
5. Treieratul vostru va ajunge pân  la 
culesul viilor, culesul viilor va ajunge 
pân  la sem nat ; ve i mânca pâinea 
voastr  cu mul umire i ve i tr i în 

mântul vostru f  primejdie.  
Iov 11, 19. Os. 9, 13.  

6. Voi trimite pace pe p mântul vostru i 
nimeni nu v  va tulbura ; voi goni fiarele 

lbatice i sabia nu va trece prin 
mântul vostru.  

7. Ve i alunga pe vr jma ii vo tri i vor 
dea uci i înaintea voastr .  

Deut. 6, 19; 28, 7. Iosua 23, 9.  
8. Cinci din voi vor birui o sut i o sut  
din voi vor goni zece mii i vor c dea 
vr jma ii vo tri de sabie înaintea voastr .  

Deut. 32, 30. Iosua 23, 10. 2 Paral. 14, 9.  
9. C uta-voi spre voi i v  voi 
binecuvânta ; ve i avea copii, v  voi 

înmul i i voi fi statornic în leg mântul 
Meu cu voi.  
10. Ve i mânca roadele vechi din anii 
trecu i i ve i da la o parte pe cele vechi 
pentru a face loc celor noi.  

Cânt. 7, 14.  
11. Voi a eza loca ul Meu în mijlocul 
vostru i sufletul Meu nu se va scârbi de 
voi.  

Deut. 4, 7.  
12. Voi umbla printre voi, voi fi 
Dumnezeul vostru i voi poporul Meu.  

Fac. 17, 7. Ie . 29, 45. Deut. 23, 14. 3 Reg. 6, 13. Iez. 37, 
27. 2 Cor. 6, 16. Apoc. 21, 3.  

13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, 
Cel ce v-am scos din p mântul Egiptului, 
ca s  nu mai fi i robi acolo ; am sf râmat 
jugul vostru i v-am pov uit cu fruntea 
ridicat .  

Ier. 2, 20; 27, 2; 28, 2.  
14. Iar de nu M  ve i asculta i de nu ve i 

zi aceste porunci ale Mele,  
Deut. 28, 15. Iosua 23, 16. Plâng. 2, 17. Dan. 9, 7. Mal. 2, 

2. Bar. 2, 10.  
15. De ve i dispre ui a ez mintele Mele 
i de se va scârbi sufletul vostru de legile 

Mele, neîmplinind poruncile Mele, i 
lcând leg mântul Meu,  

Is. 24, 5.  
16. Atunci i Eu am s  M  port cu voi a a 
: Voi trimite asupra voastr  groaza, 
lingoarea  i  frigurile,  de  care  vi  se  vor  
sec tui ochii i vi se va istovi sufletul ; 
ve i sem na semin ele în zadar i 
vr jma ii vo tri le vor mânca.  
Deut. 28, 21, 30, 66. 1 Reg. 2, 33. 2 Paral. 34, 24. Iez. 14, 

21.  
17. Îmi voi întoarce fa a împotriva 
voastr i ve i c dea înaintea vr jma ilor 
vo tri ; vor domni peste voi du manii 
vo tri i ve i fugi când nimeni nu v  va 
alunga.  

Lev 17, 10. Deut. 28, 25. Ps. 33, 16. Ier. 5, 17.  
18. Dac  nici dup  toate acestea nu M  
ve i asculta, atunci în eptit voi m ri 
pedeapsa pentru p catele voastre.  
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19. Voi frânge înd tnicia voastr  cea 
mândr i cerul vostru îl voi face ca 
fierul, iar p mântul vostru ca arama.  

Deut. 11, 17; 28, 23. 2 Paral. 6, 26. Ag. 1, 10.  
20. În zadar v  ve i cheltui puterile 
voastre, c  p mântul vostru nu- i va da 
roadele sale, nici pomii din ara voastr  
nu- i vor da poamele lor.  

Ier. 8, 13. Ioil 1, 12.  
21. Dac i dup  acestea ve i umbla 
împotriva Mea i nu ve i vrea s  M  
asculta i, atunci v  voi ad uga lovituri 
în eptit pentru p catele voastre ;  
22. Voi trimite asupra voastr  fiarele 
câmpului, care v  vor lipsi de copii ; vor 
pr di vitele voastre i pe voi v  voi 
împu ina a a, încât se vor pustii 
drumurile voastre.  

4 Reg. 17, 25. Iez. 14, 15. În el. 11, 17-18.  
23. Dac  nici dup  aceasta nu v  ve i 
îndrepta, împotrivindu-v  Mie,  
24. Atunci i Eu voi veni cu mânie asupra 
voastr i v  voi lovi în eptit pentru 

catele voastre.  
2 Reg. 22, 27. Ps. 17, 28.  

25. Voi aduce asupra voastr  sabie 
zbun toare, ca s  r zbune leg mântul 

Meu. Iar dac  v  ve i ascunde în ora ele 
voastre, voi trimite asupra voastr  
molim i ve i fi da i în mâinile 
vr jma ului.  

Iez. 21, 14.  
26. Pâinea, care v  hr ne te, o voi lua de 
la voi ; zece femei vor coace pâine pentru 
voi într-un cuptor i vor da pâinea voastr  
cu cântarul i ve i mânca i nu v  ve i 

tura.  
Ps. 104, 16. Iez. 4, 16. Mat. 15, 37-38.  

27. Dac  nici dup  aceasta nu M  ve i 
asculta i ve i p i împotriva Mea,  
28. Atunci i Eu cu mânie voi veni asupra 
voastr i v  voi pedepsi în eptit pentru 

catele voastre ;  
Deut. 32, 23.  

29. Ve i mânca din carnea fiilor vo tri i 
din carnea fiicelor voastre.  

Deut. 28, 53. 4 Reg. 6, 28-29. Ier. 19, 9. Plâng. 2, 20; 4, 
10.  

30. D râma-voi în imile voastre i voi 
strica stâlpii vo tri ; trupurile voastre le 
voi pr bu i sub d râm turile idolilor 
vo tri i se va scârbi sufletul Meu de voi.  

Num. 33, 52. 2 Paral. 34, 4. Is. 27, 9. Iez. 6, 4.  
31. Ora ele voastre le voi preface în 
ruine, voi pustii loca urile voastre cele 
sfinte i nu voi mirosi miresmele pl cute 
ale jertfelor voastre.  

Is. 1, 13. Ier. 7, 14. Am. 5, 21. Luc. 13, 35.  
32. Pustii-voi p mântul vostru a a încât 

 se mire de el vr jma ii vo tri care se 
vor a eza pe el ;  

Ier. 19, 8; 25, 9. Iez. 23, 25.  
33. Iar pe voi v  voi risipi printre popoare 
; în urma voastr  Îmi voi ridica sabia i 
va fi p mântul vostru pustiu i ora ele 
voastre d râmate.  

Ier. 9, 16.  
34. Atunci p mântul se va bucura de 
odihnele sale în zilele pustiirii lui ; când 
voi ve i fi în p mântul vr jma ilor vo tri, 
atunci p mântul vostru se va odihni i se 
va bucura de odihna lui.  

Lev 25, 2.  
35. În toate zilele pustiirii lui el se va 
odihni  cât  nu  s-a  odihnit  în  zilele  de  
odihn  ale voastre, când locuia i voi în el.  
36. Celor ce vor r mâne dintre voi le voi 
trimite în inimi frica în p mântul 
vr jma ilor lor ; pân i fream tul frunzei 
ce se clatin  îi va pune pe fug i vor fugi 
ca de sabie i vor c dea când nimeni nu-i 
va alunga.  

Deut. 20, 3. Iov 15, 21. Is. 7, 4; 30, 17. În el. 17, 10-12.  
37. Se vor c lca unul pe altul, ca cei ce 
fug de sabie, când nimeni nu-i va urm ri 
i nu ve i avea putere s  v  împotrivi i 

vr jma ilor vo tri.  
38. Ve i pieri printre popoare i v  va 
înghi i p mântul vr jma ilor vo tri.  
39. Iar cei ce vor r mâne din voi se vor 
usca pentru p catele lor în p mânturile 
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vr jma ilor vo tri, se vor usca i pentru 
catele p rin ilor lor.  

40. Atunci î i vor m rturisi f delegile 
lor i f delegile p rin ilor lor, cum au 

vâr it ei nelegiuiri împotriva Mea i au 
it împotriva Mea.  

Deut. 4, 30. Iez. 36, 31. Dan. 9, 16.  
41. Pentru care i Eu am venit cu mânie 
asupra lor i i-am adus în p mântul 
vr jma ilor lor ; atunci se va supune 
inima lor cea net iat  împrejur i vor 
suferi ei pentru nelegiuirile lor.  

Ier. 9, 25-26. Iez. 44, 7. Rom. 2, 25.  
42. i Eu Îmi voi aduce aminte de 
leg mântul Meu cu Iacov, de leg mântul 
Meu cu Isaac, i de leg mântul Meu cu 
Avraam Îmi voi aduce aminte i de 

mânt îmi voi aduce aminte.  
Ie . 2, 24-25. Deut. 6, 10. 4 Reg. 13, 23. Is. 54, 10. Luc. 1, 

72.  
43. Când p mântul va fi p sit de ei i el 
se va bucura de odihna lui, golit fiind de 
ei, i ei vor suferi pentru f delegi i 
pentru c  au nesocotit legile Mele i 
sufletul lor s-a scârbit de a ez mântul 
Meu ;  
44. Când vor fi ei în p mântul 
vr jma ilor, Eu nu-i voi dispre ui i nu 

 voi scârbi de ei, a a încât s -i pierd i 
 stric leg mântul Meu cu ei, c  Eu sunt 

Domnul Dumnezeul lor.  
Deut. 4, 29. Ier. 14, 9.  

45. Îmi voi aminti de ei pentru 
leg mântul încheiat cu str mo ii lor, pe 
care i-am scos din p mântul Egiptului, 
înaintea ochilor popoarelor, ca s  fiu 
Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul».  

Ie . 16, 6; 19, 5. Ps. 78, 8; 97, 2.  
46. Acestea sunt a ez mintele, hot rârile 
i legile pe care le-a a ezat Domnul între 

Sine i fiii lui Israel prin Moise, pe 
Muntele Sinai.  

Lev 27, 34.  
CAP. 27 

duin e i zeciuieli. 
1. A gr it Domnul cu Moise i a zis :  

2. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune : 
De va f dui cineva s i afieroseasc  
sufletul s u Domnului, pre uirea ta s  fie 

a :  
Num. 30, 3. Deut. 23, 21.  

3. Pre ul pentru un b rbat, de la dou zeci 
pân  la aizeci de ani, s  fie cincizeci de 
sicli de argint, dup  siclul sfânt.  
4. Iar dac  este femeie, pre ul s  fie 
treizeci de sicli.  
5. De la cinci pân  la dou zeci de ani, 
pre ul s  fie pentru b rbat dou zeci de 
sicli, iar pentru femeie zece sicli.  
6. Iar de la o lun  pân  la cinci ani, pre ul 

 fie pentru b rbat cinci sicli de argint, i 
pentru femeie trei sicli de argint.  
7. De la aizeci de ani în sus pre ul s  fie 
pentru b rbat cincisprezece sicli de 
argint, i pentru femeie zece sicli.  
8. Iar dac  este s rac i nu e în stare s  
pl teasc  pre ul, atunci s  fie adus la 
preot i s -l pre uiasc  preotul ; potrivit 
cu starea celui ce i-a dat f duin a s -l 
pre uiasc  preotul.  
9. Dac  îns  va fi un dobitoc, ce se aduce 
jertf  Domnului, tot ce se aduce 
Domnului trebuie s  fie sfânt.  
10. S  nu schimbe nici bun cu r u, nici 

u cu bun ; iar de schimb  cineva 
dobitoc cu dobitoc, atunci i cel schimbat 
i cel dat schimb va fi sfânt.  

11. Dac  ar fi cumva un dobitoc necurat, 
care nu se aduce jertf  Domnului, i el va 
fi adus la preot,  
12. Preotul îl va pre ui ori de este bun, ori 
de este r u ; i cum îl va pre ui preotul, 

a s  fie.  
13. De va vrea cineva s -l r scumpere, 
atunci s  adauge a cincea parte la pre .  
14. De va afierosi cineva casa sa 
Domnului, s-o pre uiasc  preotul, de este 
bun  sau rea, i cum o va pre ui preotul, 

a s  r mân .  
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15. Dac  afierositorul va vrea s  
scumpere casa sa, s  adauge a cincea 

parte de argint la pre ul ei i va fi a lui.  
16. De va afierosi cineva Domnului 
arin  din mo ia sa, pre uirea s  se fac  

dup  venitul ei, cincizeci de sicli de 
argint pentru fiecare gomer de orz 
sem nat.  

Iez. 45, 11.  
17. De î i va afierosi arina sa chiar din 
anul jubileu, s  fie dup  pre ul hot rât.  
18. Iar de î i afierose te cineva arina sa 
dup  anul jubileu, atunci preotul s  
socoteasc  argintul dup  num rul anilor 
ce mai r mân pân  la anul jubileu i s  
scad  din pre ul ei.  
19. Dac  îns  va vrea s i r scumpere 
arina cel ce a afierosit-o, atunci el s  

adauge a cincea parte de argint la pre ul 
ei i s  r mân  a lui.  
20. Iar dac  acela nu- i va r scump ra 
arina i va fi vândut  altui om, atunci nu 

se mai poate r scump ra ;  
21. arina aceea, când se va întoarce în 
anul jubileu, va fi afierosire Domnului, ca 
arin  jertf , i va trece în st pânirea 

preotului.  
22. Iar dac  cineva va afierosi Domnului 
o arin  cump rat , care nu este din 
arinile mo iei lui,  

23. Preotul s -i socoteasc  partea de pre  
pân  la anul jubileu, i acela s -i dea 
pre ul în aceea i zi, ca afierosire 
Domnului,  
24. i arina în anul jubileu va trece iar la 
acela, de la care a fost cump rat i din 
mo ia c ruia a fost p mântul acela.  

Lev 25, 10.  
25. Toate pre urile s  fie f cute dup  
siclul sfânt ; siclul s  aib  dou zeci de 
ghere.  

Ie . 30, 13. Num. 3, 47; 18, 16. Iez. 45, 12.  
26. Numai întâii n scu i ai dobitoacelor, 
care dup  întâietatea na terii sunt ai 
Domnului, s  nu-i afieroseasc  nimeni : 
fie bou, fie oaie, c  sunt ai Domnului.  

Ie . 13, 2. Num. 3, 13.  
27.  Iar  dac  este  dobitoc  necurat,  s  fie  

scump rat dup  pre uirea ta, la care s  
se mai adauge a cincea parte, i de nu se 
va r scump ra s  se vând  dup  pre uirea 
ta.  

Lev 22, 23.  
28. Toate cele afierosite, pe care omul cu 
jur mânt  le  d  Domnului  din  ale  sale,  -  
fie om, fie dobitoc, fie arin  din mo ia 
sa, - nici nu se r scump , nici nu se 
vând.  Tot  ce  este  afierosit  cu  jur mânt  
este sfin enie mare a Domnului.  

Num. 14, 8; 21, 2. Iosua 6, 17. 1 Reg. 15, 3.  
29. Orice om afierosit cu jur mânt nu se 

scump , ci trebuie s  se dea mor ii.  
Iosua 6, 18. Jud. 11, 39. 1 Reg. 15, 3, 18-23. 3 Reg. 20, 

42.  
30. Toat  dijma de la p mânt, din roadele 

mântului i din roadele pomilor este a 
Domnului, sfin enia Domnului.  

Ie . 23, 19. Num. 18, 24. Deut. 12, 17; 14, 22, 28; 26, 12. 
Evr. 7, 9.  

31. i de va voi cineva s i r scumpere 
dijma, s  adauge la pre ul ei a cincea 
parte.  
32. Toat  dijma de la boi i de la oi i tot 
al zecelea din câte trec pe sub toiag este 
afierosit Domnului.  
33. Nu trebuie c utat de este bun sau r u 
i nu trebuie schimbat ; dar de-l va 

schimba cineva, atunci i cel schimbat i 
schimbul vor fi sfinte i nu se vor putea 

scump ra».  
34. Acestea sunt poruncile pe care le-a 
poruncit Domnul lui Moise pe Muntele 
Sinai pentru fiii lui Israel.  

Lev 26, 46.  
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NUMERII 
A PATRA CARTE A LUI MOISE 

 
CAP. 1 
Lupt torii lui Israel. 
1. În ziua întâi a lunii a doua din anul al 
doilea dup  ie irea Israeli ilor din 

mântul Egiptului, a gr it Domnul cu 
Moise în cortul adun rii, în pustiul Sinai, 
i a zis :  

Ie . 25, 22.  
2. «Num ra i toat  ob tea fiilor lui Israel 
dup  semin iile lor, dup  familiile lor i 
dup  numele lor, om cu om.  

Ie . 30, 12. Num. 26, 2.  
3. Tot b rbatul de la dou zeci de ani în 
sus, tot cel ce poate ie i la oaste în Israel, 

 se numere de tine i  de Aaron i  s  se 
rânduiasc  în tab ra lui.  

Num. 26, 4. 1 Paral. 25, 7; 27, 23. 2 Paral. 25, 5.  
4.  Dar  cu  voi  s  mai  fie  din  fiecare  
semin ie câte un om, care e cel mai de 
seam  în neamul s u.  

Num. 13, 4.  
5. Iat  numele b rba ilor care vor fi cu 
voi : din Ruben : Eli ur, fiul lui edeur ;  
6. Din Simeon : elumiel, fiul lui 

uri adai ;  
Num. 10, 19.  

7. Din Iuda : Naason, fiul lui Aminadab ;  
Num. 7, 12; 10, 14. 1 Paral. 2, 10.  

8. Din Isahar : Natanael, fiul lui uar ;  
Num. 10, 15.  

9. Din Zabulon : Eliab, fiul lui Helon ;  
Num. 10, 16.  

10. Din fiii lui Iosif : Eli ama, fiul lui 
Amihud, din Efraim ; i Gamaliel, fiul lui 
Peda ur, din Manase ;  

Num. 2, 18, 20; 10, 22.  
11.  Din  Veniamin  :  Abidan,  fiul  lui  
Ghedeon ;  

Num. 2, 22.  
12. Din Dan : Ahiezer, fiul lui Ami adai ;  

Num. 2, 25.  
13. Din A er : Paghiel, fiul lui Ocran ;  

Num. 2, 27.  

14. Din Gad : Eliasaf, fiul lui Raguel ;  
Num. 2, 14.  

15. Din Neftali : Ahira, fiul lui Enan.  
Num. 2, 29.  

16. Ace tia sunt b rba ii ale i ai ob tii, 
capii semin iilor p rin ilor lor, c peteniile 
peste mii în Israel».  
17. Luând deci Moise i Aaron pe 

rba ii ace tia, care au fost numi i pe 
numele lor,  
18. Au adunat toat  ob tea în ziua întâi a 
lunii  a  doua  din  anul  al  doilea  i  au  
înscris, dup  spi ele neamului lor, pe to i 

rba ii de la dou zeci de ani în sus pe 
semin ii, pe familii i pe numele lor, om 
cu om.  
19. Num toarea aceasta a f cut-o 
Moise în pustiul Sinai, cum îi poruncise 
Domnul.  

Num. 26, 64.  
20. Fiii lui Ruben, întâiul n scut al lui 
Israel, dup  semin ia lor, dup  neamurile 
lor, dup  familiile lor, dup  numele lor, 
to i b rba ii om cu om, de la dou zeci de 
ani în sus, to i cei buni de oaste,  
21. S-au num rat în semin ia lui Ruben 
patruzeci i ase de mii cinci sute.  
22. Fiii lui Simeon, dup  semin ia lor, 
dup  neamurile lor, dup  familiile lor, 
dup  numele lor, to i b rba ii om cu om, 
de la dou zeci de ani în sus, to i cei buni 
de oaste,  
23. S-au num rat în semin ia lui Simeon 
cincizeci i nou  de mii trei sute.  
24. Fiii lui Gad, dup  semin ia lor, dup  
neamurile lor, dup  familiile lor, dup  
numele lor, to i b rba ii om cu om, de la 
dou zeci de ani în sus, to i cei buni de 
oaste,  
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25.  S-au  num rat  în  semin ia  lui  Gad  
patruzeci i cinci de mii ase sute 
cincizeci.  
26. Fiii lui Iuda, dup  semin ia lor, dup  
neamurile lor, dup  familiile lor, dup  
numele lor, to i b rba ii om cu om, de la 
dou zeci de ani în sus, to i cei buni de 
oaste,  
27. S-au num rat în semin ia lui Iuda 
aptezeci i patru de mii ase sute.  

28. Fiii lui Isahar, dup  semin ia lor, dup  
neamurile lor, dup  familiile lor, dup  
numele lor, to i b rba ii om cu om, de ia 
dou zeci de ani în sus, to i cei buni de 
oaste,  
29. S-au num rat în semin ia lui Isahar 
cincizeci i patru de mii patru sute.  
30. Fiii lui Zabulon, dup  semin iile lor, 
dup  neamurile lor, dup  familiile lor, 
dup  numele lor, to i b rba ii om cu om, 
de la dou zeci de ani în sus, to i cei buni 
de oaste,  
31. S-au num rat în semin ia lui Zabulon 
cincizeci i apte de mii patru sute.  
32. Fiii lui Iosif : fiii lui Efraim, dup  
semin ia lor, dup  neamurile lor, dup  
familiile lor, dup  numele lor, to i 

rba ii om cu om, de la dou zeci de ani 
în sus, to i cei buni de oaste,  
33. S-au num rat în semin ia lui Efraim 
patruzeci de mii cinci sute.  
34. Fiii lui Manase, dup  semin ia lor, 
dup  neamurile lor, dup  familiile lor, 
dup  numele lor, to i b rba ii om cu om, 
de la dou zeci de ani în sus, to i cei buni 
de oaste,  
35. S-au num rat în semin ia lui Manase 
treizeci i dou  de mii dou  sute.  
36. Fiii lui Veniamin, dup  semin ia lor, 
dup  neamurile lor, dup  familiile lor, 
dup  numele lor, to i b rba ii om cu om, 
de la dou zeci de ani în sus, to i cei buni 
de oaste,  

37. S-au num rat în semin ia lui 
Veniamin treizeci i cinci de mii patru 
sute.  
38. Fiii lui Dan, dup  semin ia lor, dup  
neamurile lor, dup  familiile lor, dup  
numele lor, to i b rba ii om cu om, de la 
dou zeci de ani în sus, to i cei buni de 
oaste,  
39. S-au num rat în semin ia lui Dan, 
aizeci i dou  de mii apte sute.  

40. Fiii lui A er, dup  semin ia lor, dup  
neamurile lor, dup  familiile lor, dup  
numele lor, to i b rba ii om cu om, de la 
dou zeci de ani în sus, to i cei buni de 
oaste,  
41.  S-au  num rat  în  semin ia  lui  A er  
patruzeci i una de mii cinci sute.  
42. Fiii lui Neftali, dup  semin ia lor, 
dup  neamurile lor, dup  familiile lor, 
dup  numele lor, to i b rba ii om cu om, 
de la dou zeci de ani în sus, to i cei buni 
de oaste,  
43. S-au num rat în semin ia lui Neftali 
cincizeci i trei de mii patru sute.  
44. Ace tia sunt cei care au intrat la 
num toarea f cut  de Moise i Aaron i 
de cei doisprezece b rba i, c peteniile lui 
Israel, câte un b rbat de fiecare semin ie, 
dup  neamul str mo esc.  
45. Deci to i fiii lui Israel de la dou zeci 
de ani în sus, buni de oaste, care au intrat 
la num toare, dup  familiile lor,  
46. Au fost ase sute trei mii cinci sute 
cincizeci.  

Num. 26, 51.  
47. Iar levi ii, dup  semin ia p rin ilor 
lor, n-au fost num ra i între ei.  
48. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
49. «Vezi ca semin ia lui Levi s  n-o bagi 
la num toare i s  nu-i numeri pe fiii 
lui Levi cu fiii lui Israel ;  

Num. 3, 15. Mal. 2, 4.  
50. Ci rânduie te pe levi i la cortul 
adun rii i le încredin eaz  toate lucrurile 
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lui i toate câte sunt în el. Ei s  poarte 
cortul i toate lucrurile lui, s  slujeasc  în 
el i s  î i a eze tab ra împrejurul lui.  
51. Când va fi s  plece cortul, levi ii s -l 
strâng , i când va fi s  se opreasc , 
levi ii  s -l  a eze  ;  iar  de  se  va  apropia  
unul str in, s  fie omorât.  

Num. 3, 10, 38; 4, 5; 18, 7.  
52. Fiii lui Israel s  poposeasc  fiecare în 
tab ra sa i fiecare sub steagul s u i în 
cetele lor.  
53. Iar levi ii s i a eze tab ra aproape, 
împrejurul cortului adun rii, ca s  nu 
vin  mânia asupra ob tii fiilor lui Israel ; 
i s  str juiasc  levi ii la cortul adun rii».  

Num. 2, 17; 3, 23, 29, 35; 8, 19; 18, 5.  
54.  i  au  f cut  fiii  lui  Israel  toate  câte  
poruncise Domnul lui Moise i Aaron ; 

a au f cut.  
Ie . 12, 28. Num. 2, 34.  

CAP. 2 
Tab ra poporului lui Israel. 
1. Atunci a gr it Domnul cu Moise i cu 
Aaron i a zis :  
2. «Fiii lui Israel s  poposeasc  fiecare 
lâng  steagul s u, în preajma semnelor 
familiei sale, i s i a eze taberele 
înaintea cortului m rturiei i împrejurul 
lui.  
3. Întâi, spre r rit, s  poposeasc  
steagul taberei lui Iuda, cu cetele sale, cu 
Naason, fiul lui Aminadab, c petenia 
fiilor lui Iuda,  

Num. 10, 5.  
4. i cu o tenii s i în num r de aptezeci 
i patru de mii ase sute.  

5. Al turi s  poposeasc  semin ia lui 
Isahar, cu Natanael, fiul lui uar, 

petenia fiilor lui Isahar,  
Num. 10, 15.  

6. i cu o tenii s i în num r de cincizeci 
i patru de mii patru sute.  

7. Mai departe va poposi semin ia lui 
Zabulon, cu Eliab, fiul lui Helon, 

petenia fiilor lui Zabulon,  
Num. 10, 16.  

8. Cu o tenii s i în num r de cincizeci i 
apte de mii patru sute.  

9. To i ace tia în num r de o sut  optzeci 
i  ase  de  mii  patru  sute,  care  in  de  

tab ra lui Iuda, s  plece întâi.  
10. Spre miaz zi s  se a eze tab ra lui 
Ruben, cu cetele sale i Eli ur, fiul lui 

edeur, c petenia fiilor lui Ruben,  
Num. 10, 6.  

11. i cu o tenii s i în num r de patruzeci 
i ase de mii cinci sute.  

12. Lâng  el va poposi semin ia lui 
Simeon, cu elumiel, fiul lui uri adai, 

petenia fiilor lui Simeon,  
Num. 10, 19.  

13. i cu o tenii s i în num r de cincizeci 
i nou  de mii trei sute.  

14. Dup  acesta va poposi semin ia lui 
Gad, cu Eliasaf, fiul lui Raguel, c petenia 
fiilor lui Gad,  

Num. 1, 14; 7, 42; 10, 20.  
15. i cu o tenii s i în num r de patruzeci 
i cinci de mii ase sute cincizeci.  

16. To i ace tia cu lupt torii lor în num r 
de o sut  cincizeci i una de mii patru 
sute cincizeci, care in de tab ra lui 
Ruben, rândui i în tabere, vor pleca în 
rândul al doilea.  
17. Dup  aceea, când va pleca cortul 
adun rii, tab ra levi ilor va fi în mijlocul 
taberelor i precum au poposit a a s i 
plece, fiecare la rândul s u i sub steagul 

u.  
Ps. 45, 4-5.  

18. Spre apus va poposi tab ra lui Efraim 
cu cetele sale i cu Eli ama, fiul lui 
Amihud, c petenia fiilor lui Efraim,  

Num. 1, 10; 10, 22. Ps. 79, 2.  
19. i cu o tenii s i în num r de patruzeci 
de mii cinci sute.  
20. Lâng  ea se va a eza semin ia lui 
Manase cu Gamaliel, fiul lui Peda ur, 

petenia fiilor lui Manase,  
Num. 1, 10.  

21. i cu o tenii s i în num r de treizeci 
i dou  de mii dou  sute.  
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22. Dup  acesta semin ia lui Veniamin cu 
Abidan, fiul lui Ghedeon, c petenia fiilor 
lui Veniamin,  

Num. 1, 11; 7, 60; 10, 24.  
23. i cu o tenii lui în num r de treizeci 
i cinci de mii patru sute.  

24. To i ace tia cu lupt torii lor în num r 
de o sut  opt mii o sut , care in de tab ra 
lui Efraim, vor pleca în al treilea rând, 

eza i în cete.  
25. La miaz noapte se va a eza tab ra lui 
Dan cu cetele sale i cu Ahiezer, fiul lui 
Ami adai, c petenia fiilor lui Dan,  
26. i cu o tenii s i în num r de aizeci i 
dou  de mii apte sute.  
27. Lâng  el î i va a eza tab ra semin ia 
lui A er, cu Paghiel, fiul lui Ocran, 

petenia fiilor lui A er,  
28. i cu o tenii s i în num r de patruzeci 
i una de mii cinci sute.  

29. Mai departe î i va a eza tab ra 
semin ia lui Neftali cu Ahira, fiul lui 
Enan, c petenia fiilor lui Neftali,  
30. i cu o tenii s i în num r de cincizeci 
i trei de mii patru sute.  

31. To i ace tia cu lupt torii lor în num r 
de o sut  cincizeci i apte de mii ase 
sute, care in de tab ra lui Dan, s  plece 
la  urm  sub  steagurile  lor  i  rândui i  în  
cete».  
32. Ace tia sunt fiii lui Israel care au 
intrat la num toare dup  familiile lor. 
To i, câ i au intrat la num toare pe 
tabere i pe cete, erau ase sute trei mii 
cinci sute cincizeci.  
33. Iar levi ii nu s-au num rat cu ei, dup  
cum poruncise Domnul lui Moise.  
34.  i  au  f cut  fiii  lui  Israel  toate  câte  
poruncise Domnul lui Moise : a a se 

ezau în tabere sub steagurile lor i a a 
purcedeau fiecare cu semin ia sa i cu 
familia sa.  

Ie . 12, 28. Lev 24, 23. Num. 1, 54.  
CAP. 3 

Levi ii i slujba lor. 
1. Iat  acum spi a neamului lui Aaron i a 
lui Moise, din timpul când a gr it 
Domnul cu Moise pe Muntele Sinai, i 
iat  numele fiilor lui Aaron :  
2. Nadab, întâiul n scut, Abiud, Eleazar 
i Itamar.  

Ie . 6, 23. 1 Paral. 24, 1.  
3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, 
preo i  mirui i,  care  au  fost  sfin i,  ca  s  
slujeasc  cele ale preo iei.  

Ie . 28, 41. Lev 8, 2.  
4. Îns  Nadab i Abiud au murit înaintea 
fe ei Domnului, când au adus foc str in 
înaintea fe ei Domnului în pustiul Sinai, 
neavând copii, i au r mas preo i numai 
Eleazar i Itamar cu tat l lor Aaron.  

Lev 10, 1; 16, 1. Num. 26, 61. 1 Paral. 24, 2.  
5. Atunci a gr it Domnul cu Moise i a 
zis :  
6. «Ia semin ia lui Levi i o pune la 
îndemâna lui Aaron preotul, ca s -l ajute 
în slujba lui.  

Num. 16, 9. 1 Ezd. 6, 18.  
7. S  fie de paz  în locul lui i în locul 
fiilor lui Israel la cortul adun rii ; s  fac  
slujbele la cort ;  
8. S  p streze toate lucrurile cortului 
adun rii, s  str juiasc  în locul fiilor lui 
Israel i s  fac  slujbele la cort.  

Lev 8, 35.  
9. D  pe levi i la îndemâna lui Aaron, 
fratele t u, i fiilor lui, preo ilor ; s -Mi 
fie d rui i Mie dintre fiii lui Israel.  

Num. 8, 19.  
10.  Iar  lui  Aaron  i  fiilor  lui  
încredin eaz -le cortul adun rii, ca s i 

zeasc  datoria lor preo easc i toate 
cele de la jertfelnic i de dup  perdea ; iar 
de  se  va  apropia  cineva  str in,  s  fie  
omorât».  

Num. 18, 7; 16, 40.  
11. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
12. «Iat , Eu am luat din fiii lui Israel pe 
levi i în locul tuturor întâilor n scu i, în 
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locul  tuturor  celor  ce  se  nasc  întâi  în  
Israel i aceia vor fi în locul acestora.  

Num. 8, 16; 18, 6. Deut. 10, 8.  
13. Levi ii s  fie ai Mei, c ci to i întâi-

scu ii sunt ai Mei. În ziua când am 
lovit pe to i întâi-n scu ii în p mântul 
Egiptului, atunci Mi-am sfin it pe to i 
întâi-n scu ii lui Israel de la om pân  la 
dobitoc i ace tia s  fie ai Mei. Eu sunt 
Domnul».  

Ie . 13, 2; 22, 29; 34, 19. Lev 27, 26. Num. 8, 17. Deut. 
15, 19. Luc. 2, 23.  

14.  Iar i  a  gr it  Domnul  cu  Moise,  în  
pustiul Sinai, i a zis :  
15. «Num  pe fiii lui Levi, dup  
familiile lor, dup  neamurile lor ; pe to i 
cei de parte b rb teasc , de la o lun  în 
sus s -i numeri».  

Num. 1, 49.  
16. i i-au num rat Moise i Aaron, dup  
cuvântul Domnului, cum le poruncise 
Domnul.  
17. Iat  dar care sunt fiii lui Levi, dup  
numele lor : Gher on, Cahat i Merari.  

Fac. 46, 11. Ie . 6, 16. Num. 26, 57. 1 Paral. 6, 1; 23, 6.  
18. Iar numele fiilor lui Gher on, dup  
neamurile lor, sunt : Libni i imei.  

Ie . 6, 17.  
19. Fiii lui Cahat, dup  neamurile lor, 
sunt : Amram, I har, Hebron i Uziel.  

Ie . 6, 18. Num. 26, 58-59.  
20. Fiii lui Merari, dup  neamurile lor, 
sunt : Mahli i Mu i. Acestea sunt 
neamurile lui Levi, dup  familiile lor.  
21. Din Gher on au ie it neamul lui Libni 
i neamul lui imei : aceste neamuri sunt 

din Gher on.  
22. Socotindu-se la num r tot cel de parte 

rb teasc , de la o lun  în sus, s-au 
num rat în neamul lui Gher on apte mii 
cinci sute.  
23. Fiii lui Gher on trebuia s  se a eze cu 
tab ra în urma cortului, spre asfin it.  
24. Eliasaf, fiul lui Lael, era c petenia 
familiei fiilor lui Gher on.  

25. Fiii lui Gher on la cortul adun rii 
aveau s  p zeasc  cortul i acoperi ul lui, 
perdeaua de la u a cortului adun rii,  
26. Perdelele cur ii, perdeaua de la 
intrarea cur ii celei dimprejurul cortului 
i jertfelnicului, frânghiile i toate 

uneltele lor.  
27. Din Cahat a ie it familia lui Amram, 
familia lui I har, familia lui Hebron i 
familia lui Uziel : aceste familii sunt din 
Cahat.  
28. Socotindu-se la num r tot cel de parte 

rb teasc , de la o lun  în sus, s-au 
num rat în neamul acesta opt mii trei 
sute. Ei p zeau loca ul sfânt.  
29. Familiile fiilor lui Cahat trebuia s i 

eze tab ra lâng  cort, în partea de 
miaz zi ;  
30. Iar c petenie în familiile neamului lui 
Cahat era El afan, fiul lui Uziel.  

Ie . 6, 22. Lev 10, 4.  
31. În paza lor se afla chivotul, masa, 
sfe nicul, jertfelnicul, vasele sfinte, care 
se întrebuin eaz  la slujbe, i perdeaua cu 
toate ale ei.  

Num. 7, 9.  
32. C petenie peste c peteniile levi ilor 
era Eleazar, fiul preotului Aaron , care 
era rânduit s  privegheze pe cei ce aveau 
în p strare loca ul sfânt.  

Num. 19, 3. 4 Reg. 25, 18. 1 Paral. 9, 11.  
33. Din Merari au ie it familia lui Mahli 
i familia lui Mu i ; aceste familii sunt 

din Merari.  
34. Socotindu-se la num r tot cel de parte 

rb teasc  de la o lun  în sus, s-au 
num rat în neamul acesta ase mii dou  
sute ;  
35. Iar c petenie peste familiile din 
neamul lui Merari era uriel, fiul lui 
Abihael. Ace tia trebuia s i a eze 
tab ra lâng  cort, în partea de 
miaz noapte.  
36. În paza fiilor lui Merari s-au rânduit 
scândurile dimprejurul cortului, pârghiile 
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lui, stâlpii lui, postamentele acestora, i 
toate lucrurile i uneltele lor,  
37. Stâlpii cur ii din toate p ile ei, 
postamentele lor, ru ii cur ii i 
frânghiile ei.  
38. Iar în partea de dinainte a cortului 
adun rii, spre r rit, trebuia s i a eze 
tab ra Moise i Aaron i fiii acestuia, 

rora li se încredin ase paza loca ului 
sfânt în locul fiilor lui Israel. Iar de se va 
apropia vreun str in, s  fie omorât.  

Num. 1, 51; 16, 40; 18, 7.  
39. Deci to i levi ii num ra i, pe care i-au 
num rat Moise i Aaron, cum poruncise 
Domnul, dup  neamurile lor, parte 

rb teasc , de la o lun  în sus, au fost 
dou zeci i dou  de mii.  
40. Apoi a zis Domnul c tre Moise : 
«Socote te pe tot b rbatul întâi-n scut 
dintre fiii lui Israel, de la o lun  în sus, i 
ia num rul numelor lor.  
41. i în locul tuturor întâi-n scu ilor ai 
fiilor lui Israel, s  iei pentru Mine pe 
levi i. Eu sunt Domnul. i vitele levi ilor 

 le iei în locul a tot întâi-n scutului din 
vitele fiilor lui Israel».  
42.  i  a  num rat  Moise,  dup  cum  îi  
poruncise Domnul, pe to i întâi-n scu ii 
dintre fiii lui Israel ;  
43. i întâi-n scu ii de parte b rb teasc  
de la o lun  în sus, dup  num rul 
numelor, au fost to i dou zeci i dou  de 
mii dou  sute aptezeci i trei.  
44. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
45. «Ia pe levi i în locul tuturor întâi-

scu ilor fiilor lui Israel i vitele levi ilor 
în locul vitelor lor, i s  fie levi ii ai Mei. 
Eu sunt Domnul !  
46. Iar ca r scump rare pentru cei dou  
sute aptezeci i trei de întâi-n scu i ai 
fiilor lui Israel, care trec peste num rul 
levi ilor,  

Ie . 13, 13.  

47. S  iei câte cinci sicli de cap, socotind 
câte dou zeci de ghere într-un siclu, dup  
siclul sfânt,  

Ie . 30, 13. Lev 27, 25. Num. 18, 16.  
48. i argintul acesta s -l dai lui Aaron i 
fiilor lui, ca r scump rare pentru cei ce 
prisosesc peste num rul lor».  
49. i adunând Moise argintul de 

scump rare pentru întâi-n scu ii lui 
Israel, care treceau peste num rul 
levi ilor,  
50. S-au g sit o mie trei sute aizeci i 
cinci de sicli, dup  siclul sfânt.  
51. i a dat Moise argintul de 

scump rare, pentru cei ce prisoseau, lui 
Aaron i fiilor lui, dup  cuvântul 
Domnului, precum poruncise Domnul lui 
Moise.  
CAP. 4 
Slujbe deosebite ale levi ilor i 
num rul lor. 
1.  i  a  gr it  Domnul  cu  Moise  i  cu  
Aaron i a zis :  
2. «Num  din fiii lui Levi pe fiii lui 
Cahat, dup  neamurile i dup  familiile 
lor, pe to i cei buni de slujb ,  
3. De la treizeci de ani în sus pân  la 
cincizeci de ani, ca s  lucreze la cortul 
adun rii.  

Num. 8, 15, 24.  
4. Slujba fiilor lui Cahat la cortul adun rii 
va fi s  duc  sfânta sfintelor.  
5. Când va pleca tab ra, s  intre Aaron i 
fiii lui, s  ia perdeaua desp itoare între 
sfânta i sfânta sfintelor, s  înveleasc  cu 
ea chivotul legii ;  

Num. 10, 17. Iosua 18, 1.  
6. S  pun  apoi un acoper mânt de piei 
vinete, iar pe deasupra aceluia s  arunce 
un înveli  de lân  albastr i s  pun  
pârghiile la chivot.  

3 Reg. 8, 8.  
7. Apoi s  a tearn  pe masa pâinilor 
punerii înainte o fa  de mas  violet i s  
pun  pe ea blidele, talerele, oalele i 
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cupele cele pentru turnat, i pâinile ei 
pururea s  fie pe ea.  

Ie . 25, 30.  
8. Peste acestea s  pun  o poal  purpurie, 
iar  pe  deasupra  ei  s  pun  un  
acoper mânt de piele vân i s -i pun  
pârghiile.  
9. S  ia apoi o îmbr minte violet i s  
acopere sfe nicul i candelele lui, cle tele 
lui, plutele lui, i toate vasele cele pentru 
untdelemn, care se întrebuin eaz  la el.  

Ie . 25, 31.  
10. S -l acopere pe el i toate uneltele lui 
cu un acoper mânt de piei vinete i s -l 
pun  pe n lie.  
11. Peste jertfelnicul cel de aur s  pun  o 
îmbr minte violet , s -l acopere cu un 
acoper mânt de piei vinete i apoi s -i 

eze pârghiile în verigi.  
Ie . 30, 3.  

12. S  ia toate lucrurile cele pentru 
slujb , care se întrebuin eaz  la slujb  în 
loca ul sfânt, i s  le pun  în înveli uri de 
lân  violet , s  le acopere cu 
acoper minte de piei vinete i s  le pun  
pe n lie.  
13. Dup  aceea s  cure e jertfelnicul de 
cenu , s -l acopere cu o îmbr minte 
violet ,  
14. S  pun  pe el toate vasele lui, care se 
întrebuin eaz  la el în timpul slujbei : 
cle tele, furculi ele, lope ile, oalele i 
toate vasele jertfelnicului, s -l acopere cu 
un acoper mânt de piei vinete i s -i 
pun  pârghiile. S  ia apoi o îmbr minte 
violet i s  acopere baia i postamentul 
ei ; s  pun  pe deasupra lor un 
acoper mânt vân t de piele i s  le pun  
pe n lie.  

Ie . 27, 3.  
15. Dup  aceea Aaron i fiii lui, înainte 
de plecarea taberei la drum, vor strânge 
tot cortul i vor înveli toate lucrurile 
loca ului sfânt, iar fiii lui Cahat vor veni 

 le ia ; dar nu trebuie s  se ating  ei de 

sfânta sfintelor, ca s  nu moar . Aceste 
lucruri ale cortului s  le duc  fiii lui 
Cahat.  

1 Paral. 13, 7, 10.  
16. Eleazar, fiul preotului Aaron, va fi 
supraveghetor peste untdelemnul pentru 
sfe nic, aromatele de t mâiat, darul zilnic 
de pâine i mirul ; va avea i 
supraveghere peste tot cortul i peste câte 
sunt în el i în loca ul sfânt i peste toate 
lucrurile».  

Ie . 30, 23. Lev 16, 13.  
17.  i  a  gr it  Domnul  cu  Moise  i  cu  
Aaron i a zis :  
18. «S  nu l sa i s  se sting  s mân a 
neamului lui Cahat dintre levi i.  
19.  Iat  ce  trebuie  s  le  face i,  ca  s  
tr iasc i s  nu moar , când se vor 
apropia de sfânta sfintelor : s  vin  Aaron 
i fiii lui i s  pun  pe fiecare la slujba lui 
i la sarcina lui ;  

20. Dar ei s  nu vin  s  priveasc  la cele 
sfinte, când le învelesc, ca s  nu moar ».  

1 Reg. 6, 19.  
21. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
22. «Num i pe fiii lui Gher on, pe 
familii i pe neamuri, de la treizeci de ani 
pân  la cincizeci de ani ;  
23. i s  numeri pe to i cei buni de 
slujb , ca s  lucreze la cortul adun rii.  
24. Iat  slujba familiilor lui Gher on, 
adic  ce au de f cut i de dus :  

1 Paral. 15, 2.  
25. S  duc  acoperi urile cortului, cortul 
adun rii, acoperi ul lui, acoperi ul cel de 
piei vinete, care e pe deasupra lor, 
perdeaua, care se atârn  la u a cortului 
adun rii,  

Ie . 26, 7, 14.  
26. Perdeaua de la poarta cur ii, pânzele 
cur ii celei dimprejurul cortului i a 
jertfelnicului, frânghiile lor i toate 
lucrurile lor de slujb i tot ce este de 

cut la ele s  fac  ei.  
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27. Toate slujbele fiilor lui Gher on la 
ducerea poverilor i la toate lucr rile lor 
trebuie s  se fac  dup  porunca lui Aaron 
i a fiilor lui i lor s  le încredin i spre 

strare tot ceea ce au ei de dus.  
28. Acestea sunt slujbele fiilor lui 
Gher on la cortul adun rii i acestea li se 
vor încredin a spre p strare sub 
supravegherea lui Itamar, fiul preotului 
Aaron.  

Num. 7, 8.  
29. Pe fiii lui Merari, iar s -i numeri, 
dup  neamurile i dup  familiile lor,  
30. De la treizeci de ani în sus pân  la 
cincizeci de ani. S  numeri pe to i cei 
buni de slujb , ca s  lucreze la cortul 
adun rii.  
31. Iat  ce s  duc  ei, dup  slujba lor la 
cortul adun rii : scândurile cortului cu 
pârghiile lor, stâlpii lui cu postamentele 
lor, funiile cortului cu ru ii lor ;  

Ie . 26, 15. Num. 10, 17.  
32. Stâlpii cur ii de pe toate laturile ei cu 
postamentele lor, ru ii cur ii cu 
frânghiile lor, toate uneltele lor i tot ce 
ine de ele. S  num ra i pe nume toate 

lucrurile ce sunt datori s  duc .  
Num. 3, 36, 37.  

33. Aceasta-i slujba neamului fiilor lui 
Merari  i  tot  ce  au  s  fac  la  cortul  
adun rii, sub supravegherea lui Itamar, 
fiul preotului Aaron».  

Num. 7, 8.  
34. Atunci au num rat Moise i Aaron cu 

peteniile ob tii pe fiii lui Cahat dup  
neamurile i dup  familiile lor,  
35. De la treizeci de ani în sus pân  la 
cincizeci de ani, pe to i cei buni de slujb , 
ea s  lucreze la cortul adun rii.  
36. i s-au g sit la num toare, dup  
familiile lor, dou  mii apte sute 
cincizeci.  
37. Acesta este num rul fiilor lui Cahat, 
to i cei buni de slujb  la cortul adun rii, 

pe care i-au num rat Moise i Aaron, 
dup  porunca Domnului, dat  prin Moise.  
38. S-au num rat apoi fiii lui Gher on, 
dup  neamurile i dup  familiile lor,  
39. De la treizeci de ani în sus, pân  la 
cincizeci de ani, to i cei buni de slujb , ca 

 lucreze la cortul adun rii.  
40. i s-au g sit la num toare, dup  
neamurile i dup  familiile lor, dou  mii 
ase sute treizeci.  

41. Acesta este num rul fiilor lui 
Gher on, to i cei buni de slujb  la cortul 
adun rii, pe care i-au num rat Moise i 
Aaron, dup  porunca Domnului.  
42. S-a num rat dup  aceea i neamul 
fiilor lui Merari, dup  rudeniile i dup  
familiile lor,  
43. De la treizeci de ani în sus, pân  la 
cincizeci de ani, to i cei buni de slujb , ca 

 lucreze la cortul adun rii.  
44. i s-au g sit la num toare, dup  
neamul lor i dup  familii, trei mii dou  
sute.  
45. Acesta este num rul fiilor lui Merari, 
pe care i-au num rat Moise i Aaron, 
dup  porunca Domnului, dat  prin Moise.  
46. To i levi ii, num ra i de Moise i de 
Aaron i de c peteniile lui Israel, dup  
neamurile i dup  familiile lor,  
47. De la treizeci de ani în sus, pân  la 
cincizeci de ani, to i cei buni de slujb , ca 

 lucreze la cortul adun rii i s -l duc ,  
48. S-au g sit la num toare opt mii 
cinci sute optzeci.  
49. i dup  porunca Domnului, dat  prin 
Moise, s-au rânduit fiecare la lucrul s u i 
la  slujba  sa,  i  au  fost  num ra i,  cum  
poruncise Domnul lui Moise.  
CAP. 5 
Cur irea taberei. Felurite jertfe. 
1. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Porunce te fiilor lui Israel s  scoat  
din tab  pe to i lepro ii, pe to i cei ce au 
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scurgere i pe to i cei întina i prin 
atingere de mort.  

Lev 13, 46; 15, 2.  
3.  De  la  b rbat  pân  la  femeie  s -i  
scoate i i s -i trimite i afar  din tab , 
ca s  nu pâng reasc  taberele lor, în 
mijlocul c rora locuiesc Eu».  

Num. 12, 15.  
4. i au f cut a a fiii lui Israel : i-au scos 
afar  din tab . Cum poruncise Domnul 
lui Moise, a a au f cut fiii lui Israel.  
5. i a gr it Domnul lui Moise i a zis :  
6.  «Spune  fiilor  lui  Israel  :  Dac  un  

rbat sau o femeie va face vreun p cat 
fa  de un om, i prin aceasta v  p tui 
împotriva Domnului i va fi vinovat 
sufletul acela,  

Lev 6, 2.  
7. S i m rturiseasc  p catul ce a f cut 
i s  întoarc  deplin aceea prin ce a 

tuit i s  mai adauge la aceea a 
cincea parte i s  dea aceluia fa  de care 
a p tuit.  

Luc. 19, 8.  
8. Dac  îns  omul acela nu va avea 
mo tenitor, c ruia s  se dea cele pentru 
gre eal , atunci s  le dea Domnului i vor 
fi ale preotului, pe lâng  berbecul de 
cur ire, cu care acesta îl va cur i.  

Lev 6, 6.  
9. Toat  pârga din toate darurile fiilor lui 
Israel, pe care le aduc ei la preot, s  fie 
ale lui.  

Ie . 29, 28.  
10. Orice lucru afierosit s  fie al lui ; i 
orice va da cineva preotului este al lui».  
11. i a gr it Domnul lui Moise i a zis :  
12. «Gr ie te fiilor lui Israel i zi c tre ei 
:  De  va  gre i  femeia  unui  b rbat  i-l  va  
în ela,  

Mat. 1, 19. Rom. 7, 2.  
13.  i  va  dormi  cineva  cu  ea  în  pat,  i  
lucrul va fi ascuns de b rbatul ei, i ea se 
va spurca pe ascuns, i nu vor fi martori 
împotriva ei, nici nu va fi prins  asupra 
faptului ;  

14. De va c dea asupra b rbatului duhul 
îndoielii b nuind pe femeia sa, vinovat  
fiind aceasta, sau de va c dea asupra lui 
duhul îndoielii i va b nui femeia sa, 
nevinovat  fiind :  

Sir. 9, 1.  
15. S i aduc  b rbatul femeia sa la 
preot i s  aduc  jertf  pentru ea a zecea 
parte de ef  de f in  de orz, dar s  nu 
toarne deasupra untdelemn, nici s  pun  

mâie, pentru c  acesta este dar de 
nuial , dar de amintire, care aminte te 

vinov ia ;  
Ie . 16, 36.  

16.  Iar  preotul  s  o  aduc i  s  o  pun  
înaintea Domnului.  
17. Apoi s  ia preotul ap  curat  de izvor 
într-un vas de lut, s  ia rân  din p mânt 
de dinaintea cortului adun rii i s  o pun  
în ap .  

Ie . 30, 18; 32, 20.  
18. Dup  aceea s  pun  preotul femeia 
înaintea Domnului, s  descopere capul 
femeii i s -i dea în mâini darul de 
pomenire, darul de b nuial , iar preotul 

 aib  în mâini apa cea amar , care 
aduce blestemul.  

1 Cor. 11, 5-6.  
19. Apoi s  jure preotul femeia i s -i 
zic  : Dac  n-a dormit nimeni cu tine i 
tu nu te-ai spurcat i n-ai c lcat 
credincio ia c tre b rbatul t u, 
nev mat  s  fii de aceast  ap  amar  
care aduce blestem ;  
20. Iar de te-ai ab tut, fiind m ritat , i 
te-ai spurcat, de a dormit cineva cu tine, 
afar  de b rbatul t u,  
21. Atunci s  dea Domnul s  fii de 
blestem  i  de  ocar  în  poporul  t u  ;  s  
fac  Domnul ca sânul t u s  cad i s  se 
umfle pântecele t u.  

Ier. 42, 18; 44, 12.  
22. i apa aceasta, care aduce blestem, s  
intre  în untrul  t u,  ca  s i  se  umfle  
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pântecele i s i cad  sânul t u. Iar 
femeia s  zic  : Amin, amin !  

Deut. 27, 15.  
23. Apoi s  scrie preotul jur mintele 
acestea pe hârtie, s  le moaie în apa cea 
amar ,  
24.  i  s  dea  femeii  s  bea  apa  amar  
aduc toare de blestem, i va înghi i ea 
apa aduc toare de blestem spre 

marea ei.  
25. Dup  aceea s  ia preotul din mâinile 
femeii darul de pâine cel pentru b nuial  
i s  ridice acest dar înaintea Domnului i 
-l duc  la jertfelnic.  

26. S  ia apoi preotul cu pumnul o parte 
din darul de amintire, s-o ard  pe 
jertfelnic i dup  aceasta s  dea femeii s  
bea apa.  
27. Dup  ce va bea apa cea amar  a 
blestemului, dac  ea va fi necurat i 
dac  va fi în elat pe b rbatul s u, se va 
umfla pântecele ei i sânul ei va c dea i 
va fi femeia aceea blestemat  în poporul 

u.  
28. Iar dac  femeia nu s-a spurcat, ci va fi 
curat , nev mat  va r mâne i va na te 
copii.  
29. Aceasta este rânduiala pentru femeia 

nuit , care, fiind m ritat , s-ar abate i 
s-ar spurca,  
30. Sau pentru omul, asupra c ruia ar 

dea duhul geloziei i ar b nui pe 
femeia sa. Atunci s  pun  el pe femeie 
înaintea fe ei Domnului i s  fac  preotul 
cu ea dup  legea aceasta.  
31. i va fi b rbatul curat de p cat, iar 
femeia aceea î i va purta p catul ei».  
CAP. 6 
Nazireii. Forma binecuvânt rii. 
1. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Vorbe te fiilor lui Israel i zi c tre ei : 
Dac  b rbat sau femeie va hot rî s  dea 

duin  de nazireu, ca s  se 
afieroseasc  nazireu Domnului,  

Jud. 13, 5. 1 Reg. 1, 11. Ier. 1, 5.  
3. S  se fereasc  de vin i de sicher  ; 

et de vin i o et de sicher  s  nu bea i 
nimic din cele f cute din struguri s  nu 
bea ; nici struguri proaspe i sau usca i s  
nu m nânce.  

Luc. 1, 15.  
4. În toate zilele, cât va fi nazireu, s  nu 

nânce, nici s  bea vreo b utur  f cut  
din struguri, de la sâmbure pân  la 
pielit .  
5.  În  toate  zilele  f duin ei  sale  de  
nazireu s  nu treac  brici pe capul s u ; 
pân  la împlinirea zilelor, câte a afierosit 
Domnului, este sfânt i trebuie s  creasc  

rul pe capul lui.  
Jud. 13, 5.  

6. În toate zilele, pentru care s-a afierosit 
pe sine s  fie nazireul Domnului, s  nu se 
apropie de trup mort :  
7. Când va muri tat l s u, sau mama sa, 
sau  fratele  s u,  sau  sora  sa,  s  nu  se  
spurce prin atingerea de ei, pentru c  
afierosirea lui Dumnezeu este pe capul 
lui.  

Lev 21, 2, 11.  
8. În toate zilele cât va fi nazireu, este 
sfântul Domnului.  

1 Reg. 1, 26-27. Fapt. 18, 18; 21, 24.  
9. De va muri îns  cineva lâng  el f  de 
veste i de n prasn , i prin aceasta î i va 
întina capul s u de nazireu, s i tund  
capul s u în ziua cur irii sale ;  
10. În ziua a aptea s  se tund , iar în 
ziua a opta s  aduc  preotului dou  
turturele sau doi pui de porumbel, la u a 
cortului adun rii,  

Lev 12, 8; 14, 22.  
11. i preotul s  aduc  o pas re jertf  
pentru p cat, iar pe cealalt  ardere de tot, 
i s -l cure e de spurcarea cea prin 

atingerea de trupul mort i s -i sfin easc  
în ziua aceea capul lui.  
12. Apoi s i înceap  din nou zilele sale 
de nazireu, afierosite Domnului, i s  
aduc  un berbec de un an jertf  de iertare, 
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iar zilele dinainte sunt pierdute, pentru c  
nazireatul a fost întinat.  
13. Iat  legea cea pentru nazireu : când se 
vor  împlini  zilele  lui  de  nazireu,  s  se  
aduc  la u a cortului adun rii ;  
14. S  aduc  darul s u Domnului : un 
miel de un an, f  meteahn , ardere de 
tot ; o mioar  de un an, f  meteahn , 
jertf  pentru p cat, i un berbec de un an, 

 meteahn , jertf  de împ care,  
15. i un paner cu azime de f in  de 
grâu, fr mântate cu untdelemn, i cu turte 
nedospite, unse cu untdelemn, cu darul 
lor de pâine i cu turnarea lor.  
16. Pe acestea le va înf a preotul 
înaintea Domnului, va s vâr i jertfa lui 
pentru p cat i arderea de lot a lui.  
17. Berbecul îl va aduce Domnului jertf  
de împ care cu panerul cel de azime ; i 
va aduce preotul prinosul lui de pâine i 
turnarea lui.  
18. i î i va tunde nazireul la intrarea 
cortului adun rii capul s u de nazireu i 
va lua p rul capului s u de nazireu i-l va 
pune pe focul cel de sub jertfa de 
împ care.  

Fapt. 18, 18; 21, 24.  
19. Apoi va lua preotul oldul cel fiert al 
berbecului, o pâine nedospit i o turt  
nedospit  din paner i le va pune 
nazireului pe mâini, dup  ce acesta i-a 
tuns capul de nazireu,  
20. i s  înal e preotul acestea, 
leg nându-le înaintea Domnului. Aceast  
sfin enie s  fie a preotului pe lâng  
pieptul leg nat i pe lâng oldul în at. 
Dup  aceasta nazireul poate s  bea vin.  

Ie . 29, 27. Lev 7, 31.  
21. Iat  rânduiala cea pentru nazireul care 
a dat f duin i jertfa ce trebuie s  
aduc  el Domnului pentru nazireatul s u, 
pe lâng  ceea ce-i îng duiesc mijloacele 
lui. Dup  f duin a sa, pe care o va da, 

a s  fac , dup  cele legiuite pentru 
nazireatul s u».  
22. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
23. «Spune lui Aaron i fiilor lui i le zi : 

a s  binecuvânta i pe fiii lui Israel i s  
zice i c tre ei :  

Lev 9, 22. Sir. 36, 19; 50, 22.  
24. S  te binecuvânteze Domnul i s  te 

zeasc  !  
Ps. 66, 6; 127, 5; 133, 3.  

25. S  caute Domnul asupra ta cu fa  
vesel i s  te miluiasc  !  

Ps. 4, 6; 30, 16; 66, 1.  
26. S i întoarc  Domnul fa a Sa c tre 
tine i s i d ruiasc  pace !  

Ps. 4, 6.  
27. A a s  cheme numele Meu asupra 
fiilor lui Israel i Eu, Domnul, îi voi 
binecuvânta».  

Sir. 50, 22.  
CAP. 7 
Jertfe i daruri ale c peteniilor lui 
Israel la sfin irea cortului. 
1. Când a a ezat Moise cortul i l-a miruit 
i l-a sfin it pe el i toate lucrurile lui, 

jertfelnicul i toate obiectele lui, i le-a 
miruit i le-a sfin it,  

Ie . 40, 10, 17, 20. Lev 8, 10.  
2. Atunci au venit cele dou sprezece 

petenii ale lui Israel, capii familiilor 
lor, mai-marii semin iilor, care 
supravegheaser  num toarea,  
3. i au adus Domnului darurile lor, ase 
care acoperite i doisprezece boi, câte un 
car de fiecare dou  c petenii i câte un 
bou de fiecare c petenie i le-au adus 
înaintea cortului.  
4. A gr it Domnul lui Moise zicând :  
5. «Prime te-le de la ei, ca s  fie pentru 
facerea lucr rilor trebuitoare la cortul 
adun rii i le d  levi ilor, potrivit cu felul 
slujbei fiec ruia».  
6. i Moise, luând carele i boii, le-a dat 
levi ilor :  
7. Dou  care i patru boi a dat fiilor lui 
Gher on, dup  slujba lor ;  
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8.  Patru  care  i  opt  boi  a  dat  fiilor  lui  
Merari, dup  slujba lor, sub pova a lui 
Itamar, fiul lui Aaron, preotul.  

Num. 4, 28, 33.  
9. Iar fiilor lui Cahat nu le-a dat, pentru 

 slujba lor era de a duce lucrurile sfinte, 
pe care trebuia s  le poarte pe umeri.  

Num. 3, 31; 4, 15. 2 Reg. 6, 13.  
10. Au mai adus c peteniile jertfe pentru 
sfin irea jertfelnicului, în ziua miruirii lui, 
i au înf at c peteniile prinoasele lor 

înaintea jertfelnicului.  
11.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Câte o c petenie pe fiecare zi s  aduc  
prinosul s u pentru sfin irea 
jertfelnicului».  
12. În ziua întâi a adus darul s u Naason, 
fiul lui Aminadab, c petenia semin iei lui 
Iuda.  

Num. 1, 7.  
13. i darul lui a fost : un blid de argint în 
greutate  de  o  sut  treizeci  de  sicli  i  o  
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
14. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
15. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru ardere de tot ;  
16. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
17. Iar ca jertf  de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api, cinci miei de un 
an. Acestea au fost darurile lui Naason, 
fiul lui Aminadab.  
18. În ziua a doua a adus Natanael, fiul 
lui uar, c petenia semin iei lui Isahar.  
19. Acesta a adus dar din partea sa : un 
blid de argint în greutate de o sut  
treizeci de sicli i o cup  de argint de 
aptezeci de sicli, dup  siclul sfânt, 

amândou  pline cu f in  de grâu, 
amestecat  cu untdelemn, pentru jertf  ;  
20. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  

21. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru ardere de tot ;  
22. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
23. Iar ca jertf  de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea au fost darurile lui 
Natanael, fiul lui uar.  
24. În ziua a treia a adus c petenia fiilor 
lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon.  
25. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli i o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
26. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
27. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an ardere de tot ;  
28. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
29. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Eliab, fiul 
lui Helon.  
30. În ziua a patra a adus c petenia fiilor 
lui Ruben, Eli ur, fiul lui edeur.  
31. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli i o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
32. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
33. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an, pentru ardere de tot ;  
34. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
35. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Eli ur, 
fiul lui edeur.  
36. În ziua a cincea a adus c petenia 
fiilor lui Simeon, elumiel, fiul lui 

uri adai.  
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37. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli  i  o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
38. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
39. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an, pentru ardere de tot ;  
40. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
41. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui elumiel, 
fiul lui uri adai.  
42. În ziua a asea a adus c petenia fiilor 
lui Gad, Eliasaf, fiul lui Raguel.  

Num. 2, 14.  
43. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli  i  o 
cup  de argint de aptezeci sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
44. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
45. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru ardere de tot ;  
46. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
47. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Eliasaf, 
fiul lui Raguel.  
48. În ziua a aptea a adus c petenia fiilor 
lui Efraim, Eli ama, fiul lui Amihud.  
49. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli  i  o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
50. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  

51. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru ardere de tot ;  
52. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
53. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Eli ama, 
fiul lui Amihud.  
54. În ziua a opta a adus c petenia fiilor 
lui Manase, Gamaliel, fiul lui Peda ur.  
55. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli i o 
cup  de argint de aptezeci sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
56. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
57. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru ardere de tot ;  
58. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
59. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Gamaliel, 
fiul lui Peda ur.  
60. În ziua a noua a adus c petenia fiilor 
lui Veniamin, Abidan, fiul lui Ghedeon.  

Num. 2, 22; 10, 24.  
61. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci sicli i o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in , 
amestecat  cu untdelemn, pentru jertf  ;  
62. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
63. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an, pentru ardere de tot ;  
64. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
65. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Abidan, 
fiul lui Ghedeon.  
66. În ziua a zecea a adus c petenia fiilor 
lui Dan, Ahiezer, fiul lui Ami adai.  
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67. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci sicli i o 
cup  de argint de aptezeci sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
68. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
69. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an, pentru ardere de tot ;  
70. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
71. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Ahiezer, 
fiul lui Ami adai.  
72. În ziua a unsprezecea a adus 

petenia fiilor lui A er, Paghiel, fiul lui 
Ocran.  
73. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli  i  o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
74. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  
75. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru arderea de tot ;  
76. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
77. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Paghiel, 
fiul lui Ocran.  
78. În ziua a dou sprezecea a adus 

petenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui 
Enan.  
79. Darurile lui au fost : un blid de argint 
în greutate de o sut  treizeci de sicli  i  o 
cup  de argint de aptezeci de sicli, dup  
siclul sfânt, amândou  pline cu f in  de 
grâu, amestecat  cu untdelemn, pentru 
jertf  ;  
80. O c delni  de aur de zece sicli, plin  
cu miresme ;  

81. Un vi el, un berbec i un miel de un 
an pentru ardere de tot ;  
82. Un ap, jertf  pentru p cat ;  
83. Iar pentru jertfa de împ care : doi boi, 
cinci berbeci, cinci api i cinci miei de 
un an. Acestea sunt darurile lui Ahira, 
fiul lui Enan.  
84. Acestea au fost darurile din partea 

peteniilor lui Israel, aduse la sfin irea 
jertfelnicului, în ziua miruirii lui : 
dou sprezece blide de argint, 
dou sprezece cupe de argint, 
dou sprezece c delni e de aur,  
85. Având fiecare blid o sut  treizeci sicli 
de argint i fiecare cup  câte aptezeci de 
sicli  ;  deci  argintul  tot  în  aceste  vase  a  
fost dou  mii patru sute sicli, dup  siclul 
sfânt ;  
86. Dou sprezece c delni e de aur, pline 
cu miresme, de câte zece sicli fiecare, 
dup  siclul sfânt ; deci tot aurul 

delni elor a fost o sut  dou zeci de sicli 
;  
87. Pentru arderi de tot au fost : 
doisprezece vi ei din vitele mari, 
doisprezece berbeci i doisprezece miei 
de un an i împreun  cu ei prinosul de 
pâine i turnarea lor ; doisprezece api, 
jertf  pentru p cat ;  
88. Iar pentru jertfa de împ care au fost : 
dou zeci i patru de boi, aizeci de 
berbeci, aizeci de api i aizeci de miei 
de un an, f  meteahn . Acestea au fost 
darurile la sfin irea jertfelnicului, dup  
miruirea lui.  
89.  Când  a  intrat  Moise  în  cortul  
adun rii, ca s  gr iasc  cu Domnul, a 
auzit un glas, care-i gr ia de sus de pe 
chivotul legii, dintre cei doi heruvimi. 
Glasul acela gr ia cu el.  

Lev 1, 1.  
CAP. 8 
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Sfin irea levi ilor. 
1. Atunci a gr it Domnul cu Moise i a 
zis :  
2. «Vorbe te cu Aaron i-i spune : Când 
vei pune candelele în sfe nic, ca s  
lumineze partea cea dinaintea lui, s  
aprinzi în el apte candele».  

Ie . 25, 37; 27, 20-21.  
3.  i  a  f cut  Aaron  a a  :  a  aprins  în  
sfe nic, ca s  lumineze partea cea din fa a 
lui, apte candele, cum poruncise 
Domnul lui Moise.  
4. Iat  cum era f cut sfe nicul : fusul lui 
de aur era lucrat din ciocan ; florile lui 
toate erau tot din ciocan. Dup  modelul 
pe care îl ar tase Domnul lui Moise, a a 
s-a f cut sfe nicul.  

Ie . 25, 31. 3 Reg. 7, 49.  
5. i a gr it cu Moise Domnul i i-a zis :  
6. «Ia pe levi i din mijlocul fiilor lui 
Israel i-i cur  ;  

Num. 19, 7. 1 Paral. 15, 12; 16, 4.  
7. i ca s -i cure i, s  faci cu ei a a : s -i 
strope ti cu apa cur irii, s i rad  cu 
briciul tot trupul lor, s i spele hainele i 
vor fi cura i.  

Lev 14, 8-9. 2 Paral. 23, 6.  
8. Apoi ei s  ia un vi el i prinosul de 
pâine, f in  de grâu, amestecat  cu 
untdelemn ; iar tu s  mai iei un vi el, 
jertf  pentru p cat.  
9. Adu dup  aceea pe levi i înaintea 
cortului adun rii, unde vei aduna toat  
ob tea fiilor lui Israel.  

1 Ezd. 6, 18.  
10. S  se apropie levi ii înaintea 
Domnului i fiii lui Israel s i pun  
mâinile pe levi i ;  
11. Iar Aaron s  afieroseasc  pe levi i 
înaintea Domnului, din partea fiilor lui 
Israel, ca s  fac  ei slujb  Domnului.  

Ie . 29, 24.  
12. Apoi levi ii s i pun  mâinile pe 
capetele vi eilor i tu s  aduci unul jertf  
pentru p cat, iar pe cel lalt ardere de tot 
Domnului pentru cur irea levi ilor.  

13. Pune apoi pe levi i înaintea Domnului 
i înaintea lui Aaron i înaintea fiilor lui 
i-i adu dar Domnului.  

14. A a vei osebi pe levi i de fiii lui 
Israel, c  vor fi ai Mei.  
15. Dup  aceea vor merge levi ii s  
slujeasc  la cortul adun rii, dup  ce îi vei 
cur i i îi vei afierosi Domnului ;  
16. C ci Îmi sunt da i Mie dintre fiii lui 
Israel în locul tuturor celor întâi-n scu i, 
care deschide orice pântece ;  

Num. 3, 12; 18, 6. Luc. 2, 23.  
17. C ci al Meu este tot întâi-n scutul lui 
Israel, de la om pân  la dobitoc, pentru c  
Mi i-am sfin it Mie în ziua când am lovit 
în p mântul Egiptului pe to i întâi-

scu ii ;  
Num. 3, 13.  

18. i în locul tuturor întâi-n scu ilor 
fiilor lui Israel am luat pe levi i ;  
19. i i-am dat pe levi i dar lui Aaron i 
fiilor lui dintre fiii lui Israel, ca s  
slujeasc  pentru fiii lui Israel, la cortul 
adun rii  i  s  se  roage  pentru  fiii  lui  
Israel, ca s  nu-i ajung  pe fiii lui Israel 
vreo urgie, când s-ar apropia de loca ul 
sfânt».  

Num. 3, 9.  
20. Moise i Aaron i toat  ob tea fiilor 
lui Israel au f cut cu levi ii cum 
poruncise Domnul lui Moise pentru levi i 
; a a au f cut cu ei fiii lui Israel.  
21. S-au cur it deci levi ii i i-au sp lat 
hainele, iar Aaron a s vâr it sfin irea lor 
înaintea Domnului i s-a rugat pentru ei, 
ca s  fie cura i.  
22. Dup  aceea au intrat levi ii s i fac  
slujbele lor la cortul adun rii, înaintea lui 
Aaron i înaintea fiilor lui. Cum 
poruncise Domnul lui Moise pentru 
levi i, a a au f cut cu ei.  
23. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
24. «Aceasta este legea levi ilor : de la 
dou zeci i cinci de ani în sus s  intre s  
lucreze la cortul adun rii ;  
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Num. 4, 3. 1 Paral. 23, 3, 24.  
25. Iar la cincizeci de ani s  înceteze i s  
nu mai lucreze.  
26. De acolo înainte s  ajute fra ilor lor a 
str jui la cortul adun rii, dar de lucrat s  
nu mai lucreze. A a s  faci cu levi ii, ca 
fiecare s  fie la slujba lui de paznic».  
CAP. 9 
Pa tile. Stâlpul de nor i de foc. 
1. În vremea aceea a gr it Domnul cu 
Moise  în  pustiul  Sinai,  în  anul  al  doilea  
dup  ie irea din Egipt, în luna întâi, i a 
zis :  

Ie . 13, 4.  
2. «Spune fiilor lui Israel s  fac  Pa tile 
la vremea rânduit  pentru ele :  

Ie . 12, 3; 23, 15. Lev 23, 5.  
3. În ziua de paisprezece a lunii întâi, 
spre sear , s  le fac  la vremea lor, dup  
legea lor i dup  regulile lor s  le 

vâr i».  
4. i a spus Moise fiilor lui Israel s  fac  
Pa tile :  
5. i au f cut ei Pa tile în luna întâi, în 
ziua a paisprezecea, spre sear , în pustiul 
Sinai ; cum poruncise Domnul lui Moise 

a au f cut fiii lui Israel.  
Ie . 12, 6. Lev 23, 5.  

6. Dar erau i oameni necura i, care se 
atinseser  de trup de om mort, i nu 
puteau s  s vâr easc  Pa tile în ziua 
aceea. Ace tia au venit în ziua aceea la 
Moise i Aaron,  

Num. 19, 11. 2 Paral. 30, 18.  
7. i le-au spus oamenii aceia : «Noi 
suntem necura i, pentru c  ne-am atins de 
trup de om mort ; de ce s  nu fim l sa i s  
aducem Domnului dar la vremea cea 
rânduit  pentru fiii lui Israel ?»  
8. Iar Moise a zis c tre ei : «Sta i aici, c  
am s  ascult ce porunce te Domnul 
pentru voi !»  

Ie . 21, 22.  
9. A gr it Domnul lui Moise i a zis :  
10. «Spune fiilor lui Israel : Dac  cineva 
din voi sau din urma ii vo tri va fi 

necurat prin atingere de trup de om mort, 
sau va fi departe în c torie, sau între 
neamuri str ine, i acela s  fac  Pa tile 
Domnului.  

Num. 19, 11.  
11. Dar s  le fac  în ziua a paisprezecea a 
lunii a doua, seara, i s  le m nânce cu 
azime i cu ierburi amare ;  

Ie . 12, 8. 2 Paral. 30, 2.  
12.  S  nu  lase  din  ele  pe  a  doua  zi,  nici  
oasele s  nu le zdrobeasc  ; i s  le 

vâr easc  dup  toat  rânduiala Pa tilor.  
Ie . 12, 46. Ioan 19, 36.  

13. Iar omul curat, care nu se afl  departe 
în c torie i nu va face Pa tile, sufletul 
acela s  se stârpeasc  din poporul s u, c  
n-a adus dar Domnului la vreme. Omul 
acela î i va purta p catul s u.  
14. De va tr i la voi vreun str in s  fac  
i el Pa tile Domnului : dup  legea 

Pa tilor i dup  rânduiala lor s  le fac . O 
singur  lege s  fie i pentru voi i pentru 
str in».  

Ie . 12, 49.  
15. În ziua când a fost a ezat cortul, nor a 
acoperit cortul adun rii, i de seara pân  
diminea a a fost deasupra cortului, ca o 
vedere de foc.  

Ie . 19, 9; 40, 34.  
16. A a era totdeauna : ziua îl acoperea 
un nor i noaptea o vedere de foc.  

Ie . 13, 21; 40, 35.  
17. Când se ridica norul de deasupra 
cortului, atunci fiii lui Israel plecau i în 
locul unde se oprea norul, acolo 
poposeau cu tab ra fiii lui Israel.  

Ie . 40, 36.  
18. Dup  porunca Domnului se opreau 
fiii lui Israel cu tab ra lor i dup  porunca 
Domnului plecau ; tot timpul cât norul 
st tea deasupra cortului, st teau i ei cu 
tab ra.  
19. Când îns  norul st tea mult  vreme 
deasupra cortului, urmau acestui semn al 
Domnului i fiii lui Israel i nu plecau.  

1 Cor. 10, 1.  
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20. Câteodat  se întâmpla ca norul s  stea 
numai pu in  vreme deasupra cortului : 
dup  glasul Domnului se opreau i dup  
porunca Lui plecau la drum.  
21. Câteodat  norul st tea numai de seara 
pân  diminea a, iar diminea a se ridica 
norul ; atunci plecau i ei ; sau st tea 
norul o zi i o noapte, i când se ridica, 
plecau i ei ;  

Ie . 40, 36.  
22. Sau de umbrea norul deasupra 
cortului dou  zile, sau o lun , sau un an, 
fiii lui Israel st teau i nu plecau la drum 
; iar când se ridica el, atunci plecau,  
23. C  din porunca Domnului se opreau 
i din porunca Domnului plecau la drum : 

urmau semnul Domnului, dup  porunca 
dat  de Domnul prin Moise.  
CAP. 10 
Trâmbi ele de argint. C toria 
Israeli ilor. 
1. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2.  «F i  dou  trâmbi e  de  argint  ;  din  
ciocan s  le faci, ca s  fie pentru 
chemarea ob tii i pentru plecarea 
taberei.  
3. De se va trâmbi a din ele, se va aduna 
toat  ob tea la u a cortului adun rii.  
4.  De  se  va  trâmbi a  numai  din  una,  se  
vor aduna la tine toate c peteniile cele 
mai mari ale lui Israel.  
5. Când ve i înso i sunetele cu strig te, se 
vor ridica taberele cele dinspre r rit.  

Num. 2, 3.  
6. Când ve i înso i a doua oar  sunetele 
cu strig te, se vor ridica taberele cele 
dinspre miaz zi. Când ve i înso i a treia 
oar  sunetele cu strig te, se vor ridica 
taberele cele dinspre mare. Când ve i 
înso i a patra oar  sunetele cu strig te, se 
vor ridica taberele cele dinspre 
miaz noapte. S  înso i sunetele cu 
strig te numai pentru plecare.  

Num. 2, 10.  

7. Iar când chema i adunarea, s  suna i, 
dar s  nu înso i sunetele cu strig te.  
8. Din trâmbi e vor suna preo ii, fiii lui 
Aaron : aceasta-i pentru voi lege ve nic  
din neam în neam.  

Ie . 27, 21.  
9. Când ve i merge la r zboi, în p mântul 
vostru, împotriva vr jma ilor care 

lesc asupra voastr , înso i sunetele 
de trâmbi  cu strig te i ve i fi pomeni i 
înaintea Domnului Dumnezeului vostru i 
ve i fi izb vi i de vr jma ii vo tri.  

Num. 31, 6. 2 Paral. 13, 12, 14. Iov 39, 25.  
10. În ziua voastr  de bucurie, la 

rb torile voastre i la lunile noi ale 
voastre, s  trâmbi i din trâmbi e la 
arderile de tot ale voastre i la jertfele 
voastre de împ care i prin aceasta ve i fi 
pomeni i înaintea Dumnezeului vostru. 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru».  

Num. 28, 14. 4 Reg. 11, 14. 2 Paral. 7, 6. Ps. 80, 3.  
11. În anul al doilea, în luna a doua, în 
dou zeci ale lunii, s-a ridicat norul de 
deasupra cortului adun rii ;  

Deut. 1, 6.  
12. i au plecat fiii lui Israel din pustiul 
Sinai dup  taberele lor i s-a oprit norul 
în pustiul Paran.  

Num. 2, 2.  
13. Aceasta a fost întâia plecare, dup  
porunca lui Dumnezeu, dat  prin Moise.  
14. Întâi s-a ridicat steagul taberei fiilor 
lui Iuda cu cetele lor i peste cetele lor 
era Naason, fiul lui Aminadab.  

Num. 1, 7.  
15. Peste cetele semin iei lui Isahar era 
Natanael, fiul lui uar ;  

Num. 1, 8; 2, 5.  
16. Iar peste cetele semin iei fiilor lui 
Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.  

Num. 1, 9; 2, 7.  
17. Apoi s-a ridicat cortul i au plecat fiii 
lui Gher on i fiii lui Merari, care duceau 
cortul.  

Num. 4, 5, 31.  
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18. Dup  aceea s-a ridicat steagul taberei 
lui Ruben cu cetele sale ; peste cetele lui 
era Eli ur, fiul lui edeur ;  

Num. 1, 5.  
19. Peste cetele semin iei lui Simeon era 

elumiel, fiul lui uri adai ;  
Num. 1, 6; 2, 12.  

20. Iar peste cetele semin iei fiilor lui 
Gad era Eliasaf, fiul lui Raguel.  

Num. 1, 14; 2, 14.  
21. Dup  aceea au plecat fiii lui Cahat, 
care duceau lucrurile sfinte, c ci cortul 
trebuia s  fie a ezat înainte de sosirea lor.  
22. Apoi s-a ridicat steagul taberei fiilor 
lui Efraim cu cetele lor ; peste cetele lui 
era Eli ama, fiul lui Amihud.  

Num. 1, 10; 2, 18.  
23. Peste cetele fiilor semin iei lui 
Manase era Gamaliel, fiul lui Peda ur ;  

Num. 1, 10; 2, 20.  
24. Iar peste cetele fiilor semin iei lui 
Veniamin era Abidan, fiul lui Ghedeon.  

Num. 1, 11; 2, 22; 7, 60.  
25. Dup  toate taberele, cel din urm  a 
fost ridicat steagul taberei fiilor lui Dan 
cu cetele sale ; peste cetele lui era 
Ahiezer, fiul lui Ami adai ;  

Num. 1, 12; 2, 25.  
26. Peste cetele semin iei fiilor lui A er 
era Paghiel, fiul lui Ocran ;  

Num. 1, 13; 2, 27.  
27. Iar peste cetele semin iei fiilor lui 
Neftali era Ahira, fiul lui Enan.  
28. Aceasta era rânduiala în care mergeau 
fiii lui Israel cu taberele lor. i a a au 
plecat.  
29. Atunci a zis Moise c tre Hobab fiul 
lui Raguel, madianitul, socrul lui Moise : 
«Noi plec m la locul acela, de care a zis 
Domnul : Vou  vi-l voi da. Hai cu noi i-
i vom face bine, c ci Domnul a gr it 

bine de Israel».  
Ie . 2, 16, 18; 18, 1, 6, 12.  

30. Acela îns  a zis c tre el : «Nu merg, 
ci m  duc în ara mea i la neamul meu».  

Ie . 18, 27.  

31.  Dar  Moise  a  zis  :  «Nu  ne  p si,  
pentru c  tu tii cum ne a ez m noi 
taberele în pustie i vei fi ochiul nostru.  
32. Dac  mergi cu noi, binele ce ni-l va 
face Domnul, îl vom face i noi ie».  
33. Plecând ei de la muntele Domnului, 
au mers trei zile ; iar chivotul legii 
Domnului a mers înaintea lor cale de trei 
zile, ca s  aleag  pentru ei loc de odihn .  

Deut. 31, 8.  
34. Norul Domnului îi umbrea ziua, când 
plecau de la popas.  
35. Când se ridica chivotul, ca s  plece la 
drum, Moise zicea : «Scoal , Doamne, i 

 se risipeasc  vr jma ii T i i s  fug  
de la fa a Ta cei ce Te ur sc pe Tine !»  

2 Paral. 6, 41. Ps. 67, 2; 131, 8.  
36. Iar când se oprea chivotul, el zicea : 
«Întoarce-Te, Doamne, la miile i zecile 
de mii ale lui Israel !»  

Deut. 31, 8.  
CAP. 11 
Pedeapsa poporului pentru l comie. 
1. Poporul îns  începu s  cârteasc  în 
auzul Domnului, iar Domnul auzind, se 
aprinse mânia Lui, izbucni între ei foc de 
la Domnul i începu a mistui marginile 
taberei.  

Lev 10, 2. Num. 21, 4. Ps. 77, 21. Evr. 12, 29.  
2. Atunci a strigat poporul c tre Moise, 
iar Moise s-a rugat Domnului i a încetat 
focul.  

Am. 7, 5.  
3. De aceea s-a numit locul acela : 
Tabeera, adic  ardere, c ci acolo a fost 
aprins între ei focul de la Domnul.  

Num. 12, 9. Deut. 9, 22.  
4. Str inii, dintre ei, începur  s i arate 
poftele i edeau cu ei i fiii lui Israel i 
plângeau, zicând : «Cine ne va hr ni cu 
carne ?  

Ie . 12, 38. Ps. 77, 18. 1 Cor. 10, 6.  
5. C ci ne aducem aminte de pe tele, pe 
care-l mâncam în Egipt în dar, de 
castrave i i de pepeni, de ceap , de praz 
i de usturoi ;  
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6. Acum îns  sufletul nostru tânje te ; 
nimic nu mai este înaintea ochilor no tri 
decât numai mana».  

Num. 21, 5.  
7. Iar mana era ca s mân a de coriandru 
i înf area ei era ca înf area 

cristalului.  
Ie . 16, 12, 14, 31. Ps. 77, 24. În el. 16, 20. Ioan 6, 31, 49. 

1 Cor. 10, 3.  
8. Poporul se ducea i o aduna, o râ neau 
în râ ni e sau o pisau în piu , o fierbeau 
în c ld ri i f ceau din ea turte ; iar 
gustul ei era ca gustul turtelor cu 
untdelemn.  
9. Când c dea noaptea roua pe tab , 
atunci c dea peste ea i mana.  

Ie . 16, 14.  
10. Moise îns  auzea cum plângea fiecare 
prin familiile sale i la u a cortului s u, i 
s-a aprins tare mânia Domnului i s-a 
mâhnit Moise.  
11.  Atunci  a  zis  Moise  c tre  Domnul  :  
«De  ce  întristezi  pe  robul  T u  i  de  ce  
oare n-am aflat mil  înaintea ochilor T i, 

ci ai pus asupra mea sarcina a tot 
poporul acesta ?  
12. Oare eu am z mislit tot poporul 
acesta i oare eu l-am n scut, de-mi zici : 
Ia-l  în  sânul  t u,  cum  ia  doica  pe  copil,  
i-l du în p mântul pe care cu jur mânt l-

am f duit p rin ilor lui ?  
Deut. 1, 25.  

13. De unde s  iau i s  dau eu carne la 
tot poporul acesta ? C ci plâng înaintea 
mea i zic : D -ne carne s  mânc m !  

Mat. 15, 33. Marc. 6, 37.  
14. Eu singur nu voi putea s  duc tot 
poporul acesta, c  acest lucru este greu 
pentru mine.  

Deut. 1, 9.  
15. Dac  faci a a cu mine, atunci mai 
bine  omoar -m ,  de  am  aflat  mil  
înaintea ochilor T i, ca s  nu mai v d 
necazul acesta».  

Ie . 32, 32.  

16. Atunci Domnul a zis c tre Moise : 
«Adun -Mi aptezeci de b rba i, dintre 

trânii lui Israel, pe care-i tii tu c  sunt 
petenii poporului i supraveghetorii lui, 

i du-i la cortul adun rii, ca s  stea cu 
tine acolo.  

Ie . 18, 21, 25. Num. 16, 25. Deut. 1, 15.  
17. C  M  voi pogorî acolo i voi vorbi 
cu tine i voi lua din duhul care este peste 
tine i voi pune peste ei ca s  duc  ei cu 
tine sarcina poporului i s  nu o duci 
numai tu singur.  

Ie . 18, 26. Num. 12, 5. Neem. 9, 20. 1 Cor. 12, 4.  
18. Iar poporului spune-i : S  v  cur i 
pentru ziua de mâine i ve i avea carne, 
deoarece  a i  plâns  în  auzul  Domnului  i  

i zis : Cine ne va hr ni cu carne ? C  ne 
era  bine  în  Egipt  ;  c  are  s  v  dea  
Domnul carne s  mânca i i ve i mânca ;  

Ie . 16, 8; 19, 10.  
19. i ve i mânca nu numai o zi, nici 
numai dou  sau cinci zile, nici numai 
zece sau dou zeci de zile,  
20. Ci o lun  întreag  ve i mânca pân  v  
va da pe nas i v  ve i scârbi de ea, 
pentru c  a i dispre uit pe Domnul, Care 
este între voi, i v-a i plâns înaintea Lui i 

i  zis  :  La  ce  trebuia  s  ie im  noi  din  
Egipt ?»  

Num. 21, 5.  
21. Apoi a zis Moise : «În poporul acesta, 
în care m  aflu, sunt ase sute de mii de 
pede tri i Tu zici : Am s  le dau carne s  

nânce i vor mânca o lun  de zile !  
Num. 20, 10. Mat. 14, 15-16. Ioan 6, 5.  

22. Li se vor t ia, oare, toate oile i to i 
boii, ca s  le ajung  ? Sau tot pe tele 

rii li se va aduna, ca s -i îndestuleze 
?»  

Mat. 15, 33. Marc. 6, 37; 8, 4.  
23. Zis-a Domnul c tre Moise : «Dar, 
oare, mâna Domnului e scurt  ? Acum 
vei vedea de se va împlini sau nu 
cuvântul Meu».  

Is. 50, 2; 59, 1.  
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24. Atunci a ie it Moise i a spus 
poporului cuvintele Domnului, a adunat 
aptezeci de b rba i dintre b trânii 

poporului i i-a pus împrejurul cortului.  
25. i S-a pogorât Domnul în nor i a 
vorbit  cu  el  ;  i  a  luat  din  duhul  care  era  
peste el i a pus peste cei aptezeci de 

rba i c petenii. Îndat  îns  cum a 
odihnit duhul peste ei, au început a 
prooroci, dar apoi au încetat.  

Num. 12, 5. 1 Reg. 10, 5-6. Ioil 3, 1.  
26. Doi dintre b rba i îns  au r mas în 
tab  : pe unul îl chema Eldad i pe 
cel lalt îl chema Medad. i a odihnit i 
peste ei duhul, c ci erau din cei înscri i, 
dar nu veniser  la cort, i au proorocit i 
ei acolo în tab .  
27. Atunci a alergat un tân r i a spus lui 
Moise, zicând : «Eldad i Medad 
proorocesc în tab ».  

Luc. 9, 49.  
28. i r spunzând, Iosua, fiul lui Navi, 
slujitorul lui Moise, unul din ale ii lui, a 
zis : «Domnul meu Moise, opre te-i !»  

Num. 13, 9. Marc. 9, 38. 1 Tes. 5, 19.  
29.  Moise  îns  i-a  zis  :  «Nu  cumva  e ti  
gelos pe mine ? O, de ar fi to i prooroci 
în poporul Domnului i de ar trimite 
Domnul duhul S u peste ei !»  

1 Cor. 14, 1.  
30. Apoi s-a întors Moise în tab  
împreun  cu b trânii lui Israel.  
31. Atunci s-a stârnit vânt de la Domnul, 
a adus prepeli e dinspre mare i le-a 
pres rat împrejurul taberei cale de o zi 
într-o parte i cale de o zi în cealalt  parte 
împrejurul taberei, strat gros aproape de 
doi co i de la p mânt.  

Ie . 16, 13. Ps. 77, 26-27; 104, 40. În el. 16, 2; 19, 11.  
32. Atunci s-a sculat poporul i toat  ziua 
i toat  noaptea aceea i toat  ziua 

urm toare au adunat prepeli e ; i cine a 
adunat pu in, tot a adunat zece co uri i 
le-au întins împrejurul taberei.  

33. Dar carnea era înc  în gura lor i nu 
ispr viser  înc  de mâncat, când se 
aprinse mânia Domnului asupra 
poporului, i a lovit Domnul poporul cu 

taie foarte mare.  
Iov 20, 25. Ps. 77, 30-31; 105, 14.  

34. i s-a pus numele locului aceluia : 
Chibrot-Hataava, adic  mormintele 
poftei, c ci acolo au îngropat pe poporul 
cel aprins de poft .  

Deut. 9, 22.  
35. Apoi a plecat poporul din Chibrot-
Hataava la Ha erot i s-a oprit în Ha erot.  

Num. 13, 1; 33, 16.  
CAP. 12 
Mariam pedepsit  cu lepr . 
1. Mariam i Aaron vorbeau îns  
împotriva lui Moise pentru femeia 
etiopianc , pe care o luase Moise, c ci 
Moise era c torit cu o etiopianc .  

Ie . 2, 21. Num. 16, 2.  
2. Ei ziceau : «Oare numai cu Moise a 
gr it Domnul ? N-a gr it El, oare, i cu 
noi ?» i a auzit acestea Domnul.  
3. Moise îns  era omul cel mai blând 
dintre to i oamenii de pe p mânt.  

Ie . 11, 8. Mat. 11, 29.  
4.  Atunci  a  zis  Domnul  f  de  veste  

tre Moise i c tre Aaron i c tre 
Mariam : «Ie i câte i trei la cortul 
adun rii». i au ie it tustrei.  
5. Atunci S-a pogorât Domnul în stâlpul 
cel  de  nor,  a  stat  la  u a  cortului  i  a  
chemat pe Aaron i pe Mariam i au ie it 
amândoi.  

Ie . 16, 10. Num. 11, 17, 25; 14, 10; 16, 42.  
6. Apoi a zis : «Asculta i cuvintele Mele : 
De este între voi vreun prooroc al 
Domnului, M  ar t lui în vedenie i în 
somn vorbesc cu el.  

1 Reg. 3, 7. Evr. 1, 1.  
7.  Nu  tot  a a  am  gr it  i  cu  robul  Meu  
Moise, - el este credincios în toat  casa 
Mea :  

Evr. 3, 2, 5.  
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8. Cu el gr iesc gur  c tre gur , la ar tare 
i aievea, iar nu în ghicituri, i el vede 

fa a Domnului. Cum de nu v-a i temut s  
cârti i împotriva robului Meu Moise ?»  

Ie . 33, 11. Deut. 34, 10. 1 Cor. 13, 12.  
9. i s-a aprins mânia Domnului asupra 
lor i, dep rtându-Se Domnul,  

Num. 11, 3.  
10. S-a dep rtat i norul de la cort i iat  
Mariam s-a f cut alb  de lepr , ca 

pada. i când s-a uitat Aaron la 
Mariam, iat  era leproas .  

Ie . 4, 6. Deut. 24, 9.  
11.  Atunci  a  zis  Aaron  c tre  Moise  :  
«Rogu-m , domnul meu, s  nu ne 
socote ti gre eala c  ne-am purtat r u i 
am p tuit !  
12. Nu îng dui dar s  fie Mariam ca cel 

scut mort, al c rui trup, la ie irea din 
pântecele mamei sale, este pe jum tate 
putred».  

4 Reg. 5, 10.  
13. Atunci a strigat Moise c tre Domnul 
i a zis : «Dumnezeule, vindec-o !»  

14. Domnul îns  a zis c tre Moise : 
«Dac  tat l ei ar fi scuipat-o în obraz, 
oare n-ar fi trebuit s  se ru ineze apte 
zile ? A a dar s  fie închis apte zile 
afar  din tab , dup  aceea s  intre».  

Lev 13, 46; 14, 8. Iov 30, 10.  
15. i a ezut Mariam închis  afar  din 
tab apte zile i poporul n-a plecat la 
drum pân  s-a cur it Mariam.  
CAP. 13 
Iscoadele trimise în Canaan. 
1. Dup  aceasta a pornit poporul de la 
Ha erot i a poposit în pustiul Paran.  

Num. 11, 35; 33, 17.  
2.  Acolo  a  gr it  Domnul  cu  Moise  i  i-a  
zis :  
3. «Trimite din partea ta oameni ca s  
iscodeasc  p mântul Canaanului pe care 
am  s -l  dau  Eu  fiilor  lui  Israel  spre  
mo tenire ; câte un om de fiecare 
semin ie s  trimi i ; îns  ace tia s  fie to i 

petenii între ei».  

Num. 32, 8. Deut. 1, 22; 9, 23.  
4. i i-a trimis pe ace tia Moise din 
pustiul Paran, dup  porunca Domnului, i 
erau to i c petenii.  

Deut. 1, 22.  
5. Iat  acum i numele lor : ammua, fiul 
lui Zahur, din semin ia lui Ruben.  
6. Safat, fiul lui Hori, din semin ia lui 
Simeon ;  
7. Caleb, fiul lui Iefone, din semin ia lui 
Iuda ;  

Iosua 14, 7.  
8. Igal, fiul lui Iosif, din semin ia lui 
Isahar ;  
9. Osia, fiul lui Navi, din semin ia lui 
Efraim ;  
10. Falti, fiul lui Rafu, din semin ia lui 
Veniamin ;  
11. Gadiel, fiul lui Sodi, din semin ia lui 
Zabulon ;  
12. Gadi, fiul lui Susi, din Manase, 
semin ia lui Iosif ;  
13. Amiel, fiul lui Ghemali, din semin ia 
lui Dan ;  
14. Setur, fiul lui Mihael, din semin ia lui 

er ;  
15. Nahbi, fiul lui Vofsi, din semin ia lui 
Neftali ;  
16. Gheuel, fiul lui Machi, din semin ia 
lui Gad.  
17. Acestea sunt numele b rba ilor pe 
care i-a trimis Moise s  iscodeasc ara. 
Îns  pe  Osia,  fiul  lui  Navi,  Moise  l-a  
numit Iosua.  
18. Trimi ându-i pe ace tia din pustiul 
Paran ca s  iscodeasc  p mântul 
Canaanului, Moise le-a zis :  

Num. 32, 8.  
19. «Sui i-v  din pustiul acesta i v  
urca i pe munte i cerceta i ce p mânt 
este i ce popor locuie te în el ; de este 
tare sau slab, mult la num r sau pu in ;  
20. Cum este ara pe care o locuie te : 
bun  sau rea, cum sunt ora ele în care 
tr ie te el : cu ziduri sau f  ziduri ;  



pag. 204/1780 

21. Cum este p mântul : gras sau slab, de 
sunt pe el copaci sau nu. Fi i curajo i i 
lua i din roadele p mântului aceluia». 
Aceasta se petrecea pe vremea coacerii 
strugurilor.  
22. i s-au dus ei i au cercetat p mântul 
de la pustiul in pân  la Rehob, care vine 
lâng  Hamat.  

2 Reg. 8, 9.  
23. De acolo au trecut în partea de 
miaz zi a Canaanului i au mers pân  la 
Hebron, unde tr iau Ahiman, ai, i 
Talmai, copiii lui Enac. Hebronul fusese 
zidit cu apte ani înaintea ora ului 
egiptean oan.  

Fac. 13, 18. Deut. 1, 28; 2, 10, 21; 9, 2.  
24. Apoi au venit pân  în valea E col, au 
cercetat-o i au t iat de acolo o vi  de 
vie  cu  un strugure  de  poam i au dus-o  
doi pe pârghie. Au mai luat de asemenea 
rodii i smochine.  

Num. 32, 9. Deut. 1, 24.  
25. Locul acesta l-au numit ei valea 

col, adic  valea strugurelui, de la 
strugurele de poam  pe care l-au t iat de 
acolo fiii lui Israel.  
26. i dup  ce au cercetat ei p mântul, s-
au întors dup  patruzeci de zile  
27. i, mergând, au venit la Moise i la 
Aaron i la toat  ob tea fiilor lui Israel, la 
Cade , în pustiul Paran, i le-au adus lor 
i întregii ob ti vi a i le-au ar tat roadele 

mântului aceluia.  
Fac. 14, 7. Deut. 1, 19.  

28. Apoi le-au povestit i au zis : «Am 
fost  în  p mântul  în  care  ne-ai  trimis,  

mântul în care curge miere i lapte i 
iat  roadele lui.  

Ie . 3, 8. Deut. 14, 8. Deut. 1, 25.  
29. Dar poporul care locuie te în el, este 
îndr zne i ora ele sunt înt rite i foarte 
mari, ba i pe fiii lui Enac i-am v zut 
acolo.  
30. Amalec locuie te în partea de miaz zi 
a rii ; Heteii, Heveii, Iebuseii i 

Amoreii locuiesc în mun i, iar Canaaneii 
locuiesc pe lâng  mare i pe lâng  râul 
Iordanului».  

Iosua 11, 3. Num. 14, 6, 24. Iosua 14, 8.  
31. Caleb îns  a lini tit poporul înaintea 
lui Moise, zicând : «Nu, ci s  mergem i 

-l cuprindem, pentru c  îl vom putea 
birui !»  
32. Iar oamenii cei ce fuseser  cu el au 
zis : «Nu putem s  mergem împotriva 
poporului aceluia, pentru c  e mult mai 
puternic decât noi».  
33. i au împr tiat printre fiii lui Israel 
zvonuri rele despre p mântul pe care-l 
cercetaser , zicând : «P mântul pe care l-
am  str tut  noi,  ca  s -l  vedem,  este  un  

mânt care m nânc  pe cei ce locuiesc 
în el i tot poporul, pe care l-am v zut 
acolo, sunt oameni foarte mari.  
34. Acolo am v zut noi i uria i, pe fiii 
lui Enac, din neamul uria ilor ; i nou  ni 
se p rea c  suntem fa  de ei ca ni te 

custe i tot a a le p ream i noi lor».  
Fac. 6, 4. Deut. 2, 10, 21; 9, 2.  

CAP. 14 
Pedeapsa poporului pentru cârtire. 
1. Atunci toat  ob tea a ridicat strig t i a 
plâns poporul toat  noaptea aceea ;  

Num. 21, 5. Deut. 1, 27. Ps. 105, 25.  
2. Cârtind împotriva lui Moise i a lui 
Aaron, to i fiii lui Israel i toat  ob tea au 
zis c tre ei : «Mai bine era s  fi murit în 

mântul Egiptului sau s  murim în 
pustiul acesta !  

Num. 16, 3, 41. Ps. 105, 24.  
3. La ce ne duce Domnul în p mântul 
acela, ca s  c dem în r zboi ? Femeile 
noastre i copiii no tri vor fi prad . Nu ar 
fi, oare, mai bine s  ne întoarcem în Egipt 
?»  

Deut. 1, 26.  
4. Apoi au zis unii c tre al ii : «S  ne 
alegem c petenie i s  ne întoarcem în 
Egipt».  

Neem. 9, 17. Evr. 3, 16.  
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5. Atunci au c zut Moise i Aaron cu 
fe ele la p mânt înaintea întregii adun ri 
a ob tii fiilor lui Israel.  

Num. 16, 4.  
6. Iar Iosua, fiul lui Navi i Caleb al lui 
Iefone, care erau din cei ce cercetaser  
ara, i-au rupt hainele lor  

Fac. 37, 29. Sir. 4, 6, 10. 1 Mac. 2, 55-56.  
7. i au zis c tre ob tea fiilor lui Israel : 
«P mântul, pe care l-am str tut noi, 
este foarte, foarte bun ;  
8.  De  va  fi  Domnul  bun  cu  noi,  ne  va  
duce în p mântul acela i ni-l va da nou  
; în p mântul acela izvor te lapte i 
miere.  

Ie . 3, 8. Num. 13, 28.  
9. Deci nu v  ridica i împotriva 
Domnului i nu v  teme i de poporul 

mântului aceluia, c ci va ajunge 
mâncarea noastr  : ei n-au ap rare, iar cu 
noi este Domnul. Nu v  teme i de ei !»  

Deut. 20, 3; 32, 42-43.  
10. Atunci toat  ob tea a zis : «S -i 
ucidem cu pietre !» Dar iat  slava 
Domnului s-a ar tat în nor tuturor fiilor 
lui Israel la cortul adun rii.  

Ie . 17, 4. Num. 12, 5.  
11. i a zis Domnul c tre Moise : «Pân  
când M  va sup ra poporul acesta i pân  
când nu va crede el în Mine, cu toate 
minunile ce am f cut în mijlocul lui ?  
12. Îl voi lovi cu cium i-l voi pierde i 
te voi face pe tine i casa tat lui t u 
popor numeros i mai puternic decât 
acesta !»  

Ie . 32, 10.  
13. Moise îns  a zis c tre Domnul : «Vor 
auzi de aceasta Egiptenii, din mijlocul 

rora ai scos Tu, cu puterea Ta, pe 
poporul acesta  

Ie . 32, 12. Deut. 9, 25. Ps. 98, 6.  
14. i vor spune locuitorilor p mântului 
acestuia, care au auzit, c  Tu, Doamne, 
Te afli în mijlocul poporului acestuia i 
Tu, Doamne, le dai s  Te vad  fa  c tre 

fa ,  i  c  Tu  mergi  înaintea  lor,  ziua  în  
stâlp de nor i noaptea în stâlp de foc.  

Ie . 13, 21; 40, 35-36. Ps. 67, 8.  
15. Iar dac  Tu vei pierde pe poporul 
acesta, ca pe un om, atunci popoarele 
care au auzit de numele T u vor zice :  

Ie . 32, 12.  
16. Domnul n-a putut duce pe poporul 
acesta în p mântul pe care cu jur mânt l-
a  f duit  s -l  dea  lor  i  de  aceea  l-a  
pierdut în pustie.  

Deut. 9, 28. Iez. 20, 9, 14.  
17. Deci, înal -se acum puterea Ta, 
Doamne, cum ai spus Tu, zicând :  
18. Domnul este îndelung-r bd tor, mult-
îndurat i adev rat, iertând f delegile, 
gre elile i p catele i nel sând 
nepedepsit, ci pedepse te nelegiuirile 

rin ilor în copii pân  la al treilea i al 
patrulea neam.  

Ie . 20, 5. Deut. 5, 9. Ps. 102, 8. Ier. 32, 18.  
19. Iart  p catul poporului acestuia, dup  
mare mila Ta, precum ai iertat Tu 
poporul acesta din Egipt i pân  acum».  

Ie . 32, 12.  
20. Zis-a Domnul c tre Moise : «Voi 
ierta, dup  cuvântul t u,  
21. Dar viu sunt Eu i viu e numele Meu 
i de slava Domnului e plin tot p mântul :  

Deut. 1, 35; 2, 14. Ps. 94, 11.  
22. To i b rba ii câ i au v zut slava Mea 
i minunile pe care le-am f cut în 

mântul Egiptului i în pustie, i M-au 
ispitit pân  acum de zeci de ori i n-au 
ascultat glasul Meu,  
Fac. 31, 7. Neem. 4, 12. Ps. 77, 40. Eccl. 7, 20. Evr. 3, 16.  
23. Nu vor vedea p mântul pe care Eu cu 
jur mânt l-am f duit p rin ilor lor ; ci 
numai copiilor lor, care sunt aici cu 
Mine, care nu tiu ce este binele i ce este 

ul i tuturor nevârstnicilor, care nu 
judec , acelora le voi da p mântul, iar 
to i cei ce M-au am rât nu-l vor vedea ;  

Num. 32, 11. Deut. 1, 35. 1 Cor. 10, 5. Evr. 3, 11.  
24. Iar pe robul Meu Caleb, îl voi duce în 

mântul în care a umblat i semin ia lui 
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îl  va  mo teni,  pentru  c  în  el  a  fost  alt  
duh i pentru c  el s-a supus Mie.  

Iosua 14, 6, 8, 13. Jud. 1, 20. 1 Mac. 2, 56.  
25. Amaleci ii i Canaaneii locuiesc pe 
vale ; mâine s  v  întoarce i i s  v  
duce i în pustie, spre Marea Ro ie».  

Deut. 1, 40.  
26. i a mai gr it Domnul cu Moise i cu 
Aaron i a zis :  
27. «Pân  când aceast  ob te rea va cârti 
împotriva Mea ? Cârtirea cu care fiii lui 
Israel cârtesc împotriva Mea, o aud.  

Ps. 105, 25.  
28. Deci, spune-le : Viu sunt Eu, zice 
Domnul ! Dup  cum a i zis în auzul Meu, 

a voi face cu voi :  
Num. 26, 65; 32, 10-11.  

29. În pustia aceasta vor c dea oasele 
voastre i voi to i cei num ra i, de la 
dou zeci de ani în sus, care a i cârtit 
împotriva Mea, oricâ i a i fi la num r,  

Deut. 1, 35; 2, 14. Ps. 105, 26. Iuda 1, 5.  
30. Nu ve i intra în p mântul pentru care, 
ridicându-Mi mâna, M-am jurat s  v  

ez, ci numai Caleb, fiul lui Iefone, i 
Iosua, fiul lui Navi.  

Num. 26, 65; 32, 12. Deut. 1, 36. Iosua 14, 6. Iez. 20, 13.  
31. Pe copiii vo tri, despre care voi 
zicea i c  vor ajunge prad  vr jma ilor, îi 
voi duce acolo i ei vor cunoa te 

mântul pe care voi l-a i nesocotit ;  
Deut. 1, 39.  

32. Iar oasele voastre vor c dea în pustia 
aceasta.  
33. Copiii vo tri vor r ci prin pustie 
patruzeci de ani i vor suferi pedeaps  
pentru desfrânarea voastr , pân  vor 

dea toate oasele voastre în pustie.  
Ps. 94, 10.  

34. Dup  num rul celor patruzeci de zile, 
în care a i iscodit p mântul Canaan, ve i 
purta pedeapsa pentru p catele voastre 
patruzeci de ani, câte un an pentru fiecare 
zi, ca s  cunoa te i ce înseamn  s  fi i 

si i de Mine.  
Ps. 94, 10.  

35.  Eu,  Domnul,  am  gr it  !  i  a a  voi  
face cu toat  ob tea aceasta rea, care s-a 
ridicat împotriva Mea : în pustia aceasta 
vor pieri i vor muri to i !»  

Ier. 6, 19.  
36. i oamenii pe care-i trimisese Moise 

 iscodeasc  p mântul i care la 
întoarcere au înt râtat împotriva lui toat  
ob tea aceasta, r spândind zvonuri rele 
despre ara aceea,  
37. Au murit lovi i înaintea Domnului, 
pentru c  au r spândit zvonurile despre 
ara aceea.  

Iuda 1, 5. 1 Cor. 10, 10. Evr. 5, 17.  
38. Numai Iosua, fiul lui Navi, i Caleb, 
fiul lui Iefone, au r mas vii dintre b rba ii 
aceia care fuseser  s  iscodeasc ara 
Canaan.  

Sir. 46, 10.  
39. Cuvintele acestea le-a spus Moise 
înaintea tuturor fiilor lui Israel i poporul 
s-a întristat foarte tare.  
40. Sculându-se ei deci dis-de-diminea , 
s-au dus pe vârful muntelui, zicând : 
«Iat , ne ducem la locul acela de care ne-
a gr it Domnul, c ci am gre it !»  

Deut. 1, 41.  
41. Moise îns  le-a zis : «Pentru ce 

lca i porunca Domnului ? Nu ve i 
izbuti.  
42. Nu v  duce i, c ci Domnul nu este 
între voi i ve i c dea înaintea vr jma ilor 
vo tri ;  
43. C ci Amaleci ii i Canaaneii sunt 
acolo înaintea voastr i ve i c dea de 
sabie, pentru c  v-a i ab tut de la Domnul 
i Domnul nu va fi cu voi».  

44. Dar ei au îndr znit s  se urce pe 
vârful muntelui ; iar chivotul legii 
Domnului i Moise n-au p sit tab ra.  

Deut. 1, 43.  
45. Atunci s-au suit Amaleci ii i 
Canaaneii care tr iau în muntele acela i 
i-au înfrânt i i-au gonit pân  la Horma i 
s-au întors în tab .  

Jud. 1, 17.  
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CAP. 15 
Felurite jertfe. Pedeapsa pentru 

lcarea zilei odihnei. 
1. În vremea aceea a gr it Domnul cu 
Moise i a zis :  
2. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune : 
Când ve i intra în p mântul vostru de 
locuit, pe care Eu îl voi da vou ,  
3. i când ve i face jertfe Domnului din 
oi sau din boi, ardere de tot, sau jertf  de 

duin  sau de bun  voie, sau când 
ve i face la s rb torile voastre mireasm  
pl cut  Domnului,  

Ie . 29, 18. Lev 7, 16.  
4. Atunci cel ce aduce darul s u 
Domnului s  aduc  jertf  de pâine a 
zecea parte de ef  de f in  de grâu curat , 
amestecat  cu un sfert de hin de 
untdelemn,  

Ie . 16, 36. Lev 2, 5; 14, 10.  
5. i vin pentru turnare, a patra parte de 
hin  la  ardere  de  tot  sau  la  jertfa  de  

duin , la fiecare miel va face la fel 
întru miros bine-pl cut Domnului.  
6. Iar când ve i aduce berbec, adu jertf  
de pâine dou  zecimi de ef  de f in  de 
grâu curat , amestecat  cu a treia parte de 
hin de untdelemn ;  
7. i vin de turnare s  aduci a treia parte 
de hin, întru miros de bun  mireasm  
Domnului.  
8. Dac  aduce i junc, ardere de tot, sau 
jertf  de f duin , sau jertf  de 
împ care,  
9. Atunci cu juncul s  aduci prinos de 
pâine trei zecimi de ef  de f in  de grâu, 
amestecat  cu jum tate de hin de 
untdelemn.  
10. i vin pentru turnare, jum tate de hin 
la jertf , întru miros de bun  mireasm  
Domnului.  
11. A a s  faci totdeauna, când aduci 
junc sau berbec, miel sau capr ,  

12. Dup  num rul jertfelor pe care le 
face i ; a a s  aduce i la fiecare, dup  
num rul lor.  
13. Tot b tina ul s  fac  a a când aduce 
jertfe de acestea întru mireasm  pl cut  
Domnului.  

Lev 1, 17; 3, 5, 16.  
14. De va tr i îns  printre voi în p mântul 
vostru un str in i ar fi între voi din neam 
în neam, i va voi s  aduc  jertf  pentru 
miros pl cut Domnului, s  fac  a a cum 
face i voi.  
15. Pentru voi ob tea Domnului i pentru 
str inul care locuie te între voi, o singur  
lege s  fie, lege ve nic  din neam în 
neam.  Cum  sunte i  voi  a a  s  fie  i  
str inul înaintea Domnului.  

Ie . 12, 49. Lev 24, 22. Num. 9, 14.  
16. O singur  lege i acelea i drepturi s  
fie pentru voi i pentru str inul care 
locuie te la voi».  

Deut. 1, 16.  
17. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
18. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune : 
Când ve i intra în p mântul în care v  
duc,  
19. i ve i mânca pâinea rii aceleia, s  
în i prinos Domnului.  

Ie . 23, 15-16.  
20. Pârg  din aluatul vostru s  în i dar 
Domnului o azim  ; dar s-o în i a a ca 
prinosul din arie ;  

Lev 23, 10-11. Neem. 10, 37.  
21. Pârg  din aluatul vostru s  în i dar 
Domnului din neam în neam.  
22. Dac  îns  ve i gre i din ne tiin i nu 
ve i împlini toate poruncile acestea, pe 
care le-a rostit Domnul lui Moise,  

Lev 4, 13.  
23. i tot ce v-a poruncit Domnul prin 
Moise din ziua în care a început Domnul 
a v  porunci,  
24. Dac  gre eala e din neb garea de 
seam  a ob tii, atunci toat  ob tea s  
aduc  din ciread  un junc f  meteahn , 
ardere de tot, întru miros binepl cut 
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Domnului, cu dar de pâine, cu turnarea 
lui dup  rânduial , i din turma de capre, 
un ap ca jertf  pentru p cat  

Lev 4, 13.  
25. i se va ruga preotul pentru toat  
ob tea fiilor lui Israel i li se va ierta, c ci 
aceasta a fost gre eal i ei au adus darul 
lor Domnului i jertf  pentru p catul lor 
înaintea Domnului, pentru gre eala lor.  
26. Atunci se va ierta întregii ob ti a 
fiilor lui Israel i str inului care tr ie te 
între  ei,  pentru  c  tot  poporul  a  f cut  
aceasta din ne tiin .  
27. Dac  vreun suflet a gre it din 
ne tiin , s  aduc  o capr  de un an jertf  
pentru p cat  

Lev 4, 27.  
28. i se va ruga preotul pentru sufletul 
care a f cut p cat din ne tiin  înaintea 
Domnului i va afla mil i i se va ierta.  
29.  i  pentru  b tina ul  din  Israel  i  
pentru str inul care tr ie te între voi, o 
singur  lege s  fie când cineva va p tui 
din ne tiin .  

Ie . 12, 49. Lev 24, 22.  
30. Iar dac  cineva dintre b tina i sau 
dintre str ini va face ceva din 
îndr zneal , acela hule te pe Domnul i 
sufletul lui se va stârpi din poporul s u,  

1 Ioan 5, 16.  
31. C ci a dispre uit cuvântul Domnului 
i a c lcat poruncile Lui ; s  se stârpeasc  

sufletul acela i p catul lui va fi asupra 
lui».  
32. Când se aflau fiii lui Israel în pustiu, 
au g sit un om adunând lemne în ziua 
odihnei ;  

Ie . 20, 8.  
33. i cei ce l-au g sit adunând lemne în 
ziua odihnei l-au adus la Moise i Aaron 
i la toat  ob tea fiilor lui Israel ;  

34. i l-au pus sub paz , pentru c  nu era 
înc  hot rât ce s  fac  cu el.  

Lev 24, 12.  
35.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  
«Omul acesta s  moar  ; s  fie ucis cu 

pietre de c tre toat  ob tea fiilor lui 
Israel, afar  din tab  !»  

Ie . 31, 14.  
36. L-au scos deci toat  ob tea fiilor lui 
Israel afar  din tab i l-au ucis cu 
pietre toat  ob tea, afar  din tab , cum 
poruncise Domnul lui Moise.  

Iosua 7, 25.  
37. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
38. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune 

i fac  ciucuri la poalele hainelor lor, 
din neam în neam, i pe deasupra 
ciucurilor de la poalele hainelor lor s  
pun  un iret de m tase violet .  

Deut. 22, 12. Mat. 23, 5.  
39. Ciucurii ace tia s  fie ca, uitându-v  
la ei, s  v  aduce i aminte de toate 
poruncile Domnului i s  le împlini i i s  
nu umbla i dup  inima voastr i dup  
ochii vo tri care v  îndeamn  la 
desfrânare ;  
40. Ca s  v  aduce i aminte i s  plini i 
toate poruncile Mele i s  fi i sfin i 
înaintea Dumnezeului vostru.  

Mat. 15, 3.  
41. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, 
Care v-am scos din p mântul Egiptului, 
ca s  fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru».  

Fac. 17, 7. Ie . 20, 2. Lev 11, 45.  
CAP. 16 
Pedeapsa r zvr titorilor. 
1. Atunci Core, fiul lui I har, fiul lui 
Cahat,  fiul  lui  Levi,  cu  Datan  i  cu  
Abiron, fiii lui Eliab, cu On, fiul lui Felet, 
din semin ia lui Ruben, s-au sculat 
împotriva lui Moise,  

Ie . 6, 21. Num. 26, 9; 27, 3. Sir. 45, 22. Iuda 1, 11.  
2. Împreun  cu dou  sute cincizeci de 

rba i, c petenii ale ob tii fiilor lui 
Israel, oameni însemna i, care erau 
chema i la adunare.  

Ie . 18, 22. Num. 12, 1. Ps. 105, 16.  
3. Adunându-se ace tia împotriva lui 
Moise i Aaron, le-au zis : «Destul ! 
Toat  ob tea i to i cei ce o alc tuiesc 
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sunt sfin i i Domnul este între ei. Pentru 
ce v  socoti i voi mai presus de adunarea 
Domnului !»  

Num. 14, 2.  
4. Auzind acestea, Moise a c zut cu fa a 
la p mânt  

Num. 14, 5.  
5. i a gr it lui Core i tuturor p rta ilor 
lui i le-a zis : «Mâine va ar ta Domnul 
cine este al Lui i cine este sfânt, ca s i-
L  apropie  ;  i  pe  cine  va  alege  El,  pe  
acela îl va i apropia la Sine.  

2 Tim. 2, 19. Evr. 5, 4.  
6. Iat  ce s  face i : Core i to i p rta ii 

i s  v  lua i c delni e  
7.  i  mâine s  pune i în acestea foc i  s  
turna i în ele t mâie înaintea Domnului, 
i pe cine va alege Domnul, acela va fi 

sfânt. Destul, fiii lui Levi !  
8. Apoi a zis iar i Moise c tre Core : 
«Asculta i, fii ai lui Levi :  
9. Oare e pu in lucru pentru voi c  
Dumnezeul lui Israel v-a osebit de ob tea 
lui Israel i v-a apropiat la Sine ca s  
face i slujbe la cortul Domnului i s  sta i 
înaintea ob tii Domnului, slujind pentru 
ea ?  

Num. 3, 6.  
10. El te-a apropiat pe tine i cu tine pe 
to i fra ii t i, fiii lui Levi. Alerga i acum 
i dup  preo ie ?  

11. A adar tu i toat  ob tea ta, v-a i 
adunat împotriva Domnului. Ce este 
Aaron, de cârti i împotriva lui ?»  

Ie . 16, 7. Luc. 10, 16.  
12. Atunci a trimis Moise s  cheme pe 
Datan i pe Abiron, fiii lui Eliab. Ei îns  
au zis : «Nu mergem !  
13. Oare pu in lucru e c  ne-ai scos din 
ara unde curge miere i lapte i ne-ai 

adus s  ne pierzi în pustie ? Vrei s i 
domne ti peste noi ?  
14. Dusu-ne-ai tu oare în ara unde curge 
lapte i miere i datu-ne-ai tu oare în 

st pânire arinile i viile ei ? Vrei s  sco i 
ochii oamenilor acestora ? Nu mergem !»  

Ie . 3, 8; 13, 5; 33, 3.  
15. i s-a mâhnit Moise foarte tare i a 
zis c tre Domnul : «S  nu- i întorci ochii 

i la prinosul lor. Eu nici unuia dintre ei 
nu i-am luat asinul i r u n-am f cut nici 
unuia dintre ei».  

Fac. 4, 4-5.  
16.  Apoi  a  zis  Moise  c tre  Core  :  
«Sfin te- i ceata ta i mâine s  fi i gata 
înaintea Domnului : tu, ei i Aaron.  
17. Lua i-v  fiecare c delni e, pune i în 
ele t mâie i v  apropia i fiecare cu 

delni a înaintea Domnului, cu dou  
sute cincizeci de c delni e : i tu i Aaron 

 aduce i fiecare c delni a voastr ».  
18. i i-a luat fiecare c delni a sa, au pus 
în ele foc, au turnat t mâie în ele ; i au 
stat înaintea intr rii cortului adun rii 
Moise i Aaron.  
19. Core îns  a adunat împotriva lor toat  
ob tea înaintea u ii cortului adun rii. i 
s-a ar tat slava Domnului la toat  ob tea.  

Ie . 16, 10. Lev 9, 6, 23.  
20. i a gr it Domnul cu Moise i Aaron 
i a zis :  

21. «Osebi i-v  de ob tea aceasta i-i voi 
pierde într-o clip ».  
22. Iar ei au c zut cu fe ele la p mânt i 
au zis : «Doamne, Dumnezeul duhurilor 
i  a  tot  trupul,  un  om  a  gre it  i  Tu  Te  

mânii pe toat  ob tea ?»  
2 Reg. 24, 17. Ps. 30, 5; 145, 3-4. Ier. 32, 27. Luc. 8, 55. 

Evr. 12, 9.  
23. Domnul îns  i-a zis lui Moise :  
24. «Spune ob tii : Feri i-v  în toate 

ile de locuin a lui Core, a lui Datan i 
a lui Abiron».  

Num. 12, 15.  
25. Atunci, sculându-se, Moise s-a dus la 
Datan i Abiron i s-au dus dup  el i to i 

trânii lui Israel.  
26. i a zis ob tii : «Feri i-v  de corturile 
acestor oameni netrebnici i s  nu v  
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atinge i de tot ce e al lor, ca s  nu pieri i 
cu toate p catele lor».  
27. i ei au ocolit s la urile lui Core, 
Datan i Abiron ; iar Datan i Abiron 
ie iser i st teau la u ile corturilor lor, 
cu femeile lor i cu fiii lor i cu pruncii 
lor.  
28. Zis-a Moise : «C  Domnul m-a trimis 

 fac toate lucrurile acestea i c  nu le 
fac eu de la mine, ve i cunoa te din aceea 
:  
29. De vor muri ace tia, cum mor to i 
oamenii, i de-i va ajunge aceea i 
pedeaps , care ajunge pe to i oamenii, - 
atunci nu m-a trimis Domnul.  
30. Iar dac  Domnul va face lucru 
neobi nuit, de- i va deschide p mântul 
gura sa i-i va înghi i pe ei i casele lor i 
corturile lor i tot ce au ei, i dac  ei vor 
fi du i de vii în locuin a mor ilor, atunci 

ti i c  oamenii ace tia au dispre uit pe 
Domnul».  

Num. 27, 3. Deut. 11, 6. Ps. 105, 17.  
31. Cum a încetat el s  spun  toate 
cuvintele acestea, s-a desf cut p mântul 
sub aceia  

Num. 26, 10.  
32. i i-a deschis p mântul gura sa i i-a 
înghi it pe ei i casele lor, pe to i oamenii 
lui Core i toat  averea ;  

Ps. 62, 10.  
33. i s-au pogorât ei cu toate câte aveau 
de vii în locuin a mor ilor, i-a acoperit 

mântul i au pierit din mijlocul ob tii.  
34. i tot Israelul, care era împrejurul lor, 
a fugit la strig tele lor, c  ziceau : «S  nu 
ne înghit i pe noi p mântul !»  
35. A ie it apoi foc de la Domnul i a 
mistuit pe cei dou  sute cincizeci de 

rba i care au adus t mâie.  
Lev 10, 2. Sir. 45, 25.  

36. Dup  aceea a gr it Domnul cu Moise 
i a zis :  

37. «Spune lui Eleazar, fiul preotului 
Aaron, s  adune c delni ele cele de 

aram  ale celor ar i i focul str in s -l 
arunce afar , c ci s-au sfin it c delni ele 

to ilor acestora prin moartea lor.  
38. S  le sf râme deci i s  le fac  foi 
pentru acoperit jertfelnicul. Pentru c  le-
au adus aceia înaintea Domnului, s-au 
sfin it i vor fi semn pentru fiii lui 
Israel».  
39. A luat deci Eleazar, fiul preotului 
Aaron, c delni ele cele de aram , pe care 
le aduseser  cei ar i, i le-a pref cut în 
foi pentru acoperit jertfelnicul,  
40. Ca s i aduc  aminte fiii lui Israel c  
nimeni  din  alt  neam,  care  nu  e  din  
semin ia lui Aaron, s  nu se apropie s  
aduc  t mâiere înaintea Domnului, i s  
nu fie ca i Core i p rta ii lui, precum îi 
gr ise Domnul prin Moise.  
41. A doua zi îns  toat  ob tea fiilor lui 
Israel a cârtit împotriva lui Moise i a lui 
Aaron i a zis : Voi a i omorât poporul 
Domnului.  

Num. 14, 2; 20, 3.  
42. i când s-a adunat ob tea împotriva 
lui Moise i Aaron, ace tia s-au întors 

tre cortul adun rii, i iat  norul l-a 
acoperit i s-a ar tat slava Domnului.  

Ie . 16, 10. Num. 12, 5.  
43. i a venit Moise i Aaron la cortul 
adun rii.  
44. Atunci a gr it Domnul cu Moise i 
Aaron i a zis :  
45. «Dep rta i-v  de ob tea aceasta, c  
într-o clip  o voi pierde». Iar ei au c zut 
cu fa a la p mânt.  
46.  i  a  zis  Moise  c tre  Aaron  :  «Ia- i  

delni a, pune în ea foc de pe jertfelnic, 
arunc  în ea t mâie i du-o repede în 
tab i te roag  pentru ei, c  a ie it 
mânie de la fa a Domnului i a început 
pedepsirea poporului».  

În el. 18, 20-21.  
47. Atunci Aaron a luat, cum îi zisese 
Moise, a alergat în mijlocul ob tii i iat  
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se începuse moartea în popor ; i a pus 
mâia i s-a rugat pentru popor ;  

48. i stând el între mor i i vii, a încetat 
taia.  

49. Au murit atunci din pedepsirea aceea 
paisprezece mii apte sute de oameni, 
afar  de cei ce muriser  pentru 

zvr tirea lui Core.  
50. Iar dup  ce a încetat pedepsirea, s-a 
întors Aaron la Moise, la u a cortului 
adun rii.  
CAP. 17 
Adeverirea preo iei lui Aaron. 
1. Dup  aceea a gr it Domnul lui Moise 
i a zis :  

2. «Spune fiilor lui Israel i ia de la ei, de 
la toate c peteniile lor, dup  semin ii, 
dou sprezece toiege, câte un toiag de 
fiecare semin ie, i numele fiec rei 

petenii scrie-l pe toiagul s u ;  
3. Iar numele lui Aaron s -l scrii pe 
toiagul lui Levi, c ci un toiag vor da de 
fiecare c petenie de semin ie.  
4. Toiegele acelea s  le pui în cortul 
adun rii înaintea chivotului legii, unde 

 ar t ie.  
Ie . 25, 22.  

5. i va fi c  toiagul omului pe care-l voi 
alege va odr sli ; i a a voi potoli cârtirea 
fiilor lui Israel, cu care cârtesc ei 
împotriva voastr ».  
6. i Moise a spus acestea fiilor lui Israel 
i toate c peteniile lor i-au dat toiegele, 

câte un toiag de fiecare c petenie, adic  
dou sprezece toiege, dup  cele 
dou sprezece semin ii ale lor ; i toiagul 
lui Aaron era între toiegele lor.  
7. Apoi Moise a pus toiegele înaintea 
Domnului, în cortul adun rii.  
8. Iar a doua zi a intrat Moise i Aaron în 
cortul adun rii i iat  toiagul lui Aaron, 
din casa lui Levi, odr slise, înmugurise, 
înflorise i f cuse migdale.  

Is. 11, 1. Evr. 9, 4.  

9. i atunci a scos Moise toate toiegele de 
la fa a Domnului la to i fiii lui Israel ; i 
au v zut i i-au luat fiecare toiagul s u.  
10. Apoi a zis Domnul c tre Moise : 
Pune iar toiagul lui Aaron înaintea 
chivotului legii spre p strare, ca semn 
pentru fiii neascult tori, ca s  înceteze de 
a  mai  cârti  împotriva  Mea,  ca  s  nu  
moar  !»  

Num. 20, 8. Evr. 9, 4.  
11.  i  a  f cut  Moise  a a  ;  cum  îi  
poruncise Domnul a a a f cut.  
12. i au zis fiii lui Israel c tre Moise : 
«Iat  murim, pierim, pierim cu to ii !  
13. Tot cel ce se apropie de cortul 
Domnului moare ; nu cumva o s  murim 
cu to ii ?»  

Is. 64, 10.  
CAP. 18 
Slujba i veniturile preo ilor i 
levi ilor. 
1. Zis-a Domnul c tre Aaron : «Tu, fiii 

i i casa tat lui t u cu tine ve i purta 
catul pentru nep sarea de loca ul sfânt 

; tu i fiii t i împreun  cu tine ve i purta 
catul pentru nep sarea de preo ia 

voastr .  
2. Apropie- i pe fra ii t i, semin ia lui 
Levi, neamul tat lui t u, ca s  fie pe 
lâng  tine i s i slujeasc  ; iar tu i fiii 

i împreun  cu tine ve i fi la cortul 
adun rii.  
3. Levi ii s  p zeasc  cele rânduite de 
tine i s  fac  slujb  la cort, dar s  nu se 
apropie de lucrurile loca ului sfânt i de 
jertfelnic, ca s  nu moar i ei i voi.  
4.  S  fie  deci  pe  lâng  tine  i  s  fac  
slujb  la cortul adun rii i toate lucr rile 
la cort ; iar altul s  nu se apropie de tine.  
5. A a s  face i slujba în loca ul sfânt i 
la jertfelnic, i nu va mai veni mânia 
asupra fiilor lui Israel ;  
6. C  am ales din fiii lui Israel pe fra ii 
vo tri, pe levi i, i vi i-am dat ca dar 
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închinat Domnului, s  fac  slujb  la 
cortul adun rii ;  

Num. 8, 16. Iosua 13, 14.  
7. Iar tu i fiii t i s  v  îndeplini i preo ia 
voastr  în toate cele ce in de jertfelnic i 
ce  se  afl  în untru  dup  perdea,  i  s  

vâr i slujbele darului vostru preo esc, 
iar  altul  str in,  de  se  va  apropia,  s  fie  
omorât».  

Num. 3, 10, 38; 16, 40. Deut. 10, 8.  
8. Zis-a Domnul c tre Aaron : «Iat  Eu 
am dat în seama voastr  pârga Mea din 
toate cele închinate Mie de fiii lui Israel : 
ie i le-am dat acestea i dup  tine fiilor 
i, pentru cinul vostru, pentru preo ia 

voastr , prin lege ve nic .  
Lev 6, 16, 29. Num. 31, 41.  

9. Iat  ce este al t u din cele preasfinte, în 
afar  de cele ce se dau focului : orice dar 
de pâine al lor, orice jertf  pentru p cat a 
lor i orice jertf  pentru vin , ce-Mi aduc 
ei, aceste lucruri preasfinte s  fie ale tale 
i ale fiilor t i.  

Lev 2, 3. Sir. 7, 32-33.  
10. Acestea s  le mânca i în locul cel 
sfânt. Tu i fiii t i, to i cei de parte 

rb teasc  ai vo tri pot s  m nânce din 
ele. Cele sfinte s  fie ale tale.  

Lev 6, 16, 28; 7, 6.  
11.  i  iat  ce  s  mai  fie  al  vostru  din  
darurile lor ridicate : toate darurile 
ridicate ale fiilor lui Israel i toate 
darurile lor leg nate i le-am dat ie i 
fiilor t i i fiicelor tale, care sunt cu tine, 
prin lege ve nic . Tot cel curat din casa 
ta poate s  m nânce din acestea.  

Lev 7, 34. Sir. 7, 33-35.  
12. Toat  pârga de untdelemn i toat  
pârga de struguri i pârga grâului lor, 
toate câte aduc ei Domnului, i le-am dat 
ie.  

Neem. 10, 37.  
13. Cele dintâi roade ale p mântului lor, 
pe care le aduc ei Domnului, s  fie ale 
tale, i tot cel curat din casa ta poate s  

nânce din acestea.  

14. Tot ce este afierosit în Israel s  fie al 
u.  

Lev 27, 28.  
15. Tot ce se na te întâi din tot trupul, din 
oameni i din dobitoace, i se aduce 
Domnului,  s  fie  al  t u  ;  dar  întâiul  

scut dintre oameni s  se r scumpere i 
întâiul n scut dintre dobitoacele necurate 

 se r scumpere ;  
Ie . 34, 19. Luc. 2, 23.  

16. Iar pre ul r scump rii lui, la o lun  
dup  na tere, este cinci sicli de argint, 
dup  siclul sfânt, care are dou zeci de 
ghere.  

Ie . 30, 13. Lev 27, 25. Num. 3, 47. Iez. 45, 12.  
17. Îns  întâiul n scut al vacilor, întâiul 

scut al oilor i întâiul n scut al 
caprelor, nu se r scump  : ace tia sunt 
sfin i ; cu sângele lor s  strope ti 
jertfelnicul. Gr simea lor s-o arzi ca 
jertf , întru miros de bun  mireasm  
Domnului ;  

Lev 3, 9; 4, 7.  
18. Iar carnea lor este a ta i tot ale tale 
sunt pieptul în at i oldul drept.  

Ie . 29, 22, 27. Lev 7, 34.  
19. Toate darurile sfinte, în ate, care se 
aduc Domnului de fiii lui Israel, i le dau 
ie, fiilor t i i fiicelor tale care sunt cu 

tine, prin lege ve nic . Acest leg mânt de 
nec lcat este ve nic înaintea Domnului 
pentru tine i pentru urma ii t i».  

Ie . 27, 21. Num. 18, 8; 31, 41.  
20. Zis-a Domnul c tre Aaron : «În 

mântul lor nu vei avea nici mo tenire, 
nici parte nu vei avea între ei. Eu sunt 
partea ta i mo tenirea ta între fiii lui 
Israel,  

Deut. 10, 9; 12, 12; 18, 1-2. Iosua 13, 14, 33. Ps. 118, 57. 
Iez. 44, 28.  

21. Iar fiilor lui Levi, iat , Eu le-am dat 
mo tenire toat  zeciuiala din toate câte 
are Israel, pentru slujba lor pe care o fac 
la cortul adun rii.  

Evr. 7, 8.  
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22. De acum fiii lui Israel s  nu mai vin  
la cortul adun rii, ca s  nu fac  p cat 
aduc tor de moarte.  
23. Ci la cortul adun rii s  fac  slujba 
levi ii i s  ia asupr i p catul lor. 
Aceasta este lege ve nic  în neamul 
vostru.  
24. Dar printre fiii lui Israel ei nu vor 
avea mo tenire, c ci zeciuiala fiilor lui 
Israel, pe care ace tia o aduc dar 
Domnului, am dat-o levi ilor mo tenire i 
de aceea le-am i zis Eu c  nu vor avea 
mo tenire între fiii lui Israel».  

Lev 27, 30. Deut. 10, 9; 12, 12. Neem. 12, 47.  
25. Apoi a gr it Domnul lui Moise i a 
zis :  
26. «Vorbe te levi ilor i le zi : Când ve i 
lua de la fiii lui Israel zeciuiala, pe care 
v-am dat-o ca mo tenire, s  în i din ea 
dar Domnului a zecea parte, ca zeciuial ,  

Deut. 14, 22.  
27. i vi se va socoti acest dar al vostru 
ca grâul din arie i ca mustul de la teasc.  
28. Astfel ve i aduce i voi dar Domnului 
din toate zeciuielile voastre, câte ve i lua 
de la fiii lui Israel, i ve i da din ele, dar 
Domnului, preotului Aaron.  

Lev 22, 19.  
29. Din toate cele d ruite vou , cele mai 
bune din toate cele sfin ite s  le aduce i 
dar Domnului,  
30.  i  s  le  spui  :  De  ve i  aduce  din  
acestea partea cea mai bun , se va socoti 
levi ilor ca cele primite de la arie i ca 
cele primite de la teasc.  
31. Aceasta s  o mânca i oriunde voi, i 
fiii vo tri, i familiile voastre, c ci 
aceasta v  este plata pentru munca 
voastr  la cortul adun rii.  

Mat. 10, 10. Luc. 10, 7. 1 Cor. 9, 13. 1 Tim. 5, 18.  
32. Pentru aceasta nu ve i avea p cat, de 
ve i aduce cele mai bune din toate ; i 
sfintele prinoase ale fiilor lui Israel nu le 
ve i întina i nu ve i muri».  
CAP. 19 

Porunca despre juninca ro ie i apa 
cur irii. 
1. Gr it-a Domnul cu Moise i Aaron i a 
zis :  
2. «Iat  porunca legii, pe care a dat-o 
Domnul, când a zis : Spune fiilor lui 
Israel s i aduc  o juninc  ro ie, f  
meteahn , care s  nu aib  cusur i s  nu fi 
purtat jug ;  

2 Cor. 5, 21. Evr. 9, 13.  
3. S  o dai preotului Eleazar, s  o scoat  
afar  din  tab ,  la  loc  curat,  i  s  o  
junghie înaintea lui.  

Lev 24, 14. Mat. 27, 33. Evr. 13, 12.  
4. Apoi s  ia preotul Eleazar din sângele 
ei i s  stropeasc  cu sânge spre partea de 
dinainte a cortului adun rii de apte ori.  

Lev 16, 19. 1 Petr. 1, 2. Evr. 9, 13.  
5. Dup  aceea s  o ard  de tot înaintea lui 
;  s  ard  adic i  carnea  i  pielea  i  
sângele i necur enia ei.  

Ie . 29, 14. Lev 4, 11.  
6. Apoi s  ia preotul lemn de cedru, isop 
i a  de lân  ro ie i s  le arunce pe 

juninca ce se arde.  
Lev 14, 4, 6, 51.  

7. S i spele preotul hainele sale, s i 
spele trupul cu ap , apoi s  intre în tab  
i necurat va fi pân  seara.  

Lev 11, 24-25. Num. 8, 6-7. Evr. 9, 10.  
8. Cel ce a ars-o de asemenea s i spele 
hainele sale, s i spele trupul cu ap i 
necurat va fi pân  seara.  
9. Un om curat s  strâng  cenu a junincii, 
s-o pun  afar  din tab  la loc curat i s  
se p streze pentru ob tea fiilor lui Israel, 
ca s  se fac  cu ea ap  de stropire, adic  
ap  de cur ire.  

Num. 31, 23. 1 Ioan 1, 7. Evr. 9, 13; 10, 22.  
10. Cel ce a adunat cenu a junincii s i 
spele hainele sale i s  fie necurat pân  
seara. Aceasta s  fie a ez mânt ve nic 
pentru fiii lui Israel i pentru str inii ce 
tr iesc la dân ii.  

Ie . 27, 21.  
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11. Cel ce se va atinge de trupul mort al 
unui om s  fie necurat apte zile.  

Lev 11, 36. Sir. 34, 27.  
12. Acesta s  se cure e cu aceast  ap  în 
ziua a treia i în ziua a aptea i va fi 
curat ; iar de nu se va cur i în ziua a treia 
i în ziua a aptea, nu va fi curat.  

13. Tot cel ce se va atinge de trupul mort 
al unui om i nu se va cur i, acela va 
întina loca ul Domnului ; omul acela se 
va stârpi din Israel, c ci n-a fost stropit 
cu ap  cur itoare i este necurat i 
necur ia lui e înc  asupra lui.  

Lev 15, 31. Is. 52, 15.  
14. Iat  legea : De va muri un om într-o 
cas , tot cel ce va intra în casa aceea i 
câte sunt în cas  vor fi necurate apte 
zile.  
15. Tot vasul descoperit, care nu este 
legat la gur i n-are capac pe el, este 
necurat.  
16. Tot cel ce se va atinge în câmp de cel 
ucis cu sabia sau de mort sau de os de om 
sau de mormânt va fi necurat apte zile.  

Num. 31, 19.  
17. Pentru cel necurat s  se ia din cenu a 
jertfei arse pentru cur ire i s  se toarne 
peste ea într-un vas ap  de izvor ;  
18. Apoi un om curat s  ia isop, s -l 
moaie în apa aceea i s  stropeasc  din ea 
casa, lucrurile i oamenii câ i sunt acolo 
i  pe cel ce s-a atins de os de om sau de 

ucis sau de mort sau de mormânt.  
Ie . 12, 22. Lev 14, 4-5.  

19. Cel curat s  stropeasc  pe cel necurat 
în  ziua  a  treia  i  în  ziua  a  aptea  i  s -l  
cure e  în  ziua  a  aptea.  Apoi  s i  spele  
hainele sale i trupul s u cu ap i va fi 
necurat pân  seara.  
20. Iar dac  vreun om va fi necurat i nu 
se va cur i, omul acela se va stârpi din 
ob te, c ci a spurcat loca ul Domnului ; 

ci nu s-a stropit cu ap  cur itoare i 
este necurat.  

Evr. 10, 26, 29.  

21. Acesta s  fie a ez mânt ve nic pentru 
dân ii. Cel ce a stropit cu ap  cur itoare 

i spele hainele sale ; cel ce s-a atins 
de apa cur itoare va fi necurat pân  
seara.  
22. Tot lucrul de care se va atinge cel 
necurat va fi necurat ; i tot ce se va 
atinge de acel lucru va fi necurat pân  
seara».  
CAP. 20 
Apa din piatr . Moartea Mariamii i a 
lui Aaron. 
1. În luna întâi a ajuns toat  ob tea fiilor 
lui  Israel  în  pustiul  Sin  i  s-a  oprit  
poporul în Cade . i a murit Mariam i a 
fost îngropat  acolo.  

Deut. 1, 10.  
2. Acolo îns  nu era ap  pentru ob te i s-
au adunat ei împotriva lui Moise i a lui 
Aaron,  

Num. 14, 2.  
3. i blestema poporul pe Moise i zicea : 
«O, de am fi murit i noi când au murit 
fra ii no tri înaintea Domnului !  

Ie . 17, 2. Ps. 105, 16.  
4. La ce a i adus voi ob tea Domnului în 
pustiul acesta,  ca s  ne omorâ i i  pe noi 
i dobitoacele noastre ?  

Deut. 9, 7.  
5. i la ce ne-a i scos din Egipt, ca s  ne 
aduce i în acest loc r u, unde nu se poate 
sem na i nu sunt nici smochini, nici vite, 
nici rodii i nici m car ap  de b ut ?»  

Ie . 17, 3. Ier. 2, 6.  
6. Atunci s-au dus Moise i Aaron din 
fa a poporului la u a cortului adun rii i 
au c zut cu fetele la p mânt i s-a ar tat 
slava Domnului peste ei.  

Ie . 16, 10.  
7. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
8.  «Ia  toiagul  i  adun  ob tea,  tu  i  
Aaron, fratele t u, i gr i stâncii 
înaintea lor i ea v  va da ap  ; i le ve i 
scoate ap  din stânc i ve i ad pa ob tea 
i dobitoacele ei».  

Num. 17, 10; 21, 16.  
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9. A luat deci Moise toiagul din fa a 
Domnului, cum poruncise Domnul.  
10. i au adunat Moise i Aaron ob tea la 
stânc i a zis c tre ob te : «Asculta i, 
înd tnicilor, au doar  din stânca aceasta 

 vom scoate ap  ?»  
Ie . 17, 6. Deut. 8, 15. Neem. 9, 15. Ps. 73, 15; 77, 16; 

104, 141; 105, 33; 113, 8. Is. 48, 21. În el. 11, 4. 1 Cor. 
10, 4.  

11. Apoi i-a ridicat Moise mâna i a 
lovit în stânc  cu toiagul s u de dou  ori 
i  a  ie it  ap  mult i  b ut  ob tea  i  

dobitoacele ei.  
12.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Moise  i  
Aaron : «Pentru c  nu M-a i crezut, ca s  
ar ta i sfin enia Mea înaintea ochilor 
fiilor lui Israel, de aceea nu ve i duce voi 
adunarea aceasta în p mântul pe care am 

 i-l dau».  
Deut. 1, 37; 4, 21; 32, 15; 34, 5.  

13. Aceasta este apa Meriba, c ci aici fiii 
lui Israel s-au certat înaintea Domnului, 
iar El S-a sfin it între ei.  

Ie . 17, 7. Deut. 32, 51; 33, 8.  
14. Din Cade  a trimis Moise soli la 
regele Edomului, ca s -i spun  : «A a 
zice fratele t u Israel : Tu tii toate 
greut ile ce am îndurat.  

Fac. 25, 25-26. Deut. 2, 4, 8.  
15. P rin ii no tri s-au pogorât în Egipt i 
noi  am  pribegit  în  Egipt  vreme  mult  ;  
dar Egiptenii ne-au f cut r u nou i 

rin ilor no tri.  
Fac. 46, 1.  

16. De aceea am strigat c tre Domnul i a 
auzit Domnul glasul nostru i a trimis 
îngerul S u de ne-a scos din Egipt ; i 
acum suntem în Cade , ora ul cel mai 
apropiat de hotarul t u.  

Fac. 2, 23; 3, 2, 7; 14, 19.  
17. Îng duie te-ne s  trecem prin ara ta, 

 nu ne vom abate pe la ogoare i pe la 
vii, nici ap  nu vom bea din fântânile tale 
; ci vom trece pe drumul împ tesc, 
neab tându-ne nici la dreapta, nici la 
stânga, pân  vom ie i din hotarele tale».  

Num. 21, 22.  
18. Edom îns  i-a r spuns : «S  nu treci 
pe la mine, iar de nu vei asculta voi ie i 
cu r zboi înaintea ta».  

Deut. 2, 30.  
19. Zisu-i-au fiii lui Israel : «Vom merge 
pe drumul cel mare i de vom bea din apa 
ta, noi sau dobitoacele noastre, î i vom 
pl ti ; vom trece numai cu piciorul, ceea 
ce e un lucru de nimic».  

Deut. 2, 28-29.  
20. Iar acela i-a r spuns : «S  nu treci pe 
la mine !» i a ie it Edom înaintea lui cu 
popor mult i cu mân  puternic .  

Num. 21, 4.  
21. Deci nu s-a învoit Edom s  dea voie 
lui Israel s  treac  prin hotarele lui i 
Israel s-a dep rtat de la el.  

Deut. 2, 4.  
22. Dup  aceea au pornit fiii lui Israel din 
Cade i au venit toat  ob tea la muntele 
Hor.  

Num. 33, 37.  
23. Iar la muntele Hor, care e lâng  
hotarele rii lui Edom, a gr it Domnul cu 
Moise i cu Aaron i a zis :  
24. «Aaron va fi ad ugat la poporul s u, 

 el nu va intra în p mântul pe care îl 
voi da fiilor lui Israel, pentru c  nu v-a i 
supus poruncii Mele la apa Meriba.  

Fac. 25, 8. Deut. 31, 2, 14.  
25. S  iei dar pe fratele t u Aaron i pe 
Eleazar, fiul lui, i s -i sui pe muntele 
Hor înaintea întregii ob ti ;  

Num. 33, 38. Deut. 32, 50.  
26. S  dezbraci acolo de pe Aaron 
hainele lui i s  îmbraci cu ele pe 
Eleazar, fiul lui, i Aaron s  se duc i s  
moar  acolo».  
27. i a f cut Moise a a cum îi poruncise 
Domnul : i-a suit pe muntele Hor înaintea 
ochilor întregii ob ti.  
28. Acolo a dezbr cat Moise de pe Aaron 
hainele lui i a îmbr cat cu ele pe 
Eleazar, fiul lui. i a murit Aaron pe 



pag. 216/1780 

vârful muntelui, iar Moise i Eleazar s-au 
pogorât din munte.  
29. V zând toat  ob tea c  a murit 
Aaron, l-a plâns toat  casa lui Israel 
treizeci de zile.  

Deut. 10, 6; 34, 8.  
CAP. 21 

arpele de aram . 
1. Auzind îns  regele canaanean din 
Arad, care locuia la miaz zi, c  Israel 
vine pe drumul dinspre Atarim, a intrat în 
lupt  cu Israeli ii i a luat pe unii din ei în 
robie.  

Num. 33, 40.  
2. Atunci a f cut Israel f duin  
Domnului i a zis : «De vei da pe poporul 
acesta în mâinile mele, îl voi nimici pe el 
i cet ile lui».  

Lev 27, 28.  
3. i a ascultat Domnul glasul lui Israel i 
a dat pe Canaanei în mâinile lui i el i-a 
nimicit pe ei i ora ele lor i a pus locului 
aceluia numele : Horma, adic  nimicire.  

Iosua 2, 9.  
4. De la muntele Hor au apucat pe calea 

rii Ro ii, ca s  ocoleasc  p mântul lui 
Edom, dar pe drum poporul a început s -
i piard  r bdarea.  

Num. 11, 1. Deut. 2, 1.  
5. i gr ia poporul împotriva lui 
Dumnezeu i împotriva lui Moise, zicând 
: «La ce ne-ai scos din p mântul 
Egiptului, ca s  ne omori în pustiu, c  
aici nu este nici pâine, nici ap i sufletul 
nostru s-a scârbit de aceast  hran  

cioas ».  
Num. 11, 6. Deut. 6, 16.  

6. Atunci a trimis Domnul asupra 
poporului erpi venino i, care mu cau 
poporul, i a murit mul ime de popor din 
fiii lui Israel.  

În el. 16, 5. 1 Cor. 10, 9.  
7. A venit deci poporul la Moise i a zis : 
«Am gre it, gr ind împotriva Domnului 
i împotriva ta ; roag -te Domnului, ca s  

dep rteze erpii de la noi». i s-a rugat 
Moise Domnului pentru popor.  

Ie . 8, 8.  
8. Iar Domnul a zis c tre Moise : «F i 
un arpe de aram i-l pune pe un stâlp ; 
i de va mu ca arpele pe vreun om, tot 

cel mu cat care se va uita la el va tr i.  
Ioan 3, 14.  

9. i a f cut Moise un arpe de aram i 
l-a pus pe un stâlp ; i când un arpe 
mu ca vreun om, acesta privea la arpele 
cel de aram i tr ia.  
4 Reg. 18, 4. În el. 16, 7. Luc. 24, 27. Ioan 3, 14. Fapt. 26, 

33.  
10. Sculându-se de acolo, fiii lui Israel au 

rât la Obot.  
Num. 33, 43.  

11. Iar dup  ce s-au ridicat i din Obot, 
au t rât la Iie-Abarim, dincolo de 
pustiu, în fa a Moabului, c tre r ritul 
soarelui.  

Num. 33, 43.  
12.  De  acolo  s-au  ridicat  i  au  t rât  în  
valea Zared.  

Deut. 2, 13.  
13. Ridicându-se apoi i de acolo, au 

rât dincolo de Arnon, în pustia care e 
afar  din hotarele Amoreilor. C ci 
Arnonul este hotar între Moabi i i 
Amorei.  

Jud. 11, 13, 18.  
14. De aceea se i zice în «Cartea 

zboaielor Domnului» :  
15. Domnul a cuprins Vahebul cu 
curgerile sale n valnice i uvoaiele 
Arnonului i povârni ul curgerilor de ap  
care se întinde pân  la localitatea Ar i se 
opre te în hotarul Moabului.  

Is. 15, 8.  
16. De acolo s-au îndreptat spre Beer, 
fântâna despre care a zis Domnul lui 
Moise : «Adun  poporul i le voi da ap  

 bea».  
Num. 20, 8.  

17. Atunci a cântat Israel la fântân  
cântarea aceasta : «L uda i fântâna 
aceasta, cânta i imne în cinstea ei !  
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18. Fântâna pe care principii au s pat-o, 
pe care mai-marii poporului au deschis-o 
cu sceptrul, cu toiegele lor !»  

Deut. 33, 21.  
19. Din Beer au mers la Matana, de la 
Matana la Nahaliel, de la Nahaliel la 
Bamot ;  
20. Iar de la Bamot la valea din câmpia 
Moabului, pe vârful muntelui Fazga, în 
fa a pustiului.  
21. De acolo a trimis Moise soli la Sihon, 
regele Amoreilor, cu ve ti de pace, ca s  i 
se spun  :  
Deut. 2, 26; 20, 10. Jud. 11, 19. Neem. 9, 22. Ps. 134, 10-

11.  
22.  «D -mi  voie  s  trec  prin  ara  ta.  Nu  
ne vom abate nici la ogorul t u, nici la 
via ta, nici ap  din fântâna ta nu vom bea, 
ci vom trece de hotarele tale !»  

Num. 20, 17.  
23. Dar Sihon n-a îng duit lui Israel s  
treac  prin  ara  lui,  ci  i-a  adunat  tot  
poporul s u i a p it împotriva lui Israel 
în pustie, înaintând pân  la Iaha , unde s-
a luptat cu Israel.  

Deut. 2, 28-29, 32-33.  
24. Îns  Israel l-a b tut, m cel rindu-l cu 
sabia, i i-a cuprins ara de la Arnon pân  
la Iaboc, pân  la fiii lui Amon, c ci 
hotarele Amoni ilor erau înt rite.  
Deut. 2, 23; 3, 2; 31, 4. Iosua 9, 10; 24, 8. Jud. 11, 13, 21. 

Neem. 9, 22. Ps. 134, 11; 135, 19. Am. 2, 9.  
25. Luând toate cet ile acestea, Israel s-a 

ezat în cet ile Amoreilor : în He bon 
i în toate satele care ineau de el.  

26. C ci He bonul era cetatea lui Sihon, 
regele Amoreilor. Acesta se luptase cu 
fostul rege al Amoreilor i-i luase din 
mâini toat ara Amoreilor de la Aroer 
pân  la Arnon.  
27. De aceea i zic rapsozii în b taie de 
joc : «Veni i la He bon, ca s  se zideasc  
i s  se înt reasc  cetatea lui Sihon.  

28. C  a ie it foc din He bon i par  de 
foc din cetatea lui Sihon i a mistuit Ar-

Moabul i pe st pânii mun ilor 
Arnonului.  

Ier. 48, 45.  
29. Vai de tine, Moab ! E ti pierdut, 
poporul lui Camos ! Feciorii lui s-au 
risipit i fetele lui au ajuns roabe la 
Sihon, regele Amoreilor.  

3 Reg. 11, 7. Ier. 48, 46.  
30. Tras-am asupra lor cu s ge i. De la 
He bon pân  la Dibon tot este d râmat, 
am pustiit tot pân  la Nofa, care e 
aproape de Medeba».  

Is. 15, 2. Ier. 48, 18-21.  
31. i a a s-a a ezat Israel în toate 
cet ile Amoreilor.  
32. De acolo a trimis Moise s  iscodeasc  
Iazerul, pe care l-a luat împreun  cu 
satele lui i a alungat pe Amoreii care 
locuiau acolo.  
33. i întorcându-se, a luat calea spre 
Vasan ; iar Og, regele Vasanului, a ie it 
înaintea lor cu tot poporul s u, ca s  se 

zboiasc  la Edrei.  
Deut. 3, 1, 9; 29, 7.  

34. Atunci a zis Domnul c tre Moise : 
«S  nu  te  temi  de  el,  c -l  voi  da  în  
mâinile  tale  pe  el  i  tot  poporul  lui  i  
toat ara lui i vei face cu el cum ai f cut 
cu Sihon, regele Amoreilor, care locuia în 
He bon».  

Deut. 3, 2. Ps. 134, 11.  
35. i l-a b tut pe el, pe fiii lui, i pe tot 
poporul lui, de n-a l sat viu nici pe unul 
din ai lui, i a cuprins ara lui.  

Deut. 3, 3.  
CAP. 22 
Valaam. 
1. Purcezând apoi de acolo, fiii lui Israel 
au t rât în esurile Moabului, lâng  
Iordan, în fa a Ierihonului.  

Num. 33, 48.  
2. Iar Balac, fiul lui Sefor, v zând toate 
câte f cuse Israel Amoreilor,  

Jud. 11, 25.  
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3. S-a înfrico at foarte tare de poporul 
acesta,  pentru c  era mult la num r, i  s-
au însp imântat Moabi ii de fiii lui Israel  

2 Reg. 8, 2.  
4. i au zis c tre c peteniile Madiani ilor 
: «Poporul acesta m nânc  acum totul 
împrejurul nostru, cum m nânc  boul 
iarba câmpului». Balac îns , feciorul lui 
Sefor, era atunci regele Moabi ilor.  

Num. 23, 23.  
5. Deci a trimis acesta soli la Valaam, fiul 
lui Beor, în Petor, care e a ezat lâng  râul 
Eufrat, în p mântul fiilor poporului s u, 
ca s -l cheme i s -i spun  : «Iat  a ie it 
un popor din Egipt i a acoperit fa a 

mântului i tr ie te lâng  mine.  
Deut. 23, 4. Iosua 24, 9.  

6. Vino deci i-mi blesteam  poporul 
acesta, c  este mai tare decât mine, i 
atunci poate voi fi în stare s -l bat i s -l 
alung din ar . Eu tiu c  pe cine 
binecuvântezi tu acela este binecuvântat, 
i pe cine blestemi este blestemat».  

Fac. 27, 29. Mih. 6, 5.  
7. S-au dus deci b trânii Moabi ilor i 

trânii Madiani ilor cu mâinile pline de 
daruri pentru vr ji ; i ajungând la 
Valaam, i-au spus vorbele lui Balac.  

2 Petr. 2, 15. Iuda 1, 11.  
8. Iar el le-a zis : «R mâne i aici peste 
noapte i v  voi da r spuns cum îmi va 
spune Domnul». i au r mas c peteniile 
lui Moab la Valaam.  
9. Atunci a venit Dumnezeu la Valaam i 
a zis : «Cine sunt oamenii aceia de la tine 
?»  
10. Iar Valaam a zis c tre Dumnezeu : 
«Balac, fiul lui Sefor, regele Moabului, i-
a trimis la mine s -mi spun  :  
11. Iat  a ie it din Egipt un popor i a 
acoperit fa a p mântului i locuie te 
lâng  mine ; vino dar de mi-l blesteam , 
doar l-a  putea birui i alunga din ar ».  

Deut. 23, 5.  

12. Dumnezeu îns  a zis c tre Valaam : 
«S  nu te duci cu ei i s  nu blestemi pe 
poporul acela, c  este binecuvântat».  
13. Diminea a s-a sculat Valaam i a zis 

tre b trânii lui Balac : «Duce i-v  la 
st pânul vostru, c  nu m  las  Dumnezeu 

 merg cu voi».  
14. Sculându-se deci, c peteniile 
Moabului  au  venit  la  Balac  i  i-au  spus  :  
«Valaam n-a vrut s  vin  cu noi».  
15. Atunci Balac a trimis al i soli mai 
mul i i mai însemna i decât aceia.  
16. i venind ace tia la Valaam, i-au zis : 
«A a  gr ie te  Balac  al  lui  Sefor  :  Nu  te  
lep da a veni pân  la mine ;  
17. C  î i voi da cinste mare i- i voi face 
toate  câte-mi  vei  zice  ;  vino  îns i-mi  
blesteam  poporul acesta».  
18.  Iar  Valaam  a  r spuns  i  a  zis  c tre  

peteniile lui Balac : «Chiar de mi-ar da 
Balac casa sa plin  de argint i de aur, nu 
pot s  calc porunca Domnului 
Dumnezeului meu i s  fac ceva mic sau 
mare dup  placul meu.  

Num. 24, 13. 3 Reg. 13, 8.  
19. R mâne i îns  acum i voi aici peste 
noapte i voi vedea ce-mi va mai spune 
Domnul».  
20. Atunci a venit Dumnezeu la Valaam 
noaptea i i-a zis : «Dac  oamenii ace tia 
au venit s  te cheme, scoal i te du cu ei 
; dar s  faci ceea ce- i voi zice Eu !»  
21. A doua zi s-a sculat Valaam, i-a pus 
samarul pe asina sa i s-a dus cu 

peteniile Moabului.  
22. Dar se aprinsese mânia lui Dumnezeu 
pentru c  s-a dus, iar îngerul Domnului s-
a sculat, ca s -l mustre pe cale.  
23. Cum edea el pe asina sa, înso it de 
dou  slugi ale sale, a v zut asina pe 
îngerul Domnului, care st tea în drum cu 
sabia ridicat  în mân , i s-a ab tut din 
drum pe câmp ; iar Valaam a b tut asina 
cu toiagul s u, ca s  o întoarc  la drum.  
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2 Petr. 2, 15-16. Iuda 1, 11.  
24. Dar îngerul Domnului a stat în 
drumul îngust între vii, unde de o parte i 
de alta era zid ;  
25. i asina, v zând îngerul Domnului, s-
a tras c tre zid i a strâns piciorul lui 
Valaam în zid, i acesta iar a început s-o 
bat .  
26. Îngerul Domnului îns  a trecut iar i a 
stat la loc strâmt, unde nu era chip s  te 
aba i nici la dreapta, nici la stânga.  
27. Iar asina, v zând pe îngerul 
Domnului, s-a culcat sub Valaam. Atunci 
s-a mâniat Valaam i a început s  bat  
asina cu toiagul.  
28.  Dar  Domnul  a  deschis  gura  asinei  i  
aceasta a zis c tre Valaam : «Ce i-am 

cut eu, de m  ba i acum pentru a treia 
oar  ?»  
29. i Valaam a zis c tre asin  : «Pentru 

i-ai râs de mine ; de a  fi avut în mân  
o sabie, te-a  fi ucis aici pe loc».  
30. R spuns-a asina lui Valaam : «Au nu 
sunt eu asina ta, pe care ai umblat din 
tinere ile tale i pân  în ziua aceasta ? 
Avut-am oare deprinderea de a m  purta 

a cu tine ?» i el a zis : «Nu !»  
31. Atunci a deschis Domnul ochii lui 
Valaam i acesta a v zut pe îngerul 
Domnului, care st tea în mijlocul 
drumului cu sabia ridicat  în mân , i s-a 
închinat i a c zut cu fa a la p mânt.  

Iosua 5, 13.  
32. Iar îngerul Domnului i-a zis : «De ce 
ai b tut asina ta de trei ori ? Eu am ie it 

 te împiedic, deoarece calea ta nu este 
dreapt  înaintea mea ;  
33. i asina, v zându-m  pe mine, s-a 
întors de la mine de trei ori pân  acum ; 
dac  ea nu s-ar fi întors de Ia mine, eu te-

 fi ucis pe tine, iar pe ea a  fi l sat-o 
vie».  
34. Zis-a Valaam c tre îngerul Domnului 
:  «Am  p tuit,  pentru  c  n-am  tiut  c  

stai tu în drum înaintea mea. Deci, dac  
aceasta nu este pl cut în ochii t i, atunci 

 voi întoarce».  
35.  Iar  îngerul  Domnului  a  zis  c tre  
Valaam : «Du-te cu oamenii ace tia, dar 

 gr ie ti ceea ce- i voi spune eu !» i s-
a dus Valaam cu c peteniile lui Balac.  
36. Când a auzit Balac c  vine Valaam, a 
ie it în întâmpinarea lui în ora ul moabit, 
care este lâng  hotarul de la Arnon, chiar 
la hotar.  

Deut. 2, 36.  
37. i a zis Valaam c tre Balac : «Iat  
acum am venit la tine. Dar pot eu, oare, 

i spun ceva ?  
38. Ce-mi va pune Dumnezeu în gur , 
aceea î i voi gr i !»  

Num. 22, 8, 18.  
39. Apoi s-a dus Valaam cu Balac i au 
mers la Kiriat-Hu ot.  
40. Atunci a junghiat Balac oi i  boi i  a 
trimis lui Valaam i c peteniilor ce erau 
cu el.  
41. Iar a doua zi de diminea , a luat 
Balac  pe  Valaam i  l-a  suit  pe  în imile  
lui Baal, ca s -i arate de acolo o parte din 
popor.  
CAP. 23 
Valaam binecuvinteaz  pe Israeli i. 
1. Atunci a zis Valaam c tre Balac : 
«Zide te-mi aici apte jertfelnice i 
preg te te-mi apte vi ei i apte 
berbeci».  
2. i a f cut Balac dup  cum zisese 
Valaam : au ridicat Balac i Valaam câte 
un  vi el  i  câte  un  berbec  pe  fiecare  
jertfelnic.  
3. Apoi a zis Valaam c tre Balac : «Stai 
lâng  jertfa ta, iar eu m  duc, c  poate 
îmi va ie i Domnul înainte i ce-mi va 
descoperi El aceea î i voi spune». i a 

mas Balac lâng  jertfa sa, iar Valaam s-
a dus într-un loc înalt s  întrebe pe 
Dumnezeu.  
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4. i S-a ar tat Dumnezeu lui Valaam i a 
zis Valaam c tre El : «Am zidit apte 
jertfelnice i am suit câte un vi el i câte 
un berbec pe fiecare jertfelnic».  
5. Iar Domnul a pus cuvânt în gura lui 
Valaam i a zis : «Întoarce-te la Balac i 

-i zici a a !»  
6. i s-a întors la acesta i iat  el st tea la 
arderile de tot ale lui i toate c peteniile 
Moabului erau cu el. i a fost peste el 
Duhul Domnului i i-a rostit cuvântul 

u, zicând :  
7. «Din Mesopotamia m-a adus Balac, 
regele Moabului, din mun ii R ritului i 
mi-a zis : Vino i-mi blesteam  pe Iacov, 
vino i osânde te pe Israel !  

Deut. 23, 4.  
8.  Cum  s  blestem  pe  cel  ce  nu-l  
blesteam  Dumnezeu ? Sau cum s  
osândesc pe cel ce nu-l osânde te 
Dumnezeu ?  

Iosua 24, 10.  
9. De pe vârful muntelui m  uit la el i de 
pe dealuri îl privesc. Iat  un popor care 
tr ie te deosebi i nu se num  cu alte 
popoare.  

Deut. 33, 28. Est. 3, 8.  
10. Cine va num ra pe urma ii lui Iacov 
i gloatele din Israel cine le va socoti ? S  

moar  sufletul meu moartea drep ilor 
acestora i s  fie sfâr itul meu ca sfâr itul 
lor !»  

Fac. 13, 16. 3 Reg. 19, 4.  
11. Atunci a zis Balac c tre Valaam : «Ce 
mi-ai  f cut  ?  Eu  te-am  adus  s -mi  
blestemi  pe  vr jma ii  mei  i  iat  tu  îi  
binecuvântezi !»  
12. Valaam îns  a zis c tre Balac : «Oare 

 nu spun eu lui Balac ceea ce-mi pune 
Domnul în gur  ?»  

Deut. 32, 31.  
13. Iar Balac a zis c tre el : «Vino cu 
mine în alt loc, de unde nu-l vei vedea 
tot, ci numai o parte din el vei vedea, iar 

tot nu-l vei vedea : s  mi-l blestemi de 
acolo».  
14. i l-a dus pe el la locul de straj , pe 
vârful muntelui Fazga, i a zidit acolo 
apte jertfelnice i a pus câte un vi el i 

câte un berbec pe fiecare jertfelnic.  
Deut. 3, 27.  

15. i a zis Valaam c tre Balac : «Stai 
aici lâng  jertfa ta, iar eu m  duc s  întreb 
pe Dumnezeu !»  
16. Atunci a întâmpinat Dumnezeu pe 
Valaam i a pus cuvânt în gura lui i a zis 
: «Întoarce-te la Balac i s -i gr ie ti 
acestea».  
17. i s-a întors la el i st tea la jertfa sa 
cu toate c peteniile Moabului. i l-a 
întrebat Balac : «Ce i-a spus Domnul ?»  
18. Iar el i-a rostit cuvântul s u i a zis : 
«Scoal i ascult  Balac ! Ia aminte la 
mine, fiul lui Sefor !  
19. Dumnezeu nu este ca omul, ca s -L 
min i, nici ca fiul omului, ca s -I par  

u. Au zice-va El i nu va face ? Sau va 
gr i i nu va împlini ?  
1 Reg. 15, 29. Iez. 12, 24-25. Mal. 3, 6. Iac. 1, 17. Rom. 3, 

3; 9, 6; 11, 29. 2 Cor. 1, 20. Tit 1, 1-2.  
20.  Iat  am  primit  porunc  s  
binecuvântez ; El a binecuvântat i eu nu 
pot întoarce binecuvântarea.  
21. El nu vede nedreptate în Iacov i nu 

re te silnicie în Israel ; Domnul 
Dumnezeul s u este cu el i în mijlocul 
lui se aude strig t de veselie ca pentru un 
împ rat.  

Ps. 9, 8; 54, 10; 55, 10. Ier. 50, 20.  
22. Dumnezeu l-a scos din Egipt, puterea 
lui este ca a unui taur.  

Num. 24, 8. Deut. 33, 17. Ps. 91, 10.  
23. Pentru c  nu este vr jitorie în Iacov, 
nici farmece în Israel, la vreme se va 
spune lui Iacov i lui Israel ; cele ce vrea 

 plineasc  Dumnezeu !  
24. Iat  un popor care se ridic  asemenea 
unei leoaice i ca un leu se scoal , care 
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nu se culc  pân  n-a sfâ iat prada i pân  
n-a b ut sângele uci ilor !»  

Fac. 49, 9.  
25. Zis-a Balac c tre Valaam : «Nici de 
blestemat s  nu-l blestemi, nici de 
binecuvântat s  nu-l binecuvântezi».  

Num. 24, 4.  
26. Iar Valaam a r spuns i a zis c tre 
Balac : «Nu i-am gr it eu, oare, c  voi 
face ce-mi va spune Domnul ?»  
27. Atunci a zis Balac c tre Valaam : 
«Hai s  te duc în alt loc : poate-I va 
pl cea lui Dumnezeu i mi-I vei blestema 
de acolo».  
28. i a luat Balac pe Valaam pe vârful 
lui Peor, care prive te spre pustie.  

Num. 25, 3.  
29. Aici Valaam a zis c tre Balac : 
«Zide te-mi apte jertfelnice i 
preg te te-mi apte vi ei i apte 
berbeci»,  
30. i a f cut Balac, cum a zis Valaam, i 
a  pus  câte  un  vi el  i  câte  un  berbec  pe  
fiecare jertfelnic.  
CAP. 24 
Proorocia lui Valaam 
1. V zând Valaam c  Domnul 
binevoie te s  se binecuvânteze Israel, n-
a mai alergat dup  obicei la vr jitorii, ci 
s-a întors cu fa a spre pustie ;  

Num. 23, 3.  
2. i ridicându- i Valaam ochii s i, a 

zut pe Israel a ezat dup  semin iile sale 
i a venit peste dânsul duhul lui 

Dumnezeu,  
3.  i  i-a  rostit  el  cuvântul  s u,  zicând  :  
«A a zice Valaam, fiul lui Beor ; a a 
gr ie te b rbatul cel ce vede cu adev rat ;  
4. A a gl suie te cel ce ascult  cuvântul 
lui Dumnezeu, cel ce cunoa te gândurile 
Celui Atotputernic, cel ce vede 
descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar 
ochii i-i are deschi i :  

4 Reg. 6, 17.  

5. Cât sunt de frumoase s la urile tale, 
Iacove, corturile tale, Israele !  

Iosua 24, 10.  
6. Se desf oar  ca ni te v i, ca ni te 
gr dini pe lâng  râuri, ca ni te cedri pe 
lâng  ape, ca ni te corturi pe care le-a 
înfipt Domnul !  

Ps. 1, 3. Ier. 17, 8.  
7. Ie i-va din s mân a lui un Om, care va 
st pâni neamuri multe i st pânirea Lui 
va întrece pe a lui Agag i împ ia Lui 
se va în a.  
8. Dumnezeu l-a scos din Egipt i puterea 
lui  va  fi  ca  a  taurului  ;  mânca-va  
popoarele du mane lui, va sf râma oasele 
lor i cu s ge ile sale va s geta pe 
vr jma i.  

Num. 23, 22. Mat. 2, 14.  
9. Plecatu-s-a i s-a culcat ca un leu i ca 
o leoaic  ; cine-l va scula ? Cel ce te 
binecuvânteaz , binecuvântat s  fie, i cel 
ce te blesteam  s  fie blestemat !»  

Fac. 27, 29; 49, 9.  
10. Atunci s-a mâniat Balac pe Valaam 
i, frângându- i mâinile, a zis Balac c tre 

Valaam : «Eu te-am chemat s -mi 
blestemi pe vr jma ii mei, iar tu, iat , i-ai 
binecuvântat de trei ori pân  acum.  
11. Fugi dar în ara ta ! Am zis c  te voi 
cinsti ; dar iat  c  Domnul te-a lipsit de 
cinste».  
12. Valaam îns  a zis c tre Balac : «N-
am spus eu oare solilor t i pe care i-ai 
trimis la mine :  
13. Chiar de mi-ar da Balac casa sa plin  
de argint i de aur, nu voi putea s  calc 
porunca Domnului, ca s  fac ceva bun 
sau r u dup  placul meu ; câte-mi va 
spune Domnul, acelea le voi gr i ?  

Num. 22, 18.  
14. Deci, iat , m  duc repede în ara mea 
;  dar  vino  s i  spun  ce  are  s  fac  
poporul acesta cu poporul t u în 
vremurile viitoare».  

Num. 25, 1-2; 31, 16. Apoc. 2, 14.  
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15. i i-a urmat Valaam cuvântul s u i 
a zis : «A a gr ie te Valaam, fiul lui Beor 
; a a gr ie te b rbatul cel ce vede cu 
adev rat,  
16. Cel ce ascult  cuvintele lui 
Dumnezeu, cel ce are tiin  de la Cel 
Preaînalt i vede descoperirile lui 
Dumnezeu, ca în vis, dar ochii îi sunt 
deschi i :  
17.  Îl  v d,  dar  acum  înc  nu  este  ;  îl  
privesc, dar nu de aproape ; o stea r sare 
din Iacov ; un toiag se ridic  din Israel i 
va lovi pe c peteniile Moabului i pe to i 
fiii lui Set îi va zdrobi.  
Fac. 49, 10. 2 Reg. 8, 2. Mat. 2, 2; 11, 3. Luc. 7, 19. Apoc. 

22, 16.  
18. Lua-va de mo tenire pe Edom i va 
st pâni Seirul vr jma ilor s i i Israel î i 
va ar ta puterea.  

Fac. 36, 8. 2 Reg. 8, 14. Am. 9, 12.  
19. Din Iacov se va scula Cel ce va 
st pâni cu putere i va pierde pe cei ce 
vor r mâne în cetate».  

Rom. 9, 5. 2 Cor. 10, 5. Apoc. 19, 6.  
20. Apoi v zând pe Amalec, i-a urmat 
cuvântul i a zis : «Cel întâi dintre 
popoare e Amalec, dar i neamul lui va 
pieri».  

Ie . 17, 14. Deut. 25, 19. 1 Reg. 15, 7.  
21. V zând dup  aceea pe Chenei, i-a 
urmat  cuvântul  i  a  zis  :  «Locuin a  ta  e  
tare i cuibul t u e a ezat pe stânc  ;  

Jud. 1, 16, 26. 1 Reg. 15, 6.  
22. Dar Cain va fi d râmat i nu este mult 
pân  ce Asur te va duce în robie».  
23. Iar când a v zut pe Og, i-a urmat 
cuvântul i a zis : «Vai, vai, cine va mai 
tr i când Dumnezeu va aduce acestea !  
24. Veni-vor cor bii de la Chitim i vor 
smeri pe Asur, vor smeri pe Heber, dar i 
acelea vor pieri».  

Dan. 11, 30.  
25. Sculându-se apoi Valaam s-a întors 
înapoi, în ara sa ; i s-a dus i Balac întru 
ale sale.  

Num. 31, 8.  

CAP. 25 
Pedeapsa pentru idolatrie i 
desfrânare. 
1. Atunci s-a a ezat Israel în Sitim, dar 
poporul a început s  se spurce, p tuind 
cu fetele din Moab.  

Num. 31, 16. 1 Cor. 10, 8. Apoc. 2, 14.  
2. C  acestea îi chemau la jertfele idolilor 
lor i mânca poporul din acele jertfe i se 
închina la dumnezeii lor.  
3. A a s-a lipit Israel de Baal-Peor, 
pentru care s-a aprins mânia lui 
Dumnezeu asupra lui Israel.  

Num. 23, 28. Iosua 22, 17. Ps. 105, 28-29.  
4.  i  a  zis  Domnul  c tre  Moise  :  «Ia  pe  
toate c peteniile poporului i le spânzur  
de copaci pentru Domnul înainte de 
asfin itul soarelui, ca s  se abat  de la 
Israel iu imea mâniei Domnului».  

Deut. 4, 3.  
5. Atunci a zis Moise c tre judec torii lui 
Israel : «Ucide i fiecare pe oamenii vo tri 
care s-au lipit de Baal-Peor».  
6. Dar iat  oarecare din fiii lui Israel a 
venit i a adus între fra ii s i o madianit , 
în ochii lui Moise i în ochii întregii ob ti 
a fiilor lui Israel, când plângeau ei la u a 
cortului adun rii.  
7. Atunci Finees, fiul lui Eleazar, fiul 
preotului Aaron, v zând aceasta, s-a 
sculat din mijlocul ob tii i, luând în 
mân  lancea sa,  

Ps. 105, 30. 1 Mac. 2, 26, 54.  
8.  A  intrat  dup  israelit  în  s la i  i-a  
str puns pe amândoi, pe israelit i pe 
femeie, în pântece ; i a încetat 
pedepsirea fiilor lui Israel.  
9. Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au 
fost dou zeci i patru de mii.  

1 Cor. 10, 8.  
10. i a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
11. «Finees, feciorul lui Eleazar, fiul 
preotului Aaron, a ab tut mânia Mea de 
la fiii lui Israel, râvnind între ei pentru 
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Mine, i n-am mai pierdut pe fiii lui 
Israel în mânia Mea ;  
12. De aceea spune-i c  voi încheia cu el 
leg mântul Meu de pace,  

Ps. 105, 31. Mal. 2, 5. Sir. 45, 31-33.  
13. i va fi pentru el i pentru urma ii lui 
de dup  el leg mânt de preo ie ve nic , 

ci a ar tat râvn  pentru Dumnezeul s u 
i a isp it p catul fiilor lui Israel».  

1 Reg. 2, 35. 1 Mac. 2, 27, 54.  
14. Numele israelitului ucis, care a fost 
omorât cu madianita, era Zimri, fiul lui 
Salu, c petenia semin iei lui Simeon ;  
15. Iar numele madianitei ucise era 
Cozbi, fiica lui ur, c petenia unei 
semin ii ie it  dintr-o cas  patriarhal  din 
Madian.  

Num. 31, 8.  
16. i a gr it Domnul cu Moise i a zis : 
«Vorbe te fiilor lui Israel i le zi :  
17. Socoti i pe Madiani i du manii vo tri 
i omorâ i-i, bate i-i, c  s-au purtat cu voi 

du nos întru vicle ugul lor,  
Num. 31, 2.  

18. Ademenindu-v  cu Peor i cu Cozbi, 
sora lor, fiica unei c petenii a 
Madiani ilor,  care  a  fost  ucis  în  ziua  
urgiei celei pentru Peor».  
CAP. 26 
Num rarea din nou a poporului. 
1. Dup  aceast  pedeaps , a gr it Domnul 

tre Moise i c tre Eleazar, fiul 
preotului Aaron, i a zis :  
2. «Num ra i toat  ob tea fiilor lui Israel 
de la dou zeci de ani în sus, pe to i cei 
buni de r zboi în Israel, dup  familiile lor 
!»  

Num. 1, 2.  
3. Atunci Moise i preotul Eleazar le-au 
gr it  în  esurile  Moabului,  la  Iordan,  în  
dreptul Ierihonului, i le-au zis :  

Num. 33, 50.  
4. «Num ra i pe to i de la dou zeci de ani 
în sus», cum a gr it Domnul lui Moise i 
fiilor lui Israel, care au ie it din p mântul 
Egiptului.  

Num. 1, 3.  
5. Ruben, este întâiul n scut al lui Israel. 
Fiii lui Ruben : din Enoh, neamul lui 
Enoh ; din Falu, neamul lui Falu ;  

Fac. 46, 8-9. Ie . 6, 14.  
6. Din He ron, neamul lui He ron ; din 
Carmi, neamul lui Carmi ;  
7. Acestea sunt neamurile lui Ruben ; i 
s-au num rat patruzeci i trei de mii apte 
sute treizeci.  
8. Fiul lui Falu : Eliab.  
9. Fiii lui Eliab : Nemuel, Datan i 
Abiron. Datan i Abiron sunt aceia care, 
chema i fiind în adunare, au stârnit 

zvr tire împotriva lui Moise i a lui 
Aaron împreun  cu p rta ii lui Core, 
când ace tia au stârnit r zvr tire 
împotriva Domnului  

Num. 16, 1. 1 Paral. 24, 2.  
10. i i-a deschis p mântul gura sa i i-a 
înghi it pe ei i pe Core ; i împreun  cu 
ei au murit i p rta ii lor, când focul a 
mistuit dou  sute cincizeci de oameni i 
au r mas ei ca semn.  

Num. 16, 31.  
11. Îns  fiii lui Core n-au murit.  

Num. 16, 32.  
12. Fiii lui Simeon, dup  familiile lor, 
sunt : din Nemuel, neamul lui Nemuel ; 
din Iamin, neamul lui Iamin ; din Iachin ; 
neamul lui Iachin ;  

Fac. 46, 10.  
13. Din Zerah, neamul lui Zerah ; din 
Saul, neamul lui Saul.  
14. Acestea sunt neamurile cele din 
Simeon, care s-au g sit la num toarea 
lor : dou zeci i dou  de mii dou  sute.  
15. Fiii lui Gad, dup  neamurile lor : din 

efon neamul efonienilor ; din Haghi, 
neamul Haghi ilor ; din unie, neamul 

unienilor ;  
16. Din Ozni, neamul Oznienilor ;  
17. Din Eri, neamul Erienilor ; din Arod, 
neamul Arodeilor ; din Areli, neamul 
Arelienilor.  
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18. Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, 
care la num toarea lor s-au g sit 
patruzeci de mii cinci sute.  
19. Fiii lui Iuda sunt : Er i Onan, ela, 
Fares i Zara ; îns  Er i Onan au murit în 

mântul Canaanului.  
Fac. 38, 3-4.  

20. i fiii lui Iuda, dup  neamurile lor, 
sunt : din ela, neamul elaenilor ; din 
Fares, neamul Fareseilor ; din Zara, 
neamul Zaraenilor.  
21.  Iar  fiii  lui  Fares  sunt  :  din  Esron  
neamul Esroneilor ; din Hamul, neamul 
Hamulienilor.  

Fac. 46, 12. 1 Paral. 2, 5.  
22. Acestea sunt neamurile din Iuda i la 
num toarea lor s-au g sit aptezeci i 
ase de mii cinci sute.  

23. Fiii lui Isahar, dup  neamurile lor, 
sunt : din Tola, neamul Tolaenilor ; din 
Fuva, neamul Fuvaenilor ;  

Fac. 46, 13.  
24. Din Ia ub, neamul Ia ubienilor ; din 

imron, neamul imronienilor.  
25. Acestea sunt neamurile din Isahar i 
la num toarea lor s-au g sit aizeci i 
patru de mii trei sute.  
26. Fiii lui Zabulon, dup  neamurile lor, 
sunt : din Sered, neamul Seredienilor ; 
din Elon, neamul Elonienilor ; din Iahleil, 
neamul Iahleililor.  

Fac. 46, 14.  
27. Acestea sunt neamurile din Zabulon 
i la num toarea lor s-au g sit aizeci 

de mii cinci sute.  
28. Fiii lui Iosif sunt : Manase i Efraim.  
29. Fiii lui Manase, dup  neamurile lor, 
sunt : din Machir, neamul Machirienilor ; 
din Machir s-a n scut Galaad i din 
Galaad este neamul Galaadenilor.  

Iosua 17, 1.  
30. Fiii lui Galaad sunt : din Iezer, 
neamul Iezerienilor ; din Helec, neamul 
Helecienilor ;  

31. Din Asriel, neamul Asrielienilor ; din 
echem, neamul echemienilor ;  

32. Din emida, neamul emidienilor ; 
din Hefer, neamul Heferienilor.  
33. Salfaad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, ci 
numai fiice i numele fiicelor lui Salfaad 
sunt : Mahla, Noa, Hogla, Milca i Tir a.  

Num. 27, 1; 36, 10-12.  
34. Acestea sunt neamurile lui Manase i 
la num toarea lor s-au g sit cincizeci i 
dou  de mii apte sute.  

Num. 2, 20-21.  
35. Fiii lui Efraim, dup  neamurile lor, 
sunt : din utelah, neamul utelahienilor 
; din Becher, neamul Becherienilor ; din 
Tahan, neamul Tahanienilor.  
36. Iar fiii lui utelah sunt : din Eran, 
neamul Eranienilor.  
37. Acestea sunt neamurile fiilor lui 
Efraim i la num toarea lor s-au g sit 
treizeci i dou  de mii cinci sute. Ace tia 
sunt fiii lui Iosif dup  neamurile lor.  
38. Fiii lui Veniamin, dup  neamurile lor, 
sunt  ;  din  Bela,  neamul  Belaienilor  ;  din  

bel, neamul A belienilor ; din Ahiram, 
neamul Ahiramienilor ;  
39. Din efufam, neamul efufamienilor 
; din Hufam, neamul Hufamienilor.  
40. Iar fiii lui Bela sunt : Ard i Naaman : 
din Ard, neamul Ardienilor i din 
Naaman, neamul Naamanienilor.  
41. Ace tia sunt fiii lui Veniamin dup  
neamurile lor i la num toare s-au g sit 
patruzeci i cinci de mii ase sute.  
42. Fiii lui Dan, dup  neamurile lor, sunt 
: din uham, neamul uhamienilor. 
Acestea sunt familiile lui Dan, dup  
neamurile lor.  
43.  i  neamurile  lui  uham,  la  
num toarea lor, au fost de toate aizeci 
i patru de mii patru sute.  

44. Fiii lui A er, dup  neamurile lor, sunt 
: din Imna, neamul Imnaenilor ; din I ba, 
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neamul I baenilor ; din Verie, neamul 
Verienilor.  
45. Din fiii lui Verie : din Heber, neamul 
Heberienilor ; din Malchiel, neamul 
Malchielilor.  
46. i numele fiicei lui A er a fost Serah.  
47. Acestea sunt neamurile fiilor lui A er 
i la num toare s-au g sit cincizeci i 

trei de mii patru sute.  
48. Fiii lui Neftali, dup  neamurile lor, 
sunt : din Iah eel, neamul Iah eelienilor ; 
din Guni, neamul Gunienilor ;  
49. Din Ie er, neamul Ie erienilor ; din 

ilem, neamul ilemienilor.  
50. Acestea sunt neamurile lui Neftali, 
dup  familiile lor i la num toare s-au 

sit patruzeci i cinci de mii patru sute.  
51. Iat  num rul fiilor lui Israel, celor ce 
au intrat la num toare : ase sute una 
mii apte sute treizeci.  

Num. 1, 46.  
52. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis 
:  
53. «Acestora s  li se împart  spre 
mo tenire p mântul, dup  num rul 
numelor ;  
54.  Celor  mai  mul i  s  le  dai  mo ie  mai  
mare, iar celor mai pu ini s  le dai mo ie 
mai mic  ; fiec ruia s  se dea mo ie 
potrivit cu num rul celor ce au intrat la 
num toare.  

Num. 33, 54; 36, 2. Iosua 11, 23; 17, 14.  
55. P mântul s -l împ i prin sor i ; 
dup  numele semin iilor p rin ilor lor s -
i primeasc i p ile :  

56. Prin sor i s  le împar i mo ia, atât 
celor mul i la num r, cât i celor pu ini la 
num r».  
57. Levi ii, care au intrat la num toare, 
dup  neamurile lor, sunt ace tia : din 
Gher on, neamul Gher onienilor ; din 
Cahat, neamul Cahatienilor, din Merari, 
neamul Merarienilor.  
Fac. 46, 11. Ie . 6, 16, 19. Num. 3, 17. 1 Paral. 6, 1; 23, 6.  

58. Iat  neamurile lui Levi : neamul lui 
Libni, neamul lui Hebron, neamul lui 
Mahli, neamul lui Mu i i neamul lui 
Core. Din Cahat s-a n scut Amram.  

Num. 3, 19.  
59. Numele femeii lui Amram a fost 
Iohabed, fiica lui Levi, pe care a n scut-o 
femeia lui Levi în Egipt, iar ea a n scut 
lui Amram pe Aaron, pe Moise i pe 
Mariam, sora lor.  

Ie . 2, 2; 6, 20. 1 Paral. 23, 13.  
60. Lui Aaron i s-au n scut : Nadab i 
Abiud, Eleazar i Itamar.  
61. Dar Nadab i Abiud au murit când au 
adus foc str in înaintea Domnului, în 
pustiul Sinai.  

Lev 10, 1. Num. 3, 4. 1 Paral. 24, 2.  
62.  i  s-au  num rat  to i  cei  de  parte  

rb teasc  de la o lun  în sus i s-au 
sit dou zeci i trei de mii ; c ci ace tia 

nu fuseser  num ra i împreun  cu fiii lui 
Israel, pentru c  nu li s-a dat mo tenire 
printre fiii lui Israel.  
63. Ace tia sunt cei num ra i de Moise i 
Eleazar preotul, care au num rat pe fiii 
lui Israel în esurile Moabului, lâng  
Iordan, în dreptul Ierihonului.  
64. În num rul lor nu se afla niciunul din 
fiii lui Israel num ra i de Moise i de 
preotul Aaron, în pustiul Sinai,  

Num. 1, 19.  
65. C ci Domnul le zisese acestora c  vor 
muri to i în pustie, - i n-au r mas din ei 
niciunul, afar  de Caleb, fiul lui Iefone i 
de Iosua, fiul lui Navi.  

Num. 14, 28-30; 32, 10. Deut. 1, 36; 2, 14. Ps. 105, 26. 1 
Cor. 10, 5.  

CAP. 27 
Lege pentru mo tenire. Iosua, fiul lui 
Navi, c petenie în locul lui Moise. 
1. Atunci au venit fetele lui Salfaad, fiul 
lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, 
din neamul lui Manase, fiul lui Iosif, ale 

ror nume sunt acestea : Mahla, Noa, 
Hogla, Milca i Tir a,  

Num. 36, 2, 11.  
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2. i au stat înaintea lui Moise, a lui 
Eleazar preotul, înaintea c peteniilor i 
înaintea întregii ob ti, la u a cortului 
adun rii, i au zis :  
3. «Tat l nostru a murit în pustie ; el n-a 
fost din num rul celor care s-au ridicat 
împotriva Domnului cu adunarea lui 
Core, ci a murit pentru p catul s u i 
feciori n-a avut.  

Num. 16, 1, 30.  
4. De ce s  piar  numele tat lui nostru 
din neamul lui, pentru c  n-are fii ? D -
ne i nou  mo ie între fra ii tat lui nostru 
!»  
5. Moise îns  a adus cererea lor înaintea 
Domnului ;  
6. Iar Domnul a zis c tre Moise :  
7. «Drept au gr it fetele lui Salfaad ; 

ruie te-le i lor mo tenire între fra ii 
tat lui lor i trece-le lor mo ia tat lui lor.  

Iosua 17, 4.  
8. Iar fiilor lui Israel s  le gr ie ti i s  le 
spui : De va muri cineva, neavând fiu, s  
da i partea lui fiicei lui.  

Num. 36, 8. Tob. 6, 11.  
9.  Iar  de  nu  are  nici  fiic ,  s  da i  partea  
lui fra ilor lui.  
10. De nu are îns  nici fra i, s  da i partea 
lui fra ilor tat lui lui.  
11. Iar de nu are tat l s u fra i, s  da i 
partea lui rudeniei celei mai de aproape 
din neamul lui, ca s  mo teneasc  ale lui. 
Aceasta s  fie pentru fiii lui Israel ca o 
hot râre din lege, cum a poruncit Domnul 
lui Moise».  
12. Apoi a zis Domnul c tre Moise : 
«Suie-te pe acest munte, care este 
dincoace de Iordan, adic  pe muntele 
Nebo, i prive te p mântul Canaanului, 
pe care am s -l dau fiilor lui Israel de 
mo tenire.  

Deut. 32, 48-49.  
13. Iar dup  ce-l vei vedea, te vei ad uga 
i  tu  la  poporul  t u,  cum  s-a  ad ugat  

Aaron, fratele t u, pe muntele Hor.  

14. Pentru c  v-a i împotrivit poruncii 
Mele  în  pustiul  Sinai,  în  vremea  
tulbur rii ob tii, ca s  ar ta i înaintea 
ochilor lor sfin enia Mea la ape, adic  la 
apele Meriba de la Cade , în pustiul 
Sinai».  

Deut. 32, 51.  
15. Moise îns  a gr it Domnului i a zis :  
16. «Domnul Dumnezeul duhurilor i a 
tot trupul s  rânduiasc  peste ob tea 
aceasta un om,  
17. Care s  ias  înaintea ei i care s  intre 
înaintea ei, care s -i duc i s -i aduc , ca 

 nu r mân  ob tea Domnului ca oile ce 
n-au p stor».  

3 Reg. 22, 17. 2 Paral. 18, 16. Mat. 9, 36.  
18.  Iar  Domnul  a  zis  c tre  Moise  :  «Ia- i  
pe Iosua, fiul lui Navi, om cu duh într-
însul, pune- i peste el mâna ta ;  
Fac. 48, 14. Num. 8, 10. Deut. 3, 21; 31, 7; 34, 9. Iosua 1, 

1.  
19. Apoi du-l înaintea preotului Eleazar, 
înaintea a toat  ob tea i d -i pove e 
înaintea ochilor lor ;  
20. D -i din slava ta, ca s -l asculte toat  
ob tea fiilor lui Israel.  

Deut. 34, 9.  
21. Dup  aceea s  stea înaintea preotului 
Eleazar i acesta va întreba de hot rârile 
Domnului prin ajutorul Urimului : dup  
cuvântul acestuia s  ias i dup  cuvântul 
acestuia s  intre el i to i fiii lui Israel cei 
împreun  cu dânsul i toat  ob tea».  

Ie . 28, 30.  
22.  i  a  f cut  Moise  cum  i-a  poruncit  
Domnul Dumnezeu : a luat pe Iosua i l-a 
pus înaintea preotului Eleazar i a toat  
ob tea.  

Deut. 3, 21; 31, 7.  
23. Apoi i-a pus peste el mâinile sale i 
i-a dat pove e, cum zisese Domnul prin 
Moise.  
CAP. 28 
Rânduial  nou  pentru unele jertfe. 
1. Apoi iar i a gr it Domnul cu Moise i 
a zis :  
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2. «Porunce te fiilor lui Israel i le spune 
: Darurile Mele, d rile Mele, jertfele 
Mele cele întru miros cu bun  mireasm , 
îngriji i s  Mi se aduc  la s rb torile 
Mele.  

Lev 3, 11; 21, 6.  
3. Spune-le : Iat  jertfele care trebuie s  
le aduce i Domnului : doi miei de câte un 
an f  meteahn , ardere de tot 
necontenit , pe fiecare zi ;  

Ie . 29, 38. 1 Paral. 16, 40.  
4. Un miel s -l aduci diminea a i pe 
cel lalt miel s -l aduci seara.  

Ie . 29, 39.  
5. Jertf  de pâine s  aduci a zecea parte 
de ef  de f in  de grâu, amestecat  cu un 
sfert de hin de untdelemn ;  

Ie . 16, 36.  
6. Aceasta este ardere de tot necontenit  
i care a fost s vâr it  la Muntele Sinai, 

spre miros cu bun  mireasm i ca jertf  
Domnului.  
7. La ea s  aduci turnare un sfert de hin 
de vin la un miel ; i turnarea de vin a 
Domnului s-o torni la loc sfânt.  
8. Cel lalt miel s -l aduci spre sear , cu 
darul lui de pâine i cu turnarea lui s -l 
aduc  jertf , mireasm  pl cut  Domnului.  
9. Iar în ziua odihnei s  aduce i doi miei 
de câte un an, f  meteahn , i ca jertf  
dou  zecimi de ef  de f in  de grâu, 
fr mântat  cu untdelemn i cu turnarea 
ei.  

Mat. 12, 5.  
10. Aceasta este ardere de tot pentru ziua 
odihnei afar  de arderea de tot cea 
necontenit  cu turnarea ei.  
11. La începutul lunilor voastre s  
aduce i Domnului ardere de tot : din 
ciread , doi vi ei, iar din turm , un berbec 
i apte miei de câte un an f  meteahn .  

Is. 1, 13; 66, 23. Col. 2, 16.  
12. Iar ca dar de pâine, câte trei zecimi de 
ef  f in  de grâu, fr mântat  cu 
untdelemn, la fiecare vi el, i dou  zecimi 

de ef  f in  de grâu, fr mântat  cu 
untdelemn, ca dar de pâine la berbec,  
13. i câte o zecime de ef  f in  de grâu, 
fr mântat  cu untdelemn, ca dar de pâine 
la fiecare miel. Aceasta este ardere de tot, 
mireasm  pl cut , jertf  Domnului.  
14. Turnare la ele s  fie jum tate hin de 
vin de fiecare vi el, a treia parte hin de 
berbec i un sfert de hin la fiecare miel. 
Aceasta este ardere de tot pentru fiecare 
început de lun , la toate lunile anului.  

Num. 10, 10.  
15. S  mai aduce i Domnului i un ap, 
jertf  pentru p cat, afar  de arderea de tot 
cea necontenit , i s -l aduc  cu turnarea 
lui.  

Num. 29, 5.  
16. În ziua a paisprezecea a lunii întâi 
sunt Pa tile Domnului.  

Ie . 12, 18. Lev 23, 5.  
17. În ziua a cincisprezecea este 

rb toare. apte zile s  mânca i azime.  
Ie . 12, 15. Deut. 16, 3.  

18. În ziua întâi s  ave i adunare sfânt i 
nici un fel de lucru s  nu face i ;  
19. i s  aduce i Domnului jertf , ardere 
de tot : din ciread , doi vi ei, iar din 
turm , un berbec i apte miei de câte un 
an ; ace tia s  fie f  meteahn .  

Deut. 16, 2. 2 Paral. 35, 7.  
20. Cu ei s  aduce i dar de pâine, f in  de 
grâu fr mântat  cu untdelemn, trei zecimi 
de ef  de fiecare vi el, dou  zecimi de ef  
la berbec,  
21. i câte o zecime de ef  s  aduci cu 
fiecare din cei apte miei ;  

Ie . 16, 36.  
22. S  aduce i un ap jertf  pentru p cat, 
pentru cur irea voastr .  
23. Acestea s  le aduce i, pe lâng  
arderea de tot de diminea , care este 
ardere de tot necontenit .  
24.  Tot  a a  s  aduce i  i  în  fiecare  din  
cele apte zile : pâine, jertf , mireasm  
pl cut  Domnului, pe lâng  arderea de tot 
cea necontenit i cu turnarea ei.  
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25. În ziua a aptea s  ave i adunare 
sfânt i nici un lucru s  nu lucra i.  
26. În ziua celor dintâi roade, când 
aduce i Domnului prinosul nou de pâine, 
la încheierea s pt mânilor, s  ave i 
adunare sfânt i nici un lucru s  nu 
lucra i.  

Lev 23, 15-16, 20. Deut. 16, 9.  
27. S  aduce i ardere de tot spre miros de 
bun  mireasm  Domnului : din ciread , 
doi vi ei, iar din turm , un berbec i apte 
miei de câte un an f  meteahn .  
28. Cu ei s  aduce i dar de pâine, f in  de 
grâu fr mântat  cu untdelemn : trei 
zecimi de ef  la fiecare vi el, dou  zecimi 
de ef  la berbec  
29. i o zecime de ef  la fiecare din cei 
apte miei.  

30. S  aduce i un ap jertf  pentru p cat, 
spre cur irea voastr .  
31. Acestea s  mi le aduce i cu turn rile 
lor, afar  de arderile de tot neîncetate cu 
darul lor de pâine, care se aduc de obicei 
; acestea trebuie s  fie curate».  
CAP. 29 
Jertfe la ziua întâi, a zecea i a 
cincisprezecea a lunii a aptea. 
1.  «În  ziua  întâi  a  lunii  a  aptea  de  
asemenea s  ave i adunare sfânt , i nici 
un lucru s  nu lucra i ; pe aceasta s  o 
socoti i o zi a suflatului în trâmbi e.  

Lev 23, 24.  
2. S  aduce i ardere de tot, spre miros 
pl cut Domnului : un vi el, un berbec, 
apte miei de câte un an f  meteahn  ;  

Neem. 10, 33.  
3. La ei, ca dar de pâine, f in  de grâu, 
fr mântat  cu untdelemn : trei zecimi de 
ef  la vi el, dou  zecimi de ef  la berbec  
4. i câte o zecime de ef  la fiecare din 
cei apte miei.  
5. Din turma de capre s  aduce i un ap, 
jertf  pentru p cat, spre cur irea voastr .  
6. Acestea s  le aduce i jertfe pe lâng  
arderea de tot, cu darul de pâine i 

turnarea lui de la lun  nou i pe lâng  
arderea de tot necontenit  cu darul ei de 
pâine i turnarea lui, dup  rânduial , întru 
miros de bun  mireasm  Domnului.  

Evr. 13, 15-16.  
7. În ziua a zecea a acestei luni s  ave i 
adunare sfânt , s  posti i i nici un lucru 

 nu face i.  
Lev 16, 29-30; 23, 27. Dan. 10, 12.  

8. S  aduce i ardere de tot Domnului spre 
miros de bun  mireasm  : un vi el, un 
berbec i apte miei de câte un an.  
9. La ei s  aduce i dar de pâine, f in  de 
grâu fr mântat  cu untdelemn, trei zecimi 
de ef  la vi el, dou  zecimi de ef  la 
berbec  
10. i câte o zecime de ef  la fiecare din 
cei apte miei.  
11. Iar din turma de capre s  aduce i un 
ap jertf  pentru p cat, spre cur irea 

voastr  ; acestea pe lâng  jertfa pentru 
cat din ziua cur irii i pe lâng  arderea 

de tot cea necontenit  cu darul ei de pâine 
i turnarea ei, care se aduce dup  

rânduial  jertf  Domnului, spre miros cu 
bun  mireasm .  

Lev 16, 5, 10. Neem. 12, 30.  
12.  În  ziua  a  cincisprezecea  a  lunii  a  
aptea s  ave i iar adunare sfânt  ; nici un 

lucru s  nu lucra i i s  s rb tori i 
rb toarea Domnului apte zile.  

Ie . 23, 16. Lev 23, 34. Ioan 7, 2.  
13. În ziua întâi s  aduce i ardere de tot, 
jertf , mireasm  pl cut  Domnului : din 
ciread , treisprezece vi ei, iar din turm , 
doi berbeci, paisprezece miei de câte un 
an ; dar s  fie f  meteahn .  
14.  Cu  ei,  ca  dar  de  pâine,  s  se  aduc  

in  de grâu fr mântat  cu untdelemn : 
trei zecimi de ef  cu fiecare din cei 
treisprezece vi ei, dou  zecimi de ef  cu 
fiecare din cei doi berbeci,  
15. i câte o zecime de ef  de fiecare din 
cei paisprezece miei ;  
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16. Iar din turma de capre, un ap, jertf  
pentru p cat, peste arderea de tot 
necontenit i darul ei de pâine cu 
turnarea ei.  
17. A doua zi s  se aduc  doisprezece 
vi ei, doi berbeci, paisprezece miei de 
câte un an, f  meteahn  ;  
18. Cu ei s  se aduc  dar de pâine i 
turnare : la vi ei, la berbeci i la miei, 
dup  num rul lor, cum e rânduit ;  
19. Iar din turma de capre, un ap, jertf  
pentru p cat ; acestea s  le aduce i în 
afar  de arderea de tot necontenit i de 
darul de pâine cu turnarea ei.  
20. A treia zi s  aduce i unsprezece vi ei, 
doi berbeci i paisprezece miei de câte un 
an, f  meteahn  ;  
21. i cu ei dar de pâine i turnare pentru 
vi ei, pentru berbeci i pentru miei, dup  
num rul lor, dup  rânduial  ;  
22. Iar din turma de capre s  aduce i un 
ap, jertf  pentru p cat, peste arderea de 

tot necontenit  cu darul de pâine i 
turnarea ei.  
23. A patra zi s  aduce i zece vi ei, doi 
berbeci i paisprezece miei de câte un an, 

 meteahn  ;  
24.  Cu  ei  s  aduce i  dar  de  pâine  i  
turnare pentru vi ei, pentru berbeci i 
pentru miei, dup  num rul lor, cum e 
rânduiala ;  
25. Iar din turma de capre s  aduce i un 
ap, jertf  pentru p cat, pe lâng  arderea 

de tot necontenit  cu darul de pâine i 
turnarea ei.  
26. În ziua a cincea s  aduce i nou  vi ei, 
doi berbeci i paisprezece miei de câte un 
an, f  meteahn  ;  
27. i cu ei dar de pâine i turnare pentru 
vi ei, pentru berbeci i pentru miei, dup  
num rul lor, cum e rânduiala ;  
28. Iar din turma de capre s  aduce i un 
ap, jertf  pentru p cat, peste arderea 

necontenit  cu darul de pâine i cu 
turnarea ei.  
29. În ziua a asea s  aduce i opt vi ei, 
doi berbeci i paisprezece miei, f  
meteahn  ;  
30. i cu ei dar de pâine i turnare pentru 
vi ei, pentru berbeci i pentru miei, dup  
num rul lor, cum e rânduiala ;  
31. Iar din turma de capre, un ap, jertf  
pentru p cat, peste arderea de tot 
necontenit  cu darul de pâine i cu 
turnarea ei.  
32. În ziua a aptea s  aduce i apte vi ei, 
doi berbeci i paisprezece miei f  
meteahn  ;  
33. i cu ei dar de pâine i turnare pentru 
vi ei, pentru berbeci i pentru miei, dup  
num rul lor, cum e rânduiala ;  
34. Iar din turma de capre s  aduce i un 
ap, jertf  pentru p cat, peste arderea de 

tot necontenit  cu darul de pâine i cu 
turnarea ei.  
35. În ziua a opta s  ave i încheierea 

rb torii ; nici un lucru s  nu lucra i,  
Lev 23, 36. Ioan 7, 37.  

36. i s  aduce i ardere de tot, jertf , 
mireasm  pl cut  Domnului : un vi el, un 
berbec i apte miei f  meteahn .  
37. i cu ei dar de pâine i turnare pentru 
vi el, pentru berbec i pentru miei, dup  
num rul lor, cum e rânduiala.  
38. Iar din turma de capre s  aduce i un 
ap, jertf  pentru p cat, pe lâng  arderea 

de tot necontenit  cu darul de pâine i cu 
turnarea ei.  
39. Acestea s  le aduce i Domnului la 

rb torile voastre, pe lâng  arderile de 
tot ale voastre cu darurile de pâine ale 
voastre i cu turn rile voastre i jertfele 
voastre de bun  voie, pe care le aduce i 
dup  f duin  sau din evlavie».  

1 Paral. 23, 31. 2 Paral. 31, 3. Neem. 10, 32-33.  
CAP. 30 
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Pentru f duin e. 
1. Moise a spus fiilor lui Israel toate cele 
ce-i poruncise Domnul.  
2. A adar, a gr it Moise c tre c peteniile 
semin iilor  fiilor  lui  Israel  i  le-a  zis  :  
«Iat  ce porunce te Domnul :  
3. Omul care va face f duin  
Domnului sau se va jura cu jur mânt, 
punând leg tur  asupra sufletului s u, s  
nu- i calce cuvântul, ci s  împlineasc  
toate câte au ie it din gura lui.  

Lev 27, 2. Deut. 23, 21. Fapt. 5, 3.  
4. Dac  vreo femeie va da f duin  
Domnului i va pune asupra sa 
leg mântul,  în  casa  p rintelui  s u,  în  
tinere ea sa,  
5.  i  va  auzi  tat l  f duin a  ei  i  
leg mântul ce ea i-a pus asupra 
sufletului s u, i va t cea tat l ei asupra 
acestora, atunci toate f duin ele ei se 
vor ine i orice leg mânt i-ar fi pus ea 
asupra sufletului s u se va ine.  
6. Iar dac  tat l ei, auzind, o va opri, 
atunci toate f duin ele ei i leg mintele 
ce ea i-ar fi pus asupra sufletului s u nu 
se vor ine i Domnul o va ierta, pentru c  
a oprit-o tat l ei.  
7. Dac  îns  ea se va m rita i va fi 
asupra ei f duin a sau cuvântul gurii 
sale, cu care s-a legat pe sine,  

1 Reg. 1, 11.  
8.  i  va  auzi  b rbatul  ei  i,  auzind-o,  va  

cea, atunci f duin ele ei se vor ine i 
leg mintele ce ea i-a pus asupra 
sufletului s u se vor ine.  
9. Iar dac  b rbatul ei, auzind, o va opri 
i va lep da f duin a ei, care este 

asupra ei, i cuvântul gurii ei cu care ea s-
a legat pe sine, atunci acestea nu se vor 
ine, pentru c  i le-a oprit b rbatul ei, i 

Domnul o va ierta.  
10. Iar f duin a v duvei i a celei 
desp ite i orice leg mânt i-ar pune 
aceasta asupra sufletului ei se va ine.  

11. Dac  îns  în casa b rbatului s u a dat 
duin  sau i-a pus leg mânt asupra 

sufletului s u cu jur mânt,  
12. i b rbatul ei a auzit i a t cut asupra 
acesteia i n-a oprit-o, atunci toate 

duin ele ei se vor ine i orice 
leg mânt i-ar fi pus asupra sufletului s u 
se va ine.  
13.  Dac  îns  b rbatul  ei,  auzind,  a  
lep dat f duin ele, atunci toate 

duin ele ie ite din gura ei i 
leg mintele sufletului s u nu se vor ine, 
pentru c  b rbatul ei le-a desfiin at i 
Domnul o va ierta.  
14. Orice f duin i orice leg mânt cu 
jur mânt pentru smerirea sufletului ei, 

rbatul ei îl poate înt ri i tot b rbatul ei 
îl poate i desfiin a.  
15. Dac  îns  b rbatul ei a t cut despre 
aceasta, zi dup  zi, prin aceasta el a 
înt rit toate f duin ele ei i toate 
leg mintele ce sunt asupra ei le-a înt rit, 
pentru c  el a auzit i a t cut.  
16. Iar dac  b rbatul le-a lep dat dup  ce 
le-a auzit, atunci a luat el asupra sa 

catul ei».  
17. Acestea sunt legile, pe care Domnul 
le-a poruncit lui Moise asupra 
leg mintelor dintre b rbat i femeia lui, 
dintre tat i fiica lui, cât aceasta este 
tân i se afl  în casa tat lui ei.  
CAP. 31 
Israel biruie din nou pe Madiani i. 
1. Apoi a gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2. «R zbun  pe fiii lui Israel împotriva 
Madiani ilor, i apoi te vei ad uga la 
poporul t u».  

Num. 25, 17.  
3. Iar Moise a gr it poporului i a zis : 
«Înarma i dintre voi oameni pentru 

zboi, ca s  mearg  împotriva 
Madiani ilor i s  s vâr easc  r zbunarea 
Domnului asupra Madiani ilor.  

Num. 25, 18.  
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4. Din toate semin iile fiilor lui Israel s  
trimite i la r zboi, câte o mie din fiecare 
semin ie».  
5. i i-au ales din miile lui Israel, câte o 
mie din fiecare semin ie, adic  
dou sprezece mii de oameni, înarma i 
pentru r zboi.  
6. Pe ace tia i-a trimis Moise la r zboi, 
câte o mie din fiecare semin ie ; i cu ei a 
trimis la r zboi pe Finees, fiul preotului 
Eleazar, fiul lui Aaron ; i acesta avea în 
mâinile sale vasele sfinte i trâmbi ele de 
strigare.  

Num. 10, 9; 25, 7-8. Deut. 20, 2.  
7. i au lovit ei pe Madian, cum 
poruncise Domnul lui Moise, i au ucis 
pe to i cei de parte b rb teasc .  
8. Împreun  cu uci ii lor au c zut i regii 
madiani i : Evi, Rechem, ur, Hur i 
Reba - cinci regi madiani i - i Valaam, 
fiul lui Beor, a c zut de sabie, împreun  
cu uci ii acelora.  

Iosua 13, 21.  
9. Iar pe femeile Madiani ilor i pe copiii 
lor  le-au  luat  fiii  lui  Israel  în  robie  ;  i  
toate vitele lor, toate turmele lor i toate 
avu iile lor le-au luat prad .  
10. Toate cet ile lor din inuturile lor cu 
toate satele lor le-au ars cu foc.  
11. Toat  prada i tot ce-au apucat de la 
om pân  la dobitoc au luat cu ei.  

Deut. 20, 14.  
12. Robii, prada i cele apucate le-au dus 
la Moise, la preotul Eleazar i la ob tea 
fiilor lui Israel, în tab ra din esul 
Moabului, care este lâng  Iordan, în fa a 
Ierihonului.  
13. În întâmpinarea lor au ie it din tab  
Moise, Eleazar preotul i toate c peteniile 
ob tii.  
14. Atunci s-a mâniat Moise pe 

peteniile o tirii, pe c peteniile miilor i 
pe suta ii care se întorseser  de la r zboi, 
i le-a zis Moise :  

15. «Pentru ce a i l sat vii toate femeile ?  

16. C ci ele, dup  sfatul lui Valaam, au 
cut pe fiii lui Israel s  se abat  de la 

cuvântul Domnului, pentru Peor, pentru 
care a venit pedeaps  asupra ob tii 
Domnului.  

Num. 24, 14; 25, 1-2. Iuda 1, 11. Apoc. 2, 14.  
17. Ucide i dar to i copiii de parte 

rb teasc i toate femeile ce-au 
cunoscut b rbat, ucide i-le.  

Jud. 21, 11.  
18. Iar pe fetele care n-au cunoscut 

rbat, l sa i-le pe toate vii pentru voi.  
19. i s ede i afar  din tab apte zile 
;  to i  cei  ce  a i  ucis  om  i  v-a i  atins  de  
om ucis s  v  cur i în ziua a treia i în 
ziua a aptea, i voi i robii vo tri.  

Num. 19, 14, 16.  
20. Toate hainele, toate lucrurile de piele, 
tot ce este f cut din p r de capr i toate 
vasele de lemn s  le cur i».  
21. Apoi a zis preotul Eleazar o tenilor 
care fuseser  la r zboi : «Hot rârea legii, 
pe care a dat-o Domnul lui Moise, este 
aceasta :  
22. Aurul, argintul, arama, fierul, 
plumbul, cositorul  
23. i tot ce trece prin foc, s  le trece i 
prin foc, ca s  se cure e ; afar  de aceasta 
i cu ap  de cur ire s  le cur i ; iar 

toate cele ce nu se pot trece prin foc, s  le 
trece i prin ap .  

Lev 6, 28; 11, 33; 15, 12. Num. 19, 9.  
24. Hainele voastre s  le sp la i în ziua a 
aptea i s  v  cur i, iar dup  aceea ve i 

intra în tab ».  
25. Iar i a gr it Domnul cu Moise i a 
zis :  
26. «Socote te prada de r zboi, de la om 
pân  la dobitoc, împreun  cu Eleazar 
preotul i cu c peteniile semin iilor ob tii 
;  
27. Apoi împarte prada în dou , între 

tenii care au fost la b lie i între toat  
ob tea.  

Deut. 20, 14. Iosua 8, 27; 22, 8. 1 Reg. 30, 24.  
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28. De la o tenii care au fost la r zboi, ia 
dare pentru Domnul, câte un suflet la 
cinci sute, din oameni, din vite, din asini 
i din oi.  

29. Acestea s  le iei din partea lor i s  le 
dai preotului Eleazar ca dar în at 
Domnului.  
30. Iar din jum tatea cuvenit  fiilor lui 
Israel s  iei unul la cincizeci din oameni, 
din vite, din asini i din oi ; i pe acestea 

 le dai levi ilor, care slujesc la cortul 
Domnului».  

Num. 3, 7. 1 Paral. 26, 27.  
31. i a f cut Moise i Eleazar preotul 
cum poruncise Domnul lui Moise.  
32. Atunci s-a g sit prad  r mas  din cele 
luate i aduse de cei ce fuseser  la r zboi 
: ase sute aptezeci i cinci de mii de oi ;  
33. aptezeci i dou  de mii de boi ;  
34. Asini, aizeci i una de mii ;  
35. Femei, care n-au cunoscut b rbat, de 
toate, treizeci i dou  de mii de suflete.  
36. Jum tate, partea celor ce fuseser  la 

zboi, dup  num toare, a fost : oi trei 
sute treizeci i apte de mii cinci sute.  
37. i darea Domnului din oi a fost : ase 
sute aptezeci i cinci ;  
38.  Boi  treizeci  i  ase  de  mii,  i  din  
ace tia darea Domnului a fost aptezeci i 
doi ;  
39. Asini, treizeci de mii cinci sute, i din 
ei darea Domnului a fost aizeci i unul ;  
40. Oameni, aisprezece mii, i din ei 
darea Domnului a fost treizeci i dou  
suflete.  
41. i a dat Moise darea Domnului lui 
Eleazar preotul, cum poruncise Domnul 
lui Moise.  

Num. 18, 8, 19.  
42. Iar partea fiilor lui Israel, pe care a 
luat-o Moise de la cei ce fuseser  la 

zboi, a fost :  
43. Oi, trei sute treizeci i apte de mii 
cinci sute ;  

44. Boi, treizeci i ase de mii ;  
45. Asini, treizeci de mii cinci sute ;  
46. Oameni, aisprezece mii.  
47. Din aceast  parte a fiilor lui Israel,  a 
luat Moise unul la cincizeci din oameni i 
din vite, i le-a dat levi ilor, care f ceau 
slujb  în cortul Domnului, dup  cum 
poruncise Domnul lui Moise.  
48. Atunci au venit la Moise c peteniile 

tirii, c peteniile peste mii i suta ii, i 
au zis c tre Moise :  
49. «Robii t i au num rat pe o tenii care 
ne-au fost încredin i i n-a lipsit 
niciunul din ei.  
50. i iat  noi am adus prinos Domnului, 
fiecare ce am putut dobândi din lucrurile 
de aur : lan uri, br ri, inele, cercei i 
salbe, pentru cur irea sufletelor noastre 
înaintea Domnului».  

Ie . 35, 22.  
51.  i  a  luat  Moise  i  Eleazar  de  la  ei  
toate aceste lucruri de aur.  
52. Aurul acesta, care s-a adus prinos 
Domnului de c tre c peteniile peste mii 
i peste sute, a fost tot aisprezece mii 
apte sute cincizeci de sicli.  

53. O tenii au pr dat fiecare pentru ei.  
Deut. 20, 14.  

54. i a luat Moise i preotul Eleazar 
aurul de la c peteniile peste mii i peste 
sute i l-au dus în cortul adun rii, pentru 
pomenirea fiilor lui Israel înaintea 
Domnului.  

Iosua 6, 19.  
CAP. 32 
Începutul st pânirii p mântului 
Canaan. 
1. Iar fiii lui Ruben i fiii lui Gad aveau 
foarte multe turme ; dar v zând c  

mântul Iazer i p mântul Galaad sunt 
locuri bune pentru turme,  

Fac. 46, 32; 47, 5.  
2. Au venit fiii lui Gad i fiii lui Ruben i 
au gr it cu Moise, cu Eleazar preotul i 
cu c peteniile ob tii i au zis :  
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3. «Atarotul, Dibonul, Iazerul, Nimra, 
He bonul, Eleale, Sevam, Nebo i Beon,  
4. inuturile, pe care Domnul le-a lovit 
înaintea ob tii lui Israel, sunt p mânturi 
bune pentru turme, i robii t i au turme».  
5. i au mai zis : «De-am aflat trecere în 
ochii t i, d  p mânturile acestea robilor 

i în st pânire i nu ne trece peste 
Iordan».  
6.  Moise  îns  a  zis  c tre  fiii  lui  Gad  i  

tre fiii lui Ruben : «Fra ii vo tri se duc 
la r zboi, iar voi s  r mâne i aici ?  
7. Pentru ce întoarce i inima fiilor lui 
Israel s  nu treac  în p mântul pe care 
Domnul li-l d  ?  

Deut. 1, 28. Fapt. 21, 13.  
8. A a au f cut i p rin ii vo tri când i-
am trimis din Cade -Barne ca s  
cerceteze ara :  

Num. 13, 3, 18.  
9. Au mers pân  în valea E col, au v zut 

mântul i au ab tut inima fiilor lui 
Israel, ca s  nu mearg  ace tia în 

mântul pe care Domnul li-l d .  
Num. 13, 24, 32. Deut. 1, 28.  

10. Dar s-a aprins în ziua aceea mânia 
Domnului i S-a jurat i a zis :  

Num. 14, 28; 26, 65.  
11. «Oamenii ace tia, care au ie it din 
Egipt i care sunt de dou zeci de ani i 
mai mari i cunosc binele i r ul, nu vor 
vedea p mântul, pentru care Eu M-am 
jurat lui Avraam i lui Isaac i lui Iacov.  

Fac. 50, 24. Ie . 33, 1. Num. 14, 23.  
12. Pentru c  nu Mi s-au supus Mie, afar  
de Caleb, fiul lui Iefone Chenezul, i de 
Iosua, fiul lui Navi, pentru c  ace tia s-au 
supus Domnului».  

Num. 14, 30.  
13. S-a aprins atunci mânia Domnului 
asupra lui Israel i i-a purtat prin pustie 
patruzeci de ani, pân  când s-a sfâr it tot 
neamul care f cuse r u înaintea 
Domnului.  
14. i iat  acum, în locul p rin ilor vo tri 
v-a i ridicat voi, s mân a p to ilor, ca 

 spori i înc i mai mult iu imea mâniei 
Domnului asupra lui Israel.  
15. Dac  v  ve i abate de la El, iar i va 

sa  pe  Israel  în  pustie  i  ve i  pierde  tot  
poporul acesta».  
16. Iar ei, apropiindu-se de el, au zis : 
«Noi ne vom face aici staule pentru 
turmele noastre i cet i pentru copiii 
no tri ;  
17. Iar noi în ine cei dintâi ne vom 
înarma i vom merge înaintea fiilor lui 
Israel, pân  ce îi vom duce la locurile lor 
; iar copiii no tri vor r mâne în cet ile 
înt rite, pentru ca s  nu fie în primejdie 
din partea oamenilor locului.  

Deut. 3, 18.  
18. Nu ne vom întoarce la casele noastre, 
pân  când fiii lui Israel nu vor intra 
fiecare în mo tenirea sa ;  

Iosua 22, 1.  
19. C ci nu vom lua împreun  cu ei 
mo tenire dincolo de Iordan i nici mai 
departe, dac  ni se va da parte dincoace 
de Iordan, spre r rit».  

Deut. 3, 12.  
20. Atunci a zis Moise c tre ei : «De ve i 
face aceasta, de ve i merge înarma i la 

zboi înaintea Domnului,  
Iosua 1, 13.  

21. De va trece fiecare din voi înarmat 
peste Iordan înaintea Domnului, pân  
când va pierde El pe vr jma ii S i 
înaintea Sa i pân  când va fi cuprins 

mântul înaintea Lui,  
22. Atunci, dup  ce v  ve i întoarce, ve i 
fi f  vin  înaintea Domnului i înaintea 
lui Israel i ve i avea p mântul acesta 
mo tenire înaintea Domnului.  
23. Iar de nu ve i face a a, ve i gre i 
înaintea Domnului i ve i suferi pedeapsa 
care v  va ajunge pentru p catul vostru.  
24. Zidi i-v  cet i pentru copiii vo tri i 
staule pentru oile voastre i face i cele ce 

i rostit cu buzele voastre».  
Deut. 23, 23.  
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25. Zis-au fiii lui Gad i fiii lui Ruben 
tre Moise : «Robii t i vor face cum 

porunce te domnul nostru.  
26. Copiii no tri, femeile noastre, turmele 
noastre i toate vitele noastre vor r mâne 
aici în cet ile Galaadului ;  
27.  Iar  robii  t i,  înarma i  cu  to ii  ca  

teni, vor merge înaintea Domnului la 
zboi, cum zice domnul nostru».  

28. Atunci a dat Moise porunc  pentru ei 
lui Eleazar preotul, lui Iosua, fiul lui 
Navi, i c peteniilor semin iilor fiilor lui 
Israel,  
29. i le-a zis Moise : «Dac  fiii lui Gad 
i fiii lui Ruben vor trece cu voi peste 

Iordan, întrarmându-se cu to ii pentru 
zboi înaintea Domnului, dup  ce ara va 

fi supus  înaintea voastr , s  le da i 
mântul Galaad în st pânire.  

Iosua 1, 14; 4, 12.  
30. Iar dac  ei nu vor merge cu voi 
înarma i pentru r zboi înaintea 
Domnului, s  trimite i înaintea voastr  
averea lor, femeile lor i vitele lor în 

mântul Canaan i ei s  primeasc  
mo ie împreun  cu voi în p mântul 
Canaanului».  
31. Iar fiii lui Gad i fiii lui Ruben au 

spuns  i  au  zis  :  «Cum  a  zis  domnul  
robilor t i a a vom i face.  
32. Vom merge înarma i înaintea 
Domnului în p mântul Canaan, iar partea 
noastr  de mo ie s  fie de ast  parte de 
Iordan».  
33. Atunci Moise le-a dat fiilor lui Gad, 
fiilor lui Ruben i la jum tate din 
semin ia lui Manase, fiul lui Iosif, ara lui 
Sihon, regele Amoreilor, i ara lui Og, 
regele Vasanului, p mântul cu ora ele lui 
i împrejurimile i cet ile din toate 

ile rii.  
Deut. 3, 12. Iosua 12, 6; 13, 8.  

34.  i  au  zidit  fiii  lui  Gad  :  Dibonul,  
Atarotul, Aroerul,  

35. Atarot- ofanul, Iazerul, Iogbeha,  
36. Bet-Nimra i Bet-Haran, cet i 
înt rite i staule pentru oi.  
37. Fiii lui Ruben au zidit He bonul, 
Eleale, Chiriataimul,  
38. Nebo, Baal-Meonul i Sibma, ale 

ror nume au fost schimbate i au dat 
alte nume ora elor pe care le-au zidit ei.  
39. Iar fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-
au dus în Galaad i l-au luat i au alungat 
pe Amoreii care erau acolo.  

Fac. 50, 23. Deut. 3, 15.  
40. Iar Moise a dat Galaadul lui Machir, 
fiul lui Manase, i s-a a ezat acela acolo.  
41. Iair, fiul lui Manase, s-a dus i a luat 

la urile  lor  i  le-a  numit  s la urile  lui  
Iair.  

Deut. 3, 14. Iosua 13, 30. 1 Paral. 2, 22.  
42. Iar Nobah s-a dus i a luat Chenatul i 
cet ile care ineau de el i l-a numit dup  
numele s u : Nobah.  

Num. 21, 25. Jud. 8, 11. 1 Paral. 2, 23.  
CAP. 33 

toriile i popasurile poporului 
Israel. 
1. Iat  acum popasurile fiilor lui Israel, 
dup  ce au ie it ei din p mântul Egiptului 
cu o tirile lor, sub mâna lui Moise i 
Aaron.  
2. Moise, din porunca Domnului, a scris 

toria lor cu popasurile lor ; iar 
popasurile lor sunt acestea :  
3. În luna întâi, în ziua a cincisprezecea a 
lunii întâi, a doua zi de Pa ti, fiii lui 
Israel au purces din Ramses (Go en) i au 
ie it, sub mân  înalt , înaintea ochilor a 
tot Egiptul.  

Ie . 12, 37.  
4. În vremea aceea Egiptenii îngropau pe 
to i cei ce muriser  dintre ei, pe to i întâi-

scu ii, pe care-i lovise Domnul, în ara 
Egiptului, când a f cut Domnul judecat  
asupra dumnezeilor lor.  

Ie . 12, 12. Is. 10, 10.  
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5. Dup  ce au pornit fiii lui Israel din 
Ramses (Go en), au poposit în Sucot.  
6. Pornind apoi din Sucot, au t rât la 
Etam, care este la marginea pustiului.  

Ie . 13, 20.  
7. Din Etam au pornit i s-au îndreptat 
spre Pi-Hahirot, care este în ara Baal-

efonului, i i-au a ezat tab ra înaintea 
Migdolului.  

Ie . 14, 2.  
8. Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut 
prin mare în pustie i, mergând cale de 
trei zile prin pustiul Etam, i-au a ezat 
tab ra la Mara.  

Iosua 4, 22. Ps. 113, 3. 1 Cor. 10, 1.  
9. Plecând de la Mara, au venit la Elim. 
În Elim îns  erau dou sprezece izvoare 
de ap i aptezeci de finici i au t rât 
acolo lâng  ap .  

Ie . 15, 27.  
10. Pornind apoi din Elim, au t rât la 
Marea Ro ie.  
11. Au pornit apoi de la Marea Ro ie i 
au t rât în pustiul Sin.  

Ie . 16, 1.  
12. Pornind din pustiul Sin, au poposit la 
Dofca.  
13. Pornind din Dofca, au t rât la Alu .  
14. Pornind din Alu , i-au a ezat tab ra 
la Rafidim. Acolo nu era ap  ca s  bea 
poporul.  

Ie . 17, 1.  
15. Pornind din Rafidim, au t rât în 
pustiul Sinai.  

Ie . 19, 2.  
16. Iar dup  ce au pornit din pustiul 
Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava.  

Num. 11, 35.  
17. Pornind din Chibrot-Hataava, au 

rât în Ha erot.  
18. Pornind din Ha erot, au poposit la 
Ritma.  

Num. 11, 35; 13, 1.  
19. Pornind din Ritma, i-au a ezat tab ra 
la Rimon-Pere .  

20. Pornind din Rimon-Pere , au t rât 
în Libna.  
21. Pornind din Libna, au t rât la Risa.  
22. Pornind din Risa, i-au a ezat tab ra 
la Chehelata.  
23. Pornind din Chehelata, au t rât pe 
Muntele afer.  
24. Pornind de pe Muntele afer, au 
poposit în Harada.  
25. Pornind din Harada, au t rât la 
Machelot.  
26. Pornind din Machelot, au poposit în 
Tahat.  
27. Pornind din Tahat, s-au a ezat cu 
tab ra în Tarah.  
28. Pornind din Tarah, au t rât în 
Mitca.  
29. Pornind din Mitca, au t rât în 
Ha mona.  
30. Pornind din Ha mona, au poposit la 
Moserot.  
31. Pornind din Moserot, i-au a ezat 
tab ra la Bene-Iaakan.  

Deut. 10, 6.  
32. Pornind din Bene-Iaakan, au t rât 
la Hor-Haghidgad.  
33. Pornind din Hor-Haghidgad, au 
poposit în Iotbata.  
34. Pornind din Iotbata, au t rât la 
Abrona.  
35. Pornind din Abrona, i-au a ezat 
tab ra la E ion-Gheber.  

3 Reg. 9, 26.  
36. Pornind din E ion-Gheber, au poposit 
în pustiul Sin. Plecând din pustiul Sin, au 

rât în Cade .  
Num. 20, 1, 22.  

37. Iar din Cade  au purces i au poposit 
la muntele Hor, lâng  hotarul rii 
Edomului.  

Num. 20, 22.  
38. Aici s-a suit Aaron preotul pe 
muntele Hor, dup  porunca Domnului, i 
a murit acolo, în anul al patruzecilea de la 
ie irea fiilor lui Israel din p mântul 
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Egiptului, în luna a cincea, în ziua întâi a 
lunii.  

Num. 20, 25. Deut. 32, 50.  
39. Aaron era de o sut  dou zeci i trei de 
ani, când a murit pe muntele Hor.  
40. Atunci regele canaanean din Arad, 
care tr ia în partea de miaz zi a 

mântului Canaan, a auzit c  vin fiii lui 
Israel.  

Num. 21, 1.  
41. Ace tia îns , plecând de la muntele 
Hor, au t rât la almona.  
42. Pornind din almona, au poposit la 
Punon.  
43. Pornind din Punon, au t rât la 
Obot.  

Num. 21, 10.  
44. Pornind din Obot, au poposit la Iie-
Abarim, lâng  hotarele lui Moab.  

Num. 21, 11.  
45. Pornind din Iie-Abarim, au t rât la 
Dibon-Gad.  
46. Pornind din Dibon-Gad, au poposit ia 
Almon-Diblataim.  
47. Pornind din Almon-Diblataim, au 

rât în mun ii Abarim, în fa a lui 
Nebo.  

Num. 21, 1. Deut. 34, 1.  
48. Pornind de la mun ii Abarim, au 
poposit în esurile Moabului, la Iordan, în 
fa a Ierihonului,  

Num. 21, 1; 22, 1.  
49. i i-au a ezat ei tab ra la Iordan, de 
la Bet-Ie imot pân  la Abel- itim, în 
esurile Moabului.  

Num. 25, 1. Iosua 2, 1; 12, 3.  
50. Gr it-a Domnul cu Moise în esurile 
Moabului, la Iordan, în fa a Ierihonului, 
i a zis :  

Num. 26, 3.  
51. «Vorbe te fiilor lui Israel i le spune : 
Când ve i trece peste Iordan, în p mântul 
Canaanului,  

Num. 25, 17.  
52. S  alunga i de la voi pe to i locuitorii 

rii i s  strica i toate chipurile cele 

cioplite ale lor, to i idolii lor cei turna i 
din argint i toate în imile lor s  le 
pustii i.  

Ie . 23, 24. Lev 26, 30. Deut. 7, 5.  
53. S  lua i în st pânire p mântul i s  v  

eza i acolo, c ci v  dau în st pânire 
mântul acesta.  

Deut. 7, 2. Iosua 11, 12.  
54. S  împ i p mântul prin sor i la 
semin iile voastre : celor mai mul i la 
num r s  le da i parte mai mare, iar celor 
mai pu ini la num r s  le da i parte mai 
mic  ; fiec ruia unde-i va c dea sor ul, 
acolo s -i fie partea, dup  semin iile 

rin ilor vo tri.  
Num. 26, 54.  

55. Iar dac  nu ve i alunga de la voi pe 
locuitorii p mântului, atunci cei r ma i 
din ei vor fi spini pentru ochii vo tri i 
bolduri pentru coastele voastre i v  vor 
strâmtora în ara în care ve i tr i.  

Ie . 23, 33; 34, 12. Deut. 7, 16. Iosua 23, 13. Iez. 28, 24.  
56. i atunci v  voi face vou  ceea ce 
aveam de gând s  le fac lor».  
CAP. 34 
Hotarele p mântului f duin ei i 
împ irea lor. 
1. A gr it Domnul cu Moise i a zis :  
2. «Porunce te fiilor lui Israel i le zi : 
Iat , ve i intra în p mântul Canaan. 
Acesta va fi mo tenirea voastr  ; iar 
hotarele Canaanului sunt acestea :  

Fac. 15, 18.  
3. Partea de miaz zi va începe de la 
pustiul  Sin  de  lâng  Edom  i  va  avea  la  

rit, ca hotar, Marea S rat .  
Iosua 15, 1.  

4. Acest hotar se va îndrepta spre 
miaz zi, c tre în imea Acravimului ; va 
trece prin Sin i se va întinde pân  la 
miaz zi de Cade -Barne ; apoi va merge 

tre Ha ar-Adar trecând la A mon.  
Iosua 15, 3.  

5. De la A mon, hotarul se va îndrepta 
spre Râul Egiptului i se va pogorî pân  
la mare.  
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Fac. 15, 18. Iosua 15, 4.  
6. Iar hotar dinspre apus v  va fi Marea 
cea Mare. Acesta va fi hotarul vostru 
dinspre asfin it.  

Iosua 15, 47.  
7. Iar spre miaz noapte, hotarul vostru 

-l trage i de la Marea cea Mare pân  la 
muntele Hor ;  

Deut. 3, 8-9; 4, 47-48.  
8. De la muntele Hor, s -l trage i spre 
Hamat, i hotarul va atinge edadul.  
9. De acolo va merge hotarul c tre ifron 
i va atinge Ha ar-Enan. Acesta s  v  fie 

hotarul de miaz noapte.  
10. Iar hotarul dinspre r rit s  vi-l 
trage i de la Ha ar-Enan c tre efam ;  

1 Reg. 30, 28.  
11. De la efam hotarul se va pogorî spre 
Ribla, pe la r rit de Ain, mergând de-a 
lungul malului M rii Chineret 
(Ghenizaret) pe partea de r rit.  

Deut. 3, 17. Luc. 5, 1.  
12. De aici hotarul se va pogorî pe Iordan 
i se va sfâr i la Marea S rat . Acesta va 

fi p mântul vostru, dup  hotarele lui din 
toate p ile».  

Num. 32, 33.  
13. Atunci a dat Moise porunc  fiilor lui 
Israel i a zis : «Iat  p mântul pe care voi 
îl ve i împ i în buc i, prin sor i, i care 
a poruncit Domnul s  se dea la nou  
semin ii i la jum tate din semin ia lui 
Manase.  

Iosua 14, 2. Fapt. 13, 19.  
14. C ci semin iilor fiilor lui Ruben cu 
familiile lor, a fiilor lui Gad cu familiile 
lor, i jum tate din semin ia lui Manase 
i-au primit partea lor.  

15. Dou  semin ii întregi i o jum tate de 
semin ie i-au primit partea peste Iordan, 
pe partea r ritean , în fa a Ierihonului».  
16. A gr it Domnul cu Moise i a zis :  
17. «Iat  numele b rba ilor care au s  v  
împart  p mântul : Eleazar preotul i 
Iosua, fiul lui Navi ;  

Iosua 14, 1; 21, 1.  

18. Ve i mai lua înc i câte o c petenie 
de fiecare semin ie pentru împ irea 

mântului.  
19. Numele acestor b rba i sunt : Caleb, 
fiul lui Iefoni, pentru semin ia Iudei ;  
20. Samuel, fiul lui Amihud, pentru 
semin ia fiilor lui Simeon ;  
21. Elidad, fiul lui Chislon, pentru 
semin ia lui Veniamin ;  
22. C petenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru 
semin ia fiilor lui Dan ;  
23. C petenia Haniel, fiul lui Efod, 
pentru semin ia fiilor lui Manase ;  
24. C petenia Chemuel, fiul lui iftan, 
pentru semin ia fiilor lui Efraim ;  
25. C petenia Eli afan, fiul lui Parnac, 
pentru semin ia fiilor lui Zabulon,  
26. C petenia Paltiel, fiul lui Azan, 
pentru semin ia fiilor lui Isahar ;  
27. C petenia Ahihud, fiul lui elomi, 
pentru semin ia fiilor lui A er ;  
28. C petenia Pedael, fiul lui Amihud, 
pentru semin ia fiilor lui Neftali».  
29. Ace tia sunt aceia c rora a poruncit 
Domnul s  împart  p mântul Canaan la 
fiii lui Israel.  
CAP. 35 
Cet ile levi ilor i cet ile de sc pare. 
1. În vremea aceea a gr it Domnul cu 
Moise în esurile Moabului, la Iordan, în 
fa a Ierihonului, i a zis :  
2. «Porunce te fiilor lui Israel, ca ei, din 

ile mo tenirii lor, s  dea levi ilor 
cet i de locuit ; i împrejurul cet ilor s  
le dea levi ilor locuri.  

Iosua 21, 2.  
3. Cet ile vor fi de locuit ; iar locurile 
vor fi pentru vitele lor, iar averea pentru 
toate nevoile vie ii lor.  

Iosua 14, 4.  
4. Locurile de pe lâng  cet ile pe care 
trebuie s  le da i levi ilor s  se întind  în 
toate p ile, de la zidurile cet ii pân  la 
dou  mii de co i ;  
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5. S  m sura i de la cetate, spre r rit 
dou  mii de co i, spre miaz zi dou  mii 
de co i, spre apus dou  mii de co i i spre 
miaz noapte dou  mii de co i, iar în 
mijloc s  fie cetatea : acestea vor fi 

mânturile lor de pe lâng  cet i.  
Iosua 21, 12, 42.  

6. Dintre cet ile pe care le ve i da 
levi ilor ase cet i s  fie de sc pare, în 
care ve i îng dui s  fug  uciga ii. i pe 
lâng  acestea s  le mai da i patruzeci i 
dou  de cet i.  

Deut. 4, 42. Iosua 20, 2, 7-8.  
7. Cet ile pe care trebuie s  le da i 
levi ilor s  fie de toate patruzeci i opt de 
cet i cu locurile dimprejur.  

Iosua 21, 41.  
8. i când ve i da cet ile acestea din 
mo iile fiilor lui Israel, atunci din mo iile 
cele mai mari s  da i mai mult i din cele 
mai mici mai pu in ; fiecare semin ie s  
dea levi ilor din cet ile ei potrivit cu 
partea primit .  

Ie . 21, 13. Num. 26, 56. Gal. 6, 6.  
9. A gr it Domnul cu Moise i a zis :  
10. «Spune fiilor lui Israel i le zi :  
11. Când ve i trece peste Iordan, în 

mântul Canaan, s  v  alege i cet ile 
care au s  v  fie cet i de sc pare, unde 

 poat  fugi uciga ul care a ucis om f  
 vrea.  

Deut. 19, 2. Iosua 20, 2.  
12. i vor fi cet ile acestea loc de 
sc pare de cel ce r zbun  sângele v rsat, 
ca  s  nu fie  omorât  cel  ce  a  ucis,  înainte  
de  a  se  înf a  el  în  fa a  ob tii  la  
judecat .  

Lev 25, 26. Deut. 19, 6. Iosua 20, 3, 6.  
13. Cet ile pe care trebuie s  le da i ca 
cet i de sc pare, s  fie ase.  
14. Trei cet i s  da i de ast  parte de 
Iordan, i trei cet i s  da i în p mântul 
Canaan ; acestea trebuie s  fie cet ile de 
sc pare.  

Deut. 4, 41. Iosua 20, 8.  

15. Aceste cet i s  fie, i pentru fiii lui 
Israel  i  pentru  str ini  i  pentru  cei  
str muta i la voi, loc de sc pare ; acolo s  
fug  uciga ul f  voie.  
16. Dac  cineva a lovit pe altul cu o 
unealt  de fier i acela a murit, acesta 
este uciga i uciga ul trebuie omorât.  

Ie . 21, 12. Lev 24, 17.  
17. Dac  cineva a lovit cu piatr  pe altul 
i acela a murit, acesta este uciga i 

uciga ul trebuie omorât.  
18. Sau dac  cu o unealt  de lemn, cu 
care se poate pricinui moartea, l-a lovit 

a încât acela a murit, acesta este uciga  
i uciga ul trebuie dat mor ii.  

19. R zbun torul sângelui v rsat poate s  
ucid  pe f pta  îndat  ce-l întâlne te.  

Ie . 21, 23. Deut. 19, 12. 2 Reg. 14, 7.  
20. Dac  cineva izbe te pe altul din ur , 
sau cu gând r u arunc  asupra lui ceva, 

a încât acela moare, sau din du nie îl 
love te cu mâna, a a încât acela moare,  

Deut. 19, 11.  
21. Cel ce a lovit trebuie dat mor ii, c  
este uciga , i r zbun torul sângelui 

rsat poate ucide pe uciga  îndat  ce-l 
va întâlni.  

Deut. 19, 12.  
22. Dac  îns  cineva izbe te pe altul din 
neb gare de seam , f  du nie,  

Deut. 19, 4.  
23. Sau arunc  ceva asupra lui f  gând 

u, sau vreo piatr  a rostogolit asupra lui 
 s -l vad i acela moare, iar el nu i-a 

fost du man i nu i-a dorit r ul,  
24. Atunci ob tea trebuie s  judece între 
uciga i r zbun torul sângelui v rsat 
dup  aceste rânduieli ;  
25. i ob tea trebuie s  izb veasc  pe 
uciga  din mâinile r zbun torului 
sângelui v rsat, i s -l întoarc  ob tea în 
cetatea lui de sc pare, unde a fugit el, ca 

 tr iasc  acolo pân  la moartea marelui 
preot, care este miruit cu mir sfin it.  

Lev 8, 12. Ps. 44, 8. Ef. 2, 16.  
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26. Dac  uciga ul va ie i peste hotarele 
ora ului de sc pare, în care a fugit,  
27. i-l va g si r zbun torul sângelui 

rsat, în afar  de hotarele cet ii lui de 
sc pare, i va ucide pe uciga ul acesta 

zbun torul de sânge, acesta nu va fi 
vinovat de v rsare de sânge,  
28. Pentru c  acela trebuie s ad  în 
ora ul s u de sc pare pân  la moartea 
marelui preot ; iar dup  moartea marelui 
preot trebuie s  se întoarc  uciga ul în 

mântul s u de mo tenire.  
29. Aceasta s  v  fie rânduiala legiuit  în 
neamul i în toate loca urile voastre.  
30. Dac  cineva va ucide om, uciga ul 
trebuie ucis dup  cuvintele martorilor, 
dar pentru a osândi la moarte, nu este de 
ajuns un singur martor.  

Deut. 19, 15.  
31. S  nu lua i r scump rare pentru 
sufletul uciga ului care este vinovat 
mor ii, ci s -l omorâ i.  
32. S  nu lua i r scump rare pentru cel ce 
a  fugit  în  ora ul  de  sc pare,  ca  s -i  
îng dui i s  locuiasc  în p mântul s u, 
înainte de moartea marelui preot.  
33. S  nu spurca i p mântul pe care ave i 

 tr i ; c  sângele spurc  p mântul i 
mântul  nu  se  poate  cur i  în  alt  fel  de  

sângele v rsat pe el, decât cu sângele 
celui ce l-a v rsat.  

Fac. 9, 6. 3 Reg. 2, 31. Mat. 26, 52.  
34. S  nu spurca i p mântul pe care tr i 
i în mijlocul c ruia locuiesc Eu ; c ci 

Eu, Domnul, locuiesc între fiii lui Israel».  
Ie . 29, 45. 3 Reg. 6, 13.  

CAP. 36 
Rânduial  pentru neînstr inarea 
mo iilor la c toria fetelor. 
1. Atunci au venit c peteniile familiilor 
din semin ia fiilor lui Galaad, fiul lui 
Machir, fiul lui Manase, din semin ia 
fiilor lui Iosif, i au gr it înaintea lui 
Moise i înaintea lui Eleazar preotul i 

înaintea c peteniilor urma ilor fiilor lui 
Israel i au zis :  

Fac. 46, 20.  
2. «Domnul a poruncit st pânului nostru 

 dea p mânt de mo tenire fiilor lui 
Israel prin sor i, i st pânului nostru i s-a 
poruncit de la Domnul s  dea partea lui 
Salfaad, fratele nostru, fiicelor lui.  

Num. 26, 54; 27, 1.  
3. Dac  îns  acestea vor fi so ii ale fiilor 
unei alte semin ii a fiilor lui Israel, atunci 
partea lor se va lua din mo ia p rin ilor 
no tri i se va ad uga la mo ia acelei 
semin ii, în care ele vor fi so ii, i a a se 
va lua din mo ia noastr  ce ni s-a cuvenit 
prin sor i.  
4. i chiar când va fi jubileu la fiii lui 
Israel, atunci partea lor se va ad uga la 
mo ia  acelei  semin ii,  în  care  ele  vor  fi  
so ii, i partea lor se va terge din mo ia 
semin iei p rin ilor no tri».  

Lev 25, 13, 30.  
5. Deci a dat Moise porunc  fiilor lui 
Israel, dup  cuvântul Domnului, zicând :  
6. «Adev rat gr ie te semin ia fiilor lui 
Iosif. Iat  ce porunce te Domnul pentru 
fiicele lui Salfaad : Ele pot s  fie so ii ale 
acelora care vor pl cea ochilor lor, numai 

 fie so ii în neamul semin iei tat lui lor,  
Tob. 1, 9; 7, 14.  

7. Pentru ca partea fiilor lui Israel s  nu 
treac  de la o semin ie la alta ; c  fiecare 
din fiii lui Israel trebuie s  fie legat de 
mo ia semin iei p rin ilor s i.  

Lev 25, 23. 3 Reg. 21, 3. Tob. 6, 11.  
8. i orice fat  care st pâne te o parte de 
mo tenite în una din semin iile fiilor lui 
Israel s  fie so ia cuiva din neamul 
semin iei tat lui s u, ca fiii lui Israel s  
mo teneasc  fiecare partea p rin ilor s i,  

Num. 27, 8. 1 Paral. 23, 22. Tob. 6, 13.  
9. i s  nu treac  partea de la o semin ie 
la alt  semin ie, c  fiecare din semin iile 
fiilor lui Israel trebuie s  fie legat  de 
mo ia sa».  



pag. 240/1780 

10. Cum a poruncit Domnul lui Moise, 
a au f cut fiicele lui Salfaad.  

Num. 27, 3-4.  
11. i fiicele lui Salfaad : Mahla, Tir a, 
Hogla, Milca i Noa s-au m ritat dup  fiii 
unchiului lor.  

Num. 27, 1.  

12. În semin ia fiilor lui Manase, fiul lui 
Iosif, au fost ele so ii, i a r mas mo ia 
lor neamului tat lui lor.  
13. Acestea sunt poruncile i 

ez mintele pe care le-a dat Domnul 
fiilor lui Israel, prin Moise, în esurile 
Moabului, la Iordan, în fa a Ierihonului.  
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DEUTERONOMUL 
A CINCEA CARTE A LUI MOISE 

 
CAP. 1 
Binefacerile lui Dumnezeu, 
nemul umirea poporului. 
1. Acestea sunt cuvintele pe care le-a 
gr it Moise la tot Israelul peste Iordan, în 
pustiul Arabah, din fa a Sufei, între 
Paran, Tofel, Laban, Ha erot i Di-
Zahab,  

Num. 33, 8.  
2. Cale de unsprezece zile de la Horeb, în 
drumul de la Muntele Seir, c tre Cade -
Barnea.  

Ie . 3, 1.  
3. În anul al patruzecilea, în luna a 
unsprezecea, în ziua întâi a lunii acesteia, 
a gr it Moise tuturor fiilor lui Israel toate 
cât îi poruncise Domnul pentru ei.  
4. Dup  ce a b tut pe Sihon, regele 
Amoreilor, care locuia în He bon, i pe 
Og, regele Vasanului, care locuia în 

tarot i în Edrei, dincolo de Iordan, în 
mântul Moabului,  

Num. 21, 24.  
5. A început Moise a l muri legea aceasta 
i a zis :  

6. «Domnul Dumnezeul vostru ne-a gr it 
nou  pe  Horeb  i  a  zis  :  V  ajunge  de  
când locui i pe muntele acesta !  

Ie . 19, 1. Num. 10, 11.  
7. Întoarce i-v i, pornind la drum, 
duce i-v  la muntele Amoreilor i la to i 
vecinii lor din Arabah, din munte, din 

efela i din Negeb, la malurile m rii, în 
mântul Canaanului, la Liban, i chiar 

pân  la râul cel mare, la fluviul 
Eufratului.  

Fac. 2, 14; 15, 18.  
8. i iat , Eu v  dau p mântul acesta ; 
merge i i v  lua i de mo tenire p mântul 
pe care Domnul a f duit cu jur mânt 

-l dea p rin ilor vo tri, lui Avraam i 
lui Isaac i lui Iacov, lor i urma ilor lor.  

Fac. 12, 7; 15, 18; 17, 8.  
9. În vremea aceea v-am zis : Nu v  mai 
pot pov ui singur ;  

Ie . 18, 18. Num. 11, 14.  
10. Domnul Dumnezeul vostru v-a 
înmul it i iat  acum sunte i mul i la 
num r, ca stelele cerului.  

Fac. 15, 5.  
11. Domnul Dumnezeul p rin ilor vo tri 

 v  înmul easc  de  o  mie  de  ori  mai  
mult decât sunte i acum i s  v  
binecuvânteze, cum v-a f duit El !  
12. Cum dar voi purta singur greut ile 
voastre i sarcinile voastre i 
neîn elegerile dintre voi ?  
13. Alege i-v  din semin iile voastre 

rba i în elep i, pricepu i i încerca i, i-i 
voi pune c petenii peste voi.  

Ie . 18, 21.  
14. Atunci mi-a i r spuns i a i zis : Bun 
lucru ne porunce ti s  facem !  
15. i am luat dintre voi b rba i în elep i, 
pricepu i i încerca i, i i-am pus 
pov uitori peste voi : c petenii peste mii, 
peste sute, peste cincizeci, peste zeci i 
judec tori peste semin iile voastre.  

Ie . 18, 25. Num. 11, 16.  
16. În vremea aceea, am dat porunc  
judec torilor vo tri i am zis : S  asculta i 
pe fra ii vo tri i s  judeca i drept pricina 
ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât i 
cu cel str in.  

Lev 24, 22. Ioan 7, 24.  
17.  S  nu  p rtini i  la  judecat ,  ci  s  
asculta i i pe cel mare i pe cel mic. S  
nu v  sfii i de la fa a omului, c  judecata 
este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi 
grea pentru voi s  o aduce i la mine i o 
voi asculta eu.  
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Lev 19, 15. Deut. 16, 19. Ps. 81, 2. Pild. 24, 23. Sir. 42, 2. 
Ioan 7, 51. Iac. 2, 1. 1 Petr. 1, 17.  

18. V-am mai dat în vremea aceea 
porunci pentru toate cele ce trebuie s  
face i.  
19. Am plecat apoi de la Horeb, cum ne 
poruncise Domnul Dumnezeul nostru, i 
am str tut tot pustiul acesta mare i 
înfrico tor, pe care l-a i v zut în drumul 
spre muntele Amoreilor, i am ajuns la 
Cade -Barnea.  

Num. 13, 27.  
20. Atunci v-am zis : Iat , a i ajuns la 
muntele Amoreilor, pe care Domnul 
Dumnezeul vostru, îl va da nou .  
21. Iat , Israel, Domnul Dumnezeul t u 

i d  p mântul acesta : mergi i ia-l în 
st pânire, cum i-a zis Domnul 
Dumnezeul p rin ilor t i ; nu te teme, nici 
nu te însp imânta !  

Iosua 8, 1.  
22. Iar voi a i venit cu to ii la mine i a i 
zis : S  trimitem înaintea noastr  oameni 
ca s  cerceteze p mântul i s  ne aduc  
tire despre drumul pe care s  mergem i 

despre cet ile la care s  ne ducem.  
Num. 15, 3-4.  

23. Cuvântul acesta mi-a pl cut i am luat 
dintre voi doisprezece oameni, câte unul 
din fiecare semin ie.  
24. Ace tia s-au dus i s-au suit pe munte, 
au mers pân  la valea E col, i au 
cercetat-o.  

Num. 13, 24.  
25. Au luat din roadele p mântului i ne-
au adus nou  ; i ne-au adus i tire, 
spunându-ne : P mântul pe care Domnul 
Dumnezeul nostru ni-l d  este bun.  

Num. 13, 28.  
26. Voi îns  n-a i vrut s  v  duce i i v-a i 
împotrivit poruncii Domnului 
Dumnezeului vostru, a i cârtit în corturile 
voastre i a i zis :  

Num. 14, 3. Ps. 105, 24-25.  

27. Domnul din ur  c tre noi ne-a scos 
din p mântul Egiptului, ca s  ne dea în 
mâinile Amoreilor i s  ne piard .  
28. Încotro s  ne ducem ? Fra ii no tri ne-
au înfrico at, spunându-ne : «Poporul 
acela  e  mai  mare,  mai  mult  i  mai  
puternic decât noi ; cet ile de acolo sunt 
mari  i  cu  înt rituri  pân  la  cer  ;  i  am  
mai v zut acolo i pe fiii lui Enac».  

Fac. 11, 4. Num. 32, 7, 9. Iosua 2, 9.  
29. Atunci v-am zis : Nu v  însp imânta i 
i nu v  teme i de ei.  

30. Domnul Dumnezeul vostru merge 
înaintea voastr i se va lupta El pentru 
voi,  cum  a  f cut  cu  voi  i  în  Egipt,  
înaintea ochilor vo tri.  

Ie . 14, 14, 25. Deut. 3, 22. Iosua 10, 14.  
31. i cum a f cut în pustiul acesta, unde, 
cum ai v zut tu, Israel, Domnul 
Dumnezeul t u te-a purtat tot drumul ce 
l-a i str tut pân  ce a i sosit la locul 
acesta, cum poart  un om pe fiul s u.  

Ie . 19, 4. Num. 11, 18. Deut. 8, 5. Ps. 90, 12.  
32.  Dar  voi  nici  a a  n-a i  crezut  pe  
Domnul Dumnezeul vostru,  

Ps. 77, 32. Evr. 3, 18-19.  
33.  Care  a  mers  înaintea  voastr  în  

torie, ca s  v  caute loc unde s  
poposi i ; i mergea noaptea în foc, ca s  

 arate calea pe care s  merge i, iar ziua 
în nor.  

Ie . 13, 21.  
34. i auzind Domnul Dumnezeu 
cuvintele voastre, S-a mâniat i S-a jurat, 
zicând : «Nimeni din oamenii ace tia, din 
acest neam r u,  
35. Nu va vedea p mântul cel bun, pe 
care Eu am jurat s -l dau p rin ilor vo tri.  

Num. 14, 21-23, 29; 26, 63. Evr. 3, 11.  
36.  Numai  Caleb,  fiul  lui  Iefone,  îl  va  
vedea. Aceluia i fiilor lui voi da 

mântul pe care l-a str tut el, pentru 
 acela s-a supus Domnului.  

Num. 14, 30.  
37.  Pentru  voi  s-a  mâniat  Domnul  i  pe  
mine i a zis : Nici tu nu vei intra acolo !  



pag. 243/1780 

Num. 20, 12. Deut. 3, 26; 4, 21; 31, 2.  
38. Iosua, fiul lui Navi, care este cu tine, 
acela va intra acolo ; înt re te-l pe el, c  
el va duce pe Israel în mo tenirea sa.  

Num. 34, 17. Deut. 3, 28. Iosua 1, 6.  
39. Copiii vo tri, de care voi zicea i c  
vor c dea prad  vr jma ilor, i fiii vo tri, 
care acum nu cunosc nici binele, nici 

ul, aceia vor intra acolo ; lor îl voi da i 
ei îl vor mo teni.  

Num. 14, 31. Iona 4, 11.  
40. Iar voi întoarce i-v i v  îndrepta i 
spre pustie, pe calea cea c tre Marea 
Ro ie.  

Num. 14, 25.  
41. Voi îns  mi-a i r spuns atunci i mi-

i  zis  :  Am  p tuit  înaintea  Domnului  
Dumnezeului nostru ! Ne ducem s  ne 
lupt m cum ne-a poruncit Domnul 
Dumnezeul nostru ! i v-a i încins fiecare 
cu arma sa de lupt i v-a i hot rât 
nebune te s  v  sui i pe munte.  

Num. 14, 40.  
42.  Iar  Domnul  mi-a  zis  :  Spune-le  :  Nu  

 sui i  i  nu  v  lupta i,  ca  s  nu  v  
biruiasc  vr jma ii vo tri, c  Eu nu sunt 
în mijlocul vostru.  

Deut. 23, 14.  
43. i eu v-am spus, dar voi n-a i 
ascultat, ci v-a i împotrivit poruncii 
Domnului i, în înd tnicia voastr , v-a i 
suit pe munte.  

Num. 14, 41, 44.  
44. Dar v-a ie it înainte poporul amoreu 
care locuia pe muntele acela i a t rât 
asupra voastr  ca albinele i v-a zdrobit 
de la Seir pân  la Horma.  

Num. 14, 43. Iosua 29, 4. Ps. 117, 12.  
45. Atunci v-a i întors i a i plâns înaintea 
Domnului, dar Domnul n-a ascultat 
plângerea voastr i nu v-a luat în seam .  
46. i a i locuit în Cade  vreme mult , c  
multe au fost zilele cât a i stat acolo».  

Deut. 2, 14.  
CAP. 2 

Biruin a asupra Amoreilor. 
1. Apoi, întorcându-ne noi, am pornit 
prin  pustie,  spre  Marea  Ro ie,  cum  îmi  
gr ise Domnul, i am umblat zile multe 
împrejurul Muntelui Seir.  

Num. 21, 4. Jud. 5, 4.  
2. Iar Domnul a zis c tre mine :  
3. «Ajunge de când umbla i împrejurul 
acestui munte ! Întoarce i-v  dar spre 
miaz noapte !  
4. D  porunc  poporului i zi : Voi acum 
ve i trece prin hotarele fiilor lui Isav, 
fra ii vo tri, care locuiesc în Seir, i 
ace tia se vor teme de voi foarte tare.  

Num. 20, 14, 21.  
5. Dar s  nu începe i r zboiul cu ei, c ci 
nu  v  voi  da  din  p mântul  lor  nici  o  
palm  de loc, pentru c  Muntele Seir l-
am dat în st pânirea lui Isav.  

1 Reg. 14, 47. 2 Reg. 8, 14. 3 Reg. 11, 15.  
6. Mâncare s  v  cump ra i de la ei cu 
bani i s  mânca i ; i ap  de b ut s  v  
cump ra i de la ei tot cu bani ;  
7. C  Domnul Dumnezeul t u, Israele, te-
a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale 
i te-a ocrotit în timpul c toriei tale prin 

pustiul acesta mare i înfrico tor. Iat , 
de patruzeci de ani Domnul Dumnezeul 

u este cu tine i n-ai dus lips  de 
nimic».  

Fac. 21, 22. Deut. 1, 31.  
8. i am trecut pe lâng  fiii lui Isav, fra ii 
no tri, care locuiau în Seir, pe calea 
câmpului, de la Elat i E ion-Gaber, i 
ne-am  ab tut  i  am  mers  spre  pustiul  
Moabului.  

3 Reg. 9, 26. 4 Reg. 14, 22.  
9. Dar Domnul mi-a zis : «Nu intra în 
du nie cu Moab i nu începe r zboi cu 
el,  c  nu- i  voi  da  în  st pânire  nimic  din  

mântul lui, pentru c  Arul l-am dat în 
st pânire fiilor lui Lot».  

2 Paral. 20, 10.  
10. Înainte au locuit acolo Emimii, popor 
mare, mult la num r i înalt la statur , ca 
fiii lui Enac ;  
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Fac. 14, 5. Num. 13, 23, 33, 34.  
11. i ace tia se socoteau printre Refaimi, 
ca fiii lui Enac ; iar Moabi ii îi numesc 
Emimi.  
12. Pe Seir îns  au tr it înainte Horeii ; 
dar fiii lui Isav i-au alungat i i-au pierdut 
de la fa a lor i s-au a ezat în locul lor, 
cum trebuie s  fac i Israel în p mântul 

u de mo tenire, care i-l va da Domnul.  
Fac. 14, 6; 36, 20.  

13. Scula i-v  dar i trece i râul Zared. i 
am trecut noi râul Zared.  

Num. 21, 12.  
14. De atunci, de când ne-am dus la 
Cade -Barnea i pân  ce am trecut râul 
Zared, au trecut treizeci i opt de ani i au 
pierit din tab ra noastr  to i cei ce erau 
atunci  buni  de  r zboi,  dup  cum  li  se  
jurase Domnul ;  

Num. 14; 21; 14, 29; 26, 65. Deut. 1, 46.  
15. C  mâna Domnului, pân  au pierit ei, 
a fost asupra lor, ca s -i piard  din tab .  

Ie . 9, 3.  
16. Iar dac  au pierit to i cei ce erau 
atunci buni de r zboi din popor,  
17. Mi-a gr it Domnul i a zis :  
18. «Acum tu s  treci pe lâng  hotarele 
lui Moab spre Ar,  
19. i s  te apropii repede de Amoni i, 
dar s  nu intri cu ace tia în du nie i 

 nu începi r zboi cu ei, c ci nu- i voi da 
în st pânire nimic din p mântul fiilor lui 
Amon, pentru c  l-am dat în st pânire 
fiilor lui Lot».  

Fac. 19, 38. Jud. 11, 13, 15.  
20. Acesta se socotea a fi p mântul 
Refaimilor, c ci Refaimii locuiser  
înainte într-însul. Amoni ii îns  îi 
numeau Zomzomimi.  
21. Poporul acesta fusese mare, mult la 
num r i înalt la statur , ca fiii lui Enac ; 
dar Domnul îi pierduse de la fa a 
Amoni ilor  i-i  alungaser  ace tia  i  se  

ezaser  în locul lor.  
Num. 13, 23, 33, 34.  

22. Astfel a f cut Domnul pentru fiii lui 
Isav care locuiau în Seir, când a pr dit 
de la fa a lor pe Horei. i dup  ce ei au 
fost izgoni i, s-au a ezat în locul lor, unde 
tr iesc i ast zi.  
23. i pe Hevei, care locuiau prin sate 
chiar pân  la Gaza, i-au pierdut 
Caftorimii, care se tr geau din Caftorim, 
i s-au a ezat în locul lor.  

Fac. 10, 14. Ier. 25, 20-23. Am. 9, 7.  
24. Scula i-v i v  porni i i trece i râul 
Arnon, c  iat  Eu voi da în mâna ta pe 
Amoreul Sihon, regele He bonului i rara 
lui  ;  începe  a-l  cuprinde  i  du  r zboi  cu  
el.  
25. Din ziua aceasta voi începe Eu a 
împr tia înaintea ta fric i groaz  peste 
popoare, sub tot cerul ; cei ce vor auzi de 
tine se vor cutremura i se vor îngrozi de 
tine.  

Iosua 2, 9.  
26. Din pustiul Chedemot am trimis soli 
la Sihon, regele He bonului, cu cuvinte 
de pace, ca s  spun  :  

Num. 21, 21.  
27. Îng duie-mi s  trec prin ara ta, c  voi 
merge pe drum i nu m  voi abate nici la 
dreapta, nici la stânga ;  
28. Hran  s -mi vinzi pe bani i voi 
mânca, i ap  de b ut s -mi dai pe bani i 
voi bea,  

Num. 20, 19; 21, 23.  
29.  Cum  mi-au  f cut  fiii  lui  Isav,  care  
locuiesc în Seir, i Moabi ii, care locuiesc 
Arul ; numai cu piciorul meu voi merge 
pân  voi trece Iordanul în p mântul pe 
care Domnul Dumnezeul nostru ni-l d  
nou .  

Num. 20, 19; 21, 23.  
30. Dar Sihon, regele He bonului, n-a 
voit a ne îng dui s  trecem prin p mântul 
lui, pentru c  Domnul Dumnezeul t u a 
înd tnicit duhul lui i inima lui a 
împietrit-o, ca s -l dea în mâinile tale, 
cum se vede acum.  

Ie . 4, 21. Num. 21, 23.  
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31. Atunci mi-a zis Domnul : «Iat , încep 
i dau pe Sihon Amoreul, regele 

He bonului, i p mântul lui ; începe a 
st pâni p mântul lui».  

Am. 2, 9.  
32. Iar Sihon, regele He bonului, cu tot 
poporul s u, ne-a ie it înainte s  se lupte 
la Iaha .  
33. Dar Domnul Dumnezeul nostru l-a 
dat în mâinile noastre i l-am b tut pe el 
i pe fiii lui i tot poporul lui.  

Num. 21, 24.  
34. În vremea aceea am luat toate cet ile 
lui i am nimicit toate cet ile lui, b rba i, 
femei i copii, i n-am l sat pe nimeni 
viu.  

Deut. 3, 6; 13, 15; 20, 16.  
35. Numai vitele lor i cele jefuite din 
cet ile cuprinse de noi ni le-am luat.  
36. De la Aroer, care se afl  pe malul 
râului Arnon, i de la cetatea cea din vale 
pân  la muntele Galaad, n-a mai fost 
cetate în care noi s  nu fi putut p trunde : 
Domnul Dumnezeu a dat tot în mâinile 
noastre.  

Num. 21, 15. 2 Reg. 24, 5.  
37. Numai de p mântul Amoni ilor nu te-
ai apropiat, nici de locurile ce se întind în 
apropierea râului Iaboc, nici de cet ile ce 
sunt pe munte, nici de nimic ce nu ne-a 
poruncit Domnul Dumnezeul nostru».  

Fac. 32, 22.  
CAP. 3 
Biruin a asupra lui Og, împ ratul 
Vasanului. 
1. «Ne-am întors apoi de acolo i am 
mers c tre Vasan, îns  ne-a ie it înainte 
cu r zboi Og, regele Vasanului,  la Edrei,  
cu tot poporul s u.  

Num. 14, 33. Deut. 29, 7.  
2. Dar Domnul mi-a zis : Nu te teme de 
el, c ci îl voi da în mâinile tale pe el i tot 
poporul lui i tot p mântul lui, i vei face 
cu el ce-ai f cut cu Sihon, regele 
Amoreilor, care a tr it în He bon.  

Num. 21, 24, 34.  

3. Domnul Dumnezeul nostru a dat în 
mâinile  noastre  i  pe  Og,  regele  
Vasanului, cu tot poporul lui, i noi l-am 

tut, încât nimeni de la ei n-a r mas viu.  
Num. 21, 35.  

4. În vremea aceea am luat toate cet ile 
lui, c  n-a fost cetate pe care s  n-o lu m 
de la ei. Am luat aizeci de cet i, toat  
latura Argob, ara lui Og al Vasanului.  
5. Toate cet ile acestea erau înt rite cu 
ziduri înalte, cu por i i cu încuietori, 
afar  de cet ile neînt rite care erau 
foarte multe.  
6. i le-am nimicit, cum f cusem i cu 
Sihon, regele He bonului, pierzând 
fiecare cetate cu b rba i, femei i copii.  

Deut. 2, 34-35; 20, 16.  
7. Iar toate vitele i cele jefuite prin cet i 
ni le-am luat ca prad .  

Deut. 20, 14.  
8. Am luat în vremea aceea din mâinile 
celor doi regi amorei p mântul acesta 
care este dincoace de Iordan, de la râul 
Arnon pân  la muntele Hermon.  

Num. 34, 7.  
9. (Sidonienii numesc Hermonul, Sirion, 
iar Amoreii îl numesc Senir).  

Iez. 27, 5.  
10. Am luat adic  toate cet ile din es, 
tot Galaadul i tot Vasanul, pân  la Salca 
i Edrei, cet ile din ara lui Og al 

Vasanului.  
11. C ci numai Og, regele Vasanului, 
mai r sese din Refaimi. Iat  patul lui, 
pat de fier, i ast zi este în Rabat-Amon : 
lung de nou  co i i lat de patru co i, co i 

rb te ti.  
Num. 21, 31, 33. Iosua 12, 4. 2 Reg. 12, 26.  

12. P mântul acesta l-am luat atunci 
începând de la Aroer, care este lâng  râul 
Arnon ; jum tate din muntele Galaadului 
cu cet ile lui l-am dat semin iilor lui 
Ruben i Gad ;  

Num. 32, 33. Iosua 14, 3.  
13. Iar r a cealalt  din Galaad i tot 
Vasanul, ara lui Og, le-am dat la 
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jum tate din semin ia lui Manase ; tot 
inutul Argob, cu tot Vasanul se nume te 
ara Refaimilor.  

14. Iair, fiul lui Manase, a luat tot inutul 
Argob, pân  la hotarele Ghe uri ilor i 
Maacati ilor, i a numit Vasanul, dup  
numele  s u,  s la urile  lui  Iair,  cum  se  
cheam i ast zi.  

Num. 32, 41. 2 Reg. 10, 6. 3 Reg. 4, 13.  
15. Lui Machir i-am dat Galaadul ;  

Fac. 50, 23. Num. 32, 39.  
16. Iar semin iilor lui Ruben i Gad le-am 
dat ara de la Galaad pân  la râul Arnon, 

mântul dintre râu i hotar, pân  la râul 
Iaboc, pân  la hotarul fiilor lui Amon.  

Fac. 32, 22.  
17. Precum i Arabah i Iordanul, care 
este hotar de la Chineret pân  la marea 
Arabah, Marea S rat , la poalele 
Muntelui Fazga, spre r rit.  

Num. 34, 11-12. Iosua 12, 3.  
18. V-am mai dat în vremea aceea 
porunc i am zis : Domnul Dumnezeul 
vostru v-a dat p mântul acesta în 
st pânire ; to i cei buni de lupt , 
înarmându-v , merge i înaintea fiilor lui 
Israel, fra ii vo tri ;  

Num. 20, 18; 32, 17.  
19. Numai femeile voastre, copiii vo tri 
i vitele voastre, c tiu c  ave i vite 

multe, s  r mân  în cet ile voastre pe 
care vi le-am dat eu,  

Num. 32, 1.  
20. Pân  când Domnul Dumnezeu va da 
lini te fra ilor vo tri, ca i vou , i pân  
când î i vor primi i ei în st pânire 

mântul pe care Domnul Dumnezeul 
vostru li-l va da peste Iordan ; atunci v  
ve i întoarce fiecare la mo ia sa pe care 
v-am dat-o eu.  
21. Iar lui Iosua i-am poruncit i am zis : 
Ochii t i au v zut tot ceea ce a f cut 
Domnul Dumnezeul vostru cu ace ti doi 
regi ; tot a a va face Domnul i cu toate 

rile ce le vei str bate tu.  
Num. 27, 18, 22-23.  

22.  Nu  te  teme  de  ele,  c  Domnul  
Dumnezeul vostru Însu i se va lupta 
pentru voi.  

Ie . 14, 14, 25. Deut. 1, 30. Iosua 23, 10.  
23. În vremea aceea m-am rugat 
Domnului i am zis :  
24. St pâne Doamne, ai început s  ar )i 
robului T u slava Ta, puterea Ta, mâna 
Ta cea tare i bra ul cel înalt, c  cine este 
Dumnezeu în cer sau pe p mânt, Care s  
fac  astfel de lucruri cum sunt ale Tale i 
cu o asemenea putere ca a Ta.  

3 Reg. 8, 42. Ps. 67, 8; 85, 8; 88, 6.  
25. Îng duie-mi s  trec i s  v d 

mântul cel bun care este peste Iordan i 
acel munte frumos, Libanul.  

3 Reg. 4, 33.  
26. Dar Domnul s-a mâniat pe mine 
pentru voi i nu m-a ascultat, ei mi-a zis 
Domnul : Ajunge ! De acum s  nu-Mi 
mai gr ie ti de aceasta !  

Deut. 1, 37; 4, 21.  
27. Suie-te în vârful lui Fazga i prive te 
cu ochii t i spre apus i spre miaz noapte 
i spre miaz zi i spre r rit i vezi cu 

ochii t i, c ci nu vei trece peste acest 
Iordan.  

Deut. 31, 2.  
28. D  pova  lui Iosua ; înt re te-l i-l 
îmb rb teaz , c ci el va merge înaintea 
acestui popor i el va împ i în buc i tot 

mântul, pe care-l vezi acum.  
Deut. 1, 38. Iosua 1, 6; 14, 1.  

29. Atunci ne-am oprit noi în vale, în fa a 
Bet-Peorului».  
CAP. 4 
Supunerea fa  de lege. 
1.  «Ascult  dar,  Israele  :  hot rârile  i  
legile care v  înv  eu ast zi s  le p zi i, 
ca s  fi i vii, s  v  înmul i i ca s  v  
duce i s  mo teni i acel p mânt pe care 
Domnul Dumnezeul p rin ilor vo tri vi-l 

 în st pânire  
Deut. 12, 32.  

2. S  nu ad uga i nimic la cele ce v  
poruncesc eu, nici s  l sa i ceva din ele ; 
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zi i poruncile Domnului Dumnezeului 
vostru, pe care vi le spun eu ast zi.  

Deut. 12, 32. Pild. 30, 6. Mat. 15, 9. Apoc. 22, 18.  
3. Ochii vo tri au v zut toate câte a f cut 
Domnul Dumnezeul vostru cu Baal-Peor 
; pe tot omul care a urmat lui Baal-Peor l-
a pierdut Domnul Dumnezeul t u din 
mijlocul t u ;  

Num. 25, 4. Iosua 22, 17. Ps. 105, 28.  
4. Iar voi, cei ce v-a i lipit de Domnul 
Dumnezeul vostru sunte i vii pân  în ziua 
de ast zi.  
5. Iat , v-am înv at porunci i legi, cum 
îmi poruncise Domnul Dumnezeul meu, 
ca s  face i a a în ara aceea în care 
intra i ca s-o st pâni i.  

Ps. 118, 4, 138.  
6. S  le p zi i a adar i s  le împlini i, 

ci în aceasta st  în elepciunea voastr i 
cumin enia voastr  înaintea ochilor 
popoarelor care, auzind de toate legiuirile 
acestea, vor zice : Numai acest popor 
mare este popor în elept i priceput.  

Ps. 118, 99; 149, 9.  
7. C ci este oare vreun popor mare, de 
care dumnezeii lui s  fie a a de aproape, 
cât de aproape este de noi Domnul 
Dumnezeul nostru, oricând Îl chem m ?  

Deut. 26, 19. Ps. 144, 19; 146, 9.  
8. Sau este vreun popor mare, care s  
aib  astfel de a ez minte i legi drepte, 
cum este toat  legea aceasta pe care v-o 
înf ez eu ast zi ?  

3 Reg. 2, 3. Ps. 118, 98-99. Rom. 3, 2.  
9. Decât numai p ze te-te i î i fere te cu 
îngrijire sufletul t u, ca s  nu ui i acele 
lucruri  pe  care  le-au  v zut  ochii  t i  i  s  
nu- i ias  ele de la inim  în toate zilele 
vie ii tale ; s  le spui fiilor i fiilor 
feciorilor t i.  

Fac. 18, 19. Deut. 11, 19. Ps. 76, 11; 77, 5; 104, 5-6.  
10. S  le spui de ziua aceea în care ai stat 
tu înaintea Domnului Dumnezeului t u, 
la Horeb, de ziua adun rii când a zis 
Domnul c tre mine : Adun  la Mine 
poporul i Eu îi voi vesti cuvintele Mele, 

din care se vor înv a ei a se teme de 
Mine în toate zilele vie ii lor de pe 

mânt i vor înv a pe fiii lor.  
Ie . 19, 17. Ps. 144, 4.  

11. Atunci v-a i apropiat i a i stat sub 
munte, muntele ardea cu foc pân  la cer 
i era negur , nor i întuneric.  

Ie . 19, 18.  
12. Iar Domnul v-a gr it de pe munte din 
mijlocul focului ; i glasul cuvintelor Lui 
l-a i auzit, iar fa a Lui n-a i v zut-o, ci 
numai glasul I l-a i auzit.  

Neem. 9, 13. Ioan 1, 18; 5, 37.  
13. Atunci v-a descoperit El leg mântul 

u, cele zece porunci, pe care v-a 
poruncit s  le împlini i, i le-a scris pe 
dou  lespezi de piatr .  

Ie . 20, 1. 2 Cor. 3, 3.  
14. În vremea aceea mi-a poruncit 
Domnul s  v  înv  poruncile i legile 
Lui, ca s  le împlini i în ara aceea în care 
intra i ca s-o st pâni i.  

Iosua 23, 11. Ier. 17, 21. Mal. 2, 14-15.  
15. ine i dar bine minte c  în ziua aceea, 
când Domnul v-a gr it din mijlocul 
focului, de pe muntele Horeb, n-a i v zut 
nici un chip.  
16. S  nu gre i dar i s  nu v  face i 
chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui 
idol, care s  înf eze b rbat sau femeie,  

Ie . 20, 4.  
17. Sau închipuirea vreunui dobitoc de pe 

mânt, sau închipuirea vreunei p ri ce 
zboar  sub cer,  

Rom. 1, 23.  
18. Sau închipuirea vreunei jivine, ce se 
târ te pe p mânt, sau închipuirea 
vreunui pe te din ap , de sub p mânt ;  
19. Sau, privind la cer i v zând soarele, 
luna, stelele i toat  o tirea cerului, s  nu 
te la i am git ca s  te închini lor, nici s  
le sluje ti, pentru c  Domnul Dumnezeul 

u le-a l sat pentru toate popoarele de 
sub cer.  
Deut. 17, 3. Ier. 10, 2. În el. 13, 2. Mat. 5, 45. Fapt. 7, 42.  
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20. Iar pe voi v-a luat Domnul Dumnezeu 
i v-a scos din cuptorul cel de fier, din 
ara Egiptului, ca s -I fi i Lui popor de 

mo tenire, cum sunte i acum.  
3 Reg. 8, 51. Sir. 17, 14.  

21. Domnul Dumnezeu S-a mâniat îns  
pe mine pentru voi i S-a jurat c  eu nu 
voi trece Iordanul acesta i nu voi intra în 
acel p mânt bun pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l d ie de mo tenire.  

Num. 20, 12. Deut. 1, 37; 3, 26-27; 31, 2; 34, 4.  
22.  Eu  voi  muri  în  p mântul  acesta,  f  

 trec Iordanul, iar voi ve i trece i ve i 
lua în st pânire acel p mânt bun.  

Deut. 34, 4-5.  
23. Lua i seama s  nu uita i leg mântul 
Domnului Dumnezeului vostru pe care l-
a încheiat cu voi i s  nu v  face i idoli 
care ar închipui ceva, precum i-a 
poruncit Domnul Dumnezeul t u.  

În el. 13, 1-2.  
24. C ci Domnul Dumnezeul t u este foc 
mistuitor, Dumnezeu zelos.  

Ie . 24, 17. Deut. 9, 3. Ps. 17, 10. Evr. 12, 29.  
25. Iar de i se vor na te fii i fiilor t i fii 
i, tr ind mult pe p mânt, ve i c dea în 

cat i v  ve i face chipuri cioplite, care 
 închipuiasc  ceva, de ve i face ceva ce 

este r u înaintea ochilor Domnului 
Dumnezeului vostru ca s -L mânia i,  
26. V  m rturisesc ast zi pe cer i pe 

mânt c  ve i pierde curând p mântul, 
pentru a c rui mo tenire trece i acum 
Iordanul ; nu ve i tr i mult  vreme pe el, 
ci ve i pieri.  

Deut. 8, 19; 30, 18-19; 31, 28; 32, 1.  
27. Domnul v  va împr tia prin toate 
popoarele i ve i r mâne pu ini la num r 
printre toate popoarele la care v  va duce 
Domnul.  

Fac. 34, 30. Deut. 28, 64.  
28. Ve i sluji acolo altor dumnezei, f cu i 
de mâini omene ti din lemn i piatr , care 
nu v d i nu aud, care nu m nânc i nu 
au miros.  

Deut. 28, 36.  

29. Dar când vei c uta acolo pe Domnul 
Dumnezeul t u, Îl vei g si, de-L vei c uta 
cu toat  inima ta i cu tot sufletul t u.  

Ps. 114, 4-5. În el. 1, 1-2.  
30. Când vei fi la necaz i când te vor 
ajunge toate acestea în curgerea vremii, 
te vei întoarce la Domnul Dumnezeul t u 
i vei asculta glasul Lui.  

Lev 26, 40.  
31. Domnul Dumnezeul t u este 
Dumnezeu bun i îndurat ; nu te va l sa, 
nu  te  va  pierde  i  nici  nu  va  uita  
leg mântul încheiat cu p rin ii t i, pe 
care l-a înt rit cu jur mânt înaintea lor.  

Ps. 102, 8. Is. 11, 12.  
32. C  cerceteaz  timpurile trecute, care 
au fost înainte de tine, din ziua când a 

cut Dumnezeu pe om pe p mânt ; 
cerceteaz  de la o margine a cerului pân  
la cealalt  margine a lui i vezi dac  s-a 
mai s vâr it vreo fapt  mare ca aceasta i 
dac  s-a mai auzit ceva la fel !  
33. A mai auzit, oare, vreun popor glasul 
Dumnezeului celui viu, gr ind din 
mijlocul focului, cum ai auzit tu i s  

mân  viu ?  
Ie . 19, 18-19; 20, 1. Deut. 5, 23, 26.  

34. Sau a mai încercat, oare, vreun 
dumnezeu s  se duc  s i ia popor din 
mijlocul altui popor prin pl gi, prin 
semne, prin vedenii i prin r zboi, cu 
mân  tare i cu bra  înalt i prin minuni 
mari, cum a f cut pentru voi Domnul 
Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea 
ochilor vo tri ?  

Ie . 13, 3, 9. Deut. 7, 19; 29, 3. Ps. 135, 12.  
35. ie, Israele, i s-a dat s  vezi aceasta, 
ca s tii c  numai Domnul Dumnezeul 

u este Dumnezeu i nu mai este altul 
afar  de El.  

Ie . 19, 16. Deut. 32, 39. 3 Reg. 8, 23, 60. Marc. 12, 32.  
36. Din cer te-a învrednicit s  auzi glasul 
Lui,  ca  s  te  înve e,  i  pe  p mânt  i-a  
ar tat focul Lui cel mare i ai auzit 
cuvintele Lui din mijlocul focului.  
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37. Pentru c  El a iubit pe p rin ii t i i v-
a ales pe voi, urma ii lor, de aceea te-a i 
scos cu puterea Lui cea mare din Egipt.  

Ie . 13, 3, 8.  
38. Ca s  alunge de la fa a ta popoarele 
cele mai mari i mai puternice decât tine 
i ca s  te duc  s i dea p mântul lor 

mo tenire, a a cum ai ast zi.  
39. Cunoa te dar ast zi i ine minte c  
Domnul Dumnezeul t u este Dumnezeu 
sus în cer i jos pe p mânt i nu mai este 
altul afar  de El.  

Iosua 2, 11. 1 Cor. 8, 4.  
40. S  p ze ti legile Lui i poruncile Lui, 
pe care i le spun eu ast zi, ca s i fie 
bine ie i fiilor t i de dup  tine i ca s  
tr ie ti mult  vreme în p mântul acela pe 
care Domnul Dumnezeul t u i-l d  
pentru totdeauna».  

Deut. 5, 33; 6, 3; 11, 9.  
41. Atunci a ales Moise trei cet i 
dincoace de Iordan, spre r ritul 
Soarelui, ca s  fug  acolo uciga ul  

Num. 35, 14. Deut. 19, 2.  
42. Care va ucide pe aproapele s u f  
de voie i f  s -i fi fost vr jma  nici cu 
o zi, nici cu dou  înainte, i ca, sc pând 
în una din aceste cet i, s  r mân  cu 
via .  

Num. 35, 6.  
43. Aceste cet i sunt : Be er în pustie, în 
câmpia din semin ia lui Ruben, Ramot în 
Galaad, în semin ia lui Gad, i Golan în 
Vasan, în semin ia lui Manase.  

Iosua 20, 8.  
44. Iat  legea pe care a înf at-o Moise 
fiilor lui Israel.  
45. i iat  poruncile, legile i îndrept rile 
pe care le-a rostit Moise fiilor lui Israel în 
pustie, dup  ie irea lor din Egipt,  
46. Dincolo de Iordan, în valea din fa a 
Bet-Peorului, în p mântul lui Sihon, 
regele Amoreilor, care a tr it în He bon, 
pe care l-a b tut Moise cu fiii lui Israel, 
dup  ie irea lor din Egipt,  

Num. 21, 24. Deut. 1, 4-5; 3, 29.  

47. i au mo tenit p mântul lui i 
mântul lui Og, regele Vasanului, ara 

celor doi regi amorei de peste Iordan, 
spre r ritul soarelui,  

Num. 21, 24, 33. Deut. 29, 7-8.  
48. Care se întinde pe malul râului Arnon 
de la Aroer pân  la muntele Sihon sau 
Hermon,  

Num. 34, 7. Deut. 3, 9.  
49. i tot esul Arabah de dincoace de 
Iordan, c tre r ritul soarelui, pân  la 
mare, esul Arabah de la poalele 
muntelui Fazga.  
CAP. 5 
Repetarea celor zece porunci. 
1. În vremea aceea a chemat Moise tot 
Israelul i le-a zis : «Ascult , Israele, 
poruncile i legile pe care le voi rosti eu 
ast zi în auzul urechilor voastre : 
înv i-le i sili i-v  s  le plini i.  

Deut. 15, 5. Pild. 4, 4.  
2. Domnul Dumnezeul vostru a încheiat 
cu voi leg mânt în Horeb.  

Ie . 19, 5. Deut. 29, 1.  
3. Leg mântul acesta nu l-a încheiat 
Domnul cu p rin ii no tri, ci cu noi, cei 
ce suntem ast zi cu to ii vii aici.  

Fac. 17, 2. Deut. 29, 14-15.  
4.  Fa  c tre  fa  a  gr it  Domnul  cu  voi  
din mijlocul focului de pe munte ;  

Ie . 19, 16; 20, 1; 33, 11.  
5. Iar eu am stat în vremea aceea între 
Domnul  i  între  voi,  ca  s  v  spun  
Cuvântul Domnului, c ci voi v-a i temut 
de foc i nu v-a i suit în munte, - i a zis 
Domnul :  

Gal. 3, 19.  
6. «Eu sunt Domnul Dumnezeul t u, Care 
te-am scos din p mântul Egiptului, din 
casa robiei.  

Ie . 20, 2. Ps. 80, 10.  
7. S  nu ai al i dumnezei afar  de Mine.  
8. S  nu- i faci chip cioplit, nici vreo 
înf are a celor ce sunt sus în cer, sau 
jos pe p mânt, sau în ap i sub p mânt.  

Ie . 20, 4. Lev 26, 1. Ps. 96, 7. Fapt. 19, 26.  
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9. S , nu te închini lor, nici s  le sluje ti, 
ci Eu Domnul Dumnezeul t u sunt 

Dumnezeu zelos, Care pedepse te vina 
rin ilor  în  copii  pân  la  al  treilea  i  al  

patrulea neam pentru cei ce M  ur sc.  
Ie . 20, 5; 34, 7. Num. 14, 18. Ier. 32, 18.  

10. i M  milostivesc pân  la a ! miilea 
neam c tre cei ce M  iubesc i p zesc 
poruncile Mele.  

Ie . 20, 6; 34, 7. Ier. 32, 18.  
11. S  nu iei numele Domnului 
Dumnezeului t u în de ert, c  nu va l sa 
Domnul Dumnezeul t u nepedepsit pe cel 
ce ia numele Lui în de ert.  

Ie . 20, 7. Lev 19, 12. Mat. 5, 33.  
12. P ze te ziua odihnei, ca s  o ii cu 
sfin enie, cum i-a poruncit Domnul 
Dumnezeul t u.  

Ie . 20, 8; 31, 14. Iez. 20, 12.  
13. ase zile lucreaz i- i f  toate 
treburile tale ;  

Ie . 20, 9. Lev 23, 3. Luc. 13, 14. Ioan 5, 10.  
14. Ziua a aptea este ziua de odihn  a 
Domnului Dumnezeului t u. S  nu faci în 
ziua aceea nici un lucru : nici tu, nici fiul 

u, nici fiica ta, nici robul t u, nici roaba 
ta, nici boul t u, nici asinul t u, sau alt 
dobitoc al t u, nici str inul t u care se 
afl  la tine, ca s  se odihneasc  robul t u 
i roaba ta cum te odihne ti i tu.  

Ie . 20, 10. Evr. 4, 4.  
15. Adu- i aminte c  ai fost rob în 

mântul Egiptului i Domnul 
Dumnezeul t u te-a scos de acolo cu 
mân  tare i cu bra  înalt i de aceea i-a 
poruncit Domnul Dumnezeul t u s  

ze ti ziua odihnei i s  o ii cu 
sfin enie.  

Deut. 7, 19; 16, 12. Ier. 21, 5.  
16. Cinste te pe tat l t u i pe mama ta, 
cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul 

u, ca s  tr ie ti ani mul i i s i fie bine 
în p mântul acela, pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l d ie.  

Ie . 20, 12. Sir. 3, 6. Mat. 15, 4. Marc. 7, 10. Ef. 6, 2-3.  
17. S  nu ucizi !  

Ie . 20, 13. Mat. 5, 21; 19, 18. Marc. 10, 19. Luc. 18, 20.  
18. S  nu fii desfrânat !  

Mat. 5, 27. Rom. 13, 9.  
19. S  nu furi !  
20. S  nu dai m rturii mincinoase asupra 
aproapelui t u !  
21. S  nu pofte ti femeia aproapelui t u 
i s  nu dore ti casa aproapelui t u, nici 
arina lui, nici robul lui, nici roaba lui, 

nici boul lui, nici asinul lui, nici orice 
dobitoc al lui, nici nimic din cele ce sunt 
ale aproapelui t u !  

Ie . 20, 7. Rom. 7, 7; 13, 9.  
22. Cuvintele acestea le-a gr it Domnul 

tre toat  adunarea voastr , pe munte, 
din mijlocul focului, al norului, al 
întunericului i al furtunii, cu glas de 
tunet i altceva n-a mai gr it i le-a scris 
pe dou  lespezi de piatr i mi le-a dat 
mie.  

Ie . 20, 1.  
23. i când a i auzit glasul din mijlocul 
întunericului i muntele ardea, v-a i 
apropiat de mine toate c peteniile 
semin iilor voastre cu b trânii vo tri  

Ie . 20, 18. Deut. 4, 33.  
24. i a i zis : «Iat , Domnul Dumnezeul 
nostru  ne-a  ar tat  slava  Sa  i  m re ia  Sa  
i glasul Lui l-am auzit din mijlocul 

focului. Ast zi am v zut c  Dumnezeu 
gr ie te cu omul i acesta r mâne viu.  

Ie . 33, 20.  
25. i de ce s  murim noi ? C  focul 
acesta ne va mistui i de vom mai auzi 
glasul Domnului Dumnezeului nostru 
vom muri.  

Ie . 20, 19. Jud. 13, 22.  
26. C ci este oare vreun om care s  aud  
glasul Dumnezeului celui viu gr ind din 
mijlocul focului, cum am auzit noi, i s  

mân  viu ?  
Deut. 4, 33. Is. 6, 5; 40, 5-6.  

27. Apropie-te dar tu i ascult  toate câte-
i va spune Domnul Dumnezeul nostru i 

apoi ne vei spune tu nou  toate câte- i va 



pag. 251/1780 

gr i Domnul Dumnezeul nostru, i noi 
vom asculta i vom face.  

Ie . 19, 8.  
28. Iar Domnul a auzit cuvintele voastre, 
cum gr ia i cu mine, i mi-a zis Domnul : 
Am auzit cuvintele poporului acestuia, pe 
care le-au gr it c tre tine, i tot ce-au 
gr it este bine.  

Deut. 18, 17. În el. 1, 6.  
29. O, de ar fi inima lor a a, ca s  se 
team  de Mine i s  p zeasc  toate 
poruncile Mele în toat  vremea, ca s  le 
fie bine i lor i fiilor lor în veci !  

Ps. 80, 14. Is. 48, 18.  
30. Du-te i le spune : întoarce i-v  în 
corturile voastre !  
31.  Iar  tu  r mâi  aici  cu  Mine  ;  i- i  voi  
spune toate poruncile, hot rârile i legile 
ce trebuie s -i înve i ca s  le p zeasc  în 

mântul acela, pe care li-l dau Eu în 
st pânire.  
32. i s  le zici : Vede i, s  v  purta i a a 
cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul 
vostru i s  nu v  abate i nici la dreapta, 
nici la stânga !  

Deut. 17, 11; 28, 14. Iosua 23, 6.  
33. S  umbla i pe calea aceea pe care v-a 
poruncit Domnul Dumnezeul vostru, ca 

 fi i vii i s  v  fie bine i s  tr i 
vreme mult  în p mântul acela pe care îl 
ve i lua în st pânire».  

Fac. 18, 19. Deut. 4, 40; 11, 9. 3 Reg. 3, 2.  
CAP. 6 

lm cirea poruncii întâi. Dragostea 
tre Dumnezeu. 

1. «Iat  poruncile, hot rârile i legile pe 
care mi-a poruncit Domnul Dumnezeul 
vostru s  v  înv , ca s  le p zi i în 

mântul acela în care merge i, ca s -l 
lua i în st pânire :  

Iac. 1, 22.  
2. S  te temi de Domnul Dumnezeul t u 
i toate hot rârile Lui i poruncile Lui, pe 

care i le spun eu ast zi, s  le p ze ti tu i 
fiii t i i fiii fiilor t i, în toate zilele vie ii 
tale, ca s  se înmul easc  zilele tale.  

Deut. 4, 40.  
3. Ascult  dar, Israele, i sile te-te s  
împline ti acestea, ca s i fie bine i s  

 înmul i foarte, precum i-a gr it 
Domnul Dumnezeul p rin ilor t i c i va 
da p mântul unde curge lapte i miere. 
Acestea sunt hot rârile i legile pe care 
le-a dat Domnul Dumnezeu fiilor lui 
Israel în pustie, dup  ie irea lor din 

mântul Egiptului.  
4. Ascult , Israele, Domnul Dumnezeul 
nostru este singurul Domn.  

Marc. 12, 29, 32.  
5. S  iube ti pe Domnul Dumnezeul t u, 
din toat  inima ta, din tot sufletul t u i 
din toat  puterea ta.  

Deut. 10, 12. Mat. 22, 37. Marc. 12, 30. Luc. 10, 27.  
6. Cuvintele acestea, pe care i le spun eu 
ast zi, s  le ai în inima ta i în sufletul t u 
;  

Deut. 4, 9; 11, 18. Ps. 118, 11.  
7. S  le s de ti în fiii t i i s  vorbe ti de 
ele când ezi în casa ta, când mergi pe 
cale, când te culci i când te scoli.  

Fac. 18, 19. Deut. 11, 19. Ps. 77, 5-6; 144, 4.  
8. S  le legi ca semn la mân i s  le ai ca 
pe o t bli  pe fruntea ta.  

Ie . 13, 9, 16.  
9. S  le scrii pe u orii casei tale i pe 
por ile tale.  

Deut. 11, 20.  
10. Iar când te va duce Domnul 
Dumnezeul t u în p mântul acela pentru 
care s-a jurat p rin ilor t i : lui Avraam, 
lui Isaac i lui Iacov, ca s i-l dea cu 
cet i mari i frumoase, pe care nu le-ai 
zidit tu,  

Fac. 50, 24. Ie . 33, 1. Iosua 24, 13.  
11. Cu case pline de toate bun ile, pe 
care nu le-ai umplut tu, cu fântâni s pate 
în piatr , pe care nu le-ai s pat tu, cu vii 
i  cu m slini,  pe care nu le-ai s dit  tu,  i  

vei mânca i te vei s tura,  
Deut. 8, 10.  

12. Atunci, p ze te-te, s  nu se 
ademeneasc  inima ta, ca s  ui i pe 
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Domnul Care te-a scos din p mântul 
Egiptului i din casa robiei.  

Deut. 8, 14.  
13. S  te temi de Domnul Dumnezeul t u 
i  numai  Lui  s -I  sluje ti,  de  El  s  te  

lipe ti i pe numele Lui s  te juri.  
Deut. 10, 20. 1 Reg. 7, 3. Ps. 62, 12. Mat. 4, 10. Luc. 4, 8.  
14. S  nu merge i dup  al i dumnezei, 
dup  dumnezeii popoarelor, care se vor 
afla împrejurul vostru ;  

Ie . 20, 2-3.  
15. Ca s  nu se aprind  mânia Domnului 
Dumnezeului t u asupra ta i s  nu te 
piard  de pe fa a p mântului, c  Domnul 
Dumnezeul t u, Care se afl  în mijlocul 

u, este Dumnezeu zelos.  
16. S  nu ispiti i pe Domnul Dumnezeul 
vostru, cum L-a i ispitit la Masa.  

Ie . 17, 2. Num. 21, 5. Mat. 4, 7. Luc. 4, 12.  
17. S ine i bine poruncile Domnului 
Dumnezeului vostru, legile Lui i 
hot rârile Lui, pe care vi le-a dat El.  
18. S  faci ceea ce este drept i bine 
înaintea ochilor Domnului Dumnezeului 

u, ca s i fie bine i ca s  intri i s  iei 
în st pânire p mântul pe care Domnul cu 
jur mânt l-a f duit p rin ilor t i  

Fac. 12, 7; 13, 15.  
19. i ca s  alunge El pe to i vr jma ii t i 
de la fa a ta, cum a zis Domnul.  

Ie . 23, 27. Lev 26, 7.  
20. De te va întreba în viitor fiul t u i va 
zice : Ce înseamn  aceste porunci, 
hot râri i legi pe care vi le-a dat Domnul 
Dumnezeul vostru ? S -i spui fiului t u :  

Ie . 12, 26.  
21. Am fost robi la Faraon în Egipt i 
Domnul Dumnezeu ne-a scos din Egipt 
cu mân  tare i cu bra  înalt.  

Ie . 1, 11, 14; 12, 27; 13, 3. Ps. 43, 2-3.  
22. i a ar tat Domnul Dumnezeu semne 
i minuni mari i pedepse a adus înaintea 

ochilor no tri, asupra Egiptului, asupra 
lui  Faraon,  asupra  a  toat  casa  lui  i  
asupra o tirii lui ;  

23. Iar pe noi ne-a scos de acolo Domnul 
Dumnezeul nostru ca s  ne duc i s  ne 
dea p mântul pentru care s-a jurat 

rin ilor no tri c  ni-l va da.  
24. Atunci ne-a poruncit Domnul s  
împlinim toate hot rârile acestea i s  ne 
temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca 

 ne fie bine în toate zilele, ca i acum.  
Ps. 66, 6.  

25. i va face mil  cu noi de ne vom sili 
 împlinim toate aceste porunci ale legii 

înaintea fe ei Domnului Dumnezeului 
nostru, cum ne-a poruncit».  

Lev 18, 5. Iez. 20, 11. Mat. 19, 17.  
CAP. 7 
Oprirea prieteniei cu p gânii. 
1. «Când Domnul Dumnezeul t u te va 
duce în p mântul la care mergi ca s -l 
mo tene ti i va izgoni de la fa a ta 
neamurile cele mari i multe i anume : 
pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe 
Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei i pe 
Iebusei - apte neamuri, care sunt mai 
mari i mai puternice decât tine -  

Ie . 23, 23; 33, 2. Deut. 9, 1; 11, 23; 31, 3, 7. Ps. 105, 34.  
2. i le va da Domnul Dumnezeul t u în 
mâinile tale i le vei bate, atunci s  le 
nimice ti, s  nu faci cu ele leg mânt i s  
nu le cru i.  

Ie . 23, 32; 34, 12, 15. Num. 33, 53. Deut. 21, 11; 31, 5. 
Iosua 9, 7; 11, 12.  

3. S  nu te încuscre ti cu ele : pe fiica ta 
 nu o dai dup  fiul lui i  pe fiica lui s  

nu o iei pentru fiul t u,  
Iosua 23, 12. Jud. 3, 6; 14, 3. 3 Reg. 11, 2.  

4. C  vor abate pe fiii t i de la Mine ca s  
slujeasc  altor dumnezei, i se va aprinde 
asupra voastr  mânia Domnului i curând 
te va pierde.  

Ie . 23, 33; 34, 16. Iosua 23, 13.  
5. Ci s  face i cu ele a a : jertfelnicile lor 

 le strica i, stâlpii lor s -i d râma i, 
dumbr vile lor s  le t ia i i idolii 
dumnezeilor lor s -i arde i cu foc.  

Ie . 23, 24. Num. 33, 52. Jud. 6, 25. 3 Reg. 16, 33.  
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6. C  e ti poporul sfânt al Domnului 
Dumnezeului t u i te-a ales Domnul 
Dumnezeul t u ca s -I fii poporul Lui 
ales din toate popoarele de pe p mânt.  

Deut. 14, 2; 26, 18; 28, 9. Ps. 134, 4. Ioan 1, 12.  
7. i Domnul v-a primit, nu pentru c  
sunte i mai mul i la num r decât toate 
popoarele - c ci sunte i mai pu ini la 
num r decât toate popoarele, -  

Luc. 1, 54.  
8. Ci pentru c  v  iube te Domnul ; i ca 

 Î i in  jur mântul pe care l-a f cut 
rin ilor vo tri, v-a scos Domnul cu 

mân  tare i cu bra  înalt i v-a sc pat din 
casa robiei i din mâna lui Faraon, regele 
Egiptului.  

Fac. 22, 16. Deut. 10, 15. Is. 63, 9. Ioan 3, 16.  
9. S tii dar c  Domnul Dumnezeul t u 
este adev ratul Dumnezeu, Dumnezeu 
credincios, Care p ze te leg mântul S u 
i mila Sa, pân  la al miilea neam, c tre 

cei ce-L iubesc i p zesc poruncile Lui ;  
Deut. 4, 39; 32, 4. Ps. 102, 18. Dan. 9, 4. 1 Cor. 1, 9.  

10. i r spl te te la fel celor ce-L ur sc, 
pierzându-i, i nu întârzie s  r spl teasc , 
cu aceea i m sur , celor ce-L ur sc.  

Ie . 14, 24. Naum 1, 2.  
11. P ze te dar poruncile, hot rârile i 
legile pe care- i poruncesc ast zi s  le 
împline ti.  
12. De vei asculta legile acestea, de le vei 

zi i le vei împlini, atunci i Domnul 
Dumnezeul t u va ine leg mântul i mila 
Sa fa  de tine, cum S-a jurat El p rin ilor 

i ;  
Ie . 23, 22. Lev 19, 37; 26, 3-6.  

13. Te va iubi, te va binecuvânta, te va 
înmul i i va binecuvânta rodul 
pântecelui t u, rodul p mântului t u, 
pâinea ta, vinul t u, untdelemnul t u, pe 
cele n scute ale vitelor tale mari i ale 
oilor turmei tale în p mântul acela, 
pentru care S-a jurat El p rin ilor t i s i-
l dea ie.  
14. i vei fi binecuvântat mai mult decât 
toate popoarele i nu se va afla sterp sau 

stearp  nici între ai t i, nici între 
dobitoacele tale.  

Ie . 23, 26.  
15. Va dep rta de la tine Domnul 
Dumnezeul t u toat  neputin a i nici una 
din bolile cele rele ale Egiptenilor, pe 
care le-ai v zut i le tii, nu va aduce 
asupra ta, ci le va trimite asupra celor ce 
te ur sc pe tine  

Ie . 7, 17; 8, 2; 15, 26.  
16. Mânca-vei toat  agonisita popoarelor 
pe care Domnul Dumnezeul t u i le va 
da ie ; s  nu le cru e ochiul t u i s  nu 
sluje ti dumnezeilor lor, c  aceasta este 
curs  pentru tine.  

Ie . 23, 23-24, 33. Num. 33, 55. Ps. 105, 36.  
17.  Nu  cumva  s  zici  în  inima  ta  :  
Popoarele acestea sunt mai mari la num r 
decât mine, cum le voi putea izgoni ?  

Deut. 8, 17.  
18. S  nu te temi de ele, ci adu- i aminte 
ce a f cut Domnul Dumnezeul t u cu 
Faraon i cu tot Egiptul,  

Iosua 8, 1.  
19. i de acele încerc ri mari, pe care le-
au v zut ochii t i, de acele semne i 
minuni mari, de mâna cea tare i de 
bra ul cel înalt cu care te-a scos Domnul 
Dumnezeul t u. Tot a a va face Domnul 
Dumnezeul t u cu toate popoarele de care 
te temi.  

Deut. 4, 34; 5, 15; 29, 3.  
20.  Înc i  viespi  va  trimite  Domnul  
Dumnezeul t u asupra lor pân  ce vor 
pieri cei ce au r mas i s-au ascuns de la 
fa a ta.  

Ie . 23, 28. Iosua 24, 12.  
21. Nu te însp imânta de ei, c  Domnul 
Dumnezeul t u, Cel din mijlocul t u, este 
Dumnezeu mare i minunat.  

Deut. 31, 6.  
22. Domnul Dumnezeul t u va izgoni 
dinaintea ta popoarele acestea încetul cu 
încetul ; nu po i s  le pierzi repede, ca s  
nu  se  pustiiasc  p mântul  i  s  nu  se  
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înmul easc  împotriva ta fiarele câmpului 
;  

În el. 18, 15, 16.  
23. Ci i le va da Domnul Dumnezeul t u 
i le va pune în mare tulburare, încât vor 

pieri.  
24. Va da pe regii lor în mâinile tale i tu 
vei pierde numele lor de sub cer : nimeni 
nu- i va putea sta înainte pân  îi vei 
stârpi.  
25. Idolii dumnezeilor lor s -i arde i cu 
foc ; s  nu dore ti a lua argintul sau aurul 
de pe ei, ca s  nu- i fie aceasta curs , c  
urâciune sunt ace tia înaintea Domnului 
Dumnezeului t u,  

Deut. 12, 3. 1 Paral. 14, 12. 2 Mac. 12, 40.  
26. i urâciunea idoleasc  s  n-o duci în 
casa ta, ca s  nu cazi sub blestem, ca ea. 
Fere te-te de aceasta i s i fie scârb  de 
ea, c  este blestemat ».  

Iosua 6, 18; 7, 11.  
CAP. 8 
Îndemn c tre popor s  nu uite 
binefacerile lui Dumnezeu. 
1. «Sili i-v  s  împlini i toate poruncile 
acestea pe care vi le dau eu ast zi, ca s  
fi i vii i s  v  înmul i i s  v  duce i s  
lua i în st pânire p mântul cel bun pe 
care cu jur mânt l-a f duit Domnul 
Dumnezeul p rin ilor vo tri.  

Pild. 3, 2.  
2. S i aduci aminte de toat  calea pe 
care te-a pov uit Domnul Dumnezeul 

u prin pustie de acum patruzeci de ani, 
ca s  te smereasc , ca s  te încerce i ca 

 afle  ce  este  în  inima  ta  i  de  ai  s  
ze ti sau nu poruncile Lui.  

Deut. 29, 5. În el. 3, 5.  
3. Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea i 
te-a hr nit cu mana pe care nu o 
cuno teai i pe care nu o cuno teau nici 

rin ii t i, ca s i arate c  nu numai cu 
pâine tr ie te omul, ci c  omul tr ie te i 
cu  tot  Cuvântul  ce  iese  din  gura  
Domnului.  

Mat. 4, 4. Luc. 4, 4.  

4.  Haina  ta  nu  s-a  învechit  pe  tine  i  
piciorul t u n-a c tat b turi în ace ti 
patruzeci de ani.  

Deut. 29, 5. Neem. 9, 21.  
5. Dar s tii în inima ta c  Domnul 
Dumnezeul t u te înva , cum înva  
omul pe fiul s u.  

Deut. 1, 31. Ps. 88, 30. Pild. 3, 12.  
6. P ze te dar poruncile Domnului 
Dumnezeului t u, umblând în c ile Lui i 
temându-te de El.  

Deut. 13, 4. Iosua 22, 5.  
7. C  Domnul Dumnezeul t u te va duce 
într-o ar  bun , ar  de curgeri de ap , de 
izvoare i de ape adânci, care nesc în 

i i în mun i ;  
8. ar  în care se afl  : grâu, orz, vi  de 
vie, smochine i rodii ;  
9. Într-o ar  unde sunt m slini, 
untdelemn i miere, în care f  lips  vei 
mânca pâinea ta i nu vei duce lips  de 
nimic  ;  în  care  pietrele  au  fier  i  din  
mun ii c reia vei scoate aram .  
10. Când îns  vei mânca i te vei s tura, 

 binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul 
u pentru ara cea bun  pe care i-a dat-

o.  
Deut. 6, 11-12. Sir. 32, 14. Rom. 14, 6. 1 Tim. 4, 5.  

11. Fere te-te de a uita pe Domnul 
Dumnezeul t u i de a nu p zi poruncile 
Lui, legile Lui i hot rârile Lui pe care i 
le spun eu ast zi.  

Deut. 28, 14.  
12.  Când vei  mânca i  te  vei  s tura  i  î i  
vei face case frumoase i vei tr i în ele ;  
13. Când vei avea multe vite mari i 

runte i mult argint i aur i vei avea 
de toate la tine,  
14. Vezi s  nu se mândreasc  inima ta i 

 nu ui i pe Domnul Dumnezeul t u 
Care te-a scos din Egipt, din casa robiei ;  

Deut. 6, 12; 9, 14.  
15.  Care  te-a  pov uit  prin  pustiul  cel  
mare i groaznic, unde sunt erpi 
venino i, scorpioni i locuri arse de soare 
i f  de ap  ;  
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Ie . 17, 6. Num. 20, 10.  
16. Care a scos pentru tine izvor din 
stânca de cremene, te-a hr nit în pustie cu 
mana  pe  care  tu  n-o  cuno teai  i  n-o  
cuno teau nici p rin ii t i, ca s  te 
smereasc i s  te încerce,  

Ie . 16, 15. Ps. 77, 24. În el. 16, 20. Ioan 6, 31. 1 Cor. 10, 
3.  

17. Ca s i fac  bine în urm i ca s  nu 
zici în inima ta : Puterea mea i t ria 
mâinii mele mi-au adus bog ia aceasta ;  

Deut. 7, 17; 9, 4.  
18. Ci ca s i aduci aminte de Domnul 
Dumnezeul t u, c  El î i d  putere s  faci 
bog ie, ca s i in , ca acum, 
leg mântul Lui, pe care cu jur mânt l-a 
înt rit cu p rin ii t i.  

Mat. 15, 34.  
19. Iar dac  vei uita pe Domnul 
Dumnezeul t u i vei merge dup  
dumnezeii altora, vei sluji acelora i te 
vei închina lor, v  m rturisesc ast zi pe 
cer i pe p mânt c  ve i pieri.  

Deut. 4, 26; 11, 28; 30, 18.  
20. Cum pier popoarele, pe care Domnul 
Dumnezeu le pierde dinaintea voastr , 

a ve i pieri i voi, de nu ve i asculta 
glasul Domnului Dumnezeului vostru !»  
CAP. 9 
Moise aminte te Israeli ilor 

delegile lor din trecut. 
1. «Ascult , Israele, de acum tu vei trece 
Iordanul, ca s  intri i s  cuprinzi popoare 
mai mari i mai puternice decât tine i 
cet i mari cu ziduri pân  la cer,  

Deut. 7, 1; 11, 23.  
2. Precum i pe poporul cei mare, mult la 
num r i  înalt  la  statur ,  pe  fiii  lui  Enac,  
de care tu ai auzit spunându-se : Cine se 
va împotrivi fiilor lui Enac ?»  

Num. 13, 23, 34.  
3. Afl  dar ast zi c  Domnul Dumnezeul 

u merge înaintea ta. Acesta este foc 
mistuitor : pierde-i-va i-i va doborî 
înaintea ta, i tu îi vei izgoni i-i vei 
omorî curând, cum i-a gr it Domnul.  

Ie . 24, 17. Deut. 4, 24. Evr. 12, 29.  
4. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul 

u  de  la  fa a  ta,  s  nu  zici  în  inima  ta  :  
«Pentru dreptatea mea m-a adus Domnul 

 st pânesc pe acest p mânt bun», c ci 
pentru necredincio ia popoarelor acestora 
le izgone te Domnul de la fa a ta.  

Rom. 11, 6.  
5. Nu pentru dreptatea ta i nici pentru 
dreptatea inimii tale mergi s  mo tene ti 

mântul lor, ci pentru necredin a i 
delegile popoarelor acestora le 

izgone te Domnul Dumnezeul t u de la 
fa a ta i ca s  împlineasc  f duin a cu 
care S-a jurat Domnul p rin ilor t i : lui 
Avraam, lui Isaac i lui Iacov.  

În el. 12, 3.  
6. De aceea s tii ast zi c  nu pentru 
dreptatea ta î i d  Domnul Dumnezeul t u 

 mo tene ti acest p mânt bun, c  tu e ti 
un popor tare la cerbice.  
7. ine minte i nu uita de câte ori ai 
mâniat pe Domnul Dumnezeul t u în 
pustie  ;  din  ziua  când  a i  ie it  din  

mântul Egiptului i pân  ce au sosit la 
locul acesta, necontenit v-a i împotrivit 
Domnului.  

Ie . 4, 11; 16, 2; 17, 2. Num. 20, 4.  
8. La Horeb a i mâniat pe Domnul i a i 
pornit pe Domnul asupra voastr , a a 
încât a vrut s  v  piard .  

Ie . 32, 10.  
9. Când m-am suit eu pe munte, ca s  
primesc lespezile de piatr , tablele 
leg mântului, pe care l-a încheiat 
Domnul cu voi, am stat în munte 
patruzeci de zile i patruzeci de nop i,  

Ie . 24, 18; 34, 28.  
10. i nici pâine n-am mâncat, nici ap  n-
am b ut. Atunci mi-a dat Domnul dou  
table de piatr , scrise cu degetul lui 
Dumnezeu ; pe acelea erau scrise toate 
cuvintele pe care vi le-a gr it Domnul pe 
munte, din mijlocul focului, în ziua 
adun rii.  

Ie . 31, 18; 32, 16; 34, 29.  
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11. Dar dup  trecerea celor patruzeci de 
zile i patruzeci de nop i, când mi-a dat 
Domnul cele dou  table de piatr , tablele 
leg mântului, mi-a zis Domnul :  

Ie . 31, 18.  
12. «Scoal i te pogoar  repede de aici, 

 s-a r zvr tit poporul t u pe care l-ai 
scos din Egipt ; curând s-a ab tut el de la 
calea pe care i-am poruncit s  mearg i 
i-a f cut chip turnat».  

Ie . 32, 7-8.  
13. Tot atunci mi-a mai zis Domnul : «De 
mai multe ori i-am gr it i i-am zis : M  
uit la poporul acesta i v d c  este popor 
tare la cerbice.  

Ie . 33, 3. Bar. 2, 30. Fapt. 7, 51.  
14. Las -M  dar acum s -l pierd i s  
terg numele lui de sub cer i voi ridica 

din tine popor mai mare, mai puternic i 
mai mult la num r decât ei».  

Ie . 32, 10.  
15. Atunci eu m-am întors i m-am 
pogorât din munte, iar muntele ardea în 
foc. Cele dou  table ale leg mântului 
erau în amândou  mâinile mele.  

Ie . 32, 15. Evr. 12, 18.  
16. Am v zut îns  c  voi p tuiser i 
înaintea Domnului Dumnezeului vostru, 

 f cuser i un vi el turnat i v  
ab tuser i curând de la calea pe care v  
poruncise Domnul s  o urma i.  
17. Am luat atunci cele dou  table i, 
aruncându-le cu amândou  mâinile mele, 
le-am sf râmat înaintea ochilor vo tri.  

Ie . 32, 19.  
18. Apoi am îngenunchiat a doua oar  
înaintea Domnului, ca i întâia oar , 
patruzeci de zile i patruzeci de nop i, 

 s  m nânc pâine i f  s  beau ap  ; 
m-am rugat pentru p catele voastre cu 
care a i gre it voi, f când r u înaintea 
ochilor Domnului Dumnezeului vostru i 
mâniindu-L.  

Ie . 24, 18; 32, 31; 34, 28.  
19. C  eu am fost îngrozit de mânia i de 
iu imea cu care Se mâniase Domnul pe 

voi, voind s  v  piard . i m-a auzit 
Domnul i de data aceasta.  
20. Atunci Se mâniase Domnul foarte 
tare i pe Aaron, vrând s -l piard i pe el 
; dar m-am rugat eu în vremea aceea i 
pentru Aaron.  

Ie . 32, 21.  
21. Iar p catul vostru pe care l-a i f cut, 
adic  vi elul, l-am luat, l-am ars în foc, l-
am sf râmat i l-am pisat bine, pân  când 
s-a f cut m runt ca praful, i praful acesta 
l-am aruncat în pârâul ce curgea din 
munte.  

Ie . 32, 20. 4 Reg. 23, 12.  
22. La Tabeerah, la Masa i la Chibrot-
Hataava voi iar i a i mâniat pe Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Ie . 17, 7. Num. 11, 1, 3, 34.  
23. Când v-a trimis Domnul din Cade -
Barnea, zicând : Merge i de lua i 

mântul pe care vi-l dau Eu, v-a i 
împotrivit poruncii Domnului 
Dumnezeului vostru i nu l-a i crezut, 
nici n-a i ascultat glasul Lui.  

Num. 13, 3; 14, 2.  
24. Nesupu i a i fost Domnului chiar din 
ziua când am început a v  cunoa te.  
25. Îngenunchind, a adar, înaintea 
Domnului, m-am rugat eu patruzeci de 
zile i patruzeci de nop i, c ci Domnul 
zisese s  v  piard . Eu îns  m-am rugat 
Domnului i am zis :  

Ie . 32, 11. Num. 14, 13.  
26. St pâne Doamne, Împ rate, 
Dumnezeule, nu pierde pe poporul T u i 
mo tenirea Ta, pe care l-ai izb vit cu 

rirea puterii Tale i pe care l-ai scos 
din Egipt cu mân  tare i cu bra ul T u 
cel înalt.  
27. Adu- i aminte de robii T i : Avraam, 
Isaac i Iacov, c rora Te-ai jurat pe Tine 
Însu i ; nu Te uita la cerbicia poporului 
acestuia, nici la necredin a lui, nici la 

catele lui,  
Ie . 32, 13.  
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28. Ca cei ce tr iesc în p mântul de unde 
ne-ai scos Tu s  nu zic  : Domnul nu i-a 
putut duce în p mântul ce le-a f duit i, 
urându-i, i-a scos ca s -i omoare în 
pustiu.  

Num. 14, 16.  
29. Ei sunt poporul T u i mo tenirea Ta, 
pe care l-ai scos din p mântul Egiptului 
cu puterea Ta cea mare i cu bra ul T u 
cel înalt».  

Ie . 19, 5; 32, 11.  
CAP. 10 
Alte table ale legii. P zirea legii 
Domnului. 
1. «Atunci mi-a zis Domnul : Ciople te- i 
dou  table de piatr , ca i cele dintâi, i 
suie-te la Mine în munte i- i f  un chivot 
de lemn ;  

Ie . 34, 1. Evr. 9, 4.  
2. C  Eu am s  scriu pe tablele acelea 
cuvintele ce au fost pe tablele cele dintâi, 
pe care le-ai sf râmat, iar tu s  le pui în 
chivot.  

Ie . 32, 19. Deut. 9, 10.  
3. Am f cut atunci un chivot din lemn de 
salcâm, am cioplit dou  table de piatr , 
ca i cele dintâi, i m-am suit în munte cu 
cele dou  table în mâinile mele.  

Ie . 34, 4; 37, 1.  
4. Iar El a scris pe table, cum fusese scris 
i pe cele dintâi, cele zece porunci pe 

care vi le spusese Domnul pe munte din 
mijlocul focului, în ziua adun rii, i mi 
le-a dat Domnul mie ;  

Ie . 32, 16; 34, 28. Deut. 9, 10.  
5. Iar eu m-am întors i m-am pogorât din 
munte i am pus tablele în chivotul pe 
care-l f cusem, ca s  stea acolo, cum îmi 
poruncise Domnul.  

3 Reg. 8, 9.  
6.  Apoi  au  plecat  fiii  lui  Israel  din  
Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a 
murit Aaron i a fost îngropat acolo i în 
locul lui s-a f cut preot Eleazar, fiul lui.  

Num. 20, 29; 33, 31.  

7. De acolo am plecat la Gudgod i din 
Gudgod la Iotbata, în p mântul unde sunt 
cursuri de ap .  

Num. 33, 32.  
8. În vremea aceea a ales Domnul 
semin ia lui Levi, ca s  poarte chivotul 
leg mântului Domnului, s  stea înaintea 
Domnului, s -I slujeasc , s  se roage i 

-I binecuvânteze numele Lui, cum face 
pân  în ziua de ast zi.  

Num. 3, 12; 4, 25; 18, 5, 7.  
9. De aceea n-are levitul parte i 
mo tenire cu fra ii s i, c ci mo tenirea lui 
este Domnul, cum i-a spus Domnul 
Dumnezeul t u.  

Num. 18, 20, 24. Deut. 12, 12; 18, 1-2. Iosua 13, 14. Iez. 
44, 28.  

10. Deci am stat eu pe munte, ca i întâia 
oar , patruzeci de zile i patruzeci de 
nop i  ;  i  m-a  ascultat  Domnul  i  de  ast  
dat i n-a mai vrut Domnul s  te piard ,  

Ie . 32, 14.  
11. Ci mi-a zis Domnul : Scoal i mergi 
înaintea poporului acestuia, ca s  intre i 

 mo teneasc  p mântul pentru care M-
am jurat p rin ilor lor s  li-l dau.  
12. A adar, Israele, ce cere de la tine 
Domnul Dumnezeul t u ? - Numai 
aceasta : s  te temi de Domnul 
Dumnezeul t u, s  umbli în toate c ile 
Lui, s -L iube ti i s  sluje ti Domnului 
Dumnezeului t u, din toat  inima ta i din 
tot sufletul t u ;  

Deut. 6, 5. Mih. 6, 8. Mat. 22, 37. Luc. 10, 27.  
13. S  p ze ti poruncile Domnului 
Dumnezeului t u i hot rârile Lui pe care 
i le spun eu ast zi, ca s i fie bine.  

14. Iat , al Domnului Dumnezeului t u 
este cerul i cerurile cerurilor, p mântul 
i toate cele de pe el.  

Fac. 14, 19. 3 Reg. 8, 27. Ps. 23, 1; 113, 24. 1 Cor. 10, 26.  
15. Dar numai pe p rin ii t i i-a primit 
Domnul i i-a iubit i v-a ales pe voi, 

mân a lor de dup  ei, din toate 
popoarele, cum vede i ast zi.  
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16.  Deci  s  t ia i  împrejur  inima  voastr  
i  de  acum  înainte  s  nu  mai  fi i  tari  la  

cerbice ;  
Deut. 30, 6. Ier. 4, 4; 32, 19.  

17. C  Domnul Dumnezeul vostru este 
Dumnezeul dumnezeilor i St pânul 
st pânilor, Dumnezeu mare i puternic i 
minunat, Care nu caut  la fa , nici nu ia 
mit  ;  

Iosua 22, 22. 2 Paral. 19, 7. Iov 34, 19. Ps. 49, 1; 135, 2. 
Ier. 32, 19. În el. 6, 5-7. Sir. 35, 13. Fapt. 10, 34. 1 Petr. 1, 

17. Rom. 2, 11. 1 Cor. 8, 5. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9. Col. 3, 25.  
18. Care face dreptate orfanului i 

duvei i iube te pe pribeag i-i d  pâine 
i hran .  

19. S  iubi i i voi pe pribeag, c i voi 
i fost pribegi în p mântul Egiptului.  

Ie . 23, 9. Lev 19, 34.  
20. De Domnul Dumnezeul t u s  te 
temi,  numai  Lui  s -I  sluje ti,  de  El  s  te  
lipe ti i cu numele Lui s  te juri.  

Deut. 6, 13; 13, 4. Mat. 4, 10. Luc. 4, 8.  
21. El este lauda ta i El este Dumnezeul 

u, Cel ce a f cut cu tine acele lucruri 
mari i înfrico toare pe care le-au v zut 
ochii t i.  

Ps. 70, 6.  
22. aptezeci i cinci de suflete erau 

rin ii t i când au venit în Egipt, iar 
acum Domnul Dumnezeul t u i-a sporit 
num rul ca stelele cerului».  

Fac. 13, 16; 46, 1, 26-27.  
CAP. 11 
Continuarea îndemnului de a p zi 
poruncile Domnului. 
1. «S  iube ti dar pe Domnul Dumnezeul 

u i s  p ze ti în toate zilele cele ce i-a 
poruncit El s  p ze ti : hot rârile Lui, 
legile Lui i poruncile Lui.  

Deut. 12, 1.  
2. B ga i de seam  dar c  eu nu gr iesc 
cu copiii vo tri, care nu tiu i n-au v zut 
pedeapsa Domnului Dumnezeului vostru, 
nici slava Lui, nici mâna Lui cea tare, 
nici bra ul Lui cel înalt,  

3. Nici semnele Lui, nici lucrurile Lui, pe 
care le-a f cut în mijlocul Egiptului cu 
Faraon, regele egiptean, i cu tot 

mântul lui,  
4. Nici ce a f cut El cu o tirea egiptean , 
cu caii lui i cu carele lui, pe care le-a 
înecat în apele M rii Ro ii, când alergau 
dup  voi ; i i-a pierdut Domnul 
Dumnezeu pân  în ziua de ast zi ;  

Ie . 14, 25-26; 15, 1.  
5. Nici ce a f cut El pentru voi în pustie, 
pân  când a i ajuns în locul acesta ;  
6.  Nici  ce  a  f cut  El  cu  Datan i  Abiron,  
fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, când i-a 
deschis p mântul gura sa i în mijlocul a 
tot Israelul i-a înghi it pe ei, pe familiile 
lor, corturile lor i toat  averea ce o 
aveau.  

Num. 16, 30. Ps. 105, 17.  
7. C ci ochii vo tri au v zut toate 
lucrurile cele mari ale Domnului, pe care 
le-a f cut El.  
8. De aceea p zi i toate poruncile Lui, pe 
care vi le spun eu ast zi, ca s  fi i vii i s  

 înt ri i, s  v  duce i s  mo teni i 
mântul în care ve i trece peste Iordan 

ca s -l st pâni i ;  
9. i ca s  tr i mult  vreme în p mântul 
acela pentru care Domnul S-a jurat 

rin ilor vo tri s  li-l dea lor i semin iei 
lor, în p mântul unde curge miere i 
lapte.  

Deut. 4, 40; 5, 33; 32, 47.  
10. C ci p mântul la care mergi tu ca s -l 
st pâne ti nu este ca p mântul Egiptului 
din care ai ie it, unde, sem nând 

mân a, o udai cu ajutorul picioarelor 
tale, ca pe o gr din  de legume.  

3 Reg. 21, 2.  
11. Ci p mântul în care trece i ca s -l 
st pâni i este o ar  cu mun i i cu v i i 
se adap  cu ap  din ploaia cerului.  

Ps. 64, 10-11; 103, 13.  
12. Este ara de care poart  grij  Domnul 
Dumnezeul t u ; ochii Domnului 
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Dumnezeului t u sunt necontenit asupra 
ei, de la începutul anului pân  la sfâr itul 
lui.  

Ps. 31, 9; 64, 13.  
13. De ve i asculta poruncile Mele pe 
care vi le dau ast zi, zice Domnul, i ve i 
iubi pe Domnul Dumnezeul vostru i-I 
ve i sluji din toat  inima i din tot sufletul 
vostru,  

Deut. 28, 1-2.  
14. Voi da p mântului vostru ploaie la 
vreme, timpurie i târzie, i- i vei strânge 
pâinea ta, vinul t u i untdelemnul t u ;  

Lev 26, 4. Ier. 5, 24. Os. 6, 3.  
15. Voi da iarb  pe câmpia ta pentru 
dobitoacele tale i vei mânca i te vei 

tura.  
16. P zi i-v  s  nu se mândreasc  inima 
voastr i s  nu v  abate i, nici s  v  
apuca i  s  sluji i  altor  dumnezei  i  s  v  
închina i lor.  

Ie . 23, 24.  
17. C  atunci se va aprinde mânia 
Domnului asupra voastr , va închide 
cerul i nu va fi ploaie i p mântul nu- i 
va da roadele sale ; iar voi ve i pieri 
curând de pe p mântul cel bun pe care 
Domnul vi-l d .  

Lev 26, 19. Deut. 4, 26. 3 Reg. 8, 35. 2 Paral. 6, 26.  
18. Pune i dar aceste cuvinte ale mele în 
inima voastr i în sufletul vostru ; lega i-
le ca semn la mâna voastr i s  le ave i 
ca pe o t bli  pe fruntea voastr .  

Ie . 13, 9. Deut. 6, 6, 8. Pild. 6, 21.  
19. S  înv i acestea i pe fiii vo tri, 
gr ind de ele când ede i acas i când 
merge i pe cale, când v  culca i i când 

 scula i.  
Deut. 4, 9; 6, 7.  

20. S  le scrie i pe u orii caselor voastre 
i pe por ile voastre,  

Deut. 6, 9.  
21. Ca zilele voastre i zilele copiilor 
vo tri în acel p mânt bun, pentru care 
Domnul S-a jurat p rin ilor vo tri, s  fie 

atât de multe, câte vor fi zilele cerului 
deasupra p mântului.  

Ps. 88, 29.  
22. C  de ve i p zi voi toate poruncile 
acestea, pe care v  poruncesc s  le p zi i, 
i de ve i iubi pe Domnul Dumnezeul 

vostru, umblând în toate c ile Lui i 
lipindu-v  de El,  

Deut. 6, 5.  
23. Va alunga Domnul toate popoarele 
acestea de la fa a, voastr i ve i st pâni 
popoare mai mari i mai puternice decât 
voi.  

Deut. 7, 1; 9, 1.  
24. Tot locul pe care va c lca piciorul 
vostru va fi al vostru ; de la pustiu pân  la 
Liban, de la râul Eufratului i pân  la 
marea cea de la asfin it, se vor întinde 
hotarele voastre.  

Iosua 1, 3.  
25. Nimeni nu va putea sta înaintea 
voastr  ; Domnul Dumnezeul vostru va 
aduce fric i cutremur peste tot p mântul 
dinaintea voastr , în care ve i c lca voi, 
dup  cum v-a gr it.  

Ie . 23, 27. Iosua 5, 1; 10, 10.  
26. Iat , eu v  pun ast zi înainte 
binecuvântare i blestem :  

Deut. 28, 2, 15; 30, 1, 15.  
27. Binecuvântare ve i avea dac  ve i 
asculta poruncile Domnului Dumnezeului 
vostru, pe care vi le spun eu ast zi ; iar 
blestem, dac  nu ve i asculta poruncile 
Domnului Dumnezeului vostru,  
28. Ci v  ve i abate de la calea pe care v-
o poruncesc ast zi i ve i merge dup  
dumnezei pe care nu-i ti i.  

Deut. 8, 19; 27, 15; 28, 15. Ps. 118, 21.  
29. Când te va duce Domnul Dumnezeul 

u în p mântul acela în care mergi ca s -
l mo tene ti, atunci s  roste ti 
binecuvântarea pe muntele Garizim i 
blestemul pe muntele Ebal.  

Deut. 27, 12. Iosua 8, 33. Jud. 9, 7.  
30.  Iat ,  ace tia  sunt  peste  Iordan,  în  
drumul spre asfin itul soarelui, în 
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mântul Canaaneilor, care locuiesc pe 
esul Arabah din fa a Ghilgalei, aproape 

de stejarul More.  
Fac. 12, 6; 18, 1.  

31. C ci voi ve i trece Iordanul, ca s  
merge i s  lua i p mântul pe care Domnul 
Dumnezeul vostru vi-l d  mo tenire 
ve nic i-l ve i lua în st pânire i ve i 
tr i în el.  
32. A adar sili i-v  s  p zi i toate 
hot rârile i poruncile Lui pe care vi le 
pun eu ast zi înainte».  
CAP. 12 
Locul adev ratei slujiri a lui 
Dumnezeu. 
1. «Iat  hot rârile i legile pe care trebuie 

 v  sili i a le împlini în p mântul ce 
Domnul Dumnezeul p rin ilor vo tri vi-l 

 în st pânire, în toate zilele cât ve i tr i 
în p mântul acela.  

Deut. 11, 1.  
2. S  pustii i toate locurile în care 
popoarele ce le ve i supune au slujit 
dumnezeilor lor, cele din mun ii înal i, 
cele de pe dealuri i cele de sub orice 
copac umbros.  

Ie . 34, 13.  
3. S  d râma i jertfelnicele lor, s  strica i 
stâlpii lor, s  arderi cu foc copacii lor, s  
sf râma i idolii dumnezeilor lor i s  
terge i numele lor din locurile acelea.  

Deut. 7, 25.  
4. Iar Domnului Dumnezeului vostru s  
nu-I face i a a ;  
5. Ci la locul pe care-l va alege Domnul 
Dumnezeul vostru din toate semin iile 
voastre, ca s i pun  numele S u asupra 
lui, s  veni i s -l cerceta i.  

Ie . 20, 24. Deut. 16, 2. 2 Paral. 7, 12. Ioan 4, 20.  
6. Acolo s  aduce i arderile de tot ale 
voastre i jertfele voastre, zeciuielile 
voastre i ridicarea mâinilor voastre, 

duin ele voastre, prinoasele voastre 
cele de bun  voie i jertfele voastre de 

pace, pe întâii n scu i ai vitelor voastre 
mari i ai vitelor voastre mici ;  

Os. 3, 4.  
7. S  mânca i acolo înaintea Domnului 
Dumnezeului vostru i s  v  veseli i cu 
familiile voastre pentru toate câte au 

cut  mâinile  voastre  i  cu  câte  v-a  
binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru.  

Deut. 14, 23.  
8. S  nu face i a a cum facem noi acum 
aici, adic  ceea ce i se pare fiec ruia c  
este bine ;  
9. C ci noi acum n-am intrat în locul 
odihnei i în mo tenirea pe care i-o d  
Domnul Dumnezeul t u ;  

Evr. 4, 8.  
10. Ci când ve i trece Iordanul i v  ve i 

eza în p mântul ce vi-l d  Domnul 
Dumnezeul vostru mo tenire, când El v  
va lini ti de to i vr jma ii vo tri, care v  
înconjur , i ve i tr i la ad post de 
primejdii,  

3 Reg. 8, 56.  
11. Atunci la locul pe care-l va alege 
Domnul Dumnezeul vostru, ca s i pun  
numele asupra Lui, acolo s  aduce i tot ce 
v-am poruncit Eu ast zi : arderile de tot 
ale voastre, jertfele voastre, zeciuielile 
voastre, ridicarea mâinilor voastre i toate 
cele alese dup  f duin ele voastre, ce 

i f duit Domnului Dumnezeului 
vostru.  

Ie . 20, 24. 3 Reg. 8, 29; 9, 3. 4 Reg. 21, 4. 2 Paral. 33, 4. 
Ier. 32, 34.  

12. S  v  veseli i înaintea Domnului 
Dumnezeului vostru, voi, fiii vo tri i 
fiicele voastre, robii vo tri, roabele 
voastre i levitul cel din mijlocul 

la urilor voastre, c  acela n-are parte i 
mo tenire cu voi.  

Num. 18, 20, 24. Deut. 10, 9.  
13. Fere te-te de a- i aduce arderile de tot 
ale tale în orice loc s-ar întâmpla,  

Os. 8, 11.  
14. Ci numai în locul acela pe care-l va 
alege Domnul Dumnezeul t u în una din 
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semin iile tale,  i  f  tot ce i-am poruncit  
eu ast zi.  
15. Totu i, când î i va pofti sufletul, vei 
putea s  junghii i s  m nânci carne 
oriunde vei tr i, dup  binecuvântarea pe 
care i-a dat-o Domnul Dumnezeul t u ; 
cel ce va fi necurat i cel ce va fi curat 
vor putea s  m nânce carne, cum se 

nânc  cea de c prioar i cea de cerb.  
Deut. 14, 5.  

16. Numai sânge s  nu mânca i, ci s -l 
rsa i jos ca apa.  

Fac. 9, 4. Lev 3, 17. Deut. 15, 23.  
17. Tu nu vei putea s  m nânci în 

la urile tale zeciuiala de la pâinea ta, de 
la vinul t u i de la untdelemnul t u, 
întâii n scu i ai vitelor tale mari i ai 
vitelor tale m runte, nici darurile tale de 
bun  voie, pe care le-ai f duit, nici 
prinoasele tale cele de bun  voie, nici 
cele ridicate ale mâinilor tale,  

Lev 27, 30.  
18. Ci acestea s  le m nânci înaintea 
Domnului Dumnezeului t u, în locul 
acela pe care-l va alege Domnul 
Dumnezeul t u, tu i fiul t u, fiica ta, 
robul t u i roaba ta, levitul i str inul 
care este în loca urile tale i s  te 
vesele ti înaintea Domnului 
Dumnezeului t u de toate câte au f cut 
mâinile tale.  

Deut. 14, 23.  
19. Bag  de seam  s  nu p se ti pe 
levit în toate zilele cât vei tr i în 

mântul t u.  
Deut. 14, 27.  

20. Când va l rgi Domnul Dumnezeul t u 
hotarele tale, precum i-a gr it El, i vei 
zice : Voi mânca i carne, pentru c  
sufletul t u dore te s  m nânce carne, 

nânc i carne, dup  dorin a sufletului 
u.  

Fac. 28, 14. Deut. 19, 8.  
21. De va fi departe de tine locul pe care 
l-a ales Domnul Dumnezeul t u, ca s i 
pun  numele asupra lui, atunci s  junghii 

din vitele tale mari i m runte pe care i 
le-a dat Domnul Dumnezeul t u, dup  
cum i-am poruncit eu, i s  m nânci în 
locuin ele tale, dup  dorin a sufletului 

u.  
22. Dar s  le m nânci cum se m nânc  
cerbul i c prioara ; aceasta poate s  

nânce i cel curat i cel necurat al t u.  
Deut. 15, 22.  

23. Dar ia bine seama s  nu m nânci 
sânge, pentru c  sângele are în el via i 

 nu m nânci via a laolalt  cu carnea.  
Lev 3, 17; 17, 10-14. Deut. 15, 23.  

24. S  nu m nânci sângele, ci s -l ver i 
jos ca apa.  
25. S  nu-l m nânci, ca s i fie bine în 
veci, ie i copiilor t i de dup  tine, i 
bine- i va fi de vei face cele bune i cele 
pl cute înaintea ochilor Domnului 
Dumnezeului t u.  
26. Dar cele închinate ale tale, câte le vei 
avea, i cele f duite ale tale, ia-le i 
vino la locul acela pe care l-a ales 
Domnul Dumnezeul t u, ca s  se cheme 
numele Lui acolo.  
27. S  s vâr ti arderile de tot ale tale, 
carnea i sângele, pe jertfelnicul 
Domnului Dumnezeului t u ; sângele 
celorlalte jertfe ale tale s  fie v rsat lâng  
jertfelnicul Domnului Dumnezeului t u, 
iar carnea lor s-o m nânci.  
28. Ascult i împline te toate poruncile 
acestea pe care i le dau eu ast zi, ca s i 
fie bine în veci, ie i copiilor t i i bine- i 
va fi de vei face cele bune i pl cute 
înaintea ochilor Domnului Dumnezeului 

u.  
29. Când Domnul Dumnezeul t u va 
pierde de la fa a ta popoarele la care 
mergi, ca s  le cuprinzi, i dup  ce le vei 
cuprinde i te vei a eza în p mântul lor,  
30. Atunci s  te p ze ti ca s  nu cazi în 
curs i s  le urmezi lor, dup  ce le vei 
pierde de pe fa a p mântului, i s  nu 
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cau i pe dumnezeii lor, zicând : Cum au 
slujit popoarele acestea dumnezeilor lor, 

a voi face i eu.  
Deut. 18, 9. Iosua 23, 7. Ier. 10, 2.  

31. S  nu faci a a Domnului 
Dumnezeului t u, c ci aceia fac 
dumnezeilor lor toate de care se 
îndep rteaz  Domnul i pe care le ur te 
El ;  aceia i  pe fiii  i  pe fiicele lor le ard 
pe foc înaintea dumnezeilor lor.  

Lev 18, 21. 4 Reg. 16, 3. Ps. 105, 37. În el. 12, 5.  
32. Toate câte v  poruncesc sili i-v  s  le 
împlini i i nici s  adaugi i nici S  la i 
ceva din ele».  

Deut. 4, 1-2. Pild. 30, 6. Apoc. 22, 18.  
CAP. 13 
Pedeapsa proorocilor mincino i. 
1. «De se va ridica în mijlocul t u 
prooroc sau v tor de vise i va face 
înaintea ta semn i minune,  
Num. 12, 6. Mat. 24, 11, 24. Marc. 13, 22-23. 2 Petr. 2, 1.  
2. i se va împlini semnul sau minunea 
aceea, de care i-a gr it el, i- i va zice 
atunci : S  mergem dup  al i dumnezei, 
pe care tu nu-i tii i s  le slujim acelora,  

3 Reg. 13, 3. Ier. 14, 14. Apoc. 13, 13.  
3. S  nu ascul i cuvintele proorocului 
aceluia sau ale acelui v tor de vise, c  
prin aceasta v  ispite te Domnul 
Dumnezeul vostru, ca s  afle de iubi i pe 
Domnul Dumnezeul vostru din toat  
inima voastr i din tot sufletul vostru.  

Jud. 2, 22. Mat. 6, 13; 7, 15.  
4. Domnului Dumnezeului vostru s -I 
urma i i de El s  v  teme i ; s  p zi i 
poruncile Lui i glasul Lui s -l asculta i ; 
Lui s -I sluji i i de El s  v  lipi i.  

Deut. 8, 6; 10, 20. Mih. 6, 8.  
5. Iar pe proorocul acela sau pe v torul 
acela de vise s -l da i mor ii, pentru c  v-
a sf tuit s  v  abate i de la Domnul 
Dumnezeul vostru, Cel ce v-a scos din 

mântul Egiptului i v-a izb vit din casa 
robiei, dorind s  te abat  de la calea pe 
care i-a poruncit Domnul Dumnezeul t u 

 mergi ; pierde dar r ul din mijlocul 
u.  

Deut. 18, 20. 3 Reg. 18, 40. Ier. 14, 15. Mat. 18, 9. 1 Cor. 
5, 13.  

6. De te va îndemna în tain  fratele t u, 
fiul tat lui t u, sau fiul mamei tale, sau 
fiul t u, sau fiica ta, sau femeia de la 
sânul t u, sau prietenul t u care este 
pentru tine ca sufletul t u, zicând : 
Haidem s  slujim altor dumnezei, pe care 
tu i p rin ii t i nu i-a i tiut,  

Deut. 17, 2. Mat. 10, 37. Marc. 9, 43.  
7. Dumnezeilor acelor popoare, care 
locuiesc împrejurul t u, aproape sau 
departe de tine, de la un cap t pân  la 
cel lalt al p mântului,  
8. S  nu te învoie ti cu ei, nici s -i ascul i 
; s  nu-i cru e ochii t i, s  nu- i fie mil  
de ei, nici s -i ascunzi ;  

Deut. 19, 13.  
9. Ci ucide-i ; mâna ta s  fie înaintea 
tuturor asupra lor, ca s -i ucid , i apoi s  
urmeze mâinile a tot poporul.  

Deut. 17, 7.  
10. S -i ucizi cu pietre pân  la moarte, c  
au încercat s  te abat  de la Domnul 
Dumnezeul t u, Care te-a scos din 

mântul Egiptului i din casa robiei.  
11. Tot Israelul va auzi aceasta i se va 
teme i nu se vor mai apuca pe viitor s  
mai fac  în mijlocul t u asemenea r u.  

Deut. 17, 13; 19, 20.  
12. De vei auzi de vreuna din cet ile 
tale, pe care Domnul Dumnezeul t u i le 

 ca s  locuie ti,  
Iosua 22, 11-12.  

13. C  s-au ivit în ea oameni 
necredincio i dintre ai t i i au smintit pe 
locuitorii cet ii lor, zicând : Haidem s  
slujim altor dumnezei, pe care voi nu i-a i 
tiut,  

Ie . 22, 20. 2 Reg. 20, 1. 3 Reg. 21, 10. 2 Cor. 2, 17.  
14. Caut , cerceteaz i întreab  bine, i 
de va fi adev rat c  s-a întâmplat 
urâciunea aceasta în mijlocul t u,  
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15. S  love ti pe locuitorii acelei cet i cu 
ascu ul sabiei, s-o dai, blestemului pe ea 
i  tot ce este în ea i  dobitoacele ei s  le 

treci prin ascu ul sabiei.  
Ie . 22, 20. Iosua 22, 12. Deut. 2, 34.  

16.  Iar  pr zile  ei  s  le  aduni  toate  în  
mijlocul pie ii ei i s  arzi cu foc cetatea 
i toat  prada ei, ca ardere de tot 

Domnului Dumnezeului t u ; s  fie ea pe 
vecie d râmat i niciodat  s  nu se mai 
zideasc .  
17. Nimic din cele blestemate s  nu se 
lipeasc  de mâna ta, ca s i potoleasc  
Domnul iu imea mâniei Sale i s i dea 
mil i îndurare, i s  te înmul easc , cum 
i-a gr it i ie i cum S-a jurat p rin ilor 
i,  

Deut. 7, 25-26. Iosua 6, 18; 7, 15.  
18. De vei asculta glasul Domnului 
Dumnezeului t u, p zind toate poruncile 
Lui pe care i le dau acum i f când cele 
bune i pl cute înaintea ochilor 
Domnului Dumnezeului t u».  
CAP. 14 
Rânduieli pentru jale. Mânc ri i 
zeciuieli. 
1. «Voi sunte i fiii Domnului 
Dumnezeului vostru ; s  nu face i 
crest turi pe trupul vostru i s  nu v  
tunde i p rul de deasupra ochilor vo tri, 
pentru mor i ;  

Lev 19, 27-28; 21, 5. 3 Reg. 18, 28.  
2. C ci voi sunte i poporul sfânt al 
Domnului Dumnezeului vostru i pe voi 
v-a ales Domnul ca s -I fi i poporul Lui 
de mo tenire dintre toate popoarele câte 
sunt pe p mânt.  

Deut. 7, 6; 26, 18.  
3. S  nu mânca i nici un lucru necurat.  

Fapt. 10, 14.  
4. Iat  dobitoacele pe care le pute i 
mânca :  

Lev 11, 2.  
5. Boul, oaia, capra, cerbul, gazela, 
antilopa, apul, cerboaica, boul s lbatic i 
capra s lbatic .  

Deut. 12, 15.  
6. Orice dobitoc care are copita despicat , 
cu spintec tur  adânc  între amândou  

ile copitei i care dobitoc rumeg  
mâncarea, se m nânc .  
7. Dintre cele ce î i rumeg  mâncarea sau 

i au copita despicat  printr-o 
spintec tur  adânc , numai acestea nu se 

nânc  : c mila, iepurele i iepurele de 
cas , pentru c , de i acestea î i rumeg  
mâncarea, dar nu- i au copita despicat , 
acestea sunt necurate pentru voi.  

Lev 11, 14.  
8. Nu se m nânc  porcul, pentru c , de i 
are copita despicat , nu î i rumeg  
mâncarea ; acesta este necurat pentru voi. 
Carnea acestora s  n-o mânca i i de 
stârvurile lor s  nu v  atinge i.  

Lev 11, 8. Is. 65, 4.  
9. Din toate viet ile care sunt în ap , s  
mânca i pe acelea care au aripi i solzi ;  

Lev 11, 9.  
10. Iar pe toate celelalte, care n-au aripi i 
solzi, s  nu le mânca i ; necurate sunt 
pentru voi.  
11. Orice pas re curat  s-o mânca i.  

Lev 11, 21.  
12. Dar din ele s  nu mânca i pe acestea : 
vulturul, vulturul r pitor i vulturul de 
mare,  

Lev 11, 13.  
13. Corbul, oimul, gaia cu soiurile ei,  
14. Tot soiul de ciori,  
15. Stru ul, cucuveaua, pesc ru ul i uliul 
cu soiurile lui,  
16. Huhurezul, ibisul i leb da,  
17. Pelicanul, porfirionul i corbul de 
mare,  
18. Cocostârcul, pup za cu soiurile ei i 
liliacul.  
19. Toate înaripatele târâtoare sunt 
necurate pentru voi ; s  nu le mânca i.  
20. Orice pas re curat  s-o mânca i.  
21. S  nu mânca i nici o mort ciune, ci s-
o  dai  str inului  de  alt  neam  ce  se  va  
întâmpla s  locuiasc  în casa ta ; acela s-
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o m nânce sau s  i-o vinzi, c ci tu e ti 
poporul sfânt al Domnului Dumnezeului 

u. S  nu fierbi iedul în laptele mamei 
sale.  

Ie . 23, 19; 34, 26. Lev 17, 15.  
22. S  osebe ti zeciuial  din toate 
veniturile sem turilor tale, care- i vin 
din arina ta în fiecare an,  

Lev 27, 30. Num. 18, 21, 26. Mat. 23, 23.  
23. i s  m nânci înaintea Domnului 
Dumnezeului t u, la locul ce-l va alege 
El,  ca  s -I  fie  numele  acolo  ;  adu  
zeciuial  din pâinea ta, din vinul t u, din 
untdelemnul t u i pe întâii n scu i ai 
vitelor tale mari i ai vitelor tale m runte, 
ca  s  te  înve i  a  te  teme  de  Domnul  
Dumnezeul t u în toate zilele.  

Deut. 12, 7, 18. Mat. 21, 12.  
24. Iar de va fi pentru tine drumul lung, 
încât s  nu po i aduce acestea, pentru c  
este departe de tine locul pe care l-a ales 
Domnul Dumnezeul t u, ca s i pun  
acolo numele S u, i Domnul Dumnezeul 

u te-a binecuvântat,  
25. Atunci schimb  acestea pe argint i ia 
argintul în mâna ta i vino la locul pe 
care l-a ales Domnul Dumnezeul t u ;  

Mat. 21, 12.  
26. Apoi cump  pe argintul acesta tot 
ce dore te sufletul t u : boi, oi, vin, 
sicher i orice î i pofte te sufletul t u, i 

nânc  acolo înaintea Domnului 
Dumnezeului  t u  i  te  vesele te,  tu  i  
familia ta.  

Lev 10, 9. Deut. 27, 7.  
27. Dar pe levitul care este în loca urile 
tale s  nu-l p se ti, c ci el nu are parte 
i mo tenire cu tine.  

Num. 18, 20, 24. Deut. 12, 19.  
28. Iar dup  trecerea a trei ani, ia toate 
zeciuielile veniturilor tale din anul acela 
i le pune în loca urile tale ;  

Lev 27, 30.  
29. i s  vin  levitul, c ci el nu are parte 
i mo tenire cu tine, i str inul i orfanul 
i v duva care se afl  în s la urile tale i 

 m nânce i s  se sature, ca s  te 
binecuvânteze Domnul Dumnezeul t u în 
toate lucrurile mâinilor tale, pe care le vei 
face tu».  

Pild. 11, 24-25. 2 Cor. 9, 6.  
CAP. 15 
Anul al aptelea. S racii, robii i întâii 

scu i. 
1. «În anul al aptelea vei face iertare.  

Ie . 21, 2. Lev 25, 4, 10. Ier. 34, 14.  
2. Iertarea îns  va fi aceasta : tot 
împrumut torul, care d  împrumut 
aproapelui  s u,  s  ierte  datoria  i  s  n-o  
mai cear  de la aproapele s u sau de la 
fratele s u, c  s-a vestit iertarea în cinstea 
Domnului Dumnezeului t u.  
3. De la cel de alt neam s  ceri datoria ; 
iar ce vei avea la fratele t u, s -i ier i.  

Deut. 23, 20.  
4. Numai a a nu va fi s rac printre voi ; 

 te va binecuvânta Domnul în p mântul 
acela pe care Domnul Dumnezeul t u i-l 

 în st pânire, ca s -l ai mo tenire,  
Sir. 4, 1.  

5. Dac  vei asculta glasul Domnului 
Dumnezeului t u i te vei sili s  pline ti 
toate poruncile acestea, care i le spun eu 
ast zi.  

Deut. 5, 1-2; 28, 1-2.  
6. C ci Domnul Dumnezeul t u te va 
binecuvânta, dup  cum i-a gr it i vei da 
împrumut altor poare, iar tu nu vei lua 
împrumut ; i vei domni peste multe 
popoare, iar acelea nu vor domni peste 
tine.  

Deut. 28, 11-12.  
7. Iar de va fi la tine s rac vreunul din 
fra ii t i, în vreuna din cet ile tale de pe 

mântul t u pe care i-l d  Domnul 
Dumnezeul t u, s  nu- i învârto ezi 
inima, nici s i închizi mâna ta înaintea 
fratelui t u celui s rac ;  

Ie . 22, 25. Lev 25, 35. Mat. 5, 42. Luc. 6, 30, 34. 2 Cor. 
9, 7.  
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8. Ci s -i deschizi mâna ta i s -i dai 
împrumuturi potrivite cu nevoia lui i cu 
lipsa ce sufer .  

Mat. 5, 42. 1 Ioan 3, 17.  
9. P ze te-te s  nu intre în inima ta 
gândul nelegiuit i s  zici : Se apropie 
anul al aptelea, anul iert rii ; i s  nu se 
fac  din pricina aceasta ochiul t u 
nemilostiv c tre fratele t u cel s rac i s -
l treci cu vederea ; c  acela va striga 
împotriva ta c tre Domnul i va fi asupra 
ta p cat mare.  

2 Cor. 6, 15.  
10. D -i, d -i i împrumuturi câte- i va 
cere i cât îi va trebui, i când îi vei da, s  
nu se întristeze inima ta, c ci pentru 
aceasta te va binecuvânta Domnul 
Dumnezeul t u în toate lucrurile tale i în 
toate câte se vor lucra de mâinile tale.  

Mat. 5, 42. Luc. 6, 30.  
11. C ci nu va lipsi s rac din p mântul 

u  ;  de  aceea  î i  i  poruncesc  eu  :  
Deschide mâna ta fratelui t u, s racului 

u i celui lipsit din p mântul t u.  
Mat. 26, 11. Marc. 14, 7. Ioan 12, 8.  

12. De i se va vinde ie fratele t u, evreu 
sau evreic , ase ani s  fie rob la tine, iar 
în anul al aptelea s -i dai drumul de la 
tine, slobod.  

Ie . 21, 2. Ier. 34, 9, 13-14.  
13.  Iar  când  îi  vei  da  drumul  ca  s  fie  
slobod, s  nu-i dai drumul cu mâinile 
goale ;  

Fac. 21, 14. 2 Paral. 28, 15.  
14. Ci înzestreaz -l din turmele tale, din 
aria  ta,  de  la  teascul  t u  ;  d -i  i  lui  din  
cele cu care te-a binecuvântat Domnul 
Dumnezeul t u.  
15.  Adu- i  aminte  c i  tu  ai  fost  rob  în  

mântul Egiptului i te-a izb vit 
Domnul Dumnezeul t u. Iat  pentru ce î i 
poruncesc acestea ast zi.  
16. Iar dac  acela î i va zice : Nu m  duc 
de la tine, pentru c  te iubesc pe tine i 
casa ta, i deci îi este bine la tine,  

Ie . 21, 5-6.  

17. S  iei sula i s -i g ure ti urechea lui 
de  u or,  i  î i  va  fi  rob pe  vecie.  Tot  a a  

 faci i cu roaba ta.  
18. S  nu socote ti o greutate pentru tine 
când va trebui s -i dai drumul de la tine 
ca  s  fie  slobod,  c ci  în  ase  ani  i-a  
muncit de dou  ori cât plata unui str in i 
te va binecuvânta Domnul Dumnezeul 

u în toate câte vei face.  
19. Tot întâiul n scut de parte 

rb teasc , ce se va na te din vitele tale 
cele mari i din vitele m runte ale tale, 

-l închini Domnului Dumnezeului t u. 
 nu lucrezi cu boul t u întâi-n scut i 
 nu tunzi pe întâiul n scut din vitele 

tale m runte.  
Ie . 13, 2; 22, 30. Num. 3, 13.  

20. Înaintea Domnului Dumnezeului t u 
 m nânci acestea în fiecare an, tu i 

familia ta, la locul pe care-l va alege 
Domnul Dumnezeul t u.  

Deut. 12, 11.  
21. Dar dac  va avea vreo meteahn , 
chiop tare, sau orbire, sau alt  meteahn  

oarecare, s  nu-l aduci jertf  Domnului 
Dumnezeului t u,  

Lev 22, 20. Deut. 17, 1. Sir. 35, 13.  
22. Ci s -l m nânci în cet ile tale ; atât 
cel necurat cât i cel curat pot s  m nânce 
din el, cum m nânc  o c prioar  sau un 
cerb.  

Deut. 12, 15, 22.  
23. Numai sângele lui s  nu-l m nânci, ci 

-l ver i jos, ca apa».  
Lev 3, 17; 17, 10. Deut. 12, 16, 23.  

CAP. 16 
Cele trei s rb tori mari de peste an. 
1. «S  p ze ti luna Aviv i s  pr znuie ti 
Pa tile Domnului Dumnezeului t u, 
pentru c  în luna Aviv te-a scos Domnul 
Dumnezeul t u din Egipt, noaptea.  
Ie . 12, 18. Lev 23, 5. Num. 9, 2. Luc. 2, 41; 22, 7. Ioan 2, 

13. Evr. 3, 16.  
2. S  junghii Pa tile Domnului 
Dumnezeului t u din vite mari i din vite 
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runte, la locul pe care-l va alege 
Domnul, ca s  fie numele Lui acolo.  

Ie . 12, 3. Num. 28, 19. Deut. 12, 5.  
3. S  nu m nânci în timpul Pa tilor pâine 
dospit  ; apte zile s  m nânci azime, 
pâinea durerii, ca s i aduci aminte de 
ie irea ta din p mântul Egiptului în toate 
zilele vie ii tale, c ci cu gr bire ai ie it tu 
din p mântul Egiptului.  

Ie . 12, 14, 39. Num. 28, 17.  
4. S  nu se afle la tine aluat dospit în tot 
inutul t u, timp de apte zile, i din 

carnea care ai adus-o jertf  seara, în ziua 
întâi, s  nu r mân  nimic pe diminea .  

Ie . 12, 10, 20. 2 Paral. 35, 1, 17.  
5. Tu nu po i s  junghii Pa tile în vreuna 
din cet ile tale, pe care Domnul 
Dumnezeul t u i le va da.  
6.  Ci  numai  în  locul  acela  pe  care-l  va  
alege Domnul Dumnezeul t u, ca s  

mân  acolo numele Lui ; s  junghii 
Pa tile seara, la asfin itul soarelui, pe 
vremea când ai ie it tu din Egipt.  

Ie . 12, 6. Marc. 14, 12. Luc. 2, 42. Ioan 4, 20.  
7. S  frigi i s  m nânci în locul acela pe 
care-l va alege Domnul Dumnezeul t u, 
iar a doua zi po i s  te întorci i s  intri în 

la urile tale.  
Ie . 12, 9. 2 Paral. 35, 13.  

8. ase zile s  m nânci pâine nedospit , 
iar în ziua a aptea este încheierea 

rb torii Domnului Dumnezeului t u ; 
 nu lucrezi în acele zile nimic, f  

numai cele pentru suflet.  
Ie . 12, 15. Lev 23, 8.  

9. S  numeri apoi apte s pt mâni ; dar 
 începi a num ra cele apte s pt mâni 

de când se va începe seceri ul.  
Lev 23, 15. Num. 28, 26. Luc. 6, 1. Fapt. 2, 1.  

10. i atunci s  s vâr ti s rb toarea 
pt mânilor Domnului Dumnezeului t u 

cu dar de bun voie, cum î i va da mâna i 
dup  cum vei putea, din cele cu care te-a 
binecuvântat Domnul Dumnezeul t u.  

Ie . 23, 16-17. Deut. 26, 2.  

11. S  te vesele ti înaintea Domnului 
Dumnezeului t u, tu, fiul t u i fiica ta, 
robul t u i roaba ta, levitul din cet ile 
tale i str inul, orfanul i v duva, care 
vor fi în mijlocul t u, în locul pe care l-a 
ales Domnul Dumnezeul t u, ca s  fie 
numele Lui acolo.  

Neem. 8, 9-10.  
12. Adu- i aminte c  ai fost rob în Egipt ; 
ine dar i p ze te poruncile acestea.  

Deut. 5, 15.  
13. S rb toarea corturilor s-o s vâr ti 
în apte zile, dup  ce vei aduna din aria ta 
i din teascul t u.  

Ie . 23, 16. Lev 23, 34. 3 Reg. 8, 2.  
14. i s  te vesele ti în s rb toarea ta : tu, 
fiul t u i fiica ta, robul t u i roaba ta, 
levitul i str inul, orfanul i v duva, care 
sunt în cet ile tale.  

Deut. 26, 11. Neem. 8, 10.  
15. apte zile s  s rb tore ti înaintea 
Domnului Dumnezeului t u, la locul pe 
care-l va alege Domnul Dumnezeul t u, 
ca  s  fie  numele  Lui  acolo  ;  c  te  va  
binecuvânta Domnul Dumnezeul t u în 
toate roadele i în tot lucrul mâinilor tale, 
i tu de aceea s  fii vesel.  

16. De trei ori pe an s  se înf eze to i 
cei de parte b rb teasc  înaintea 
Domnului Dumnezeului t u la locul pe 
care-l va alege El : la s rb toarea 
azimelor, la s rb toarea s pt mânilor i 
la s rb toarea corturilor, dar nimeni s  nu 
se înf eze înaintea fe ei Domnului cu 
mâinile goale.  

Ie . 23, 17; 34, 23. Sir. 35, 5.  
17. Ci fiecare s  vin  cu dar în mâna sa, 
dup  cum l-a binecuvântat Domnul 
Dumnezeul t u.  

Tob. 4, 8.  
18. În toate cet ile tale, pe care i le va 
da Domnul Dumnezeul t u, s i pui 
judec tori i c petenii dup  semin iile 
tale, ca s  judece poporul cu judecat  
dreapt .  

2 Paral. 19, 5. Ps. 81, 3. În el. 6, 4-5.  
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19. S  nu strici legea, s  nu cau i la fa i 
 nu  iei  mit ,  c  mita  orbe te  ochii  

în elep ilor i strâmb  pricinile drepte.  
Ie . 23, 6, 8. Lev 19, 15. Deut. 1, 17. Pild. 24, 23. Sir. 20, 

30. Ioan 7, 24. Iac. 2, 1.  
20. Caut  dreptate i iar dreptate, ca s  
tr ie ti i s  st pâne ti p mântul pe care 
Domnul Dumnezeul t u i-l d .  
21. S  nu- i s de ti dumbrav  de orice fel 
de copaci împrejurul jertfelnicului pe 
care-l vei zidi Domnului Dumnezeului 

u.  
22. i s  nu- i ridici stâlpi idole ti, care 
sunt urâ i de Domnul Dumnezeul t u».  

Lev 26, 1.  
CAP. 17 
Idolatrii. Judec torii. Regii. 
1. S  nu aduci jertf  Domnului 
Dumnezeului t u bou sau oaie cu 
meteahn , sau cu bete ug, c ci aceasta 
este urâciune înaintea Domnului 
Dumnezeului t u.  

Lev 22, 20. Deut. 15, 21. Mal. 1, 8, 13.  
2. De se va afla la tine, în vreuna din 
cet ile tale, pe care i le va da Domnul 
Dumnezeul t u, b rbat sau femeie, care 

 fi f cut r u înaintea ochilor Domnului 
Dumnezeului t u, c lcând leg mântul 
Lui,  

Deut. 13, 6-7.  
3.  i  se  va  duce  i  se  va  apuca  s  
slujeasc  altor dumnezei i se va închina 
acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la 
toat  o tirea cereasc , ceea ce eu n-am 
poruncit ;  

Deut. 4, 19. Ier. 8, 2.  
4. i i se va vesti i vei auzi aceasta, s  
cercetezi bine i de se va adeveri aceasta 
i se va fi f cut urâciunea aceasta în 

Israel,  
5. S  sco i pe b rbatul acela sau pe 
femeia aceea care au f cut r ul acesta la 
por ile tale i s -i ucizi cu pietre.  
6. Cel osândit la moarte s  moar  dup  
spusele  a  doi  sau  trei  martori  ;  iar  pe  

spusa unui singur martor s  nu fie osândit 
nimeni la moarte.  

Deut. 19, 15. Mat. 18, 16. Ioan 8, 17. 2 Cor. 13, 1. Evr. 
10, 28.  

7. Mâna martorilor s  se ridice asupra lui, 
ca s -l ucid  înaintea tuturor, i apoi s  se 
ridice mâna a tot poporul. Pierde deci 

ul din mijlocul t u.  
Deut. 13, 9. 1 Cor. 5, 13.  

8. Dac  în vreo pricin  oarecare î i va fi 
greu de ales între sânge i sânge, între 
judecat i judecat , între b i i b i i 
în cet ile tale p rerile vor fi împ ite, 
atunci scoal i du-te la locul pe care-l va 
alege Domnul Dumnezeul t u, ca s -I fie 
numele acolo,  

2 Paral. 19, 10. Ioan 7, 51.  
9. i vino la preo i, la levi i i la 
judec torul care va fi în zilele acelea i 
întreab -i,  iar  ei  î i  vor  spune  cum  s  
judeci.  

Deut. 19, 17; 21, 5. 2 Paral. 19, 8, 11. Mal. 2, 7. Mat. 23, 
3.  

10. F  dup  Cuvântul ce- i vor spune ei 
în locul pe care-l va alege Domnul 
Dumnezeul t u, ca s  fie chemat numele 
Lui acolo i sile te-te s  împline ti tot 
ceea ce te vor înv a ei,  

Fapt. 23, 3.  
11. Dup  legea pe care te vor înv a ei i 
dup  hot rârea ce- i vor spune-o s  faci i 

 nu te aba i nici la dreapta, nici la 
stânga de la cele ce- i vor spune ei.  

Deut. 5, 29, 32; 28, 14. Ps. 118, 51.  
12. Iar cine se va purta a a de înd tnic, 
încât s  nu asculte pe preotul care st  
acolo la slujb  înaintea Domnului 
Dumnezeului t u, sau pe judec torul care 
va fi în zilele acelea, unul ca acela s  
moar .  

Deut. 10, 8. 3 Reg. 18, 26.  
13. Pierde deci r ul din Israel i va auzi 
tot poporul i se va teme i nu se va mai 
purta în viitor cu înd tnicie.  

Deut. 13, 11; 19, 20. Rom. 13, 4.  
14. Când vei ajunge tu în p mântul ce i-l 

 Domnul Dumnezeul t u i-l vei lua în 
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st pânire i te vei a eza în el i vei zice : 
Îmi voi pune rege peste mine, ca celelalte 
popoare, care sunt împrejurul meu,  

1 Reg. 8, 5. Os. 13, 10. Fapt. 13, 21.  
15. Atunci s i pui rege peste tine pe 
acela pe care-l va alege Domnul 
Dumnezeul t u : dintre fra ii t i s i pui 
rege peste tine ; nu vei putea s  pui rege 
peste tine un str in, care nu este din fra ii 

i.  
16. Dar s  nu- i înmul easc  acela caii i 

 nu întoarc  pe popor în Egipt, pentru 
ca s i înmul easc  el caii, c ci Domnul 
v-a zis : S  nu v  mai întoarceri pe calea 
aceasta.  

1 Reg. 10, 25. 3 Reg. 4, 26; 10, 28.  
17. S  nu- i înmul easc  femeile, ca s  nu 
se r zvr teasc  inima lui, i nici argintul 
i aurul lui s  nu i-l înmul easc  peste 

sur .  
2 Reg. 5, 13.  

18. C ci, când se va sui pe scaunul 
regatului s u, trebuie s i scrie pentru 
sine cartea legii acesteia din cartea care 
se afl  la preo ii levi ilor,  
19. i s  fie aceasta la el i el s  o 
citeasc  în toate zilele vie ii sale, ca s  
înve e a se teme de Domnul Dumnezeul 

u i s  se sileasc  a împlini toate 
cuvintele legii acesteia i toate hot rârile 
acestea,  

3 Reg. 11, 11. Ps. 118, 12, 24, 97. Mat. 5, 19.  
20. Ca s  nu se îngâmfe inima lui fa  de 
fra ii lui i ca s  nu se abat  el de la lege 
nici la dreapta, nici la stânga, ci ca s  fie 
el i fiii lui zile multe la domnie în 
Israel».  

Iosua 1, 7-8. Ps. 118, 12, 24; 130, 2.  
CAP. 18 
Drepturile preo ilor. Vr ji. Mesia. 
1. «Preo ii, levi ii i toat  semin ia lui 
Levi nu va avea parte i mo tenire cu 
Israel ; ace tia s  se hr neasc  cu jertfele 
Domnului i cu partea Lui ;  

Num. 18, 20. Deut. 10, 9. 1 Cor. 9, 13. Evr. 7, 5.  

2. Iar mo tenire nu va avea el între fra ii 
i, c ci Domnul însu i este mo tenirea 

lui, precum i-a gr it El.  
Iosua 13, 14.  

3. Iat  ce s  se dea preo ilor de la popor : 
cei ce aduc ca jertf  boi sau oi s  dea 
preotului spata, f lcile i stomacul.  
4. De asemenea pârga de la grâul t u, de 
la vinul t u i de la untdelemnul t u, 
pârga de lân  de la oile tale s  i-o dai lui,  

Neem. 10, 37. Iez. 44, 30.  
5. C  pe el l-a ales Domnul Dumnezeul 

u din toate semin iile tale, ca s  stea 
înaintea Domnului Dumnezeului t u i s  
slujeasc  întru numele Domnului, el i 
fiii lui în toate zilele.  
6. De va pleca levitul din una din cet ile 
tale, din tot p mântul fiilor lui Israel, 
unde locuie te, i va veni, dup  dorin a 
sufletului s u, la locul ce l-a ales 
Domnul,  
7. i va sluji în numele Domnului 
Dumnezeului t u, ca to i fra ii s i levi i 
care stau înaintea Domnului,  
8. S  se foloseasc  de aceea i parte ca i 
ceilal i, pe lâng  cele primite din 
vânzarea mo tenirii p rinte ti.  

2 Paral. 31, 4. 1 Cor. 9, 13.  
9. Când vei intra tu în p mântul ce i-l d  
Domnul Dumnezeul t u, s  nu te deprinzi 
a face urâciunile pe care le fac popoarele 
acestea.  

Lev 18, 26. Deut. 12, 30.  
10. S  nu se g seasc  la tine de aceia care 
trec  pe  fiul  sau  fiica  lor  prin  foc,  nici  
prezic tor, sau ghicitor, sau vr jitor, sau 
fermec tor,  

Lev 19, 26, 31; 20, 27. 1 Reg. 28, 3, 7. 4 Reg. 17, 17; 21, 
6.  

11. Nici descânt tor, nici chem tor de 
duhuri, nici mag, nici de cei ce gr iesc cu 
mor ii.  

Ie . 22, 18.  
12. C ci urâciune este înaintea Domnului 
tot cel ce face acestea, i pentru aceast  
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urâciune îi izgone te Domnul Dumnezeul 
u de la fa a ta.  

13. Iar tu fii f  prihan  înaintea 
Domnului Dumnezeului t u ;  
14. C ci popoarele acestea, pe care le 
izgone ti tu, ascult  de ghicitori i de 
prevestitori, iar ie nu- i îng duie aceasta 
Domnul Dumnezeul t u.  
15. Prooroc din mijlocul t u i din fra ii 

i, ca i mine, î i va ridica Domnul 
Dumnezeul t u : pe Acela s -L asculta i.  
Ie . 23, 22. Mat. 11, 3; 17, 5. Luc. 7, 19; 9, 35. Ioan 6, 14. 

Fapt. 3, 22; 7, 37; 26, 6.  
16. C  tu la Horeb, în ziua adun rii, ai 
cerut de la Domnul Dumnezeul t u i ai 
zis : S  nu mai aud glasul Domnului 
Dumnezeului meu i focul acesta mare s  
nu-l mai v d, ca s  nu mor.  

Ie . 20, 19. Evr. 12, 18, 20.  
17. Atunci mi-a zis Domnul : Bine este 
ceea ce i-au spus ei.  

Deut. 5, 28.  
18. Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul 
fra ilor  lor,  cum  e ti  tu,  i  voi  pune  
cuvintele Mele în gura Lui i El le va gr i 
tot ce-I voi porunci Eu.  

Mat. 12, 41. Ioan 1, 45; 5, 39, 46; 6, 14; 7, 38.  
19. Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, 
pe care Proorocul Acela le va gr i în 
numele Meu, aceluia îi voi cere 
socoteal .  

4 Reg. 2, 24. Ioan 12, 48. Fapt. 3, 23.  
20. Iar proorocul care va îndr zni s  
gr iasc  în numele Meu ceea ce nu i-am 
poruncit Eu s  gr iasc , i care va gr i în 
numele altor dumnezei, pe un astfel de 
prooroc s -l da i mor ii.  

Deut. 13, 5. Ier. 14, 14. Ioan 19, 7.  
21.  De  vei  zice  în  inima  ta  :  Cum  vom  
cunoa te Cuvântul pe care nu-l gr ie te 
Domnul ?  

Ier. 23, 31.  
22. Dac  proorocul vorbe te în numele 
Domnului, dar Cuvântul acela nu se va 
împlini i nu se va adeveri, atunci nu 
gr ie te Domnul Cuvântul acela, ci-l 

gr ie te proorocul din îndr zneala lui ; nu 
te teme de el».  

Ier. 28, 9.  
CAP. 19 
Cet ile de sc pare. Pedeapsa 
martorilor mincino i. 
1. «Când Domnul Dumnezeul t u va 
pierde pe popoarele al c ror p mânt i-l 

ie Domnul Dumnezeul t u, i tu vei 
intra în mo tenirea lor i te vei a eza în 
cet ile lor i în casele lor,  
2. Atunci s i alegi trei cet i în ara ta 
pe care Domnul Dumnezeul t u i-o d  în 
st pânire.  

Ie . 21, 13. Num. 35, 10-11. Deut. 4, 41. Iosua 20, 2.  
3. S i faci drum i s  împar i în trei 

i tot p mântul t u pe care i-l d  
Domnul Dumnezeul t u de mo tenire. 
Acelea vor sluji ca loc de sc pare oric rui 
uciga .  
4. i iat  care uciga  va fugi acolo i va 
tr i : cel ce va ucide pe aproapele s u f  
voie  i  f  s -i  fi  fost  vr jma  nici  cu  o  
zi, nici cu dou  înainte ;  

Num. 35, 22.  
5. Cel ce se va duce cu aproapele s u în 

dure s  taie lemne i, învârtind mâna sa 
cu toporul, ca s  taie un copac, va s ri 
toporul din coad i va lovi pe aproapele 
i acela va muri, acesta s  fug  în una din 

aceste cet i ale tale, spre a sc pa cu 
via ,  
6. Ca r zbun torul sângelui, în aprinderea 
inimii lui,  s  nu se mânie pe uciga i s  
nu-l ajung  pe acesta, dac  va fi lung 
drumul, i s  nu-l ucid , întrucât nu este 
vinovat de moarte, pentru c  nu i-a fost 
vr jma  nici cu o zi, nici cu dou  înainte.  

Num. 35, 12.  
7. De aceea i-am dat eu porunc i i-am 
zis : Alege- i trei cet i.  

Iosua 20, 7.  
8. Iar când Domnul Dumnezeul t u va 

rgi hotarele tale, dup  cum S-a jurat 
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rin ilor t i, i î i va da tot p mântul pe 
care a f duit s -l dea p rin ilor t i,  

Fac. 28, 14. Deut. 12, 20.  
9. Dac  te vei sili s  împline ti toate 
poruncile acestea, pe care i le spun eu 
ast zi, i vei iubi pe Domnul Dumnezeul 

u i vei umbla în c ile Lui în toate 
zilele, atunci la aceste trei cet i s  mai 
adaugi înc  trei cet i,  

Iosua 20, 8.  
10. Ca s  nu se verse sângele 
nevinovatului în p mântul t u pe care 
Domnul Dumnezeul t u i-l d  de 
mo tenire i s  nu ai asupra ta vin  de 
sânge.  

Mat. 27, 24-25.  
11. Iar dac  cineva din ai t i va fi du man 
aproapelui t u i-l va pândi i va s ri la 
acela i-l va ucide i apoi va fugi în una 
din cet ile acestea,  

Ie . 21, 14. Num. 35, 20.  
12. B trânii cet ii lui s  trimit  ca s -l ia 
de acolo i s -l dea în mâinile 

zbun torului sângelui, ca s  moar .  
Num. 35, 19, 21. 2 Reg. 14, 7.  

13. S  nu-l cru e pe unul ca acela ochiul 
u. Spal  pe Israel de sângele nevinovat 

i va fi bine.  
Deut. 13, 8. 3 Reg. 2, 31.  

14. S  nu mu i hotarul aproapelui t u, pe 
care l-au a ezat str mo ii mo iei tale, 
care i s-a cuvenit în p mântul pe care 
Domnul Dumnezeul t u i-l d  în 
st pânire.  

Deut. 27, 17. Pild. 22, 28. Os. 5, 10.  
15. Nu ajunge numai un martor pentru a 

di pe cineva de vreo vin  sau de vreo 
nelegiuire sau de vreun p cat de care s-ar 
fi f cut vinovat, ci orice pricin  s  se 
dovedeasc  prin spusa a doi sau trei 
martori.  

Num. 35, 30. Deut. 17, 6. Mat. 18, 16; 26, 60. Ioan 8, 17. 
2 Cor. 13, 1. Evr. 10, 28.  

16. De se va ridica asupra cuiva martor 
nedrept, învinuindu-l de nelegiuire,  

17. Amândoi oamenii ace tia între care 
este pricina s  se înf eze înaintea 
Domnului, la preot sau la judec torii care 
vor fi în zilele acelea.  

Deut. 17, 9.  
18. i judec torii s  cerceteze bine i, 
dac  martorul acela va fi martor mincinos 
i va fi m rturisit strâmb asupra fratelui 
u,  

19. S -i face i ceea ce voise s  fac  el 
fratelui  s u.  i  a a  s  stârpe ti  r ul  din  
mijlocul t u ;  

Pild. 19, 5. 1 Cor. 5, 13.  
20. i vor auzi i ceilal i i se vor teme i 
nu se vor apuca s  mai fac  în mijlocul 

u acest r u.  
Deut. 13, 11; 17, 13.  

21. S  nu-l cru e ochiul t u, ci s  ceri 
suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, 
dinte pentru dinte, mân  pentru mân , 
picior pentru picior. Cu r ul pe care îl va 
face cineva-aproapelui s u, cu acela 
trebuie s  i se pl teasc ».  

Ie . 21, 24. Lev 24, 19-20. Mat. 5, 38.  
CAP. 20 
Legi pentru r zboi. 
1. «Când vei ie i la r zboi împotriva 
du manului t u i vei vedea cai, c ru e i 
oameni mai mul i decât ai tu, s  nu te 
temi  de  ei,  c ci  cu  tine  este  Domnul  
Dumnezeul t u, Care te-a scos din 

mântul Egiptului.  
2. Iar când ve i fi aproape de lupt , s  
vin  preotul i s  vorbeasc  poporului i 

-i spun  :  
Num. 31, 6.  

3. Ascult , Israele, voi ast zi intra i în 
lupt  cu du manii vo tri ; s  nu sl beasc  
inima voastr , nu v  teme i, nu v  
tulbura i, nici nu v  însp imânta i de ei.  
4. C  Domnul Dumnezeul vostru merge 
cu voi, ca s  se lupte pentru voi cu 
du manii vo tri i s  v  izb veasc .  

2 Paral. 13, 12.  
5. C peteniile o tirii înc  s  gr iasc  
poporului i s  zic  : Cel ce i-a zidit cas  
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nou i n-a sfin it-o, acela s  ias i s  se 
întoarc  la  casa  sa,  ca  s  nu  moar  în  

lie i s  nu i-o sfin easc  altul.  
1 Mac. 3, 56.  

6. Cel ce i-a s dit vie i n-a mâncat din 
ea, acela s  ias i s  se întoarc  la casa 
sa, ca s  nu moar  în b lie i ca s  nu se 
foloseasc  altul de ea.  

Lev 19, 23. Deut. 28, 30.  
7. Cel ce s-a logodit cu femeie i n-a luat-
o, acela s  ias i s  se întoarc  la casa sa, 
ca s  nu moar  în b lie i  ca s  nu o ia 
altul.  

Deut. 24, 5.  
8. Ba c peteniile o tirii s  mai spun  
poporului i s  zic  : Cine este fricos i 
pu in la suflet, acela s  ias i s  se 
întoarc  acas , ca s  nu fac  fricoase i 
inimile fra ilor lui, cum este inima lui.  

Jud. 7, 3.  
9. i dup  ce c peteniile o tirii vor 
ispr vi de spus poporului toate acestea, 
atunci s  se pun  c peteniile de r zboi ca 
pov uitori ai poporului.  
10. Când te vei apropia de cetate ca s-o 
cuprinzi, f -i îndemnare de pace.  

Num. 21, 21.  
11. De se va învoi s  primeasc  pacea cu 
tine i- i va deschide por ile, atunci tot 
poporul ce se va g si în ea î i va pl ti bir 
i- i va sluji.  

12. Iar de nu se va învoi cu tine la pace i 
va duce r zboi cu tine, atunci s-o 
înconjuri.  
13. i  când Domnul Dumnezeul t u o va 
da în mâinile tale, s  love ti cu ascu ul 
sabiei pe to i cei de parte b rb teasc  din 
ea.  

Num. 31, 7. 3 Reg. 11, 16.  
14. Numai femeile i copiii, vitele i tot 
ce este în cetate, toat  prada ei s  o iei 
pentru tine i s  te folose ti de prada 
vr jma ilor t i, pe care i i-a dat Domnul 
Dumnezeul t u în mân .  

Num. 31, 11, 27, 50.  

15. A a s  faci cu toate cet ile care sunt 
foarte departe de tine i care nu sunt din 
cet ile popoarelor acestora.  
16. Iar în cet ile popoarelor acestora pe 
care Domnul Dumnezeul t u i le d  în 
st pânire, s  nu la i în via  nici un suflet 
;  

Num. 25, 7-9. Iosua 10, 40; 17, 13.  
17. Ci s -i dai blestemului : pe Hetei i pe 
Amorei, pe Canaanei i Ferezei, pe 
Hevei, pe Iebusei i pe Gherghesei, 
precum i-a poruncit Domnul Dumnezeul 

u,  
Iosua 6, 18.  

18. Ca s  nu v  înve e aceia s  face i 
acelea i urâciuni pe care le-au f cut ei 
pentru dumnezeii lor i ca s  nu gre i 
înaintea Domnului Dumnezeului vostru.  
19. De ve i ine mult  vreme înconjurat  
vreo cetate, ca s-o cuprinzi i s-o iei, s  
nu  strici  pomii  ei  cu  securea,  ci  s  te  
hr ne ti din ei i s  nu-i dobori la 

mânt. Copacul de pe câmp este el oare 
om ca s  se ascund  de tine dup  
înt ritur  ?  

Jud. 2, 17.  
20. Iar copacii pe care-i tii c  nu- i aduc 
nimic de hran  po i s -i strici i s -i tai, 
ca s i faci înt rituri împotriva cet ii 
care poart  cu tine r zboi, pân  o vei 
supune».  

Ier. 6, 6.  
CAP. 21 
Omorul necunoscut. C toria cu 
femei robite. Dreptul celui întâi-n scut. 
1. «Dac  în p mântul pe care i-l d  în 
st pânire Domnul Dumnezeul t u se va 

si om ucis, z când în câmp, i nu se va 
ti cine l-a ucis,  

2. S  ias  b trânii t i i judec torii t i i 
 m soare ce dep rtare este de la cel ucis 

pân  la ora ele dimprejur.  
3. i b trânii cet ii aceleia, care va fi 
mai aproape de cel ucis, s  ia o juninc  ce 
n-a fost pus  la munc i n-a purtat jug,  
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4. i b trânii cet ii aceleia s  duc  
aceast  juninc  la ap  curg toare, într-un 
loc care n-a fost arat, nici sem nat, i s  
junghie juninca acolo în apa cea 
curg toare.  
5. Apoi s  vin  preo ii, fiii levi ilor, c  pe 
ei i-a ales Domnul Dumnezeul t u s -I 
slujeasc i s  binecuvânteze în numele 
Lui i dup  Cuvântul lor se hot te 
orice lucru îndoielnic i toat  v marea 
pricinuit .  

Deut. 10, 8; 17, 8-9.  
6. i to i b trânii cet ii aceleia, care sunt 
mai  aproape  de  cel  ucis,  s i  spele  
mâinile deasupra capului junincii celei 
junghiate în râu  

Ps. 25, 6. Mat. 27, 24.  
7.  i  s  gr iasc i  s  spun  :  «Mâinile  
noastre n-au v rsat sângele acesta i ochii 
no tri n-au v zut ;  
8. Iart  pe poporul T u Israel, pe care Tu, 
Doamne, l-ai r scump rat din p mântul 
Egiptului i nu l sa poporului T u Israel 
acest sânge nevinovat !» i se vor cur i 
de sânge.  
9. A a s  speli tu sângele nevinovat de la 
tine, dac  vrei s  faci cele bune i drepte 
înaintea ochilor Domnului Dumnezeului 

u.  
10. Când vei ie i la r zboi împotriva 
vr jma ilor t i i Domnul Dumnezeul t u 
i-i va da în mâinile tale i-i vei lua în 

robie,  
11. i vei vedea printre robi femeie 
frumoas  la chip i o vei iubi i vei vrea 
s-o iei de so ie,  

Ie . 34, 16. Deut. 7, 3.  
12. S-o aduci în casa ta, s i tund  capul 

u, s i taie unghiile,  
13. S i dezbrace de pe ea haina sa de 
robie, s  locuiasc  în casa ta i s i 
plâng  pe tat l s u i pe mama sa timp de 
o lun  ; iar dup  aceea vei intra la ea, ca 

 fii b rbatul ei i ea s i fie femeie.  

14. Iar dac  ea în urm  nu- i va mai 
pl cea, s -i dai drumul s  se duc  unde 
va vrea, dar s  n-o vinzi pe argint i s  n-
o prefaci în roab , pentru c  ai umilit-o.  

Deut. 24, 7. Mal. 2, 16. Mat. 19, 8.  
15. De va avea cineva dou  femei, una 
iubit i una neiubit i atât cea iubit  cât 
i cea neiubit  îi vor na te copii i întâiul 

scut va fi al celei neiubite,  
Fac. 29, 30. 1 Reg. 1, 5-6.  

16. Acela, la împ irea averii sale între 
fiii  s i,  nu  poate  s  dea  fiului  femeii  
iubite întâietate înaintea fiului întâi-

scut din cea neiubit ,  
17. Ci s  cunoasc  de întâi-n scut pe fiul 
celei neiubite i s -i dea acestuia parte 
îndoit  din toate câte va avea, c  acesta 
este pârga puterii lui i al lui este dreptul 
de întâi-n scut.  

Fac. 49, 3. 4 Reg. 2, 9.  
18.  De  va  avea  cineva  fecior  r u  i  
nesupus, care nu ascult  de vorba tat lui 

u i de vorba mamei sale i ace tia l-au 
pedepsit, dar el tot nu-i ascult ,  
19. S -l ia tat l lui i mama lui i s -l 
duc  la b trânii cet ii lor i la poarta 
acelei cet i i c tre preo ii cet ii lor s  
zic  :  

Deut. 13, 6-8.  
20. «Acest fiu al nostru este r u i 
neascult tor, nu ascult  de Cuvântul 
nostru i este lacom i be iv».  
21. Atunci to i oamenii cet ii lui s -l 
ucid  cu pietre i s -l omoare. i a a s  
stârpe ti r ul din mijlocul t u i to i 
Israeli ii vor auzi i se vor teme.  

Deut. 13, 11; 17, 13; 19, 19. 1 Cor. 5, 13.  
22. De se va g si la cineva vinov ie 
vrednic  de moarte i va fi omorât, 
spânzurat de copac,  
23. Trupul lui s  nu r mân  peste noapte 
spânzurat de copac, ci s -l îngropi tot în 
ziua aceea, c ci blestemat este înaintea 
Domnului tot cel spânzurat pe lemn i s  
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nu spurci p mântul t u pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l d  mo tenire».  

Iosua 8, 29; 10, 26. Ioan 19, 31. Gal. 3, 13.  
CAP. 22 
Porunci felurite. 
1. «Când vei vedea boul fratelui t u sau 
oaia  lui  r cite  pe  câmp ;  s  nu treci  pe  
lâng  ele, ci s  le întorci fratelui t u.  

Ie . 23, 4.  
2. Dar dac  fratele t u nu va fi aproape de 
tine sau nu-l cuno ti, s  le duci la casa ta 
i s ad  la tine pân  le va c uta fratele 
u i atunci s  i le dai.  

3. A a s  faci i cu asinul lui, a a s  faci 
i  cu  haina  lui,  a a  s  faci  i  cu  orice  

lucru pierdut al fratelui t u pe care el îl 
va  pierde  i  tu  îl  vei  g si  ;  de  la  aceasta  
nu te po i da la o parte.  
4. Când vei vedea asinul fratelui t u sau 
boul lui c zu i în drum, s  nu-i la i, ci s -
i ridici împreun  cu el.  

Mat. 12, 11. Luc. 14, 5.  
5.  Femeia  s  nu  poarte  ve minte  

rb te ti, nici b rbatul s  nu îmbrace 
haine femeie ti, c  tot cel ce face aceasta, 
urâciune este înaintea Domnului 
Dumnezeului t u.  
6. Dac  în cale, în vreun copac sau pe 

mânt, vei g si cuib de pas re cu pui 
sau  cu  ou i  mama  lor  va  fi  ezând  pe  
pui sau pe ou , s  nu iei mama împreun  
cu puii ;  

Pild. 12, 10.  
7. Mamei d -i drumul, iar puii ia-i pentru 
tine ca s i fie bine i s  se înmul easc  
zilele tale.  
8. De vei zidi cas  nou , s  faci 
ap toare pe marginea acoperi ului t u, 
ca s  nu aduci sânge asupra casei tale 
când va c dea cineva de pe ea.  

Jud. 16, 27.  
9. S  nu semeni via ta cu dou  feluri de 
semin e, ca s  nu- i faci blestemat  
strângerea semin elor, pe care tu le 
semeni împreun  cu roadele viei tale.  

Lev 19, 19.  

10. S  nu ari cu un bou i cu un asin.  
11.  S  nu  te  îmbraci  cu  hain  f cut  din  
dou  feluri de fire : de lân i de în.  

Lev 19, 19.  
12. F i ciucuri în cele patru col uri ale 
mantiei tale cu care te acoperi.  

Num. 15, 38. Mat. 23, 5.  
13. De î i va lua cineva femeie i va intra 
la dânsa,  
14. Iar apoi o va urî i va ridica asupra ei 
învinuiri de lucruri urâte, va împr tia 
zvon r u despre ea i va zice : Am luat 
femeia aceasta i am intrat la ea i n-am 

sit la ea feciorie,  
15. Atunci tat l fetei i mama ei s  ia i 

 duc  semnele fecioriei fetei la b trânii 
cet ii, în poart  ;  
16. i tat l fetei s  zic  b trânilor : Am 
dat pe fiica mea de femeie acestui om i 
acum el a urât-o,  
17. i iat  ridic  asupra ei învinuiri de 
lucruri urâte, zicând : N-am g sit feciorie 
la fiica ta ; dar iat  semnele fecioriei 
fiicei mele. i s  întind  haina înaintea 

trânilor cet ii.  
18. Atunci b trânii acelei cet i s  ia pe 

rbat i s -l pedepseasc  ;  
19. S  pun  asupra lui gloab  de o sut  de 
sicli de argint i s -i dea tat lui fetei, 
pentru c  a stârnit zvonuri rele despre o 
fat  israelit  ; ea îns  s -i r mân  femeie 
i  el  s  nu  se  poat  desp i  de  ea  toat  

via a lui.  
20. Iar dac  cele spuse vor fi adev rate i 
nu se va g si feciorie la fat ,  
21. Atunci fata s  fie adus  la u a casei 
tat lui ei i locuitorii cet ii ei s  o ucid  
cu pietre i s  o omoare, pentru c  a f cut 
lucru de ru ine în Israel, desfrânându-se 
în casa tat lui s u. i a a s  stârpe ti r ul 
din mijlocul t u.  

Fac. 34, 7; 38, 24. Iosua 7, 15. 1 Cor. 5, 13.  
22. De se va g si cineva dormind cu 
femeie m ritat , pe amândoi s -i da i 
mor ii  :  i  b rbatul,  care  a  dormit  cu  
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femeia i femeia. i a a s  stârpe ti r ul 
din Israel.  

Lev 20, 10. Ioan 8, 4-5.  
23. De va fi vreo fat  tân , logodit  cu 

rbat i cineva o va întâlni în cetate i se 
va culca cu dânsa,  
24. S -i aduce i pe amândoi la poarta 
cet ii aceleia i s -i ucide i cu pietre : pe 
fat  pentru c  n-a ipat în cetate, iar pe 

rbat pentru c  a necinstit pe femeia 
aproapelui s u. i a a s  stârpe ti r ul din 
mijlocul t u.  

1 Cor. 5, 13.  
25. Dac  vreun b rbat va întâlni la câmp 
o fat  logodit i, prinzând-o, se va culca 
cu ea, s -l ucide i numai pe b rbatul care 
s-a culcat cu ea ;  
26. Iar fetei s  nu-i faci nimic. Asupra 
fetei nu este vin  de moarte, c ci aceasta 
este tot una ca i cum cineva s-ar ridica 
asupra aproapelui s u i l-ar omorî ;  

Deut. 21, 22.  
27. Pentru c  el a întâlnit-o în câmp i, 
de i fata logodit  va fi strigat, n-a avut 
cine s-o scape.  
28. De se va întâlni cineva cu o fat  
nelogodit i o va prinde i se va culca cu 
ea i vor fi prin i,  

Ie . 22, 16.  
29. Atunci cel ce s-a culcat cu ea s  dea 
tat lui fetei cincizeci de sicli de argint, iar 
ea s -i fie nevast , pentru c  a necinstit-o 
; toat  via a lui s  nu se poat  desp i de 
ea.  
30. Nimeni s  nu ia de so ie pe femeia 
tat lui s u i s  ridice marginea hainei 
tat lui s u».  

Fac. 35, 21. Lev 18, 8. Iez. 22, 10.  
CAP. 23 
Cei ce sunt primi i în adunarea 
Domnului. 
1. «Scopitul i famenul s  nu intre în 
ob tea Domnului.  
2. Fiul femeii desfrânate s  nu intre în 
ob tea Domnului.  

Jud. 11, 1.  

3. Amonitul i Moabitul s  nu intre în 
ob tea Domnului ; nici al zecelea neam al 
lor în veci s  nu intre în ob tea 
Domnului,  

Neem. 13, 1.  
4. Pentru c  nu v-au întâmpinat cu pâine 
i cu ap  în cale, când venea i din Egipt, 
i pentru c  ei au pl tit împotriva ta pe 

Valaam,  fiul  lui  Beor,  din  Petorul  
Mesopotamiei, ca s  v  blesteme.  

Num. 22, 5; 23, 7.  
5. Dar Domnul Dumnezeul t u n-a voit s  
asculte pe Valaam i a pref cut Domnul 
Dumnezeul t u blestemul lui în 
binecuvântare pentru tine, pentru c  
Domnul Dumnezeul t u te iube te.  

Num. 22, 11-12.  
6. S  nu le dore ti pace i fericire în toate 
zilele tale, în veci.  

Mat. 5, 43.  
7. S  nu- i fie scârb  de edomit c ci 
acesta î i este frate. S  nu- i fie scârb  de 
egiptean, c  ai fost str in în p mântul lui.  

Fac. 25, 25. Num. 20, 14.  
8.  Copiii  ce  se  vor  na te  acestora  în  al  
treilea neam pot intra în ob tea 
Domnului.  
9. Când vei ie i cu r zboi asupra 
du manilor t i, fere te-te de tot ce este 

u.  
10. De va fi careva din ai t i necurat de 
ceea ce i s-a întâmplat noaptea, acela s  
ias  afar  din tab i s  nu intre în 
tab ,  

Lev 15, 16.  
11. Ci, dup  ce se va face sear , s i 
spele trupul cu ap i dup  asfin itul 
soarelui s  intre în tab .  
12. S  ai afar  din tab  loc i acolo s  
ie i afar .  
13.  Afar  de  uneltele  tale,  s  mai  ai  i  o  
lopat i, când vei vrea s  ie i cu scaunul 
afar  din tab , s  sapi o groap i apoi 

 îngropi cu ea necur eniile tale ;  
14. C  Domnul Dumnezeul t u umbl  
prin tab ra ta, ca s  te izb veasc i s i 
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dea pe vr jma ii t i în mâinile tale ; de 
aceea tab ra ta s  fie sfânt , ca s  nu vad  
El la tine ceva de ru ine i s  Se 
dep rteze de la tine.  

Lev 26, 12.  
15. S  nu dai pe rob în mâinile st pânului 

u, când acela va fugi de la St pânul s u 
la tine ;  
16. Las -l s  tr iasc  la tine, las -l s  
locuiasc  în mijlocul vostru, în locul ce- i 
va alege, în una din cet ile tale unde-i va 
place ; dar s  nu-l strâmtorezi.  

Ie . 22, 21.  
17. S  nu fie desfrânat  din fiicele lui 
Israel, nici desfrânat din fiii lui Israel.  
18. Câ tigul de la desfrânat i pre ul de 
pe câine s  nu-l duci în casa Domnului 
Dumnezeului t u pentru împlinirea 
oric rei f duin e, c ci i unul i altul 
sunt urâciune înaintea Domnului 
Dumnezeului t u.  

Num. 25, 8, 11. 3 Reg. 3, 16.  
19. S  nu dai cu cam  fratelui t u nici 
argint, nici pâine, nici nimic din câte se 
pot da cu cam .  

Ps. 14, 5.  
20. Celui de alt neam s -i dai cu cam  ; 
iar fratelui t u s  nu-i dai cu cam , ca 
Domnul Dumnezeul t u s  te 
binecuvânteze întru toate câte se fac de 
mâinile tale în p mântul în care mergi ca 

-l iei în st pânire.  
Deut. 15, 3.  

21. De vei da f duin  Domnului 
Dumnezeului t u, s  nu întârzii a o 
împlini, c ci Domnul Dumnezeul t u o 
va cere de la tine i p cat vei avea asupra 
ta.  

Lev 27, 2. Num. 30, 3. Eccl. 5, 3.  
22. Iar de n-ai dat f duin , nu va fi 

cat asupra ta.  
23. Ceea ce a ie it din gura ta s  p ze ti 
i s  împline ti f duin a pe care tu ai 
cut-o de bun  voie Domnului 

Dumnezeului t u, i de care ai gr it cu 
gura ta.  

24. De vei intra în via aproapelui t u, po i 
 m nânci poam  pân  ce te vei s tura, 

dar în panerul t u s  nu pui.  
25. i când vei intra în grâul aproapelui 

u, rupe spice cu mâinile tale, iar secera 
 n-o pui în ogorul aproapelui t u».  

Mat. 12, 1. Marc. 2, 23. Luc. 6, 1.  
CAP. 24 
Legiuiri casnice. 
1. «De va lua cineva femeie i se va face 

rbat ei, dar ea nu va afla bun voin  în 
ochii lui, pentru c  va g si el ceva 
nepl cut la ea, i-i va scrie carte de 
desp ire,  i-o  va  da  la  mân i  o  va  
slobozi din casa sa,  
Mat. 1, 19; 5, 31; 19, 7. Marc. 10, 4. Luc. 16, 18. 1 Cor. 7, 

10.  
2. Iar ea va ie i i, ducându-se, se va 

rita cu alt b rbat.  
3. Dar dac i acest din urm  b rbat o va 
urî i-i va scrie carte de desp ire i i-o 
va da la mân i o va slobozi din casa sa, 
sau va muri acest din urm  b rbat al ei, 
care a luat-o de so ie,  
4. B rbatul ei cel dintâi care a l sat-o nu 
o poate lua iar de so ie, dup  ce a fost 
întinat , c  aceasta este urâciune înaintea 
Domnului Dumnezeului t u ; s  nu 
întinezi p mântul, pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l d  de mo tenire.  

Ier. 3, 1.  
5. Dac  cineva i-a luat femeie de curând, 

 nu se duc  la r zboi i s  nu i se pun  
nici o sarcin  ; las -l s  r mân  slobod la 
casa sa timp de un an, s  veseleasc  pe 
femeia sa pe care a luat-o.  

Deut. 20, 7.  
6.  Nimeni  s  nu  ia  z log  piatra  de  
deasupra sau cea de dedesubt a râ ni ei, 

 ar însemna c  iei z log îns i via a 
cuiva.  
7. De se va afla c  cineva a furat pe 
vreunul din fra ii s i, din fiii lui Israel i, 

cându-l rob, l-a vândut, s  fie omorât 
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lharul acela i s  stârpe ti r ul din 
mijlocul t u.  

Ie . 21, 16. 1 Cor. 5, 13. 1 Tim. 1, 10.  
8. Fii atent cu tine la boala leprei, p ze te 
foarte bine toat  legea care te înva  
preo ii cei din levi i, i împlini i cu 
sfin enie ceea ce le-am poruncit eu.  

Lev 13, 8; 14, 3.  
9.  Adu- i  aminte  ce  a  f cut  Domnul  
Dumnezeul t u Mariamei pe drum, când 
venea i voi din Egipt.  

Num. 12, 10.  
10. De vei da aproapelui t u ceva 
împrumut,  s  nu te  duci  în  casa  lui  ca  s  
iei z log de la el ;  
11. Stai în uli , i acela c ruia i-ai dat 
împrumut s i scoat  z log în uli .  
12. Iar dac  acela va fi om s rac, s  nu te 
culci, având la tine z logului ;  

Am. 2, 8.  
13. Ci s -i întorci z logul la asfin itul 
soarelui, ca s  se culce în haina sa i s  te 
binecuvânteze ; aceasta i se va socoti ca 
o fapt  bun  înaintea Domnului 
Dumnezeului t u.  

Ie . 22, 26. Iez. 18, 7; 33, 15. Mat. 6, 1.  
14. S  nu nedrept ti pe cel ce 
munce te cu plat , pe s rac i pe cel lipsit 
dintre fra ii t i sau dintre str inii care 
sunt în p mântul t u i în cet ile tale.  

Lev 19, 13. Tob. 4, 14. Sir. 7, 21; 34, 22-24. Luc. 10, 7. 
Iac. 5, 4.  

15.  Ci  s  dai  plata  în  aceea i  zi  i  s  nu  
apun  soarele înainte de aceasta, c  el 
este s rac i sufletul lui a teapt  aceast  
plat  ; ca s  nu strige el asupra ta c tre 
Domnul i s  nu ai p cat.  
16. P rin ii s  nu fie pedepsi i cu moartea 
pentru vina copiilor i nici copiii s  nu fie 
pedepsi i cu moartea pentru vina 

rin ilor ; ci fiecare s  fie pedepsit cu 
moartea pentru p catul s u.  

4 Reg. 14, 6. 2 Paral. 25, 4. Iez. 18, 20.  
17. S  nu judeci strâmb pe str in, pe 
orfan i pe v duv , i v duvei s  nu-i iei 
haina z log.  

Ie . 22, 21. Lev 19, 33. Ps. 81, 3.  
18. Adu- i aminte c i tu ai fost rob în 
Egipt i Domnul Dumnezeul t u te-a 
izb vit de acolo, de aceea î i i poruncesc 
eu s  faci aceasta.  
19. Când vei secera holda în arina ta i 
vei uita vreun snop în arin , s  nu te 
întorci s -l iei, ci las -l s  r mân  al 
str inului, s racului, orfanului i v duvei, 
ca Domnul Dumnezeul t u s  te 
binecuvânteze întru toate lucrurile 
mâinilor tale.  

Lev 19, 9; 23, 22.  
20.  Când  vei  scutura  m slinul  t u,  s  nu  
te întorci s  culegi r ele, ci las -le 
str inului, orfanului i v duvei».  
21. Când vei strânge roadele viei tale, s  
nu aduni r ele, ci las -le str inului, 
orfanului i v duvei.  
22. Adu- i aminte c i tu ai fost rob în 

mântul Egiptului i de aceea î i 
poruncesc eu s  faci aceasta».  
CAP. 25 

suri de paz . 
1. «De va fi neîn elegere între oameni, s  
fie adu i la judecat i s  fie judeca i ; 
celui drept s  i se dea dreptate, iar cel 
vinovat s  se osândeasc .  

Pild. 17, 15.  
2. Dac  celui vinovat i se va cuveni 

taie, s  porunceasc  judec torii s  fie 
pus jos i s  fie b tut înaintea lor, dup  

sura vinov iei lui.  
Luc. 12, 47.  

3.  I  se  pot  da  pân  la  patruzeci  de  
lovituri, iar nu mai mult, ca nu cumva 
fratele t u, din pricina multelor lovituri, 

 fie schilodit înaintea ochilor t i.  
2 Cor. 11, 24.  

4. S  nu legi gura boului care treier .  
Sir. 7, 23. 1 Cor. 9, 9. 1 Tim. 5, 18.  

5. De vor tr i fra ii împreun i unul din 
ei va muri, f  s  aib  fiu, femeia celui 
mort s  nu se m rite în alt  parte dup  
str in, ci cumnatul ei s  intre la ea, s i-o 
ia so ie i s  tr iasc  cu ea.  
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Fac. 38, 8. Rut 3, 9. Mat. 22, 24. Marc. 12, 19. Luc. 29, 
28.  

6. Întâiul n scut pe care-l va na te ea s  
poarte numele fratelui lui cel mort, pentru 
ca numele acestuia s  nu se tearg  din 
Israel.  

Rut 4, 5, 10.  
7. Iar dac  el nu va voi s  ia pe cumnata 
sa, aceasta s  se duc  la poarta cet ii, 
înaintea b trânilor i s  zic  : Cumnatul 
meu nu vrea s  p streze numele fratelui 

u în Israel, nevrând s  se c toreasc  
cu mine.  

Rut 4, 4.  
8. Iar b trânii cet ii lui s -l cheme i s -l 
sf tuiasc i, dac  el se va ridica i va 
zice : Nu vreau s-o iau,  
9. Atunci cumnata lui s  se duc  la el 
acolo, în fa a b trânilor, s -i dezlege 
sandaua din piciorul lui, s -l scuipe în 
obraz i s  zic  : A a se cuvine omului 
care nu vrea s  zideasc  fratelui s u cas  
în Israel.  

Rut 4, 7.  
10. i casa acestuia se va numi în Israel 
casa descul ului.  
11. De se vor bate între dân ii ni te 

rba i, i femeia unuia din ei se va duce 
ca s  scoat  pe b rbatul s u din mâna 
celui ce-l bate i, întinzându- i ea mâna, 
va apuca pe acesta de p ile lui 
ru inoase,  
12.  S  i  se  taie  mâna  ei  i  s  nu  o  cru e  
ochiul t u.  

Deut. 13, 8.  
13. S  nu ai în s cule ul t u dou  feluri 
de greut i pentru cump  : unele mai 
mari i altele mai mici.  

Lev 19, 35-36. Pild. 11, 1; 20, 10, 23. Iez. 45, 10.  
14. În casa ta s  nu ai dou  feluri de ef  : 
una mai mare i alta mai mic .  
15. Greut ile pentru cump na ta s  fie 
adev rate i drepte i efa ta s  fie 
adev rat i dreapt , ca s  se înmul easc  
zilele tale pe p mântul pe care i-l d  
Domnul Dumnezeul t u de mo tenire ;  

Lev 19, 36. Deut. 4, 40.  
16. C  urâciune este înaintea Domnului 
Dumnezeului t u tot cel ce face 
strâmb tate.  

Deut. 17, 1.  
17. Adu- i aminte cum s-a purtat cu tine 
Amalec pe drum, când venea i voi din 
Egipt,  

Ie . 17, 8, 14.  
18. i cum te-a întâmpinat el în cale i a 
ucis în urma ta pe to i cei sl bi i, când 
erai ostenit i obosit, netemându-se de 
Dumnezeu.  

Iosua 10, 19.  
19. A adar, când Domnul Dumnezeul t u 
te va lini ti de to i vr jma ii t i, din toate 

ile, în p mântul pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l d  mo tenire ca s -l 
st pâne ti, s tergi pomenirea lui 
Amalec de sub cer. Nu uita aceasta».  

1 Reg. 15, 3. 1 Paral. 4, 43.  
CAP. 26 
Pârga roadelor. 
1. Când vei intra în p mântul pe care 
Domnul Dumnezeul t u i-l d  mo tenire, 
i-l vei lua în st pânire i te vei a eza pe 

el,  
2. S  iei pârga tuturor roadelor 

mântului ce vei lua tu din p mântul t u 
pe care Domnul Dumnezeul t u i-l d , s  
le pui în paner i s  te duci la locul acela 
pe care Domnul Dumnezeul t u îl va 
alege ca s -i fie acolo numele Lui ;  

Ie . 23, 19; 34, 26.  
3. S  mergi la preotul care va fi în zilele 
acelea i s -i zici : Ast zi m rturisesc 
înaintea Domnului Dumnezeului t u c  
am intrat în acel p mânt pentru care 
Domnul S-a jurat p rin ilor no tri s  ni-l 
dea nou .  
4. Iar când preotul va lua panerul din 
mâna ta i-l va pune înaintea 
jertfelnicului Domnului Dumnezeului 

u,  
5.  Tu  s  r spunzi  i  s  zici  înaintea  
Domnului Dumnezeului t u : Tat l meu a 
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fost  un  arameian  pribeag,  s-a  dus  în  
Egipt, s-a a ezat acolo cu pu inii oameni 
ai  s i  i  acolo  s-a  ridicat  din  el  popor  
mare, puternic i mult la num r.  

Fac. 31, 5; 46, 5. Ie . 12, 37.  
6. Dar Egiptenii s-au purtat r u cu noi i 
ne-au strâmtorat i ne-au silit la munci 
grele.  

Ie . 1, 11.  
7. De aceea am strigat noi c tre Domnul 
Dumnezeul p rin ilor no tri ; iar Domnul 
a auzit strigarea noastr , a v zut 
nenorocirea noastr , muncile noastre i 
împilarea noastr .  

Ie . 2, 23-24.  
8. i ne-a scos Domnul din Egipt, singur 
cu puterea Lui cea mare, cu mân  tare i 
cu bra  înalt, cu înfrico are mare, cu 
semne i minuni ;  

Ie . 12, 51.  
9. i ne-a adus în locul acesta i ne-a dat 

mântul acesta, ara în care curge lapte 
i miere.  

Ie . 3, 8; 13, 5.  
10. Acum iat  am adus pârga roadelor din 

mântul pe care Tu, Doamne, mi l-ai dat 
din p mântul unde curge lapte i miere. 

 pui roadele acelea înaintea Domnului 
Dumnezeului t u, s  te închini înaintea 
Domnului Dumnezeului t u  

Deut. 14, 22.  
11. i s  te vesele ti de toate bun ile 
ce Domnul Dumnezeul t u i-a dat ie i 
casei tale ; dar s  se veseleasc i levitul 
i str inul care va fi la tine.  

Deut. 16, 14.  
12. Iar când vei osebi toate zeciuielile din 
roadele p mântului t u în anul al treilea, 
care este anul zeciuielii, i le vei da 
levitului, str inului, orfanului i v duvei, 
ca s  m nânce ace tia în loca urile tale i 

 se sature,  
Lev 27, 30.  

13. Atunci s  zici înaintea Domnului 
Dumnezeului t u : Am osebit din casa 
mea cele sfinte i le-am dat levitului, 

str inului, orfanului i v duvei, dup  
toate poruncile Tale pe care mi le-ai dat 
Tu mie ; n-am c lcat poruncile Tale, nici 
nu le-am uitat ;  

Deut. 14, 27. Luc. 18, 11.  
14. N-am mâncat din ele în întristarea 
mea, nici nu le-am osebit în necur enie, 
nici n-am dat din ele cu prilejul vreunui 
mort, ci m-am supus glasului Domnului 
Dumnezeului meu i am împlinit tot ce 
mi-ai poruncit Tu.  

Ier. 16, 7. Iez. 24, 17.  
15. Caut  deci din loca ul T u cel sfânt, 
din ceruri, i binecuvinteaz  pe poporul 

u, Israel, i p mântul pe care ni l-ai dat 
nou , dup  cum Te-ai jurat p rin ilor 
no tri,  ca  s  ne  dai  p mântul  în  care  
curge lapte i miere.  

Is. 63, 15. Bar. 2, 16.  
16. În ziua aceasta î i porunce te Domnul 
Dumnezeul t u s  împline ti toate 
hot rârile i rânduielile acestea ; s  le 

ze ti i s  le împline ti din toat  inima 
ta i din tot sufletul t u.  

Deut. 6, 5.  
17. Ast zi ai m rturisit tu Domnului c  El 
va fi Dumnezeul t u i c  tu vei umbla în 

ile Lui i vei p zi hot rârile Lui, 
poruncile Lui i legile Lui i vei asculta 
glasul Lui.  

Ie . 19, 8. Deut. 5, 31; 27, 10.  
18.  i  Domnul  i-a  f duit  ast zi  c  tu  
vei fi poporul Lui adev rat, precum i-a 
gr it El, de vei p zi toate poruncile Lui ;  

Deut. 7, 6; 14, 2; 27, 9.  
19. i te va pune cu cinstea i cu m rirea 
i cu faima mai presus de toate popoarele 

pe  care  le-a  f cut  El  i  vei  fi  poporul  
sfânt al Domnului Dumnezeului t u, 
precum i-a gr it El».  

Deut. 4, 7; 28, 1. Ier. 13, 11; 33, 9.  
CAP. 27 
Scrierea legii pe pietre i blestem 
pentru cei ce o calc . 
1. Moise, împreun  cu b trânii fiilor lui 
Israel,  a  poruncit  poporului  i  a  zis  :  
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«Toate poruncile pe care vi le poruncesc 
eu ast zi s  le împlini i.  
2. Când vei trece peste Iordan în 

mântul pe care Domnul Dumnezeul t u 
i-l d , s i a ezi pietre mari i s  le 

ruie ti cu var ;  
Iosua 3, 17.  

3. i pe pietrele acelea s  scrii toate 
cuvintele acestei legi când vei trece 
Iordanul, ca s  intri în p mântul pe care 
Domnul Dumnezeul t u i-l d , în 

mântul unde curge lapte i miere, dup  
cum i-a gr it Domnul Dumnezeul 

rin ilor t i.  
Ie . 3, 8. Deut. 26, 9. Iosua 8, 32.  

4. Dup  ce ve i fi trecut Iordanul, s  
pune i pietrele acelea, precum v  
poruncesc eu ast zi, pe muntele Ebal i s  
le v rui i cu var.  
5. S  zide ti acolo jertfelnic Domnului 
Dumnezeului t u, jertfelnic f cut din 
pietre, f  s  pui asupra lor fierul.  

Ie . 20, 25. Iosua 8, 31.  
6. Jertfelnicul Domnului Dumnezeului 

u  îns  s -l  faci  din  pietre  întregi  i  s  
aduci pe el Domnului Dumnezeului t u 
ardere de tot.  

Ie . 20, 25. 4 Reg. 3, 3.  
7. S  mai aduci jertfe de pace ; s  

nânci  i  s  te  saturi  acolo  i  s  te  
vesele ti înaintea Domnului 
Dumnezeului t u.  

Deut. 14, 26.  
8. Dar s  scrii pe pietrele acelea cuvintele 
legii acesteia foarte l murit».  
9. Moise cu preo ii cei din levi i a gr it la 
tot Israelul i a zis : «Ia aminte i ascult , 
Israele : Ast zi te-ai f cut poporul 
Domnului Dumnezeului t u.  

Deut. 26, 18.  
10. Ascult  dar glasul Domnului 
Dumnezeului t u i pline te toate 
poruncile Lui i hot rârile Lui pe care i 
le spun eu ast zi».  

Deut. 26, 17; 28, 1.  

11. În ziua aceea a mai poruncit Moise 
poporului i a zis :  
12. «Dup  ce ve i trece Iordanul, 
semin iile : Simeon, Levi, Iuda, Isahar, 
Iosif i Veniamin s  stea pe muntele 
Garizim i s  binecuvânteze poporul ;  

Deut. 11, 29.  
13. Iar semin iile : Ruben, Gad, A er, 
Zabulon, Dan i Neftali s  stea pe 
muntele Ebal, ca s  rosteasc  blestemul.  
14. Atunci levi ii s  strige i s  zic  cu 
glas tare tuturor Israeli ilor :  
15. Blestemat s  fie cel ce va face idol 
cioplit sau turnat, lucru de mân  de 
me ter i urâciune înaintea Domnului i-l 
va pune la loc tainic ! La aceasta tot 
poporul s  r spund i s  zic  : Amin !  

Dan. 9, 11.  
16. Blestemat s  fie cel ce va gr i de r u 
pe tat l s u sau pe mama sa ! i tot 
poporul s  zic  : Amin !  

Ie . 21, 17. Lev 20, 9. Pild. 20, 20. Marc. 7, 10.  
17.  Blestemat  s  fie  cel  ce  va  muta  
hotarul aproapelui s u ! i tot poporul s  
zic  : Amin !  

Deut. 19, 14.  
18. Blestemat s  fie cel ce va abate pe orb 
din drum ! i tot poporul s  zic  : Amin !  
19. Blestemat s  fie cel ce va judeca 
strâmb pe str in, pe orfan i pe v duv  ! 

i tot poporul s  zic  : Amin !  
Ie . 22, 21. Lev 19, 34. Ier. 5, 28.  

20. Blestemat s  fie cel ce se va culca cu 
femeia tat lui s u, c  a ridicat poala 
hainei tat lui s u ! i tot poporul s  zic  : 
Amin !  

Lev 18, 6, 8; 20, 11. Iez. 22, 10.  
21. Blestemat s  fie cel ce se va culca cu 
vreun dobitoc ! i tot poporul s  zic  : 
Amin !  

Ie . 22, 19. Lev 18, 23.  
22. Blestemat s  fie cel ce se va culca cu 
sora sa, fiica tat lui s u, sau fiica mamei 
sale ! i tot poporul s  zic  : Amin !  

Lev 18, 9.  
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23. Blestemat s  fie cel ce se va culca cu 
soacra sa ! i tot poporul s  zic  : Amin ! 
Blestemat s  fie cel ce se va culca cu sora 
femeii sale ! i tot poporul s  zic  : Amin 
!  

Lev 18, 15.  
24. Blestemat s  fie cel ce va ucide în 
ascuns pe aproapele s u ! i tot poporul 

 zic  : Amin !  
Fac. 9, 6. Ie . 21, 12. Lev 24, 17.  

25. Blestemat s  fie cel ce va lua mit , ca 
 ucid  suflet i s  verse sânge 

nevinovat ! i tot poporul s  zic  : Amin 
!  

Ie . 23, 8.  
26.  Blestemat  s  fie  tot  omul  care  nu va  
plini toate cuvintele legii acesteia i nu va 
urma dup  ea ! i tot poporul s  zic  : 
Amin !»  

Ier. 11, 3. Gal. 3, 10.  
CAP. 28 
Bun ile f duite celor ce vor p zi 
legea i relele ce vor veni asupra 

lc torilor ei. 
1. «Dac  tu, dup  ce vei trece peste 
Iordan, în p mântul pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l va da, vei asculta 
glasul Domnului Dumnezeului t u i vei 
împlini cu b gare de seam  toate 
poruncile Lui pe care i le dau ast zi, 
atunci Domnul Dumnezeul t u te va pune 
mai presus de toate popoarele 

mântului.  
Lev 26, 3. Deut. 11, 13; 15, 5; 26, 19.  

2. De vei asculta glasul Domnului 
Dumnezeului t u, vor veni asupra ta toate 
binecuvânt rile acestea i se vor împlini 
asupra ta :  

Deut. 11, 13, 26; 14, 29; 23, 20. Ps. 127, 4.  
3. Binecuvântat s  fii în cetate i 
binecuvântat s  fii în arin  ;  

Deut. 30, 9.  
4. Binecuvântat s  fie rodul pântecelui 

u, rodul p mântului t u, rodul 
dobitoacelor tale ;  

5. Binecuvântate s  fie hambarele tale i 
rile tale ;  

6. Binecuvântat s  fii la intrarea ta în cas  
i binecuvântat s  fii la ie irea ta din cas  

;  
Ps. 120, 8.  

7. S  bat  Domnul înaintea ta pe 
vr jma ii t i cei ce se vor ridica asupra ta 
; pe o cale s  vin  asupra ta i pe apte 

i s  fug  de tine ;  
Lev 26, 7.  

8. S i trimit  Domnul binecuvântare 
peste grânarele tale i peste tot lucrul 
mâinilor tale i s  te binecuvânteze în 

mântul pe care Domnul Dumnezeul t u 
i-l d  ;  

Lev 25, 21. Deut. 15, 10.  
9. S  fac  Domnul Dumnezeu din tine 
popor sfânt al S u, precum i S-a jurat El 
ie i p rin ilor t i, dac  vei asculta 

poruncile Domnului Dumnezeului t u i 
vei umbla în c ile Lui ;  

Deut. 7, 6; 29, 13.  
10. Vor vedea toate popoarele p mântului 

 por i numele Domnului Dumnezeului 
u i se vor teme de tine ;  

Is. 43, 7. Ier. 14, 9; 15, 16.  
11. Domnul Dumnezeul t u î i va da 
bel ug în toate bun ile, în rodul 
pântecelui t u, în rodul dobitoacelor tale 
i în rodul ogoarelor tale din p mântul pe 

care Domnul S-a jurat p rin ilor t i s i-l 
dea ;  

Deut. 30, 9.  
12. Domnul î i va deschide comoara Sa 
cea bun , cerul, ca s  dea ploaie 

mântului t u la vreme i ca s  
binecuvânteze toate lucrurile mâinilor 
tale ; i vei da împrumut multor popoare, 
iar  tu  nu  vei  lua  împrumut  ;  vei  domni  
peste multe popoare, iar acelea nu vor 
domni peste tine ;  

Lev 26, 4. Deut. 14, 29; 15, 6.  
13. Domnul Dumnezeul t u te va pune 
cap iar nu coad i vei fi numai sus, iar 
jos nu vei fi, dac  te vei supune 
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poruncilor Domnului Dumnezeului t u, 
care i le spun eu ast zi s  le ii i s  le 
împline ti  
14. i dac  nu te vei abate de la toate 
poruncile care i le poruncesc eu ast zi 
nici la dreapta nici la stânga, ca s  
merge i dup  al i dumnezei s  le sluji i.  

Deut. 5, 32; 8, 11; 17, 11. Iosua 1, 7.  
15. Iar dac  nu vei asculta glasul 
Domnului Dumnezeului t u i nu te vei 
sili s  împline ti toate poruncile i 
hot rârile Lui pe care îi le poruncesc eu 
ast zi, s  vin  asupra ta toate blestemele 
acestea i s  te ajung  :  
Lev 26, 14. Plâng. 2, 17. Dan. 9, 11. Mal. 2, 2. Bar. 1, 20; 

2, 10.  
16. Blestemat s  fii tu în cetate i 
blestemat s  fii tu în arin  ;  
17. Blestemate s  fie grânarele tale i 

rile tale ;  
18. Blestemat s  fie rodul pântecelui t u 
i rodul p mântului t u, rodul vacilor tale 
i rodul oilor tale ;  

19. Blestemat s  fii tu la intrarea ta în 
cas i blestemat la ie irea ta din cas  ;  
20. S  trimit  Domnul asupra ta blestem, 
tulburare i necaz în tot lucrul mâinilor 
tale pe care te vei apuca s -l faci, pân  
vei fi stârpit i pân  vei pieri curând, 
pentru faptele tale rele i pentru c  M-ai 

sit ;  
Jud. 2, 15.  

21. Ba s  mai trimit  Domnul asupra ta 
cium , pân  te va stârpi de pe p mântul 
în care mergi ca s -l st pâne ti ;  

Lev 26, 16. Iez. 14, 21.  
22.  S  te  bat  Domnul  cu  oftic ,  cu  
lingoare, cu friguri, cu aprindere, cu 
secet , cu vânt r u i cu rugin , i te vor 
urm ri acestea pân  vei pieri ;  

3 Reg. 8, 37; 17, 1.  
23. Cerurile tale, care sunt deasupra 
capului t u, s  se fac  aram i p mântul 
de sub tine fier ;  

Lev 26, 19.  

24. În loc de ploaie, Domnul s  dea 
mântului t u praf i pulbere, care s  

cad  din cer asupra ta pân  te va pierde i 
pân  vei fi pr dit ;  
25. Domnul te va da s  fii b tut de 
vr jma ii t i ; pe un drum s  mergi 
asupra lor i pe apte drumuri s  fugi de 
ei i s  fii împr tiat prin toate rile 

mântului ;  
Lev 26, 17. 2 Paral. 29, 8. Ier. 15, 4.  

26. Trupurile tale s  fie hran  tuturor 
rilor cerului i fiarelor i nu va fi cine 

 le alunge ;  
Ier. 7, 33.  

27. Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, 
cu trânji, cu râie i cu pecingine, de care 

 nu te po i vindeca ;  
Ie . 9, 9.  

28. S  te bat  Domnul cu nebunie, cu 
orbire i cu amor irea inimii ;  

Iov 5, 13. Rom. 1, 28.  
29.  Pe  dibuite  s  mergi  ziua  în  amiaza  
mare, cum umbl  orbul pip ind pe 
întuneric, i s  te strâmtoreze i s  te 
oc rasc  în toate zilele, i nimeni s  nu te 
apere ;  

Iov 5, 14. Is. 59, 10. Rom. 1, 21.  
30. Cu femeie s  te logode ti i altul s  se 
culce cu ea ; cas  s  zide ti, i s  nu 
tr ie ti în ea ; vie s  s de ti, dar de ea s  
nu te folose ti ;  

Lev 26, 16. 2 Reg. 12, 11. Ier. 6, 12.  
31. Boul t u s  fie junghiat sub ochii t i 
i s  nu-l m nânci tu ; asinul s i-l ia i 
 nu i-l mai aduc  ; oile tale s  fie date 

vr jma ilor t i i nimeni s  nu te 
izb veasc  ;  
32. Fiii t i i fiicele tale s  fie date la 
popor str in ; ochii t i s -i vad i s  se 
topeasc  în toate zilele de mila lor, dar s  
nu ai nici o putere în mâinile tale ;  

Ps. 108, 8.  
33. Roadele p mântului t u i toate 
ostenelile tale s  le m nânce un popor pe 
care  tu  nu  l-ai  cunoscut,  iar  tu  s  fii  
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numai strâmtorat i chinuit în toate zilele 
;  

Jud. 6, 3. Ier. 5, 17.  
34. Din pricina celor ce- i vor vedea ochii 

i, î i vei ie i din min i ;  
35. Domnul te va lovi cu lepr  rea peste 
genunchi i peste fluiere i din t lpile 
picioarelor tale pân  în cre tetul capului 

u, de care nu te vei mai putea vindeca ;  
Is. 1, 6.  

36.  Te  va  duce  Domnul  pe  tine  i  pe  
regele t u, pe care-l vei pune peste tine, 
la  poporul  pe  care  nu  l-ai  cunoscut  nici  
tu, nici p rin ii t i, i acolo vei sluji altor 
dumnezei de lemn i de piatr  ;  

Deut. 4, 28.  
37. i vei fi de spaim , de pomin i de 
râs la toate popoarele la care te va duce 
Domnul Dumnezeul t u ;  

3 Reg. 9, 7. Ier. 24, 9. Iez. 5, 15.  
38. Vei sem na mult  s mân  în arin , 
dar pu in  vei culege, pentru c  o vor 
mânca l custele ;  

Mih. 6, 16. Ag. 1, 6.  
39. Vii vei s di i le vei lucra, dar nu le 
vei culege, nici nu vei bea vin, pentru c  
le vor mânca viermii ;  
40. M slini înc  vei avea în toate 
inuturile tale, dar cu untdelemn nu te vei 

unge, pentru c  m slinele tale vor c dea ;  
Ioil 1, 10.  

41. Fii i fiice vei na te, dar nu-i vei avea, 
pentru c  vor fi lua i în robie ;  

Os. 9, 12.  
42. To i pomii t i i roadele p mântului 
le va strica rugina ;  
43. Str inul cel din mijlocul t u se va 
în a peste tine din ce în ce mai sus, iar 
tu te vei pogorî din ce în ce mai jos ;  

Ps. 108, 10.  
44. Acela î i va da împrumut, iar tu nu-i 
vei da lui împrumut ; acela va fi cap, iar 
tu vei fi coad .  
45. Vor veni asupra ta toate blestemele 
acestea, te vor urm ri i te vor ajunge 
pân  vei fi stârpit, pentru c  n-ai ascultat 

glasul Domnului Dumnezeului t u i n-ai 
zit poruncile Lui, nici hot rârile Lui pe 

care i le-a dat El.  
46. i vor fi ele semn i pecete asupra ta 
i asupra semin iei tale în veci.  

47. Pentru c  tu n-ai slujit Domnului 
Dumnezeului t u cu veselia i cu bucuria 
inimii, când erai îmbel ugat de toate.  

Deut. 31, 20; 32, 15. Neem. 9, 26.  
48. Vei sluji vr jma ului t u, pe care-l va 
trimite asupra ta Domnul Dumnezeul t u, 
când  vei  fi  în  foamete  i  în  sete  i  în  
gol tate i în tot felul de lips  ; acela va 
pune pe grumazul t u jug de fier i te va 
istovi.  

Ier. 28, 14. Plâng. 5, 8.  
49. Trimite-va Domnul asupra ta popor 
din dep rtare, de la marginea p mântului 
;  ca  un  vultur  va  veni  poporul  acela  a  

rui limb  tu nu o vei în elege ;  
Is. 33, 19. Ier. 5, 15. Os. 8, 1-2.  

50. Popor crunt, care nu va da cinste 
trânului i nu va cru a pe cel tân r.  

Plâng. 5, 12. Dan. 8, 23.  
51. Va mânca acela rodul dobitoacelor 
tale i rodul p mântului t u, pân  te va 
nimici, c ci nu- i va l sa nici pâine, nici 
vin, nici untdelemn, nici rodul vitelor 
tale,  nici  rodul  oilor  tale,  pân  te  va  
pierde.  
52. Te va strâmtora în toate cet ile tale, 
pân  ce va d râma, în tot p mântul t u, 
zidurile tale cele înalte i tari în care 

jduie ti  tu  i  te  va  împila  în  toate  
loca urile tale, în tot p mântul t u pe care 
Domnul Dumnezeul t u i-l d .  

Luc. 19, 43.  
53. i vei mânca tu rodul pântecelui t u, 
carnea fiilor i fiicelor tale, pe care i-i va 
fi dat Domnul Dumnezeul t u în timpul 
împresur rii i al strâmtor rii cu care te 
va strâmtora vr jma ul t u.  

Lev 26, 29. 4 Reg. 6, 28-29. Ier. 19, 9. Plâng. 2, 20.  
54. B rbatul t u, cel r sf at i tr it în 
alintare, va privi cu ochi nemilostivi la 
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fratele s u ; la so ia de la sânul s u i la 
ceilal i copii ai s i, care î i vor r mâne.  
55. i nu va da nici unuia din ei carne din 
copiii s i, pe care îi va mânca el, c ci nu-
i  va  mai  r mâne  nimic  în  vremea  
împresur rii cu care te va strâmtora 
vr jma ul t u în toate cet ile tale.  
56. Femeia ta, tr it  în bel ug i r sf , 
care nu i-a pus piciorul s u în p mânt 
din pricina traiului alintat i îndestulat 
dinainte, va privi cu ochi nemilostivi pe 

rbatul de la sânul ei i la fiul s u i la 
fiica sa,  
57. i nu le va da f tul, care a ie it din 
coapsele sale i copiii, pe care i-a n scut, 
pentru c  ea, din pricina lipsei de toate, îi 
va mânca pe ascuns în timpul 
împresur rii i al strâmtor rii cu care te 
va strâmtora vr jma ul t u în cet ile tale.  
58. De nu te vei sili s  împline ti toate 
cuvintele legii acesteia, care sunt scrise în 
cartea aceasta i nu te vei teme de acest 
nume sl vit i înfrico tor al Domnului 
Dumnezeului t u,  

3 Reg. 5, 3. Iuda 2, 10.  
59.  Atunci  Domnul  te  va  bate  pe  tine  i  
pe urma ii t i cu pl gi nemaiauzite, cu 
pl gi  mari  i  nesfâr ite  i  cu  boli  rele  i  
necurmate ;  

Iez. 7, 7, 27.  
60. Va aduce asupra ta toate pl gile cele 
rele ale Egiptului, de care te-ai temut i 
se vor lipi acelea de tine.  

Ie . 8, 5. Deut. 7, 15.  
61. Toat  boala, toat  plaga scris i toat  
cea nescris  în cartea legii acesteia, o va 
aduce Domnul asupra ta, pân  vei fi 
stârpit.  
62. Pu ini din voi vor r mâne, de i ve i fi 
fost ca stelele cerului, pentru c  n-a i 
ascultat glasul Domnului Dumnezeului 
vostru.  

Deut. 4, 27; 10, 22.  
63. Cum s-a bucurat Domnul, când v-a 

cut  bine  i  v-a  înmul it,  tot  a a  se  va  

bucura Domnul când v  va pierde i v  
va stârpi i ve i fi arunca i din p mântul 
în care intra i ca s -l st pâni i.  

Ps. 2, 3. Pild. 1, 26. Is. 1, 24. Sof. 3, 17.  
64. Atunci te va împr tia Domnul 
Dumnezeul t u prin toate popoarele i 
acolo vei sluji altor dumnezei, pe care nu 
i-ai cunoscut nici tu, nici p rin ii t i ; vei 
sluji la lemne i la pietre.  

Deut. 4, 27. Neem. 1, 8. Ier. 9, 16.  
65. Dar i între aceste popoare nu te vei 
lini ti i nu vei avea loc de odihn  pentru 
piciorul t u, c  Domnul î i va da acolo 
inim  tremur toare, topirea ochilor i 
durere sufletului.  
66. Via a ta va fi mereu în primejdie 
înaintea ochilor t i ; vei tremura ziua i 
noaptea i nu vei fi sigur de via a ta.  

Lev 26, 16. Ps. 21, 16. Zah. 12, 10. Apoc. 1, 7.  
67. De tremurul inimii tale, de care vei fi 
cuprins, i de cele ce vei vedea cu ochii 

i, diminea a vei zice : O, de ar veni 
seara ! Iar seara vei zice : O, de ar veni 
ziua !  
68. i te va întoarce Domnul în Egipt, în 
cor bii pe calea aceea de care i-a zis : 
«S  nu o mai vezi !» ; i acolo v  ve i da 
spre vânzare vr jma ilor vo tri robi i 
roabe i nu va fi cine s  v  cumpere».  

Deut. 17, 16. Ier. 17, 4. Os. 9, 3.  
CAP. 29 
Înnoirea leg mântului. 
1. Iat  cuvintele leg mântului ce a 
poruncit Domnul lui Moise s  încheie cu 
fiii lui Israel în p mântul Moabului, afar  
de leg mântul pe care l-a încheiat 
Domnul cu ei în Horeb.  

Deut. 5, 2.  
2. Atunci a chemat Moise pe to i fiii lui 
Israel i le-a zis : «A i v zut toate câte a 

cut Domnul înaintea ochilor vo tri, în 
mântul Egiptului, cu Faraon i cu toate 

slugile lui i cu tot p mântul lui,  
Ie . 19, 4.  
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3. Acele pedepse mari pe care le-au v zut 
ochii t i i acele semne i minuni, mâna 
cea tare i bra ul cel înalt ;  

Deut. 4, 34; 7, 19.  
4. Dar pân  în ziua de ast zi nu v-a dat 
Domnul Dumnezeu minte ca s  pricepe i, 
ochi ca s  vede i i urechi ca s  auzi i.  

Is. 6, 9-10. Rom. 11, 8. Ef. 4, 18.  
5. Patruzeci de ani v-a purtat prin pustie 
i hainele de pe voi nu s-au învechit, nici 

înc mintele voastre nu s-au stricat în 
picioarele voastre.  

Deut. 8, 2, 4. Neem. 9, 21.  
6. Pâine n-a i mâncat, vin i sicher  n-a i 

ut, ca s ti i c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.  
7. Când îns  a i ajuns la locul acesta, s-a 
ridicat împotriva voastr  Sihon, regele 
He bonului, i Og, regele Vasanului, ca 

 se lupte cu noi.  
Num. 21, 33. Deut. 3, 1.  

8.  Dar  noi  i-am  b tut  i  am  cuprins  ara  
lor i am dat-o mo tenire semin iilor lui 
Ruben i Gad i la jum tate din semin ia 
lui Manase.  

Num. 21, 24; 32, 33. Deut. 4, 47. Iosua 13, 8.  
9. P zi i dar toate cuvintele 

ez mântului acestuia i le împlini i, ca 
 ave i spor la toate câte ve i face.  

10. Voi cu to ii v  înf i ast zi 
înaintea fe ei Domnului Dumnezeului 
vostru : c peteniile semin iilor voastre, 

trânii vo tri, judec torii vo tri, mai 
marii o tirii voastre i to i Israeli ii,  
11. Copiii vo tri, femeile voastre i 
str inii t i care se afl  în taberele tale, de 
la t ietorul de lemne pân  la c torul de 
ap .  

Iosua 9, 27.  
12. Ca s  închei leg mânt cu Domnul 
Dumnezeul t u i s  ai parte de 
leg mântul f cut prin jur mânt pe care 
Domnul Dumnezeul t u l-a încheiat 
ast zi cu tine,  
13.  Ca s  te  faci  ast zi  poporul  Lui  i  El  

i fie Dumnezeu, precum i-a gr it El 

i cum S-a jurat p rin ilor t i : lui 
Avraam, lui Isaac i lui Iacov.  

Fac. 12, 2-3; 17, 7. Num. 13, 28. Deut. 28, 9.  
14. i nu numai cu voi singuri închei Eu 
acest leg mânt i fac acest jur mânt,  

Deut. 5, 3. Iosua 24, 25.  
15. Ci atât cu cei ce stau ast zi aici cu noi 
înaintea fe ei Domnului Dumnezeului 
vostru, cât i cu acei care nu sunt ast zi 
aici cu noi.  

Fapt. 2, 39.  
16. C ti i cum am tr it noi în p mântul 
Egiptului i cum am trecut prin mijlocul 
popoarelor pe la care a i venit,  
17. i a i v zut urâciunile lor i idolii lor 
de lemn i de piatr , de argint i de aur, 
pe care îi au ele.  
18.  S  nu  fie  printre  voi  b rbat  sau  
femeie, sau neam, sau semin ie, a c ror 
inim  s  se abat  acum de la Domnul 
Dumnezeul vostru, ca s  mearg  s  
slujeasc  dumnezeilor acelor popoare ; s  
nu fie printre voi r cin  din care s  

sar  otrav i pelin,  
Fapt. 8, 23. Evr. 12, 15.  

19. Nici astfel de om care, auzind 
cuvintele blestemului acestuia, s-ar l uda 
în inima sa, zicând : «Eu voi fi fericit, cu 
toate c  voi umbla dup  voin a inimii 
mele», i s  piar  astfel cel s tul cu cel 
fl mând.  

Ps. 48, 20. Is. 66, 3, 5. Ier. 44, 17. Zah. 11, 5.  
20. Pe unul ca acesta nu-l va ierta 
Domnul, ci îndat  se va aprinde mânia 
Domnului i iu imea Lui asupra unui 
astfel  de  om  i  va  c dea  asupra  lui  tot  
blestemul leg mântului acestuia, care 
este scris în cartea aceasta a leg mântului 
i va terge Domnul numele lui de sub 

cer,  
Deut. 28, 15. 2 Petr. 2, 20. Evr. 6, 8.  

21. i-l va desp i Domnul spre pieire 
din toate semin iile lui Israel, dup  toate 
blestemele leg mântului, care sunt scrise 
în cartea aceasta a legii.  
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22. Rândul de oameni care va urma, 
copiii vo tri care vor fi dup  voi, str inul 
care va veni din ar  dep rtat i toate 
popoarele, v zând pedepsirea p mântului 
acestuia i bolile cu care îl pustie te 
Domnul,  
23. V zând pucioasa i sarea i c  tot 

mântul este zgur , încât nici nu se 
seam , nici nu rode te i nu r sare pe 
el  nici  un  fir  de  iarb ,  ca  de  pe  urma  
Sodomei, Gomorei, Admei i 

eboimului, pe care le-a stricat Domnul 
în mânia Sa i în iu imea Sa,  

Fac. 19, 24-25.  
24. Vor zice : Pentru ce a f cut Domnul 

a cu ara aceasta ? Cât de mare este 
aprinderea mâniei Lui !  

3 Reg. 9, 8. Ier. 22, 8.  
25. Atunci vor r spunde : Pentru c  au 

sit leg mântul Domnului 
Dumnezeului p rin ilor lor, pe care 
Acesta l-a încheiat cu ei, când i-a scos 
din p mântul Egiptului,  

3 Reg. 9, 8-9. 2 Paral. 7, 21-22. Ier. 22, 8.  
26. i s-au dus i s-au apucat s  slujeasc  
altor dumnezei i s-au închinat acelor 
dumnezei pe care ei nu i-au cunoscut i 
pe care El nu i-a hot rât.  

Iosua 24, 20.  
27. De aceea s-a aprins mânia Domnului 
asupra Z rii acesteia i a adus El asupra 
ei toate blestemele leg mântului, scrise în 
aceast  carte a legii,  
28. i i-a lep dat Domnul din p mântul 
lor cu mânie, cu iu ime i cu aprindere 
mare  i  i-a  aruncat  în  alt  p mânt,  cum  
vedem acum.  
29. Cele ascunse sunt ale Domnului 
Dumnezeului nostru, iar cele descoperite 
sunt ale noastre i ale fiilor no tri pe veci, 
ca s  plinim toate cuvintele legii 
acesteia».  

Ps. 24, 13; 147, 9. 1 Tim. 3, 19.  
CAP. 30 

Iertare celor ce se poc iesc, osând  
celor împietri i. 
1. «Când vor veni asupra ta toate 
cuvintele acestea, binecuvântarea i 
blestemul, pe care i le-am spus eu i le 
vei primi în inima ta în toate popoarele 
printre care te va împr tia Domnul 
Dumnezeul t u,  

Deut. 11, 26; 28, 9, 15.  
2. i te vei întoarce la Domnul 
Dumnezeul t u i, cum i-am poruncit eu 
ast zi, vei asculta glasul Domnului 
Dumnezeului t u, tu i fiii t i, din toat  
inima ta i din tot sufletul t u,  

Ps. 105, 45.  
3. Atunci Domnul Dumnezeul t u va 
întoarce pe robii t i i se va milostivi 
asupra ta i iar te va aduna din toate 
popoarele printre care te-a împr tiat 
Domnul Dumnezeul t u.  

Ier. 23, 3; 29, 14.  
4. Chiar de ai fi risipit de la o margine a 
cerului pân  la cealalt  margine a cerului, 
i de acolo te va aduna Domnul 

Dumnezeul t u i te va lua i de acolo,  
Neem. 1, 9. 2 Mac. 1, 29; 2, 18.  

5. i te va aduce Domnul Dumnezeul t u 
în p mântul pe care l-au st pânit p rin ii 

i i-l vei lua în st pânire i te va face 
fericit i te va înmul i mai mult decât pe 

rin ii t i.  
Ps. 50, 11. Ier. 4, 4. Fapt. 7, 51. Rom. 2, 29.  

6. Va t ia Domnul împrejur inima ta i 
inima  urma ilor  t i,  ca  s  iube ti  pe  
Domnul Dumnezeul t u din toat  inima 
ta i din tot sufletul t u, ca s  tr ie ti.  

Deut. 10, 16.  
7. Atunci Domnul Dumnezeul t u va 
întoarce toate blestemele acestea asupra 
vr jma ilor t i i a celor ce te-au urât i 
te-au prigonit ;  
8.  Iar  tu  te  vei  întoarce  i  vei  asculta  
glasul Domnului Dumnezeului t u i vei 
împlini toate poruncile Lui pe care i le 
spun ast zi.  
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9. Domnul Dumnezeul t u î i va da cu 
prisosin  spor la tot lucrul mâinilor tale, 
la rodul pântecelui t u, la rodul 
dobitoacelor tale, la rodul p mântului t u, 

 se va bucura Domnul Dumnezeul t u 
din nou de tine, cum S-a bucurat de 

rin i t i, i- i va face bine,  
Deut. 28, 3, 11. Ier. 32, 41.  

10. De vei asculta glasul Domnului 
Dumnezeului t u, p zind i împlinind 
toate poruncile Lui, hot rârile Lui i 
legile Lui, i de te vei întoarce la Domnul 
Dumnezeul t u din toat  inima ta i din 
tot sufletul t u.  
11. C ci porunca aceasta care i-o 
poruncesc eu ast zi nu este neîn eleas  de 
tine i nu este departe.  

Is. 45, 19; 48, 16.  
12. Ea nu este în cer, ca s  zici : Cine se 
va sui pentru noi în cer, ca s  ne-o aduc  
i s  ne-o dea s-o auzim i s-o facem ?  

Rom. 10, 6.  
13.  i  nu  este  ea  nici  peste  mare,  ca  s  
zici : Cine se va duce pentru noi peste 
mare, ca s  ne-o aduc , s  ne fac  s-o 
auzim i s-o împlinim ?  
14. Ci Cuvântul acesta este foarte 
aproape  de  tine  ;  el  este  în  gura  ta  i  în  
inima ta, ca s -l faci.  

Rom. 10, 8.  
15. Iat  eu ast zi i-am pus înainte via a 
i moartea, binele i r ul,  

Deut. 11, 26; 28, 2. Sir. 15, 17.  
16. Poruncindu- i ast zi s  iube ti pe 
Domnul Dumnezeul t u, s  umbli în toate 

ile Lui i s  împline ti poruncile Lui, 
hot rârile Lui i legile Lui, ca s  tr ie ti 
i s  te înmul ti i s  te binecuvânteze 

Domnul Dumnezeul t u pe p mântul pe 
care îl vei st pâni.  
17. Iar de se va întoarce inima ta i nu vei 
asculta, ci te vei l sa ademenit i te vei 
închina la al i dumnezei i le vei sluji lor,  

Lev 26, 14. Deut. 28, 15.  
18. V  dau de tire ast zi c  ve i pieri i 
nu ve i tr i mult în p mântul pe care 

Domnul  Dumnezeu  i-l  d i  pentru  a  
rui st pânire treci tu acum Iordanul.  

Deut. 4, 26; 8, 19; 11, 17.  
19. Ca martori înaintea voastr  iau ast zi 
cerul i p mântul : via i moarte i-am 
pus eu ast zi înainte, i binecuvântare i 
blestem. Alege via a ca s  tr ie ti tu i 
urma ii t i.  

Deut. 4, 26. Is. 1, 2. Ier. 21, 8.  
20. S  iube ti pe Domnul Dumnezeul t u, 

 ascul i glasul Lui i s  te lipe ti de El ; 
ci în aceasta este via a ta i lungimea 

zilelor tale, ca s  locuie ti pe p mântul pe 
care Domnul Dumnezeul t u cu jur mânt 
l-a f duit p rin ilor t i, lui Avraam, lui 
Isaac i lui Iacov c  îl va da lor».  

Fac. 50, 24. Deut. 4, 40. Ioan 6, 27.  
CAP. 31 
Moise a az  pov uitor în locul s u pe 
Iosua Navi. 
1.  Atunci  s-a  dus  Moise  i  a  gr it  
cuvintele acestea tuturor fiilor lui Israel  
2. i le-a zis : «Eu acum sunt de o sut  
dou zeci de ani i nu mai pot intra i ie i 
i  Domnul  mi-a  zis  :  Tu  nu  vei  trece  

Iordanul acesta,  
Deut. 1, 37; 3, 27; 4, 21; 34, 7.  

3. Ci va merge înaintea ta Însu i Domnul 
Dumnezeul t u i va stârpi El pe 
popoarele acestea de la fa a ta i tu le vei 
st pâni ; i Iosua va merge înaintea ta, 
cum a zis Domnul.  

Deut. 7, 1.  
4. i va face Domnul cu ei cum a f cut i 
cu Sihon i cu Og, regii Amoreilor, care 
erau dincoace de Iordan, i cum a f cut 
cu p mântul acelora pe care i-a pierdut ;  

Num. 21, 24.  
5. Îi va da Domnul pe ei vou i ve i face 
cu ei dup  poruncile pe care vi le-am 
spus eu.  

Deut. 7, 1-2.  
6. Fi i tari i curajo i, nu v  teme i, nu v  
îngrozi i, nici nu v  sp imânta i de ei, c  
Domnul Dumnezeul t u va merge El 
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Însu i cu tine i nu se va dep rta de tine, 
nici nu te va p si».  

Deut. 7, 21. 1 Paral. 28, 20.  
7.  Apoi  a  chemat  Moise  pe  Iosua  i  
înaintea ochilor tuturor Israeli ilor i-a zis 
: «Fii tare i curajos, c  tu vei intra cu 
poporul acesta în p mântul pe care 
Domnul S-a jurat p rin ilor lui s  i-l dea 
i tu i-l vei împ i în p i de mo tenire.  

Num. 27, 18, 22. Deut. 1, 29. Iosua 1, 1, 6.  
8. Domnul Însu i va merge înaintea ta ; 
El Însu i va fi cu tine i nu se va dep rta 
de tine, nici te va p si ; nu te teme, nici 
nu te sp imânta».  

Iosua 1, 5.  
9. Apoi a scris Moise legea aceasta i a 
dat-o preo ilor, fiilor levi ilor, care purtau 
chivotul legii Domnului, i tuturor 

trânilor fiilor lui Israel.  
10. i le-a poruncit Moise acestora i le-a 
zis : «Dup  trecerea a apte ani, în anul 
iert rii, la s rb toarea corturilor,  

Lev 23, 34; 25, 10. Neem. 8, 18.  
11. Când tot Israelul va veni s  se 
înf eze înaintea fe ei Domnului 
Dumnezeului t u, în locul pe care-l va 
alege Domnul, s  cite ti legea aceasta 
înaintea a tot Israelul i în auzul lui ;  

Iosua 8, 35. Neem. 8, 1; 13, 1.  
12. S  aduni poporul, b rba ii, femeile, 
copiii i pe str inii t i care se vor afla în 
cet ile tale, ca s  aud i s  înve e i ca 

 se team  de Domnul Dumnezeul 
vostru i ca s  se sileasc  s  împlineasc  
toate cuvintele legii acesteia.  

Deut. 29, 9-11.  
13. Fiii lor care nu tiu vor auzi i vor 
înv a a se teme de Domnul Dumnezeul 
vostru în toate zilele, cât ve i tr i pe 

mântul în care trece i voi peste Iordan 
ca s -l st pâni i».  
14. Dup  aceea a zis Domnul c tre Moise 
: «Iat  s-a apropiat clipa în care s  mori ; 
cheam  pe  Iosua  i  sta i  la  u a  cortului  
adun rii, c  Eu îi voi da pove e !» i a 

venit Moise cu Iosua i au stat la u a 
cortului adun rii.  

Num. 20, 24; 27, 13. Is. 38, 1.  
15.  Atunci  S-a  ar tat  Domnul  în  cort,  în  
stâlp de nor, i stâlpul de nor a stat la u a 
cortului adun rii.  

Ie . 33, 9. Num. 9, 17. Ps. 98, 7.  
16. i a zis Domnul c tre Moise : «Iat , 
tu te vei odihni cu p rin ii t i, iar poporul 
acesta se va scula i se va desfrâna dup  
dumnezeii str ini ai p mântului aceluia în 
care va intra, iar pe Mine M  va p si i 
va c lca leg mântul Meu, pe care l-am 
încheiat cu el ;  

2 Reg. 7, 12. 3 Reg. 1, 21. Ioan 11, 11.  
17. Pentru aceasta se va aprinde mânia 
Mea asupra lui în ziua aceea i-i voi 

si, Îmi voi ascunde fa a de la ei i vor 
fi omorâ i i-i vor ajunge mul ime de 
necazuri i greut i i atunci Israel va zice 
: Aceste necazuri nu m-au ajuns ele oare 
pentru c  nu este Domnul Dumnezeul 
meu în mijlocul meu ?  

Os. 2, 8.  
18. Dar Eu Îmi voi ascunde fa a Mea de 
la el în ziua aceea, pentru toate 

delegile lui pe care le-a f cut el, 
întorcându-se la al i dumnezei.  

Deut. 32, 20.  
19. A adar, scrie- i cuvintele cânt rii 
acesteia  i  înva  pe  fiii  lui  Israel  i  le-o  
pune în gura lor, pentru ca aceast  
cântare s -Mi fie m rturie printre fiii lui 
Israel.  

Apoc. 15, 3.  
20. C ci Eu îi voi duce în p mântul cel 
bun, unde curge lapte i miere, dup  cum 
M-am jurat p rin ilor lor, i vor mânca, 
se  vor  s tura,  se  vor  îngr a,  se  vor  
îndrepta spre al i dumnezei i vor sluji 
acelora, iar pe Mine M  vor lep da i vor 

lca leg mântul Meu, pe care l-am dat 
lor.  

Fac. 50, 24. Deut. 28, 47; 32, 15.  
21. Dar când îi vor ajunge mul ime de 
nenorociri i de necazuri, atunci cântarea 
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aceasta va fi m rturie împotriva lor, c ci 
ea nu va pieri din gura lor i din gura 
urma ilor lor. Cunosc Eu cugetele lor pe 
care le au ei acum, înainte de a-i duce în 

mântul cel bun pentru care M-am jurat 
rin ilor lor».  

Ps. 138, 1. Am. 5, 25. Fapt. 7, 42-43.  
22. i a scris Moise cântarea aceasta în 
ziua aceea i a spus-o fiilor lui Israel.  
23. Iar Domnul a poruncit lui Iosua Navi 
i i-a zis : «Fii tare i curajos, c ci tu vei 

duce pe fiii lui Israel în p mântul pentru 
care M-am jurat lor, i Eu voi fi cu tine».  

Iosua 1, 6.  
24. Când a scris Moise în carte toate 
cuvintele legii acesteia pân  la sfâr it,  

4 Reg. 22, 8.  
25. Atunci Moise a poruncit levi ilor care 
purtau chivotul legii Domnului  
26. i a zis : «Lua i aceast  carte a legii i 
o pune i de-a dreapta chivotului legii 
Domnului Dumnezeului vostru i va fi ea 
acolo m rturie împotriva ta.  
27. C  eu cunosc înd tnicia ta i 
cerbicia ta ; dac i acum, când tr iesc eu 
cu voi, sunte i înd tnici înaintea 
Domnului,  dar  cu  cât  mai  mult  ve i  fi  
dup  moartea mea ?  

Marc. 10, 5.  
28. Chema i la mine pe to i b trânii 
semin iilor voastre i pe judec torii vo tri 
i pe c peteniile voastre i eu voi spune 

în auzul lor cuvintele acestea i voi 
chema martori împotriva lor cerul i 

mântul ;  
Deut. 4, 26; 32, 1. Ps. 49, 4.  

29. C ci tiu eu c  dup  moartea mea v  
ve i r zvr ti i v  ve i abate de la calea pe 
care v-am ar tat-o eu ; în zilele cele de 
apoi v  vor ajunge necazuri, pentru c  
ve i face r u înaintea ochilor Domnului 
Dumnezeu, mâniindu-L cu lucrurile 
mâinilor voastre».  

30. i a rostit Moise în auzul întregii 
ob ti a Israeli ilor cuvintele cânt rii 
acesteia pân  la sfâr it :  
CAP. 32 
Cântarea lui Moise. 
1. «Ia aminte, cerule, i voi gr i ! 
Ascult , p mântule, cuvintele gurii mele 
!  

Deut. 4, 26; 31, 28. Neem. 9, 27. Is. 1, 2.  
2. Ca ploaia s  curg  înv tura mea i 
graiurile mele s  se coboare ca roua, ca 
bura pe verdea i ca ploaia repede pe 
iarb .  

Ps. 18, 7. Is. 55, 10.  
3. C ci numele Domnului voi pream ri. 
Da i slav  Dumnezeului nostru !  

Ps. 94, 1. Apoc. 14, 7.  
4. El este t ria ; des vâr ite sunt lucrurile 
Lui, c ci toate c ile Lui sunt drepte. 
Credincios este Dumnezeu i nu este 
întru El nedreptate ; drept i adev rat este 
El,  

2 Reg. 22, 2. Ps. 5, 4; 24, 7-8. Rom. 9, 14. 1 Cor. 1, 9. 
Apoc. 15, 3.  

5. Iar ei s-au r zvr tit împotriva Lui ; ei, 
dup  netrebniciile lor, nu sunt fiii Lui, ci 
neam înd tnic i tic los. Cu acestea 

spl ti i voi Domnului ?  
Ps. 77, 8. Is. 1, 4.  

6. Popor nechibzuit i f  de minte, au 
nu este El tat l t u, Cel ce te-a zidit, te-a 

cut i te-a întemeiat ?  
Mat. 6, 9.  

7. Adu- i aminte de zilele cele de demult, 
cuget  la anii neamurilor trecute ! 
Întreab  pe tat l t u i- i va da de tire, 
întreab  pe b trâni, i- i vor spune :  

Ps. 76, 11.  
8. Când Cel Preaînalt a împ it 
mo tenire popoarelor, când a împ it pe 
fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele 
neamurilor dup  num rul îngerilor lui 
Dumnezeu ;  

Fac. 11, 8. Fapt. 17, 26.  
9. Iar partea Domnului este poporul lui 
Iacov, Israel e partea lui de mo tenire.  

1 Reg. 10, 1. 2 Reg. 14, 16.  
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10. G situ-l-a în p mânt pustiu, în pustiu 
trist i cu urlete s lbatice, i l-a ap rat, l-a 
îngrijit i l-a p zit, ca lumina ochiului 

u.  
Ie . 20, 2. Ier. 2, 6. Os. 13, 5. Ps. 16, 8.  

11. Întocmai ca vulturul care îndeamn  la 
zbor puii s i i se rote te pe deasupra lor, 
întinzându- i aripile, a luat pe Israel i l-a 
dus pe penele sale.  

Ie . 19, 4. Mat. 23, 37.  
12. Domnul l-a pov uit i n-a fost cu el 
dumnezeu str in.  

Ie . 13, 21.  
13. i l-a a ezat pe în imile p mântului 
i  l-a  hr nit  cu  roada  arinilor.  I-a  dat  s  

scoat  miere  din  piatr i  cu  untdelemn  
din stânc  vârtoas  l-a hr nit ;  

Num. 20, 8. Deut. 33, 29. 1 Reg. 14, 26. Ps. 80, 15.  
14. L-a hr nit cu unt de vac i cu lapte 
de oi, cu gr simea mieilor, a berbecilor 
de Vasan, a apilor i cu grâu gras ; a b ut 
vin, sângele bobi elor de strugure.  

Ps. 147, 3. Ier. 5, 8.  
15. A mâncat Iacov, s-a îngr at Israel i 
s-a f cut înd tnic ; îngr atu-s-a, 
îngro atu-s-a i s-a umplut de gr sime ; a 

sit pe Dumnezeu, Cel ce l-a f cut i a 
dispre uit cetatea mântuirii sale.  

Deut. 28, 47; 31, 20. Is. 17, 10. Os. 8, 13; 13, 6.  
16. Înt râtat-au râvna Lui cu dumnezei 
str ini i cu urâciunile lor L-au mâniat ;  

Ps. 77, 58.  
17. Adus-au jertfe demonilor, i nu lui 
Dumnezeu, unor dumnezei noi, pe care 
nu i-au tiut, care au venit de la vecinii 
lor i pe care p rin ii lor nu i-au cunoscut.  

Lev 17, 7. Ps. 105, 37. 1 Cor. 10, 20.  
18. Iar pe Ap torul, Cel ce te-a n scut, 
L-ai uitat i nu i-ai adus aminte de 
Dumnezeu, Cel ce te-a zidit.  

Bar. 4, 7-8.  
19.  V zut-a  Domnul  i  S-a  mâniat  i  în  
mânia Sa a trecut cu vederea pe fiii S i i 
pe fiicele Sale,  
20. i a zis : îmi voi ascunde fa a Mea de 
la ei i voi vedea cum va fi sfâr itul lor ; 

ci neam tic los sunt ei i copii în care 
nu este credincio ie.  

Deut. 31, 18. Pild. 14, 12.  
21. Ei M-au înt râtat la gelozie prin cei 
ce nu sunt Dumnezeu i au aprins mânia 
Mea prin idolii lor ; îi voi înt râta i Eu 
pe ei printr-un popor care nu e popor, le 
voi aprinde mânia printr-un neam f  
pricepere.  

Ps. 30, 6. Fapt. 13, 46. Rom. 10, 19.  
22. C  foc s-a aprins din pricina mâniei 
Mele : va arde pân  în fundul locuin ei 
mor ilor, va mânca p mântul i roadele 
lui i va pârjoli temeliile mun ilor.  

Ier. 15, 14.  
23. Voi strânge împotriva lor necazuri i 
voi cheltui asupra lor toate s ge ile Mele 
;  

Lev 26, 28. Iov 6, 4; 16, 12. Ps. 37, 2.  
24. Istovi i vor fi de foame i pr di i de 
lingoare i molim  rea ; voi trimite 
asupra lor din ii fiarelor, veninul 
târâtoarelor din pulbere voi trimite.  
25. De din afar  îi va pierde sabia, iar 
prin case groaza, pierzând pe tân r i pe 
tân , pe copilul de i pe b trânul 
acoperit de c runte e.  

Plâng. 1, 20; 2, 11. Avac. 2, 17.  
26. Am zis : Îi voi împr tia i voi terge 
pomenirea lor dintre oameni.  
27. Dar am amânat aceasta, pentru 

utatea vr jma ilor, ca vr jma ii lor s  
nu se mândreasc i s  zic  : Mâna 
noastr  este puternic i toate acestea nu 
le-a f cut Domnul.  

Ps. 139, 8.  
28. C  ace tia sunt oameni care i-au 
pierdut mintea i n-au nici o pricepere.  
29.  O,  de  ar  judeca  ei  i  de  s-ar  gândi  la  
aceasta ! De ar pricepe ce are s  fie cu ei 
mai pe urm  :  

Ps. 106, 43. Ier. 9, 12.  
30. Cum ar putea unul s  pun  pe fug  o 
mie, i doi, zece mii, dac  ap torul lor 
nu i-ar vinde i Domnul nu i-ar p si !  

Lev 26, 8. Os. 4, 10.  
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31. C ci ap torul lor nu este ca 
Ap torul nostru i la aceasta chiar 
vr jma ii no tri sunt martori.  

Is. 17, 10.  
32.  C  via  lor  este  din  vi a  de  vie  a  
Sodomei i din esurile Gomorei ; 
strugurii lor sunt struguri otr vi i i 
bobi ele lor amare ;  

Fac. 18, 20. Is. 1, 9. Ier. 23, 14.  
33. Vinul lor este venin de scorpion i 
otrav  pierz toare de aspid .  
34. Au nu sunt acestea ascunse la Mine ? 

i nu sunt ele pecetluite în c rile Mele 
?  
35. A Mea este r zbunarea i r spl tirea 
când se va poticni piciorul lor ; c  
aproape este ziua pieirii lor i curând vor 
veni cele g tite pentru ei.  

Ps. 93, 1; 149, 7-8. Sir. 28, 1. Rom. 12, 19. Evr. 10, 30.  
36. Iar Domnul va judeca pe poporul S u 
i Se va milostivi asupra robilor S i, când 

va vedea c  a sl bit t ria lor i c  nu se 
mai afl  nici robi, nici slobozi.  

Ps. 134, 14; 149, 9.  
37. Atunci Domnul va zice : Unde sunt 
dumnezeii lor i t ria în care n jduiau 
ei ?  

3 Reg. 18, 27. Ier. 2, 28.  
38. Unde sunt cei ce au mâncat gr simea 
jertfelor lor i au b ut vinul turn rilor lor 
?  S  se  scoale,  s  v  ajute  i  s  v  fie  
ocrotire.  

Lev 3, 17.  
39. Vede i, vede i, dar, c  Eu sunt i nu 
este alt Dumnezeu afar  de Mine : Eu 
omor i înviez, Eu r nesc i t duiesc i 
nimeni nu poate sc pa din mâna Mea !  

Deut. 4, 35. 1 Reg. 2, 6. 4 Reg. 5, 7. Iov 5, 18. Ps. 29, 2; 
67, 21; 70, 22. Is. 38, 16; 45, 5. Tob. 13, 2. În el. 16, 13.  

40. Eu ridic la cer mâna Mea i M  jur pe 
dreapta Mea i zic : Viu sunt Eu în veac !  

Fac. 22, 16. Ps. 17, 49. Ier. 10, 10.  
41. Când voi ascu i sabia Mea cea 
lucitoare i va începe mâna Mea a judeca, 

 voi r zbuna pe vr jma ii Mei i celor 
ce M  ur sc le voi r spl ti.  

42. Ad pa-voi s ge ile Mele cu sânge i 
sabia Mea se va s tura de carnea i de 
sângele celor uci i i robi i i de capetele 

peteniilor vr jma ului.  
43. Veseli i-v , ceruri, împreun  cu El i 

 închina i Lui to i îngerii lui Dumnezeu 
! Veseli i-v , neamuri, împreun  cu 
poporul Lui i s  se înt reasc  to i fiii lui 
Dumnezeu ! C ci El va r zbuna sângele 
robilor S i i va r spl ti cu r zbunare 
vr jma ilor S i i celor ce-L ur sc le va 

spl ti i va cur i Domnul p mântul 
poporului S u !»  

Num. 14, 9. Ps. 9, 12. Is. 11, 11-14. Rom. 15, 10. Apoc. 
19, 1.  

44. În ziua aceea a scris Moise cântarea 
aceasta i a spus-o fiilor lui Israel. Atunci 
a venit Moise la popor i a rostit toate 
cuvintele cânt rii acesteia în auzul 
poporului, el i Iosua, fiul lui Navi.  

2 Mac. 7, 6.  
45. Iar dup  ce a rostit Moise toate 
cuvintele acestea înaintea a tot Israelul, 
le-a zis :  
46. «Pune i la inima voastr  toate 
cuvintele pe care vi le-am spus eu ast zi 
i s  le l sa i mo tenire copiilor vo tri, ca 
 se sileasc i ei a împlini toate 

poruncile legii acesteia ;  
47. C ci acestea nu sunt în de ert date 
vou , ci acestea sunt via a voastr i prin 
acestea ve i tr i mult  vreme în p mântul 
acela în care trece i acum peste Iordan, ca 

-l st pâni i».  
Ie . 20, 12. Deut. 11, 9. Is. 38, 16.  

48. Tot în ziua aceea a gr it Domnul cu 
Moise i a zis :  
49. «Suie-te în muntele acesta al 
Abarimului, în muntele Nebo, care este în 

mântul Moabului, în fa a Ierihonului, i 
prive te asupra Canaanului, pe care-l dau 
în st pânirea fiilor lui Israel,  

Num. 27, 12-13.  
50. i mori pe munte i te adaug  la 
poporul t u, cum a murit i Aaron, fratele 
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u, pe muntele Hor i s-a ad ugat la 
poporul s u,  

Num. 20, 33; 33, 38.  
51. Pentru c  a i gre it înaintea Mea în 
mijlocul fiilor lui Israel, la apele Meribei, 
la Cade , în pustiul Sin, i pentru c  n-a i 
ar tat sfin enia Mea între fiii lui Israel.  

Num. 20, 13; 27, 14. Ps. 80, 7.  
52. Numai de departe vei vedea p mântul 
pe care Eu îl dau fiilor lui Israel, dar de 
intrat nu vei intra în p mântul acela».  

Num. 20, 12.  
CAP. 33 
Moise binecuvânteaz  poporul i 
prooroce te. 
1. Iat  acum i binecuvântarea cu care 
Moise, omul lui Dumnezeu, a 
binecuvântat pe fiii lui Israel înainte de 
moartea sa.  

Fac. 49, 1. Sir. 3, 8-9.  
2. i a zis el : «Venit-a Domnul din Sinai 
i ni S-a descoperit întru slava Sa în Seir ; 

str lucit-a din Mun ii Paranului i a ie it 
cu mul ime mare de sfin i, având la 
dreapta focul legii.  
Jud. 5, 4. Ps. 67, 8, 18. Avac. 3, 3. Fapt. 7, 53. Evr. 12, 21.  
3. Cu adev rat El a iubit pe poporul S u. 
To i sfin ii Lui sunt sub mâna Lui i au 

zut la picioarele Lui ca s  asculte 
cuvintele Lui.  

În el. 3, 1. Ioan 10, 29.  
4.  Moise  ne-a  dat  o  lege,  mo tenire  a  
ob tii lui Iacov ;  

Ps. 147, 8. Ioan 7, 19.  
5.  El  a  fost  regele  lui  Israel,  când  se  
adunau c peteniile popoarelor împreun  
cu semin iile lui Israel.  
6.  S  tr iasc  Ruben  i  s  nu  moar ,  i  
Simeon s  nu fie pu in la num r !  

Fac. 49, 4.  
7. Iar pentru Iuda a zis acestea : «Ascult , 
Doamne, glasul lui Iuda i adu-l la 
poporul s u ; cu mâinile sale s  se apere 
i Tu s -i fii ajutor împotriva vr jma ilor 

lui».  
Fac. 49, 10. Evr. 7, 14.  

8.  Pentru  Levi  a  zis  :  «Urimul  T u,  
Doamne, i Tumimul T u s  fie pentru 

rbatul T u cel sfânt, pe care Tu l-ai 
încercat la Massa i cu care Tu Te-ai 
certat la apele Meribei ;  

Ie . 17, 7; 28, 30. Num. 20, 13.  
9. Care a zis de tat l s u i de mama sa : 
«Nu i-am v zut», i pe fra ii s i nu i-a 
cunoscut i de fiii s i nu tie nimic ; c ci 
ei au inut cuvintele Tale i leg mântul 

u l-au p zit ;  
Ie . 32, 27-28. Mat. 4, 22; 10, 37; 19, 27. Luc. 14, 26; 18, 

28-29.  
10. Înva  pe Iacov legile Tale i pe Israel 
poruncile Tale ; pune t mâie înaintea 
fe ei Tale i arderi de tot pe jertfelnicul 

u.  
Lev 10, 11.  

11. Binecuvinteaz , Doamne, puterea lui 
i lucrul mâinilor lui fie- i pl cut ; love te 

coapsele celor ce se ridic  împotriva lui 
i celor ce-l ur sc, ca s  nu se poat  

împotrivi».  
12. Pentru Veniamin a zis : «Iubitul 
Domnului va sta lâng  El f  primejdie 
i Dumnezeu îl va ocroti în toat  vremea 
i el va odihni pe umerii Lui».  

Iosua 18, 11.  
13. Pentru Iosif a zis : «S  binecuvânteze 
Domnul p mântul lui cu darurile cele 
alese ale cerului, cu roua i cu darurile 
adâncului celui dedesubt ;  

Fac. 27, 28; 49, 25.  
14. Cu roade alese din cele pe care le face 

 creasc  soarele i cu cele mai bune 
roade care odr slesc în fiecare lun  ;  
15. Cu cele mai alese din câte dau mun ii 
cei vechi i cu darurile alese ale 
dealurilor celor ve nice ;  
16. i cu darurile cele alese ale 

mântului i ale celor ce-l umplu. 
Binecuvântarea Celui ce S-a ar tat în rug 

 vin  pe capul lui Iosif, pe cre tetul 
celui dintâi dintre fra ii lui !  

Fac. 49, 26. Ie . 3, 2.  
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17. Frumuse ea lui s  fie ca a taurului 
întâi n scut i coarnele lui s  fie ca i 
coarnele bivolului ; cu acelea va împunge 
popoarele toate pân  la marginile 

mântului ; acestea sunt mul imile mari 
ale lui Efraim, acestea sunt miile lui 
Manase».  

Fac. 48, 19-20; 49, 6, 24. Num. 23, 22.  
18. Pentru Zabulon a zis : «Vesele te-te, 
Zabulon, în c ile tale i tu, Isahare, în 
corturile tale !  
19. Chema-vor ace tia poporul pe munte 
i acolo vor junghia jertfele cele legiuite, 
ci se hr nesc cu bog ia m rii i cu 

comorile cele ascunse în nisip».  
Ps. 50, 18-20.  

20. Pentru Gad a zis : «Binecuvântat s  
fie cel ce a sporit pe Gad, care odihne te 
ca un pui de leu i sf râm i bra i cap.  
21. Alesu- i-a el pârga cea bun  a rii ; 
acolo fost-a p strat  o mo ie de c petenie 
; venit-a în fruntea poporului i a împlinit 
dreptatea Domnului i judec ile lui 
Israel».  

3 Reg. 17, 3; 18, 19, 21, 36.  
22. Pentru Dan a zis : «Dan este pui de 
leu, care se arunc  din Vasan».  

Iosua 19, 47.  
23. Pentru Neftali a zis : «Neftali, tu cel 

tul de bun voin i plin de 
binecuvântarea Domnului, ia marea i 
partea cea de miaz zi în st pânire».  

Fac. 49, 21. Iosua 19, 32-34.  
24. Pentru A er a zis : «Binecuvântat s  
fie A er între fii, iubit s  fie de fra ii lui i 

i afunde în untdelemn piciorul lui.  
Iosua 19, 34.  

25. De fier i de aram  s  fie z voarele i 
lini tea ta s in  cât zilele vie ii tale.  
26.  Nimeni,  o  Israele,  nu  este  ca  
Dumnezeu, Care s  mearg  pe ceruri 
întru ajutorul t u i pe nori întru slava Sa.  

Ps. 113, 11.  
27. Dumnezeu este liman din vremi 
str vechi ; c ci cu bra ul Lui cel ve nic El 

te sprijin i din fa a ta gonind vr jma ii, 
zice : «Stârpe te-i !»  
28. Israel locuie te neprimejduit. Ochiul 
lui Iacov prive te îmbel ugat de pâine i 
de vin, i cerurile lui picur  rou .  

Num. 23, 9. Ier. 23, 6; 33, 16. Ps. 64, 10-11.  
29. Ferice de tine, Israele ! Cine este 
asemenea ie, popor izb vit de Domnul, 
scutul i ajutorul t u, sabia i slava ta. 
Vr jma ii t i se vor da înapoi înaintea ta 
i tu vei c lca peste grumajii lor !»  

2 Reg. 7, 10, 23; 22, 34-35. Ps. 43, 4; 65, 2.  
CAP. 34 
Moartea lui Moise. 
1. Atunci s-a suit Moise din esurile 
Moabului în Muntele Nebo, pe vârful 
Fazga, care este în fa a Ierihonului, i i-a 
ar tat Domnul tot p mântul Galaad pân  
la Dan,  

2 Mac. 2, 4.  
2. Tot p mântul lui Neftali, tot p mântul 
lui Efraim i Manase i tot p mântul lui 
Iuda pân  la marea cea de la asfin it,  
3. Partea de la miaz zi a rii, esul 
Ierihonului, cetatea Palmierilor, pân  la 

oar.  
Fac. 19, 22. 4 Reg. 2, 4-5.  

4.  i  i-a  zis  Domnul  :  «Iat  p mântul  
pentru care M-am jurat lui Avraam, lui 
Isaac i lui Iacov, zicând : Semin iei tale 
îl voi da. Te-am învrednicit s -l vezi cu 
ochii t i ; dar în el nu vei intra !  

Fac. 12, 7; 13, 15, 18; 15, 18; 26, 3. Deut. 4, 21-22.  
5. i a murit Moise, robul lui Dumnezeu, 
acolo, în p mântul Moabului, dup  
Cuvântul Domnului ;  

Num. 20, 12. Iosua 24, 29.  
6. i a fost îngropat în vale, în p mântul 
Moabului, în fa a Bet-Peorului, dar 
nimeni nu tie mormântul lui nici pân  în 
ziua de ast zi.  

Deut. 32, 50. Iuda 1, 9.  
7. i era Moise de o sut  dou zeci de ani, 
când a murit ; dar vederea lui nu sl bise 
i t ria lui nu se împu inase.  

Deut. 31, 2.  
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8. i au plâns fiii lui Israel pe Moise, în 
esurile Moabului, la Iordan, aproape de 

Ierihon, treizeci de zile, pân  s-au 
împlinit zilele de jelit i de plâns dup  
Moise.  

Num. 20, 29.  
9. Iar Iosua, fiul lui Navi, s-a umplut de 
duhul în elepciunii, pentru c  î i pusese 
Moise mâinile asupra lui, i i s-au supus 
fiii lui Israel i au f cut a a dup  cum le 
poruncise Domnul prin Moise.  

Num. 27, 18, 20. Fapt. 8, 17.  

10. De atunci nu s-a mai ridicat în Israel 
prooroc asemenea lui Moise pe care 
Dumnezeu s -l fi cunoscut fa  c tre fa , 
nici s  s vâr easc  toate semnele i 
minunile cu care Domnul l-a trimis în 

mântul Egiptului asupra lui Faraon i 
asupra tuturor dreg torilor lui i asupra a 
tot p mântul lui ; nici s  fac  cu mân  
tare i cu mari înfrico ri ceea ce a f cut 
Moise înaintea ochilor a tot Israelul.  

Ie . 33, 11. Num. 12, 8. Mat. 12, 41

.  
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CARTEA LUI IOSUA NAVI 
 

CAP. 1 
Domnul îmb rb teaz  pe Iosua. 
1. Dup  moartea lui Moise, robul 
Domnului, a gr it Domnul cu Iosua, fiul 
lui Navi, slujitorul lui Moise, i a zis :  

Ie . 17, 9. Num. 27, 18.  
2. «Moise, robul Meu, a murit. Scoal  dar 
i treci Iordanul tu i tot poporul acesta, 

în ara pe care o voi da fiilor lui Israel.  
Deut. 34, 5.  

3. Tot locul pe care vor c lca t lpile 
picioarelor voastre, îl voi da vou , cum 
am spus lui Moise :  

Deut. 11, 24. Iosua 14, 9.  
4. De la pustie i de la Libanul acesta 
pân  la râul cel mare, pân  la râul 
Eufratului i pân  la marea cea mare spre 
asfin itul soarelui vor fi hotarele voastre.  

Ie . 23, 31.  
5. Nimeni nu se va putea împotrivi ie, în 
toate zilele vie ii tale. Precum am fost cu 
Moise,  a a  voi  fi  i  cu  tine  ;  nu  M  voi  
dep rta de tine i nu te voi p si.  

Deut. 31, 8. Evr. 13, 5.  
6. Fii tare i curajos, c  tu vei împ i 
poporului acestuia, prin sor i, ara pe care 
M-am jurat p rin ilor lor s  le-o dau.  

Deut. 1, 38; 3, 28; 28, 14; 31, 7.  
7.  Fii  dar  tare  i  foarte  curajos,  ca  s  

ze ti i s  împline ti toat  legea pe care 
i-a încredin at-o Moise, robul Meu ; s  

nu te aba i de la ea nici la dreapta nici la 
stânga, ca s  pricepi toate câte ai de f cut.  

Deut. 17, 20. Evr. 3, 5.  
8. S  nu se pogoare cartea legii acesteia 
de pe buzele tale, ci c uze te-te de ea 
ziua i noaptea, ca s  pline ti întocmai tot 
ce  este  scris  în  ea  ;  atunci  vei  fi  cu  
izbând  în c ile tale i vei p i cu spor.  

Ps. 1, 2.  
9. Iat  î i poruncesc : Fii tare i curajos, 

 nu te temi, nici s  te sp imântezi, c ci 

Domnul Dumnezeul t u este cu tine 
pretutindenea, oriunde vei merge».  
10. Atunci a poruncit Iosua c peteniilor 
poporului i a zis :  
11. «Trece i prin tab i porunci i 
poporului i-i zice i : Preg ti i-v  
merinde de drum, c  dup  trei zile ve i 
trece peste Iordanul acesta, ca s  merge i 
i s  lua i în st pânire p mântul pe care 

Domnul Dumnezeul p rin ilor vo tri are 
 vi-l dea».  

Iosua 3, 2.  
12. Iar semin iei lui Ruben i semin iei 
lui Gad i la jum tate din semin ia lui 
Manase, Iosua le-a zis :  
13. «Aduce i-v  aminte ce v-a poruncit 
Moise,  sluga  Domnului,  când  v-a  zis  :  
Domnul Dumnezeul vostru v-a lini tit i 
v-a dat p mântul acesta.  

Num. 32, 20.  
14. Femeile voastre, copiii vo tri i vitele 
voastre s  r mân  în p mântul pe care vi 
l-a dat Moise dincoace de Iordan, iar voi 
to i câ i pute i lupta, înarmându-v , 
duce i-v  înaintea fra ilor vo tri i le 
ajuta i,  

Num. 32, 29. Iosua 4, 12.  
15. Pân  ce Domnul Dumnezeul vostru 
va lini ti i pe fra ii vo tri, cum va lini tit 
i  pe  voi,  i  pân  ce  vor  primi  i  ei  de  

mo tenire p mântul pe care Domnul 
Dumnezeul vostru îl d  lor. Atunci v  
ve i întoarce în mo tenirea voastr i ve i 
st pâni p mântul pe care Moise, sluga 
Domnului, vi l-a dat dincolo de Iordan, 
spre r ritul soarelui».  
16. Iar ei  au r spuns lui Iosua i  au zis :  
«Toate, oricâte ne vei porunci, vom face 
i oriunde ne vei trimite, vom merge.  

Ie . 19, 8.  
17. Cum am ascultat pe Moise, a a te 
vom  asculta  i  pe  tine,  numai  s  fie  
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Domnul Dumnezeul t u cu tine cum a 
fost cu Moise.  
18. Tot cel ce se va împotrivi poruncilor 
tale i nu va asculta cuvintele tale, în 
toate câte vei porunci, s  moar . Dar fii 
tare i curajos !»  
CAP. 2 
Iscoadele trimise de Iosua la Ierihon. 
1. Atunci Iosua, fiul lui Navi, a trimis în 
tain  din Sitim doi tineri s  iscodeasc  
ara i a zis : «Duce i-v i cerceta i ara 
i mai ales Ierihonul !» i s-au dus cei 

doi tineri i, ajungând la Ierihon, au intrat 
în casa unei desfrânate, al c rei nume era 
Rahab, i au r mas s  se odihneasc  
acolo.  

Num. 25, 1. Iosua 7, 2. Iac. 2, 25. Evr. 11, 31.  
2. i  s-a dat de tire regelui Ierihonului :  
«Iat , ni te oameni din fiii lui Israel au 
venit aici în noaptea aceasta, ca s  
iscodeasc ara !»  
3. Iar regele Ierihonului a trimis la Rahab 

 i se spun  : «Scoate pe oamenii care au 
intrat în casa ta, în noaptea aceasta, c  au 
venit s  iscodeasc ara».  
4. Femeia îns , luând pe cei doi oameni, 
i-a ascuns i a zis : «Adev rat, au venit la 
mine ni te oameni,  

Iosua 6, 16.  
5. Dar în amurg, când se închideau 
por ile, b rba ii au plecat i nu tiu unde 
s-au dus. Alerga i dup  ei i-i ve i 
ajunge».  
6. Apoi ea a suit pe cei doi oameni pe 
acoperi i i-a ascuns în ni te fuioare de 
în ce se aflau pe acoperi ul casei ei.  
7. Iar trimi ii regelui au alergat dup  ei 
pe drumul cel c tre Iordan, pân  la vad, i 
por ile s-au închis îndat  ce au ie it cei ce 
urm reau pe iscoade.  
8. Înainte îns  de a adormi iscoadele 
femeia s-a suit la dân ii pe acoperi ,  
9.  i  le-a  zis  :  « tiu  c  Domnul  v-a  dat  
vou  p mântul acesta, c ci frica voastr  a 

zut asupra noastr i to i locuitorii 
mântului acestuia au fric  de voi,  

Num. 21, 3.  
10.  Pentru  c  am  auzit  noi  cum  a  secat  
Domnul Dumnezeu înaintea voastr  
Marea Ro ie, când ah ie it din Egipt, i 
câte  a i  f cut  voi  cu  cei  doi  regi  ai  
Amoreilor peste Iordan, cu Sihon i cu 
Og, pe care i-a i pierdut.  

Ie . 14, 21, 22, 29. Num. 21, 23.  
11. Când am auzit noi de acestea, ne-a 
sl bit inima i în nici unul din noi n-a mai 

mas b rb ie în fa a voastr , c ci 
Domnul Dumnezeul vostru este 
Dumnezeu în cer sus i pe p mânt jos.  

Ie . 15, 14. Deut. 4, 39.  
12. Acum dar jura i-mi pe Domnul 
Dumnezeul vostru c , precum am f cut 
eu mil  cu voi, ve i face i voi mil  cu 
casa tat lui meu i da i-mi semn de 

dejde,  
Iosua 6, 17-23.  

13. C  ve i l sa cu via  pe tat l meu, pe 
mama mea, pe fra ii mei, pe surorile 
mele, toat  casa mea i ve i izb vi 
sufletul meu de la moarte».  
14. Iar oamenii aceia au zis c tre dânsa : 
«Sufletul nostru îl vom pune pentru voi». 

i ea a zis : «Când Domnul v  va da 
cetatea aceasta, s  face i cu mine mil i 
dreptate».  

Iosua 6, 21.  
15. Apoi le-a dat drumul cu o frânghie pe 
fereastr , c ci casa ei era în zidul cet ii 
i ea locuia chiar deasupra zidului.  

2 Cor. 11, 32.  
16. i le-a zis : «Duce i-v  în munte, ca 

 nu v  întâlni i cu cei ce v  urm resc i 
sta i acolo ascun i trei zile, pân  se vor 
întoarce cei ce v  urm resc i apoi v  ve i 
duce în drumul vostru».  
17. Iar oamenii aceia au zis c tre dânsa : 
«De nu vei face cum î i vom zice, vom fi 
slobozi de acest jur mânt al t u :  
18. Iat , când vom intra noi în cetate pe 
partea aceasta, tu s  pui semn aceast  
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funie ro ie la fereastra pe care ne-ai 
slobozit, iar pe tat l t u, pe mama ta, pe 
fra ii t i i pe to i cei din familia tat lui 

u s -i aduni în casa ta.  
19. i de va ie i cineva afar  pe u a casei 
tale, sângele aceluia s  fie asupra capului 
lui,  i  noi  vom  fi  slobozi  de  acest  
jur mânt  al  t u  ;  iar  cine  va  fi  cu  tine  în  
casa ta, sângele aceluia s  fie asupra 
capului nostru, de se va atinge de el mâna 
cuiva.  
20. Dac  îns  ne va n stui cineva i va 
descoperi fapta noastr , atunci vom fi 
slobozi de acest jur mânt al t u».  
21. i ea le-a zis : «S  fie cum ai gr it !» 
Apoi le-a dat drumul i s-au dus, iar ea a 
legat la fereastr  funia cea ro ie.  
22. Ducându-se oamenii aceia i 
ajungând în munte, au a teptat acolo trei 
zile, pân  ce s-au întors cei ce-i 
urm reau, care-i c utaser  pe toate 
drumurile i nu-i g sir .  
23. Întorcându-se apoi, cei doi tineri s-au 
coborât din munte, au trecut Iordanul i 
au venit la Iosua, fiul lui Navi, i i-au 
povestit tot ce se întâmplase cu ei,  
24. i au zis c tre Iosua : «Domnul 
Dumnezeul nostru a dat tot p mântul 
acesta în mâinile noastre i to i cei ce 
locuiesc în ara aceea tremur  de frica 
noastr ».  
CAP. 3 
Trecerea Iordanului. 
1. Sculându-se apoi Iosua a doua zi dis-
de-diminea , a pornit de la Sitim i a 
venit pân  la Iordan, el i to i fiii lui 
Israel, i au poposit acolo înainte de a-l 
trece.  

Num. 25, 1. Iosua 6, 12-13. Ps. 104, 43.  
2. Iar dup  trei zile au trecut vestitori prin 
tab ,  
3. i au poruncit poporului, zicând : 
«Când ve i vedea chivotul leg mântului 
Domnului Dumnezeului vostru i preo ii 

vo tri i pe levi ii cei ce-l duc, atunci s  
porni i i voi de la locul vostru i s  
merge i dup  el.  
4. Iar dep rtarea între voi i el s  fie ca de 
dou  mii de co i ; s  nu v  apropia i prea 
mult de el, ca s  pute i vedea bine calea 
pe care ave i s  merge i ; c ci înainte n-

i mai umblat pe calea aceasta 
niciodat ».  
5.  i  a  mai  zis  Iosua  c tre  popor  :  
«Sfin i-v  pentru diminea , c ci mâine 
are s  fac  Domnul minuni între voi».  

Ie . 19, 10. Lev 20, 7. Iosua 7, 13.  
6. Iar preo ilor le-a zis Iosua : «Ridica i 
chivotul leg mântului Domnului i 
merge i înaintea poporului !» i au luat 
preo ii chivotul leg mântului Domnului 
i au purces înaintea poporului.  

Num. 4, 15.  
7. Atunci a zis Domnul c tre Iosua : «În 
ziua aceasta voi începe a te pream ri 
înaintea ochilor tuturor fiilor lui Israel, ca 

 cunoasc  ei c , precum am fost cu 
Moise, a a am s  fiu i cu tine.  

Iosua 4, 14.  
8. Tu îns  s  porunce ti preo ilor care 
poart  chivotul leg mântului i s  zici : 
«Îndat  ce ve i intra în mijlocul apelor 
Iordanului, s  v  opri i în Iordan !»  
9. Iar Iosua a zis c tre fiii lui Israel : 
«Veni i încoace i asculta i cuvintele 
Domnului Dumnezeului vostru.  
10. Din aceasta ve i cunoa te c  în 
mijlocul vostru este Dumnezeul cel viu 
Care va alunga de la voi pe Canaanei, pe 
Hetei, pe Hevei, pe Ferezei, pe 
Gherghesei, pe Amorei i pe Iebusei.  

Fac. 15, 19-21. Ie . 3, 8. Ier. 10, 10. Fapt. 13, 19.  
11. Iat  chivotul leg mântului Domnului 
a tot p mântul va trece înaintea voastr  
peste Iordan.  

Ps. 8, 1. Fapt. 7, 45.  
12. S  v  alege i doisprezece oameni 
dintre  fiii  lui  Israel,  câte  un  om  din  
fiecare semin ie ;  
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13. i îndat  ce t lpile picioarelor 
preo ilor care duc Chivotul Domnului, 
St pânul a tot p mântul, vor c lca în apa 
Iordanului, apele Iordanului se vor 
desp i : cele de la vale se vor scurge, iar 
cele care vin din sus se vor opri ca un 
perete».  

Ps. 73, 15; 113, 3.  
14. Deci poporul a pornit de la corturile 
sale, ca s  treac  Iordanul, iar preo ii care 
duceau chivotul leg mântului Domnului 
mergeau înaintea poporului.  

Fapt. 7, 45.  
15. Îndat  ce preo ii cei ce duceau 
chivotul au intrat în Iordan i picioarele 
preo ilor, care duceau chivotul, s-au 
afundat în apa Iordanului,  

1 Paral. 12, 15. Sir. 24, 26-28.  
16. Apa care curgea din sus s-a oprit i s-
a f cut perete pe o foarte mare dep rtare, 
pân  la cetatea Adam, care e lâng  

artan, iar cea care curgea spre marea cea 
din Arabah, spre Marea S rat , s-a scurs 
i  a  secat,  iar  poporul  a  trecut  în  fa a  

Ierihonului. Atunci Iordanul umplea 
matca sa i ie ea din toate malurile sale, 
ca în timpul seceri ului grâului.  

Ie . 14, 21. Ps. 65, 5. Avac. 3, 9. Sir. 39, 23.  
17. Preo ii care duceau chivotul 
leg mântului Domnului st teau ca pe 
uscat în mijlocul Iordanului, cu picioarele 
neudate ; iar fiii lui Israel au mers ca pe 
uscat, pân  ce tot poporul a trecut prin 
Iordan.  
CAP. 4 
Semn de amintire despre trecerea 
Iordanului. 
1. Dup  ce a ispr vit tot poporul de trecut 
Iordanul ; a gr it Domnul c tre Iosua i a 
zis :  
2. «Ia din popor doisprezece b rba i, câte 
un om din fiecare semin ie,  
3. i le porunce te : «Lua i din mijlocul 
Iordanului dou sprezece pietre, duce i-le 

cu voi i le pune i în tab ra voastr , unde 
ave i s  t râ i la noapte».  
4. i a chemat Iosua doisprezece b rba i 
pe care i-i alesese dintre fiii lui Israel, 
câte un om din fiecare semin ie,  
5. i le-a zis : «Merge i înaintea 
chivotului Domnului Dumnezeului 
vostru, în mijlocul Iordanului, i lua i de 
acolo i ridica i pe umerii vo tri fiecare 
câte o piatr , dup  num rul celor 
dou sprezece semin ii ale lui Israel,  
6. Ca s  v  fie acestea puse pentru 
totdeauna ca semn în mijlocul vostru i, 
când v  vor întreba mâine copiii vo tri i 
vor zice : Ce înseamn  aici pietrele 
acestea ?  
7. Atunci ve i spune fiilor vo tri : Apele 
Iordanului s-au desp it înaintea 
chivotului leg mântului Domnului a tot 

mântul, când acesta l-a trecut. i a a 
pietrele acestea vor fi pentru fiii lui Israel 
amintire pentru vecie».  

Iosua 3, 13.  
8. i au f cut fiii lui Israel a a cum le-a 
poruncit Iosua : dup  ce au ispr vit fiii lui 
Israel de trecut Iordanul, au luat 
dou sprezece pietre din Iordan, precum 
Domnul poruncise lui Iosua, dup  
num rul semin iilor fiilor lui Israel i le-
au dus cu ei în tab i le-au pus acolo.  
9. Iosua îns  a pus alte dou sprezece 
pietre în mijlocul Iordanului, pe locul 
unde au stat picioarele preo ilor care 
duceau chivotul leg mântului Domnului, 
i sunt acolo pân  în ziua de ast zi.  

10. Preo ii care duceau chivotul 
Domnului au stat în mijlocul Iordanului 
pân  ce  a  ispr vit  Iosua  toate  câte  îi  
poruncise Domnul s  spun  poporului, 
cum poruncise Moise lui Iosua. i 
poporul a gr bit s  treac  Iordanul.  
11.  Iar  dup  ce  a  trecut  tot  poporul,  a  
trecut i chivotul Domnului i preo ii au 
mers iar i în fruntea poporului.  
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12. Atunci au trecut i fiii lui Ruben, fiii 
lui Gad i jum tate din semin ia lui 
Manase, gata de r zboi, înaintea fiilor lui 
Israel, cum le poruncise Moise.  

Num. 32, 29. Iosua 1, 14.  
13. Ca la patruzeci de mii de oameni 
înarma i pentru r zboi au trecut înaintea 
Domnului, ca s  lupte împotriva cet ii 
Ierihonului.  
14. În ziua aceea a pream rit Domnul pe 
Iosua înaintea a tot neamul lui Israel i s-
au  temut  de  dânsul  cât  a  tr it,  cum  se  
temuser i de Moise.  

Iosua 3, 7.  
15. Apoi a gr it Domnul cu Iosua i a zis 
:  
16. «Porunce te preo ilor care duc 
chivotul m rturiei Domnului, s  ias  din 
Iordan».  
17. i a poruncit Iosua preo ilor i a zis : 
«Ie i din Iordan !»  
18. i cum au ie it din Iordan preo ii, cei 
ce duceau chivotul leg mântului 
Domnului, i i-au pus picioarele pe 
uscat, apa Iordanului a pornit pe albia sa 
i a curs ca mai înainte, pân  peste 

maluri.  
19. Poporul a ie it din Iordan în ziua a 
zecea a lunii întâi i au t rât fiii lui 
Israel la Ghilgal, în partea de r rit a 
Ierihonului.  
20. Iar cele dou sprezece pietre pe care le 
luaser  ei din Iordan, le-a a ezat Iosua în 
Ghilgal.  
21. i a zis fiilor lui Israel : «Când v  vor 
întreba fiii vo tri mâine i vor zice : Ce 
înseamn  aceste pietre ?  
22. S  spune i fiilor vo tri : Israel a trecut 
prin Iordanul acesta, ca pe uscat,  
23. C ci Domnul Dumnezeul vostru a 
secat apele Iordanului înaintea lor, pân  
ce le-au trecut, cum f cuse Domnul 
Dumnezeul vostru i cu Marea Ro ie, pe 

care a secat-o Domnul Dumnezeul nostru 
înaintea noastr  pân  ce am trecut-o,  

Ie . 14, 21. Ps. 77, 13; 113, 3.  
24. Ca s  cunoasc  toate neamurile 

mântului c  puterea Domnului este 
mare i ca voi s  v  teme i de Domnul 
Dumnezeul vostru, în toat  vremea».  

Ps. 33, 9.  
CAP. 5 

ierea împrejur i serbarea Pa tilor 
în p mântul f duin ei. 
1. Când au auzit regii Amoreilor, care 
locuiau peste Iordan i regii Canaaneilor, 
care locuiau pe lâng  mare, c  Domnul 
Dumnezeu a secat râul Iordanului 
înaintea fiilor lui Israel pân  ce l-au 
trecut, a sl bit inima lor, s-au 
însp imântat i nu mai aveau curaj 
împotriva fiilor lui Israel.  

Deut. 11, 25. Iosua 2, 9.  
2. În vremea aceea a zis Domnul c tre 
Iosua : «F i cu ite t ioase de cremene i 
taie  împrejur  pe  fiii  lui  Israel  a  doua  
oar ».  

Ie . 4, 25.  
3. i i-a f cut Iosua cu ite ascu ite de 
cremene i a t iat împrejur pe fiii lui 
Israel, la locul ce se nume te Dealul 
Aralot.  
4. Iat  pricina pentru care Iosua a t iat 
împrejur pe fiii lui Israel : Tot poporul de 
parte b rb teasc  care ie i se din Egipt, 
to i cei buni de r zboi, muriser  pe cale, 
în pustiu, dup  ie irea din Egipt ;  

Num. 14, 23.  
5. C ci tot poporul care ie ise din Egipt 
era t iat împrejur ; iar poporul n scut pe 
cale, în pustiu, dup  ie irea din Egipt, nu 
era t iat împrejur.  
6.  C ci  fiii  lui  Israel  umblaser  prin  
pustiu patruzeci i doi de ani, pân  ce a 
murit tot poporul bun de r zboi, care 
ie ise din Egipt i care nu ascultase de 
glasul Domnului. Acestora Domnul se 
jurase s  nu le dea voie s  vad ara pe 
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care El f duise cu jur mânt s  o dea 
rin ilor lor, ara în care curge lapte i 

miere.  
Ie . 3, 8.  

7. În locul acestora se ridicaser  fiii lor, 
pe care i-a t iat împrejur Iosua, c ci nu 
erau t ia i împrejur, pentru c  se 

scuser  pe cale.  
8. Dup  ce poporul s-a t iat împrejur, a 

mas lini tit în tab , pân  s-a 
îns to it.  
9. Apoi a zis Domnul c tre Iosua, fiul lui 
Navi : «În ziua de ast zi am ridicat de pe 
voi  ocara  Egiptului»,  i  de  aceea  se  i  
nume te locul acela Ghilgal, pân  în ziua 
aceasta.  

Fac. 34, 14. Ie . 16, 3. Os. 4, 15.  
10. Fiii lui Israel au stat cu tab ra la 
Ghilgal i au f cut acolo în esul 
Ierihonului Pa tile în ziua a paisprezecea 
a lunii, seara.  

Ie . 12, 6.  
11. Iar a doua zi de Pa ti au mâncat din 
roadele p mântului acestuia azime i 
pâine nou .  

Lev 2, 14.  
12. În ziua aceea a încetat mana de a mai 

dea i de a doua zi, dup  ce au mâncat 
din roadele p mântului, fiii lui Israel n-au 
mai avut man , ci au mâncat anul acela 
din roadele Z rii Canaanului.  

Neem. 9, 20.  
13. Aflându-se îns  Iosua aproape de 
Ierihon, a c utat cu ochii s i i iat  st tea 
înaintea lui un om ; acela avea în mân  o 
sabie goal . i apropiindu-se Iosua de 
dânsul, i-a zis : «De-ai no tri e ti sau e ti 
dintre du manii no tri ?»  

Ie . 23, 23.  
14. Iar acela a r spuns : «Eu sunt 

petenia o tirii Domnului i am venit 
acum !» Atunci Iosua a c zut cu fa a la 

mânt, s-a închinat i a zis c tre acela : 
«St pâne, ce porunce ti slugii tale ?»  

Dan. 10, 13.  

15. Zis-a c tre Iosua c petenia o tirii 
Domnului : «Scoate- i înc mintea din 
picioare, c  locul pe care stai tu acum 
este sfânt !» i a f cut Iosua a a.  

Ie . 3, 5. Dan. 8, 11. Fapt. 7, 33.  
CAP. 6 
Luarea i d râmarea Ierihonului. 
1. Ierihonul îns  era încuiat i înt rit de 
frica fiilor lui Israel ; nimeni nu intra în el 
i nimeni nu ie ea.  

2.  Atunci  a  zis  Domnul  c tre  Iosua  :  
«Iat , Eu voi da în mâinile tale Ierihonul, 
pe regii lui i pe puternicii lui.  

Iosua 24, 11.  
3. Duce i-v  împrejurul cet ii to i cei 
buni de r zboi i înconjura i cetatea 
câteodat  pe zi. Aceasta s  o face i ase 
zile.  
4. apte preo i s  poarte înaintea 
chivotului apte trâmbi e din corn de 
berbec, iar în ziua a aptea s  ocoli i 
cetatea de apte ori i preo ii s  
trâmbi eze din trâmbi e.  

Num. 10, 8-9. Jud. 7, 16, 20.  
5. Când vor suna din trâmbi a de corn de 
berbec i când ve i auzi sunetul de 
trâmbi , atunci tot poporul s  strige cu 
glas tare deodat , i când vor striga ei 
zidurile cet ii se vor pr bu i. Atunci tot 
poporul s  n leasc  în cetate, plecând 
fiecare din partea unde se afl ».  
6. i a chemat Iosua, fiul lui Navi, pe 
preo i i le-a zis : «Lua i chivotul 
leg mântului i apte preo i s  poarte 
apte trâmbi e din corn de berbec înaintea 

chivotului Domnului».  
7. i le-a mai zis acestora s  spun  
poporului : «Merge i i ocoli i cetatea, iar 
cei înarma i s  mearg  înaintea chivotului 
Domnului !»  
8. Îndat  ce Iosua a spus acestea 
poporului, cei apte preo i, care purtau 
cele apte trâmbi e sfinte înaintea 
Domnului, au pornit i au început a suna 
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tare din trâmbi e i chivotul leg mântului 
Domnului mergea în urma lor.  
9. Cei înarma i mergeau înaintea preo ilor 
care sunau din trâmbi e, iar cei din urm  
veneau dup  chivotul Domnului, 
trâmbi ând în mers din trâmbi e.  
10. Poporului îns  Iosua i-a poruncit i a 
zis : «S  nu striga i ! Nimeni s  nu aud  
glasul vostru i nici o vorb  s  nu ias  din 
gura voastr  pân  în ziua când v  voi zice 
eu s  striga i ; atunci s  striga i».  
11. i a a chivotul Domnului a plecat 
împrejurul cet ii i a înconjurat-o o dat  
;  apoi  a  venit  în  tab i  a  r mas  în  
tab .  
12. A doua zi Iosua s-a sculat dis-de-
diminea i preo ii au ridicat chivotul 
Domnului ;  

Iosua 3, 1; 7, 16; 8, 10.  
13. i cei apte preo i, care purtau cele 
apte trâmbi e, mergeau înaintea 

chivotului Domnului i trâmbi au din 
trâmbi e ; cei înarma i mergeau înaintea 
lor, iar cel lalt popor venea în urma 
chivotului Domnului i preo ii trâmbi au 
din trâmbi e.  
14. Astfel i a doua zi au înconjurat 
cetatea o dat i s-au întors în tab . i 
au f cut a a ase zile.  
15. În ziua a aptea s-au sculat de 
diminea , în rev rsatul zorilor i au mers 
tot a a împrejurul cet ii de apte ori ; 
numai în aceast  zi au înconjurat cetatea 
de apte ori.  
16. Iar când au sunat preo ii a aptea oar  
din  trâmbi e,  Iosua  a  zis  c tre  fiii  lui  
Israel : «Striga i, c  v-a dat Domnul 
cetatea !  

Iosua 2, 4.  
17. Cetatea va fi sub blestem i tot ce este 
în  ea  e  al  Domnului  puterilor  ;  numai  
Rahab desfrânata s  r mân  vie, ea i tot 
cel ce va fi în casa ei, pentru c  ea a 
ascuns iscoadele pe care le-am trimis noi.  

Lev 27, 28-29. Deut. 7, 26. Iosua 7, 13.  

18. Voi îns  s  v  p zi i foarte de tot ce 
este dat blestemului, ca s  nu c de i i voi 
sub blestem, dac  a i lua ceva din cele 
date spre nimicire i pentru ca asupra 
taberei lui Israel s  nu vin  blestemul i 

-i aduc  pieire.  
Deut. 13, 17.  

19. Tot aurul i argintul i vasele de 
aram i de fier s  fie sfin enie a 
Domnului i s  intre în vistieria 
Domnului».  

2 Mac. 12, 15. Evr. 11, 30.  
20. Atunci au trâmbi at preo ii din 
trâmbi e. i cum a auzit poporul glasul de 
trâmbi , a strigat tot poporul împreun  
cu glas tare i puternic i s-au pr bu it 
toate zidurile împrejurul cet ii pân  în 
temelie i a intrat tot poporul în cetate, 
fiecare din partea unde era, i au luat 
cetatea.  

Iosua 10, 30.  
21. i au dat junghierii tot ce era în cetate 
: b rba i i femei i tineri i b trâni i boi 
i  oi  i  asini,  tot  au  trecut  prin  ascu ul  

sabiei.  
Iosua 2, 14.  

22. Iar celor doi tineri care iscodiser ara 
Iosua le-a zis : «Duce i-v  în casa 
desfrânatei aceleia, scoate i-o de acolo pe 
ea  i  pe  to i  cei  ce  vor  fi  cu  dânsa,  
întrucât v-a i jurat ei».  

Evr. 11, 31.  
23. i s-au dus tinerii care iscodiser  
cetatea, la casa desfrânatei i au scos pe 
Rahab desfrânata, pe tat l ei, pe mama ei, 
pe fra ii ei i pe toate rudele ei, i-au scos 
i i-au pus afar  din tab ra Israeli ilor,  

24. Iar cetatea i tot ce era în ea au ars cu 
foc ; numai aurul i argintul i vasele de 
aram i de fier le-au dat ca s  le duc  
Domnului în vistieria casei Domnului.  

Mat. 1, 5.  
25. Pe Rahab desfrânata îns , casa tat lui 
ei i pe to i care erau la dânsa, Iosua i-a 

sat cu via i tr ie te ea în mijlocul lui 
Israel pân  în ziua de ast zi, pentru c  a 
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ascuns iscoadele, care fuseser  trimise de 
Iosua s  iscodeasc  Ierihonul.  

3 Reg. 16, 34.  
26. În ziua aceea s-a jurat Iosua i a zis : 
«Blestemat s  fie înaintea Domnului tot 
cel ce se va scula i va zidi cetatea 
aceasta a Ierihonului : pe fiul s u cel 
întâi-n scut s  pun  temeliile ei, iar 
por ile ei s  le a eze pe fiul s u cel mai 
mic». i a a a i f cut Ozan din Betel. 
Acesta pe Abiron, întâiul s u n scut, a 
pus temeliile ei, i pe fiul s u cel mai mic 
a a ezat por ile ei.  
27. Domnul îns  era cu Iosua i faima lui 
s-a r spândit în toat ara.  
CAP. 7 
Pedeapsa lui Acan. 
1. Iar fiii lui Israel au f cut p cat mare : 
au luat din cele date nimicirii ; c ci Acan, 
fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui 
Zerah, din tribul lui Iuda, a luat din cele 
date  spre  nimicire  i  s-a  aprins  mânia  
Domnului asupra fiilor lui Israel.  

Iosua 22, 20. 1 Paral. 2, 7.  
2. Din Ierihon Iosua a trimis oameni 
asupra cet ii Ai, care e aproape de Bet-
Aven,  la  r rit  de  Betel,  i  le-a  zis  :  
«Duce i-v  de iscodi i ara !» i s-au dus 
oamenii ace tia i au iscodit cetatea Ai.  

Iosua 2, 1.  
3. Apoi întorcându-se la Iosua, i-au spus : 
«S  nu mearg  tot poporul, ci s  mearg  
numai dou  sau trei mii de oameni i s  
loveasc  cetatea Ai. Nu obosi pân  acolo 
tot poporul, pentru c  acolo sunt pu ini 
du mani».  
4. i s-au dus acolo ca la trei mii de 
oameni, dar ace tia au luat-o la fug  în 
fa a celor din Ai.  
5. i locuitorii din Ai au ucis din ei vreo 
treizeci i ase de oameni i i-au fug rit 
de la poart  pân  la ebarim, iar pe 
coasta dealului i-a b tut ; din care pricin  
inima poporului a sl bit i i-au pierdut 
tot curajul.  

Iosua 8, 5.  
6. Atunci Iosua i-a sfâ iat ve mintele 
sale, a c zut cu fa a la p mânt înaintea 
chivotului Domnului i a stat a a pân  
seara i el i b trânii lui Israel i i-au 
pres rat pulbere pe capetele lor.  

Num. 14, 6. 1 Reg. 4, 12. 2 Reg. 13, 19. Est. 4, 1.  
7. Atunci a zis Iosua : «O, Doamne 
Dumnezeule, de ce a trecut robul T u 
poporul acesta peste Iordan ? Oare, ca s -
l dai în mâinile Amoreilor i s  ne pierzi 
? Mai bine r mâneam s  locuim de 
cealalt  parte de Iordan !  
8. Ce s  zic eu acum, când Israel a fugit 
înapoi dinaintea vr jma ilor s i ?  
9. Auzind Canaaneii i to i locuitorii rii, 
ne vor împresura i ne vor pierde de pe 

mânt. i ce vei face Tu pentru numele 
u cel mare ?»  

Ie . 32, 12. Num. 14, 13. Ioil 2, 17.  
10.  Iar  Domnul  a  zis  c tre  Iosua  :  
«Scoal , pentru ce ai c zut cu fa a la 

mânt ?  
11. A p tuit poporul i a c lcat 
leg mântul Meu pe care l-am încheiat cu 
el  ;  au  furat  din  lucrurile  date  spre  
nimicire, au min it i le-au pus printre 
lucrurile lor.  

Deut. 7, 26.  
12. De aceea fiii lui Israel n-au putut sta 
împotriva vr jma ilor lor i au fugit 
înapoi, c ci au c zut sub blestem i nu 
voi  mai  fi  cu  voi  de  nu  ve i  ridica  
blestemul dintre voi.  
13. Scoal  dar i sfin te poporul i zi : 
Sfin i-v  pentru mâine ; c ci a a zice 
Domnul Dumnezeul lui Israel : Blestemul 
e în mijlocul t u, Israel. De aceea tu nu 
po i s  stai împotriva vr jma ilor t i pân  
nu vei îndep rta din mijlocul t u 
blestemul.  

Iosua 3, 5; 6, 17.  
14. Mâine s  v  apropia i to i, pe semin ii 
; iar semin ia pe care o va ar ta Domnul 

 se apropie pe familii i familia pe care 
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o va ar ta Domnul s  se apropie pe case ; 
i casa pe care o va ar ta Domnul s  se 

apropie om cu om.  
1 Reg. 10, 20. Pild. 16, 33. Iona 1, 7.  

15. Iar omul care se va dovedi c  a furat 
lucru dat spre nimicire, s  se ard  cu foc 
i el i toate câte are, pentru c  a c lcat 

leg mântul Domnului i a f cut 
delege în Israel».  

Fac. 34, 7. Num. 15, 30. Deut. 13, 17.  
16. Atunci, sculându-se Iosua a doua zi 
dis-de-diminea , a poruncit lui Israel s  
se apropie pe semin ii ; i a fost ar tat  
semin ia lui Iuda.  

Iosua 8, 10.  
17. Dup  aceea a poruncit s  se apropie 
semin ia  lui  Iuda  pe  familii  i  a  fost  
ar tat  familia lui Zerah. i a poruncit s  
se apropie familia lui Zerah pe case i a 
fost dat  în vileag casa lui Zabdi.  
18. i a poruncit s  se apropie casa lui 
Zabdi om cu om i a fost ar tat Acan, fiul 
lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, 
din semin ia lui Iuda.  
19. Atunci Iosua a zis c tre Acan : «Fiul 
meu, d  ast zi slav  Domnului 
Dumnezeului lui Israel i f  m rturisire 
înaintea Lui i arat -mi ce-ai f cut. S  nu 
ascunzi de mine !»  

1 Reg. 14, 43. Ier. 13, 16. Luc. 17, 18. Ioan 9, 24.  
20. i r spunzând Acan lui Iosua, a zis : 
«Adev rat, am p tuit înaintea 
Domnului Dumnezeului lui Israel i iat  
ce am f cut :  
21. Am v zut printre pr zi o hain  
frumoas  pestri i dou  sute de sicli de 
argint, un drug de aur, greu de cincizeci 
de sicli ; acestea mi-au pl cut i le-am 
luat i iat  sunt ascunse în p mânt, în 
mijlocul cortului meu i argintul este pus 
sub elen.  
22. Atunci a trimis Iosua câ iva slujitori 
i ace tia au alergat la cort, în tab , i 

toate acestea erau ascunse În cortul lui i 
argintul era sub ele.  

23. i au luat ei acestea din cort i le-au 
adus la Iosua i la b trânii lui Israel i le-
au pus înaintea Domnului.  
24. Iar Iosua i împreun  cu el tot 
poporul au luat pe Acan, fiul lui Zerah, 
argintul, haina, drugul cel de aur, pe fiii 
lui, pe fiicele lui, boii lui, asinii lui i 
toate oile lui, cortul lui i tot ce avea el i 
i-au scos pe ei i toate ale lor în valea 
Acor.  

Iosua 22, 20.  
25. i a zis Iosua : «Pentru c  tu ai adus 
asupra noastr  tulburare, s  aduc i 
Domnul necaz asupra ta în ziua aceasta 
!» i to i Israeli ii i-au ucis cu pietre i, 
dup  ce i-au ucis cu pietre, i-au ars cu 
foc.  

Num. 15, 36. 3 Reg. 18, 17. Mat. 7, 2.  
26.  Apoi  au  ridicat  deasupra  lor  o  
gr mad  mare de pietre, care se vede i 
ast zi. Dup  aceasta s-a potolit mânia 
Domnului. De aceea locul acela se 
nume te valea Acor pân  în ziua de 
ast zi.  

2 Reg. 18, 17. Is. 65, 10.  
CAP. 8 
Înconjurarea i cuprinderea cet ii Ai. 
1. Atunci a zis Domnul c tre Iosua : «Nu 
te teme, nici nu te însp imânta ! Ia cu tine 
to i b rba ii buni de lupt i, sculându-te, 
du-te la Ai. Iat  Eu voi da în mâinile tale 
pe regele din Ai i pe poporul lui, cetatea 
i inutul lui.  

Deut. 1, 21; 7, 18; 20, 3.  
2. i s  faci cu Ai i cu regele s u tot 
ceea ce ai f cut cu Ierihonul i cu regele 
lui. Numai prada lui i dobitoacele lui 
împ i-le între voi. Pune oameni la 
pând  înapoia cet ii».  

Iosua 6, 20-21. Jud. 20, 29.  
3. i s-a sculat Iosua cu tot poporul bun 
de r zboi, ca s  mearg  asupra cet ii Ai. 

i a ales Iosua treizeci de mii de oameni 
viteji i i-a trimis noaptea.  
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4. Acestora le-a poruncit i le-a zis : 
«Lua i seama s  pândi i înapoia cet ii, s  
nu v  dep rta i tare de cetate i s  fi i cu 
to ii gata.  

2 Paral. 13, 13.  
5. Iar eu i to i cei cu mine vom înainta 
spre cetate. i când locuitorii din Ai ne 
vor ie i înainte, ca prima dat , noi vom 
fugi de dân ii.  

Iosua 7, 4-5.  
6. i când vor alerga dup  noi i-i vom 
dep rta de cetate, vor zice : «Iat  fug de 
noi, ca prima dat ».  

Iosua 7, 4.  
7. i când vom fugi noi de ei i ei dup  
noi, atunci voi s  ie i din ascunz toare 
i s  cuprinde i cetatea, c  Domnul 

Dumnezeu o va da în mâinile voastre.  
8. Iar dup  ce ve i pr da cetatea, s -i da i 
foc ; dup  cuvântul Domnului s  face i. 
Iat  eu v  poruncesc !»  
9. A a i-a trimis Iosua i ei s-au dus i au 
stat la pând  între Betel i Ai, spre apus 
de  cetatea  Ai.  Iar  Iosua  a  r mas  în  
noaptea aceea în mijlocul poporului.  
10. i, sculându-se dis-de-diminea , 
Iosua a cercetat poporul i s-a dus el i 

trânii lui Israel în fruntea poporului 
spre Ai.  

Iosua 6, 12; 7, 16.  
11. i tot poporul bun de lupt , care era 
cu el, a mers, a înaintat i s-a apropiat de 
cetate pe partea de r rit, iar pânda era 
în partea de apus a cet ii. i a a ezat 
tab ra spre miaz noapte de Ai ; iar între 
el i Ai era o vale.  
12.  El  luase  ca  la  treizeci  de  mii  de  
oameni i-i pusese la pând  între Betel i 
Ai, în partea de apus a cet ii.  
13. Iar poporul l-a a ezat tot într-o tab , 
care se întindea în partea de miaz noapte 
a cet ii, a a încât coada taberei ajungea 
spre partea de apus a cet ii. i a venit 
Iosua în noaptea aceea în mijlocul v ii.  

14. i când a v zut aceasta, regele din Ai 
s-a sculat îndat  dis-de-diminea , a ie it 
înaintea lui Israel la lupt , el i tot 
poporul lui, la un loc hot rât, în es, i nu 
tia el c  e o pând  asupra lui în spatele 

cet ii.  
15. Iar Iosua, ca i cum ar fi fost învins, a 
fugit cu tot poporul pe calea dinspre 
pustiu.  
16. Iar aceia au strigat tot poporul care 
era în cetate, ca s -i urm reasc i, 
urm rind ei pe fiii lui Israel, s-au dep rtat 
de cetate.  
17.  i  n-a  r mas  în  Ai  i  în  Betel  nici  
unul care s  nu fi ie it dup  Israel. i 
urm rind ei pe Israel, i-au l sat cetatea 
lor deschis .  
18. Atunci Domnul a zis c tre Iosua : 
«Întinde mâna ta cu suli a asupra cet ii 
Ai, c ci o voi da în mâinile tale i cei de 
la pând  vor ie i numaidecât de la locul 
lor  !»  i  i-a  întins  Iosua  mâna  cu  suli a  
spre cetate.  
19. i atunci cei ce edeau la pând  
sculându-se numaidecât de la locul lor, 
când i-a întins el mâna, au alergat în 
cetate, au luat-o i i-au dat repede foc.  
20. Atunci, uitându-se locuitorii cet ii Ai 
înapoi i v zând fum ridicându-se din 
cetatea lor spre cer, nu mai aveau încotro 
fugi, c ci poporul care fugea spre pustiu 
se întorsese împotriva celor ce-i 
urm reau ;  
21. i Iosua i tot Israelul, v zând c  cei 
ce ezuser  în ascunz toare luaser  
cetatea i c  din cetate se urca fum spre 
cer, s-au întors înapoi i au început s  
ucid  pe locuitorii din Ai.  
22. Iar cei din cetate au ie it în 
întâmpinarea lor, a a c  Ai ii se aflau în 
mijlocul taberei Israeli ilor, dintre în care 
unii veneau dintr-o parte, iar al ii din alt  
parte.  

Num. 21, 35. Deut. 7, 2.  
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23. i i-au ucis a a, încât n-a sc pat cu 
via  nici unul din ei. Iar pe regele din Ai 
l-au prins viu i l-au adus la de Iosua.  
24. Dup  ce fiii lui Israel au ucis pe to i 

rba ii din Ai, în câmpia dinspre pustiu 
i dealurile unde ace tia îi urm riser , i 

dup  ce ace tia au c zut to i pân  la unul 
sub ascu ul sabiei, Israeli ii s-au întors 
cu to ii asupra cet ii Ai i au lovit-o cu 
ascu ul lui sabiei.  
25. Iar to i locuitorii din Ai, b rba i i 
femei, care au c zut în ziua aceea au fost 
dou sprezece mii.  
26. i Iosua nu i-a l sat în jos mâna sa, 
pe care o întinsese cu suli a, pân  nu a dat 
pierz rii pe to i locuitorii din Ai.  

Ie . 17, 9, 11-12.  
27. Numai vitele i prada cet ii le-au 
împ it fiii lui Israel între dân ii, dup  
cuvântul Domnului pe care-l spusese 
Domnul lui Iosua.  
28. i a ars Iosua cetatea Ai cu foc i a 

cut-o d râm tur  ve nic i pustietate 
pân  în ziua de ast zi.  
29. Iar pe regele din Ai l-a spânzurat de 
un copac unde a stat pân  seara ; iar dup  
asfin itul soarelui a poruncit Iosua de au 
coborât trupul lui din copac i l-au 
aruncat la por ile cet ii i au ridicat 
deasupra lui o movil  de pietre, care este 
pân  în i ziua de ast zi.  

Deut. 21, 23. Iosua 10, 26-27. 2 Reg. 18, 17.  
30. Atunci Iosua a în at jertfelnic 
Domnului Dumnezeului lui Israel pe 
Muntele Ebal,  
31. Cum poruncise Moise, sluga 
Domnului, fiilor lui Israel, i de care este 
scris în legea lui Moise ; jertfelnicul era 
din pietre întregi, asupra c rora nimeni n-
a ridicat unealt  de fier i el au adus pe el 
ardere de tot Domnului i au f cut jertfe 
de împ care.  

Ie . 20, 25. Deut. 27, 5.  

32. i a scris Iosua acolo din nou pe 
pietre legea pe care Moise o scrisese 
înaintea fiilor lui Israel.  

Deut. 17, 18; 27, 3.  
33. i tot Israelul cu b trânii lui, cu 

peteniile lui, cu judec torii lui, to i 
tina ii i veneticii lui au stat de o parte 

i de alta a chivotului în fa a preo ilor i a 
levi ilor care duceau chivotul 
leg mântului Domnului, a a c  jum tate 
din ei se aflau pe muntele Garizim, iar 
cealalt  jum tate pe muntele Ebal, cum 
poruncise de mai înainte Moise, sluga 
Domnului, ca s  se binecuvânteze 
poporul lui Israel.  

Deut. 11, 29; 27, 13. Jud. 9, 7.  
34. Dup  aceasta a citit Iosua toate 
cuvintele legii : binecuvânt rile i 
blestemul, cum era scris în legea lui 
Moise.  

Deut. 27, 12; 28, 1-2.  
35. Din toate câte poruncise Moise lui 
Iosua  n-a  fost  nici  un  cuvânt  pe  care  
Iosua s  nu-l fi citit în auzul ob tii fiilor 
lui Israel, înaintea b rba ilor, a femeilor, 
a  copiilor  i  a  str inilor  care  mergeau  
împreun  cu Israel.  

Deut. 31, 11.  
CAP. 9 
În el ciunea Ghibeoni ilor. 
1. Auzind acestea to i regii Amoreilor, 
cei de peste Iordan, cei din munte i de la 
es, cei de pe tot malul m rii celei mari i 

cei din apropierea Libanului : Heteii, 
Amoreii, Ghergheseii, Canaaneii, 
Ferezeii, Heveii i Iebuseii,  

Iosua 3, 10.  
2. S-au adunat împreun  ca s  se te to i 
cu Iosua i cu Israel.  
3. Iar locuitorii Ghibeonului, auzind a 

cut Iosua cu Ierihonul i cu Ai,  
2 Reg. 2, 12. 3 Reg. 3, 4.  

4. Au pus la cale un vicle ug, c ci s-au 
dus i au strâns merinde de drum i au 
pus pe asinii lor saci vechi cu pâine i vin 
în burdufuri vechi, rupte i cârpite  



pag. 305/1780 

5. i în picioarele lor înc minte i 
sandale vechi i peticite, iar pe ei haine 
rele ; pâinea lor de drum era uscat , 
muced i sf râmat .  
6. A a au venit ei la Iosua în tab ra 
Israeli ilor de la Ghilgal i au zis c tre el 
i c tre to i Israeli ii : «Noi am venit 

dintr-o ar  foarte dep rtat  ; încheia i dar 
leg mânt cu noi».  

Iosua 5, 9.  
7. Fiii lui Israel îns  au zis c tre Hevei : 
«Poate c  locui i aproape de noi ? Cum s  
încheiem leg mânt cu voi ?»  

Ie . 23, 32. Deut. 7, 2.  
8. Iar ei au zis c tre Iosua : «Noi suntem 
robii t i». Iosua le-a zis : «Cine sunte i 
voi i de unde a i venit ?»  
9. i ei au r spuns : «Robii t i au venit 
dintr-o ar  foarte dep rtat , în numele 
Domnului Dumnezeului t u, c  am auzit 
de numele Lui i de câte a f cut El în 
Egipt  
10. i de câte a f cut El celor doi regi ai 
Amoreilor, care erau dincolo de Iordan, 
lui  Sihon,  regele  He bonului  i  lui  Og,  
regele Vasanului, care locuia în A tarot i 
Edrea.  

Num. 21, 24.  
11. i auzind acestea, b trânii no tri i 
to i locuitorii rii noastre ne-au gr it i 
au zis : Lua i-v  merinde de drum i 
duce i-v  în întâmpinarea lor i le spune i 
: Noi suntem robii vo tri. Încheia i dar 
leg mânt cu noi !  
12. Pâinile acestea erau calde în ziua 
când am plecat s  venim la voi, iar acum 
iat  s-au uscat i s-au mucezit.  
13. Aceste burdufuri de vin, pe care le-
am umplut noi, iat -le s-au învechit ; i 
îmbr mintea noastr i înc mintea 
noastr  s-au tocit de drumul cel foarte 
lung».  
14. C peteniile Israeli ilor au luat din 
merindele lor, dar n-au întrebat pe 
Domnul.  

Ie . 25, 22. Num. 27, 21. 1 Reg. 23, 9.  
15.  i  a  f cut  Iosua  pace  cu  ei  i  a  
încheiat cu ei leg mânt, ca s  nu fie uci i, 
iar c peteniile ob tii s-au legat fa  de ei 
cu jur mânt.  
16. La trei zile îns , dup  ce au încheiat 
leg mânt cu dân ii, au auzit c  sunt 
aproape de ei i c  tr iesc în inuturile 
cuvenite lor,  
17. C ci fiii lui Israel, plecând la drum, a 
treia zi au ajuns la cet ile lor ; iar cet ile 
lor erau Ghibeonul, Chefira, Beerot i 
Chiriat-Iearim.  

Iosua 18, 25.  
18. Iar Iosua i fiii lui Israel nu i-au ucis, 
pentru c  toate c peteniile ob tii li se 
juraser  pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 
De aceea toat  ob tea lui Israel a început 
a cârti împotriva c peteniilor.  

Iosua 11, 19.  
19. i toate c peteniile au zis c tre 
întreaga ob te : «Noi ne-am jurat lor pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel i de aceea 
nu ne putem atinge de ei.  
20. Dar iat  ce le vom face : s -i robim i 

-i p str m în via , ca s  nu ne ajung  
mânia pentru jur mântul cu care ne-am 
jurat lor».  

2 Reg. 21, 1-2. 3 Reg. 9, 21.  
21. i le-au mai zis c peteniile : «L sa i-i 

 tr iasc , dar s  taie lemne i s  care 
ap  la toat  ob tea». i toat  ob tea a 

cut cum au zis c peteniile.  
1 Ezd. 8, 20.  

22.  i  i-a  chemat  Iosua  i  le-a  zis  :  
«Pentru ce m-a i am git, spunând : 
Suntem  tare  departe  de  tine  ;  voi  îns  
sunte i dintre cei ce locuiesc în inuturile 
cuvenite nou .  
23. De aceea blestema i s  fi i ! S  nu 
înceta i de a fi în robie, ca t ietori de 
lemne i c tori de ap  pentru casa 
Dumnezeului meu».  

Neem. 10, 28.  
24. Iar ei  au r spuns lui Iosua i  au zis :  
«Ni s-a vestit nou  câte a poruncit 
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Domnul Dumnezeul t u lui Moise, slugii 
Sale, ca s  v  dea toat ara aceasta, iar 
pe noi i pe to i locuitorii p mântului 
acestuia s  ne piard  de la fa a voastr  ; 
i, înfrico ându-ne foarte tare de voi 

pentru via a noastr , am f cut fapta 
aceasta.  

Deut. 7, 2.  
25. i acum iat  suntem sub mâna voastr  
; face i cu noi cum ve i socoti i cum vi 
se pare mai drept».  

Iosua 11, 19.  
26. i a f cut cu ei a a : i-a izb vit Iosua 
în ziua aceea din mâinile fiilor lui Israel 
i nu i-a ucis.  

27. Dar din ziua aceea i-a pus Iosua 
ietori de lemne i c tori de ap  pentru 

ob te i pentru jertfelnicul Domnului. De 
aceea locuitorii Ghibeonului s-au f cut 

ietori de lemne i c tori de ap  pentru 
jertfelnicul lui Dumnezeu pân  în ziua de 
ast zi, la locul pe care avea s -l aleag  
Domnul.  

Deut. 29, 11. 1 Paral. 9, 2. 2 Paral. 2, 18. 1 Ezd. 8, 20.  
CAP. 10 
Iosua biruie pe Amorei în chip 
minunat 
1. Auzind îns  Adoni- edec, regele 
Ierusalimului, c  Iosua a luat cetatea Ai i 
a dat-o blestemului i a f cut cu Ai i cu 
regele s u cum f cuse cu Ierihonul i cu 
regele lui i c  locuitorii Ghibeonului de 
bun voie s-au supus lui Iosua i lui Israel 
i au r mas între ei,  

2. S-a sp imântat foarte tare, pentru c  
cetatea Ghibeonului era cetate mare, ca 
una ce era dintre cet ile domne ti, mai 
mare decât Ai, i to i locuitorii ei erau 
oameni viteji.  
3. De aceea Adoni- edec, regele 
Ierusalimului, a trimis la Hoham, regele 
Hebronului, la Piream, regele Iarmutului, 
la Iafia, regele Lachi ului, i la Debir, 
regele Eglonului, zicând :  

4. «Veni i la mine i-mi ajuta i s  bat 
Ghibeonul, pentru c  s-a supus lui Iosua 
i fiilor lui Israel».  

5. i ace ti cinci regi ai Amoreilor : 
regele Ierusalimului, regele Hebronului, 
regele Iarmutului, regele Lachi ului i 
regele Eglonului, s-au suit cu tot poporul 
lor i au t rât asupra Ghibeonului i l-
au împresurat.  
6. Atunci locuitorii Ghibeonului au trimis 
la Iosua, în tab ra Israeli ilor de la 
Ghilgal, zicând : «S  nu- i iei mâna de 
deasupra robilor t i ! Vino la noi repede 
de ne d  ajutor i ne izb ve te, c  s-au 
adunat împotriva noastr  to i regii 
Amoreilor care tr iesc în mun i».  
7. i s-a suit Iosua din Ghilgal, el însu i 
i împreun  cu dânsul tot poporul bun de 
zboi i to i b rba ii viteji.  

8.  Iar  Domnul  a  zis  c tre  Iosua  :  «Nu  te  
teme de ei, c  i-am dat în mâinile tale ; 
nimeni dintre ei nu va putea sta împotriva 
voastr ».  

Iosua 11, 6; 24, 11.  
9. i a n lit Iosua f  de veste asupra 
lor, dup  ce mersese toat  noaptea venind 
din Ghilgal.  

Iosua 11, 7.  
10.  i  Domnul  i-a  f cut  s  se  sperie  la  
vederea fiilor lui Israel i i-a învins pe ei 
Domnul cu înfrângere grea la Ghibeon, i 
i-a urm rit în calea spre în imile Bet-
Horon i i-a b tut pân  la Azeca i pân  
la Macheda.  

Ie . 23, 27. Deut. 11, 25. 3 Reg. 9, 17.  
11.  Pe  când  îns  fugeau  ei  de  fiii  lui  
Israel, pe povârni ul Bet-Horon, Domnul 
a aruncat din cer asupra lor grindin  
mare, pân  la Azeca, i cei ce au murit de 
grindin  au fost mai mul i decât cei uci i 
de fiii lui Israel cu sabia în lupt .  

Iov 38, 22-23. Is. 28, 21. În el. 5, 22-23. Sir. 46, 6.  
12. În ziua aceea în care Dumnezeu a dat 
pe Amorei în mâinile lui Israel i când i-a 

tut la Ghibeon i au fost zdrobi i 
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înaintea fe ei fiilor lui Israel, a strigat 
Iosua  c tre  Domnul  i  a  zis  înaintea  
Israeli ilor : «Stai, soare, deasupra 
Ghibeonului, i tu, lun , opre te-te 
deasupra v ii Aialon !»  

Is. 28, 21. Sir. 46, 5.  
13. i s-a oprit soarele i luna a stat pân  
ce Dumnezeu a f cut izbând  asupra 
vr jma ilor lor. Oare nu de aceea se scrie 
în  Cartea  Dreptului  :  «Soarele  a  stat  în  
mijlocul cerului i nu s-a gr bit c tre 
asfin it aproape toat  ziua».  

2 Reg. 1, 18. 4 Reg. 20, 11. Iov 9, 7. Is. 28, 21.  
14. i n-a mai fost nici înainte, nici dup  
aceea, o astfel de zi în care Domnul s  
asculte a a glasul omului ; c  Domnul 
lupta pentru Israel.  

Ie . 14, 14, 25. Deut. 1, 30.  
15. Apoi Iosua s-a întors cu tot Israelul în 
tab , la Ghilgal.  
16.  Iar  cei  cinci  regi  au  fugit  i  s-au  
ascuns în pe tera din Macheda.  
17. Când îns  i s-a spus lui Iosua c  : 
«Cei cinci regi au fost g si i ascun i în 
pe ter , la Macheda», Iosua a zis :  
18. «R sturna i pietre mari pe gura 
pe terii i pune i la u a ei oameni ca s -i 

zeasc  ;  
19. Iar voi nu v  opri i acolo, ci goni i din 
urm  pe vr jma ii vo tri i nimici i partea 
din  urm  a  o tirii  lor  ;  s  nu-i  l sa i  s  
scape în cet ile lor, c ci Domnul 
Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile 
voastre !»  

Deut. 25, 18.  
20. i dup  ce Iosua i fiii lui Israel i-au 
zdrobit cu des vâr ire într-o b lie foarte 
mare i cei ce au sc pat au fugit în cet i 
înt rite,  
21. S-a întors tot poporul cu izbând  la 
Iosua, în tab  la Macheda, i n-a rostit 
nimeni nici un cuvânt împotriva fiilor lui 
Israel.  

22. Atunci Iosua a zis : «Deschide i 
pe tera i scoate i la mine pe cei cinci 
regi din pe ter  !»  
23. i s-a f cut a a : au scos la dânsul pe 
cei cinci regi din pe ter  : pe, regele 
Ierusalimului, pe regele Hebronului, pe 
regele Iarmutului, pe regele Lachi ului i 
pe regele Eglonului.  
24. i dup  ce au scos pe regii ace tia la 
Iosua, Iosua a chemat pe to i Israeli ii i a 
zis c tre c peteniile o tenilor care 
fuseser  cu el : «Apropia i-v i pune i-v  
picioarele pe grumajii regilor acestora !» 

i ei s-au apropiat i i-au pus picioarele 
pe grumajii lor.  

Fac. 3, 15. Luc. 10, 19. Rom. 16, 20.  
25. Atunci Iosua le-a zis : «Nu v  teme i, 
nici nu v  sp imânta i, ci îmb rb ta i-v  
i v  înt ri i, c  a a va face Domnul cu 

to i vr jma ii vo tri cu care v  ve i 
lupta».  
26. Dup  aceea i-a lovit Iosua i i-a ucis 
i i-a spânzurat pe cinci spânzur tori i au 

stat spânzura i pân  seara.  
Deut. 21, 23. Iov 8, 29.  

27. Iar la asfin itul soarelui a poruncit 
Iosua de i-au pogorât din spânzur tori i 
i-au aruncat în pe tera în care fuseser  
ascun i i au pr lit pietre mari pe gura 
pe terii i stau acolo pân  în ziua de azi.  

Deut. 21, 23. Iosua 8, 29.  
28. Tot în ziua aceea a cuprins Iosua 
Macheda i a lovit-o cu sabia, pe ea i pe 
regele ei, i a nimicit pe locuitorii ei i 
toat  suflarea care se afla în ea ; pe 
nimeni n-a cru at ca s  nu moar  sau s  
fug i a f cut cu regele din Macheda tot 

a cum f cuse cu regele Ierihonului.  
Deut. 20, 16. Iosua 6, 20.  

29. Apoi s-a dus Iosua împreun  cu to i 
Israeli ii de la Macheda la Libna i a 
împresurat-o.  
30. i a dat-o Domnul i pe aceasta în 
mâinile  lui  Israel  de  a  luat-o  pe  ea  i  pe  
regele ei i Iosua a trecut-o prin ascu ul 
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sabiei pe ea i toat  suflarea din ea ; pe 
nimeni n-a l sat În ea, care s  nu moar  
sau s  fug i a f cut cu regele ei cum 

cuse cu regele Ierihonului.  
31. De la Libna s-a dus Iosua împreun  
cu to i Israeli ii la Lachi i l-a 
împresurat, începând r zboiul cu ei.  
32. i a dat Domnul Lachi ul în mâinile 
lui Israel i l-a luat a doua zi, l-a trecut 
prin sabie pe el i toat  suflarea din el i 
l-a pierdut, cum f cuse i cu Libna.  

Num. 21, 35. Iosua 15, 39.  
33. Atunci s-a ridicat în ajutorul 
Lachi ului Horam, regele din Ghezer. 
Dar Iosua l-a lovit i pe el i pe poporul 
lui cu sabia, încât n-a l sat pe nimeni 
dintre ai lui care s  nu moar  sau s  fug .  

Iosua 8, 22; 11, 8. 3 Reg. 9, 15.  
34. Din Lachi  s-a dus Iosua împreun  cu 
to i Israeli ii la Eglon i l-a împresurat, 
începând r zboiul împotriva lui.  
35. i Domnul l-a dat în mâinile lui 
Israel. i l-a luat în aceea i zi i l-a lovit 
cu sabia pe el i toat  suflarea ce era în el 
i l-a dat în ziua aceea blestemului, cum 
cuse i cu Lachi ul.  

36. De la Eglon, Iosua împreun  cu to i 
Israeli ii s-au dus la Hebron, l-au 
înconjurat  
37. i l-au lovit cu ascu ul sabiei pe el 
i pe regele lui i toate cet ile lui i toat  

suflarea cât  era în acesta, cum f cuse cu 
Eglonul  ;  i  l-a  dat  blestemului  pe  el  i  
toat  suflarea ce era în el.  
38. Dup  aceea s-a întors Iosua împreun  
cu to i Israeli ii asupra Debirului i l-a 
împresurat.  

Iosua 13, 26.  
39. i  l-a luat pe el,  pe regele lui i  toate 
satele lui. i le-au lovit cu ascu ul 
sabiei, le-au nimicit pe ele i toat  
suflarea ce era în ele i n-a l sat pe 
nimeni s  scape ; cum f cuse cu 
Hebronul i cu regele lui i cum a f cut 

cu Libna i regele ei, a a a f cut i cu 
Debirul i cu regele lui.  
40. Apoi a lovit Iosua tot inutul muntos, 
Neghebul, câmpia i inutul m rii i pe 
regii lor i n-a l sat s  scape nimeni, ci a 
omorât toat  suflarea, cum poruncise 
Domnul Dumnezeul lui Israel.  

Ie . 23, 32; 34, 12. Deut. 7, 2; 20, 16. Iosua 12, 8.  
41. i i-a b tut Iosua de la Cade -Barnea 
pân  la Gaza i  tot inutul Go en pân  la 
Ghibeon.  
42. i pe to i regii acestora i inuturile 
lor le-a luat Iosua deodat , c ci Domnul 
Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel.  

Ie . 14, 14. Deut. 1, 30; 3, 22.  
43. Dup  aceea Iosua împreun  cu to i 
Israeli ii  s-au  întors  în  tab ra  de  la  
Ghilgal.  
CAP. 11 
St pânirea Canaaneilor. 
1. Cum a auzit de aceasta, Iabin, regele 
Ha orului, a trimis la Iobab, regele 
Madonului, la regele imronului i la 
regele Ac afului ;  

4 Reg. 15, 29.  
2. La regii cei de la miaz noapte ; din 
mun i, de pe podi , de la miaz zi de 
Chinerot, în câmpie i în inutul Dor, la 
apus ;  

Luc. 5, 1.  
3. La Canaaneii din r rit, de pe malul 

rii ; la Amorei, la Hetei, la Ferezei, la 
Iebuseii din mun i i la Heveii de sub 
Hermon, în p mântul Mi pa.  

Iosua 6, 2; 24, 11.  
4. i au ie it ace tia împreun  cu regii 
lor, popor mult la num r, ca nisipul de la 
marginea m rii, i cai i care de r zboi 
foarte multe.  

1 Mac. 11, 1.  
5. i s-au adunat to i regii ace tia i au 

rât împreun  la apele Merom, ca s  
se lupte cu Israel.  
6. Domnul îns  a zis : «Nu te teme de 
fa a lor, c ci mâine pe vremea aceasta îi 
voi da pe to i aceia fiilor lui Israel ca s -i 
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ucid  ; cailor lor s  le tai vinele 
picioarelor, iar carele s  le arzi cu foc».  

Iosua 10, 8.  
7. Atunci Iosua împreun  cu tot poporul 
bun de lupt  a ie it f  de veste înaintea 
lor, la apele Merom i a n lit în mun i 
asupra lor.  
8.  i  i-a  dat  pe  ei  Domnul  în  mâinile  lui  
Israel  i  i-a  lovit  i  i-a  urm rit  pân  la  
Sidonul cel Mare, pân  la Misrefot-Maim 
i pân  în valea Mi pa, la r rit, i i-a 

ucis pân  n-a sc pat nimeni.  
Fac. 10, 15. Iosua 24, 11.  

9.  i  a  f cut  Iosua  cu  ei  cum  îi  zisese  
Domnul  :  cailor  lor  le-a  t iat  vinele  
picioarelor i carele lor le-a ars cu foc.  
10. Tot atunci întorcându-se, Iosua a luat 
Ha orul  i  pe  regele  lui  l-a  omorât  cu  
sabia. Ha orul fusese pân  atunci capul 
tuturor regatelor acestora.  

3 Reg. 9, 15. Ier. 49, 28.  
11. i a ucis toat  suflarea din acesta cu 
sabia, dând toate pieirii ; i n-a r mas nici 
un suflet, iar Ha orul l-a ars cu foc.  

Num. 33, 52. Deut. 20, 16. Jud. 4, 2.  
12. Astfel a luat Iosua toate cet ile 
regatelor acestora i pe to i regii lor i-a 
ucis cu sabia, dându-i pieirii, cum 
poruncise Moise, sluga Domnului.  

Num. 33, 52. Deut. 7, 2.  
13. Iar cet ile cele înt rite nu le-a ars 
Israel, afar  de Ha or, pe care l-a ars 
Iosua.  
14. Toat  prada cet ilor acestora i toate 
vitele le-au luat fiii lui Israel pentru ei, iar 
pe oameni i-au ucis cu sabia, i-au dat 
blestemului i n-au l sat din ei nici un 
suflet.  
15. Precum poruncise Domnul lui Moise, 
sluga Sa, i cum poruncise i Moise lui 
Iosua, a a a f cut Iosua : nu s-a ab tut de 
la  nimic,  nici  de  la  un  cuvânt  din  câte  
poruncise Domnul lui Moise.  

Ie . 34, 11.  
16. i a a a luat Iosua toat ara aceea de 
sus i tot inutul Negheb, tot inutul 

Go en i inuturile de jos, esul i 
muntele lui Israel i locurile joase de pe 
lâng  munte,  

Iosua 10, 41.  
17. De la Muntele Pele, care se întinde 
spre Seir, pân  la Baal-Gad din valea 
Libanului, la poalele Hermonului ; a luat 
pe to i regii lor i i-a lovit i i-a ucis.  
18. Dar Iosua a purtat mult  vreme r zboi 
cu to i regii ace tia.  
19. i n-a fost cetate pe care s  n-o fi luat 
cu  fiii  lui  Israel  ;  toate  le-au  luat  cu  

zboi, afar  de Ghibeon în care locuiau 
Heveii ;  

Iosua 9, 18, 25.  
20. C ci a a a fost de la Domnul, ca s i 
învârto eze inima lor i s  întâmpine pe 
Israel cu r zboi, ca s  fie da i pieirii i ca 

 nu g seasc  mil , ci s  fie nimici i, 
cum poruncise Domnul lui Moise.  

Iosua 24, 12.  
21. Apoi a venit Iosua în vremea aceea i 
a lovit pe to i Anachimii de la munte, din 
Hebron, din Debir, din Anab, din to i 
mun ii lui Iuda i din to i mun ii lui Israel 
i  i-a  dat  Iosua  nimicirii  împreun  cu  

cet ile lor.  
Num. 13, 23. 2 Reg. 21, 20.  

22. i n-a r mas niciunul din Anachimi în 
mântul fiilor lui Israel, ci numai în 

Gaza, în Gat i în A dod au r mas din ei.  
1 Reg. 17, 4. Ier. 47, 5.  

23. A a a luat Iosua tot p mântul, cum 
poruncise Domnul lui Moise i l-a dat 
Iosua de mo tenire lui Israel, împ indu-
l între semin iile lor. i s-a lini tit 

mântul de r zboi.  
Iosua 14, 15.  

CAP. 12 
Regii care au fost b tu i de Israeli i. 
1. Iat  regii pe care i-au b tut fiii lui 
Israel i al c ror p mânt l-au luat tot de 
mo tenire dincolo de Iordan, spre 

ritul soarelui, de la râul Arnon pân  
la muntele Hermon i tot esul dinspre 

rit :  
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Num. 21, 13.  
2. Sihon, regele Amoreilor, care locuia în 
He bon i domnea de la Aroerul cel de pe 
malul râului Arnon, de la mijlocul râului 
i peste jum tate din Galaad, pân  la râul 

Iaboc, care este hotarul Amoni ilor,  
Fac. 32, 22. Num. 21, 24. Is. 16, 2.  

3. Peste es pân  lâng  marea 
Chineretului, spre r rit i pân  la marea 
esului, pân  la Marea S rat , spre 

rit, pe calea c tre Bet-Ie imot, iar 
spre miaz zi peste locurile ce se 
întindeau pe la poalele muntelui Fazga ;  

Fac. 14, 3. Num. 33, 49; 34, 11.  
4. Vecinul s u Og, regele Vasanului, cel 
din urm  din Refaim, care locuia în 

tarot i Edrea  
Deut. 1, 4. Iosua 13, 12. Ps. 135, 20.  

5. i care st pânea muntele Hermon i 
Salca i tot Vasanul, pân  la hotarul 
Ghe urului i al Maacului i jum tate din 
Galaad, pân  la hotarul lui Sihon, regele 
He bonului.  

Deut. 3, 13. 1 Reg. 27, 8.  
6.  Pe  ace tia  Moise,  sluga  Domnului,  i  
fiii lui Israel i-au ucis i a dat Moise, 
sluga Domnului, p mântul lor de 
mo tenire semin iilor lui Ruben i Gad i 
la jum tate din semin ia lui Manase.  

Num. 21, 24; 32, 33.  
7.  Iat  acum i  regii  din  ara  Amoreilor,  
pe care i-a b tut Iosua i fiii lui Israel 
dincoace de Iordan, spre apus de la Baal-
Gad, din valea Libanului, pân  la Pele, 
muntele  care  se  întinde  spre  Seir  ;  i  

mântul l-a dat Iosua semin iilor lui 
Israel de mo tenire, dup  cum le-au c zut 
sor ii,  

Iosua 10, 40. Ps. 134, 11; 135, 20.  
8. La munte sau la loc es, la câmpie sau 
la locurile de sub mun i, în pustiu i la 
miaz zi i care fusese al Heteilor, 
Amoreilor, Canaaneilor, Ferezeilor, 
Heveilor i Iebuseilor :  
9.  Un  rege  al  Ierihonului,  un  rege  al  
cet ii Ai, care e aproape de Betel ;  

Iosua 6, 2; 8, 29.  
10.  Un  rege  al  Ierusalimului,  un  rege  al  
Hebronului ;  

Iosua 10, 1.  
11.  Un  rege  al  Iarmutului,  un  rege  al  
Lachi ului ;  

Iosua 10, 3.  
12. Un rege al Eglonului, un rege al 
Ghezerului ;  

Iosua 10, 33.  
13. Un rege al Debirului, un rege al 
Ghederului ;  

Iosua 10, 39.  
14. Un rege al Hormei, un rege al 
Aradului ;  
15.  Un  rege  al  Libnei,  un  rege  al  
Adulamului ;  
16. Un rege al Machedei ; un rege al 
Betelului ;  

Iosua 10, 28.  
17. Un rege al Tapuahului, un rege al 
Heferului ;  

3 Reg. 4, 10.  
18.  Un  rege  al  Afecului,  un  rege  al  

aronului ;  
19.  Un  rege  al  Madonului,  un  rege  al  
Ha orului ;  
20. Un rege al imron-Meronului, un 
rege al Ac afului ;  

Iosua 11, 1.  
21. Un rege al Taanacului, un rege al 
Meghidonului ;  
22. Un rege al Chede ului, un rege al 
Iocneamului de lâng  Carmel ;  
23. Un rege al Dorului de lâng  Nafat-
Dor, un rege al Goimului din Ghilgal ;  
24. Un rege al Tir ei. De to i treizeci i 
unu de regi.  
CAP. 13 
Împ irea p mântului de dincolo de 
Iordan. 
1. Fiind Iosua b trân i înaintat în zile, a 
zis Domnul c tre dânsul : «Iat  tu ai 
îmb trânit i e ti în vârst  înaintat , dar 

mânt de luat în mo tenire a mai r mas 
înc  mult.  
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2. P mântul care a mai r mas de luat în 
mo tenire este acesta : inuturile 
Filistenilor i toat ara Ghe urului i a 
Canaanului.  
3. De la Sicor, care este la r rit de 
Egipt, pân  la hotarele Ecronului, la 
miaz noapte, se socotesc cele cinci 

petenii filistene : Gaza, A dod, 
Ascalonul, Gat i Ecronul.  

Num. 34, 5. Ier. 2, 18.  
4. Apoi ara Heveilor : tot p mântul 
Canaan i Maara Sidonienilor, de la 
Teman pân  la Afec i pân  la hotarele 
Amoreilor.  
5. De asemenea inutul filistean Ghebla i 
tot Libanul, spre r ritul soarelui, de la 
Baal-Gad, de la poalele muntelui Hermon 
pân  la intrarea Hamatului.  

3 Reg. 5, 18. Ps. 82, 7.  
6. Pe to i locuitorii muntelui de la Liban 
pân  la Misrefot-Maim, pe to i Sidonienii 

-i pierzi de la fa a fiilor lui Israel 
mântul lor s -l împar i lui Israel prin 

sorti, cum i-am poruncit.  
Ps. 77, 5.  

7.  A adar  la  cele  nou  semin ii  i  la  
jum tate din semin ia lui Manase, 
împarte-le mo tenire prin sor i p mântul 
acesta : de la Iordan pân  la marea cea 
mare de la apus s -l dai lor i marea cea 
mare s  fie hotar.  
8. C ci celelalte dou  semin ii : a lui 
Ruben i Gad i jum tate din semin ia lui 
Manase au primit partea de la Moise, 
dincolo de Iordan, spre r ritul soarelui, 
cum le-a dat Moise sluga Domnului,  

Num. 32, 33. Deut. 29, 8. Iosua 22, 4.  
9. De la Aroer, care e pe malul râului 
Arnon, cetatea cea din mijlocul v ii i 
toat  câmpia Medeba pân  la Dibon,  

Deut. 2, 36. Iosua 12, 2.  
10. Precum i toate cet ile lui Sihon, 
regele Amoreilor, care a domnit în 
He bon, pân  la hotarele fiilor lui Amon,  

11. i Galaadul, inutul Ghe ur i al 
Maacatienilor, tot muntele Hermon i tot 
Vasanul pân  la Salca ;  
12. Tot regatul lui Og al Vasanului, care 
a domnit în A tarot i în Edrea. Acesta 
mai r sese din Refaimi, pe care Moise 
i-a b tut i i-a alungat».  

Fac. 14, 15. Num. 21, 33.  
13. Dar fiii lui Israel n-au vrut s  piard  
pe Ghe ureni i pe Maacatieni i pân  în 
ziua de ast zi locuie te regele din Ghe ur 
i al Maacatienilor în mijlocul lui Israel.  

14. Numai semin iei lui Levi nu i-a dat 
Iosua mo tenire, c ci jertfele i 
prinoasele Domnului Dumnezeului lui 
Israel sunt partea ei, cum i-a zis Domnul.  

Num. 18, 20. Deut. 10, 9; 18, 2. Iez. 44, 28. Evr. 7, 5.  
15. Iat  împ irea pe care a f cut-o 
Moise fiilor lui Israel, dup  semin iile lor, 
în esurile Moabului, dincolo de Iordan 
în fa a Ierihonului : Semin iei fiilor lui 
Ruben, dup  familiile ei, Moise i-a dat 
parte :  
16. Hotarele ei cuprindeau cetatea Aroer, 
care se afl  pe malul râului Arnon, la 
mijlocul cursului acestui râu i tot esul 
de lâng  Medeba ;  

2 Reg. 24, 5.  
17. He bonul i toate cet ile lui cele din 
es ; Dibonul, Bamot-Baal i Bet-Baal-

Meon ;  
Is. 15, 2.  

18. Iah a, Chedemot i Mefaat ;  
19. Chiriataim, Sibma i eret-Ha ahar, 
în muntele Emec ;  

Is. 16, 8.  
20. Bet-Peor, locurile de la poalele 
muntelui Fazga i Bet-Ie imot ;  
21. Toate cet ile din es i toat  
împ ia lui Sihon, regele Amoreilor, 
care a domnit la He bon i pe care l-a 
ucis Moise, ca i pe c peteniile lui 
Madiam, pe Evi, Rechem, ur, Hur i 
Reba, c peteniile lui Sihon, care locuiau 
în ara aceea ;  

Num. 31, 8.  
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22. De asemenea i pe Valaam, fiul lui 
Beor, vr jitorul, l-au ucis fiii lui Israel cu 
sabia, în num rul celor uci i de ei.  

Num. 22, 5; 24, 25; 31, 8.  
23. Hotarul fiilor lui Ruben era Iordanul. 
Aceasta e partea fiilor lui Ruben dup  
familiile lor, dup  cet ile i satele lor.  
24. De asemenea a dat Moise parte 
semin iei lui Gad, fiilor lui Gad, dup  
familiile lor.  
25. În hotarele lor se cuprindea Iezerul i 
toate cet ile Galaadului i jum tate din 
ara fiilor lui Amon,  

Jud. 5, 17. 2 Reg. 11, 1.  
26. Pân  la Aroer, care e în fa a cet ii 
Raba i ara de la He bon pân  la Ramat-
Mi pa i Betonim i de la Mahanaim pân  
la hotarele Debirului ;  

Iosua 10, 38. 2 Reg. 2, 8.  
27. În vale i-a dat Bet-Haram, Bet-Nimra, 
Sucot i afon, r a regatului lui 
Sihon, regele He bonului. Hotarul lui era 
Iordanul pân  la marea Chineret, 
întinzându-se de la Iordan spre r rit.  

Is. 15, 5.  
28. Aceasta era partea fiilor lui Gad dup  
familiile lor, cet ile i satele lor.  
29. i a mai dat Moise parte i la 
jum tate din semin ia lui Manase, adic  
la jum tate din semin ia fiilor lui Manase, 
dup  familiile lor.  
30. În hotarele lor se cuprindea tot 
Vasanul de la Mahanaim, toat  împ ia 
lui Og, regele Vasanului, i toate 

la urile Iairului celui din Vasan, aizeci 
de cet i.  

Num. 32, 41.  
31. Iar jum tate din Galaad cu A tarotul 
i Edrea, ora ele nepotului lui Og al 

Vasanului, au fost date fiilor lui Machir, 
fiul lui Manase, la jum tate din fiii lui 
Machir dup  familiile lor.  
32.  Iat  ce  a  dat  Moise  ca  parte  de  
mo tenire în esul Moabului, peste 
Iordan, în fa a Ierihonului spre r rit.  

33. Dar semin iei lui Levi, Moise nu i-a 
dat parte, c  Însu i Domnul Dumnezeul 
lui Israel este partea lor, cum le-a gr it 
El.  

Num. 18, 20.  
CAP. 14 
Mo tenirea dat  lui Caleb. 
1. Iat  ce mo tenire au primit fiii lui 
Israel în ara Canaan, pe care le-au 
împ it-o  prin  sor i  preotul  Eleazar  i  
Iosua, fiul lui Navi, i c peteniile de 
familii ale semin iilor fiilor lui Israel.  

Num. 34, 2, 17.  
2. Mo tenirea aceasta au împ it-o prin 
sor i cum poruncise Domnul prin Moise, 
la cele nou  semin ii i la jum tate din 
semin ia lui Manase ;  

Num. 34, 13. Fapt. 13, 19.  
3. C ci la dou  semin ii i la jum tate din 
semin ia lui Manase le d duse Moise 
parte peste Iordan. Iar levi ilor nu le-a dat 
mo tenire între ei ;  

Num. 18, 20; 32, 33. Deut. 3, 12; 10, 9. Iosua 13, 14.  
4. C ci din fiii lui Iosif se ridicaser  dou  
semin ii : a lui Manase i a lui Efraim ; de 
aceea nu s-a dat levi ilor parte de p mânt, 
ci numai cet i pentru locuit cu 
împrejurimile lor, pentru vitele i pentru 
turmele lor.  

Num. 35, 3. Evr. 7, 5.  
5. Cum poruncise Domnul prin Moise, 

a au i f cut fiii lui Israel, când au 
împ it ara.  

Num. 34, 16.  
6. Atunci au venit fiii lui Iuda la Iosua în 
Ghilgal i a zis c tre el Caleb, fiul lui 
Iefone Chenezeul : «Tu tii ce a zis 
Domnul c tre Moise, omul lui 
Dumnezeu, pentru mine i pentru tine, la 
Cade -Barnea.  

Num. 14, 24, 30.  
7. Eu eram de patruzeci de ani, când 
Moise, sluga lui Dumnezeu, m-a trimis 
din Cade -Barnea s  iscodesc ara i eu i-
am adus r spuns dup  dorin a lui.  

Num. 13, 7, 17.  
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8. Fra ii mei, care fuseser  cu mine, au 
umplut de spaim  inima poporului, iar eu 
am urmat hot rât Domnului Dumnezeului 
meu.  

Num. 13, 31, 33; 14, 6.  
9. i s-a jurat Moise în ziua aceea i a zis 
: «P mântul pe unde a c lcat piciorul t u 
va fi mo tenirea ta i a copiilor t i pe 
veci, c  tu ai urmat hot rât Domnului 
Dumnezeului nostru».  

Iosua 1, 3.  
10.  i  iat  Domnul  m-a  inut  viu  cum  a  
zis. Au trecut acum patruzeci i cinci de 
ani de când a spus Domnul lui Moise 
cuvântul acesta i Israel umbla prin 
pustiu ; i iat  acum am optzeci i cinci 
de ani  
11. i sunt înc  tare, ca i atunci când m-
a trimis Moise ; cât  putere aveam atunci, 
tot atâta am i acum, ca s  ies i s  intru 
în lupt .  

Deut. 34, 7-9. Sir. 46, 11.  
12. A adar î i cer muntele acesta, de care 
a vorbit Domnul în ziua aceea ; c ci tu ai 
auzit în ziua aceea cuvântul acesta acolo. 
Acum acolo sunt fiii lui Enac, care au 
cet i mari i tari, dar de va fi Domnul cu 
mine, îi voi izgoni, cum mi-a zis 
Domnul».  
13. i l-a binecuvântat Iosua i a dat 
Hebronul mo tenire lui Caleb, fiul lui 
Iefone Chenezeul.  

Num. 14, 24. Jud. 1, 20. 1 Mac. 2, 56.  
14. De aceea a ajuns Hebronul mo ia lui 
Caleb, fiul lui Iefone, pân  în ziua de azi, 
pentru c  el a urmat întocmai porunca 
Domnului Dumnezeului lui Israel.  
15. Mai înainte Hebronul se numea 
Chiriat-Arba, capitala fiilor lui Enac. 
Dup  aceea s-a lini tit ara de r zboi.  

Iosua 15, 13.  
CAP. 15 
Partea lui Iuda. 
1. Mo ia c zut  la sor i pentru semin ia 
fiilor lui Iuda, dup  familiile lor, se 

întindea de la hotarele lui Edom din 
miaz zi i de la pustiul Sin pân  la 
Cade , spre r rit.  

Num. 34, 3.  
2. Astfel hotarul lor de miaz zi porne te 
de la Marea S rat , de unde pleac  un 
golf al ei spre miaz zi,  

Iosua 18, 19.  
3. Merge spre în imea Acravimului, 
trece prin pustiul Sin i, ridicându-se 
dinspre miaz zi c tre Cade -Barnea, 
merge pe la He ron i, ajungând la Adar, 
trece pe partea dinspre apus a Cade ului 
i se întoarce spre Carcaa ;  

Fac. 14, 7. Num. 34, 4.  
4. Trece apoi prin A mon i urmeaz  
înainte pân  la râul Egiptului i apoi 
cap tul acestui hotar atinge marea. 
Acesta va fi hotarul vostru de miaz zi.  

Iosua 13, 3.  
5. Hotarul de r rit e toat  Marea S rat  
pân  la gurile Iordanului. Iar apoi hotarul 
de miaz noapte pleac  din golful m rii de 
la gurile Iordanului ;  
6. De aici se ridic  spre Bet-Hogla. Trece 
pe la miaz noapte de Bet-Araba i merge 
în sus pân  la piatra lui Bohan, fiul lui 
Ruben ;  

Iosua 18, 17.  
7. Apoi hotarul se urc  spre Debir, din 
valea Acor i se îndreapt  spre 
miaz noapte c tre Ghilgal, care se afl  în 
fa a Adumimului, pe partea de miaz zi a 
râului ; apoi trece pe la apele En- eme i 
se prelunge te pân  la En-Roghel.  
8. De aici hotarul merge în sus spre valea 
Ben-Hinom, pe partea de miaz zi de 
Iebus, care este Ierusalimul ; apoi hotarul 
se ridic  spre vârful muntelui, care este 
spre apus, în fa a v ii Hinom, la marginea 

ii Refaim, la miaz noapte.  
Iosua 18, 14-15. Neem. 11, 4.  

9. Din vârful muntelui, hotarul se 
îndreapt  spre izvorul apelor Neftoah i 
merge spre cet ile din muntele Efron ; 
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apoi hotarul cote te spre Baala, care e 
Chiriat-Iearimul ;  
10. Dup  aceea hotarul se întoarce de la 
Baala spre mare i merge spre muntele 
Seir, trece pe partea de miaz noapte a 
muntelui  Iearim,  care  e  Chesalonul  i,  
pogorându-se c tre Bet- eme , trece prin 
Timna ;  

Iosua 21, 16. 1 Reg. 6, 12. 4 Reg. 14, 11.  
11. De aici hotarul merge pe partea de 
miaz noapte a Ecronului i se întoarce 
spre icron, trece prin muntele Baala i 
ajunge pân  la Iabneel i apoi se termin  
hotarul la mare. Hotarul de la apus îl 
formeaz  Marea cea Mare.  
12. Acesta este hotarul p mântului fiilor 
lui Iuda, dup  familiile lor, din toate 

ile.  
13. Lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat 
Iosua parte între fiii lui Iuda, cum 
poruncise Domnul lui Iosua i i-a dat 
Iosua Chiriat-Arba a tat lui lui Enac, care 
este Hebronul.  

Iosua 14, 15.  
14. Îns  Caleb, fiul lui Iefone, a alungat 
de acolo pe cei trei fii ai lui Enac : pe 

ai, pe Ahiman i pe Talmai, copiii lui 
Enac.  

Jud. 1, 10.  
15. De aici Caleb a pornit asupra 
locuitorilor Debirului ; numele Debirului 
era mai înainte Chiriat-Sefer.  
16.  i  a  zis  Caleb  :  «Cel  ce  va  bate  
Chiriat-Seferul i-l va lua, aceluia îi voi 
da pe Acsa, fiica mea, de femeie».  

Jud. 1, 12-13. 1 Reg. 18, 25.  
17. i l-a luat Otniel cel tân r, fiul lui 
Chenaz, fratele lui Caleb i i-a dat Caleb 
de femeie pe Acsa, fiica sa.  
18.  Dar  când  a  trebuit  s  plece,  a  fost  
înv at  s  cear  de la tat l s u o arin . 

i când a desc lecat ea de pe asin, Caleb 
i-a zis : «Ce vrei ?»  

Jud. 1, 14.  

19. Iar ea a zis : «D -mi binecuvântare. 
Tu mi-ai dat p mântul de la miaz zi ; d -
mi i izvoarele de ap  !» i i-a dat 
izvoarele cele de sus i izvoarele cele de 
jos.  

Fac. 33, 11. 1 Reg. 25, 27.  
20. Aceasta este mo tenirea fiilor lui 
Iuda, dup  familiile lor.  
21. Cet ile care se aflau în partea de 
miaz zi, la marginea semin iei fiilor lui 
Iuda, spre hotarul Edomului, erau : 
Cab eel, Eder i Iagur ;  

Neem. 11, 25.  
22. China, Dimona i Adada ;  
23. Chede , Ha or i Itnan ;  
24. Zif, Telem i Bealot ;  
25. Ha or-Hadata, Cheriot-He ron, adic  
Ha or ;  

2 Reg. 13, 23.  
26. Amam, erna i Molada ;  
27. Ha ar-Gada, He mon i Bet-Palet ;  
28. Ha ar- ual, Beer eba i Biziotia, cu 
împrejurimile i satele lor ;  
29. Baala, Iim i A em ;  
30. Eltolad, Chesil i Horma ;  
31. iclag, Madmana i Sansana ;  
32. Lebaot, ilhim, Ain i Rimon ; de 
toate dou zeci i nou  de cet i cu satele 
lor.  

Iosua 19, 1. Zah. 14, 10.  
33. Iar la es erau : E taol, ora, A na i 
Gatnam ;  

Iosua 19, 42.  
34. Zanuah, En-Ganim, Tapuah i Enam ;  
35. Iarmut, Adulam, Memvra, Soco i 
Azeca ;  

Mih. 1, 15.  
36. aaraim, Aditaim, Ghedera i 
Ghederotaim ; paisprezece cet i cu 
satele lor.  
37. enan, Hada a i Migdal-Gad ;  
38. Dilean, Mi pe i Iocteel ;  
39. Lachi , Bo cat i Eglon ;  

Iosua 10, 32. 4 Reg. 14, 19.  
40. Cabon, Lahmas i Chitli  ;  
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41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama i 
Macheda ; aisprezece cet i cu satele lor.  
42. Libna, Eter i A an ;  

Iosua 10, 29.  
43. Iftah, A na i Ne ib ;  
44. Cheila, Aczib, Mare a i Edom ; nou  
cet i cu satele lor.  

Iosua 19, 29. 2 Paral. 14, 9.  
45. Ecron cu cet ile care ineau de el i 
cu satele lui ;  

4 Reg. 1, 2.  
46. i de la Ecron spre mare tot ce se afl  
împrejurul A dodului cu satele lui ;  
47. A dodul i cet ile care ineau de el i 
satele lui ; Gaza cu cet ile care ineau de 
ea i satele ei pân  ia râul Egiptului i 
pân  la Marea cea Mare, care este hotar.  

Num. 34, 6.  
48. Iar în mun i erau : amir, Iatir i Soco 
;  
49. Dana, Chiriat-Sana, zis i Debir ;  
50. Anab, E temo i Anim ;  
51. Go en, Holon i Ghilo : unsprezece 
cet i cu satele lor.  

Iosua 10, 41.  
52. Anab, Duma i E ean ;  
53. Ianum, Bet-Tapuah i Afeca ;  

1 Reg. 23, 25.  
54. Humta, Chiriat-Arba, zis i 
Hebronul  i  ior  ;  nou  cet i  cu  satele  
lor.  
55. Maon, Carmel, Zif i Iuta ;  
56. Izreel, Iocdeam i Zanuah ;  
57. Cain, Ghibeea i Timna : zece cet i 
cu satele lor.  
58. Halhul, Bet- ur i Ghedor ;  
59. Maarat, Bet-Anot i Eltecon : ase 
cet i cu satele lor. Tecoa, Efrata sau 
Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, 
Sores, Carem, Galem, Betir i Manah : 
unsprezece cet i cu satele lor.  
60. Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim i 
Harabah ; dou  cet i cu satele lor i cu 
împrejurimile.  

Iosua 18, 14.  

61. În pustiu erau : Bet-Araba, Midin i 
Secaca ;  
62. Nib an, Ir-Melah i En-Ghedi : ase 
cet i cu satele lor.  

2 Paral. 20, 2.  
63. Dar pe Iebusei, locuitorii 
Ierusalimului, nu i-au putut alunga fiii lui 
Iuda i de aceea Iebuseii tr iesc cu fiii lui 
Iuda în Ierusalim pân  în ziua de ast zi.  

Jud. 1, 8. 2 Reg. 5, 6, 8.  
CAP. 16 
Partea fiilor lui Efraim. 
1. Apoi au c zut sor ii fiilor lui Iosif ; 
hotarul începe la Iordan, lâng  Ierihon, 
merge c tre apele Ierihonului, având la 

rit pustiul care se întinde de la 
Ierihon pân  la Betel  
2. i grani a merge spre Luz, trece 
hotarul Archienilor pân  la Atarot,  

Fac. 28, 19.  
3. Apoi se las  spre mare, c tre hotarele 
lui Iaflet, pân  la hotarele Bet-Horonului 
de jos i pân  la Ghezer i se înfund  la 
mare.  
4. Aceast  parte au primit-o fiii lui Iosif : 
Manase i Efraim.  

Fac. 48, 5. 1 Paral. 6, 67.  
5. Hotarele fiilor lui Efraim, dup  
familiile lor, au fost acestea : hotarul 
mo tenirii lor era la r rit Atarot-Adar 
pân  la Bet-Horonul de Sus i Ghezer ;  

Num. 26, 35.  
6. Apoi înainta spre apus pe la 
miaz noapte de Micmetat, se întorcea la 

rit spre Taanat- ilo i trecea pe la 
rit de Ianoah.  

7.  De la  Ianoah se  pogora  la  Atarot  i  la  
Naarata, atingând Ierihonul i se 
prelungea pân  la Iordan.  
8. De la Tapuah mergea spre apus, c tre 
râule ul Cana, pentru a se sfâr i la mare. 
Aceasta este partea fiilor lui Efraim, dup  
familiile lor.  
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9. i fiilor lui Efraim li s-au mai dat cet i 
i în partea fiilor lui Manase ; toate acele 

cet i erau cu satele lor.  
Iosua 17, 19.  

10. Dar Efraimi ii n-au alungat pe 
Canaanei, care locuiau în Ghezer ; de 
aceea Canaaneii au tr it între Efraimi i 
pân  în ziua de ast zi, pl tindu-le bir. În 
cele din urm  a venit Faraon, regele 
Egiptului, i a luat cetatea i a ars-o cu 
foc, i pe Canaanei i pe Ferezei i pe 
locuitorii Ghezerului i-a ucis i a dat 
Faraon cetatea de zestre fiicei sale.  

Iosua 13, 13. Jud. 1, 29.  
CAP. 17 
Mo tenirea jum ii semin iei fiilor 
lui Manase. 
1. De asemenea a c zut, la sor i, parte i 
semin iei lui Manase, c ci acesta era 
întâiul n scut al lui Iosif. Lui Machir 
întâiul n scut al lui Manase, care fusese 
viteaz în r zboi, i-a c zut Galaadul i 
Vasanul.  

Fac. 46, 20. Num. 26, 29; 32, 39.  
2.  Dar  le-au  c zut,  la  sor i,  p i  i  
celorlal i fii ai lui Manase, dup  familiile 
lor : fiilor lui Abiezer, fiilor lui Helec, 
fiilor lui Asriel, fiilor lui Sichem, fiilor 
lui Hefer i fiilor lui emida. Ace tia sunt 
fiii lui Manase, fiul lui Iosif de parte 

rb teasc , dup  familiile lor.  
Num. 26, 29.  

3. Iar Salfaad, fiul lui Hefer, fiul lui 
Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, 
n-a avut fii, ci numai fiice, ale c ror 
nume sunt acestea : Mahla, Noa, Hogla, 
Milca i Tir a.  

Num. 26, 33; 27, 1; 36, 11.  
4. Acestea au venit la preotul Eleazar i 
la Iosua, fiul lui Navi, i la c petenii i au 
zis : «Domnul a poruncit lui Moise s  ni 
se dea parte i nou  între fra ii no tri». i 
li s-a dat parte, între fra ii tat lui lor.  

Num. 27, 7.  

5. i a c zut lui Manase zece p i, afar  
de ara Galaadului i a Vasanului, care 
erau peste Iordan,  
6. Pentru c  fiicele fiilor lui Manase au 
primit p i printre fiii lui, iar rara 
Galaadului s-a cuvenit celorlal i fii ai lui 
Manase.  
7. Hotarul p mântului fiilor lui Manase 
pleca de la A er c tre Micmetat, care e în 
fa a Sichemului ; de aici hotarul merge 
spre dreapta, pân  la locuitorii En-
Tapuahului.  
8. P mântul Tapuah a c zut lui Manase ; 
iar cetatea Tapuah, de la hotarul lui 
Manase, a r mas fiilor lui Veniamin.  
9. De aici hotarul se pogoar  spre râul 
Cana, pe malul de miaz zi al râului.  

Iosua 16, 9.  
10. Cet ile acestea sunt ale lui Efraim, 
de i sunt între fiii lui Manase. Hotarul lui 
Manase se sfâr te la mare, pe partea de 
miaz noapte a râului. Partea de miaz zi 
este a lui Efraim, iar cea de la 
miaz noapte este a lui Manase. Marea 
îns  era hotarul lor la apus. La 
miaz noapte se m rginea cu A er, iar 
spre r rit cu Isahar.  
11. În Isahar i A er sunt ale lui Manase : 
Bet- ean cu locurile care se in de el, 
Ibleam cu locurile care se in de el, 
locuitorii din Dor i din locurile care lin 
de el, locuitorii din En-Dor i locurile 
care in de el, locuitorii din Taanac i 
locurile care in de el, locuitorii 
Meghidonului i locurile care in de el, i 
a treia parte din Nafet cu satele lui.  

Jud. 1, 27. 1 Reg. 31, 10. 4 Reg. 9, 27.  
12. Fiii lui Manase n-au putut alunga pe 
locuitorii acestor ora e i Canaaneii au 

mas s  locuiasc  în ara lui.  
Iosua 15, 63.  

13. Când fiii lui Israel au ajuns puternici, 
atunci Canaaneii au fost f cu i birnici ai 
lor, dar de alungat nu i-au alungat.  

Deut. 20, 16. Iosua 13, 13.  
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14.  Fiii  lui  Iosif  au  zis  c tre  Iosua  :  
«Pentru ce ne-ai dat o singur  parte i un 
singur sor , când noi suntem mul i, de 
vreme ce ne-a binecuvântat a a Domnul 
?»  

Fac. 48, 16. Num. 26, 54.  
15. i Iosua le-a r spuns : «Dac  sunte i 
mul i, duce i-v  în p duri i acolo, în ara 
Ferezeilor i Refaimilor, c uta i-v  loc, 
dac  muntele Efraim v  e strâmt !»  
16. Iar fiii lui Iosif au zis : «Muntele nu 
va r mâne al nostru, pentru c  to i 
Canaaneii care locuiesc în vale au c ru e 
de  fier,  atât  cei  din  Bet- ean  i  din  
locurile care in de ea, cât i cei din esul 
Izreel».  

Jud. 1, 19. Os. 1, 5.  
17. Dar Iosua a zis c tre casa lui Iosif, lui 
Efraim i lui Manase : «Tu e ti mult la 
num r i ai putere mult . Deci nu vei 
avea numai o parte.  
18. Muntele va fi al t u i p durea. Tu îl 
vei cur i i va fi al t u pân  la cap tul 
lui, c ci tu vei izgoni pe Canaanei, de i ei 
au  c ru e  de  fier  ;  de i  ei  sunt  tari,  tu  îi  
vei birui».  

Iosua 13, 6. 1 Ioan 5, 4.  
CAP. 18 
Partea lui Veniamin. 
1. Atunci s-a adunat toat  ob tea fiilor lui 
Israel la ilo i au a ezat acolo cortul 
adun rii, c ci ara fusese supus  de ei.  

Iosua 21, 2. 3 Reg. 13, 2.  
2. Dar dintre fiii lui Israel mai r seser  
apte semin ii care nu- i primiser  înc  

ile lor.  
3. Atunci a zis Iosua c tre fiii lui Israel : 
«Oare mult ve i r mâne voi nep tori de 
a merge s  lua i mo tenire ara pe care v-
a dat-o Domnul Dumnezeul p rin ilor 
vo tri ?  
4. «Da i câte trei oameni de semin ie i 
eu îi voi trimite, iar ei, sculându-se, se 
vor duce prin ar i o vor descrie, cum 

trebuie s  li se împart  în p i, i apoi 
vor veni la mine.  
5. S  o împart  în apte p i ; Iuda s  

mân  în partea sa spre miaz zi, iar casa 
lui Iosif s  r mân  în partea sa la 
miaz noapte.  
6. Voi îns  întocmi i un plan al rii, 
împ it în apte p i i s  mi-l aduce i i 
eu voi arunca sor i aici înaintea 
Domnului Dumnezeului nostru.  
7. Levi ii îns  n-au parte între voi, c ci 
preo ia Domnului este partea lor. Iar Gad, 
Ruben i jum tate din semin ia lui 
Manase i-au primit partea lor peste 
Iordan, spre r rit, pe care le-a dat-o 
Moise, robul Domnului».  

Num. 32, 33. Deut. 3, 12. Iez. 44, 28.  
8. Atunci s-au sculat oamenii aceia i s-
au dus. Dar Iosua a dat celor ce s-au dus 

 fac  planul rii astfel de porunc  : 
«Duce i-v i cutreiera i ara, descrie i-o 
i v  întoarce i la mine, i eu v  voi 

arunca aici sor i înaintea Domnului, în 
ilo».  

9. i ei s-au dus, au cutreierat ara, au 
cercetat-o i au împ it-o, dup  cet ile 
ei, în apte p i, dup  un plan, i apoi au 
venit la Iosua în ilo.  

2 Reg. 24, 8.  
10. i le-a aruncat Iosua sor i în ilo, 
înaintea Domnului, i a împ it Iosua 
acolo ara fiilor lui Israel în p ile ce li 
se cuvenea.  
11. Întâiul sor  a c zut semin iei fiilor lui 
Veniamin, dup  familiile lor. Partea lor 
dup  sor  se întindea între fiii lui Iuda i 
fiii lui Iosif.  

Deut. 33, 12.  
12. Hotarul lor de miaz noapte se începe 
de la Iordan i trece pe lâng  Ierihon, pe 
partea de miaz noapte, i se urc  pe 
muntele de la apus i se sfâr te în 
pustiul Betaven.  

Iosua 7, 2.  
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13. De acolo hotarul merge spre Luz, pe 
partea de miaz zi a Luzului sau a 
Betelului ; apoi hotarul, coborând spre 
Atarot-Adar, merge c tre muntele care e 
spre miaz zi de Bet-Horonul de jos.  

Fac. 12, 8. Iosua 16, 2. 3 Reg. 9, 17.  
14. Apoi hotarul se îndreapt  spre partea 

rii, pe la miaz zi de muntele care vine 
la miaz zi de Bet-Horon sau Chiriat-
Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta 
este latura de la apus.  

Iosua 15, 8, 60.  
15. Iar în partea de miaz zi, de la Chiriat-
Iearim, hotarul merge spre mare i ajunge 
pân  la izvorul apei Neftoah.  
16. Apoi hotarul se coboar  spre cap tul 
muntelui celui din fa a v ii Ben-Hinom, 
la miaz noapte, i se coboar  pe valea 
Hinom spre partea de miaz zi a Iebusului 
i merge spre En-Roghel.  

Iosua 15, 7.  
17. Apoi se întoarce de la miaz noapte i 
merge spre En- eme i înainteaz  c tre 
Ghelilot, care e în fa a în imii 
Adumium, i se coboar  spre piatra lui 
Bohan, fiul lui Ruben.  

Iosua 22, 10.  
18. Apoi trece pe la miaz noapte de 
Harabah i se coboar  la hotarul Arabei ;  
19. De acolo hotarul trece pe lâng  Bet-
Hogla, pe la miaz noapte, i se sfâr te 
la, golful de miaz noapte al M rii S rate, 
la cap tul de miaz zi al Iordanului. 
Acesta e hotarul de miaz zi. Iar spre 

rit hotarul îl formeaz  Iordanul.  
Iosua 15, 2.  

20. Aceasta este partea fiilor lui 
Veniamin cu hotarele ei din toate p ile, 
dup  familiile lor.  
21. Iar cet ile fiilor lui Veniamin, dup  
familiile lor, sunt acestea : Ierihonul, Bet-
Hogla i Emec-Che  ;  
22. Bet-Harabah, emaraim i Betel ;  
23. Avim, Para i Ofra ;  

24. Chefar-Amonai, Ofni i Gheba : 
dou sprezece cet i cu satele lor ;  

3 Reg. 15, 22.  
25. Ghibeon, Rama i Beerot ;  

Iosua 9, 17.  
26. Mi pa, Chefira i Mo a ;  
27. Rechem, Irpeel i Tareala ;  
28. ela, Elef i Iebus sau Ierusalimul, 
Ghibeat i Chiriat : paisprezece cet i cu 
satele lor. Aceasta este partea lui 
Veniamin, dup  familiile lor.  

Neem. 11, 4.  
CAP. 19 
Partea celorlaltor semin ii i a lui 
Iosua. 
1. Al doilea sor  a c zut lui Simeon, 
semin iei fiilor lui Simeon, dup  familiile 
lor ; partea lor de mo tenire a fost între 
hotarele p ii fiilor lui Iuda.  

Fac. 49, 7. Deut. 33, 6-7.  
2. În partea lor se aflau : Beer eba, eba 
i Molada ;  

1 Paral. 4, 28.  
3. Ha ar- ual, Bala i A em ;  

1 Paral. 4, 29.  
4. Eltolad, Betul i Horma ;  

Deut. 1, 44.  
5. iclag, Bet-Marcabot i Ha ar-Susa ;  
6. Bet-Lebaot i aruhen : treisprezece 
cet i cu satele lor.  
7. Ain, Rimon, Eter i A an : patru cet i 
cu satele lor.  
8. i toate satele care se aflau împrejurul 
cet ilor acestora chiar pân  la Baalat-
Beer-Ramatul de miaz zi. Aceasta este 
partea de mo tenire a fiilor lui Simeon, 
dup  familiile lor.  

1 Paral. 4, 33.  
9. Din mo ia lui Iuda a fost desp it  
partea fiilor lui Simeon. Deoarece partea 
fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, fiii 
lui Simeon au primit parte între hotarele 
mo iei lor.  
10. Al treilea sor  a c zut fiilor lui 
Zabulon, dup  familiile lor. Hotarul 
mo tenirii lor se întindea pân  la Sarid,  
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Fac. 49, 13. Mat. 4, 13.  
11. Se ridica la apus pân  la Mareala i 
atingea Dabe etul i pârâul ce curge prin 
fa a Iocneamului.  

Jud. 4, 7.  
12. De la Sarid apuca înd t i mergea în 
partea de r rit, spre r ritul soarelui 
pân  la hotarul inutului Chislot-Tabor i 
de aici apuca spre Dabrat i se urca c tre 
Iafia ;  
13. Apoi trecea spre r rit la Ghet-
Hefer, la Ita-Ca in i mergea spre Rimon, 
Metora i Nea ;  

4 Reg. 14, 25.  
14. Dup  aceea hotarul se întorcea de la 
miaz noapte c tre Hanaton i se termina 
în valea Iftah-El.  
15. Mai departe : Catat, Nahalal, imron, 
Idala i Betleem : dou sprezece cet i cu 
satele lor.  

Jud. 17, 7.  
16. Aceasta e partea fiilor lui Zabulon, 
dup  familiile lor, i acestea sunt cet ile 
lor.  
17. Al patrulea sor  a c zut lui Isahar, 
fiilor lui Isahar, dup  familiile lor.  
18. În hotarul lor se cuprindeau : Izreel, 
Chesulot i unem ;  

1 Reg. 28, 4; 29, 1. 2 Reg. 2, 9. 3 Reg. 18, 45.  
19. Hafaraim, ion i Anaharat ;  
20. Harabit, Chi ion i Ebe  ;  
21. Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-
Pa  ;  
22. i atingea Taborul, aha ima i Bet-

eme i hotarul lor se termina la Iordan : 
aisprezece cet i cu satele lor.  

23. Aceasta e partea fiilor lui Isahar, dup  
familiile lor i acestea sunt cet ile lor.  
24. Al cincilea sor  a c zut semin iei 
fiilor lui A er, dup  familiile lor.  
25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, 
Beten i Ac af,  
26. Alamelec, Amead i Mi eal i hotarul 
lor atingea, spre apus Carmelul i ihor-
Libnat.  

3 Reg. 18, 19.  

27. Dup  aceea, hotarul se întorcea spre 
ritul soarelui la Bet-Dagon i atingea 

inutul Zabulon i valea Iftah-El pe la 
miaz noapte i intra în hotarul Asatei la 
Bet-Emec i Neiel i mergea pe partea 
stâng  a Cabulului.  

3 Reg. 9, 13.  
28. Mai departe urmeaz  Abdon, Rehob, 
Hamon i Cana, pân  la Sidonul cel 
Mare.  

Fac. 10, 19. Iosua 11, 8.  
29. Dup  aceea, hotarul se întorcea spre 
Rama pân  la ora ul cel înt rit al Tirului, 
apoi spre Hosa i se sfâr te la mare, în 
târgu orul Aczib.  
30. Dup  aceea, urmeaz  : Aco, Afec i 
Rehob : dou zeci i dou  de cet i i 
satele lor.  
31. Aceasta este partea semin iei fiilor lui 

er, dup  familiile lor, i acestea sunt 
cet ile i satele lor.  
32. Al aselea sor  a c zut fiilor lui 
Neftali, semin iei fiilor lui Neftali, dup  
familiile lor.  
33. Hotarul lor mergea de la Helef i de 
la dumbrava cea din aananim c tre 
Adami-Necheb i Iabneel, pân  la Lacum 
i se sfâr ea la Iordan.  

Mat. 4, 13.  
34. De aici se întorcea hotarul spre apus, 

tre Asnot-Tabor i de acolo mergea 
spre Hucoc i atingea inutul Zabulonului 
în partea de miaz zi i inutul A er în 
partea  de  apus  i  inutul  lui  Iuda  la  
Iordan, spre r ritul soarelui.  

Deut. 33, 23.  
35. Cet i înt rite erau : idim, er, 
Hamat, Racat i Chineret,  

Num. 13, 22. 3 Reg. 8, 65.  
36. Adama, Rama i Ha or ;  
37. Chede , Edrea i En-Ha or ;  
38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i 
Bet- eme  : nou sprezece cet i cu satele 
lor.  
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39. Aceasta este partea semin iei fiilor lui 
Neftali, dup  familiile lor, i acestea sunt 
cet ile i satele lor.  
40. Semin iei fiilor lui Dan, dup  
familiile lor, i-a c zut al aptelea sor .  

Jud. 18, 1.  
41. În hotarul mo tenirii lor se 
cuprindeau : ora, E taol i Ir- eme  ;  

Iosua 15, 33.  
42. aalabin, Aialon i Itla ;  
43. Elon, Timnata i Ecron ;  

3 Reg. 4, 9.  
44. Elteche, Ghibeton i Baalat ;  

3 Reg. 15, 27.  
45. Iehud, Bene-Berac i Gat-Rimon ;  
46. Me-Iarcon i Haracon cu hotarele 
aproape de Iopi. S-a v zut îns  c  partea 
mo tenirii fiilor lui Dan e mic  pentru ei.  

Iona 1, 3. Fapt. 9, 36.  
47. Atunci s-au dus fiii lui Dan cu r zboi 
asupra Le emului i l-au împresurat, l-au 
lovit cu sabia i l-au luat mo tenire i s-
au a ezat pe el i l-au numit Le emul lui 
Dan, dup  numele lui Dan, tat l lor.  

Deut. 33, 22. Jud. 18, 7.  
48. Aceasta este partea semin iei fiilor lui 
Dan, dup  familiile lor i acestea sunt 
cet ile i satele lor.  
49. Dup  ce au ispr vit împ irea rii, 
prin sor i, fiii lui Israel au dat între ei 
parte de mo tenire lui Iosua, fiul lui Navi.  

Num. 14, 6.  
50. Dup  porunca Domnului, i-au dat lui 
cetatea Timnat-Serah, pe care a cerut-o 
el, în muntele lui Efraim. i a zidit cetate 
i a locuit în ea.  

Iosua 14, 6; 24, 30. Jud. 2, 9.  
51. Acestea sunt mo iile pe care Eleazar 
preotul, Iosua, fiul lui Navi, i c peteniile 
familiilor le-au împ it fiilor lui Israel, 
prin sorti, în ilo, înaintea fe ei 
Domnului, la intrarea cortului adun rii. 

i a a s-a ispr vit împ irea rii.  
CAP. 20 
Ora ele de sc pare. 
1. i a zis Domnul c tre Iosua :  

2. «Spune fiilor lui Israel : Face i-v  
ora e de sc pare cum v-am zis Eu prin 
Moise,  

Num. 35, 6, 11. Deut. 19, 2.  
3. Ca s  poat  sc pa acolo uciga ul care a 
ucis om din gre eal , f  precugetare ; i 

 fie ora ele acestea loc de sc pare 
pentru cel ce a ucis, ca s  nu moar  de 
mâna celui ce r zbun  sângele v rsat, 
înainte de a se înf a înaintea ob tii la 
judecat .  

Num. 35, 12.  
4.  i  cine  va  fugi  în  una  din  cet ile  
acestea s  stea la poarta cet ii i s  spun  
pricina sa în auzul b trânilor cet ii i ei 
îl vor primi în cetate i-i vor da loc, ca s  
tr iasc  la ei.  
5. i când va alerga dup  el cel ce 

zbun  sângele, atunci ei nu trebuie s -l 
dea pe uciga  în mâinile lui, pentru c  el 
a ucis f  s  vrea pe aproapele s u, 
neavând pe dânsul ur  cu o zi sau cu 
dou  mai înainte.  
6. S  tr iasc  el în cetatea aceasta pân  ce 
se va înf a înaintea ob tii la judecat , 
pân  va muri arhiereul care va fi în acele 
zile. Apoi s  se întoarc  uciga ul i s  sa 
duc  în cetatea sa i la casa sa, în cetatea 
de unde a fugit».  

Num. 35, 12.  
7. i au rânduit Chede ul în Galileea, în 
muntele Neftalimului ; Sichemul în 
muntele Efraim i Chiriat-Arba sau 
Hebronul, în muntele lui Iuda.  

Deut. 19, 7. Luc. 1, 39.  
8. Peste Iordan, în fa a lerihonului, spre 

rit, au rânduit : Be erul în pustiu, la 
es, în semin ia lui Ruben ; Ramot în 

Galaad, în semin ia lui Gad ; i Golan în 
Vasan, în semin ia lui Manase.  

Deut. 4, 43.  
9. Aceste cet i le-au rânduit pentru to i 
fiii lui Israel i pentru str inii care tr iesc 
printre ei, ca s  fug  acolo cel ce va ucide 
om din gre eal , ca s  nu moar  de mâna 
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celui ce r zbun  sângele v rsat, pân  nu 
se va înf a înaintea ob tii la judecat .  
CAP. 21 
Cet ile Levi ilor. 
1. C peteniile familiilor Levi ilor au venit 
la Eleazar preotul i c tre Iosua, fiul lui 
Navi, i la c peteniile semin iilor fiilor 
lui Israel,  
2. i au vorbit cu ei în ilo, în p mântul 
Canaanului i au zis : «Domnul a 
poruncit prin Moise s  ni se dea cet i 
pentru locuit i împrejurimile lor pentru 
vitele noastre».  

Num. 35, 2.  
3. i au dat fiii lui Israel Levi ilor din 

ile lor, dup  porunca Domnului, 
urm toarele cet i cu împrejurimile lor :  

1 Paral. 6, 64.  
4. i s-au tras sor i pentru familia lui 
Cahat i Levi ii, fiii lui Aaron preotul, au 
primit prin sor i treisprezece cet i din 
semin ia lui Iuda i din semin ia lui 
Simeon i din semin ia lui Veniamin.  

2 Paral. 31, 15.  
5. Iar celorlal i fii ai lui Cahat le-au c zut 
la sor i zece cet i din familiile semin iei 
lui Efraim i din semin ia lui Dan i de la 
jum tate din semin ia lui Manase.  
6. Fiilor lui Gher on li s-au cuvenit prin 
sor i treisprezece cet i de la familiile 
semin iei lui Isahar i de la semin ia lui 

er i de la semin ia lui Neftali i de la 
jum tate din semin ia lui Manase, în 
Vasan.  
7. Iar fiilor lui Merari, dup  familiile lor, 
le-au c zut la sor i dou sprezece cet i 
din semin ia lui Ruben i din semin ia lui 
Gad i din semin ia lui Zabulon.  
8. i au dat fiii lui Israel cet ile acestea 
cu împrejurimile lor prin sor i, cum 
poruncise Domnul prin Moise.  
9.  Din  semin ia  fiilor  lui  Iuda  i  din  
semin ia fiilor lui Veniamin i din 
semin ia fiilor lui Simeon au dat cet ile 
urm toare, care se numesc pe nume :  

10. Fiilor lui Aaron din familia lui Cahat 
dintre fiii lui Levi, fiindc  sor ul lor a fost 
întâiul,  

1 Paral. 6, 54.  
11. Li s-a dat : Chiriat-Arba, a tat lui lui 
Enac, sau Hebronul, în mun ii lui Iuda i 
locurile dimprejurul ei ;  

Iosua 14, 13; 15, 15. Luc. 1, 39.  
12. Iar arina cet ii acesteia i satele ei s-
au dat ca mo ie lui Caleb, fiul lui Iefone.  

1 Paral. 6, 56.  
13. i astfel fiilor lui Aaron preotul li s-a 
dat cetatea cea de sc pare a uciga ilor, 
Hebronul, i împrejurimile ei, Libna i 
împrejurimile ei.  

Iosua 10, 29.  
14. Iatirul i împrejurimile lui, E temoa i 
împrejurimile ei ;  
15. Holonul i împrejurimile lui, Debirul 
i împrejurimile ;  

16. Ainul i împrejurimile lui, Iuta i 
împrejurimile ei, Bet-Seme ul i 
împrejurimile lui : nou  cet i din aceste 
dou  semin ii.  

Iosua 15, 10. 1 Reg. 6, 9, 15.  
17. Iar din semin ia lui Veniamin : 
Ghibeonul i împrejurimile lui, Gheba cu 
împrejurimile ei,  

2 Reg. 2, 12. Ier. 28, 1.  
18. Anatotul cu împrejurimile lui, 
Almonul cu împrejurimile lui : patru 
cet i.  

3 Reg. 2, 26. Is. 10, 30. Ier. 1, 1.  
19. Cet ile care au c zut la sor i pentru 
preo i, fiii lui Aaron, au fost toate 
treisprezece cu împrejurimile lor.  
20. Iar celorlal i din familiile fiilor lui 
Cahat, Levi ilor, le-a c zut la sor i cet i 
în p mântul lui Efraim.  

1 Paral. 6, 61.  
21. i li s-a dat cetatea de sc pare pentru 
uciga i, Sichemul cu împrejurimile lui în 
muntele lui Efraim, Ghezerul cu 
împrejurimile lui,  

Iosua 20, 7. 1 Paral. 6, 67.  
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22. Chib aimul cu împrejurimile lui, Bet-
Horonul cu împrejurimile lui : patru 
cet i.  
23. Din semin ia lui Dan le-au c zut : 
Elteche i împrejurimile lui, Ghibetonul 
i împrejurimile lui ;  

24. Aialonul i împrejurimile lui, Gat-
Rimonul i împrejurimile lui : patru 
cet i.  
25. Din jum tatea semin iei lui Manase : 
Taanacul i împrejurimile lui, Gat-
Rimonul i împrejurimile lui : dou  
cet i.  

Jud. 1, 27.  
26. Toate cet ile cu împrejurimile lor 

zute la sor i celorlal i fii ai lui Cahat au 
fost zece.  
27. Iar fiilor lui Gher on din familiile 
Levi ilor  li  s-au  dat  :  dou  cet i  în  
Vasan, din jum tatea semin iei lui 
Manase, i anume : Golanul, cetatea de 
sc pare pentru uciga i, cu împrejurimile 
lui, i Be tra cu împrejurimile ei ;  

Iosua 20, 8. 1 Paral. 6, 62.  
28.  Patru  cet i  în  semin ia  lui  Isahar  :  
Chi ionul cu împrejurimile lui, Dabrat cu 
împrejurimile lui,  
29. Iarmutul cu împrejurimile lui i En-
Ganimul cu împrejurimile lui ;  
30. Patru cet i în semin ia lui A er : 
Mi alul cu împrejurimile lui, Abdonul cu 
împrejurimile lui,  

1 Paral. 6, 74.  
31. Helcatul cu împrejurimile lui i 
Rehobul cu împrejurimile lui ;  
32. Trei cet i din semin ia lui Neftali : 
Chede ul Galileii, cetate pentru sc parea 
uciga ilor, cu împrejurimile ei, Hamot-
Dorul cu împrejurimile lui i Cartanul cu 
împrejurimile lui.  

Iosua 20, 7.  
33. Toate cet ile c zute la sor i fiilor lui 
Gher on, dup  familiile lor, au fost 
treisprezece cet i cu împrejurimile lor.  

34. Celorlal i levi i din fiii lui Merari li s-
au dat patru cet i din semin ia lui 
Zabulon : Iocneamul cu împrejurimile 
lui,  

1 Paral. 6, 63.  
35. Carta cu împrejurimile ei, Dimna cu 
împrejurimile ei i Nahalalul cu 
împrejurimile lui ;  
36. Patru cet i de cealalt  parte de 
Iordan, în fa a Ierihonului, în semin ia lui 
Ruben : Be erul, cetate de sc pare pentru 
uciga i, cu împrejurimile lui, în pustiul 
Miso, Iah a i împrejurimile ei,  
37. Chedemotul i împrejurimile lui i 
Mefaatul cu împrejurimile lui.  
38. În semin ia lui Gad li s-au dat cet ile 
de sc pare pentru uciga i : Ramot-
Galaadul cu împrejurimile lui, 
Mahanaimul cu împrejurimile lui,  

Iosua 20, 8.  
39. He bonul cu împrejurimile lui i 
Iazerul cu împrejurimile lui.  

Ier. 49, 3.  
40. Cet ile ie ite la sor i pentru familiile 
de Levi i din neamul lui Merari, dup  
familiile lor, au fost dou sprezece.  
41. Iar toate cet ile date Levi ilor între 
fiii lui Israel au fost patruzeci i opt de 
cet i cu împrejurimile lor. Fiecare din 
aceste cet i î i avea împrejurimile ei de 
jur împrejur ; a a erau toate cet ile 
acestea.  

Num. 35, 7.  
42. Dup  ce a sfâr it Iosua împ irea 

rii prin sor i, fiii lui Israel au dat parte 
lui Iosua dup  porunca Domnului ; i i-au 
dat cetatea pe care a cerut-o el : Timnat-
Serah, în muntele Efraim, i a zidit Iosua 
cetatea pe care a cerut-o i a locuit în ea. 

i a luat Iosua cu itele cele de piatr , cele 
cu care t iase împrejur pe fiii lui Israel, 
care se n scuser  pe cale în pustiu, c ci 
în pustiu nu fuseser  t ia i împrejur, i le-
a pus în Timnat-Serah.  

Num. 35, 5.  
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43. Astfel a dat Domnul lui Israel toat  
ara, pe care jurase s  o dea p rin ilor lor 
i au primit-o ei mo tenire i s-au a ezat 

în ea.  
Fac. 12, 7; 13, 17.  

44. i le-a dat Domnul lini te i odihn  
din toate p ile, cum jurase p rin ilor lor, 
i nimeni dintre to i vr jma ii lor n-a 

putut sta împotriva lor, ci pe to i 
vr jma ii lor i-a dat Domnul în mâinile 
lor.  

Iosua 22, 4.  
45. i n-a r mas neîmplinit nici un cuvânt 
din toate cuvintele cele bune pe care le 
vorbise Domnul casei lui Israel : toate s-
au împlinit.  

Iosua 23, 14. 1 Reg. 3, 19. 3 Reg. 8, 56. Is. 34, 16. Marc. 
7, 29-30.  

CAP. 22 
Întoarcerea semin iei lui Ruben, Gad i 
jum tate din a lui Manase peste 
Iordan. 
1. Atunci Iosua a chemat semin ia lui 
Ruben, a lui Gad i jum tate din a lui 
Manase i le-a zis :  
2. «Voi a i împlinit toate câte v-a 
poruncit Domnul prin Moise i a i 
ascultat cuvintele mele întru toate câte v-
am poruncit ;  

Num. 32, 18. Deut. 3, 18.  
3. N-a i l sat pe fra ii vo tri în toat  
aceast  îndelungat  vreme, pân  în ziua 
aceasta i a i împlinit cele ce se cuvenea a 
împlini dup  porunca Domnului 
Dumnezeului vostru.  
4. Acum Domnul Dumnezeul vostru a 
lini tit pe fra ii vo tri, cum le spusese. 
Întoarce i-v  dar i duce i-v  la corturile 
voastre, în p mântul mo tenirii voastre, 
pe care vi l-a dat Moise, sluga Domnului, 
peste Iordan.  

Num. 32, 33. Iosua 13, 8.  
5.  Dar  s  v  sili i  a  împlini  cu  grij  
poruncile i legea pe care v-a dat-o 
Moise, sluga Domnului : de a iubi pe 
Domnul Dumnezeul vostru, de a umbla 

în toate c ile Lui, de a p zi poruncile Lui, 
de  a  v  lipi  de  El  i  de  a-I  sluji  Lui  din  
toat  inima voastr i din tot sufletul 
vostru».  

Deut. 8, 6; 10, 12.  
6. Dup  aceea Iosua i-a binecuvântat i 
le-a dat drumul i ei s-au împ it pe la 
corturile lor.  
7. Unei jum i din semin ia lui Manase 
i-a dat Moise parte în Vasan, iar celeilalte 
jum i i-a dat Iosua parte cu fra ii lui 
dincoace de Iordan, spre apus. i când le-
a dat drumul Iosua pe la corturile lor i i-
a binecuvântat,  

Num. 32, 33. Iosua 13, 8.  
8. Atunci le-a spus : «Cu mari bog ii v  
întoarce i voi pe la corturile voastre, cu 
mare mul ime de vite i de argint, cu aur, 
cu aram i cu fier i cu mare mul ime de 
haine : s  împ i dar prada cu fra ii 
vo tri».  

Num. 31, 27. 1 Reg. 30, 24.  
9. i s-au întors fiii lui Ruben i ai lui 
Gad i jum tate din semin ia lui Manase 
i  au  plecat  de  la  fiii  lui  Israel  din  ilo,  

care e în p mântul Canaanului, ca s  
mearg  în ara Galaadului, în p mântul 
mo tenirii lor, pe care îl luaser  în 
st pânire dup  porunca Domnului dat  
prin Moise.  
10. i ajungând în preajma Iordanului ce 
e în rara Canaan, fiii lui Ruben i fiii lui 
Gad i jum tate din semin ia lui Manase 
au zidit acolo lâng  Iordan jertfelnic, 
jertfelnic mare la vedere.  

Iosua 18, 17.  
11. i au auzit fiii lui Israel c  se zicea : 
«Iat  fiii lui Ruben i fiii lui Gad i 
jum tate din semin ia lui Manase au zidit 
jertfelnic pe p mântul Canaanului, în 
preajma Iordanului, în fa a fiilor lui 
Israel».  
12. Când au auzit acestea fiii lui Israel, s-
a adunat toat  ob tea fiilor lui Israel la 
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ilo, ca s  mearg  împotriva lor cu 
zboi.  

Deut. 13, 12-13.  
13. Dar fiii lui Israel au trimis mai întâi la 
fiii lui Ruben, la fiii lui Gad i la jum tate 
din semin ia lui Manase, în ara 
Galaadului, pe Finees, fiul preotului 
Eleazar,  
14. Împreun  cu zece c petenii, câte o 

petenie de fiecare semin ie a lui Israel 
de dincoace de Iordan ; fiecare din 
ace tia era c petenie de mie din 
semin iile lui Israel.  
15. i au venit ei la fiii lui Ruben i la fiii 
lui Gad i la jum tatea semin iei lui 
Manase în p mântul Galaadului i au 
vorbit cu ei i le-a zis :  
16. «A a gr ie te toat  ob tea Domnului : 
Ce înseamn  nelegiuirea aceasta pe care 

i f cut-o înaintea Domnului 
Dumnezeului lui Israel, ab tându-v  
acum de la Domnul Dumnezeul lui Israel, 
ridicându-v  jertfelnic i sculându-v  
acum împotriva Domnului ?  

Lev 17, 8-9.  
17. Nu v  ajunge oare p catul din Peor, 
de care nu ne-am sp lat nici pân  în ziua 
de ast zi i pentru care a fost b tut  
ob tea de Domnul ?  

Num. 25, 3. Deut. 4, 3.  
18. i iat  ast zi voi v  abate i de la 
Domnul ! Ast zi voi v  scula i împotriva 
Domnului, iar mâine se va mânia 
Domnul pe toat  ob tea lui Israel.  
19. Dac  îns  p mântul mo tenirii 
voastre vi se pare necurat, atunci trece i 
în p mântul mo tenirii Domnului, unde 
se afl  cortul Domnului, lua i-v  parte 
între noi, dar nu v  ridica i împotriva 
Domnului, nici împotriva noastr  nu v  
ridica i, zidindu-v  jertfelnic afar  de cel 
al Domnului Dumnezeului nostru.  

Iosua 18, 1.  
20. Oare n-a f cut singur Acan, fiul lui 
Zerah, nelegiuire, luând din cele date 

nimicirii, dar mânia a venit asupra a toat  
ob tea  fiilor  lui  Israel  ?  i  oare  numai  el  
singur a murit pentru nelegiuire ?»  

Iosua 7, 1. 1 Paral. 2, 7.  
21. Atunci fiii lui Ruben i fiii lui Gad i 
jum tate din semin ia lui Manase, 

spunzând la acestea, au zis c peteniilor 
lui Israel :  
22. «Dumnezeul dumnezeilor este 
Domnul i Domnul Dumnezeul 
dumnezeilor tie i s tie i Israel : de ne 

zvr tim i ne abatem noi de la Domnul, 
atunci s  nu ne cru e pe noi Domnul 
ast zi !  

Deut. 10, 17. Ps. 49, 1.  
23. i dac  am ridicat noi un jertfelnic, ca 

 ne abatem de la Domnul Dumnezeul 
nostru i ca s  aducem pe el arderi de tot 
i prinos de pâine i ca s  s vâr im pe el 

jertfe de împ care, atunci Domnul s  ne 
cear  socoteal  de aceasta !  
24. Dar noi am f cut aceasta de team  ca 
nu cumva în viitor fiii vo tri s  zic  fiilor 
no tri : «Ce ave i voi cu Domnul 
Dumnezeul lui Israel ?  
25. Domnul a pus hotar între noi i voi, 
fiii lui Ruben i fiii lui Gad i jum tatea 
semin iei lui Manase, Iordanul ; voi n-
ave i deci nici o leg tur  cu Domnul». i 
astfel fiii vo tri nu vor îng dui fiilor 
no tri s  se închine Domnului în ilo.  
26. De aceea am zis noi : S  ne facem un 
jertfelnic, nu pentru arderi de tot nici 
pentru jertfe,  
27.  Ci  ca  s  fie  el  între  noi  i  voi,  între  
urma ii no tri, m rturie c  noi putem 
sluji Domnului cu arderile de tot ale 
noastre i cu jertfele noastre i cu cele de 
împ care  ale  noastre,  i  pentru  ca  în  
vremurile viitoare s  nu zic  fiii vo tri 

tre fiii no tri : Voi nu ave i nici o 
leg tur  cu Domnul.  

Fac. 31, 48. Iosua 24, 27.  
28. i ziceam noi : Dac  ni se va zice 
astfel nou i urma ilor no tri, atunci 
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vom r spunde : Privi i chipul 
jertfelnicului Domnului pe care l-au f cut 

rin ii no tri nu pentru arderi de tot i nu 
pentru jertfe, ci ca s  fie m rturie între 
noi i voi i între fiii no tri i fiii vo tri.  
29. S  nu se întâmple una ca aceea ca s  
ne ridic m noi împotriva Domnului i s  
ne abatem acum de la Domnul i s  
facem jertfelnic pentru arderi de tot i 
pentru prinos de pâine i pentru jertfe, 
afar  de jertfelnicul Domnului Dumnezeu 
care se afl  înaintea cortului».  
30. Iar preotul Finees i toate c peteniile 
ob tii i c peteniile peste miile lui Israel, 
care erau cu dânsul, auzind cuvintele pe 
care le-au vorbit fiii lui Ruben i fiii lui 
Gad i jum tatea semin iei lui Manase, au 

mas mul umi i.  
31. i a zis Finees, fiul preotului Eleazar, 

tre fiii lui Ruben i c tre fiii lui Gad i 
tre jum tatea de semin ie a lui Manase 

:  «Ast zi  am aflat  noi  c  Domnul  este  în  
mijlocul nostru i c  voi n-a i f cut prin 
aceasta o nelegiuire ; acum a i izb vit pe 
fiii lui Israel din mâna Domnului».  
32. i s-a întors Finees, fiul preotului 
Eleazar, i c peteniile de la fiii lui Ruben 
i de la fiii lui Gad i de la jum tatea de 

semin ie a lui Manase din p mântul 
Galaadului în ara Canaan la fiii lui Israel 
i le-a adus r spunsul.  

33. i le-a pl cut aceasta fiilor lui Israel 
i au binecuvântat fiii lui Israel pe 

Dumnezeu i au zis s  nu se mai ridice 
împotriva lor cu r zboi, ca s  pustiiasc  
ara în care locuiau fiii lui Ruben i fiii 

lui Gad i jum tate din semin ia lui 
Manase.  
34. Iar fiii lui Ruben i fiii lui Gad i 
jum tate din semin ia lui Manase au 
numit jertfelnicul Ed, adic  m rturie, c ci 

i ziceau : Acesta este m rturie între noi 
 Domnul este Dumnezeul nostru.  

CAP. 23 

Sfaturi i binecuvânt ri. 
1. Trecând mult  vreme, dup  ce Domnul 
Dumnezeu a odihnit pe Israel, scutindu-l 
de to i vr jma ii lui din toate p ile, 
Iosua a ajuns b trân i înaintat în vârst .  

Iosua 21, 44; 22, 4.  
2. Atunci a chemat Iosua pe to i fiii lui 
Israel ; pe b trânii lor, c peteniile lor, pe 
judec torii lor i pe mai-marii o tilor lor 
i le-a zis : «Eu am îmb trânit i sunt 

înaintat în vârst  ;  
Iosua 24, 1.  

3.  Voi  a i  v zut  ce  a  f cut  Domnul  
Dumnezeul vostru înaintea fe ei voastre 
cu toate aceste popoare, c ci Domnul 
Dumnezeul vostru Însu i S-a luptat 
pentru voi.  

Deut. 9, 5.  
4.  Iat  eu  v-am  împ it  prin  sor i  
popoarele acestea ce au mai r mas în 
mo tenirea semin iilor voastre, toate 
popoarele pe care eu le-am nimicit de la 
Iordan pân  la Marea cea Mare de la 
apusul soarelui.  
5. Domnul Dumnezeul vostru Însu i le va 
alunga de la fa a voastr  pân  vor pieri ; 
i va trimite asupra lor fiare s lbatice 

pân  le va stârpi pe ele i pe regii lor de 
la fa a voastr , i le va nimici înaintea 
voastr , ca s  primi i de mo tenire ara 
lor, cum v-a gr it Domnul Dumnezeu.  

Ie . 14, 14. Deut. 6, 19.  
6. De aceea sili i-v  s  plini i întocmai i 

 p zi i cele scrise în cartea legii lui 
Moise, neab tându-v  de la ea nici la 
dreapta, nici la stânga.  

Deut. 5, 32.  
7. S  nu intra i în leg tur  cu aceste 
popoare care au mai r mas printre voi, s  
nu pomeni i numele dumnezeilor lor, s  
nu v  pleca i înaintea lor, nici s  le sluji i, 
sau s  v  închina i lor ;  

Ie . 23, 13. Deut. 12, 30. Ps. 15, 4. Ier. 5, 7.  
8. Ci v  lipi i de Domnul Dumnezeul 
vostru, cum a i f cut pân  în ziua de 
ast zi.  
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9. Domnul a alungat de la voi popoarele 
mari  i  tari  i  nimeni  nu  s-a  putut  
împotrivi pân  ast zi ;  

Lev 26, 7.  
10. Unul din voi a alungat mii, c ci Însu i 
Domnul Dumnezeul vostru S-a luptat 
pentru voi, cum v-a gr it.  

Lev 26, 8. Jud. 3, 31.  
11. De aceea sili i-v  s  iubi i pe Domnul 
Dumnezeul vostru.  

Deut. 4, 15.  
12. Iar de v  ve i întoarce i v  ve i 
al tura la popoarele acestea r mase i ve i 
intra în înrudire cu ele i ve i merge la ele 
i ele vor veni la voi,  

Deut. 7, 3. Neem. 10, 30.  
13. Atunci s ti i c  Domnul Dumnezeul 
vostru nu va mai alunga de la voi 
popoarele acestea, ci ele vor fi pentru voi 
la i mreaj , bici pentru spin rile voastre 
i spin pentru ochii vo tri, pân  ve i fi 

stârpi i din aceast ar  bun  pe care v-a 
dat-o Domnul Dumnezeul vostru.  

Num. 33, 55. Deut. 7, 4. Jud. 2, 3.  
14. Iat  eu ast zi plec în calea în care 
merg to i p mântenii, iar voi s  
recunoa te i cu toat  inima voastr i cu 
tot sufletul vostru c  n-a r mas zadarnic 
nici un cuvânt din toate cuvintele bune pe 
care le-a rostit pentru voi Domnul 
Dumnezeul vostru : toate s-au împlinit 
pentru  voi  i  nici  un  cuvânt  n-a  r mas  
neîmplinit.  

Iosua 21, 45. 1 Reg. 3, 19. 3 Reg. 2, 2; 8, 56. Iov 16, 22.  
15. Dar dup  cum s-a împlinit cu voi tot 
cuvântul bun pe care l-a gr it Domnul 
Dumnezeul vostru, tot a a va împlini 
Domnul asupra voastr i tot cuvântul r u 
pân  v  va stârpi din aceast ar  bogat  
pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul 
vostru.  
16. De ve i c lca a ez mântul Domnului 
Dumnezeului vostru, pe care l-a încheiat 
El cu voi i v  ve i duce s  sluji i la al i 
dumnezei i s  v  închina i lor, se va 
aprinde asupra voastr  mânia Domnului 

i ve i pieri curând din ara aceasta 
bogat  pe care v-a dat-o Domnul».  

Lev 26, 14-15. 3 Reg. 9, 6-7.  
CAP. 24 
Moartea lui Iosua. 
1. Apoi a adunat Iosua toate semin iile lui 
Israel la Sichem i a chemat pe b trânii 
lui Israel, pe c peteniile lui, pe 
judec torii lui i pe mai-marii o tirii lui ; 
i s-au înf at ei înaintea Domnului.  

Iosua 23, 2. 3 Reg. 12, 1. 1 Paral. 29, 1.  
2. i a zis Iosua c tre tot poporul : «A a 
zice Domnul Dumnezeul lui Israel : În 
vechime p rin ii vo tri, Terah, tat l lui 
Avraam i tat l lui Nahor, au tr it dincolo 
de râu (Eufrat) i slujeau la al i dumnezei.  

Fac. 11, 26.  
3.  Dar  Eu  am  luat  pe  p rintele  vostru  
Avraam de mân , de dincolo de Eufrat, i 
l-am pov uit c tre aceast ar  a 
Canaanului i am înmul it s mân a lui i 
i-am dat pe Isaac.  

Fac. 11, 31; 21, 2.  
4. Lui Isaac i-am dat pe Iacov i pe Isav ; 
lui Isav i-am dat muntele Seir de 
mo tenire, iar Iacov i fiii lui s-au 
pogorât în Egipt i au ajuns acolo popor 
mare, tare i mult la num r i Egiptenii 
au început s -i strâmtoreze.  

Fac. 25, 26; 36, 6-8; 46, 6.  
5. Dar am trimis pe Moise i pe Aaron i 
am lovit  Egiptul  cu  semne pe  care  le-am 

cut Eu acolo i apoi v-am scos pe voi.  
Ie . 3, 10.  

6. Eu am scos pe p rin ii vo tri din Egipt 
i a i venit la Marea Ro ie. Atunci 

Egiptenii au alergat dup  p rin ii vo tri 
cu care i cu c re i pân  la Marea 
Ro ie.  

Ie . 12, 37; 14, 9.  
7.  Iar  ei  au  strigat  c tre  Domnul  i  El  a  
pus nor între voi i Egipteni i a adus 
asupra lor marea care i-a i acoperit. 
Ochii vo tri au v zut ce am f cut Eu în 
Egipt. Dup  aceea, a i r mas voi mult  
vreme în pustiu.  
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8. Apoi v-am dus Eu asupra Amoreilor 
care locuiau peste Iordan ; i ei s-au 
luptat  cu  voi,  dar  Eu  i-am dat  în  mâinile  
voastre i a i primit de mo tenire ara lor 
i Eu i-am stârpit înaintea voastr .  

Num. 21, 25.  
9.  S-a  sculat  apoi  Balac,  fiul  lui  Sefor,  
regele Moabului, i a pornit cu r zboi 
asupra  lui  Israel  i  a  trimis  s  cheme  pe  
Valaam, fiul lui Beor, ca s  v  blesteme ;  

Num. 22, 5.  
10. Dar Eu n-am voit s  ascult pe Valaam 
i el v-a binecuvântat i v-am izb vit din 

mâinile lui Balac.  
11. Dup  aceea a i trecut Iordanul i a i 
venit la Ierihon. Atunci au început a se 
lupta cu voi locuitorii Ierihonului, apoi 
Amoreii, Ferezeii, Canaaneii, Heteii, 
Ghergheseii, Heveii i Iebuseii, dar Eu i-
am dat în mâinile voastre.  

Ie . 23, 23; 33, 2. Iosua 6, 2; 11, 3, 8.  
12. Trimis-am înaintea voastr  viespi 
care au gonit de la voi pe cei doi regi ai 
Amoreilor  ;  nu  cu  sabia  ta,  nici  cu  arcul  

u ai f cut acestea.  
Ie . 23, 28. Deut. 7, 20. Iosua 11, 20.  

13. i v-am dat ara cu care nu v-a i 
ostenit i cet ile pe care nu le-a i zidit i 
tr i în ele ; din viile i din gr dinile de 

slini pe care nu le-a i s dit, iat , 
mânca i roade.  

Deut. 6, 10.  
14. Teme i-v  dar de Domnul i-I sluji i 
Lui cu credincio ie i cur enie. Lep da i 
dumnezeii c rora au slujit p rin ii vo tri 
dincolo de râu i în Egipt i sluji i 
Domnului.  

Ie . 20, 2. Lev 26, 1. Iez. 23, 3. Luc. 4, 8.  
15. Iar dac  nu v  place s  sluji i 
Domnului, atunci alege i-v  acum cui 
ve i sluji : sau dumnezeilor c rora au 
slujit p rin ii vo tri cei de peste râu sau 
dumnezeilor Amoreilor, în ara c rora 
tr i.  Eu  îns i  casa  mea  vom  sluji  
Domnului, c  sfânt este !»  

3 Reg. 18, 21. Luc. 11, 23.  

16.  i  a  r spuns  poporul  i  a  zis  :  
«Departe de noi gândul s  p sim pe 
Domnul i s  ne apuc m s  slujim la al i 
dumnezei,  
17. C ci Domnul este Dumnezeul nostru 
; El ne-a scos pe noi i pe p rin ii no tri 
din ara Egiptului, din casa robiei i a 

cut Înaintea ochilor no tri minuni mari 
i ne-a p zit în toat  calea pe care am 

umblat i printre toate popoarele pe la 
care am trecut.  
18. Domnul a alungat de la noi toate 
popoarele i pe Amoreii care tr iau în 
ara aceasta. De aceea i noi vom sluji 

Domnului, c ci El este Dumnezeul nostru 
!»  
19. i a zis Iosua poporului : «Nu ve i 
putea s  sluji i Domnului Dumnezeu, c ci 
El este Dumnezeu sfânt, Dumnezeu zelos 
i nu va r bda nelegiuirile voastre, nici 

catele voastre.  
Deut. 4, 24. Evr. 12, 29.  

20. Dac  voi ve i p si pe Domnul i 
ve i sluji la dumnezei str ini, atunci El va 
aduce asupra voastr  r ul i v  va stârpi, 
dup  ce v-a f cut bine».  

Deut. 29, 25-28. Iosua 23, 15-16.  
21. Iar poporul a zis c tre Iosua : «Nu, 
noi Domnului vom sluji».  
22. Iosua îns  a zis poporului : «V  
sunte i voi martori c  v-a i ales pe 
Domnul s -I sluji i ?» Ei au r spuns : 
«Suntem martori !»  
23. «A adar, a ad ugat Iosua, lep da i 
dumnezeii str ini pe care îi ave i i 
întoarce i-v  inima c tre Domnul 
Dumnezeul lui Israel !»  

Fac. 35, 2. 1 Reg. 7, 3.  
24.  i  a  zis  poporul  c tre  Iosua  :  
«Domnului Dumnezeului nostru vom 
sluji i glasul Lui vom asculta !»  

1 Paral. 15, 12. Ier. 42, 5-6.  
25. i a încheiat Iosua cu poporul 
leg mânt  în  ziua  aceea  i  i-a  dat  legi  i  
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porunci în Sichem, înaintea cortului 
Domnului Dumnezeului lui Israel.  

Deut. 29, 14. 4 Reg. 23, 3.  
26. i a scris Iosua cuvintele acestea în 
cartea legii lui Dumnezeu i a luat o 
piatr  mare i a pus-o acolo sub stejarul 
care era lâng  loca ul sfânt al Domnului.  

Jud. 9, 6.  
27. Apoi a zis Iosua c tre tot poporul : 
«Iat  piatra aceasta ne va fi m rturie, c ci 
ea a auzit toate cuvintele Domnului, pe 
care le-a gr it El cu noi ast zi. S  fie dar 
ca m rturie împotriva voastr  în zilele 
viitoare, ca s  nu min i înaintea 
Domnului Dumnezeului vostru !»  

Fac. 31, 48. Iosua 23, 27. Is. 19, 20.  
28. i a dat Iosua drumul poporului i s-a 
întors fiecare la mo tenirea lui.  

Jud. 2, 6.  
29. i a murit dup  aceea Iosua, fiul lui 
Navi, robul Domnului, fiind de o sut  
zece ani.  

Fac. 50, 26. Deut. 34, 5. Jud. 2, 8.  
30. i l-au îngropat în inutul mo tenirii 
sale la Timnat-Serah, care e în muntele 
Efraim, la miaz noapte de muntele Gaa . 

i au pus acolo cu dânsul, în mormântul 
în care l-au îngropat, cu itele cele de 
piatr  cu care Iosua a t iat împrejur pe fiii 
lui Israel în Ghilgal, când i-a scos pe ei 

din Egipt, cum poruncise Domnul, i sunt 
ele acolo pân  în ziua de ast zi.  

Iosua 19, 50. Jud. 2, 9.  
31. Israel a slujit Domnului în toate zilele 
lui  Iosua  i  în  toate  zilele  b trânilor  a  

ror via  s-a prelungit dup  Iosua i 
care v zuser  toate lucrurile Domnului, 
pe care le f cuse El cu Israel.  
32. Oasele lui Iosif, pe care le aduseser  
fiii lui Israel din Egipt, le-au îngropat în 
Sichem, în partea de arin  pe care o 
cump rase Iacov de la fiii lui Hemor, 
tat l lui Sichem, cu o sut  de argin i, i 
care c zuse de mo tenire fiilor lui Iosif.  

Fac. 23, 16; 50, 25. Sir. 49, 17. Ioan 4, 5. Fapt. 7, 16.  
33. Dup  aceasta a murit i Eleazar, fiul 
lui Aaron, arhiereul, i l-au îngropat în 
Ghibeea, ora ul lui Finees, fiul lui, care i 
se d duse în muntele Efraim.  
34. În ziua aceea fiii lui Israel, luând 
chivotul lui Dumnezeu, l-au dus cu ei, iar 
Finees a fost preot în locul lui Eleazar, 
tat l  s u,  pân  ce  a  murit  i  a  fost  
îngropat în cetatea sa Ghibeea.  
35. Iar fiii lui Israel s-au dus fiecare la 
locul s u i în cetatea sa. i au început fiii 
lui Israel a sluji Astartei i lui A tarot i 
dumnezeilor popoarelor vecine. De aceea 
i-a dat Domnul în mâinile lui Eglon, 
regele Moabului, i i-a st pânit 
optsprezece ani.  

 



pag. 329/1780 

CARTEA JUDEC TORILOR 
 

CAP. 1 
Semin ia lui Iuda pov uind la r zboi 
în locul lui Iosua. 
1. Dup  moartea lui Iosua, au întrebat fiii 
lui Israel pe Domnul, zicând : «Cine din 
noi s  mearg  mai întâi asupra 
Canaaneilor, ca s  se lupte cu ei ?»  

Num. 27, 21. Jud. 20, 18.  
2.  i  a  zis  Domnul  :  «Iuda  s  mearg i  
Eu voi da ara în mâna lui !»  

Fac. 49, 8.  
3. Iuda a zis c tre Simeon, fratele s u : 
«Intr  cu mine în inutul care mi-a c zut 
la sor i i s  ne lupt m cu Canaaneii i 
voi  intra  i  eu  cu  tine  în  inutul  care  i-a  

zut la sor i». i s-a dus Simeon cu el.  
Deut. 33, 7.  

4. Atunci s-a dus Iuda cu Simeon i 
Domnul a dat pe Canaanei i pe Ferezei 
în mâinile lor i au ucis ei din aceia zece 
mii de oameni în Bezec.  

1 Reg. 11, 8.  
5. i s-au întâlnit ei în Bezec cu Adoni-
Bezec i s-au b tut cu dânsul i au r pus 
pe Canaanei i pe Ferezei,  
6.  Iar  Adoni-Bezec  a  fugit  ;  dar  ei  au  
alergat dup  el i l-au prins i i-au t iat 
degetele cele mari de la mâini i de la 
picioare.  

2 Reg. 4, 12.  
7. Atunci Adoni-Bezec a zis : « aptezeci 
de regi cu degetele cele mari t iate de la 
mâinile i de la picioarele lor adunau 

râmituri sub masa mea ; cum am f cut 
eu, a a mi-a pl tit i mie Dumnezeu. i l-
au dus în Ierusalim i a murit acolo.  

Lev 24, 20. Mat. 7, 2.  
8. Apoi au mers fiii lui Iuda cu r zboi 
asupra Ierusalimului i l-au luat i l-au 
trecut prin sabie, iar cetatea au dat-o 
focului.  

Iosua 15, 63; 18, 16, 28.  

9. Dup  aceea s-au dus fiii lui Iuda s  se 
lupte cu Canaaneii care tr iau în mun i, în 
ara de miaz zi i în p ile de jos.  

10. i a mers Iuda asupra Canaaneilor 
care locuiau în Hebron ; iar numele 
Hebronului era mai înainte Chiriat-Arba ; 
i a b tut pe ai, pe Ahiman i pe 

Talmai, din neamul lui Enac.  
Iosua 15, 14.  

11. Iar de acolo s-au dus împotriva 
locuitorilor Debirului al c rui nume era 
mai înainte Chiriat-Sefer.  

Iosua 12, 13; 15, 15.  
12. Atunci Caleb a zis : «Cine va lovi 
Chiriat-Seferul i-l va lua, aceluia îi voi 
da pe Acsa, fiica mea, de femeie».  

Iosua 15, 16.  
13. i l-a luat Otniel, fiul lui Chenaz, 
fratele mai mic al lui Caleb, i acesta i-a 
dat de so ie pe Acsa, fiica sa.  

1 Paral. 4, 13.  
14. i când a vrut ea s  plece, Otniel a 
înv at-o s  cear  la tat l ei o arin i ea 
s-a coborât de pe asin. i i-a zis Caleb : 
«Ce vrei ?»  

Iosua 15, 18.  
15. Iar Acsa a zis c tre el : «D -mi 
binecuvântare ; tu mi-ai dat p mântul de 
la miaz zi, d -mi i izvoarele de ap ». i 
i-a dat Caleb, dup  dorin a ei, izvoarele 
cele de sus i izvoarele cele de jos.  

Fac. 33, 12.  
16. Iar fiii lui Hobab cheneul, socrul lui 
Moise, au mers din cetatea Palmierilor cu 
fiii lui Iuda în pustiul lui Iuda din 
Negheb, care este la miaz zi de Arad i, 
venind, s-au a ezat între Amaleci i.  

1 Reg. 15, 6.  
17. Apoi a mers Iuda cu Simeon, fratele 

u i a lovit pe Canaaneii care locuiau în 
efat  i  i-au  dat  pieirii  ;  de  aceea  s-a  

numit cetatea aceea Horma.  
Deut. 2, 34. Num. 14, 45.  
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18.  i  a  mai  luat  Iuda  i  Gaza  cu  
împrejurimile ei, Ascalonul cu 
împrejurimile lui i Ecronul cu inutul lui.  

4 Reg. 1, 2.  
19. i a fost Domnul cu Iuda i acesta a 
luat în st pânire partea muntoas  ; dar pe 
locuitorii din vale nu i-a putut alunga, 
pentru c  ei aveau care de fier.  

Iosua 17, 16.  
20. i au dat lui Caleb Hebronul, cum 
zisese  Moise,  i  a  primit  el  acolo  de  
mo tenire cele trei cet i ale fiilor lui 
Enac  i  a  alungat  pe  cei  trei  fii  ai  lui  
Enac.  

Num. 14, 24. Iosua 14, 13; 15, 13.  
21. Iar fiii lui Veniamin n-au alungat pe 
Iebuseii  care  locuiau  în  Ierusalim  ;  i  
tr iesc Iebusei cu fiii lui Veniamin în 
Ierusalim pân  în ziua de ast zi.  

Iosua 15, 63; 18, 28.  
22. S-au suit de asemenea i fiii lui Iosif 
asupra Betelului i Domnul a fost cu ei,  

Iosua 16, 1.  
23. i s-au oprit ei i au cercetat Betelul ; 
iar numele cet ii acesteia era mai înainte 
Luz.  

Fac. 28, 19.  
24. i au v zut cei de straj  un om ie ind 
din cetate i l-au prins i i-au zis : «Arat -
ne intrarea cet ii i vom avea mil  de 
tine».  

Iosua 6, 18-24.  
25. i le-a ar tat intrarea cet ii i ei au 
lovit cetatea cu sabia, iar omului aceluia 
i la tot neamul lui i-au dat drumul.  

26.  i  s-a  dus  omul  acela  în  p mântul  
Heteilor i a zidit acolo o cetate i i-a pus 
numele Luz. i acesta este numele ei 
pân  în ziua de ast zi.  

Iosua 16, 2.  
27. Manase de asemenea n-a alungat pe 
locuitorii Bet- eanului, care e Schitopole, 
i  ai  cet ilor  supuse  lui,  nici  pe  ai  

Taanacului i ai cet ilor supuse lui, nici 
pe locuitorii din Dor i ai cet ilor supuse 
lui, nici pe locuitorii Ibleamului i ai 

cet ilor supuse lui, nici pe locuitorii 
Meghidonului i ai cet ilor supuse lui ; 
i  au  r mas  Canaaneii  s  tr iasc  în  

mântul acesta.  
Iosua 17, 11; 21, 25. 1 Reg. 31, 10.  

28. Când Israel a ajuns puternic, atunci a 
cut pe Canaanei birnici, dar de izgonit 

nu i-a izgonit.  
29. Nici Efraim n-a izgonit pe Canaaneii 
care locuiau în Ghezer, i au tr it 
Canaaneii în mijlocul lor în Ghezer i le-
au pl tit bir.  

Iosua 16, 10; 21, 21.  
30. Zabulon înc  n-a izgonit pe locuitorii 
Chitronului i pe locuitorii Nahalolului ; 
i au locuit Canaaneii în mijlocul lor i 

le-au pl tit bir.  
31. Nici A er n-a izgonit pe locuitorii din 
Aco care-i pl teau bir, nici pe locuitorii 
din Dor, nici pe locuitorii din Sidon i 
Mahaleb, din Aczib, din Helba, din Afec 
i din Rehob.  

Iosua 15, 44; 19, 29.  
32. i a locuit A er între Canaanei, 
locuitorii rii aceleia, c ci nu i-a izgonit.  
33. Nici Neftali n-a izgonit pe locuitorii 
din Bet- eme , nici pe locuitorii din Bet-
Anat, i a tr it între Canaanei, locuitorii 

rii aceleia. Iar locuitorii din Bet- eme  
i din Bet-Anat erau birnicii lui.  

34. Dar Amoreii au împins pe fiii lui Dan 
în mun i i nu i-a l sat s  se coboare în 
vale.  

Jud. 18, 1.  
35. i au r mas Amoreii s  locuiasc  în 
Har-Heres, în Aialon i aalbim ; dar 
mâna fiilor lui Iosif a r pus pe Amorei i 
au ajuns ace tia birnicii lor.  

Iosua 19, 42.  
36. Iar hotarele Amoreilor se întindeau 
pân  dincolo de în imea Acrabimului i 
de Sela.  
CAP. 2 
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Trând via Israeli ilor, lep darea de 
Dumnezeu, pedeapsa i iertarea lor. 
1. Atunci s-a suit un înger al Domnului 
din Ghilgal c tre Bochim, c tre Betel i 

tre casa lui Israel i le-a zis : «A a 
gr ie te Domnul :  

Fac. 17, 7. Ie . 3, 2; 14, 19. Jud. 6, 11.  
2. Eu v-am scos din Egipt i v-am b gat 
în ara pentru care M-am jurat p rin ilor 
vo tri s  v-o dau i am zis : Nu voi rupe 
în veac leg mântul Meu cu voi ; voi îns  

 nu intra i în leg tur  cu locuitorii t rii 
acesteia ; dumnezeilor lor s  nu v  
închina i, idolii lor s -i sf râma i i 
jertfelnicele lor s  le d râma i. Dar voi n-

i ascultat glasul Meu. Pentru ce a i f cut 
aceasta ?  

Ie . 23, 32; 34, 13.  
3. De aceea v  zic : Nu M  voi apuca s  
str mut pe locuitorii ace tia pe care Eu 
am voit s -i alung, nu-i voi izgoni de la 
voi i ei v  vor fi la , iar dumnezeii lor 
vor fi pentru voi mreaj ».  

Ie . 23, 33; 34, 12. Iosua 23, 13.  
4. Când a spus îngerul Domnului 
cuvintele acestea tuturor fiilor lui Israel, 
atunci poporul a ridicat strigare mare i a 
plâns.  
5. De aceea s-a i numit locul acela 
Bochim. i au adus ei acolo jertf  
Domnului.  
6. Dup  ce a dat Iosua drumul poporului 
i s-au dus fiii lui Israel fiecare la casa sa 
i fiecare la mo ia sa, ca s  ia ara de 

mo tenire,  
Iosua 24, 28.  

7. Atunci poporul a slujit Domnului în 
toate zilele lui Iosua i în toate zilele 

trânilor, a c ror via  s-a prelungit 
dup  Iosua i care v zuser  toate lucrurile 
cele mari ale Domnului, pe care le f cuse 
El cu Israel.  

Iosua 24, 31.  
8. Iosua, fiul lui Navi, sluga Domnului, a 
murit fiind de o sut  zece ani,  

Iosua 24, 29.  

9. i l-au îngropat în cuprinsul mo tenirii 
sale, la Timnat-Heres, în muntele lui 
Efraim, spre miaz noapte de muntele 
Gaa  ;  

Iosua 19, 50.  
10. i dup  ce tot rândul acela de oameni 
a trecut la p rin ii lor i când s-a ridicat în 
locul lor alt rând de oameni, care nu 
cuno teau pe Domnul i lucrurile Sale pe 
care le f cuse cu Israel,  
11. Atunci fiii lui Israel au început a face 
rele înaintea ochilor Domnului i s-au 
apucat s  slujeasc  baalilor ;  

Jud. 3, 7.  
12. Au p sit pe Domnul Dumnezeul 

rin ilor lor, Care îi scosese din 
mântul Egiptului i s-au întors la al i 

dumnezei, c tre dumnezeii popoarelor 
dimprejurul lor i au început s  se închine 
acelora i au mâniat pe Domnul ;  

Pild. 29, 18.  
13. Au p sit pe Domnul i au început a 
se închina lui Baal i Astartelor.  

Num. 25, 3. Jud. 8, 33.  
14. De aceea s-a aprins mânia Domnului 
asupra lui Israel i l-a dat în mâinile 
jefuitorilor care i-au jefuit ; i-a dat în 
mâinile vr jma ilor dimprejurul lor i n-
au mai putut s  se împotriveasc  
vr jma ilor lor.  

Jud. 3, 8; 10, 7. Ps. 43, 17; 105, 40. Is. 50, 1.  
15. Ori încotro apucau, mâna Domnului 
pretutindeni era împotriva lor, ca s  fac  

u,  cum  le  gr ise  Domnul  i  cum  li  Se  
jurase. i erau foarte strâmtora i.  
16. Atunci le-a ridicat Domnul judec tori 
care i-au izb vit din mâinile jefuitorilor 
lor.  

Jud. 3, 9. Fapt. 13, 20.  
17. Dar nici pe judec tori nu-i ascultau 
ei, ci se purtau desfrânat mergând pe 
urmele altor dumnezei i se închinau 
acelora i mâniau pe Domnul ; u or se 
ab teau de la calea pe care umblaser  

rin ii lor care se supuseser  poruncilor 
Domnului. Ei îns  nu f ceau a a.  
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Lev 17, 7.  
18. Când le ridica lor Domnul judec tori, 
atunci Însu i Domnul era cu judec torul 
i-i izb via pe ei de vr jma ii lor în toate 

zilele judec torului.  
Jud. 10, 16.  

19. Dar cum murea judec torul, ei iar i 
ceau i mai r u decât p rin ii lor, 

ab tându-se la al i dumnezei, slujind 
acelora i închinându-se lor, nu se l sau 
de lucrurile lor i nu se ab teau de la 
calea lor cea rea.  
20. i se aprindea mânia Domnului 
asupra lui Israel i zicea : «Pentru c  
poporul acesta calc  poruncile Mele, pe 
care Eu le-am a ezat cu p rin ii lor i nu 
ascult  glasul Meu,  

Jud. 3, 8.  
21. De aceea nici Eu nu voi mai izgoni de 
la ei nici unul din acele popoare pe care 
le-a l sat Iosua, fiul lui Navi, în ar , 
când a murit,  

Iosua 23, 13.  
22. Ca s  ispiteasc  prin ele pe Israel i s  
vad  de va ine el calea Domnului i de 
va umbla pe ea, cum s-au inut p rin ii 
lor, sau nu».  

Deut. 8, 2; 13, 3. Jud. 3, 4. Mat. 6, 13.  
23. i a l sat Domnul pe popoarele 
acestea i nu le-a alungat îndat , nici nu 
le-a dat în mâinile lui Iosua.  
CAP. 3 
Otniel, Aod i amgar. 
1. Iat  popoarele acelea pe care le-a l sat 
Domnul ca s  ispiteasc  prin ele pe Israel 
i pe to i aceia care nu cuno teau toate 
zboaiele Canaanului ;  

Ie . 23, 29. Deut. 7, 22.  
2. Pe care le l sase numai pentru ca 
genera iile viitoare de oameni ale fiilor 
lui Israel s tie i s  înve e r zboiul pe 
care nu-l cunoscuser  mai înainte :  
3. Cinci st pânitori Filisteni, to i 
Canaaneii, Sidonienii i Heveii care 
locuiau în mun ii Libanului de la muntele 
Baal-Hermon pân  la intrarea Hamatului.  

Deut. 3, 8. Iosua 13, 3.  
4. Acestea fuseser  l sate ca s  se încerce 
prin ele Israeli ii i s  se afle dac  se 
supun ei poruncilor Domnului, pe care le-
a dat El p rin ilor lor prin Moise.  

Deut. 8, 2. Jud. 2, 22.  
5. i au tr it fiii lui Israel între Canaanei, 
Hetei, Amorei, Ferezei, Hevei, 
Gherghesei i Iebusei,  
6. i i-au luat femei din fetele acelora i 
pe fetele lor le-au dat dup  feciorii 
acelora i au slujit dumnezeilor lor.  

Ie . 23, 32; 34, 16. Deut. 7, 3.  
7. Deci au f cut rele înaintea ochilor 
Domnului fiii lui Israel i au uitat pe 
Domnul Dumnezeul lor i au slujit 
baalilor i astartelor.  

Jud. 2, 11. Ier. 7, 9; 23, 27.  
8. Atunci s-a aprins mânia Domnului 
asupra lui Israel i i-a dat în mâinile lui 
Cu an-Ri eataim, regele Mesopotamiei, 
i fiii lui Israel au robit lui Cu an-

Ri eataim opt ani.  
Jud. 2, 14. Ps. 105, 40.  

9. Dup  aceea au strigat fiii lui Israel 
tre Domnul i a ridicat Domnul un 

izb vitor pentru fiii lui Israel, care i-a 
izb vit i anume pe Otniel, fiul lui 
Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb.  

Iosua 15, 17. Jud. 2, 16, 20; 4, 3.  
10. i a fost Duhul Domnului peste 
acesta i a fost el judec tor lui Israel. 
Acesta a ie it la r zboi împotriva lui 
Cu an-Ri eataim i Domnul a dat în 
mâinile lui pe Cu an-Ri eataim, regele 
Mesopotamiei, i a ap sat mâna lui pe 
Cu an-Ri eataim.  
11. Dup  aceea s-a odihnit ara patruzeci 
de ani i apoi a murit Otniel, fiul lui 
Chenaz.  

Jud. 8, 28.  
12. Apoi fiii lui Israel iar i s-au apucat 

 fac  rele înaintea ochilor Domnului i 
a înt rit Domnul pe Eglon, regele 
Moabului, împotriva Israeli ilor, pentru 
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 ei f ceau rele înaintea ochilor 
Domnului.  

Jud. 4, 1; 6, 1. 1 Reg. 12, 9.  
13. i a adunat acela la sine pe to i 
Moabi ii i Amaleci ii i a plecat s  
loveasc  pe Israel ; i au luat cetatea 
Palmierilor.  
14. Iar fiii lui Israel au slujit lui Eglon, 
regele Moabului, optsprezece ani.  
15. Atunci au strigat fiii lui Israel c tre 
Domnul i Domnul le-a ridicat ca 
izb vitor pe Aod, fiul lui Ghera, din 
neamul lui Veniamin, care era stângaci. 

i au trimis fiii lui Israel prin el daruri lui 
Eglon, regele Moabului.  
16. Aod i-a f cut sabie cu dou  
ascu uri, lung  de un cot i a încins-o 
sub mantaua sa la oldul drept  
17. i a mers cu daruri la Eglon, regele 
Moabului. Eglon îns  era om foarte gras.  
18. Dup  ce a înf at Aod toate darurile, 
a dat drumul oamenilor care aduseser  
darurile,  
19. Iar el însu i, întorcându-se de la idolii 
de lâng  Ghilgal, a zis regelui : «Cuvânt 
în  tain  am a- i  spune,  o  rege  !»  Iar  el  a  
zis : «Mai încet !» Atunci au ie it de la 
dânsul to i cei ce st teau pe lâng  el.  
20. i a intrat Aod la dânsul ; c ci el 
edea într-un foi or r coros, pe care îl 

avea acolo la o parte. i a zis Aod : «Eu, 
o rege, am c tre tine un cuvânt al lui 
Dumnezeu». Atunci Eglon s-a sculat de 
pe scaun înaintea lui.  

Num. 23, 16.  
21. i când s-a sculat el, Aod i-a întins 
mâna  sa  stâng i  a  scos  sabia  de  la  
coapsa  sa  dreapt i  a  împlântat-o  în  
pântecele lui,  
22. A a încât a intrat dup  ascu ul 
sabiei i mânerul i gr simea a acoperit 
rana pe unde intrase sabia, c ci Aod n-a 
scos-o din pântecele lui.  

23. Apoi Aod a ie it în tind , tr gând 
dup  sine u a foi orului i încuind-o.  
24. Iar dup  ce a ie it el, au venit slugile 
lui Eglon i, v zând u a foi orului 
încuiat , au zis : «Se vede c  el î i 
acoper  picioarele În camera de var ».  
25. i au a teptat ei destul  vreme ; dar 

zând c  nu mai deschide nimeni u a 
foi orului, au adus o cheie i au deschis i 
iat  st pânul lor z cea mort la p mânt.  
26. Pân  s  se dumireasc  aceia, Aod a 
plecat i nimeni nu se mai gândea la el ; a 
trecut pe lâng  idoli i a sc pat în Seira.  
27.  Iar  dup  ce  a  venit  în  ara  lui  Israel,  
Aod a trâmbi at din trâmbi  pe muntele 
Efraim i s-au coborât la dânsul fiii lui 
Israel din muntele Efraim i el mergea 
înaintea lor.  
28. i a zis el c tre dân ii : «Veni i dup  
mine, c  a dat Domnul pe vr jma ii no tri 
Moabi i în mâinile voastre». i s-au dus 
dup  dânsul i au apucat vadul Iordanului 
spre Moab i nu au l sat pe nimeni s  
treac .  

Iosua 2, 7. Jud. 7, 9, 15; 12, 5.  
29. i au ucis atunci din Moabi i pân  la 
zece  mii  de  oameni,  to i  s to i  i  
voinici, încât nimeni n-a sc pat.  
30. A a au fost supu i în ziua aceea 
Moabi ii  înaintea  lui  Israel  i  s-a  lini tit  
ara  lui  optzeci  de  ani.  Iar  Aod  a  fost  

judec torul lor pân  la moartea sa.  
31. Dup  dânsul a fost judec tor amgar, 
fiul lui Anat, care a ucis ase sute de 
Filisteni cu un b , cu bold de mânat boii, 
i acesta a izb vit de asemenea pe Israel.  

Jud. 5, 6.  
CAP. 4 
Debora, Barac i Iaela. 
1.  Dup  ce  a  murit  Aod,  fiii  lui  Israel  au  
început iar s  fac  rele înaintea ochilor 
Domnului.  

Jud. 3, 12.  
2. i Domnul i-a dat în mâinile lui Iabin, 
regele Canaanului, care domnea în Ha or. 
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Acesta avea c petenie peste o tire pe 
Sisera care locuia în Haro et-Goim.  

1 Reg. 12, 9.  
3. i au strigat fiii lui Israel c tre Domnul 
; c ci Iabin avea nou  sute de care de fier 
i  a  ap sat  cumplit  pe  fiii  lui  Israel  

dou zeci de ani.  
Iosua 17, 16. Jud. 3, 9.  

4. În vremea aceea era judec tor în Israel 
Debora-prooroci a, so ia lui Lapidot.  
5. Aceasta locuia sub palmierul Deborei, 
între Rama i Betel, pe muntele Efraim i 
veneau acolo la ea fiii lui Israel s  se 
judece.  
6. i a trimis Debora de a chemat pe 
Barac, fiul lui Abinoam, din Chede ul 
Neftalimului i i-a zis : «Domnul 
Dumnezeul lui Israel î i porunce te : Du-
te i te suie pe muntele Tabor i ia cu tine 
zece mii de oameni din fiii lui Neftali i 
din fiii lui Zabulon ;  

1 Reg. 12, 11. Evr. 11, 32.  
7. Iar Eu voi aduce la tine, la pârâul 
Chi on, pe Sisera, c petenia o tirilor lui 
Iabin i carele lui i oastea lui cea mult  
i-l voi da în mâinile tale».  

Jud. 5, 21. 3 Reg. 18, 40.  
8. Iar Barac a zis c tre dânsa : «De mergi 
tu cu mine, m  voi duce ; iar de nu mergi 
cu mine, eu nu m  voi duce. C ci eu nu 
tiu ziua când are s  trimit  Domnul pe 

îngerul S u în ajutorul meu».  
9. Atunci ea a zis c tre el : «De mers voi 
merge cu tine, dar s tii  c  nu va mai fi  
slava ta în calea aceasta în care mergi ; ci 
în mâna unei femei va da Domnul pe 
Sisera». i s-a sculat Debora i s-a dus cu 
Barac la Chede .  
10. i a chemat Barac pe Zabulonieni i 
Neftalimieni la Chede i s-au dus dup  
dânsul zece mii de oameni i s-a dus i 
Debora cu dân ii.  

Jud. 5, 18.  
11. Atunci Heber Cheneul s-a desp it 
de Chenei, fiii lui Hobab, rudenia lui 

Moise, i i-a întins cortul s u la 
dumbrava din aanaim, aproape de 
Chede .  

Num. 10, 29; 24, 21.  
12.  i  i  s-a  spus  lui  Sisera  c  Barac,  fiul  
lui Abinoam, s-a suit pe muntele 
Taborului.  
13. Atunci Sisera a adunat toate carele 
sale,  nou  sute  de  care  de  fier,  i  tot  
poporul  pe  care-l  avea  i  a  venit  din  
Haro et-Goim la râul Chi on.  
14. Iar Debora a zis c tre Barac : 
«Scoal , c  aceasta este ziua aceea în 
care Domnul are s  dea pe Sisera în 
mâinile tale. Însu i Domnul are s  
mearg  înaintea ta». i s-a coborât Barac 
din muntele Taborului i dup  el i cei 
zece mii de oameni.  

2 Reg. 5, 24.  
15. Atunci Domnul a pus pe fug  pe 
Sisera i toate carele lui i toat  tab ra lui 
prin sabia lui Barac ; i s-a coborât Sisera 
din carul s u i a fugit pe jos.  

Ps. 82, 9.  
16. Iar Barac a urm rit carele lui i tab ra 
lui pân  la Haro et-Goim i a c zut toat  

tirea lui Sisera de sabie i nimeni n-a 
mas.  

Jud. 3, 29. Ps. 82, 9.  
17. Sisera îns  a fugit pe jos în cortul 
Iaelei, femeia lui Heber Cheneul ; c ci 
între Iabin, regele Ha orului, i casa lui 
Heber Cheneul era pace.  
18. i a ie it Iaela în întâmpinarea lui 
Sisera i i-a zis : «Intr , domnul meu 
intr  la  mine,  nu te  teme !»  i  el  a  intrat  
la ea în cort i ea l-a acoperit cu haina sa.  
19.  i  a  zis  Sisera  c tre  ea  :  «D -mi  
pu in  ap  s  beau, c  mi-e sete ! i ea a 
dezlegat un burduf cu lapte i l-a ad pat 
i iar l-a acoperit.  

Jud. 5, 25.  
20.  Apoi  Sisera  i-a  zis  :  «Stai  la  u a  
cortului i de va veni cineva s  te întrebe 
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i  va  zice  :  Nu  este  aici  cineva  ?  Tu  s  
zici : Nu !»  
21. Apoi Iaela, femeia lui Heber, a luat 
un ru  de la cort i un ciocan în mâna sa 
i s-a apropiat de el înceti or i i-a înfipt 
ru ul în tâmpla lui, a a încât l-a pironit 

la p mânt, c ci el dormea, fiind obosit ; i 
a a murit.  

Iudit. 9, 11-12; 13, 9.  
22. i iat  Barac alerga în urm rirea lui 
Sisera. Atunci Iaela a ie it în 
întâmpinarea lui i i-a zis : «Intr i- i voi 
ar ta pe omul pe care tu îl cau i». i el a 
intrat i iat  Sisera z cea mort cu ru ul 
în tâmpl .  
23. i a supus Domnul Dumnezeu în ziua 
aceea pe Iabin, regele Canaanului, în fa a 
fiilor lui Israel.  

Ps. 82, 9.  
24. i s-a înt rit mâna fiilor lui Israel din 
ce în ce mai mult asupra lui Iabin, regele 
Canaanului, pân  ce au stârpit pe Iabin, 
regele Canaaneilor,  
CAP. 5 
Cântarea Deborei i a lui Barac. 
1. Atunci Debora i Barac, fiul lui 
Abinoam, au cântat cântarea aceasta :  
2. «Când se arat  judec tori în Israel, 
poporul merge de bun voie la r zboi ; 
Binecuvânta i pe Domnul !  
3. Asculta i dar, regilor ! C petenii, lua i 
aminte ! C ci cântare voi cânta 
Domnului. Cânta-voi Domnului 
Dumnezeului lui Israel :  
4. Când ie eai Tu, Doamne, din Seir, 
Când treceai Tu prin câmpiile Edomului, 

mântul se cutremura i cerurile se 
topeau, Norii picurau picuri de ploaie,  

Deut. 33, 2. Ps. 67, 8-10.  
5. Mun ii se n ruiau înaintea Domnului, 
Ca i acest Sinai, la vederea 
Dumnezeului lui Israel.  

Ie . 19, 18.  
6. În zilele lui amgar, fiul lui Anat, Pe 
vremea Iaelei, drumurile erau pustii ; 

torii umblau atunci pe poteci 
ascunse.  

Jud. 3, 31.  
7. Satele în Israel erau pustii... pustii... 
Pân  m-am sculat eu, Debora, Pân  m-am 
ridicat eu, mam  în Israel.  
8. Pe atunci Israel î i alesese dumnezei 
noi, De aceea r zboiul b tea la por i ; Dar 
nu se vedea nici scut, nici lance în mâini, 
La cei patruzeci de mii din Israel.  

1 Reg. 13, 19, 22.  
9. Inima îmi e la c peteniile lui Israel, La 
cei ce plecau din popor de voie la r zboi. 
Binecuvânta i pe Domnul !  
10. Aceia c reau pe asine murge, Sau 
edeau în c ru e, sub coviltire de scoar e 

scumpe i mergeau pe drum cântând.  
Jud. 10, 4.  

11. i în rândurile o tirii, ce tab ra la 
fântâni, i acolo r suna lauda Domnului, 
Lauda c peteniilor lui Israel. Atunci 
poporul Domnului ie ea la por i.  
12. De teapt -te, Debora, de teapt -te ! 
De teapt -te, de teapt -te i cânt  ! 
Scoal i tu, Barac ! Scoal  fiul lui 
Abinoam i ia în robie pe cei ce te-au 
robit !  
13. Atunci poporul Domnului s-a trezit. 

a lui s-a strâns cu cei viteji.  
14. Din Efraim au purces c petenii în 
vale la Chi on. Fratele t u Veniamin a 
fost printre o tenii t i. Din Machir au 
venit c petenii i din Zabulon cârmuitori 
de o tire.  

Jud. 3, 15.  
15.  Principii  din  Israel  au  fost  lâng  
Debora. Isahar, credincios lui Barac, Se 
îndrepta în urma lui spre vale. La pâraiele 
lui Ruben Sunt grele cumpene suflete ti !  

Fac. 49, 14.  
16.  Pentru  ce  ai  r mas  tu  în  mijlocul  
staulelor ? Ca s  ascul i beh itul turmelor 
? La pâraiele lui Ruben, Sunt grele 
cumpene suflete ti !  
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17. Galaadul ade lini tit dincolo de 
Iordan. i Dan de ce st  el la cor biile 
sale ? A er st  pe malul m rii i se 
odihne te în limanurile sale.  

Iosua 13, 24; 19, 24, 40.  
18. Zabulon este un popor ce înfrunt  
moartea,  i  este  gata  a- i  da  via a  în  
lupt . Nu mai puf în ca el e Neftali, Care 
locuie te podi urile înalte.  

Jud. 4, 10. Fapt. 15, 26.  
19. Atunci au venit regi s  se r zboiasc , 

zboitu-s-au atunci regii Canaanului La 
Taanac, pe apa Meghidonului, Dar n-au 
luat prad , nici argint, nici bani.  

Ps. 75, 5.  
20. Stelele de sus s-au luptat atunci, Din 
mersul lor s-au r zboit cu Sisera.  

Ie . 14, 14. Iosua 10, 11.  
21. Pârâul Chi on, pârâu str vechi ! 
Pârâul Chi on i-a m turat. Suflete al meu, 
calc -i în picioare !  

Jud. 4, 7.  
22. Atunci copitele cailor în ropot loveau 

mântul, Fugeau vitejii lor s i frâng  
gâtul.  

Ps. 75, 6.  
23. Blestem cet ii Meroz, zice îngerul 
Domnului ! Blestem, blestem celor ce 
locuiesc în ea ! C  n-au venit în ajutorul 
Domnului, În ajutorul Domnului cu cei 
viteji.  

Jud. 2, 1.  
24. Binecuvântat  s  fie între femei Iaela, 
femeia lui Heber Cheneul ! 
Binecuvântat  fie între femeile rii.  

Luc. 1, 42.  
25. Sisera i-a cerut ap  ; ea i-a dat lapte ; 
în cup  scump  i-a dat cel mai bun lapte.  

Jud. 4, 19.  
26. Cu stânga a apucat ru ul, Iar cu 
dreapta ciocan greu de lucr tor. Cu 
ciocanul a zdrobit lui Sisera capul, Cu 

ru ul i-a str puns tâmpla.  
Iudit. 9, 11-12; 13, 9.  

27. Atunci a c zut îndat  la picioarele ei 
i acolo a r mas. C zut-a la picioarele ei 

i nu s-a mai sculat. Unde a c zut, acolo a 
mas zdrobit.  

28. Pe fereastr  printre gratii prive te, Se 
uit  mama lui Sisera i strig  : «De ce nu 
mai vin oare carele lui Oare de ce 

bovesc ele a a de mult ?»  
29. Cea mai priceput  din femeile ei zice 

i singur  r spunde la întrebarea sa :  
30. «Se vede c  au g sit i împart prad  : 
O fat  sau dou  de cap de om, Haine 
pestri e prad  pentru Sisera, Prad  de 
haine pestri e cu aur cusute ; Dou , trei 
aluri v rgate, cusute cu aur, Pentru 

grumajii viteazului».  
31.  A a  s  piar  to i  vr jma ii  T i,  
Doamne ! Iar cei ce Te iubesc s  fie ca 
soarele Când r sare în toat  str lucirea 
lui». Dup  aceea ara s-a bucurat de pace 
patruzeci de ani.  

2 Reg. 23, 4. Ps. 82, 17. Dan. 12, 3.  
CAP. 6 
Ghedeon. 
1. Fiii lui Israel au început iar i s  fac  
rele înaintea Domnului i Domnul i-a dat 
în mâinile Madiani ilor pentru apte ani.  

Num. 25, 17-18. Jud. 3, 12.  
2. i mâna Madiani ilor era grea pentru 
Israel, i fiii lui Israel i-au f cut, de r ul 
Madiani ilor, ascunz tori în mun i i 
pe teri i stânci greu de p truns.  

2 Reg. 17, 9.  
3. Când Israel sem na, veneau 
Madiani ii, Amaleci ii i locuitorii din 
pustie la el  

Deut. 28, 33. Jud. 8, 11.  
4. i st teau la ei în corturi, mâncând 
roadele p mântului pân  la Gaza, i nu 

sau pentru hrana lui Israel nici oaie, nici 
bou, nici asin.  
5. C ci ei veneau cu vitele i cu corturile 
lor i veneau mul i ca l custele ; ei i 

milele lor erau f  num r i cutreierau 
ara lui Israel i o pustiau.  

Jud. 7, 12.  
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6. i Israel a s cit cumplit din pricina 
Madiani ilor i a strigat c tre Domnul.  
7. i când au strigat fiii lui Israel c tre 
Domnul împotriva Madiani ilor,  

Jud. 3, 9.  
8. A trimis Domnul prooroc la fiii lui 
Israel i le-a zis : «A a gr ie te Domnul 
Dumnezeul  lui  Israel  :  Eu  v-am scos  din  
ara Egiptului, Eu v-am scos din casa 

robiei ;  
9. Eu v-am sc pat din mâinile Egiptenilor 
i din mâinile tuturor celor ce v  ap sau, 

i-am alungat de la voi i ara lor am dat-o 
vou ,  
10. i v-am spus : Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru ; s  nu cinsti i pe 
dumnezeii Amoreilor, în ara c rora tr i. 
Dar voi n-a i ascultat glasul Meu».  

4 Reg. 17, 35.  
11. Atunci a venit îngerul Domnului i a 
ezut în Ofra sub un stejar, care era al lui 

Ioa , tat l lui Abiezer ; i fiul s u 
Ghedeon treiera atunci grâul în arie, ca 

-l ascund  de Madiani i.  
Jud. 2, 1; 5, 23. 1 Reg. 12, 11.  

12. i i s-a ar tat îngerul Domnului i i-a 
zis : «Domnul este cu tine, voinicule !»  

Rut 2, 3-4. Luc. 1, 28.  
13. Iar Ghedeon i-a zis : «Domnul meu, 
dac  Domnul e cu noi, pentru ce ne-au 
ajuns pe noi toate necazurile acestea ? i 
unde sunt oare toate minunile Lui de care 
ne-au istorisit nou  p rin ii no tri când ne 
spuneau : Din Egipt ne-a scos pe noi 
Domnul. Acum îns  ne-a p sit Domnul 
i ne-a dat în mâinile Madiani ilor».  

Ps. 12, 2.  
14. i c utând Domnul spre el, a zis : 
«Mergi cu aceast  putere a ta i izb ve te 
pe Israel din mâinile Madiani ilor. Iat , 
Eu te trimit !»  

1 Reg. 12, 11.  
15. Atunci Ghedeon a zis : «Doamne, 
cum s  izb vesc eu pe Israel ? Iat  
neamul meu este cel mai s rac din 
semin ia lui Manase, iar eu sunt cel mai 

mic în casa tat lui meu». Domnul îns  i-a 
zis :  

Ie . 4, 10. 1 Reg. 9, 21.  
16. «Eu voi fi cu tine i tu vei bate pe 
Madiani i, ca pe un singur om».  

Ie . 3, 12. Num. 14, 15.  
17. A zis Ghedeon c tre Dânsul : «De am 
aflat eu trecere în ochii T i, arat -mi un 
semn, ca s -mi dovede ti cele ce-mi 
vorbe ti :  

Luc. 2, 12.  
18. S  nu Te duci de aici, pân  nu m  voi 
întoarce la Tine i-mi voi aduce darul 
meu i i-l voi da». i Domnul a zis : 
«Voi sta pân  te vei întoarce».  

Jud. 13, 15.  
19. i s-a dus Ghedeon i a g tit un ied i 
azime din o ef  de f in  ; carnea a pus-o 
într-un co , iar zeama a turnat-o într-o 
oal i a dus-o la El sub stejar i I-a pus-o 
înainte.  
20. i a zis c tre dânsul îngerul 
Domnului : «Ia carnea i azimile i pune-
le pe piatra aceasta i toarn  zeama peste 
ele». i a f cut Ghedeon a a.  
21. Atunci îngerul Domnului, întinzându-
i vârful toiagului ce-l avea în mâna sa, s-

a atins de carne i de azime ; i a ie it foc 
din piatr i a mistuit carnea i azimile ; 
i îngerul Domnului s-a f cut nev zut de 

la ochii lui.  
Lev 9, 24. Jud. 13, 21.  

22. i a cunoscut Ghedeon c  acesta este 
îngerul Domnului, i a zis Ghedeon : 
«Vai de mine, St pâne Doamne, c  am 

zut pe îngerul Domnului fa  c tre fa  
!»  

Fac. 16, 13. Ie . 19, 21. Luc. 1, 12.  
23. Zis-a Domnul : «Pace ie. Nu te teme, 

ci nu vei muri !»  
Jud. 19, 20. 1 Reg. 25, 6. Luc. 1, 13.  

24. i a f cut acolo Ghedeon un jertfelnic 
Domnului i l-a numit «Iahvè- alom». i 
se afl  acesta i ast zi în Ofra lui 
Abiezer.  

Fac. 22, 14. Ie . 17, 15. Is. 9, 6.  
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25. În noaptea aceea i-a zis Domnul : «Ia 
un vi el din cireada tat lui t u i un taur 
de apte ani i sf râm  jertfelnicul lui 
Baal pe care-l are tat l t u i taie copacul 
cel sfânt de lâng  el ;  

Deut. 7, 5.  
26. i zide te un jertfelnic în cinstea 
Domnului Dumnezeului t u, Care i S-a 
ar tat pe vârful stâncii acesteia ; apoi ia 
taurul i-l adu ardere de tot pe lemnele 
copacului pe care ai s -l tai».  
27. Atunci Ghedeon a luat zece oameni 
dintre slugile sale i a f cut cum îi gr ise 
Domnul. i fiindc  se temea de casnicii 
tat lui s u i de oamenii din cetate s  fac  
acestea ziua, le-a f cut noaptea.  
28. i când s-au sculat diminea a 
locuitorii cet ii, au v zut jertfelnicul lui 
Baal d râmat i copacul cel de lâng  el 

iat  i  taurul  adus  ardere  de  tot  pe  
jertfelnicul cel nou.  
29. i ziceau unii c tre al ii : «Cine oare a 

cut acestea ?» Iar dup  ce au cercetat i 
au întrebat, au zis : «Ghedeon, fiul lui 
Ioa , a f cut acestea !»  

Jud. 15, 6.  
30. Atunci au zis locuitorii cet ii c tre 
Ioa  : «Scoate pe fiul t u, c  trebuie s  
moar , pentru c  a d râmat jertfelnicul 
lui Baal i a t iat copacul cel de lâng  
el».  
31. Iar Ioa  a zis celor ce veniser  la 
dânsul : «Voi oare vre i s  trece i de 
partea lui Baal ? Vreri voi oare s -l 
ap ra i ? Cine va trece de partea lui acela 
va fi dat mor ii, chiar în diminea a 
aceasta ; dac  el este dumnezeu, s  se 
apere singur pe sine pentru c  i s-a stricat 
jertfelnicul».  

3 Reg. 18, 21.  
32. Din acea zi au început a numi pe 
Ghedeon, Ierubaal, pentru c  ziceau : «S  
se judece singur Baal cu dânsul, pentru c  
i-a stricat jertfelnicul».  

Jud. 7, 1. 1 Reg. 12, 11. 2 Reg. 11, 21.  

33. În timpul acesta to i Madiani ii, 
Amaleci ii i locuitorii R ritului s-au 
adunat împreun , au trecut râul i i-au 

ezat tab ra în valea Izreel.  
Os. 1, 5.  

34. Atunci a cuprins Duhul Domnului pe 
Ghedeon i a trâmbi at acesta din 
trâmbi i a fost chemat  familia lui 
Abiezer s  mearg  cu dânsul.  

Jud. 11, 29. 1 Reg. 16, 13.  
35. Apoi s-au trimis soli prin toat  
semin ia lui Manase i aceasta a r spuns 

 merge cu dânsul. i tot a a s-au trimis 
soli la A er, la Zabulon i la Neftali i au 
venit i ace tia în întâmpinarea lor.  
36. Atunci a zis Ghedeon c tre 
Dumnezeu  :  «De  vrei  s  izb ve ti  pe  
Israel prin mâna mea, cum zici,  

Ps. 71, 6.  
37. Apoi iat  eu întind aici în arie lâna ce 
am tuns ; i de va fi rou  numai pe lân , 
iar încolo peste tot locul usc ciune, 
atunci  voi  ti  c  vei  izb vi  pe  Israel  prin  
mâna mea, cum ai zis».  
38.  i  s-a  f cut  a a  ;  i  a  doua  zi  s-a  
sculat Ghedeon dis-de-diminea i s-a 
apucat s  stoarc  lâna i a stors rou  din 
lân  un vas plin de ap .  
39. Apoi iar i a zis Ghedeon c tre 
Domnul : «S  nu Te mânii pe mine, dac  
am s  mai zic o dat i dac  am s  mai 
fac numai o încercare cu lâna : s  fie 
uscat  numai lâna, iar peste tot locul s  
fie rou ».  

Fac. 18, 32.  
40. i a f cut a a Dumnezeu în noaptea 
aceea : a fost usc ciune numai pe lân , 
iar peste tot locul a fost rou .  
CAP. 7 
Ghedeon biruie te pe Madiani i. 
1. Atunci s-a sculat Ierubaal, adic  
Ghedeon, i tot poporul care era cu 
dânsul dis-de-diminea i au t rât la 
En-Harod, iar tab ra Madiani ilor era 
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spre miaz noapte de dânsul pe colina 
More cea din es.  

Jud. 6, 32.  
2. Iar Domnul a zis c tre Ghedeon : «E 
prea mult popor cu tine ; nu voi putea Eu 

 dau pe Madian în mâinile lor, ca s  nu 
se mândreasc  Israel înaintea Mea i s  
nu zic  : Mâna mea m-a izb vit !  

Deut. 8, 17.  
3. De aceea gr ie te în auzul poporului i 
zi : Cine este fricos i se teme, acela s  se 
întoarc i s  se duc  înapoi din Muntele 
Galaad». i s-au întors din popor 
dou zeci i dou  de mii i au r mas zece 
mii.  

Deut. 20, 8.  
4.  Apoi  a  zis  Domnul  c tre  Ghedeon  :  
«Tot e prea mult popor ; du-l la ap  ; 
acolo i-l voi alege. i de care voi zice s  
mearg  cu tine, acela s  mearg  cu tine, 
iar  de  care  î i  voi  zice  c  nu  trebuie  s  
mearg  cu tine, acela s  nu mearg ».  

1 Reg. 14, 6.  
5. i a dus el poporul la ap , iar Domnul 
a zis c tre Ghedeon : «Cine va limp i apa 
cu limba din pumni, cum limp ie câinele, 
pe acela s -l pui deoparte ; de asemenea 

 pui deoparte i pe to i aceia care- i vor 
pleca genunchii i vor bea ap ».  
6. i a fost num rul celor ce au limp it cu 
limba lor din pumni trei sute de oameni ; 
iar tot cel lalt popor s-a plecat pe 
genunchii s i s  bea ap .  
7. Atunci a zis Domnul c tre Ghedeon : 
«Cu cei trei sute care au limp it am s  v  
izb vesc Eu i am s  dau pe Madiani i în 
mâinile voastre, iar tot poporul cel lalt s  
se duc  fiecare la locul s u».  

1 Paral. 14, 11. 1 Mac. 3, 18. Mat. 14, 19.  
8. i au luat de la popor merindele i 
trâmbi ele ; apoi a dat Ghedeon drumul 
tuturor Israeli ilor pe la corturi i a oprit 
la sine pe cei trei sute de oameni, iar 
tab ra Madiani ilor era din jos de el, în 
vale.  

9. În noaptea aceea i-a zis Domnul : 
«Scoal i te coboar  la tab , c  Eu o 
voi da în mâinile tale.  
10. Dac  îns  te temi s  te duci singur, 
atunci du-te la tab  tu i Pura, sluga ta,  

Eccl. 4, 9.  
11. i ai s  auzi ce se gr ie te i atunci au 

 se îmb rb teze mâinile tale i ai s  te 
duci în tab ». i s-a dus el i Pura, 
sluga sa, pân  la cele dintâi str ji ale 
taberei.  
12. Iar Madiani ii i Amaleci ii i to i 
locuitorii R ritului se a ezaser  în vale 
atât de mul i, ca l custele ; c milele nu 
mai aveau num r i erau multe, ca nisipul 
de pe malurile m rii.  

Jud. 6, 5.  
13. Ghedeon veni. i iat  unul povestea 
altuia un vis i zicea : «Am visat parc  o 
pâine  rotund  de  orz,  ce  se  rostogolea  
prin tab ra madianit i, ajungând la un 
cort, a izbit în el a a de tare, încât el a 

zut, s-a r sturnat i s-a desf cut».  
14. Cel lalt i-a r spuns : «Aceasta nu este 
alta decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioa  
israelitul ; Dumnezeu a dat în mâna lui pe 
Madiani i i toat  tab ra».  
15. Auzind povestirea visului i 

lm cirea lui, Ghedeon s-a închinat 
Domnului i s-a întors în tab ra israelit , 
zicând : «Scula i ! Domnul a dat tab ra 
Madiani ilor în mâinile noastre».  

Fac. 24, 26. Is. 9, 4. Evr. 11, 32.  
16.  Apoi  a  împ it  pe  cei  trei  sute  de  
oameni în trei cete i le-a dat la to i în 
mâini  trâmbi e  i  oale  goale  i  în  oale  

clii.  
Jud. 9, 34.  

17. i le-a zis : «S  v  uita i la mine i s  
face i ce voi face eu ; iat  eu m  duc la 
tab i ce voi face eu, s  face i i voi.  
18. Când eu i cei cu mine vom trâmbi a, 

 trâmbi i i voi din trâmbi ele voastre 
împrejurul întregii tabere i s  striga i : 
Sabia Domnului i a lui Ghedeon !»  
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Ie . 14, 14.  
19. i s-a apropiat de tab  Ghedeon i 
cu el o sut  de oameni, pe la începutul 
str jii de mijloc a nop ii, i au de teptat 
str jile i au trâmbi at din trâmbi e i au 
sf râmat oalele pe care le aveau în mâini.  
20. i au trâmbi at tustreile cete din 
trâmbi e i au spart oalele i ineau în 
mâna stâng  f clia, iar în mâna dreapt  
trâmbi ele i trâmbi au din trâmbi e i 
strigau : «Sabia Domnului i a lui 
Ghedeon !»  
21. i st teau fiecare la locul s u 
împrejurul taberei i au început cei din 
tab  a alerga în toat  tab ra i a striga i 
au luat-o la fug .  

Ps. 82, 9.  
22. Pe când cei trei sute de oameni sunau 
din trâmbi e, în toat  tab ra a întors 
Domnul  sabia  unora  asupra  altora,  i  a  
fugit tab ra c tre erera pân  la Bet ita i 
pân  la hotarele lui Abelmehola, aproape 
de Tabat.  

Ps. 82, 10.  
23. Atunci au fost chema i Israeli ii din 
semin iile lui Neftali i A er i din toat  
semin ia lui Manase i au alergat dup  
Madiani i.  
24. Iar Ghedeon a trimis soli în tot 
muntele lui Efraim s  spun  : «Ie i 
înaintea Madiani ilor i prinde i vadul 
înaintea lor pân  la Betbara i Iordan». i 
s-au adunat to i Efraimi ii i au prins 
vadul pân  la Betbara i Iordan.  

Ioan 1, 28.  
25. i au prins pe cele dou  c petenii ale 
Madiani ilor  :  pe  Oreb  i  Zeeb  ;  au  ucis  
pe  Oreb  la  ur-Oreb,  iar  pe  Zeeb  la  
Iecheb-Zeeb ; i au urm rit pe Madiani i ; 
iar capetele lui Oreb i Zeeb le-au adus la 
Ghedeon, dincolo de Iordan.  

Ps. 82, 11. Is. 10, 26.  
CAP. 8 

Urm rirea Madiani ilor i învingerea 
lor. 
1. Zis-au Efraimi ii c tre el : «De ce ai 

cut a a i nu ne-ai chemat când ai mers 
 te lup i cu Madiani ii ?» i s-au certat 

stra nic cu el.  
Jud. 12, 1. Ps. 77, 9.  

2. Iar Ghedeon le-a r spuns : «F cut-am 
eu oare ceva la fel cu ceea ce a i f cut voi 
? Nu e mai fericit oare Efraim c  a cules 
toat  via, decât Abiezer care s-a ales cu 
câ iva ciorchini ?  

Iosua 17, 2. Jud. 6, 34.  
3. În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe 

peteniile Madiani ilor Oreb i Zeeb i 
ce-am putut s  fac eu asemenea cu ce a i 

cut voi ?» Atunci s-a lini tit duhul lor 
cel înt râtat împotriva lui, când le-a spus 
asemenea cuvinte.  

Jud. 7, 25.  
4. Apoi a venit Ghedeon la Iordan i a 
trecut i el i cei trei sute de oameni care 
erau cu dânsul i care obosiser i 
fl mânziser , urm rind pe du man.  
5. El a zis c tre locuitorii din Sucot : 
«Da i pâine oamenilor care merg cu 
mine, c ci sunt obosi i i urm rim pe 
Zebah i pe almuna, regii Madiani ilor».  

Iosua 13, 27.  
6. Iar c peteniile din Sucot au r spuns : 
«Dar este oare mâna lui Zebah i 

almuna în st pânirea ta, ca s  d m pâine 
tirii tale ?»  

7. Atunci Ghedeon a zis : «Când va da 
Domnul pe Zebah i pe almuna în mâna 
mea, am s  scarpin trupul vostru cu spinii 
pustiului i cu m cini».  
8. Dup  aceea s-a dus el la Penuel i a 
spus la fel locuitorilor lui ; dar locuitorii 
din Penuel i-au r spuns la fel cum 

spunseser i cei din Sucot.  
Fac. 32, 30. 3 Reg. 12, 25.  

9. i a zis el i locuitorilor din Penuel : 
«Dac  m  voi întoarce biruitor, am s  

râm turnul acesta».  
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10. Zebah i almuna erau în Carcor i 
cu ei erau o tirile lor pân  la 
cincisprezece mii de oameni, to i cei ce 
mai r seser  din toat  o tirea 
locuitorilor R ritului ; c zuser  îns  o 
sut  dou zeci de mii de oameni purt tori 
de sabie.  

Jud. 20, 2.  
11. i s-a dus Ghedeon la cei ce tr iau în 
corturi la R rit de Nobah i de Iogbeha, 
i  au  lovit  tab ra  tocmai  când  erau  mai  

 grij .  
Num. 32, 42.  

12. Atunci Zebah i almuna au fugit, iar 
el  a  alergat  dup  dân ii  i  a  prins  pe  
amândoi regii Madiani ilor, pe Zebah i 
pe  almuna,  i  a  pus  toat  tab ra  în  
înv lm eal .  

Ps. 82, 11. Os. 10, 14.  
13. Apoi s-a întors Ghedeon, fiul lui Ioa , 
de la r zboi de pe colina Heres.  
14. i a prins un tân r locuitor din Sucot 
i l-a întrebat i acesta i-a în irat în scris 

pe c peteniile i b trânii Sucotului, care 
erau în num r de aptezeci i apte de 
oameni.  
15. Apoi a venit la locuitorii Sucotului i 
a  zis  :  «Iat  Zebah  i  almuna,  din  
pricina c rora a i râs de mine i mi-a i zis 
: Au doar  mâna lui Zebah i almuna e 
în st pânirea ta, ca s  d m pâine 
oamenilor t i celor obosi i ?»  
16. Dup  aceea a luat spini din pustiu i 

cini i a pedepsit cu ei pe b trânii 
cet ii i pe locuitorii din Sucot.  
17. i turnul din Penuel l-a d râmat, iar 
pe locuitorii cet ii i-a ucis.  
18. i a zis c tre Zebah i almuna : «Ce 
fel erau aceia pe care i-a i ucis voi în 
Tabor ?» Zis-au ei : «A a, cum e ti i tu ; 
fiecare avea înf area unui fiu de rege».  

Iosua 19, 12.  
19. Iar Ghedeon a zis : «Aceia erau fra ii 
mei, fiii mamei mele ! Viu este Domnul, 

de i-a i fi l sat cu via , eu nu v-a  ucide 
!»  
20. Apoi a zis c tre Ieter, întâiul s u 

scut : «Scoal i-i ucide». Dar tân rul 
nu i-a scos sabia, c ci s-a temut, pentru 

 era înc  tân r.  
Iosua 10, 24.  

21. Zis-au Zebah i almuna : «Scoal  tu 
i ne ucide, pentru c  dup  cum este omul 
a este i puterea lui !» i s-a sculat 

Ghedeon i a ucis pe Zebah i almuna i 
a luat frâiele de la gâtul c milelor lor.  

Ps. 82, 11.  
22. Dup  aceea au zis Israeli ii c tre 
Ghedeon : «Domne te peste noi tu i fiul 

u i fiul fiului t u, pentru c  ne-ai 
izb vit din mâinile Madiani ilor !»  
23. Iar Ghedeon le-a zis : «Nici eu nu voi 
domni peste voi, nici fiul meu nu va 
domni peste voi, ci Domnul s  
domneasc  peste voi !  
24. Dar am s  v  rog i eu un lucru, a 
ad ugat Ghedeon, s -mi dea fiecare din 
voi câte un cercel din pr zile voastre ; 

ci vr jma ii aveau mul i cercei de aur, 
pentru c  erau Ismaeli i».  
25. Ei au zis : «Î i vom da». i au întins o 
manta i au aruncat acolo fiecare câte un 
cercel din prada sa.  
26. i greutatea cerceilor de aur pe care i-
a  cerut  el  a  fost  o  mie  apte  sute  de  sicli  
de aur, afar  de verigi, de nasturi i de 
hainele de purpur  de pe cei doi regi ai 
Madiani ilor i afar  de lan urile lor de 
aur care erau la gâtul c milelor lor.  
27. Din acestea a f cut Ghedeon un efod 
i l-a pus în cetatea sa, în Ofra ; i a fost 

aceasta pricin  de p cat pentru tot 
Israelul i curs  pentru Ghedeon i pentru 
toat  casa lui.  

Ie . 23, 33. Lev 20, 5.  
28. Astfel s-au supus Madiani ii înaintea 
fiilor lui Israel i nu s-au mai apucat s i 
ridice capul i s-a odihnit ara patruzeci 
de ani, în zilele lui Ghedeon.  
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Jud. 3, 11.  
29. Apoi s-a dus Ierubaal, fiul lui Ioa , i 
a tr it în casa sa.  
30. i a avut Ghedeon aptezeci de fii 
care au r rit din coapsele lui, c ci el a 
avut femei multe.  

4 Reg. 10, 1.  
31. De asemenea i-a n scut un fiu i 
concubina sa care tr ia în Sichem i el i-a 
pus numele Abimelec.  

Jud. 9, 1.  
32. Apoi a murit Ghedeon, fiul lui Ioa , 
la b trâne i adânci, i a fost înmormântat 
în mormântul tat lui s u Ioa , în Ofra lui 
Abiezer.  
33. Dup  ce a murit Ghedeon, fiii lui 
Israel au început iar i a p tui pe urma 
baalilor i i-au a ezat ca dumnezeu pe 
Baal-Berit ;  

Jud. 3, 12-13; 9, 4. Ier. 23, 27.  
34. Nu i-au mai adus aminte fiii lui 
Israel de Domnul Dumnezeul lor, Care îi 
izb vise din mâinile tuturor vr jma ilor 
care îi înconjurau.  
35. Casei lui Ierubaal, adic  a lui 
Ghedeon, nu i-au dat nici o cinste pentru 
toate binefacerile pe care acesta le f cuse 
întregului Israel.  

Jud. 9, 5.  
CAP. 9 
Abimelec. 
1. În vremea aceea Abimelec, fiul lui 
Ierubaal, s-a dus la Sichem, la fra ii 
mamei  sale,  i  a  gr it  cu  el  i  cu  tot  
neamul tat lui mamei sale i a zis :  

Jud. 8, 31.  
2. « opti i la to i locuitorii din Sichem : 
Cum e mai bine pentru voi : s  
domneasc  peste voi to i cei aptezeci de 
fii ai lui Ierubaal sau s  domneasc  
numai unul ? i aminti i-v  c  eu sunt 
osul vostru i carnea voastr  !»  

Fac. 29, 14. Jud. 8, 35. 2 Reg. 5, 1.  
3. i au optit fra ii mamei sale din partea 
lui toate cuvintele acestea locuitorilor din 
Sichem. i s-a înduplecat inima acestora 

pentru Abimelec, c ci î i ziceau a a : «E 
fratele nostru !»  
4. i i-au dat aptezeci de sicli de argint 
din casa lui Baal-Berit, iar Abimelec i-a 
tocmit  cu  ei  oameni  r i  i  f  c tâi  
care s-au i dus cu el.  

Fac. 20, 16.  
5. Apoi a venit la casa tat lui s u în Ofra 
i a ucis pe fra ii s i, pe cei aptezeci de 

fii ai lui Ierubaal, pe o piatr , r mânând 
numai Iotam, fiul cel mai mic al lui 
Ierubaal, pentru c  s-a ascuns.  

4 Reg. 10, 7, 14.  
6. Dup  aceea s-au adunat to i locuitorii 
Sichemului i toat  casa lui Milo i s-au 
dus de au pus rege pe Abimelec la 
stejarul cel de lâng  Sichem.  

Iosua 24, 26.  
7. Iar dac  s-a spus acestea lui Iotam, 
acesta s-a dus i a stat pe vârful muntelui 
Garizim i, ridicându- i glasul, a strigat i 
a zis : «Asculta i-m , locuitori ai 
Sichemului, i Dumnezeu s  v  asculte !  

Deut. 11, 29. Ioan 4, 20.  
8. S-au dus odat  copacii s i ung  
împ rat peste ei. i au zis c tre m slin : 
Domne te peste noi !  
9. Iar m slinul a zis : L sa-voi eu oare 
gr simea mea, cu care se cinste te 
Dumnezeu i oamenii se mândresc i m  
voi duce s  umblu prin copaci ?  
10. Atunci copacii au zis c tre smochin : 
Vino tu i domne te peste noi !  
11. Dar i smochinul a r spuns S -mi las 
eu oare dulcea a mea i fructul meu cel 
bun i s  m  duc s  cârmuiesc copacii ?  
12. Apoi au zis copacii c tre vi a de vie : 
Vino tu de domne te peste noi !  
13. i vi a de vie a zis c tre ei : Cum s -
mi las eu mustul meu care vesele te pe 
Dumnezeu  i  pe  oameni  i  s  m  duc  s  
cârmuiesc copacii ?  

Ps. 103, 15.  
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14.  În  cele  din  urm  au  zis  to i  copacii  
tre un spin : Vino tu i domne te peste 

noi !  
4 Reg. 14, 9.  

15. Iar spinul a zis c tre copaci : Dac  voi 
 pune i cu adev rat împ rat peste voi, 

atunci veni i i v  odihni i sub umbra 
mea ; iar de nu, atunci va ie i foc din 
spini i va arde cedrii Libanului.  

Iez. 5, 4; 19, 14.  
16. A adar lua i seama : Dup  dreptate i 
dup  adev r v-a i purtat voi, când a i pus 
rege pe Abimelec ? i bine a i f cut ce a i 

cut cu Ierubaal i cu casa lui ? i v-a i 
purtat oare potrivit Cu binefacerile lui ?  
17. Tat l meu a luptat pentru voi, f  s -
i cru e via a, i v-a izb vit din mâna 

Madiani ilor ;  
Jud. 5, 18; 12, 3. 1 Reg. 19, 5.  

18. Iar voi v-a i sculat acum împotriva 
casei tat lui meu i a i ucis pe cei 
aptezeci de feciori ai tat lui meu pe o 

piatr i a i pus rege peste locuitorii 
Sichemului pe Abimelec, fiul unei roabe 
a lui, pentru c  e fratele vostru.  
19. Dac  voi v-a i purtat dup  adev r i 
dup  dreptate cu Ierubaal i cu casa lui, 
atunci s  fie asupra voastr  binecuvântare 
i  s  v  bucura i  de  Abimelec  i  s  se  

bucure i el de voi !  
20. Dac  îns  nu, atunci s  ias  foc din 
Abimelec i s  ard  pe locuitorii 
Sichemului i toat  casa lui Milo ; s  ias  
foc din locuitorii Sichemului i din casa 
lui Milo i s  ard  pe Abimalec».  
21. Apoi a fugit Iotam i s-a f cut 
nev zut i s-a dus la Beer i a tr it acolo, 
ascunzându-se de fratele s u Abimelec.  
22. Iar Abimelec a domnit peste Israel 
trei ani.  
23. Dup  aceea a trimis Dumnezeu un 
duh r u între Abimelec i între locuitorii 
Sichemului, nemaivoind locuitorii din 
Sichem s  se supun  lui Abimelec ;  

1 Reg. 16, 14.  

24. Ca astfel s  vin  r zbunarea pentru 
cei aptezeci de fii ai lui Ierubaal i 
sângele lor s  se întoarc  asupra lui 
Abimelec, fratele lor, care-i ucisese, i 
asupra locuitorilor Sichemului care au 
îmb rb tat mâna lui ca s i ucid  fra ii.  

2 Reg. 1, 16. Ps. 7, 16. Mat. 27, 25.  
25. i au trimis locuitorii Sichemului 
împotriva lui oameni la pând  pe 
vârfurile mun ilor, ca s  prade pe oricine 
va trece pe lâng  ei pe cale. i s-a spus 
aceasta lui Abimelec.  
26. Atunci a venit i Gaal, fiul lui Ebed, 
cu fra ii s i, la Sichem i au umblat ei 
prin Sichem ; iar locuitorii Sichemului s-
au încrezut în el.  
27. Apoi au ie it ei în arin i au cules 
viile, au stors strugurii, au f cut praznic 
i s-au dus la casa dumnezeului lor, unde 

au mâncat i au b ut i au blestemat pe 
Abimelec.  

Iez. 18, 6.  
28. Gaal îns , fiul lui Ebed, zicea : «Cine 
este Abimelec i ce este Sichemul, ca s -i 
slujim ? Nu este el, oare, fiul lui Ierubaal, 
i c petenia cea mai de seam  a 

Sichemului nu este oare Zebul ? S  sluji i 
mai  bine  urma ilor  lui  Hemor,  tat l  lui  
Sichem, iar aceluia pentru ce s -i slujim ?  

Fac. 34, 2.  
29. De mi-ar da cineva poporul acesta pe 
mâna mea, eu a  alunga pe Abimelec». 
Atunci s-a zis lui Abimelec : «Înmul te-
i o tirea i ie i !  

2 Reg. 15, 4.  
30. Iar Zebul, c petenia cet ii, a aflat ce 
zisese Gaal, fiul lui Ebed, i s-a aprins de 
mânie.  
31. Apoi a trimis el cu vicle ug soli la 
Abimelec, ca s -i spun  : «Iat  Gaal, fiul 
lui Ebed, i fra ii lui au venit în Sichem i 

 cetatea împotriva ta.  
32. Scoal  dar la noapte, tu i poporul 
care e cu tine, i stai de pând  în câmp ;  

Iosua 8, 2.  
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33. Iar diminea a, la r ritul soarelui, 
scoal  repede i înainteaz  spre cetate ; i 
când ei i poporul ce este cu ei vor ie i la 
tine, atunci s  faci cu ei ce se va pricepe 
mâna ta».  

Lev 25, 28. 1 Reg. 10, 7.  
34. S-a sculat deci Abimelec noaptea i 
tot poporul ce era cu dânsul i au stat da 
pând  la Sichem patru cete.  
35. Iar diminea a, Gaal, fiul lui Ebed, a 
ie it i a stat în poarta cet ii. Atunci s-a 
sculat Abimelec i poporul ce era cu el în 
ascunz toare.  
36. Gaal îns , v zând poporul, a zis c tre 
Zebul : «Iat  poporul se coboar  de pe 
vârful mun ilor». Iar Zebul i-a r spuns : 
«Umbrele mun ilor i se par oameni».  
37. i a gr it iar i Gaal i a zis : «Iat  
poporul se coboar  de pe în ime i o 
ceat  vine de la stejarul Meanim».  
38. A zis atunci Zebul : «Unde sunt 
buzele tale care ziceau : «Cine este 
Abimelec, ca s -i slujim lui ? Acesta este 
poporul pe care tu l-ai nesocotit. Ie i 
acum i te lupt  cu dânsul !»  
39. i s-a dus Gaal în fruntea locuitorilor 
Sichemului i s-a luptat cu Abimelec.  
40. i s-a n pustit Abimelec asupra lui i 
el a fugit de dânsul i au c zut mul i uci i 
pân  la por ile cet ii.  
41. Abimelec îns  a r mas în Aruma ; iar 
pe Gaal i pe fra ii lui i-a alungat Zebul, 
ca s  nu mai locuiasc  Sichem.  
42. A doua zi a ie it poporul la câmp i 
au spus despre acestea lui Abimelec.  
43. Iar acesta i-a luat poporul s u i l-a 
împ it în trei cete i l-a pus la pând  în 
câmp. i v zând c  a ie it popor din 
cetate, s-a ridicat asupra acelora i i-a 
ucis.  
44. Pe când Abimelec i cetele ce erau cu 
dânsul s-au apropiat i s-au oprit la 
por ile cet ii, celelalte dou  cete, 

rând asupra tuturor celor ce erau În 
câmp, i-au ucis.  
45. i s-a luptat Abimelec cu cetatea 
toat  ziua aceea, a luat cetatea, a ucis 
poporul care era în ea i a d râmat cetatea 
i a pres rat locul ei cu sare.  

Deut. 29, 23. Sof. 2, 9.  
46. Auzind de acestea, to i acei ce erau în 
turnul Sichemului s-au dus în turnul 
capi tei lui Baal-Berit.  
47. Dar i s-a spus lui Abimelec c  s-au 
adunat acolo to i cei ce fuseser  în turnul 
Sichemului.  
48. Atunci Abimelec s-a dus în muntele 

almon, el i tot poporul ce era cu dânsul 
; a luat Abimelec cu sine topoare i a t iat 
lemne din p dure i le-a pus pe um r i a 
zis c tre popor : «A i v zut ce am f cut 
eu ? Face i repede i voi ceea ce am f cut 
eu !»  

Ps. 67, 15.  
49. i a t iat fiecare din popor lemne i s-
au dus to i cu Abimelec i le-au pus sub 
turn i au aprins cu ele turnul ; i au murit 
to i cei ce erau în turnul Sichemului, 
aproape o mie de b rba i i de femei.  
50. Dup  aceea s-a dus Abimelec la 
Teve i a împresurat Teve ul i l-a luat.  

2 Reg. 11, 21.  
51. i era în mijlocul cet ii un turn 
înt rit i au fugit acolo to i b rba ii i 
femeile i to i oamenii din cetate ; i l-au 
încuiat i s-au suit pe acoperi ul turnului.  
52. Abimelec îns  a venit la turn i l-a 
împresurat i s-a apropiat de u a turnului 
ca s -i dea foc.  
53. Atunci o femeie a aruncat o bucat  de 
piatr  de râ ni  în capul lui Abimelec i 
i-a spart capul.  

2 Reg. 11, 21.  
54. Abimelec a chemat îndat  un tân r, 
care era purt torul de arme al s u, i i-a 
zis : «Scoate- i sabia i m  ucide, ca s  nu 
zic  despre  mine  :  A  fost  ucis  de  o  
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femeie». i l-a str puns tân rul acela i a 
murit.  
55. Când au v zut Israeli ii c  a murit 
Abimelec, s-a dus fiecare la locul s u.  
56. A a a pl tit Dumnezeu lui Abimelec, 
pentru nelegiuirea pe care el o f ptuise 
fa  de tat l s u, ucigând pe cei aptezeci 
de fra i ai s i.  
57. i toate nelegiuirile locuitorilor 
Sichemului le-a întors Dumnezeu asupra 
capului lor. i a a i-a ajuns blestemul lui 
Iotam, fiul lui Ierubaal.  

Jud. 9, 20.  
CAP. 10 
Israel învins de Filisteni. 
1. Dup  Abimelec s-a ridicat ca s  
izb veasc  pe Israel Tola, fiul lui Pua, 
fiul lui Dodo, din semin ia lui Isahar. 
Acesta tr ia în amir, pe muntele lui 
Efraim.  
2.  i  a  fost  el  judec torul  lui  Israel  
dou zeci i trei de ani i ; murind, a fost 
îngropat în amir.  
3. Dup  dânsul s-a sculat Iair din Galaad 
i a fost judec tor lui Israel dou zeci i 

doi de ani.  
Fac. 31, 21. Num. 32, 1.  

4. Acesta a avut treizeci i doi de fii, care 
reau pe treizeci i doi de asini i 

aveau treizeci i dou  de cet i.  
Jud. 5, 10.  

5. Murind Iair, a fost îngropat în Camon.  
6. Dar fiii lui Israel au f cut iar i rele 
înaintea ochilor Domnului i au slujit 
baalilor i astartelor i dumnezeilor 
Amoreilor, dumnezeilor Sidonului, 
dumnezeilor Amoni ilor, dumnezeilor 
Moabi ilor i dumnezeilor Filistenilor, iar 
pe Domnul L-au p sit i nu L-au slujit.  

Fac. 35, 4. Jud. 2, 11-13. 1 Reg. 7, 3.  
7. Atunci s-a aprins mânia Domnului 
asupra lui Israel, i l-a dat în mâinile 
Filistenilor i în mâinile Amoni ilor.  

Jud. 2, 14. 1 Reg. 12, 9-11.  

8. Ace tia au strâmtorat i au chinuit pe 
fiii lui Israel din anul acela optsprezece 
ani în ir, adic  pe to i fiii lui Israel de 
dincolo de Iordan, din ara Amoreilor, 
care este în Galaad.  
9. Iar Amoni ii au trecut Iordanul, ca s  
se r zboiasc  cu Iuda, cu Veniamin i cu 
casa lui Efraim. A a c  fiii lui Israel erau 
foarte strâmtora i.  
10. Atunci au strigat fiii lui Israel c tre 
Domnul i au zis : «Gre it-am înaintea 
Ta, pentru c  am p sit pe Dumnezeul 
nostru i am slujit baalilor».  

Jud. 3, 9.  
11. Domnul îns  a zis c tre fiii lui Israel : 
«Nu v-au împilat oare Egiptenii, 
Amoreii, Amoni ii i Filistenii,  
12. Sidonienii, Amaleci ii i Moabi ii, i 
când a i strigat c tre Mine, nu v-am 
izb vit Eu oare din mâinile lor ?  
13. Dar voi M-a i p sit iar i i v-a i 
apucat s  sluji i la al i dumnezei. De 
aceea nu v  voi mai izb vi.  

Deut. 32, 15. 3 Reg. 18, 27. Ier. 2, 13.  
14. Merge i i striga i c tre dumnezeii pe 
care vi i-a i ales ; s  v  izb veasc  aceia 
la vreme de necaz !»  
15. Iar fiii lui Israel au zis c tre Domnul : 
«Gre it-am ! F  cu noi cum vei crede c  e 
mai bine, numai izb ve te-ne i acum».  
16. i au lep dat de la ei pe dumnezeii 
cei str ini i au început s  slujeasc  
numai Domnului. i S-a îndurat Domnul 
de suferin ele lui Israel.  

Fac. 35, 4. Jud. 2, 18.  
17. Amoni ii îns  s-au adunat i i-au 

ezat tab ra în Galaad. S-au adunat de 
asemenea i fiii lui Israel i au t rât la 
Mi pa.  

Jud. 11, 11.  
18. Atunci poporul i c peteniile 
Galaadului au zis unii c tre al ii : «Cine 
va începe lupta contra Amoni ilor acela 
va fi c petenie peste to i locuitorii 
Galaadului».  
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Jud. 11, 6, 8.  
CAP. 11 
Ieftae i f duin a lui. 
1. Ieftae Galaaditul era un lupt tor viteaz. 
Acesta era fiul unei desfrânate care 

scuse lui Galaad pe Ieftae.  
Evr. 11, 32.  

2. Dar i so ia lui Galaad i-a n scut 
acestuia fii. Iar dac  s-au f cut mari, fiii 
so iei au izgonit pe Ieftae, zicându-i : «Tu 
nu e ti mo tenitor în casa tat lui nostru, 
pentru c  e ti feciorul alte femei».  

Fac. 21, 10.  
3.  Atunci  Ieftae  a  fugit  de  fra ii  s i  i  a  
tr it în inutul Tob. Acolo s-au adunat 
împrejurul lui Ieftae oameni f  c tâi 
i umblau cu dânsul.  

1 Reg. 22, 2.  
4. Dup  câtva timp Amoni ii s-au ridicat 
cu r zboi împotriva lui Israel.  
5. Iar în timpul r zboiului Amoni ilor cu 
Israeli ii, au venit b trânii Galaadului s  
ia pe Ieftae din inutul Tob,  
6.  i  au zis c tre Ieftae :  «Vino s  ne fii  

petenie i te lupt  cu Amoni ii».  
7. Ieftae îns  a zis c tre b trânii 
Galaadului : «Oare nu m-a i urât voi i 
m-a i alungat din casa tat lui meu ? La ce 

i venit la mine acum, când sunte i la 
necaz ?»  
8. Zis-au b trânii Galaadului c tre Ieftae : 
«De aceea am venit acum la tine, ca s  
mergi cu noi, s  te lup i cu Amoni ii i s  
ne fii c petenie nou , tuturor locuitorilor 
Galaadului».  

Jud. 10, 18.  
9. Iar Ieftae a zis c tre b trânii 
Galaadului : «Dac  m  lua i înapoi, ca s  

 lupt cu Amoni ii, i dac  Domnul îmi 
va da mie izbând , voi mai r mâne eu, 
oare, c petenie la voi ?»  
10. Atunci au r spuns b trânii Galaadului 

tre Ieftae : «Domnul s  fie martor între 
noi c  vom face cum vei zice tu !»  

Mal. 2, 14.  

11. i s-a dus Ieftae cu b trânii 
Galaadului i poporul l-a pus c petenie i 
pov uitor al s u. i a rostit Ieftae toate 
cuvintele sale înaintea fe ei Domnului în 
Mi pa.  

1 Reg. 12, 11. Evr. 11, 32.  
12. Apoi a trimis Ieftae soli la regele 
Amoni ilor s -i spun  : «Ce ai cu mine de 
ai venit la mine s  te r zboie ti pe 

mântul meu ?»  
Deut. 20, 10.  

13. Iar regele Amoni ilor a r spuns 
solilor lui Ieftae : «Israel, când venea din 
Egipt, a luat p mântul meu de la Arnon 
pân  la Iaboc i Iordan. Întoarce-mi-l 
dar  cu pace i m  voi retrage».  

Num. 21, 13, 24.  
14. i dac  s-au întors solii la Ieftae, 
Ieftae a trimis a doua oar  soli la regele 
Amoni ilor,  
15.  Ca  s -i  spun  :  «A a  zice  Ieftae  :  
Israel n-a luat p mântul Moabi ilor, nici 

mântul Amoni ilor ;  
Deut. 2, 19.  

16. C ci, când a venit din Egipt, Israel s-a 
dus în pustiu c tre Marea Ro ie i apoi a 
venit la Cade .  
17. De acolo a trimis Israel Ia regele 
Edomului soli s -i spun  : «Las -m  s  
trec prin ara ta». Dar regele Edomului n-
a voit s  aud . i a trimis el i la regele 
Moabului, dar nici acela n-a îng duit. De 
aceea Israel a r mas la Cade .  

Num. 20, 14, 17.  
18.  Apoi  a  plecat  în  pustiu  i  a  ocolit  

mântul Edomului i p mântul 
Moabului, ajungând la r ritul lui. 
Atunci au t rât dincolo de Arnon, dar 
n-au intrat în hotarele Moabului, c ci 
Arnonul este hotarul Moabului.  

Num. 21, 13.  
19. De acolo a trimis Israel soli la Sihon, 
regele Amoreilor, regele He bonului i a 
zis Israel c tre el : «D -ne voie s  trecem 
prin ara ta la locul nostru !»  

Num. 21, 21.  
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20. Dar Sihon nu s-a învoit s  dea drumul 
lui Israel prin hotarele sale i a adunat 
Sihon tot poporul s u i a t rât în Iah a 
i s-a b tut cu Israel.  

21. i a dat Domnul Dumnezeul lui Israel 
pe Sihon i tot poporul lui în mâinile lui 
Israel i acesta i-a ucis. Apoi a luat Israel 
de mo tenire toat ara Amoreilor, care 
locuiau în ara aceea.  

Num. 21, 24.  
22. i atunci au primit ei de mo tenire 
toate hotarele Amoreilor de la Arnon 
pân  la Iaboc i de la pustie pân  la 
Iordan.  
23. i a a Domnul Dumnezeul lui Israel a 
izgonit pe Amorei de la fa a poporului 

u Israel i tu voie ti acum s -i iei 
mo tenirea lui ?  

Am. 2, 9.  
24. Nu st pâne ti tu oare ceea ce i-a dat 
ie Chemo , dumnezeul t u ? i noi 

st pânim de asemenea ceea ce ne-a dat de 
mo tenire Domnul Dumnezeul nostru.  

3 Reg. 11, 7. 4 Reg. 23, 13.  
25. Oare tu e ti mai bun decât Balac, fiul 
lui Sefor, regele Moabi ilor ? S-a certat 
cu el Israel, sau s-a luptat cu el ?  

Num. 22, 2.  
26. Israel tr ie te acum de mai bine de 
trei sute de ani în He bon i în cet ile 
care  in  de  el  i  în  Aroer  i  în  toate  
împrejurimile lui i în toate cet ile din 
apropierea Arnonului ; de ce nu le-a i luat 
voi în vremea aceea ?  
27. Eu îns  nu sunt vinovat fa  de tine ; 
dar tu-mi faci un r u, venind asupra mea 
cu r zboi. Domnul s  fie judec tor între 
fiii lui Israel i Amoni i !»  

Fac. 16, 5.  
28. Dar regele Amoni ilor n-a inut seam  
de cuvintele lui Ieftae, cu care îi trimisese 
acesta pe soli la el.  
29. Atunci a fost peste Ieftae Duhul 
Domnului i a str tut Ieftae p mântul 
Galaadului i al lui Manase, apoi a ajuns 

pân  la  Mi pa  Galaadului  i  de  la  Mi pa  
Galaadului a plecat asupra Amoni ilor.  

Jud. 6, 34; 13, 25. Luc. 1, 35.  
30. În acel timp a f cut Ieftae f duin  
Domnului  i  a  zis  :  «De  vei  da  pe  
Amoni i în mâinile mele,  
31. Când m  voi întoarce biruitor de la 
Amoni i, oricine va ie i din por ile casei 
mele în întâmpinarea mea va fi afierosit 
Domnului i-l voi aduce ardere de tot».  
32. Apoi a venit Ieftae la Amoni i s  se 
bat  cu ei i i-a dat Domnul în mâinile 
lui.  
33. i i-a b tut cumplit de la Aroer pân  
spre Minit în dou zeci de cet i i pân  la 
Abel-Cheramim i au fost umili i 
Amoni ii în fa a fiilor lui Israel.  

Deut. 3, 12.  
34. Dup  aceea a venit Ieftae în la casa sa 
i iat  fiica sa i-a ie it în întâmpinare cu 

timpane i jocuri ; aceasta era singurul lui 
copil, c ci el nu mai avea nici b ie i, nici 
fete.  

Ie . 15, 20. 1 Reg. 18, 6. Ps. 67, 26.  
35. i când a v zut-o el, i-a sfâ iat haina 
i a zis : «Ah, fiica mea ! Tu m-ai r pus i 
ti dintre cei ce-mi tulbur  biruin a. Eu 

mi-am deschis gura pentru tine înaintea 
Domnului i nu m  voi putea lep da !»  

Fac. 37, 29, 34.  
36. Iar ea a zis c tre el : «Tat l meu, dac  
tu i-ai deschis gura pentru mine înaintea 
Domnului, f  cu mine ceea ce a rostit 
gura ta, de vreme ce Domnul a s vâr it 
prin tine r zbunarea împotriva 
Amoni ilor, vr jma ii t i !»  
37. Apoi a zis iar i c tre tat l s u : 
«Iart  numai ce s -mi faci : Las -m  
dou  luni, s  m  duc s  m  sui pe munte 
i s -mi plâng fecioria cu prietenele mele 

!»  
38. Atunci el a zis : «Du-te !» i a l sat-o 
dou  luni. i s-a dus cu prietenele sale i 
i-a plâns fecioria în mun i.  
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39. Apoi dup  trecerea celor dou  luni ea 
s-a întors la tat l s u i acesta a f cut cu 
ea cum f duise ; i ea n-a cunoscut 

rbat.  
40.  i  s-a  f cut  obicei  în  Israel,  ca  în  
fiecare an fiicele lui Israel s  mearg  s  
plâng  pe fata lui Ieftae Galaaditeanul 
patru zile pe an.  
CAP. 12 
Înfrângerea Efraimi ilor. 
1. Dup  aceea s-au adunat Efraimi ii i au 
purces spre afon i au zis c tre Ieftae : 
«Pentru ce te-ai dus s  te ba i cu 
Amoni ii, iar pe noi nu ne-ai chemat cu 
tine ? Vom arde dar casa ta cu foc, 
împreun  cu tine».  

Jud. 8, 1. Ps. 77, 9.  
2.  Iar  Ieftae  a  zis  :  «Eu  i  poporul  meu  
am avut cu Amoni ii ceart  mare i eu v-
am chemat, dar voi nu m-a i sc pat din 
mâinile lor.  
3. V zând îns  c  nu este nici un 
izb vitor, mi-am pus via a în primejdie i 
m-am dus împotriva Amoni ilor i 
Domnul i-a dat în mâinile mele. De ce 
dar a i venit s  v  bate i cu mine ?»  

Jud. 5, 18; 9, 17.  
4. Atunci a adunat Ieftae to i oamenii din 
Galaad i s-a b tut cu Efraimi ii i au 

tut locuitorii Galaadului pe Efraimi i, 
zicând  :  «Voi  sunte i  ni te  fugari  din  
Efraim, Galaadul îns  e între Efraim i 
Manase».  

2 Reg. 18, 6.  
5. i au luat Galaaditenii vadul 
Iordanului de la Efraimi i i când vreunul 
din  Efraimi i  zicea  :  «Îng duie-mi  s  
trec», atunci oamenii din Galaad îi 

spundeau : «Nu cumva e ti Efraimit ?» 
Acela r spundea : «Nu !»  
6.  Ei  îns  îi  ziceau  :  «Zi  :  ibbolet»  ;  el  
îns  zicea : «Sibbolet», c  nu putea zice 
altfel. Atunci ei îl luau i-l junghiau acolo 
la vadul Iordanului. i au c zut în vremea 

aceea din Efraimi i patruzeci i dou  de 
mii.  

Mat. 26, 73.  
7. i a fost Ieftae judec tor în Israel ase 
ani ; apoi a murit Ieftae Galaaditeanul i a 
fost îngropat în unul din ora ele 
Galaadului.  
8. Dup  el a fost judec tor în Israel Ib an 
din Betleem.  

Iosua 19, 15.  
9. Acesta a avut treizeci de feciori i 
treizeci de fete a dat el din casa sa în 

torie, iar treizeci de fete a luat de 
afar  pentru fiii s i i a fost judec tor în 
Israel apte ani.  
10. Apoi a murit Ib an i a fost îngropat 
în Betleem.  
11. Dup  dânsul a fost judec tor în Israel 
Elon Zabuloneanul i a judecat pe Israel 
zece ani.  
12. Apoi a murit Elon Zabuloneanul i a 
fost înmormântat la Aialon, în p mântul 
lui Zabulon.  

1 Paral. 6, 69.  
13. Dup  el a fost judec tor în Israel 
Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul.  

2 Reg. 23, 30.  
14.  Acesta  a  avut  patruzeci  de  fii  i  
treizeci de nepo i care c reau pe 
aptezeci de mânji de asin i a judecat pe 

Israel opt ani.  
Jud. 5, 10.  

15. Apoi a murit Abdon, fiul lui Hilel 
Piratoneanul i a fost îngropat în Piraton, 
în p mântul lui Efraim, pe muntele lui 
Amalec.  
CAP. 13 
Na terea lui Samson. 
1. i fiii lui Israel au f cut iar i rele 
înaintea ochilor Domnului i i-a dat 
Domnul în mâinile Filistenilor pentru 
patruzeci de ani.  

Jud. 2, 11; 3, 7, 12. 1 Reg. 4, 9.  
2. Era îns  în vremea aceea un om de la 
ara, din semin ia lui Dan, cu numele 
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Manoe i femeia lui era stearp i nu 
tea.  

Iosua 15, 33. Jud. 16, 31.  
3. Udat  îns  s-a ar tat îngerul Domnului 
femeii i i-a zis : «Iat  tu e ti stearp i 
nu na ti ; dar vei z misli i vei na te fiu.  

Fac. 18, 10. Num. 6, 3-4. Jud. 2, 1.  
4.  P ze te-te  dar,  s  nu  bei  vin,  nici  
sicher i nimic necurat s  nu m nânci ;  
5. C  iat  ai s  z misle ti i al s  na ti un 
fiu ; i nu se va atinge briciul de capul 
lui, pentru c  pruncul acesta va fi chiar 
din pântecele mamei sale nazireu al lui 
Dumnezeu i va începe s  izb veasc  pe 
Israel din mâna Filistenilor».  

Num. 6, 2-5. Mat. 2, 23.  
6. i a venit femeia i a spus b rbatului 

u, zicând : «A venit la mine un om al 
lui Dumnezeu, a c rui înf are era ca 
înf area unui înger al lui Dumnezeu, 
foarte luminos ; nici eu nu l-am întrebat 
de unde este i nici el nu mi-a spus 
numele s u ;  

Luc. 1, 12.  
7. Dar mi-a zis : Iat  ai s  z misle ti i ai 

 na ti un fiu ; a adar s  nu bei vin i 
sicher i s  nu m nânci nimic necurat, 

ci copilul chiar din pântecele mamei i 
pân  la moarte va fi nazireu al lui 
Dumnezeu».  
8. Atunci Manoe s-a rugat Domnului i a 
zis : «Doamne, f  s  vin  iar i pe la noi 
omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis 
Tu, i s  ne înve e ce s  facem cu copilul 
care se va na te !»  

Fac. 25, 22.  
9. i a ascultat Dumnezeu glasul lui 
Manoe i a venit îngerul iar i la femeie, 
când era la câmp, îns  Manoe, b rbatul 
ei, nu era cu dânsa.  
10. Dar femeia a alergat îndat i a vestit 
pe b rbatul s u, zicându-i : «Iat  mi s-a 
ar tat omul cel ce a venit atunci la mine».  
11. i s-a sculat Manoe i s-a dus cu 
femeia sa i a venit la omul acela i a zis 

tre el : «Tu, oare, e ti omul acela care 
ai vorbit cu femeia ?» Iar îngerul i-a 

spuns : «Eu !»  
12. i a zis Manoe : «A adar, dac  se va 
împlini cuvântul t u, cum s  ne purt m 
cu copilul acesta i ce s  facem cu el ?»  
13. Iar îngerul a zis : «S  se p zeasc  el 
de toate cele ce am spus eu femeii ;  
14. S  nu m nânce nimic din câte rode te 
vi a de vie ; s  nu bea vin, nici sicher i 

 nu m nânce nimic necurat i s  
zeasc  toate câte i-am poruncit ei».  

Num. 6, 3. Luc. 1, 15.  
15. Atunci Manoe a zis : «Îng duie-ne s  
te oprim pân  vom g ti un ied».  

Jud. 6, 18.  
16. Iar îngerul a zis c tre Manoe : «De i 

 vei opri, eu nu voi mânca pâinea ta ; 
dar de voie ti s  faci ardere de tot 
Domnului, atunci adu-o». i nu tia 
Manoe c  acesta e îngerul Domnului.  
17. i a zis Manoe c tre îngerul 
Domnului : «Cum î i este numele ? Ca s  
te m rim, când se va împlini cuvântul 

u».  
Fac. 32, 29.  

18. Zis-a îngerul c tre el : «La ce m  
întrebi tu de numele meu ? C  el este 
minunata».  

Is. 9, 5; 45, 15. Mat. 17, 6. Luc. 1, 12.  
19. Atunci a luat Manoe un ied i prinos 
de pâine i le-a adus Domnului pe o 
stânc . i a f cut acela minunea pe care 
au v zut-o Manoe i femeia sa.  
20. Când a început a se în a flac ra de 
la jertfelnic spre cer, îngerul Domnului s-
a ridicat cu flac ra de pe jertfelnic. 

zând aceasta, Manoe i femeia lui au 
zut cu fa a la p mânt.  

21. i s-a f cut nev zut îngerul Domnului 
de Manoe i de femeia lui. Atunci Manoe 
a în eles c  acela fusese îngerul 
Domnului.  

Jud. 6, 21.  
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22. i a zis Manoe c tre femeia sa : «De 
bun  seam  avem s  murim, c ci am 

zut pe Dumnezeu !»  
Ie . 19, 21; 33, 20. Deut. 5, 24. Mat. 28, 8.  

23. Iar femeia lui i-a zis : «Dac  Domnul 
ar voi s  ne omoare, n-ar fi primit din 
mâinile noastre arderea de tot i prinosul 
de pâine i nu ne-ar fi ar tat toate acelea 
i nu ne-ar fi descoperit acum aceasta».  

24. i a n scut femeia un fiu i i-au pus 
numele Samson. i a crescut copilul i l-a 
binecuvântat Domnul.  

Evr. 11, 32.  
25. i a început Duhul Domnului s  
lucreze  prin  el  în  tab ra  lui  Dan,  între  

ora i E taol.  
Fac. 49, 25. 1 Reg. 16, 13. Mat. 4, 1. Luc. 4, 1.  

CAP. 14 
Faptele lui Samson. 
1. În vremea aceea s-a dus Samson la 
Timna i a v zut în Timna o femeie din 
fiicele Filistenilor i aceasta i-a pl cut.  
2.  i  s-a  dus  i  a  spus  el  tat lui  s u  i  
mamei sale i a zis : «Am v zut în Timna 
o femeie din fiicele Filistenilor ; lua i-mi-
o mie de so ie !»  
3.  Iar tat l  s u i  mama sa i-au r spuns :  
«Au doar  nu se g sesc femei printre 
fiicele fra ilor t i i în tot poporul meu, 
de te duci s i iei so ie de la Filistenii cei 
net ia i împrejur ?» A zis Samson c tre 
tat l s u : «Ia-mi-o pe aceea, pentru c  
mi-a pl cut !»  

Ie . 34, 16. Deut. 7, 3.  
4.  i  nu  tiau  tat l  s u  i  mama  sa  c  
aceasta este de la Domnul i c  el caut  
prilej s  se r zbune pe Filisteni. C ci în 
vremea aceea Filistenii domneau peste 
Israel.  
5. Deci s-a dus Samson cu tat l s u i cu 
mama sa la Timna ; iar când s-au apropiat 
de viile Timnei, iat  un leu tân r venea 

cnind înaintea lor.  
6. Atunci s-a coborât peste el Duhul 
Domnului i el a sfâ iat leul ca pe un ied ; 

i nu avea nimic în mân . i n-a spus 
tat lui s u i mamei sale ce f cuse.  

Jud. 6, 34. 1 Reg. 16, 13. Evr. 11, 33.  
7.  i  a  venit  i  a  vorbit  cu  femeia  i  
aceasta a pl cut lui Samson.  
8. Iar dup  câteva zile s-a dus el iar i ca 

 o ia i s-a ab tut s  vad  trupul leului 
i iat  un roi de albine i miere în trupul 

leului.  
9. i a luat el fagurele în mân i s-a dus 
i a mâncat pe cale ; iar dac  a venit la 

tat l  s u  i  la  mama sa,  le-a  dat  i  lor  de  
au mâncat ; dar nu le-a spus c  a luat 
fagurele acesta din trupul leului celui 
mort.  
10. Apoi a mers tat l s u la femeie i a 

cut acolo Samson osp  de apte zile, 
cum au obiceiul s  fac  mirii.  
11. i când l-au v zut cei de acolo, au 
ales treizeci de nunta i care s  fie 
împrejurul lui.  
12. Iar Samson a zis c tre ei : «Am s  v  
spun o ghicitoare i dac  mi-o ve i ghici 
în cele apte zile ale osp ului i mi-o ve i 
dezlega, v  voi da treizeci de c i i 
treizeci de rânduri de haine.  

3 Reg. 10, 1.  
13.  Iar  dac  nu  ve i  putea  s-o  ghici i,  
atunci s -mi da i voi mie treizeci de 

i i treizeci de rânduri de haine». 
Au zis aceia : «Spune ghicitoarea ta, ca s-
o auzim».  
14. Atunci le-a zis : «Din cel ce m nânc  
a ie it mâncare, i din cel tare a ie it 
dulcea ». i n-au putut s  dezlege 
ghicitoarea în trei zile.  
15. Iar în ziua a aptea au zis aceia c tre 
femeia lui Samson : «Ademene te pe 

rbatul t u s  dezlege ghicitoarea ; altfel 
te vom arde cu foc pe tine i casa tat lui 

u ; ne-a i chemat, oare, ca s  ne jefui i 
?»  

Jud. 16, 5.  
16. i a plâns femeia lui Samson înaintea 
lui, zicând : «Tu m  ur ti i nu m  
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iube ti ; ai dat o ghicitoare fiilor 
poporului meu, iar mie nu mi-o dezlegi». 

i a zis el c tre ea : «Eu n-am dezlegat-o 
tat lui meu i mamei mele i s i-o 
dezleg ie ?»  
17. i a plâns ea înaintea lui apte zile, 
cât a inut osp ul la ei. În sfâr it în ziua a 
aptea i-a dezlegat-o c ci ea îl ruga 

st ruitor.  
Jud. 16, 16.  

18. Iar ea a spus dezlegarea ghicitorii 
fiilor poporului s u. i iat  în ziua a 
aptea, înainte de r ritul soarelui, au zis 
tre oamenii cet ii : «Ce e mai dulce ca 

mierea i ce e mai tare ca leul ?» i el le-
a zis : «De nu a i fi arat cu juninca mea, 
ghicitoarea mea n-o mai ghicea i voi».  
19. Atunci s-a coborât peste el Duhul 
Domnului  i  s-a  dus  în  Ascalon  i,  
ucigând acolo treizeci de oameni, a 
dezbr cat de pe ei hainele i a dat 
rândurile  de  haine  celor  ce  au  ghicit  
ghicitoarea sa. i s-a aprins mânia lui i 
s-a dus la casa tat lui s u.  

Jud. 1, 18. 2 Reg. 1, 20.  
20. Iar femeia lui Samson s-a m ritat cu 
unul din nunta ii de la nunta sa, care au 
fost împrejurul lui.  
CAP. 15 

zbunarea lui Samson. 
1. Peste câteva zile, în timpul seceratului 
grâului, a venit Samson s  se vad  cu 
femeia  sa,  aducând  cu  sine  un  ied.  Iar  
când a zis : «M  duc la femeia mea în 
odaia  de  dormit»,  tat l  ei  nu  l-a  l sat  s  
intre.  
2. i a zis tat l ei : «Eu am socotit c  ai 
urât-o i am m ritat-o cu un prieten al t u 
; iat  sora ei mai mic  e mai frumoas  
decât ea ; s  fie aceasta în locul aceleia».  
3. Samson îns  le-a zis : «De acum eu voi 
fi drept înaintea Filistenilor, dac  m  voi 
apuca s  le fac r u».  

Jud. 14, 4.  

4. Apoi Samson s-a dus i a prins trei sute 
de vulpi, a luat f clii, a legat câte dou  
vulpi de coad i între ele câte o f clie ;  
5. Dup  aceea a aprins f cliile i a dat 
drumul vulpilor prin grânele Filistenilor 
i a aprins i cl ile i grâul nesecerat, 

viile i livezile de m slini.  
6. i ziceau Filistenii : «Cine oare a f cut 
aceasta ?» i li s-a spus : «Samson, 
ginerele Timneanului, c ci acesta i-a luat 
femeia i a dat-o dup  un prieten al lui». 
Atunci Filistenii s-au dus i au ars-o cu 
foc i pe ea i casa tat lui ei.  

Jud. 6, 29.  
7. Dar Samson le-a zis : «Cu toate c  a i 

cut aceasta, eu tot am s  m  r zbun pe 
voi i numai atunci am s  m  lini tesc».  
8. i le-a sf râmat fluierele picioarelor i 
oldurile i apoi s-a dus i a ezut în 

pe tera de la stânca Etam.  
9. Filistenii îns  s-au dus i i-au a ezat 
tab ra în Iuda i s-au întins pân  la Lehi.  
10. Iar locuitorii lui Iuda au zis : «Pentru 
ce a i ie it voi asupra noastr  ?» i ei au 
zis : «Am venit s  leg m pe Samson, ca 

 facem cu el cum a f cut i el cu noi».  
11. Atunci s-au dus trei mii de oameni 
din Iuda la pe tera de la stânca Etam i au 
zis c tre Samson : «Nu tii tu, oare, c  
Filistenii domnesc peste noi ? De ce ne-ai 

cut tu una ca asta ?» El îns  a zis : 
«Cum  s-au  purtat  ei  cu  mine,  a a  m-am  
purtat i eu cu ei».  
12.  I-au  zis  lui  :  «Noi  am  venit  s  te  
leg m, ca s  te d m în mâinile 
Filistenilor». Atunci Samson le-a zis : 
«Jura i-v  mie c  nu m  ve i ucide !»  
13. i ei au r spuns : «Nu, noi numai te 
vom lega i te vom da în mâinile lor, dar 
de omorât nu te vom omorî». i l-au legat 
cu dou  funii noi i l-au dus din pe ter .  
14. Dar când s-a apropiat el de Lehi, 
Filistenii l-au întâmpinat cu strig te. 
Atunci s-a coborât peste el Duhul 
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Domnului i funiile care erau peste 
mâinile lui s-au f cut ca ni te câl i ar i de 
foc i au c zut leg turile de pe mâinile 
lui.  

Jud. 6, 34; 11, 29; 14, 6; 16, 9.  
15. Iar el g sind o falc  s toas  de asin, 
i-a întins mâna, a luat-o i a ucis cu ea o 

mie de oameni.  
16. Apoi a zis Samson : «Cu o falc  de 

gar o ceat , dou  cete am stins, Cu o 
falc  de m gar o mie de oameni am 
ucis».  
17. i zicând acestea, a aruncat falca din 
mâini i a numit locul acela Ramat-Lehi.  
18. Sim ind îns  sete mare, a strigat c tre 
Domnul i a zis : «Tu ai f cut prin mâna 
robului T u aceast  mare izb vire ; iar 
acum eu mor de sete i voi c dea în 
mâinile celor net ia i împrejur».  
19. Atunci a deschis Domnul o cr tur  
într-o stânc  din Lehi i a curs din ea ap . 

i a b ut Samson i i-a astâmp rat setea 
i duhul lui s-a înviorat. De aceea s-a i 

numit locul acela : «Izvorul celui ce 
strig », care este în Lehi pân  în ziua de 
ast zi.  

1 Reg. 30, 12.  
20. i a fost el judec tor în Israel pe 
vremea Filistenilor dou zeci de ani.  

Jud. 16, 31.  
CAP. 16 

derea lui Samson. R zbunarea lui. 
1. Venind îns  odat  Samson la Gaza, a 

zut acolo o femeie desfrânat i a intrat 
la ea.  

Iosua 15, 47.  
2. i li s-a spus oamenilor din Gaza : 
«Samson a venit aici». Atunci ace tia l-
au înconjurat i l-au pândit toat  noaptea 
la por ile cet ii i s-au ascuns toat  
noaptea, zicând : «S  a tept m pân  se va 
lumina de ziu i s -l ucidem !»  

Luc. 20, 20.  
3. Samson îns  a dormit pân  la miezul 
nop ii ; iar la miezul nop ii a luat por ile 

cet ii din amândoi u orii i, ridicându-le 
împreun  cu z voarele, le-a pus pe umerii 

i i le-a dus pe vârful muntelui care este 
pe drumul spre Hebron i le-a l sat acolo.  

Evr. 11, 34.  
4. Dup  acestea a iubit el o femeie care 
tr ia în valea Sorec i pe care o chema 
Dalila.  

Deut. 1, 24.  
5. La aceasta au venit frunta ii 
Filistenilor i i-au zis : «Am ge te-l i 
afl  în ce st  puterea lui cea mare i cum 
l-am putea prinde, ca s -l leg m i s -l 
supunem ; i- i vom da pentru aceasta o 
mie i o sut  de sicli de argint».  

Jud. 14, 15; 17, 2. Pild. 2, 16-19; 5, 3-14. Mat. 26, 15.  
6. i a zis Dalila c tre Samson : «Spune-
mi i mie în ce st  puterea ta cea mare i 
cu ce s  te lege ca s  te supun  ?»  
7. I-a r spuns Samson : «De m  vor lega 
cu apte vine crude i înc  neuscate, voi 
ajunge slab i voi fi ca i ceilal i 
oameni».  
8. Atunci i-au adus ei frunta ii 
Filistenilor apte vine crude i înc  
neuscate i ea l-a legat cu ele.  
9. i unii st teau la pând  la ea în odaia 
de  dormit  ;  i  ea  a  zis  c tre  Samson  :  
«Samsoane, Filistenii vin asupra ta !» 
Atunci  el  a  rupt  vinele,  cum  ar  fi  rupt  o  

 de  câl i  ar i  de  foc.  i  astfel  nu  s-a  
aflat de unde vine puterea lui.  

Jud. 15, 14.  
10. Dalila a zis îns  c tre Samson : «Iat  
tu m-ai am git i mi-ai spus minciuni. 
Spune-mi dar cu ce s  te lege ?  
11.  Iar  el  i-a  zis  :  «De  m  vor  lega  cu  
funii noi, care s  nu mai fi fost 
întrebuin ate, atunci eu voi sl bi i voi fi 
ca i ceilal i oameni».  
12. i a luat Dalila funii noi i l-a legat, 
iar cineva pândea. Apoi ea i-a zis : 
«Samsoane, Filistenii vin asupra ta !» i 
el le-a rupt de pe mâinile sale, ca pe ni te 

e.  
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13. Atunci Dalila a zis c tre Samson : 
«Tu m  am ge ti mereu i-mi spui 
minciuni. Spune-mi drept, cu ce s  te 
lege ?» Iar el i-a zis : «De vei împleti 
apte uvi e de p r din capul meu i le vei 

prinde cu un cui de sulul de la r zboiul de 
esut,  atunci  eu  voi  sl bi  i  voi  fi  ca  i  

ceilal i oameni».  
14. i l-a adormit Dalila pe bra ele sale ; 
iar dac  a adormit el, Dalila a luat apte 
uvi e din capul lui i le-a pironit de sulul 

de la r zboi i apoi a strigat : «Samsoane, 
Filistenii vin asupra ta !» Atunci el s-a 
de teptat din somn i a smucit r zboiul 
împreun  cu es tura i nu s-a aflat de 
unde vine puterea lui.  
15.  Dalila  îns  i-a  zis  :  «Cum  de  po i  tu  
spune : «Te iubesc», când inima ta nu 
este  cu  mine  ?  Iat ,  de  trei  ori  m-ai  
am git i nu mi-ai spus în ce st  puterea 
ta cea mare».  
16. i fiindc  ea tot st ruia i-l nec jea cu 
vorbele sale în fiecare zi, s-a tulburat 
sufletul lui pân  la moarte.  

Jud. 14, 17.  
17. i atunci i-a descoperit el toat  inima 
sa  i  i-a  zis  :  «Briciul  nu  s-a  atins  de  
capul meu, c ci eu sunt nazireu al lui 
Dumnezeu din pântecele maicii mele ; de 
m-ar tunde cineva, atunci s-ar dep rta de 
la mine puterea mea i eu a  sl bi i a  fi 
ca ceilal i oameni».  

Jud. 13, 5.  
18. V zând Dalila c  el i-a descoperit 
toat  inima  sa,  a  trimis  de  au  chemat  pe  
frunta ii Filistenilor, zicându-le : «Veni i 
acum, c  el mi-a descoperit toat  inima sa 
!» i au venit la ea frunta ii Filistenilor i 
au adus argintul cu ei.  
19. Apoi Dalila l-a adormit pe genunchii 

i i a chemat un om i i-a poruncit s  
tund  cele apte uvi e ale capului lui. 
Atunci el a început a sl bi i s-a dep rtat 
de el puterea lui ;  

Num. 6, 5.  

20. Iar ea a zis : «Samsoane ; Filistenii 
vin asupra ta !» i de teptându-se el din 
somnul  s u,  a  zis  :  «Voi  face  ca  mai  
înainte i m  voi sc pa de ei». Dar nu tia 

 Domnul Se dep rtase de el.  
1 Reg. 28, 15.  

21. Atunci l-au luat frunta ii Filistenilor 
i i-au scos ochii i l-au dus la Gaza i l-

au legat cu dou  lan uri de aram i 
râ nea în temni .  

Is. 47, 2. Ier. 39, 7. Marc. 14, 44.  
22. i a început s -i creasc  p rul pe 
capul lui, pe unde fusese tuns.  
23. Atunci s-au adunat frunta ii 
Filistenilor, ca s  aduc  jertf  marelui 
Dagon, dumnezeul lor, i s  se 
veseleasc , zicând : «Dumnezeul nostru a 
dat pe Samson, vr jma ul nostru, în 
mâinile noastre».  

1 Reg. 5, 2.  
24. De asemenea i mul imea, v zându-l, 
sl vea pe dumnezeul s u, zicând : 
«Dumnezeul nostru a dat în mâinile 
noastre pe vr jma ul nostru i pe 
pustiitorul  rii  noastre,  care  a  ucis  pe  
mul i dintre noi».  
25. Iar dup  ce s-a veselit inima lor, au 
zis : «Aduce i pe Samson din închisoare, 
ca s  mai râdem de el». i au adus pe 
Samson  din  temni i  râdeau  de  el  i-l  
tr geau de urechi i l-au pus între doi 
stâlpi.  

Iov 30, 9-11. Ps. 34, 15. Pild. 24, 17-18. Mat. 27, 28, 30. 
Evr. 11, 36.  

26. Atunci a zis Samson tân rului care-l 
ducea de mân  : «Du-m  ca s  pip i 
stâlpii pe care este întemeiat  casa i s  

 reazem de ei». i tân rul a f cut a a.  
27. Casa îns  era plin  de b rba i i de 
femei, c ci erau acolo to i frunta ii 
Filistenilor, iar pe acoperi  se aflau ca la 
trei mii de oameni, b rba i i femei, care 
se uitau i râdeau de Samson.  

Deut. 22, 8.  
28. Atunci a strigat Samson c tre 
Domnul i a zis : «Doamne Dumnezeule, 
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adu- i aminte de mine i înt re te-m  înc  
o dat , o, Dumnezeule, ca printr-o 
singur  lovitur  s  m  r zbun pe Filisteni 
pentru cei doi ochi ai mei !»  

Iudit. 13, 7. Evr. 11, 34.  
29. i a mi cat Samson din loc doi stâlpi 
din mijloc pe care era sprijinit  casa, 
rezemându-se de ei, de unul cu mâna 
dreapt i de cel lalt cu stânga.  
30. i a zis Samson : «Mori, suflete al 
meu, cu Filistenii !» Apoi s-a sprijinit cu 
toat  puterea i s-a pr bu it casa peste 
frunta ii Filistenilor i peste tot poporul 
ce  era  în  ea.  i  cei  pe  care  i-a  ucis  
Samson  la  moartea  sa  au  fost  mai  mul i  
decât to i cei pe care-i ucisese în via a sa.  

3 Reg. 19, 4. Evr. 2, 14.  
31. Atunci au venit fra ii lui i toat  casa 
tat lui s u i l-au luat i l-au dus de l-au 
îngropat între ora i E taol, în 
mormântul lui Manoe, tat  s u. i a fost 
el judec tor în Israel dou zeci de ani. Iar 
dup  Samson s-a sculat Emegar, fiul lui 
Enan, i a ucis din Filisteni ase sute de 
oameni, afar  de vite. Acesta a izb vit pe 
Israel.  

Jud. 13, 2; 15, 20.  
CAP. 17 
Mica face un idol. 
1. În vremea aceea era cineva în Muntele 
Efraim, cu numele Mica.  
2. Acesta a zis c tre mama sa : «Cei o 
mie i o sut  de sicli de argint care i s-au 
luat i pentru care tu ai rostit blestem în 
fa a mea, acel argint este la mine, eu l-am 
luat». A zis mama sa : «Binecuvântat fie 
fiul meu de Domnul !»  

Jud. 16, 5. Rut 3, 10. 1 Reg. 15, 13.  
3. i a întors acela cei o mie i o sut  sicli 
de argint mamei sale. Iar mama lui a zis : 
«Acest argint eu l-am afierosit de la mine 
Domnului pentru tine, fiul meu, ca s  fac 
din el un idol, un chip turnat. A adar i-l 
dau ie».  

4. El îns  a întors argintul mamei sale. Iar 
mama sa a luat dou  sute sicli de argint i 
i-a dat unui turn tor i acela a f cut din ei 
un idol, un chip turnat, care se i afla în 
casa lui Mica.  

Jud. 18, 17. Is. 40, 19; 46, 6. În el. 15, 9.  
5. i era la Mica loca ul lui dumnezeu i 
a f cut un efod i un terafim i a pus el pe 
unul din fiii s i s  fie preotul lui.  
6. În zilele acelea nu era rege în Israel, ci 
fiecare f cea ce i se p rea c  este drept.  

Jud. 18, 1; 19, 1; 21, 25.  
7. i tr ia pe atunci la Betleemul cel din 
semin ia lui Iuda un tân r levit.  

Jud. 19, 1.  
8. i s-a dus omul acesta din cetatea 
Betleemului lui Iuda, ca s  tr iasc  unde 
se va nimeri, i, mergând el pe cale, a 
ajuns pe Muntele Efraim la casa lui Mica.  
9.  Mica  îns  i-a  zis  :  «De  unde  vii  tu  ?»  
Iar  el  a  r spuns  :  «Eu  sunt  levit  din  
Betleemul lui Iuda i m  duc s  tr iesc 
unde voi nimeri».  
10. Atunci Mica i-a zis : «R mâi la mine 
i fii p rinte aici la mine i preot ; eu î i 

voi da câte zece sicli de argint pe an i 
hainele i hrana trebuitoare».  

Jud. 18, 4, 10.  
11. i a venit levitul la el i s-a învoit 
levitul s  r mân  la omul acesta ; i era 
tân r, ca unul din fiii lui.  
12. i Mica a sfin it pe levit i tân rul 
acesta a fost preot la el i a tr it în casa 
lui Mica.  
13. Apoi a zis Mica : «Acum eu tiu c  
Domnul îmi va face bine, pentru c  am 
preot pe un levit».  
CAP. 18 
Fiii lui Dan cuprind cetatea Lai i cad 
în idolatrie. 
1. În zilele acelea nu era rege în Israel ; i 
în timpul acela semin ia lui Dan î i c uta 
mo ie unde s  se a eze, c ci pân  atunci 
nu-i c zuse înc  parte deplin  printre 
semin iile lui Israel.  
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Fac. 49, 17. Iosua 19, 40. Jud. 1, 34; 17, 6.  
2. i au trimis fiii lui Dan din neamul lor 
cinci oameni, b rba i puternici, din ora 
i din E taol, ca s  cerceteze ara i s-o 

cunoasc i li s-a zis : «Duce i-v i 
cunoa te i ara aceea !» i s-au dus aceia 
în Muntele Efraim, la casa lui Mica i au 

mas acolo.  
Iosua 19, 47. Jud. 17, 1.  

3. Pe când se aflau ei la casa lui Mica, au 
cunoscut glasul tân rului levit i intrând 
la el, l-au întrebat : «Cine te-a adus aici ? 
Ce faci i pentru ce stai aici ?»  
4. Iar el le-a r spuns : «Cutare i cutare a 

cut pentru mine Mica i mi-a dat 
simbrie i iat  eu îi sunt preot».  

Jud. 17, 10.  
5. Aceia îns  i-au zis : «Întreab  pe 
Dumnezeu, ca s tim, de vom izbuti pe 
calea în care am plecat».  

1 Reg. 23, 10; 30, 8.  
6. Iar preotul le-a zis : «Merge i cu pace, 
calea voastr  în care merge i este înaintea 
Domnului».  
7. i s-au dus cei cinci b rba i i au ajuns 
la  Lai i  au  v zut  c  poporul  din  el  
tr ie te în pace, dup  obiceiul 
Sidonienilor, lini tit i f  grij , i c  nu 
era în ara aceea cine s  obijduiasc  cu 
ceva sau s  aib  st pânire : de Sidonieni 
ei tr iau departe i cu nimeni nu aveau ei 
nici o treab .  

Iosua 19, 47.  
8. Atunci s-au întors cei cinci oameni la 
fra ii lor în ora i E taol i au zis fra ii 
lor c tre ei : «Ce ne spune i ?»  
9. Iar ei au r spuns : «S  ne scul m i s  
mergem asupra lor. Am v zut ara i este 
foarte bun . Voi îns  s  nu sta i pe 
gânduri i s  nu z bovi i a merge i a lua 
în st pânire ara aceea.  
10. Când ve i merge, ve i da de un popor 

 grij i de o ar  întins  ; Dumnezeu 
o va da în mâinile voastre ; acolo este un 

loc, unde nu lipse te nimic din tot ce d  
mântul».  

11. i au plecat într-acolo din ara i din 
taol din semin ia lui Dan ase sute de 

oameni, încin i cu arme de r zboi.  
Jud. 13, 25.  

12.  Ace tia  s-au  dus  i  au  t rât  în  
Chiriat-Iearim în Iuda. De aceea se i 
nume te locul acela tab ra lui Dan pân  
în ziua de ast zi i e în dosul lui Chiriat-
Iearim.  

Iosua 15, 60. Ier. 26, 20.  
13. De acolo s-au îndreptat spre Muntele 
Efraim i au venit la casa lui Mica,  
14. Atunci au zis cei cinci b rba i, care 
fuseser  s  iscodeasc ara Lai , c tre 
fra ii lor : « ti i voi oare c  în una din 
casele acestea este un efod, un terafim, 
un idol i un chip turnat ? A adar, 
gândi i-v  ce trebuie s  face i».  

Jud. 17, 4-5. Is. 10, 30.  
15. Apoi s-au ab tut într-acolo i au intrat 
la casa levitului celui tân r, în casa lui 
Mica i i-au dat bun  ziua.  
16.  Cei  ase  sute  de  oameni  din  fiii  lui  
Dan, încin i cu arme de r zboi, s-au oprit 
la poart .  
17. Iar cei cinci oameni, care fuseser  de 
iscodiser ara, s-au dus i au intrat acolo, 
au luat idolul i efodul i terafimul i 
chipul cel turnat. Preotul îns  st tea la 
poart  cu cei ase sute de oameni încin i 
cu arme de r zboi.  
18. Când au intrat ei în casa lui Mica i 
au luat idolul, terafimul, efodul i chipul 
cel turnat, preotul le-a zis : «Ce face i voi 
?»  
19. Iar ei au zis : «Taci, pune- i mâna la 
gur i vino cu noi i ne fii p rinte i 
preot ; este mai bine oare de tine s  fii 
preot în casa unui singur om decât s  fii 
preot într-o semin ie sau într-o familie a 
lui Israel ?»  

Jud. 17, 10.  
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20. Atunci preotul s-a îmbunat i a luat 
efodul, terafimul, idolul i chipul cel 
turnat i s-a dus cu mul imea.  
21. Dup  aceea ei s-au întors i au plecat, 
punând copiii, vitele i avutul înainte.  
22. Iar dup  ce s-au dep rtat de casa lui 
Mica, Mica i locuitorii caselor vecine cu 
casa lui Mica s-au strâns i au alergat 
dup  fiii lui Dan,  
23. i au strigat c tre fiii lui Dan, care s-
au întors i au zis c tre Mica : «Ce ai de 
strigi a a ?»  
24. A zis Mica : «Voi mi-a i luat 
dumnezeul meu, pe care l-am f cut eu, i 
pe preotul meu i v-a i dus. Ce-mi mai 

mâne ? Cum dar zice i : Ce ai ?»  
Fac. 31, 30.  

25. Iar fiii lui Dan i-au zis : «Taci, s  nu-
i mai auzim gura ! Altfel, sup rându-se, 

unii din noi vor t rî pe tine, i vei pieri 
i tu i familia ta».  

26. i s-au dus fiii lui Dan în drumul lor ; 
iar Mica, v zând c  aceia sunt mai tari 
decât el, s-a întors i s-a dus la casa sa.  
27. Iar fiii lui Dan au luat ceea ce f cuse 
Mica i pe preotul care era la el i s-au 
dus la Lai  asupra unui popor lini tit i 

 grij i l-au ucis cu sabia i cetatea 
au ars-o cu foc.  
28. i n-a avut cine s -l ajute, c ci era 
departe de Sidon i nu avea leg turi cu 
nimeni. Cetatea aceasta se afla în valea 
cea din apropiere de Bet-Rehob. i au 
cl dit din nou cetatea i s-au a ezat în ea.  

2 Reg. 10, 6.  
29. Apoi au pus numele cet ii Dan, dup  
numele str bunului lor Dan, fiul lui Israel 
; mai înainte îns  numele cet ii era Lai .  

Fac. 14, 14. Iosua 19, 47.  
30. i au a ezat fiii lui Dan idolul la ei. 
Iar Ionatan, fiul lui Gher om, i fiii s i au 
fost preo i în semin ia lui Dan pân  în 
ziua robirii rii.  

Fac. 49, 17. Ie . 32, 1. 3 Reg. 12, 29.  

31. i au avut la ei idolul f cut de Mica 
în tot timpul cât cortul lui Dumnezeu a 
fost la ilo.  

Ier. 17, 12.  
CAP. 19 
Nelegiuirea din Ghibeea. 
1. În zilele acelea, când nu era rege în 
Israel, tr ia un levit pe coasta Muntelui 
Efraim. Acesta i-a luat o concubin  din 
Betleemul Iudei.  

Fac. 35, 19. Jud. 17, 6-7; 18, 1.  
2.  i  s-a  certat  cu  el  i  s-a  dus  de  la  el  
înapoi la casa tat lui ei în Betleemul 
Iudei i a stat acolo patru luni.  
3. Atunci b rbatul ei s-a sculat i s-a dus 
dup  ea, ca s  se împace cu ea i s-o 
aduc  acas . Cu el era o slug  a sa i o 
pereche de asini. i l-a dus ea în casa 
tat lui s u.  
4. Socrul s u, tat l acestei tinere femei, 

zându-l, l-a întâmpinat cu bucurie i l-a 
oprit  i  el  a  r mas  la  el  trei  zile.  Au  
mâncat i au b ut i au r mas acolo.  
5. A patra zi s-au sculat ei de vreme i s-
au g tit s  plece. Iar tat l tinerei femei a 
zis c tre ginerele s u : «Înt re te- i inima 
cu o buc ic  de pâine i apoi vei pleca».  
6. i au r mas i au mâncat i au b ut 
amândoi împreun . Apoi tat l tinerei 
femei a zis c tre omul acela : «R mâi 
înc i noaptea asta, ca s  se veseleasc  
inima ta».  
7. Omul acela îns  s-a sculat s  plece, dar 
socrul  s u  l-a  rugat  i  el  a  mai  r mas  o  
noapte acolo.  
8. A cincea zi s-a sculat el de diminea  
ca s  plece. i tat l acelei tinere femei iar 
i-a zis : «Înt re te- i inima ta cu pâine i 

bove te pân  când va fi soarele spre 
asfin it». i au mâncat ei amândoi i au 

ut.  
9. Apoi s-a sculat omul acela ca s  plece 
el i concubina sa i sluga sa. Iar socrul 

u, tat l tinerei femei, a zis : «Iat  s-a 
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plecat ziua spre sear , r mâi, rogu-te, iat  
ziua se va sfâr i curând, r mâi aici ; s  se 
veseleasc  inima ta ! Mâine v  ve i scula 
de diminea i ve i pleca în calea voastr  
i te vei duce la casa ta».  

Luc. 24, 29.  
10. Dar omul nu s-a învoit s  r mân , ci 
s-a sculat i a plecat i a venit pân  la 
Iebus, care acum este Ierusalimul. Cu el 
erau doi asini înc rca i i concubina lui.  

Fac. 10, 16. Iosua 15, 63. 2 Reg. 5, 6.  
11. Dar când s-au apropiat ei de Iebus, 
ziua se apropia de sear . Atunci a zis 
sluga c tre st pânul s u : «S  ne abatem 
în cetatea aceasta a Iebuseilor i s  

mânem în ea».  
12. St pânul lui îns  i-a zis : «Nu, s  nu 
intr m în cetatea unor oameni de alt 
neam, care nu sunt din fiii lui Israel, ci s  
mergem pân  la Ghibeea».  

Ef. 2, 12.  
13.  Apoi  a  zis  iar  c tre  sluga  sa  :  «S  
mergem pân  la unul din aceste locuri i 

 r mânem în Ghibeea sau Rama».  
2 Reg. 5, 25.  

14. i au mers ei i au ajuns aproape de 
Ghibeea i, când au ajuns la Ghibeea lui 
Veniamin, a asfin it soarele.  
15. i s-au ab tut într-acolo, ca s  mearg  

 r mân  în Ghibeea. i au venit i au 
mas în uli a cet ii, c ci nimeni nu i-a 

chemat În cas  ca s -i g zduiasc .  
Jud. 20, 4.  

16. Iat  îns  c  venea un b trân de la 
lucru din câmp, seara ; acesta era de 
neam din Muntele Efraim i tr ia în 
Ghibeea. Iar locuitorii din cetatea aceasta 
erau din fiii lui Veniamin.  

Fac. 35, 18. 2 Reg. 16, 11.  
17. i ridicându- i ochii s i, v zu un 
trec tor pe uli a cet ii ; i a zis b trânul : 
«Încotro mergi i de unde vii ?»  
18.  A  zis  acela  :  «Noi  mergem  de  la  
Betleemul Iudei la muntele lui Efraim, de 
unde sunt eu ; am fost la Betleemul Iudei 

i acum m  duc la casa Domnului ; dar 
nimeni nu m  cheam  în cas  ;  
19.  Noi  avem  i  paie  i  nutre  pentru  
asinii no tri ; de asemenea pâine i vin 
pentru mine i pentru roaba ta i pentru 
sluga aceasta a robilor t i ; n-avem 
nevoie de nimic».  
20. Atunci b trânul a zis : «Fi i lini ti i ; 
toate lipsurile r mân asupra mea, numai 

 nu r mâi în uli  !»  
Jud. 6, 23. Fapt. 16, 5. Evr. 13, 2.  

21. Apoi l-a dus în casa sa i a dat nutre  
asinilor lui, iar ei i-au sp lat picioarele i 
au mâncat i au b ut.  

Fac. 18, 4.  
22. Dar dup  ce s-a veselit inima lor, iat  
locuitorii cet ii, oameni desfrâna i, au 
înconjurat casa, b tând în u i zicând 

trânului, st pânul casei : «Scoate pe 
omul  care  a  intrat  în  casa  ta,  ca  s -l  
cunoa tem».  

Fac. 19, 4-5. Os. 9, 9.  
23. Atunci st pânul casei a ie it la ei i 
le-a zis : «Nu, fra ii mei, s  nu face i r u 
omului, de vreme ce a intrat în casa mea, 

 nu face i aceast  tic lo ie !  
Fac. 19, 7; 34, 7.  

24. Iat , eu am o fiic  fecioar i el are o 
concubin  ; vi le voi scoate, ca s  le 
cunoa te i pe ele i s  face i cu ele ce v  
place ; iar cu omul acesta s  nu face i 
aceast  nebunie !»  

Fac. 19, 8.  
25. Dar ei n-au voit s -l asculte. Atunci 
omul a luat pe concubina sa i a scos-o în 
uli . Iar ei au cunoscut-o pe ea i i-au 

tut joc de ea toat  noaptea pân  
diminea a, i la ivirea zorilor au p sit-o.  
26. i în rev rsatul zorilor a venit femeia 
i a c zut înaintea u ii casei omului 

aceluia, la care era st pânul ei i a z cut 
acolo pân  s-a f cut ziu .  
27. St pânul ei îns  s-a sculat diminea a, 
a deschis u a casei i a ie it, ca s  plece 
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în drumul s u ; i iat  concubina sa z cea 
la u a casei, i mâinile ei erau pe prag.  
28. Atunci el i-a zis : «Scoal  s  mergem 
!» Dar n-a primit nici un r spuns, pentru 

 murise. Atunci el a pus-o pe un asin i 
s-a ridicat i a plecat la casa sa.  
29. Iar dac  a ajuns la casa sa, a luat un 
cu it i, apucând pe concubina sa, a t iat-
o buc ic  cu buc ic  în dou sprezece 

i i le-a trimis în toate hotarele lui 
Israel.  

Jud. 20, 6.  
30. Tot cel ce vedea acestea zicea : «N-a 
mai fost, nici nu s-a mai v zut ceva 
asemenea din zilele ie irii fiilor lui Israel 
din ara Egiptului, pân  în ziua aceasta». 
Iar oamenilor trimi i din partea sa le 

duse porunc , zicându-le : «A a s  
spune i la tot Israelul : A mai fost oare 
cândva asemenea cu aceasta ? Lua i 
seama la aceasta, sf tui i-v i hot râ i !»  

Jud. 18, 4.  
CAP. 20 
Semin ia lui Veniamin aproape 
pierdut . 
1.  Atunci  au  ie it  fiii  lui  Israel  i  s-a  
adunat toat  ob tea, ca un singur om, de 
la Dan pân  la Beer eba, cu ara 
Galaadului, înaintea Domnului la Mi pa.  

Os. 10, 9.  
2. C peteniile întregului popor i toate 
semin iile lui Israel s-au înf at înaintea 
Domnului, la adunarea poporului lui 
Dumnezeu, ca la patru sute de mii 
pede tri, purt tori de sabie.  
3. i au auzit fiii lui Veniamin c  fiii lui 
Israel au venit la Mi pa. Atunci au zis fiii 
lui Israel : «Spune i cum s-a f cut 
nelegiuirea aceasta ?»  
4. Iar levitul, b rbatul femeii celei ucise, 
a r spuns i a zis : «Eu cu concubina mea 
am venit s  r mânem în Ghibeea lui 
Veniamin.  

Jud. 19, 15.  

5. i s-au ridicat asupra mea locuitorii din 
Ghibeea i au înconjurat pentru mine 
casa, noaptea ; aveau de gând s  m  
ucid i au chinuit pe concubina mea, 

tându- i joc de ea, a a încât ea a murit.  
6. Atunci eu am luat concubina mea, am 

iat-o i am trimis-o în toate inuturile 
st pânirii lui Israel, pentru c  ei au f cut 
un lucru nelegiuit i de ru ine în Israel.  

Fac. 34, 7. Jud. 19, 29. Ier. 29, 23.  
7. Iat  acum voi, fiii lui Israel, cerceta i 
cu to ii acest lucru i hot râ i aici».  

Jud. 19, 30.  
8. i s-a ridicat tot poporul, ca un singur 
om, i a zis : «Nu ne vom duce nici unul 
la corturile noastre i nimeni nu se va 
întoarce la casa sa,  
9. Ci iat  ce vom face acum cu Ghibeea : 
Vom merge asupra ei dup  sor i ;  

Pild. 16, 33.  
10. i vom lua câte zece oameni la sut  
din toate semin iile lui Israel, câte o sut  
la mie i câte o mie la zece mii, ca s  
aduc  merinde pentru poporul care se va 
duce asupra Ghibeii lui Veniamin, ca s  o 
pedepseasc  pentru lucrul ru inos pe care 
l-a f cut ea în Israel».  
11. i s-au adunat to i Israeli ii asupra 
cet ii într-un cuget, ca un singur om.  
12. i au trimis semin iile lui Israel în 
toat  semin ia lui Veniamin s  se spun  : 
«Ce lucru ru inos s-a f cut la voi ?  
13. Da i pe acei oameni tic lo i care sunt 
în Ghibeea, c  avem s -i omorâm i s  
stârpim r ul din Israel !» Dar fiii lui 
Veniamin n-au voit s  asculte glasul 
fra ilor lor, adic  al fiilor lui Israel.  

Deut. 13, 14-15. Iosua 20, 13-16. Jud. 19, 22. Os. 9, 9.  
14. i s-au adunat fiii lui Veniamin de 
prin cet i la Ghibeea, ca s  mearg  cu 

zboi asupra fiilor lui Israel.  
15. i s-au num rat în ziua aceea fiii lui 
Veniamin, care se adunaser  de prin 
cet i, dou zeci i ase de mii de oameni 
purt tori de sabie ; afar  de ace tia se mai 
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num rau din locuitorii Ghibeii apte sute 
de oameni ale i.  
16. Din tot poporul acesta erau apte sute 
de oameni ale i, care erau stângaci, i to i 
ace tia nimereau drept la int  când 
aruncau pietre cu pra tia în firul de p r.  

Jud. 3, 15. 1 Paral. 12, 2.  
17. Israeli ii îns , afar  de fiii lui 
Veniamin, num rau patru sute de mii de 
oameni purt tori de sabie i to i ace tia 
erau destoinici la lupt .  
18.  i  s-au  sculat  i  s-au  dus  la  casa  
Domnului i au întrebat pe Dumnezeu i 
au zis fiii lui Israel : «Cine din noi va 
pleca întâi la r zboi cu fiii lui Veniamin 
?» i Domnul a zis : «Iuda va pleca întâi 
!»  

Jud. 1, 1-2; 19, 18.  
19. Apoi s-au sculat fiii lui Israel 
diminea a i au t rât lâng  Ghibeea.  
20. i au pornit fiii lui Israel la r zboi 
împotriva lui Veniamin i s-au pus fiii lui 
Israel în rânduial  de r zboi aproape de 
Ghibeea.  
21. Iar fiii lui Veniamin au ie it din 
Ghibeea i au pus în ziua aceea dou zeci 
i dou  de mii de Israeli i la p mânt.  

Fac. 49, 27.  
22. Dar poporul israelit se îmb rb i se 
puse din nou în rânduial  de r zboi în 
acela i loc unde st tuse în ziua întâi.  
23. i s-au dus fiii lui Israel i au plâns 
înaintea Domnului pân  seara i au 
întrebat pe Domnul : «S  mai mergem 
oare la lupt  cu fiii lui Veniamin, fratele 
meu ?» i Domnul a zis : «Merge i 
asupra lui !»  
24. i au înaintat fiii lui Israel asupra 
fiilor lui Veniamin a doua oar .  
25.  i  a  ie it  Veniamin  asupra  lor  din  
Ghibeea  a  doua  zi  i  au  mai  pus  la  

mânt din fiii lui Israel înc  optsprezece 
mii de oameni purt tori de sabie.  
26. Atunci to i fiii lui Israel i tot poporul 
au plecat i au venit la casa Domnului i 

au postit în ziua aceea pân  seara i au 
adus arderi de tot i jertfe de împ care 
înaintea Domnului.  
27.  i  au  întrebat  fiii  lui  Israel  pe  
Domnul. Pe atunci chivotul legii 
Domnului se afla acolo,  
28. i Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui 
Aaron, sta înaintea lui Dumnezeu, zicând 
: «S  mai ies eu oare la lupt  cu fiii lui 
Veniamin, fratele meu, sau nu ?» Iar 
Domnul a zis : «Duce i-v , c  mâine Eu 
am s -l dau în mâinile tale !»  
29. i au pus fiii lui Israel oameni de 
paz  împrejurul Ghibeii.  

Jud. 20, 37. 1 Reg. 15, 5.  
30. Apoi s-au dus fiii lui Israel asupra 
fiilor lui Veniamin a treia zi i s-au pus în 
rânduial  de r zboi înaintea Ghibeii, ca i 
mai înainte.  
31. Iar fiii lui Veniamin au ie it asupra 
poporului i s-au dep rtat de cetate, 
începând, ca i mai înainte, a ucide din 
popor pe c ile ce duceau una spre 
Betleem, iar alta spre Ghibeea, peste 
câmp ; i au ucis pân  la treizeci de in i 
dintre Israeli i.  
32. Atunci au zis fiii lui Veniamin : 
«Ace tia au s  cad  înaintea noastr , ca i 
înainte».  Iar  fiii  lui  Israel  au  zis  :  «S  
fugim de ei i s -i dep rt m de cetate pe 
cale». i au f cut a a.  
33.  Atunci  to i  Israeli ii  s-au  sculat  de  la  
locurile lor i au t rât la Baal-Tamar. 
Iar oamenii de paz  ai lui Israel au alergat 
de  la  locul  lor,  din  partea  de  apus  a  
Ghibeii.  
34. i au sosit înaintea Ghibeii zece mii 
de oameni ale i din tot Israelul i s-a 
început o lupt  crâncen  ; dar fiii lui 
Veniamin nu tiau c -i amenin  
primejdia.  
35. i a lovit Domnul pe Veniamin 
înaintea Israeli ilor i Israeli ii au r pus în 
ziua aceea din fiii lui Veniamin dou zeci 
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i cinci de mii o sut  de oameni purt tori 
de sabie.  

Ie . 15, 3.  
36. Atunci au v zut fiii lui Veniamin c  
sunt înfrân i ; c ci Israeli ii nu se 
retr geau din fa a fiilor lui Veniamin, 
decât pentru c  se bizuiau pe oamenii pe 
care ei îi puseser  de paz  împotriva 
Ghibeii.  
37. Cei pu i la pând  s-au aruncat repede 
asupra  Ghibeii  i  au  intrat  în  ea  i  au  
trecut toat  cetatea prin ascu ul sabiei.  

Iosua 8, 14.  
38. Israeli ii îns  se în eleseser  cu 
oamenii de paz  ca s  le fie semn al 

lirii fumul ce se va ridica din cetate.  
39. Deci când Israeli ii s-au tras înapoi de 
la locul de lupt , Veniamin a început s  
loveasc i a r nit pân  la vreo treizeci de 
Israeli i, i ziceau : «Iar i au s  cad  
înaintea noastr , ca i în luptele dinainte 
!»  
40. Atunci a început s  se ridice din 
cetate un stâlp de fum. i uitându-se 
Veniamin înapoi, iat  din toat  cetatea se 
în a fum spre cer.  

Iosua 8, 20.  
41. În clipa aceasta Israeli ii se întoarser , 
iar Veniamin s-a speriat, c ci a v zut c -l 
ajunsese primejdia ;  
42. i au fugit ei de Israeli i pe calea ce 
ducea spre pustie ; dar m celul îi urm rea 
i cei ce ie eau din cetate erau uci i pe 

loc.  
43. i au împresurat Israeli ii pe 
Veniamin i l-au urm rit pân  la Menoha 
i i-au m cel rit pân  în partea 

ritean  a Ghibeii.  
44. Atunci au c zut din fiii lui Veniamin 
optsprezece mii de in i, to i b rba i 
voinici.  
45. Iar câ i au r mas s-au ab tut i au 
fugit în pustiu spre stânca lui Rimon i au 
mai  ucis  Israeli ii  pe  drum  cinci  mii  de  
oameni ; alergând dup  ei pân  la 

Ghideom au mai ucis din ei înc  dou  mii 
de oameni.  
46. Iar to i fiii lui Veniamin care au c zut 
în ziua aceea au fost dou zeci i cinci de 
mii, purt tori de sabie, i to i ace tia erau 
oameni voinici.  
47. i au fugit cei ce sc paser  în pustiu, 
la stânca lui Rimon, ca la ase sute de 
oameni i au r mas acolo în muntele cel 
stâncos al lui Rimon patru luni.  

Jud. 21, 13.  
48. Iar Israeli ii s-au întors la fiii lui 
Veniamin i i-au lovit cu sabia în cetate : 
i oameni i vite i tot ce au întâlnit în 

toate cet ile i toate cet ile ce-au 
întâlnit în cale le-au ars cu foc.  
CAP. 21 
Semin ia lui Veniamin iar i se 
înmul te. 
1. i s-au jurat Israeli ii în Mi pa, zicând : 
«Nimeni din noi s  nu- i dea fetele sale 
de so ii dup  fiii lui Veniamin».  

Jud. 20, 1.  
2. Apoi a venit poporul la Betel i a stat 
acolo pân  seara înaintea lui Dumnezeu, 
i a ridicat glasul s u i a plâns cu jale 

mare,  
3. Zicând : «Doamne, Dumnezeul lui 
Israel, pentru ce oare s-a petrecut aceasta 
în Israel, c  iat  acum lipse te din Israel o 
semin ie ?»  

1 Reg. 9, 21.  
4. Iar a doua zi s-a sculat poporul de 
diminea i a f cut acolo jertfelnic i a 
adus arderi de tot i jertfe de izb vire.  

3 Reg. 8, 63.  
5. Apoi au zis fiii lui Israel : «Cine oare 
n-a venit la adunarea ce s-a inut înaintea 
Domnului dintre toate semin iile lui 
Israel ?» C ci blestem mare se rostise 
asupra acelora care nu aveau s  vin  
înaintea Domnului în Mi pa i se zisese 

 aceia s  fie da i mor ii.  
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6. i s-au înduio at fiii lui Israel fa  de 
Veniamin, fratele lor, zicând : «Acum s-a 

iat o semin ie din Israel.  
7. Ce vom face pentru a g si femei celor 
care au r mas, deoarece ne-am jurat 
înaintea Domnului s  nu le d m femei 
din fetele noastre ?  

Jud. 21, 1.  
8. Atunci s-a v zut c  din Iabe -Galaad 
nu venise nimeni înaintea Domnului la 
adunarea din tab .  

1 Reg. 11, 1; 31, 11.  
9. i s-a cercetat poporul i iat  nu era 
acolo nici unul din locuitorii Iabe ului 
din Galaad.  
10. Atunci a trimis acolo ob tea 
dou sprezece mii de oameni, b rba i 
voinici i le-a dat porunc , zicând : 
«Merge i i lovi i pe locuitorii din Iabe ul 
Galaadului cu sabia, i femeile, i copiii.  
11. i iat  ce s  mai face i : pe orice 

rbat i orice femeie care a cunoscut 
rbat, s -i da i pieirii, iar fetele l sa i-le 

cu via ». i a a au f cut.  
Num. 31, 17.  

12. i au g sit ei printre locuitorii din 
Iabe ul Galaadului patru sute de fete care 
nu cunoscuser  b rbat i le-au adus în 
tab  la ilo, care e în p mântul Canaan.  
13. Atunci toat  ob tea a trimis s  
gr iasc  fiilor lui Veniamin care erau la 
stânca lui Rimon i s  le vesteasc  pace.  
14. i s-au întors fiii lui Veniamin la 
Israeli i i Israeli ii le-au dat so ii din 
femeile r mase în via  din Iabe ul 
Galaadului. Dar curând s-a v zut c  
acestea nu erau de ajuns.  
15. Poporul îns  jelea dup  Veniamin, c  
Domnul n-a p strat în întregime 
semin iile lui Israel.  
16. Au zis drept aceea b trânii ob tii : 
«Ce s  facem cu cei r ma i f  femei, 

ci au fost stârpite femeile în Veniamin 
?»  
17. Apoi au zis : «P mântul de mo tenire 

 r mân  în întregime fiilor lui 
Veniamin, ca s  nu piar  semin ia lui din 
Israel.  
18. Dar noi nu le putem da femei din 
fetele noastre, c ci fiii lui Israel s-au 
jurat, zicând : Blestemat s  fie cel ce va 
da femei lui Veniamin !»  
19. i au mai zis : «Iat , în fiecare an se 
face s rb toarea Domnului în ilo, care 
este a ezat la miaz noapte de Betel i la 

rit  de  drumul  ce  duce  de  la  Betel  la  
Sichem i la miaz zi de Lebona».  
20. Drept aceea au poruncit fiilor lui 
Veniamin i au zis : «Merge i i pândi i 
din vii  
21. i b ga i de seam  când vor ie i 
fetele din ilo s  joace la hor  ; atunci s  
ie i din vii i s  v  lua i femei din fetele 
din ilo i merge i în p mântul lui 
Veniamin.  

Ie . 15, 20. Jud. 21, 12. 1 Reg. 18, 6.  
22. Iar când vor veni p rin ii lor sau fra ii 
lor cu plângere la noi, noi le vom zice : 
«Ierta i-i pentru noi, c ci noi n-am luat în 

zboi femei pentru fiecare dintre ei i 
nici voi nu le-a i dat ; acum i voi sunte i 
de vin ».  
23. i fiii lui Veniamin a a au i f cut i 
i-au luat femei dup  num rul lor din cele 

ce erau la hor i pe care ei le-au r pit i 
s-au dus înapoi în mo tenirea lor i au 
zidit cet i i au început s  tr iasc  în ele.  
24. În acela i timp Israeli ii s-au împ it 
de acolo i s-a dus fiecare în semin ia sa 
i la mo tenirea lui.  

25. În zilele acelea nu era rege în Israel i 
fiecare f cea ce i se p rea c  este cu 
dreptate.  

Jud. 17, 6; 18, 1.  
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CARTEA RUT 
 

CAP. 1 
Rut i Noemina. 
1. În zilele acelea, când cârmuiau în 
Israel judec torii, s-a întâmplat foamete 
pe p mânt. Atunci un om din Betleemul 
lui Iuda s-a dus cu femeia sa i cu cei doi 
feciori ai s i s  locuiasc  în esul 
Moabi ilor.  

Deut. 2, 9. Jud. 2, 16. Jud. 6, 4. Jud. 6, 6.  
2. Numele omului aceluia era Elimelec ; 
pe femeia sa o chema Noemina, iar 
numele celor doi feciori ai lor erau 
Mahlon i Chilion. Ace tia erau Efrateni 
din Betleemul lui Iuda i, venind în esul 
Moabi ilor, au r mas acolo.  

Fac. 35, 19. Jud. 17, 7-8.  
3. Dup  un timp Elimelec, b rbatul 
Noeminei, a murit i ea a r mas cu cei 
doi feciori ai s i.  
4. Ace tia i-au luat so ii dintre 
moabitence : numele uneia era Orfa, iar 
numele celeilalte era Rut. Ace tia au tr it 
acolo ca la zece ani.  

Neem. 13, 23.  
5. Dup  aceea au murit amândoi feciorii 
ei, Mahlon i Chilion i a r mas femeia 
aceea i f  b rbatul s u i f  cei doi 
feciori ai s i.  
6. Atunci s-a hot rât ea cu nurorile sale 

 se întoarc  din esul Moabi ilor, c ci 
auzise ea în esul Moabi ilor c  
Dumnezeu a cercetat pe poporul S u i i-
a dat pâine.  

4 Reg. 8, 3.  
7. Deci a plecat ea din locul acela în care 
tr ia, împreun  cu cele dou  nurori ale 
sale. Dar mergând ele pe cale, pentru a se 
întoarce în p mântul lui Iuda,  
8. Noemina a zis c tre cele dou  nurori 
ale sale : «Întoarce i-v i v  duce i 
fiecare la casa mamei voastre ; i s  fac  

Domnul mil  cu voi,  cum a i f cut i  voi 
cu cei mor i i cu mine !  

Fac. 43, 14. Rut 2, 11.  
9. Domnul s  v  ajute, ca s  v  g si i 
ad post fiecare în casa b rbatului s u !» 
Apoi le-a s rutat ; iar ele, începând a se 
tângui i a plânge,  

Rut 3, 1.  
10. Au zis : «Nu, ci ne vom întoarce 
împreun  la poporul t u !»  
11. Noemina îns  a zis : «Întoarce i-v , 
fiicele mele, de ce s  merge i voi cu mine 
? Au doar  mai am eu feciori în pântecele 
meu care s  v  poat  fi b rba i ?  
12. Întoarce i-v , fiicele mele, întoarceri-

, c ci eu sunt prea b trân  ca s  m  mai 
rit. i chiar de v-a  spune c  tot mai 

am n dejde i chiar dac  la noapte a  
avea b rbat i apoi a  na te fii,  
13. A i putea voi oare a tepta pân  vor 
cre te ? Pute i voi oare s  întârzia i s  nu 

 m rita i  ?  Nu,  fiicele  mele  ;  mie  îmi  
pare foarte r u de voi, c ci mâna 
Domnului m-a ap sat».  
14. Atunci ele din nou i-au ridicat glasul 
i au început a plânge. Apoi Orfa i-a luat 
mas bun de la soacra sa i s-a întors la 

poporul s u, iar Rut a r mas cu ea.  
15. i a zis Noemina c tre Rut : «Iat  
cumnata ta s-a întors la poporul s u i la 
dumnezeii s i. Întoarce-te i tu dup  
cumnata ta !»  
16.  Iar  Rut  a  zis  :  «Nu  m  sili  s  te  

sesc i s  m  duc de la tine ; c ci 
unde te vei duce tu, acolo voi merge i eu 
i unde vei tr i tu, voi tr i i eu ; poporul 
u va fi poporul meu i Dumnezeul t u 

va fi Dumnezeul meu ;  
Rut 2, 12. 2 Reg. 15, 21. Zah. 8, 21.  

17. Unde vei muri tu, voi muri i eu i voi 
fi îngropat  acolo. Orice-mi va face 
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Domnul, numai moartea m  va desp i 
de tine !»  

1 Reg. 3, 17. 2 Reg. 3, 9. Fapt. 21, 14.  
18. V zând Noemina c  este a a de 
hot rât  s  mearg  cu ea, a încetat de a o 
mai îndemna s  se întoarc .  
19. i au plecat amândou i au venit la 
Betleem. Iar dac  au sosit aici, s-a zvonit 
de ele în toat  cetatea i se zicea : «Oare 
aceasta este Noemina ?»  
20. Iar ea zicea : «Nu m  mai numi i 
Noemina, ci numi i-m  Mara, pentru c  
am ciune mare mi-a trimis Atot iitorul.  

Iov 9, 18.  
21. Îndestulat  am ie it eu de aici, iar 
Domnul m-a întors cu mâinile goale. La 
ce s  m  mai numi i Noemina, când 
Domnul m-a f cut s  suf r i Atot iitorul 
mi-a trimis necaz ?»  

Fac. 32, 10.  
22. A a s-a întors Noemina cu nora sa 
Rut moabiteanca, venind din esul 
Moabi ilor i au intrat în Betleem pe la 
începutul seceri ului orzului.  
CAP. 2 
Rut adun  spice în arina lui Booz. 
1. Noemina avea rud  dup  b rbatul s u 
pe un om foarte bogat, din neamul lui 
Elimelec, al c rui nume era Booz.  
2. i a zis Rut moabiteanca Noeminei : 
«M  duc în arin  s  adun spice pe urma 
aceluia la care voi afla trecere». i 
aceasta a zis c tre ea : «Du-te, fiica mea 
!»  

Lev 19, 9. Lev 23, 22. Deut. 24, 19.  
3.  i  plecând  ea,  s-a  dus  în  arin  s  
adune spice de pe urma secer torilor. i 
s-a întâmplat c  acea parte de arin  era a 
lui Booz, din neamul lui Elimelec.  

Mat. 1, 5.  
4. i iat  a venit Booz de la Betleem i a 
zis c tre secer tori : «Domnul s  fie cu 
voi !» Iar ace tia i-au r spuns : «Domnul 

 te binecuvânteze !»  
Jud. 6, 12.  

5. Apoi a zis Booz c tre sluga sa, care era 
pus  peste secer tori : «Cine este aceast  
femeie tân  ?»  
6. Iar sluga care era pus  peste secer tori 
a r spuns i a zis : «Aceast  femeie 
tân  este moabiteanca aceea care a 
venit cu Noemina din ara Moabi ilor.  
7. Ea m-a rugat : «Voi culege i voi 
aduna spice printre snopi pe urma 
secer torilor» i se afl  aici de azi 
diminea i acas ade foarte pu in».  
8. Atunci Booz a zis c tre Rut : «Ascult , 
fiica mea, s  nu te duci s  strângi în alt  
arin i s  nu te dep rtezi de aici, ci 

mâi aici cu slujnicele mele ;  
9. S  ai înaintea ochilor t i arina unde 
secer  ele i s  mergi dup  ele. Iat  am 
poruncit slugilor mele s  nu te ating . 
Când vei vrea s  bei, mergi i bea de 
unde beau slugile mele».  
10. i a c zut ea cu fa a la p mânt i s-a 
închinat pân  la p mânt i a zis c tre el : 
«Cu ce am dobândit eu mil  înaintea ta 
de m  prime ti, cu toate c  sunt str in  ?»  

1 Reg. 25, 23.  
11. R spuns-a Booz i i-a zis : «Mie mi s-
au spus toate cele ce ai f cut tu cu soacra 
ta, dup  moartea b rbatului t u, c i-ai 

sat pe tat l t u i pe mama ta i ara ta 
de na tere i ai venit la poporul pe care 
nu l-ai cunoscut nici ieri, nici alalt ieri.  
12. S i pl teasc  Domnul pentru aceast  
fapt  a ta i s  ai plat  deplin  de la 
Domnul Dumnezeul lui Israel, la care ai 
venit, ca s  te ad poste ti sub aripile Lui 
!»  

Rut 1, 16. Ps. 16, 8. Ps. 35, 7.  
13. Iar ea a zis : «Domnul meu, fie s  am 
mil  înaintea ochilor t i ! Tu m-ai 
mângâiat i ai vorbit dup  inima roabei 
tale,  de i  nu  sunt  m car  ca  una  din  
slujnicele tale !»  

Fac. 30, 27. Fac. 34, 3. Jud. 19, 3.  
14.  Atunci  Booz  a  zis  c tre  ea  :  «E  
vremea prânzului ; vino de m nânc  
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pâine i- i moaie buc tura în o et». i a 
ezut lâng  secer tori, iar el i-a dat pâine 
i ea a mâncat i sa s turat i i-a mai i 
mas.  

Luc. 9, 14.  
15. Apoi s-a sculat i s-a apucat de strâns. 
Iar Booz a dat porunc  slugilor sale, 
zicând : «L sa i-o s  adune i printre 
snopi i s  nu o stânjeni i !  
16. Ba i din snopi s  arunca i i s  l sa i 
pentru ea ; l sa i-o s  adune i s  

nânce ; s  n-o oc râ i».  
Lev 19, 9. Lev 23, 22. Deut. 24, 19.  

17. i a a a adunat ea în arin  pân  seara 
i a b tut cele adunate i i-a ie it aproape 

o ef  de orz.  
Jud. 6, 11.  

18. i luând aceasta, s-a dus în cetate i 
soacra sa a v zut ce adunase. Apoi a scos 
Rut din sân i i-a dat ceea ce-i r sese 
dup  ce se s turase.  
19. i a zis soacra sa c tre ea : «Unde ai 
adunat tu ast zi i unde ai lucrat ? 
Binecuvântat s  fie cel ce te-a primit !» 

i Rut a spus soacrei sale la cine a lucrat 
i a zis : «Pe omul acela, la care am lucrat 

ast zi, îl cheam  Booz».  
Rut 3, 10.  

20.  i  a  zis  Noemina  c tre  nora  sa  :  
«Binecuvântat este el de Domnul, Care n-
a lipsit de mila Sa nici pe cei vii, nici pe 
cei  mor i  !»  Apoi  Noemina  a  ad ugat  :  
«Omul acela e aproape de noi, e una din 
rudeniile noastre».  

Fac. 24, 31. Lev 25, 25. 2 Reg. 2, 5.  
21. i a zis Rut moabiteanca soacrei sale 
: «El chiar mi-a zis : «R mâi cu slujnicele 
mele pân  când vor ispr vi seceri ul 
meu».  
22. A zis Noemina c tre nora sa Rut : 
«Este bine, fiica mea, c  ai s  umbli cu 
slujnicele lui i nu vei fi stânjenit , ca în 
alt arin ».  
23.  i  a a  a  r mas  ea  cu  slujnicele  lui  
Booz i a adunat spice pân  când s-a 

ispr vit seceri ul orzului i seceri ul 
grâului. Tr ia îns  la soacra sa.  
CAP. 3 

duin  pentru c torie. 
1. Dup  aceea a zis c tre ea Noemina, 
soacra sa : «Fiica mea, n-ar fi bine oare 

i cau i un ad post, ca s i fie bine ?  
Rut 1, 9.  

2. Iat  Booz, cu ale c rui slujnice ai fost, 
îmi este rud i iat  el în noaptea aceasta 
treier  orzul la arie.  

Rut 2, 8.  
3. Spal -te i te unge, îmbrac i hainele 
tale cele bune i du-te la arie, dar nu te 
ar ta lui pân  nu va fi ispr vit de mâncat 
i de b ut.  

2 Reg. 12, 20. 2 Paral. 28, 15. Ps. 103, 15. Mat. 6, 17.  
4. Iar dup  ce se va culca s  doarm , afl  
locul unde este culcat i f i loc la 
picioarele lui i te culc , i el î i va spune 
ce s  faci».  
5. Atunci Rut a zis : «Voi face tot ce mi-
ai gr it».  

Ie . 19, 8. Tob. 5, 1.  
6. Ducându-se deci la arie, a f cut toate 
cum îi poruncise soacra sa.  
7. Iar Booz a mâncat, a b ut, s-a veselit 
inima lui i s-a dus de s-a culcat lâng  un 
stog. Iar ea a venit înceti or, i-a f cut loc 
la picioarele lui i s-a culcat acolo.  
8. Pe la miezul nop ii îns  a tres rit el i 
s-a ridicat ; i iat  la picioarele lui o 
femeie culcat .  
9. i a zis Booz c tre ea : «Cine e ti tu ?» 
Iar  ea  a  zis  :  «Eu  sunt  Rut,  roaba  ta.  
Întinde- i aripa ta peste roaba ta, c  îmi 

ti rud  !»  
Deut. 25, 5. Iez. 16, 8.  

10. Zis-a Booz : «Binecuvântat  e ti tu de 
Domnul Dumnezeu, fiica mea ! Aceast  
de pe urm  fapt  bun  a ta este înc i 
mai frumoas  decât celelalte, c ci nu te-
ai dus s  cau i oameni tineri, s raci sau 
boga i.  

Jud. 17, 2. Rut 2, 19-20.  
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11. Deci, fiica mea, nu te teme, î i voi 
face tot ce ai zis, c ci în toate p ile 
poporului  meu  se  tie  c  e ti  femeie  
vrednic .  
12. Adev rat e c  î i sunt rud , dar mai ai 
o rud  înc i mai aproape decât mine.  
13. R mâi noaptea aceasta aici i mâine, 
de va vrea acela s  te r scumpere, bine, 

 te r scumpere ; iar de nu va vrea s  te 
scumpere el, te voi r scump ra eu ; viu 

este Domnul ! Dormi aici pân  mâine !»  
14. i a dormit ea la picioarele lui pân  
diminea a. Apoi s-a sculat înainte de a se 
fi putut ei cunoa te unul pe altul. i a zis 
Booz : «S  nu se tie c  a venit femeia la 
arie !»  

2 Cor. 8, 21.  
15. Iar c tre ea a zis : «Dezbrac i haina 
ta cea de deasupra i ine-o». i ea a 
inut-o, iar el i-a m surat ase m suri de 

orz  i  i  le-a  pus  pe  um r  i  s-a  dus  în  
cetate.  
16.  Atunci  a  venit  Rut  la  soacra  sa  i  i-a  
zis : «Ce e, fiica mea ?» i ea i-a povestit 
tot ce i-a f cut omul acela i a zis :  
17. «Aceste ase m suri de orz mi le-a 
dat el, zicându-mi : «S  nu te duci la 
soacra ta cu mâinile goale !»  
18.  Iar  soacra  a  zis  :  «Ai  r bdare  fiica  
mea,  pân  vei  afla  cum  se  va  ispr vi  
lucrul  acesta  ;  c ci  omul  acela  nu  se  va  
lini ti pân  nu va ispr vi chiar ast zi 
lucrul acesta».  

2 Cor. 1, 17.  
CAP. 4 

toria lui Booz cu Rut. 
1. În ziua aceea a ie it Booz la poarta 
cet ii i a ezut acolo. i iat  trecea pe 
acolo ruda de care gr ise Booz ; i Booz 
i-a zis : «Vino încoace i ezi aici». i 
acela s-a dus i a ezut.  

Num. 35, 12. Rut 3, 12.  
2. i a luat Booz zece oameni dintre 

trânii cet ii i a zis : « ede i aici !» i 
ei au ezut.  

3 Reg. 21, 8.  
3.  Apoi  a  zis  Booz  c tre  ruda  sa  :  
«Noemina, întorcându-se din esul 
Moabi ilor, vinde partea de arin , 
cuvenit  fratelui nostru Elimelec ; i eu 
m-am hot rât s  fac cunoscut auzului t u 
i  s i  spun  :  Cump r-o  în  fa a  celor  ce  
ed aici i în fa a b trânilor poporului 

meu.  
Lev 25, 25.  

4. De vrei s-o cumperi, cump r-o, iar de 
nu vrei s-o cumperi,  spune-mi, ca s tiu 
i eu. C ci afar  de tine n-are cine s-o 

cumpere, iar dup  tine vin eu». i acela a 
zis : «O cump r !»  

Ier. 32, 7.  
5. R spuns-a Booz : «De cumperi arina 
de la Noemina, atunci trebuie s  cumperi 
i pe Rut moabiteanca, femeia celui mort, 
i trebuie s  o iei de so ie, ca s  p strezi 

numele celui mort în mo tenirea lui».  
Deut. 25, 5-6.  

6. Iar ruda aceea a zis : «Nu pot s  o iau, 
ca s  nu-mi stric mo tenirea mea ; ia-o tu, 

ci eu nu pot s  o iau !»  
7. Înainte, la facerea unei cump turi sau 
a unui schimb, pentru înt rirea lucrului, 
era  în  Israel  obiceiul  acesta  :  unul  î i  
desc a sandaua sa i o da celuilalt, care 
primea dreptul de rudenie mai apropiat  
i aceasta era m rturie în Israel.  

Deut. 25, 7.  
8.  i  a  zis  ruda  aceea  c tre  Booz  :  
«Cump r-o pentru tine !», i i-a 
desc at sandaua sa i a dat-o acestuia.  
9. Iar Booz a zis c tre b trâni i c tre tot 
poporul : «Voi sunte i martori ast zi, c  
eu am cump rat de la Noemina toate ale 
lui Elimelec i toate ale lui Chilion i 
toate ale lui Mahlon.  
10. De asemenea i pe Rut moabiteanca, 
femeia  lui  Mahlon,  o  iau  de  so ie,  ca  s  

strez numele celui mort în mo tenirea 
lui  i  ca  s  nu  piar  numele  celui  mort  



pag. 366/1780 

dintre fra ii lui i din poarta locuin ei lui ; 
voi ast zi sunte i martori la aceasta».  

Deut. 25, 6. Mat. 22, 24.  
11. i tot poporul care era la poart i 

trânii au zis : «Suntem martori ! S  
fac  Domnul pe femeia care intr  în casa 
ta ca pe Rahila i ca pe Lia, care 
amândou  au ridicat cas  lui Israel. S  
câ tigi avere în Efrata i numele t u s  fie 

rit în Betleem.  
Fac. 16, 2. Fac. 29, 31. Fac. 48, 20. Luc. 24, 48.  

12. Iar casa ta s  fie cum a fost casa lui 
Fares, pe care l-a n scut Tamara lui Iuda, 
i s  se sl veasc  prin s mân a ce i-o va 

da Domnul din aceast  femeie tân ».  
Fac. 38, 29.  

13. i a luat Booz pe Rut i ea s-a f cut 
so ia lui. i intrând el la ea, Domnul i-a 
dat ei sarcin i a n scut un fiu.  

Ps. 126, 3.  
14. i ziceau femeile c tre Noemina : 
«Binecuvântat  este  Domnul,  c  nu  te-a  

sat f  mo tenitor ! Sl vit s  fie 
numele lui Israel !  

15. Acesta î i va fi bucurie i hr nitor la 
trâne ile tale, c ci l-a n scut nora ta, 

care este mai bun  pentru tine decât apte 
fii».  

Fac. 45, 11. Ps. 54, 23.  
16. i a luat Noemina pe copilul acesta i 
l-a purtat în bra ele sale i i-a fost doic .  
17. Iar vecinele i-au pus nume i au zis : 
«Noeminei i s-a n scut fiu i i s-a pus 
numele Obed». Acesta este p rintele lui 
Iesei, tat l lui David.  

Mat. 1, 5-6.  
18. Iat  acum spi a neamului lui Fares : 
lui Fares i s-a n scut Esron :  

1 Paral. 2, 5. Mat. 1, 3.  
19. Lui Esron i s-a n scut Aram ; lui 
Aram i s-a n scut Aminadab ;  
20. Lui Aminadab i s-a n scut Naason ; 
lui Naason i s-a n scut Salmon ;  

Num. 7, 12.  
21. Lui Salmon i s-a n scut Booz ; lui 
Booz i s-a n scut Obed ; lui Obed i s-a 

scut Iesei ;  
Mat. 1, 5.  

22. Lui Iesei i s-a n scut David.  
1 Reg. 16, 11. 1 Reg. 17, 12.  
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CARTEA ÎNTÂI A REGILOR 
 
CAP. 1 
Na terea lui Samuel. 
1. Era în vremea aceea un om la 
Ramataim- ofim, în Muntele Efraim, cu 
numele Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui 
Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui uf 
Efraimitul.  

1 Reg. 9, 5. Mat. 27, 57.  
2. Omul acela avea dou  femei : numele 
uneia era Ana i numele celeilalte era 
Penina. Penina avea copii, iar Ana nu 
avea copii.  

Fac. 29, 31. Luc. 1, 7.  
3. Omul acela se ducea în fiecare an din 
cetatea sa, la ilo, s  se închine i s  
aduc  jertf  Domnului Savaot ; acolo îns  
erau preo i ai Domnului cei doi fii ai lui 
Eli : Ofni i Finees.  

Ie . 23, 17. Iosua 18, 1. 1 Reg. 4, 17.  
4. În ziua când Elcana aducea jertf  

dea parte Peninei, femeii sale i tuturor 
fiilor i fiicelor ei ;  
5. Iar Anei îi d dea parte îndoit , de i 
aceasta nu avea copii, pentru c  el iubea 
pe Ana mai mult decât pe Penina, c ci 
Domnul închisese pântecele ei.  

Fac. 20, 18; 29, 30.  
6.  Potrivnica  ei  îns  o  am ra  grozav,  

ând-o ca s  cârteasc  din pricin  c  
nu i-a dat Domnul prunci.  
7. A a se întâmpla în fiecare an, când 
mergea ea la casa Domnului : aceea o 
am ra, iar aceasta plângea i se tânguia i 
nu mânca.  
8. Dar iat  o dat  Elcana, b rbatul s u, i-a 
zis : «Ana !» i ea a r spuns : «Iat -m  !» 
A  zis  Elcana  :  «Ce  plângi  i  de  ce  nu  

nânci i pentru ce e întristat  inima ta 
? Nu sunt eu oare pentru tine mai bun 
decât zece copii ?»  
9. Atunci Ana, dup  ce au mâncat i au 

ut ei în ilo, s-a sculat i a stat înaintea 

Domnului. Iar preotul Eli edea atunci pe 
scaun la u a cortului Domnului.  

1 Reg. 3, 3.  
10.  Ea  îns  s-a  rugat  Domnului  cu  
sufletul întristat i a plâns amarnic,  
11. i a dat f duin , zicând : 
«Atotputernice Doamne, Dumnezeule 
Savaot, de vei c uta la întristarea roabei 
Tale i- i vei aduce aminte de mine i de 
nu vei uita pe roaba Ta, ci vei da roabei 
Tale un copil de parte b rb teasc , îl voi 
da  ie,  i  nu  va  bea  el  nici  vin,  nici  
sicher , nici brici nu se va atinge de capul 
lui».  

Num. 6, 2-5; 30, 7. Luc. 1, 25.  
12. Dar pe când se ruga ea a a îndelung 
înaintea Domnului, Eli privea la gura ei ;  
13. i fiindc  Ana vorbea în inima sa, iar 
buzele ei numai se mi cau, dar glasul nu i 
se auzea, Eli socotea c  ea e beat .  
14. De aceea i-a i zis Eli : «Pân  când ai 

 stai aici beat  ? Treze te-te i te du de 
la fa a Domnului !»  
15. R spunzând îns  Ana a zis : «Nu, 
domnul meu ! Eu sunt o femeie cu inima 
întristat  ; nici vin, nici sicher  n-am 

ut, ci îmi dezv lui sufletul meu 
înaintea Domnului.  

Ps. 41, 4; 61, 8.  
16. S  nu soco i pe roaba ta femeie 
netrebnic , c ci din durerea mea cea 
mare i din întristarea mea am vorbit 
pân  acum».  
17. Atunci Eli i-a r spuns i i-a zis : 
«Mergi în pace i Dumnezeul lui Israel 

i plineasc  cererea pe care I-ai f cut-o 
!»  

4 Reg. 5, 19.  
18.  Iar  ea  i-a  zis  :  «S  afle  roaba  ta  
trecere înaintea ochilor t i !» Apoi s-a 
dus ea în calea sa i a mâncat i fa a nu-i 
mai era trist  ca mai înainte.  
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Rut 2, 13.  
19. Iar diminea a s-au sculat ei i s-au 
închinat înaintea Domnului i, 
întorcându-se, au venit la casa lor în 
Rama. Dup  aceea a cunoscut Elcana pe 
Ana,  femeia  sa,  i  i-a  adus  aminte  
Domnul de ea.  

Fac. 30, 22.  
20.  Dup  câtva  timp  a  z mislit  Ana  i  a  

scut un fiu i i-a pus numele Samuel, 
ci î i zicea ea : «De la Domnul 

Dumnezeul Savaot l-am cerut !»  
Evr. 11, 32.  

21. i s-a dus Elcana cu toat  familia lui 
la ilo s  aduc  jertf  Domnului, dup  

duin ele sale, i toate zeciuielile de la 
mântul s u.  

22. Ana îns  nu s-a dus cu el, spunând 
rbatului s u : «Când pruncul va fi 

în rcat de la sân i va cre te, atunci am 
-l duc i va fi înf at el înaintea 

Domnului i va r mâne acolo pe 
totdeauna».  
23. Iar Elcana, b rbatul ei, a zis c tre ea : 
«F  cum i se pare c  este bine ; r mâi 
pân -l vei în rca ; dar s  înt reasc  
Domnul cuvântul ce a ie it din gura ta». 

i a r mas femeia aceasta i a al ptat 
pruncul pân  l-a în rcat.  
24. Iar dup  ce l-a în rcat, s-a dus cu el 
la ilo, luând trei vi ei, câteva pâini, o ef  
de f in i un burduf de vin, i a venit la 
casa Domnului în ilo i a venit i copilul 
împreun  cu ei, dar copilul era înc  
prunc.  
25. i l-au adus înaintea fe ei Domnului, 
iar  tat l  s u  a  adus  jertfa  rânduit  în  
asemenea zile i au junghiat un vi el. Ana 
a adus pe prunc la Eli,  

1 Reg. 1, 7.  
26. Zicând : «O, domnul meu !, viu s  fie 
sufletul t u, domnul meu ! Eu sunt acea 
femeie care am stat aici înaintea ta i m-
am rugat Domnului.  

27.  Pentru  acest  copil  m-am  rugat  eu  i  
Domnul mi-a plinit cererea ce am cerut 
de la Dânsul.  

Ps. 126, 3.  
28. i acum eu îl dau Domnului pentru 
toate zilele vie ii lui, s  slujeasc  
Domnului». Apoi s-au închinat acolo 
Domnului.  
CAP. 2 
Cântarea Anei. Cre terea lui Samuel i 

utatea fiilor lui Eli. 
1. S-a rugat deci Ana i a zis : «Bucuratu-
s-a inima mea întru Domnul, în at  a 
fost fruntea mea de Domnul Dumnezeul 
meu i gura mea s-a deschis larg asupra 
vr jma ilor mei, c ci m-am bucurat de 
izb virea Ta.  

Ps. 91, 10. Luc. 1, 47, 69; 2, 30.  
2. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, c ci 
nu e  altul  afar  de  Tine  ;  i  nimeni  nu e  
puternic ca Dumnezeul nostru.  

Ie . 15, 11. Mat. 19, 17.  
3. Nu v  l uda i i cuvinte trufa e s  nu 
ias  din gura voastr , c ci Domnul este 
Dumnezeul a toat  cuno tin a i lucrurile 
la Dânsul sunt cânt rite.  
4. Arcul celor puternici s-a frânt, iar cei 
slabi s-au încins cu putere.  
5. Cei s tui vor munci pentru pâine, iar 
cei fl mânzi nu vor mai avea foame. Cea 
stearp  va na te de apte ori, iar cea cu 
copii mul i va fi neputincioas .  

Luc. 1, 53.  
6. Domnul omoar i învie ; El coboar  la 
locuin a mor ilor i iar i scoate.  

Deut. 32, 39. Ps. 29, 3; 67, 21. Tob. 13, 2. Sir. 16, 13.  
7. Domnul s ce te pe om i tot El îl 
îmbog te ; El smere te i El înal . El 
ridic  pe  cel  s rac  din  pulbere  i  din  
gunoi pe cel lipsit, punându-i în rând cu 
cei puternici i dându-le scaunul m ririi, 

ci ale Domnului sunt temeliile 
mântului i El întemeiaz  lumea pe ele.  

Ps. 17, 29. Sir. 7, 12; 11, 23.  
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8. Pa ii sfin ilor S i El îi p ze te, iar 
nelegiui ii vor pieri întru întuneric c ci 
omul nu prin putere este tare.  

Ps. 16, 5; 106, 41; 112, 7.  
9.  Domnul  va  zdrobi  pe  cei  ce  se  
împotrivesc Lui ; va tuna din cer asupra 
lor.  Sfânt  este  Domnul  ;  s  nu  se  laude  
cel în elept cu în elepciunea sa i cel 
puternic s  nu se laude cu puterea sa, nici 
cel bogat s  nu se f leasc  cu bog ia sa ; 
ci cel ce voie te s  se laude, cu aceea s  
se laude c tie i cunoa te pe Domnul i 
face judecat i dreptate în mijlocul 

mântului.  
Ps. 144, 21; 146, 6.  

10. Domnul din în imea cerului va tuna 
peste vr jma ii S i, El va judeca 
marginile p mântului, drept fiind, El va 
da t rie regilor no tri i fruntea Unsului 

u o va în a».  
Ps. 17, 15; 131, 17. Is. 45, 9.  

11. i au l sat pe Samuel acolo, înaintea 
Domnului. Apoi Elcana s-a dus la casa sa 
în Rama, iar copilul a r mas s  slujeasc  
Domnului sub pova a preotului Eli.  
12. Îns  fiii lui Eli erau oameni 
netrebnici. Ei nu tiau de Domnul,  

Deut. 13, 13.  
13. Nici de datoria preo easc  fa  de 
popor. Când aducea cineva jertf , 
feciorul preotului venea în timpul când se 
fierbea carnea cu o furculi  în mân ,  

Ie . 29, 27. Lev 7, 31. Iez. 46, 24.  
14. O vâra în c ldare, sau în blid, sau în 
tav , sau în oal , i ce prindea furculi a, 
aceea lua feciorul preotului. A a f ceau 
ei cu to i Israeli ii care veneau acolo în 

ilo.  
Lev 7, 34.  

15. Chiar i înainte de a arde gr simea 
venea feciorul preotului i zicea c tre cel 
ce aducea jertf  : «D  carne de friptur  
pentru preot, c ci el n-are s  ia de la tine 
carne fiart , ci d -i-o crud ».  

Lev 3, 3.  

16. i dac  cineva zicea : «Las  s  se 
ard  mai întâi gr simea, cum se cuvine, i 
apoi î i vei lua cât î i va pofti sufletul», 
atunci el r spundea : «Ba nu, d -mi chiar 
acum, iar de nu, voi lua cu de-a sila».  
17. i p catul acestor tineri era foarte 
mare înaintea Domnului, c ci ei dep rtau 
lumea de a mai aduce jertf  Domnului.  

Rom. 2, 24. 2 Cor. 6, 3.  
18. Iar copilul Samuel slujea înaintea 
Domnului, îmbr cat cu efod de în.  
19. Meilul de deasupra i-l f cea mama sa 
i i-l aducea în fiecare an, când venea cu 

rbatul ei s  aduc  jertfa rânduit .  
20. i a binecuvântat Eli pe Elcana i pe 
femeia lui i a zis : «S i dea ie Domnul 
copii de la femeia aceasta în locul celui 
afierosit, pe care tu l-ai d ruit Domnului 
!» i s-au dus ei la casa lor.  
21. Dup  aceea a cercetat Domnul pe 
Ana i ea a z mislit i a mai n scut trei 

ie i i dou  fete, iar copilul Samuel 
cre tea înaintea Domnului.  

Luc. 1, 80; 2, 40, 52.  
22. Eli îns  era tare b trân i auzea de 
toat  purtarea fiilor s i fa  de întreg 
Israelul i c  se culcau cu femeile celor 
ce se adunau la u a cortului adun rii.  
23. i le-a zis : «Pentru ce face i voi 
asemenea lucruri, c ci aud vorbe rele 
despre voi de la tot poporul Domnului ?  
24. Nu, copiii mei, nu este bun  vestea ce 
o aud eu despre voi ; nu mai face i a a, 

ci nu este bun  vestea care o aud eu ; 
voi r zvr ti i poporul Domnului.  
25.  C  de  va  gre i  omul  fa  de  alt  om,  
atunci se vor ruga pentru el lui 
Dumnezeu ; iar de va p tui cineva fa  
de Domnul, atunci cine va mijloci pentru 
el ?» Dar ei nu ascultau spusele tat lui 
lor, c ci Domnul hot râse s -i dea mor ii.  

Num. 15, 30. 3 Reg. 12, 16. 1 Ioan 5, 16.  
26. Iar copilul Samuel cre tea mereu cu 
vârsta i era iubit i de Dumnezeu i de 
oameni.  
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Luc. 2, 52.  
27. În vremea aceea a venit la Eli un om 
al lui Dumnezeu i i-a zis : «A a gr ie te 
Domnul : Nu M-am ar tat Eu oare casei 
tat lui t u când erau ei înc  în Egipt, în 
casa lui Faraon ?  

Ie . 4, 27. Fapt. 7, 25.  
28. i nu l-am ales Eu oare din toate 
semin iile lui Israel s -Mi fie preot, ca s  
aprind  t mâie i s  poarte efod înaintea 
Mea ? i nu am dat Eu oare casei tat lui 

u din toate jertfele ce se frig pe foc de 
fiii lui Israel ?  

Lev 7, 34; 10, 14. Luc. 1, 9.  
29. Pentru ce dar voi c lca i în picioare 
jertfele Mele i prinoasele Mele de pâine, 
pe care le-am poruncit Eu pentru loca ul 
Meu, i pentru ce tu ii mai mult la fiii t i 
decât la Mine, îngr ându-i pe ei cu toat  
pârga poporului Meu Israel ?  
30. De aceea a a zice Domnul 
Dumnezeul  lui  Israel  :  Eu  am  zis  
odinioar  : Casa ta i casa tat lui t u va 
umbla nestr mutat înaintea fe ei Mele în 
veac ; dar acum Domnul zice : S  nu mai 
fie a a, c ci Eu pream resc pe cei ce M  
preasl vesc pe Mine, iar cei ce M  
necinstesc vor fi ru ina i.  

Ie . 28, 1, 42-43; 29, 9. Mal. 2, 9.  
31. Iat  vin zile când Eu voi t ia bra ul 

u i bra ul casei tat lui t u, încât s  nu 
mai fie b trân în casa ta niciodat .  

3 Reg. 2, 27.  
32. i tu vei vedea casa Mea ca un 
du man pentru tine, de i Domnul va 
milui  pe  Israel  i  nu  va  mai  fi  în  casa  ta  

trân în toate zilele.  
3 Reg. 2, 26, 27, 35.  

33. Nu voi dep rta pe to i ai t i de la 
jertfelnicul Meu, ca s  chinuiesc ochii t i 
i s  ap s sufletul t u ; dar to i urma ii 

casei tale vor muri la mijlocul anilor lor.  
Ps. 101, 24; 111, 10.  

34. i iat  un semn pentru tine, care se va 
petrece cu cei doi fii ai t i, Ofni i Finees 
: amândoi vor muri în aceea i zi.  

1 Reg. 4, 11.  
35. i-Mi voi pune un preot credincios. 
Acela se va purta dup  inima Mea i dup  
sufletul Meu ; i casa lui o voi înt ri i va 
umbla el înaintea Unsului Meu în toate 
zilele ;  

Num. 25, 13. 2 Reg. 8, 17. 1 Paral. 29, 22.  
36. i tot cel r mas din casa ta va veni s  
se închine lui pentru o gher  de argint i 
pentru o buc ic  de pâine, i va zice : 
«Num -m  la vreuna din slujbele 
levitice, ca s  pot mânca o bucat  de 
pâine !»  

3 Reg. 2, 27. Iez. 44, 14.  
CAP. 3 
Chemarea lui Samuel. 
1. i pruncul Samuel slujea Domnului 
sub pova a preotului Eli. În zilele acelea 
cuvântul Domnului era rar i nici 
vedeniile nu erau dese.  

Ps. 73, 9. Pild. 29, 18. Is. 13, 12. Am. 8, 11.  
2. i iat  în vremea aceea, când Eli st tea 
culcat la locul s u i ochii lui începuser  
a se închide i nu mai putea s  vad  ;  

Fac. 27, 1; 48, 10.  
3. Când sfe nicul Domnului nu se 
stinsese înc i Samuel era culcat în 
cortul Domnului, unde era chivotul lui 
Dumnezeu,  

Ie . 27, 21. Lev 24, 3.  
4. A strigat Domnul c tre Samuel : 
«Samuele, Samuele !» Iar el a r spuns : 
«Iat -m  !»  
5. i a alergat la Eli i a zis : «Iat -m  ! 
La ce m-ai chemat ?» Acela îns  a 

spuns : «Nu te-am chemat. Du-te i te 
culc  !» i s-a dus Samuel i s-a culcat.  
6.  Iar  Domnul  a  strigat  a  doua  oar  pe  
Samuel : «Samuele, Samuele !» i acesta 
s-a sculat i a venit iar la Eli i a zis : 
«Iat -m  ! De ce m-ai chemat ?» i acela 
i-a  zis  :  «Nu  te-am  chemat,  fiul  meu  !  
Du-te înapoi i te culc  !»  
7. Samuel nu cuno tea atunci glasul 
Domnului i cuvântul Domnului nu i se 
descoperise înc .  



pag. 371/1780 

Num. 12, 6.  
8.  Dar  Domnul  a  strigat  pe  Samuel  i  a  
treia oar . i s-a sculat acesta i a venit la 
Eli i a zis : «Iat -m  ! La ce m-ai chemat 
?» Atunci a în eles Eli c  Domnul 
cheam  pe copil.  
9.  i  a  zis  Eli  c tre  Samuel  :  «Du-te  
înapoi i te culc i când Cel ce te 
cheam  te va mai chema, tu s  zici : 
«Vorbe te, Doamne, c  robul T u ascult  
!» i s-a dus Samuel i s-a culcat la locul 

u.  
10. i a venit Domnul i a stat i a strigat 
ca întâia i ca a doua oar  : «Samuele, 
Samuele !» Iar Samuel a zis : «Vorbe te, 
Doamne, c  robul T u ascult  !»  
11. A zis Domnul c tre Samuel : «Iat , 
am s  fac în Israel un lucru, încât cine va 
auzi de el, aceluia îi vor iui amândou  
urechile.  

4 Reg. 21, 12.  
12. În ziua aceea voi face cu Eli toate 
câte am spus despre casa lui ; toate le voi 
începe i le voi sfâr i.  

1 Reg. 2, 31.  
13. Eu i-am spus c  am s  pedepsesc casa 
lui pe veci pentru vina pe care el a tiut-o, 
i anume c  fiii fac nelegiuiri, dar nu i-a 

înfrânat.  
1 Reg. 2, 23.  

14. De aceea m  jur casei lui Eli c  vina 
casei  lui  Eli  nu  se  va  terge,  nici  prin  
jertfe, nici prin prinoase de pâine în 
veci».  

Lev 4, 3. Is. 22, 14.  
15. Dup  aceea a adormit Samuel pân  
diminea a, s-a sculat de noapte i a 
deschis u ile casei Domnului. Dar 
Samuel s-a temut s  spun  lui Eli vedenia 
aceasta.  
16. Eli îns  a chemat pe Samuel i a zis : 
«Fiul meu Samuel !» Iar acesta a r spuns 
: «Iat -m  !»  
17.  A  zis  Eli  :  «Ce  i  s-a  spus  ?  S  nu  
ascunzi de mine ! Dumnezeu s  se poarte 

cu tine cu toat  asprimea, dac  tu vei 
ascunde ceva de mine din toate câte i s-
au spus !»  
18. i i-a spus Samuel tot i n-a ascuns 
nimic de el. Atunci Eli a zis : «El este 
Domnul ; fac  dar ce va binevoi !»  
19. i a crescut Samuel i Domnul a fost 
cu el i n-a r mas neîmplinit nici unul din 
cuvintele Lui.  

Iosua 21, 45; 23, 14. 3 Reg. 8, 24.  
20. Atunci a aflat tot Israelul, de la Dan 
pân  la Beer- eba, c  Samuel s-a 
învrednicit s  fie prooroc al Domnului.  
21. i  a urmat Domnul a Se ar ta în ilo 
dup  ce Se ar tase lui Samuel acolo prin 
cuvântul S u. i s-au încredin at to i în 
tot Israelul, de la o margine pân  la 
cealalt  margine a rii, c  Samuel este 
proorocul Domnului. Iar Eli a ajuns 
foarte b trân, i feciorii lui st ruiau pe 
calea lor înaintea Domnului.  
CAP. 4 
Moartea lui Eli i a fiilor s i. 
1. În vremea aceea s-au sculat Filistenii 

 se  r zboiasc  cu  Israeli ii  i  a  fost  
cuvântul lui Samuel c tre tot Israelul. i 
au p it Israeli ii împotriva Filistenilor cu 

zboi i au t rât la Eben-Ezer, iar 
Filistenii au t rât la Afec.  

Iosua 15, 53. 1 Reg. 7, 12.  
2. Apoi Filistenii s-au a ezat în rânduial  
de  r zboi  în  fa a  Israeli ilor  i,  dându-se  

lia, au fost b tu i Israeli ii de c tre 
Filisteni, care au ucis pe câmpul de lupt  
ca la patru mii de oameni.  
3. Dup  aceea au venit oamenii în, tab  
i au spus b trânilor lui Israel : «Pentru 

ce oare ne-a lovit pe noi Domnul înaintea 
Filistenilor ? S  lu m cu noi din ilo 
chivotul legii Domnului, ca s  mearg  în 
mijlocul nostru i s  ne izb veasc  din 
mâinile vr jma ilor no tri !»  

Num. 14, 44. 1 Reg. 14, 18.  
4. i a trimis poporul la ilo, de au adus 
de acolo chivotul legii Domnului Savaot, 
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Cel ce ade pe heruvimi ; iar pe lâng  
chivotul legii Domnului erau i cei doi fii 
ai lui Eli : Ofni i Finees.  

Ps. 98, 1.  
5. Iar dac  a sosit chivotul legii 
Domnului în tab , tot Israelul a ridicat 
strig t a a de mare, încât s-a cutremurat 

mântul.  
6. i auzind Filistenii r sunetul 
strig telor, au zis : «Ce înseamn  aceste 
strig te puternice în tab ra Evreilor ?» i 
au aflat c  a sosit în tab  chivotul legii 
Domnului.  
7. Atunci s-au însp imântat Filistenii, 

ci ziceau : «Dumnezeul lor a venit la ei 
în tab ». Apoi au zis : «Vai de noi ! 

ci n-a mai fost asemenea lucru nici 
ieri, nici alalt ieri !  

Ie . 14, 25.  
8. Vai de noi ! Cine ne va sc pa din 
mâinile acestui Dumnezeu puternic ? 
Acesta este acel Dumnezeu Care a b tut 
pe Egipteni cu tot felul de pedepse în 
pustiu.  

Ie . 7, 8. Is. 43, 13.  
9. Înt ri i-v i fi i curajo i, Filistenilor, 
ca s  nu c de i în robie la Evrei, cum sunt 
ei în robie la noi ! Fi i curajo i i v  
lupta i cu ei !»  

Jud. 13, 1.  
10. i s-au luptat Filistenii cu Israeli ii i 
au fost înfrân i ace tia, i a fugit fiecare 
în cortul s u ; b lia aceasta a fost foarte 
mare, c zând dintre Israeli i treizeci de 
mii de pedestra i.  
11. i a fost luat chivotul legii Domnului, 
iar cei doi fii ai lui Eli, Ofni i Finees, au 
murit.  

Ps. 77, 60-64.  
12. Atunci a alergat un veniaminean de la 
locul b liei i a venit la ilo în aceea i 
zi, având hainele de pe el rupte i pulbere 
pe cap.  
13. Iar când a venit acela, Eli edea pe 
scaun lâng  drum la poart i privea, c ci 

i se b tea inima pentru chivotul lui 
Dumnezeu. i dup  ce a sosit omul acela 
i  a  spus  în  cetate,  atunci  s-a  tânguit  

stra nic toat  cetatea.  
14. Auzind Eli r sunetele tânguirilor, a 
întrebat : «Pentru ce este acest bocet ?» 
Dar a sosit îndat  omul acela i i-a spus 
toate lui Eli.  
15. Eli îns  era atunci de nou zeci i opt 
de ani ; ochii i se întunecaser i nu mai 
putea s  vad .  

Fac. 48, 10.  
16. i a zis omul acela c tre Eli : «Eu vin 
din tab . Chiar ast zi am fugit de pe 
câmpul  de  lupt ».  Iar  Eli  a  zis  :  «Ce s-a  
întâmplat, fiul meu ?» Vestitorul îns  a 

spuns  i  a  zis  :  «Israeli ii  au  fugit  din  
fa a  Filistenilor  i  s-a  f cut  în  popor  
ucidere mare ; amândoi fiii t i, Ofni i 
Finees, au murit i chivotul lui 
Dumnezeu a fost luat».  
17. Când a pomenit el de chivotul 
Domnului,  Eli  a  c zut  de  pe  scaun  pe  
spate  la  poart ,  i-a  rupt  spinarea  i  a  
murit, c ci era b trân i greoi.  
18. El a fost judec tor în Israel patruzeci 
de ani.  
19. Iar nora lui, femeia lui Finees, era 
îns rcinat i aproape de na tere. Când a 
auzit vestea despre luarea chivotului 
Domnului i despre moartea socrului s u 
i a b rbatului s u, a c zut în genunchi i 

a n scut, c ci o apucaser  durerile ei.  
20. i pe când murea ea, femeile care 
st teau împrejur îi ziser  : «Nu te teme, 

 ai n scut b iat». Ea îns  nu a r spuns 
i nu a dat semn de luare aminte.  

Fac. 35, 17.  
21. i au pus copilului numele : Icabod, 
zicând : «S-a dus slava din Israel, din 
pricina pierderii chivotului Domnului i a 
mor ii socrului i a b rbatului ei.  

Ps. 77, 61. Plâng. 1, 6. Rom. 9, 4. Evr. 9, 5.  
22. i a zis ea : «S-a dus slava din Israel, 

ci s-a luat chivotul Domnului !  
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CAP. 5 
Pedeapsa Filistenilor pentru chivotul 
legii. 
1. Atunci au luat Filistenii chivotul 
Domnului i l-au dus din Eben-Ezer la 

dod.  
Iosua 11, 22.  

2. Apoi au ridicat Filistenii chivotul 
Domnului i l-au vârât în capi tea lui 
Dagon i l-au pus lâng  Dagon.  

Jud. 16, 23.  
3. Iar a doua zi s-au sculat A dodenii dis-
de-diminea i iat  Dagon z cea cu fa a 
la p mânt înaintea chivotului Domnului. 

i au luat ei pe Dagon i l-au pus iar la 
locul lui.  
4. i s-au sculat ei dis-de-diminea  în 
ziua urm toare, i iat  Dagon z cea cu 
fa a la p mânt înaintea chivotului 
Domnului ; dar capul lui Dagon i 
amândou  picioarele i mâinile lui z ceau 

iate pe prag, fiecare deosebi, i 
sese numai trunchiul lui.  

5. De aceea preo ii lui Dagon i to i câ i 
vin în capi tea lui Dagon din A dod nu 
calc  pe pragul lui Dagon pân  în ziua de 
ast zi, ci p esc peste el.  
6. i a ap sat mâna Domnului asupra 

dodenilor i i-a lovit i i-a pedepsit cu 
bube ustur toare pe cei din A dod i din 
împrejurimile lui, iar în untrul rii s-au 
înmul it oarecii i s-a l it în cetate 
dezn dejde mare.  

1 Reg. 6, 5. Ps. 77, 66.  
7. V zând aceasta, A dodenii au zis : «S  
nu mai r mân  chivotul Dumnezeului lui 
Israel la noi, c  e grea mâna Lui i pentru 
noi i pentru Dagon, dumnezeul nostru !»  
8. Apoi au trimis i au adunat la ei pe to i 
mai-marii Filistenilor i le-au zis : «Ce s  
facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel 
?» Iar Gateenii au zis : «S  treac  dar 
chivotul Dumnezeului lui Israel la noi în 
Gat». i au trimis la Gat chivotul 
Dumnezeului lui Israel.  

9.  Iar  dup  ce  l-au  trimis,  a  fost  mâna  
Domnului asupra cet ii aceleia cu 
str nicie mare i a b tut Domnul pe 
locuitorii cet ii de la mic pân  la mare i 
s-au ivit pe ei buboaie.  
10. De aceea au trimis chivotul Domnului 
la Ecron. Iar când a sosit chivotul 
Domnului în Ecron au strigat Ecronenii i 
au zis : «Chivotul Dumnezeului lui Israel 
a venit la noi ca s  omoare i pe poporul 
nostru».  

1 Reg. 1, 18. Am. 1, 8. Sof. 2, 4.  
11. Atunci au trimis i au adunat toate 

peteniile Filistenilor i au zis : 
«Trimite i de aici chivotul Dumnezeului 
lui Israel ; l sa i-l s  se întoarc  la locul 

u, ca s  nu ne ucid  pe noi i pe 
poporul nostru». C ci groaz  de moarte 
era în tot ora ul i mâna Domnului ap sa 
foarte tare asupra lor, de cum venise 
acolo chivotul Dumnezeului lui Israel.  
12. i aceia care nu muriser  fuseser  
lovi i cu buboaie, a a încât plânsetele 
cet ii se în au pân  la cer.  
CAP. 6 
Întoarcerea chivotului legii. 
1. i a stat chivotul Domnului în ara 
Filistenilor apte luni i s-a umplut ara 
aceea de oareci.  
2. Atunci au adunat Filistenii pe preo i, 
pe ghicitori i pe descânt tori i au zis : 
«Ce s  facem oare cu chivotul Domnului 
? Înv i-ne cum s -l trimitem la locul 
lui ?»  

1 Reg. 5, 8.  
3. Iar aceia au zis : «Dac  voi i s  
trimite i chivotul legii Domnului 
Dumnezeului lui Israel, s  nu-l trimite i 

 nimic, ci aduce i-I jertf  pentru 
cat, i atunci v  ve i vindeca i ve i afla 

pentru ce nu s-a îndep rtat de la voi mâna 
Lui».  
4. Apoi au mai zis : «Ce fel de jertf  
pentru p cat trebuie s -I aducem ?» Iar 
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aceia au zis : «Dup  num rul c peteniilor 
Filistenilor, cinci buboaie de aur i cinci 
oareci de aur, c ci pedeapsa este una i 

asupra voastr i asupra c peteniilor 
voastre.  

Ps. 77, 66.  
5. A adar, face i ni te chipuri cioplite de 
buboaie de ale voastre i ni te chipuri de 
oareci de ai vo tri care pustiesc 

mântul i da i slav  Dumnezeului lui 
Israel ; poate c  Î i va ridica mâna de 
deasupra voastr , de deasupra 
dumnezeilor vo tri i de deasupra 

mântului vostru.  
1 Reg. 5, 6.  

6. De ce s  v  învârto i inimile voastre, 
cum i-au învârto at inimile Egiptenii i 
Faraon ? Iat  când Domnul i-a ar tat 
puterea Sa asupra lor, atunci ei i-au l sat 
i aceia au plecat.  

Ie . 8, 15; 12, 31.  
7. Lua i dar i face i un car nou i lua i 
dou  vaci care au f tat întâia oar , care n-
au mai purtat jug, i înjuga i vacile la car, 
iar vi eii lor duce i-i acas .  

1 Reg. 6, 3.  
8. Apoi lua i chivotul Domnului i-l 
pune i în car, iar lucrurile cele de aur care 
I se aduc jertf  pentru p cat, s  le pune i 
într-o l di  al turi, i da i-i drumul s  se 
duc .  
9. S  v  uita i îns  : Dac  el va pleca spre 
hotarele sale, spre Bet eme , atunci acest 
mare r u ni l-a f cut El ; dac  nu va porni 
într-acolo, atunci vom ti c  nu ne-a lovit 
mâna Lui, ci aceasta ne-a venit din 
întâmplare».  

Iosua 15, 10.  
10. i au f cut ei a a : au luat dou  vaci 
care au f tat întâia oar i le-au înjugat la 
car, iar vi eii i-au oprit acas  ;  
11. Apoi au pus chivotul Domnului în 
car, iar l di a cu oarecii cei de aur i cu 
chipurile cioplite în chip de buboaie au 
pus-o al turi de chivot.  

12. i au pornit vacile de-a dreptul pe 
drumul spre Bet eme  ; i au inut calea 
mereu înainte, mugind, dar neoprindu-se 
i neab tându-se nici la dreapta nici la 

stânga ; iar c peteniile Filistenilor au 
mers în urma lor pân  la hotarele 
Bet eme ului.  
13. Tocmai atunci locuitorii 
Bet eme ului secerau grâul în vale ; i 
ridicându- i ochii, au v zut chivotul 
Domnului i s-au bucurat când l-au v zut.  
14. Carul îns  a venit în arina lui Iosua 
din Bet eme i s-a oprit acolo. i se afla 
acolo o piatr  mare ; au despicat lemnele 
carului, iar vacile au fost aduse ardere de 
tot Domnului.  

3 Reg. 19, 21.  
15. Apoi levi ii au ridicat chivotul 
Domnului i l di a cea de lâng  el în care 
se aflau lucrurile cele de aur i le-au pus 
pe  piatra  cea  mare  ;  iar  locuitorii  din  
Bet eme  au adus în ziua aceea arderi de 
tot i au junghiat jertfe Domnului.  

Iosua 21, 16.  
16. i cele cinci c petenii ale Filistenilor, 
dup  ce au v zut aceasta, s-au întors în 
aceea i zi la Ecron.  
17. Iar buboaiele cele de aur pe care le-au 
adus Filistenii jertf  Domnului pentru 

cat erau : unul pentru A dod, unul 
pentru Gaza, unul pentru Ascalon, unul 
pentru Gat, unul pentru Ecron.  
18. Iar oarecii de aur erau dup  num rul 
tuturor cet ilor filistene ale celor cinci 

petenii, de la cet ile înt rite pân  la 
satele deschise, pân  la piatra cea mare 
pe care s-a pus chivotul Domnului i care 
se afl  pân  în ziua de ast zi în arina lui 
Iosua din Bet eme .  
19. Dar dintre oamenii din Bet eme  nu 
s-au bucurat fiii lui Iehonia c  au v zut 
chivotul Domnului. i a lovit Domnul pe 
locuitorii din Bet eme , pentru c  ei s-au 
uitat la chivotul Domnului, i a ucis din 
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popor cincizeci de mii aptezeci de 
oameni. Atunci a plâns poporul, pentru c  
lovise Domnul poporul cu pedeaps  
mare.  

Num. 4, 5, 20. Naum 1, 6.  
20. Au zis locuitorii din Bet eme  : «Cine 
poate s  stea înaintea Domnului, a 
Acestui Dumnezeu sfânt ? i la cine se va 
duce El de la noi ?» Deci au trimis soli la 
locuitorii din Chiriat-Iearim s  le spun  : 
«Filistenii au întors chivotul Domnului ; 
veni i i-l lua i la voi !»  
CAP. 7 
Israeli ii biruiesc pe Filisteni. 
1. Atunci au venit locuitorii din Chiriat-
Iearim i au luat chivotul Domnului i l-
au adus în casa lui Aminadab, pe deal, iar 
pe  Eleazar,  fiul  lui,  l-au  sfin it  ca  s  

zeasc  chivotul Domnului.  
2 Reg. 6, 3. Ps. 131, 6.  

2. Din ziua aceea, de când a r mas 
chivotul în Chiriat-Iearim, a trecut mult  
vreme, ca la dou zeci de ani. i s-a întors 
toat  casa lui Israel la Domnul.  
3. Iar Samuel a zis c tre toat  casa lui 
Israel : «De v  întoarce i cu toat  inima 
voastr  la Domnul, atunci dep rta i din 
mijlocul vostru dumnezeii str ini i 
astartele i v  lipi i inimile voastre de 
Domnul i-I sluji i numai Lui, i El v  va 
izb vi din mâinile Filistenilor !»  

Deut. 6, 13; 10, 20. Iosua 24, 23. Mat. 4, 10.  
4. i au dep rtat fiii lui Israel baalii i 
astartele i au început s  slujeasc  numai 
Domnului.  
5. Apoi a zis iar i Samuel : «Aduna i pe 
to i Israeli ii la Mi pa i eu m  voi ruga 
pentru voi Domnului».  

Jud. 11, 11. 1 Reg. 10, 17.  
6. i s-au adunat la Mi pa i au scos ap , 
i au turnat înaintea Domnului i au postit 

în ziua aceea, zicând : «Gre it-am 
înaintea Domnului !» i a judecat Samuel 
pe fiii lui Israel în Mi pa.  

Num. 14, 40. Iona 3, 7.  

7. Când îns  au auzit Filistenii c  s-au 
adunat fiii lui Israel în Mi pa, s-au dus 

peteniile Filistenilor asupra lui Israel. 
Auzind Israeli ii de aceasta, s-au temut de 
Filisteni.  
8.  Atunci  au  zis  fiii  lui  Israel  c tre  
Samuel : «Nu înceta a striga pentru noi 

tre Domnul Dumnezeul nostru, ca s  ne 
izb veasc  din mâinile Filistenilor». Iar 
Samuel a zis : «S  nu fie cu mine una ca 
aceasta, ca s  m  dep rtez de Domnul 
Dumnezeul meu i s  nu strig pentru voi 
întru rug ciune !  

1 Reg. 12, 23. Ier. 15, 1.  
9. Apoi a luat Samuel un miel de lapte i 
l-a adus împreun  cu tot poporul ardere 
de tot Domnului i a strigat Samuel c tre 
Domnul  pentru  Israel  i  l-a  auzit  pe  el  
Domnul.  

Sir. 46, 19.  
10. Când în a Samuel ardere de tot, au 
venit Filistenii s  se bat  cu Israel. Dar 
Domnul a tunat în ziua aceea cu tunet 
mare asupra Filistenilor i a adus groaz  
asupra lor, a a c  au fost înfrân i în fa a 
lui Israel.  

Ps. 17, 15. Sir. 46, 20. Evr. 11, 32.  
11. Iar Israeli ii au ie it din Mi pa i au 
urm rit pe Filisteni i i-au b tut pân  sub 
Bet-Car.  
12. Atunci a luat Samuel o piatr i a pus-
o între Mi pa i en i a numit-o Eben-
Ezer, zicând : «Pân  la locul acesta ne-a 
ajutat nou  Domnul !»  

1 Reg. 14, 4.  
13. A a au fost înfrân i Filistenii i nu s-
au mai apucat s  mai umble peste 
hotarele lui Israel. Mâna Domnului a fost 
asupra Filistenilor în toate zilele lui 
Samuel.  
14. i au fost întoarse lui Israel toate 
cet ile pe care le luaser  Filistenii de la 
Israel, de la Ecron pân  la Gat, i 
inuturile acestora le-a liberat Israel din 
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mâinile Filistenilor i a fost pace între 
Israel i Amorei.  
15. Astfel a fost Samuel judec tor în 
Israel în toate zilele vie ii sale.  

Fapt. 13, 20.  
16. El mergea din an în an i cerceta 
Betelul i Ghilgalul i Mi pa i judeca pe 
Israel în toate locurile acestea.  

1 Reg. 10, 3.  
17. Apoi se întorcea la Rama, c ci acolo 
era casa lui i acolo judeca el pe Israel. i 
a ridicat acolo jertfelnic Domnului.  

Deut. 27, 6. 1 Reg. 1, 1, 19; 9, 11.  
CAP. 8 
Poporul cere un rege. 
1. Iar dac  a îmb trânit Samuel, a pus pe 
fiii s i judec tori peste Israel.  
2. Numele fiului s u celui mai mare era 
Ioil, iar numele fiului s u al doilea era 
Abia. Ace tia erau judec tori în Beer-

eba.  
1 Reg. 3, 20. 1 Paral. 6, 28, 33.  

3. Dar fiii lui nu umblau pe c ile sale, ci 
se ab teau la l comie, luau daruri i 
judecau strâmb.  

Ie . 18, 21; 23, 8. Deut. 16, 19. Ps. 118, 36.  
4. Atunci s-au adunat to i b trânii lui 
Israel, au venit la Samuel, în Rama,  
5. i au zis c tre el : «Tu ai îmb trânit, 
iar fiii t i nu- i urmeaz  c ile. De aceea 
pune peste noi un rege, ca s  ne judece 
acela, ca i la celelalte popoare !»  

1 Reg. 12, 12. Os. 8, 4; 13, 10. Fapt. 13, 21.  
6. Cuvântul acesta îns  n-a pl cut lui 
Samuel când i-au zis : «D -ne rege, ca s  
ne  judece  !»  i  s-a  rugat  Samuel  
Domnului.  

1 Reg. 12, 13, 16.  
7.  i  a  zis  Domnul  c tre  Samuel  :  
«Ascult  glasul poporului în toate câte î i 
gr ie te ; c ci nu pe tine te-au lep dat, ci 
M-au lep dat pe Mine, ca s  nu mai 
domnesc Eu peste ei.  

1 Reg. 10, 19.  
8. Cum s-au purtat ei cu Mine din ziua 
aceea, când i-am scos din Egipt, pân  

ast zi, p sindu-M i slujind la 
dumnezei str ini, a a se poart i cu tine.  
9. Ascult  deci glasul lor, dar s  le spui i 

 le ar i drepturile regelui, care va 
domni peste ei».  

Deut. 17, 15.  
10. i a spus Samuel toate cuvintele 
Domnului poporului care îi cerea rege  
11. i a zis : «Iat  care vor fi drepturile 
regelui care va domni peste voi : pe fiii 
vo tri îi va lua i-i va pune la carele sale 
i va face din ei c re ii s i i vor fugi pe 

lâng  carele lui.  
1 Reg. 10, 25.  

12. Va pune din ei c petenii peste mii, 
petenii peste sute, c petenii peste 

cincizeci ; s  lucreze arinile sale, s -i 
secere pâinea sa, s -i fac  arme de r zboi 
i unelte la carele lui.  

13. Fetele voastre le va lua, ca s  fac  
miresme, s  g teasc  mâncare i s  coac  
pâine.  
14. arinile, viile i gr dinile de m slini 
cele mai bune ale voastre le va lua i le 
va da slugilor sale.  
15. Din sem turile voastre i din viile 
voastre va lua zeciuial i va da 
oamenilor s i i slugilor sale.  
16. Din robii vo tri, din roabele voastre, 
din cei mai buni feciori ai vo tri i din 
asinii vo tri va lua i-i va întrebuin a la 
treburile sale.  
17. Din oile voastre va lua a zecea parte 
i chiar voi ve i fi robii lui.  

18. Ve i suspina atunci sub regele vostru, 
pe care vi l-a i ales, i atunci nu v  va 

spunde Domnul».  
19. Poporul îns  nu s-a învoit s  asculte 
pe Samuel, ci a zis : «Nu, las  s  fie rege 
peste noi,  
20. i vom fi i noi ca celelalte popoare, 
ne va judeca regele nostru, va merge 
înainte i va purta r zboaiele noastre».  

Num. 27, 17.  
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21. A ascultat deci Samuel toate 
cuvintele poporului i le-a spus 
Domnului ;  
22.  Iar  Domnul  a  zis  c tre  Samuel  :  
«Ascult  glasul lor i pune-le rege !» 
Atunci a zis Samuel c tre Israeli i : 
«Duce i-v  fiecare în cetatea sa !»  
CAP. 9 
Saul la Samuel. 
1. În vremea aceea era unul din fiii lui 
Veniamin, cu numele Chi , fiul lui Abiel, 
fiul lui eror, fiul lui Becorat, fiul lui 
Afia, fiul unui veniaminean, om de 
isprav .  
2. Acesta avea un fiu, cu numele Saul, 
tân r i frumos, încât nu mai era nimeni 
în Israel mai frumos ca el ; acesta era de 
la  umeri  în  sus  mai  înalt  decât  tot  
poporul.  

1 Reg. 10, 23.  
3. O dat  s-au r cit asinele lui Chi , 
tat l lui Saul, i a zis Chi  c tre Saul, fiul 

u : «Ia cu tine pe unul din arga i i, 
sculându-te, du-te de caut  asinele !»  
4. i a suit acesta muntele lui Efraim i a 
str tut inutul ali a, dar nu le-a g sit. 
Apoi a str tut inutul aalim, i nici 
acolo  nu  le-a  g sit.  Apoi  a  str tut  i  

mântul lui Veniamin i tot nu le-a 
sit.  

Ioan 3, 23.  
5. Iar când au ajuns în inutul uf, a zis 
Saul  c tre  sluga  sa  care  era  cu  el  :  
«Haidem înapoi, ca nu cumva tat l meu, 

sând asinele, s  înceap  a fi nelini tit de 
noi».  

1 Reg. 10, 2.  
6. Sluga îns  i-a zis : «Iat  în cetatea 
aceasta este un om al lui Dumnezeu, om 
cinstit  de  to i  i  tot  ce  spune  el  se  
pline te. S  mergem dar acolo ; poate ne 
va ar ta i nou  calea pe care s  
apuc m».  

Jud. 13, 6.  

7. A zis Saul c tre sluga sa : «Haidem s  
mergem,  dar  ce  s  ducem  noi  omului  
aceluia ? C ci pâinea s-a ispr vit din 
traistele noastre i daruri nu avem ca s  
ducem omului lui Dumnezeu. Ce avem 
noi ?»  
8. Sluga a r spuns iar i i a zis : «Iat  
am în mân  un sfert de siclu de argint ; îl 
voi da omului lui Dumnezeu i el ne va 
ar ta calea».  
9. Înainte vreme în Israel, când mergea 
cineva s  întrebe pe Dumnezeu, zicea a a 
: «Hai la v torul !» C ci acela care 
ast zi se nume te prooroc, înainte se 
numea v tor.  
10. i a zis Saul c tre sluga sa : «Bine 
zici  tu  ;  hai  s  mergem !»  i  s-au  dus  în  
cetate, unde era omul lui Dumnezeu.  
11. Dar când se suiau ei la deal spre 
cetate, i-au întâmpinat ni te fete care 
ie iser  s  aduc  ap i le-au zis acestora 
: «Aici este v torul ?»  
12. Iar acelea au r spuns i au zis : «Aici 
; iat -l înaintea ta ; dar gr be te c  el 
ast zi a venit în cetate, pentru c  ast zi 
poporul are jertfe pe deal.  

Fac. 31, 54.  
13. Când ve i ajunge în cetate, îl ve i g si 
pân  nu se duce pe acel deal la prânz ; 

ci poporul nu începe s  m nânce pân  
nu vine el ; pentru c  el le binecuvânteaz  
jertfa i dup  aceea începe s  m nânce. 
Duce i-v  dar, c -l ve i apuca înc  
acas ».  
Deut. 8, 10. Mat. 14, 19-20. Marc. 6, 41. Luc. 24, 30. Ioan 

6, 11.  
14. i s-au dus ei în cetate. Dar când au 
sosit în mijlocul cet ii, atunci iat i 
Samuel le ie i înainte, ca s  se duc  pe 
deal.  
15. Domnul îns  cu o zi înainte de sosirea 
lui Saul, îi descoperise lui Samuel i-i 
zisese :  

1 Reg. 20, 12.  
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16. «Mâine pe vremea asta voi trimite la 
tine pe un om din inutul lui Veniamin i 
tu îl vei unge cârmuitor al poporului Meu 
Israel ; acela va izb vi pe poporul Meu 
din mâna Filistenilor, c ci am c utat spre 
poporul Meu, deoarece strig tul lui a 
ajuns pân  la Mine».  

Fapt. 13, 21.  
17. Deci, când a v zut Samuel pe Saul, 
atunci Domnul i-a zis : «Iat  omul despre 
care i-am vorbit Eu. Acesta va cârmui pe 
poporul Meu !»  
18.  i  s-a  apropiat  Saul  de  Samuel  la  
poart i l-a întrebat : «Spune-mi unde 
este casa v torului ?  
19. Iar Samuel a r spuns lui Saul i a zis : 
«Eu sunt v torul ; mergi înaintea mea 
pe deal, c  ave i s  prânzi i cu mine 
ast zi, iar diminea  te voi l sa s  pleci ; 
i tot ce ai pe inim , î i voi spune.  

20. Iar de asinele care i s-au r cit acum 
trei zile nu purta grij , c ci s-au g sit. i 
cui sunt oare p strate cele mai scumpe 
lucruri în Israel, dac  nu ie i la toat  
casa tat lui t u ?»  
21. Atunci a r spuns Saul i a zis : «Nu 
sunt eu oare fiul lui Veniamin, una din 
cele mai mici din semin iile lui Israel ? i 
familia mea oare nu este cea mai mic  
din toate familiile semin iei lui Veniamin 
? De ce dar îmi vorbe ti tu mie acestea ?»  

Jud. 6, 15; 20, 46.  
22. i a luat Samuel pe Saul i pe sluga 
lui  i  i-a  dus  în  cas i  le-a  dat  locul  cel  
dintâi între oaspe i, care erau ca la 
treizeci de oameni.  
23. Dup  aceea a zis Samuel c tre 
buc tar : «D -mi partea pe care i-am dat-
o i de care i-am zis : P streaz-o la tine 
!»  
24.  i  a  luat  buc tarul  spata  i  cele  ce  
erau cu ea i le-a pus înaintea lui Saul. 
Apoi a zis Samuel : «Iat  aceasta este 

strat  pentru tine ; pune- i-o dinainte i 

nânc , fiindc  pentru vremea aceasta 
s-au p strat acestea pentru tine, când am 
adunat poporul !» i a prânzit Saul cu 
Samuel în ziua aceea.  
25. Apoi s-au coborât de pe deal în cetate 
i  a  stat  de  vorb  Samuel  cu  Saul  în  

foi orul  de  sus  al  casei,  unde  i  s-a  
ternut lui Saul i a dormit.  

26. Iar diminea a s-au sculat ei a a : la 
ivirea zorilor a strigat Samuel pe Saul din 
foi or i a zis : «Scoal i te voi petrece ! 

i  s-a sculat Saul i  au ie it  amândoi din 
cas , el i Samuel.  
27. Iar dac  au ajuns ei la marginea 
cet ii, a zis Samuel c tre Saul : «Spune-i 
slugii s  treac  înaintea noastr » ; i a 
plecat acela înainte. Apoi a zis : «Tu îns  
opre te-te acum, c  am s i descop r 
ceea ce a zis Dumnezeu».  
CAP. 10 
Saul uns rege. 
1. Atunci, luând Samuel vasul cel cu 
untdelemn, a turnat pe capul lui Saul i l-
a s rutat, zicând : «Iat  Domnul te unge 
pe tine cârmuitor al mo tenirii Sale ; vei 
domni peste poporul Domnului i-l vei 
izb vi din mâna vr jma ilor celor 
dimprejurul lor. Iat  care- i va fi semnul 

 Domnul te-a uns rege peste mo tenirea 
Sa :  

Os. 13, 11. Sir. 46, 16. Fapt. 13, 21.  
2. Când vei pleca acum de la mine, vei 
întâlni doi oameni aproape de mormântul 
Rahilei, în hotarele lui Veniamin, la 

el ah i aceia î i vor spune : S-au g sit 
asinele dup  care ai umblat i le-ai c utat 
i iat  tat l t u, uitând de asine, este 

nelini tit pentru voi, zicând : «Ce este cu 
fiul meu ?»  

Fac. 35, 19-20. 1 Reg. 9, 5.  
3. Mergând apoi de acolo mai departe i 
ajungând la dumbrava Tabor, te vor 
întâmpina acolo trei oameni, care merg la 
Dumnezeu în Betel : unul duce trei iezi, 
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altul duce trei pâini, iar al treilea duce un 
burduf cu vin.  

Iosua 19, 12. 1 Paral. 6, 77.  
4. Aceia, dup  ce te vor saluta, î i vor da 
dou  pâini i tu le vei lua din mâinile lor.  
5. Dup  aceea vei ajunge la Ghibeea 
Elohim, unde se afl  garda de paz  a 
Filistenilor ; acolo sunt c peteniile 
filistene. i când vei intra în cetate, vei 
întâlni o ceat  de prooroci coborându-se 
de pe în ime, iar înaintea lor se cânt  
din psaltire i din timpan i din fluier i 
din harp , iar ei proorocesc.  

Num. 11, 25. 1 Reg. 13, 3; 19, 20.  
6. Atunci va veni peste tine Duhul 
Domnului i vei prooroci i tu cu ei i te 
vei face alt om.  
7. Dup  ce se vor adeveri cu tine aceste 
semne, atunci s  faci ce vei putea, c ci 
Dumnezeu este cu tine.  
8.  Dar  s  te  duci  înainte  de  mine  în  
Ghilgal,  unde am s  vin  i  eu  la  tine,  ca  

 aducem arderi de tot i jertfe de 
împ care. S  a tep i apte zile, pân  voi 
veni  la  tine  i  atunci  am s i  spun  ce  ai  

 faci».  
1 Reg. 11, 14; 13, 8.  

9. Îndat  ce i-a întors spatele Saul, ca s  
plece de la Samuel, îi d du Dumnezeu 
alt  inim i s-au împlinit cu el toate 
acele semne în aceea i zi.  

Sir. 46, 18.  
10. Iar dac  au ajuns ei la Ghibeea, iat  i-
a întâmpinat o ceat  de prooroci i a venit 
peste el Duhul lui Dumnezeu i a 
proorocit i el în mijlocul lor.  

1 Reg. 19, 20.  
11. To i cei ce-l cuno teau de mai înainte, 

zând c  prooroce te cu proorocii, 
vorbeau prin popor unul c tre altul : «Ce 
s-a întâmplat cu fiul lui Chi  ? Au doar  
i Saul este printre prooroci ?»  

1 Reg. 19, 24.  
12.  Iar  unul  din  cei  ce  erau  acolo  a  

spuns i a zis : «Dar tat l acelora cine 
este oare ?» De atunci a r mas zic toarea 

: «Au doar i Saul este printre prooroci 
?»  
13. Apoi a încetat el s  prooroceasc i s-
a suit pe un deal.  
14. Atunci a zis unchiul lui Saul c tre 
acesta i c tre sluga lui : «Unde a i fost 
voi ?» i el a zis : «Am c utat asinele, 
dar, v zând c  nu le g sim, ne-am ab tut 
pe la Samuel».  
15. i a zis unchiul lui Saul : «Spune-mi 
ce v-a spus Samuel ?»  
16. Iar Saul a zis c tre unchiul s u : «Ne-
a spus c  asinele s-au g sit». Iar ceea ce îi 
spusese Samuel de domnie, nu i-a 
descoperit.  
17. Atunci a adunat Samuel poporul la 
Domnul, în Mi pa,  

1 Reg. 7, 5-6.  
18. i a zis c tre fiii lui Israel : «A a zice 
Domnul Dumnezeul lui Israel : «Eu am 
scos pe Israel din Egipt i v-am izb vit 
din mâna Egiptenilor i din mâna tuturor 
împ iilor care v  ap sau.  
19. Dar voi acum a i lep dat pe Domnul 
Dumnezeul vostru, Care v  scap  din 
toate necazurile i nevoile voastre i a i 
zis  c tre  El  :  «Pune  rege  peste  noi  !»  
Înf i-v  dar înaintea Domnului, dup  
semin iile voastre i dup  familiile 
voastre !»  

1 Reg. 8, 7.  
20. i a poruncit Samuel tuturor 
semin iilor  lui  Israel  s  se  apropie  i  a  
fost ar tat  semin ia lui Veniamin.  
21. Apoi a poruncit s  se apropie 
familiile din semin ia lui Veniamin i a 
ie it la sor i familia lui Matri ; dup  aceea 
au fost adu i b rba ii din familia lui Matri 
i a ie it la sor i Saul, fiul lui Chi i l-au 
utat, dar nu l-au g sit.  

Fapt. 1, 26.  
22. i au întrebat iar i pe Domnul : «Va 
veni  el  oare  aici  ?»  Iar  Domnul  a  zis  :  
«Iat -l, se ascunde printre lucruri».  
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23. Atunci au alergat i l-au luat de acolo 
i  el  a  stat  în  mijlocul  poporului  i  

poporul îi venea numai pân  la umeri.  
1 Reg. 9, 2.  

24.  i  a  zis  Samuel  c tre  tot  poporul  :  
«Vede i pe cine a ales Domnul ? 
Asemenea lui nu este în tot poporul». 
Atunci tot poporul a strigat i a zis : «S  
tr iasc  regele !»  

Fac. 17, 16. 3 Reg. 1, 25.  
25. i a în irat Samuel poporului 
drepturile regelui, le-a scris în carte i le-
a pus înaintea Domnului. Dup  aceea a 
dat drumul la tot poporul s  mearg  
fiecare la casa sa.  

Deut. 17, 15-16. 1 Reg. 8, 11.  
26. De asemenea s-a dus i Saul la casa 
sa, în Ghibeea, i s-au dus cu el i vitejii a 

ror inim  o atinsese Dumnezeu.  
1 Reg. 11, 7.  

27. Iar oamenii netrebnici ziceau : 
«Acesta oare ne va izb vi pe noi ?» i-l 
dispre uiau i nu i-au adus daruri. Dar el 
s-a f cut c  nu-i aude.  

1 Reg. 11, 12.  
CAP. 11 
Saul biruie pe Amoni i. 
1. S-a întâmplat îns , dup  vreo lun , s  
vin  Naha  Amoniteanul i s  împresoare 
cetatea Iabe  din Galaad. Atunci to i 
locuitorii din Iabe  au zis c tre Naha  : 
«Încheie leg mânt cu noi i noi î i vom 
sluji ie».  

Jud. 21, 8. 1 Reg. 12, 12. Am. 1, 13.  
2. Dar Naha  Amoniteanul a zis c tre ei : 
«Eu voi încheia cu voi leg mânt ca s  se 
scoat  fiec ruia din voi ochiul drept i 
prin aceasta s  se arunce necinste asupra 
întregului Israel».  

Ier. 39, 7.  
3. Atunci b trânii din Iabe  au zis c tre el 
:  «D -ne  vreme  de  apte  zile,  ca  s  
trimitem împuternici i în toate hotarele 
lui Israel i de nu ne va ajuta nimeni, vom 
ie i la tine».  

4.  Au  mers  deci  tinerii  la  Ghibeea  lui  
Saul i au spus vorbele acestea în auzul 
poporului i tot poporul a ridicat glas i a 
plâns.  
5. Dar iat  c  a venit Saul de la câmp, în 
urma boilor i a zis : «Ce are poporul de 
plânge ?» i i s-au spus vorbele 
locuitorilor din Iabe .  
6. Atunci s-a coborât Duhul lui 
Dumnezeu asupra lui Saul, când a auzit el 
cuvintele acestea i s-a aprins stra nic 
mânia lui.  

Jud. 14, 6; 13, 14. 1 Reg. 16, 13.  
7.  i  a  luat  el  o  pereche  de  boi,  i-a  
junghiat, i-a t iat buc i i a trimis în 
toate hotarele lui Israel prin împuternici ii 
aceia, spunând c  a a se va face cu boii 
aceluia care nu va merge dup  Saul i 
Samuel. Atunci a c zut frica Domnului 
peste popor i au ie it to i ca un singur 
om.  

1 Reg. 10, 26.  
8. i i-a cercetat Saul în Bezec i s-au 

sit din fiii lui Israel trei sute de mii, iar 
din Iuda treizeci de mii de oameni.  

Jud. 1, 4.  
9. Atunci s-a spus solilor veni i din Iabe  
: «A a s  spune i locuitorilor din Iabe ul 
Galaadului : ;Mâine, când va începe 
soarele s  înc lzeasc , ajutorul va fi la 
voi». Au venit deci trimi ii i au spus 
locuitorilor Iabe ului i ace tia s-au 
bucurat.  
10. Apoi au zis locuitorii Iabe ului c tre 
Naha  :  «Mâine  vom  ie i  la  voi  i  ve i  
face cu noi cum v  va place».  
11. A doua zi Saul împ i poporul în trei 
tabere. i acestea au p truns dis-de-
diminea  în tab ra Amoni ilor i i-a 

cel rit pân  la sosirea ar ei zilei ; iar 
câ i au r mas s-au risipit de n-au r mas 
doi la un loc.  

Jud. 7, 16.  
12. Atunci poporul a zis c tre Samuel : 
«Cine a zis : Saul oare are s  domneasc  
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peste noi ? Da i-ne pe ace ti nelegiui i i-
i vom omorî !»  

1 Reg. 10, 27.  
13. Saul îns  a zis : «Ast zi nu trebuie s  
fie  ucis  nimeni,  c ci  ast zi  Domnul  a  

vâr it izb virea în Israel».  
2 Reg. 19, 22.  

14.  Iar  Samuel  a  zis  c tre  popor  :  «S  
mergem la Ghilgal i s  începem acolo 
noua domnie !»  

1 Reg. 10, 8.  
15. i s-a dus tot poporul la Ghilgal i au 
pus acolo pe Saul rege înaintea Domnului 
în Ghilgal i au adus acolo jertfe de 
împ care înaintea Domnului. i s-a 
veselit foarte Saul acolo i to i Israeli ii.  

1 Reg. 12, 1.  
CAP. 12 
Samuel înceteaz  de a fi judec tor. 
1. A zis Samuel c tre tot poporul : «Iat  
eu am ascultat glasul vostru în toate câte 
mi-a i gr it i am pus rege peste voi.  

1 Reg. 8, 7; 11, 15.  
2. Iat  regele umbl  înaintea voastr , iar 
eu am îmb trânit i am înc run it ; fiii 
mei sunt cu voi i eu am umblat înaintea 
voastr  din tinere ile mele pân  acum.  

Num. 27, 17.  
3. Iat -m , m rturisi i asupra mea 
înaintea Domnului i a unsului Lui, de 
am luat cuiva boul, de am luat cuiva 
asinul, de am asuprit pe cineva i de am 
ap sat pe cineva ; de am luat de la cineva 
mit i am închis ochii la judecata lui, v  
voi desp gubi».  

Sir. 46, 22. Luc. 19, 8. Fapt. 20, 33.  
4. i au r spuns to i : «Tu nu ne-ai 
nedrept it, nici nu ne-ai asuprit, nici nu 
ai luat nimic de la nimeni».  
5.  Atunci  el  a  zis  :  «Martor  ne  este  
Domnul i martor este unsul Lui în ziua 
aceasta, c  voi n-a i g sit nimic asupra 
mea !» Iar ei au zis : «Martor !»  
6.  Apoi  a  zis  Samuel  c tre  popor  :  
«Martor este Domnul, Cel ce a pus pe 

Moise i pe Aaron i Care a scos pe 
rin ii vo tri din ara Egiptului.  

7. Acum îns  veni i, c  eu am s  m  
judec cu voi înaintea Domnului pentru 
toate binefacerile pe care le-a f cut El 
vou i p rin ilor vo tri.  
8. Când a venit Iacov în Egipt i p rin ii 
vo tri au strigat c tre Domnul, atunci 
Domnul a trimis pe Moise i pe Aaron i 
au scos ei pe p rin ii vo tri din Egipt i i-
au str mutat în locul acesta.  

Fac. 46, 6.  
9. Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul 
lor i El i-a dat în mâinile lui Sisera, 

petenia o tirilor Ha orului, în mâinile 
Filistenilor i în mâinile regelui 
Moabului, care s-au r zboit împotriva lor.  

Jud. 4, 2. Ps. 43, 12-14.  
10. Îns  când au strigat ei c tre Domnul 
i au zis : «Am p tuit, p sind pe 

Domnul i apucându-ne s  slujim baalilor 
i astartelor ; acum îns  izb ve te-ne din 

mâinile vr jma ilor, i- i vom sluji ie»,  
11. Atunci a trimis Domnul pe Ierubaal, 
pe Barac, pe Ieftae i pe Samuel i v-a 
izb vit din mâinile vr jma ilor vo tri 
celor din jurul vostru i a i tr it în pace.  

Jud. 4, 6; 6, 14; 11, 11. 1 Reg. 7, 10.  
12. Iar când a i v zut c  Naha , regele 
Amoni ilor, vine împotriva voastr , a i 
zis c tre mine : «Nu, ci s  domneasc  
peste noi un rege !», de i peste voi 
împ ea Domnul Dumnezeul vostru.  

1 Reg. 8, 5.  
13. A adar iat  regele pe care l-a i cerut ; 
iat  Domnul a pus peste voi rege.  
14. De v  ve i teme de Domnul, de-I ve i 
sluji Lui i de ve i asculta glasul Lui, de 
nu v  ve i împotrivi poruncilor Domnului 
i de ve i umbla i voi i regele care 

domne te peste voi în urma Domnului 
Dumnezeului vostru, atunci mâna 
Domnului nu va fi împotriva voastr .  

Deut. 5, 26.  
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15. Iar de nu ve i asculta glasul 
Domnului, ci v  ve i împotrivi poruncilor 
Lui, atunci mâna Domnului va fi 
împotriva voastr , cum a fost împotriva 

rin ilor vo tri.  
Deut. 2, 5.  

16. Acum scula i-v i privi i la lucrul cel 
mare pe care-l va face Domnul înaintea 
ochilor vo tri :  
17. Nu e acum oare seceri ul grâului ? 
Dar eu voi striga c tre Domnul i El va 
trimite tr snet i ploaie i ve i afla i ve i 
vedea cât de mare este p catul pe care l-

i f cut voi înaintea ochilor Domnului, 
când a i cerut rege».  

1 Reg. 8, 7. Pild. 26, 1.  
18. i a strigat Samuel c tre Domnul i a 
trimis Domnul tunete i ploaie în ziua 
aceea ; i teama de Domnul i de Samuel 
cuprins tot poporul.  
19. i a zis tot poporul c tre Samuel : 
«Roag -te pentru robii t i înaintea 
Domnului Dumnezeului t u, ca s  nu 
murim ; c ci la toate celelalte p cate ale 
noastre am mai ad ugat un p cat, când 
am cerut rege».  

Ie . 20, 19. Ps. 98, 6.  
20. Iar Samuel a r spuns poporului : «Nu 

 teme i. P catul acesta este f cut de 
voi,  dar  voi  s  nu  v  dep rta i  de  
Domnul, ci s -I sluji i Lui cu toat  inima.  

Deut. 6, 5, 13; 17, 11. Evr. 11, 32.  
21. S  nu apuca i dup  dumnezeii cei de 
nimic, care nu aduc folos, nici nu 
izb vesc, pentru c  sunt nimic.  

Lev 19, 4. Ier. 3, 23. 1 Cor. 8, 4.  
22. Domnul îns  nu va l sa pe poporul 

u pentru numele S u cel mare, c ci 
Domnul a binevoit s  v  aleag  pe voi ca 
popor al S u.  

Ps. 99, 2. Rom. 11, 1.  
23. i eu de asemenea nu-mi voi îng dui 

 fac înaintea Domnului p catul de a 
înceta s  m  rog pentru voi i v  voi 
pov ui pe c i bune i drepte. Decât 
numai  s  v  teme i  de  Domnul  i  s -I  

sluji i Lui cu adev rat, din toat  inima 
voastr ,  

1 Reg. 7, 8. 3 Reg. 8, 36.  
24. C ci vede i ce lucruri minunate a 

cut El cu voi.  
4 Reg. 17, 39.  

25. Iar de ve i face r u, atunci ve i pieri i 
voi i regele vostru».  

Is. 24, 2.  
CAP. 13 
Gre eala lui Saul. 
1. Se împlinise un an de când fusese f cut 
Saul rege i acum domnea în al doilea an 
peste  Israel,  când  i-a  ales  el  trei  mii  de  
Israeli i :  
2. Dou  mii erau cu Saul la Micma i pe 
Muntele Betelului i o mie era cu Ionatan 
în Ghibeea lui Veniamin ; iar cel lalt 
popor era l sat de el pe la casele lor.  

Jud. 19, 12. Is. 10, 28.  
3. i a sf râmat Ionatan tab ra de paz  a 
Filistenilor, care era în Gheba. i au auzit 
de aceasta Filistenii, iar Saul a sunat din 
trâmbi  în toat ara, strigând : «S  aud  
Evreii !»  

1 Reg. 10, 5.  
4. i dup  ce a auzit tot Israelul c  Saul a 
sf râmat tab ra de paz  a Filistenilor i 

 Filistenii au urât pe Israeli i, s-a adunat 
poporul la Saul în Ghilgal.  

Fac. 34, 30. Ie . 5, 21.  
5. Filistenii s-au adunat i ei, ca s  se 

zboiasc  împotriva Israeli ilor : treizeci 
de  mii  de  care,  ase  mii  de  c re i  i  
popor mult ca nisipul de pe malul m rii ; 
i au venit i i-au pus tab ra în Micma , 

în partea de r rit a Bet-Avenului.  
6. Iar Israeli ii, v zându-se în primejdie, 
pentru c  poporul era strâmtorat, s-au 
ascuns prin pe teri, prin stufi uri, printre 
stânci, prin turnuri i prin an uri ;  

1 Reg. 14, 22. 2 Reg. 17, 9.  
7. Ba unii din Israeli i au trecut peste 
Iordan în p mântul lui Gad i al 
Galaadului. Saul îns  se afla înc  tot în 
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Galaad i tot poporul care era cu el era 
cuprins de fric .  
8. Acolo a a teptat el opt zile, pân  la 
vremea hot rât  de Samuel ; dar Samuel 
nu mai venea la Ghilgal. Acum poporul 
începuse s  fug  de la el.  

1 Reg. 10, 8.  
9. De aceea a zis Saul : «Aduce i-mi cele 
pentru jertfa de cur ire». i a adus ardere 
de tot.  
10. Dar nu apucase el bine s  aduc  
ardere de tot, i iat  veni i Samuel. Saul 
ie i înaintea lui ca s -l întâmpine i s -i 
ureze de bine.  
11.  Samuel  îns  i-a  zis  :  «Ce ai  f cut  ?»  

i i-a r spuns Saul : «Am v zut c  
poporul se împr tie i fuge de la mine i 
tu nu ai venit la vremea hot rât , iar 
Filistenii s-au adunat la Micmas.  
12. Atunci am socotit c  au s  n leasc  
Filistenii asupra mea în Ghilgal i eu n-
am întrebat înc  pe Domnul ; de aceea m-
am hot rât s  aduc ardere de tot».  
13. Iar Samuel i-a zis : «R u ai f cut, c  
nu ai împlinit porunca Domnului 
Dumnezeului t u care i s-a dat, c ci 
acum ar fi înt rit Domnul domnia ta peste 
Israel de-a pururi.  
14.  Acum  îns  nu  va  dura  domnia  ta  ;  
Domnul Î i va g si un b rbat dup  inima 
Sa  i-i  va  porunci  Domnul  s  fie  
conduc torul poporului S u, deoarece tu 
nu ai împlinit ceea ce i s-a poruncit de la 
Domnul».  

Fapt. 13, 22.  
15. Apoi s-a sculat Samuel i s-a dus din 
Ghilgal în Ghibeea lui Veniamin ; iar 
oamenii care au r mas s-au dus cu Saul în 
întâmpinarea taberei vr jma ului, care a 

lit asupra lor când mergeau ei de la 
Ghilgal la Ghibeea lui Veniamin. i a 
num rat Saul oamenii care erau cu el i s-
au g sit pân  la ase sute de b rba i.  

1 Reg. 14, 2.  

16. Apoi Saul cu fiul s u Ionatan i cu 
oamenii care erau cu dân ii au ezut în 
Ghibeea i au plâns ; iar Filistenii st teau 
în tab  la Micma .  
17. i au ie it din tab ra Filistenilor trei 
cete s  pustiiasc ara : una a plecat pe 
drumul spre Ofra din inutul ual ;  

Iosua 18, 23.  
18. A doua ceat  a plecat pe drumul 
Bethoronului, iar a treia s-a îndreptat pe 
calea ce duce spre hotar, în fa a v ii 

eboim, spre pustie.  
Iosua 16, 3.  

19. Fierar nu era în toat  Iara lui Israel, 
ci Filistenii se temeau ca nu cumva 

Israeli ii s i fac  s bii i suli e.  
Jud. 5, 8. 4 Reg. 24, 14. Ier. 29, 2.  

20. Trebuia deci s  se duc  to i Israeli ii 
la Filisteni ca s i ascut  fiarele 
plugurilor i sapelor lor, topoarele i 
securile lor,  
21.  Când  se  f cea  vreo  tirbitur  la  
ascu ul fiarelor de plug, al sapelor, al 
topoarelor i securilor lor, sau când 
trebuia s  îndrepte vreun corn de furc .  
22. De aceea în timpul r zboiului de la 
Micma , tot poporul care era cu Saul i 
Ionatan nu avea nici s bii, nici suli e ; 
numai Saul i Ionatan, fiul s u, aveau.  

Jud. 5, 8.  
23. i a venit ceata întâi de Filisteni i s-a 

ezat la trec toarea Micma .  
CAP. 14 
Vitejia lui Ionatan. 
1. Într-o zi Ionatan, fiul lui Saul, a zis 

tre tân rul care purta armele sale : «Hai 
 trecem la ceata Filistenilor, care e 

dincolo», iar tat lui s u nu i-a spus de 
aceasta.  
2. Saul îns  se afla la marginea Ghibeii, 
sub rodiul cel din Migron ; cu el era o 
ceat  ca de ase sute de oameni.  
3. i Ahia, fiul lui Ahituv, fratele lui 
Icabod, fiul lui Finees, feciorul lui Eli, 
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preotul Domnului din ilo, purta efodul. 
Poporul îns  nu tia c  Ionatan plecase.  

1 Reg. 4, 21; 29, 9.  
4. Strâmtoarea prin care c uta Ionatan s  
se strecoare spre ceata Filistenilor trecea 
printre ni te stânci ascu ite ; numele 
uneia era Bo i numele alteia era Sene ;  
5. O stânc  se ridica la miaz noapte, spre 
Micma  ; cealalt  la miaz zi, spre 
Ghibeea.  
6. Atunci a zis Ionatan c tre tân rul care 
purta armele sale : «Hai s  trecem la 
ace ti net ia i împrejur ; poate ne va ajuta 
Domnul, c ci pentru Domnul nu e greu s  
izb veasc i prin pu ini, ca i prin 
mul i».  

2 Paral. 14, 11. Evr. 11, 34.  
7. Cel ce purta armele a r spuns : «F  tot 
ce- i spune inima ; mergi unde vrei i iat  
eu sunt cu tine».  
8. Iar Ionatan a zis : «Bine, atunci hai la 
acei oameni i s  ne ar m c tre ei.  
9. Dac  ei ne vor zice : Sta i pân  vom 
veni la voi, vom r mâne pe loc i nu ne 
vom sui la ei ;  
10.  Iar  de  ne  vor  zice  :  Sui i-v  la  noi,  
atunci ne vom sui, c ci Domnul i-a dat în 
mâinile  noastre  i  acesta  va  fi  semnul  
pentru noi».  
11. Când au ap rut ei amândoi în v zul 
cetei Filistenilor, atunci Filistenii au zis : 
«Iat  Evreii ies din pe terile în care s-au 
ascuns».  
12. Apoi oamenii din ceata Filistenilor au 
strigat c tre Ionatan i c tre cel ce-i purta 
armele  sale  i  a  zis  :  «Sui i-v  la  noi,  c  
avem s  v  spunem ceva». Atunci 
Ionatan a zis c tre purt torul lui de arme : 
«Vino dup  mine, c  Domnul i-a dat în 
mâinile lui Israel».  
13. i a început Ionatan s  se urce, 

rându-se cu mâinile i cu picioarele, 
i cel ce-i purta armele se c ra dup  el. 
i au c zut Filistenii înaintea lui, iar cel 

ce purta armele în urma lui le da cele din 
urm  lovituri.  
14.  i  au  c zut  în  acest  atac  dintâi,  

vâr it de Ionatan i de purt torul lui de 
arme ca la dou zeci de oameni, pe o 
bucat  de loc cât o jum tate de pogon, 
atât cât pot s  are doi boi într-o zi.  
15.  Atunci  s-a  f cut  înv lm eal  în  
tab ra  din  câmp  i  în  tot  poporul  ;  
rândurile dinainte ce pustiau ara s-au 
umplut de fric i nu voiau s  se lupte ; 
toat ara s-a cutremurat i i-a cuprins 
fric  mare de la Domnul.  

Fac. 35, 5. Ie . 14, 25; 23, 7. Ps. 75, 12.  
16. Atunci str jile lui Saul din Ghibeea 
lui Veniamin au v zut c  mul imea se 
împr tie i fuge încolo i încoace.  
17. Saul a zis c tre oamenii care erau cu 
el : «C uta i i vede i care din ai no tri a 
plecat». i au c utat i iat  nu erau 
Ionatan i purt torul lui de arme.  
18. A zis Saul c tre Ahia : «Adu chivotul 
lui Dumnezeu», c ci chivotul lui 
Dumnezeu în vremea aceea era cu fiii lui 
Israel.  

1 Reg. 4, 3.  
19. i pe când gr ia înc  Saul cu preotul, 
tulburarea din tab ra Filistenilor se l ea 
i cre tea din ce în ce mai mult. Atunci 

Saul a zis c tre preot : «Încruci eaz i 
mâinile !»  
20. i a strigat Saul i tot poporul care era 
cu el i au venit la locul luptei i iat  
acolo sabia fiec ruia era ridicat  asupra 
aproapelui s u i tulburarea era foarte 
mare.  

Jud. 7, 22. Zah. 14, 13.  
21. Atunci i Evreii, care mai dinainte 
erau la Filisteni i care umblau 
pretutindeni în tab ra lor, s-au unit cu 
Israeli ii cei ce erau cu Saul i Ionatan ;  
22. i to i Israeli ii care se ascunseser  în 
muntele lui Efraim, auzind c  Filistenii 
au fugit, s-au unit de asemenea cu ai lor 
la lupt .  
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1 Reg. 13, 6.  
23. i a izb vit Domnul în ziua aceea pe 
Israel ; lupta se întinsese îns  pân  la Bet-
Aven. i tot poporul care era cu Saul era 
ca la zece mii de b rba i ; i se da r zboi 
în toate cet ile din muntele lui Efraim.  
24. În ziua aceea s-au obosit oamenii din 
Israel.  Iar  Saul  a  pus  poporul  s  jure,  
zicând : «Blestemat tot cel ce va mânca 
pân  seara, pân  când eu îmi voi r zbuna 
pe vr jma ii mei». De aceea nimeni din 
popor n-a gustat hran ,  
25. Ci s-a dus tot poporul în p dure, i 
acolo într-o poian  era miere.  
26. i a intrat poporul în p dure i a zis : 
«Iat  curge miere». Dar nimeni nu i-a 
dus mâna spre gura sa, c ci poporul se 
temea de blestem.  

Deut. 32, 13.  
27. Ionatan îns  nu auzise de jur mântul 
pe care-l pusese tat l s u pe popor ; i, 
întinzând vârful toiagului ce-l avea în 
mân , l-a muiat într-un fagure de miere 
i, întorcându-l cu mâna spre gura sa, i s-

au luminat ochii.  
28. Atunci unul din popor i-a spus : 
«Tat l t u a pus jur mânt asupra 
poporului, zicând : Blestemat s  fie cel ce 
va gusta ast zi hran , i de aceea poporul 
e istovit».  
29. Dar Ionatan a zis : «Tat l meu a 
tulburat ara. Iat  mie mi s-au luminat 
ochii când am gustat pu in din aceast  
miere.  
30. De ar fi mâncat ast zi poporul din 
pr zile ce s-au g sit la vr jma ii lor, oare 
n-ar fi fost mai mare înfrângerea 
Filistenilor ?»  
31. În ziua aceea au b tut pe Filisteni de 
la Micma  pân  la Aialon, dar poporul se 
istovise peste m sur .  
32. i s-a aruncat poporul asupra pr zilor 
i a luat oi i boi i vi ei i au junghiat pe 

mânt i au mâncat oamenii carne cu 
sânge.  
33. i i s-a vestit lui Saul, zicându-i-se : 
«Iat  poporul a gre it înaintea Domnului, 
mâncând carne cu sânge». Atunci Saul a 
zis : «Voi a i gre it. Pr li i acum aici 
spre mine o piatr  mare».  

Deut. 12, 16, 23.  
34. Apoi a zis Saul : «Trece i prin popor 
i zice i-i : «S i aduc  fiecare la mine 

boul s u i oaia i s  înjunghia i aici i s  
mânca i, i s  nu gre i înaintea 
Domnului mâncând carne cu sânge». i 
to i din popor i-au adus cu mâna sa 
fiecare boul s u, noaptea, i l-au junghiat 
acolo.  
35. i a zidit Saul jertfelnic Domnului ; 
acesta a fost cel dintâi jertfelnic f cut de 
el Domnului.  

Iosua 22, 10. Jud. 6, 24.  
36. Atunci a zis Saul : «Hai dup  Filisteni 
noaptea aceasta i s -i pr m pân  
diminea a i s  nu l m din ei nici un 
om». Iar ei au zis : «F  tot ce este bine în 
ochii t i». Preotul îns  a zis : «S  ne 
apropiem aici de Dumnezeu !»  
37. i a întrebat Saul pe Dumnezeu : «S  
merg eu oare dup  Filisteni ? Îi vei da, 
oare, pe ei în mâinile lui Israel ?» Dar El 
nu i-a r spuns în ziua aceea.  

Iosua 7, 1. 1 Reg. 28, 6.  
38. Atunci Saul a zis : «S  vin  aici toate 

peteniile poporului i voi c uta s  aflu 
asupra cui este p catul acum.  
39. C  viu este Domnul, Cel ce a izb vit 
pe Israel, c  de va fi chiar asupra lui 
Ionatan, fiul meu, apoi i el va muri. Dar 
nimeni din tot poporul nu i-a r spuns.  
40. i a zis Saul c tre to i Israeli ii : 
«Sta i voi de o parte iar eu i Ionatan, fiul 
meu, vom sta de alt  parte». i a r spuns 
poporul  lui  Saul  :  «F  ce  este  bine  în  
ochii t i !» Apoi Saul a zis : «Doamne, 
Dumnezeul lui Israel, pentru ce n-ai 

spuns Tu acum robului T u ? Dac  vina 
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este asupra mea sau asupra fiului meu 
Ionatan, Domnul Dumnezeul lui Israel, f  

 ias  Urim, dac  vina este asupra 
poporului T u Israel, f  s  ias  Tumim.  
41. i sor ul a c zut pe Saul i pe Ionatan, 
iar poporul a ie it drept.  

Iosua 7, 16.  
42. Atunci Saul a zis : «Arunca i sor i 
asupra mea i asupra lui Ionatan, fiul 
meu, i pe cine-l va ar ta Domnul, acela 

 moar ». Poporul îns  a zis : «S  nu fie 
a !» Dar Saul a st ruit în hot rârea sa, 

i  au  aruncat  sor i  asupra  sa  i  a  lui  
Ionatan, fiul lui, i a c zut sor ul pe 
Ionatan.  
43. Atunci Saul a zis c tre Ionatan : 
«Spune-mi ce ai f cut ?» Iar Ionatan i-a 

spuns i a zis : «Doar am gustat pu in  
miere cu vârful toiagului pe care îl aveam 
în mân i iat  trebuie s  mor».  

Iosua 7, 19.  
44. Iar Saul a zis : «A a i a a s -mi fac  
mie  Dumnezeu i  înc i  mai  mult  s -mi  
fac , dac  nu vei muri ast zi, Ionatane !»  

3 Reg. 2, 23.  
45.  Dar  poporul  a  zis  c tre  Saul  :  «S  
moar  oare Ionatan care a adus o izb vire 

a de minunat  poporului ! S  nu fie 
aceasta ! Viu este Domnul, nici un p r 
din capul lui nu va c dea, pentru c  el cu 
Dumnezeu a lucrat ast zi !» i a izb vit 
poporul pe Ionatan i el n-a murit.  

1 Reg. 11, 13. Mat. 10, 30. Luc. 12, 7; 21, 18. Fapt. 27, 
34.  

46. i s-a întors Saul de la urm rirea 
Filistenilor, iar Filistenii s-au dus la locul 
lor.  
47. Astfel i-a înt rit Saul domnia sa 
peste Israel i s-a luptat cu to i vr jma ii 
de primprejur : cu Moab i Amoni ii, cu 
Edom, cu regii din oba i cu Filistenii i 
pretutindeni, împotriva oricui a mers, a 
avut izbând .  

48. i i-a rânduit oaste, a b tut pe 
Amalec i a izb vit pe Israel din mâinile 
jefuitorilor s i.  

1 Reg. 15, 2.  
49. Fiii lui Saul erau : Ionatan, Iesui i 
Melchi ua ; iar numele celor dou  fiice 
ale sale erau : Merob, numele celei mai 
mari, i Micol, numele celei mai mici.  

1 Paral. 8, 33.  
50. Iar numele femeii lui Saul era 
Ahinoam, fiica lui Ahimaa , iar numele 

peteniei o tirii lui era Abner, fiul lui 
Ner, unchiul lui Saul.  

1 Reg. 17, 55; 26, 5.  
51. Chi  era tat l lui Saul, Ner era tat l 
lui Abner, fiul lui Abiel.  

1 Reg. 9, 1.  
52. În tot timpul domniei lui Saul s-au 
dus r zboaie crâncene cu Filistenii. Când 
Saul vedea vreun om voinic i r zboinic, 
îl lua la el.  
CAP. 15 
Saul osândit. 
1. În vremea aceea a zis Samuel c tre 
Saul : «Domnul m-a trimis s  te ung rege 
peste poporul Lui, peste Israel ; acum 
ascult  glasul Domnului.  

1 Reg. 10, 1.  
2. A a zice Domnul Savaot : Adusu-Mi-
am aminte de cele ce a f cut Amalec lui 
Israel, cum i s-a împotrivit în cale, când 
venea din Egipt.  

Ie . 17, 8.  
3. Mergi acum i bate pe Amalec i pe 
Ierim i nimice te toate ale lui. S  nu iei 
pentru tine nimic de la ei, ci nimice te i 

 blestemului toate câte are. S  nu-i 
cru i, ci s  dai mor ii de la b rbat pân  la 
femeie, de la tân r pân  la pruncul de 
sân, de la bou pân  la oaie, de la c mil  
pân  la asin».  
4. Atunci a adunat Saul poporul i l-a 
num rat în Telaim i s-au aflat dou  sute 
de mii Israeli i pede tri i zece mii din 
semin ia lui Iuda.  
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5. i a mers Saul pân  la cetatea lui 
Amalec i a pus oameni la pând  în vale.  

Iosua 8, 4.  
6. Apoi Saul a zis c tre Chenei : 
«Merge i de v  desp i i ie i din 
mijlocul  lui  Amalec,  ca  s  nu  v  pierd  
împreun  cu el, c ci a i ar tat bun voin  

tre to i Israeli ii, când veneau ei din 
Egipt». i Cheneii s-au desp it de 
Amalec.  

Num. 10, 29. Jud. 1, 16.  
7.  Atunci  a  lovit  Saul  pe  Amalec  i  l-a  

tut de la Havila pân  la ur, care este 
în fa a Egiptului ; iar pe Agag, regele lui 
Amalec, l-a prins viu i pe popor l-a ucis 
tot cu sabia i a ucis i pe Ierim.  

Num. 24, 20.  
8. Dar Saul i poporul au cru at pe Agag, 
pe cele mai bune din oi i din vitele 
cornute, mieii îngr i i tot ce era bun i 
n-a vrut s  le piard  ;  
9. Iar toate lucrurile neînsemnate i rele 
le-au pierdut.  
10. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Samuel astfel : «Îmi pare r u c  am 
pus pe Saul rege, c ci el s-a ab tut de la 
Mine i cuvântul Meu nu l-a împlinit».  
11. i s-a întristat Samuel i a strigat 

tre Domnul toat  noaptea.  
Fac. 6, 6-7.  

12. Iar a doua zi dis-de-diminea , 
sculându-se, a ie it în întâmpinarea lui 
Saul.  i  i  s-a  spus  lui  Samuel  c  Saul  a  
fost pe Carmel i i-a ridicat acolo semn 
de aducere aminte, iar de acolo s-a întors 
i s-a coborât la Ghilgal.  

Iosua 15, 55. 2 Reg. 18, 18.  
13. Iar dup  ce a ajuns Samuel la Saul, 
Saul i-a spus : «Iat  am împlinit cuvântul 

u !»  
1 Reg. 23, 21.  

14. Samuel a zis : «Dar ce este acest 
beh it de oi ce-mi ajunge la urechi i acel 
muget de boi pe care-l aud ?»  
15. Iar Saul a r spuns : «Le-am adus de la 
Amalec, de vreme ce poporul a cru at pe 

cele mai bune din oi i din vitele mari, ca 
 fie aduse jertf  Domnului 

Dumnezeului t u. Iar pe celelalte le-a 
nimicit».  
16. Samuel a zis c tre Saul : «Îng duie-
mi  s i  spun ce  mi-a  spus  Domnul  ast -
noapte». Iar Saul a zis : «Spune !»  
17. i a zis Samuel : «Când erai tu mic în 
ochii t i, n-ai ajuns tu oare c petenia 
semin iilor lui Israel i Domnul te-a uns 
rege peste Israel ?  

1 Reg. 9, 21.  
18. Apoi te-a trimis Domnul la drum, 
zicând : Mergi i d  junghierii pe 
Amaleci ii cei necredincio i i lupt  
împotriva lor pân  îi vei stârpi.  

Fac. 13, 13. Ps. 25, 9.  
19. Pentru ce n-ai ascultat glasul 
Domnului, i te-ai aruncat asupra pr zii i 
ai f cut r u în ochii Domnului ?»  
20. Iar Saul a zis c tre Samuel :  «Eu am 
ascultat glasul Domnului i am plecat la 
drum încotro m-a trimis Domnul i am 
adus pe Agag, regele amalecit, iar pe 
Amalec l-am pierdut ;  
21. Poporul îns  a luat din pr zi, din oi i 
din vite, a luat cele mai bune din cele 
afierosite ca s  le aduc  jertf  Domnului 
Dumnezeului t u în Ghilgal».  
22. A r spuns Samuel : «Au doar  
arderile de tot i jertfele sunt tot a a de 
pl cute Domnului, ca i ascultarea 
glasului Domnului ? Ascultarea este mai 
bun  decât jertfa i supunerea mai bun  
decât gr simea berbecilor.  

Os. 6, 6. Sir. 4, 15; 35, 1-4. Mat. 9, 13; 12, 7. Marc. 12, 
33. Luc. 5, 32. Evr. 10, 6.  

23. C ci nesupunerea este un p cat la fel 
cu vr jitoria i împotrivirea este la fel cu 
închinarea la idoli. Pentru c  ai lep dat 
cuvântul Domnului, i El te-a lep dat, ca 

 nu mai fii rege peste Israel».  
1 Paral. 10, 13.  

24. Atunci Saul a zis c tre Samuel : «Am 
tuit, c lcând porunca Domnului i 
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cuvântul t u ; dar m-am temut de popor i 
am ascultat glasul lui.  

Ie . 32, 22.  
25. Ridic  dar p catul de pe mine i 
întoarce-te cu mine, ca s  m  închin 
Domnului Dumnezeului t u».  
26. Iar Samuel a r spuns lui Saul : «Nu 

 voi întoarce cu tine, pentru c  ai 
lep dat cuvântul Domnului i Domnul te-
a lep dat pe tine, ca s  nu mai fii rege 
peste Israel».  

1 Reg. 16, 1.  
27. Apoi Samuel s-a întors s  plece. Dar 
Saul  s-a  apropiat  de  poala  hainei  lui  i  a  
rupt-o.  
28. Atunci Samuel a zis : «Ast zi a rupt 
Domnul regatul lui Israel de la tine i l-a 
dat altuia care este mai bun decât tine,  

1 Reg. 28, 17.  
29. i nu va spune neadev r Cel ce este 

ria lui Israel i nu Se va c i, c ci El nu 
este om ca s  Se c iasc ».  

Num. 23, 19. Os. 11, 9-10.  
30.  Zis-a  Saul  :  «Am  gre it  ;  dar  d -mi  
acum cinste înaintea b trânilor poporului 
meu i înaintea lui Israel i te întoarce cu 
mine i eu m  voi închina Domnului 
Dumnezeului t u».  

Dan. 9, 7. Marc. 12, 17. Ioan 5, 44.  
31. i  s-a întors Samuel dup  Saul i  s-a 
închinat Saul Domnului.  
32. Apoi Samuel a zis : «Adu la mine pe 
Agag, regele amalecit» ; i s-a apropiat 
de  el  Agag,  tremurând,  i  a  zis  :  «De  
bun  seam  am ciunea mor ii a trecut».  
33. Samuel îns  i-a r spuns : «Precum 
sabia ta a lipsit pe mame de copiii lor, a a 
i mama ta s  fie între femei lipsit  de 

fiu». i a t iat Samuel pe Agag înaintea 
Domnului în Ghilgal.  

3 Reg. 18, 40. Ier. 51, 15.  
34.  Apoi  s-a  dus  Samuel  la  Rama,  iar  
Saul s-a dus la casa sa în Ghibeea lui 
Saul. i nu s-a mai v zut Samuel cu Saul 
pân  în ziua mor ii sale. Dar s-a întristat 

Samuel pentru Saul, c  se c ise Domnul 
pentru c -l f cuse rege peste Israel.  

1 Reg. 16, 1. 4 Reg. 8, 29. Rom. 9, 2.  
CAP. 16 
David uns rege. 
1. Domnul a zis c tre Samuel : «Pân  
când te vei tângui tu pentru Saul, pe care 
l-am lep dat, ca s  nu mai fie rege peste 
Israel ? Umple cornul t u cu mir i du-te, 

 te trimit la Iesei Betleemitul, c ci 
dintre fiii lui Mi-am ales rege».  

1 Reg. 17, 12. Ioan 7, 42.  
2.  Samuel  a  zis  :  «Cum s  m  duc  ?  Va  
auzi Saul i m  va ucide». Iar Domnul a 
zis : «Ia cu tine o junc  din ciread i zi : 
Am venit s  aduc jertf  Domnului.  
3. i cheam  pe Iesei i pe fiii lui la 
jertf , i Eu î i voi ar ta ce s  faci i-Mi 
vei unge pe acela pe care î i voi spune 
Eu».  

1 Reg. 9, 16.  
4. i a f cut Samuel a a, cum i-a spus 
Domnul. i când a sosit el la Betleem, 

trânii poporului, tremurând, i-au ie it 
în întâmpinare i au zis : «Cu pace este 
venirea ta, v torule ?»  

Luc. 2, 4.  
5. Iar el a r spuns : «Cu pace. Am venit 

 aduc jertf  Domnului ; sfin i-v i 
veni i cu mine s  aducem jertf  !» i a 
sfin it pe Iesei i pe fiii lui i i-a chemat 
la jertf .  

Ie . 19, 10.  
6. Iar dup  ce au venit ei, v zând el pe 
Eliab, a zis : «De bun  seam , acesta este 
înaintea Domnului unsul Lui».  

1 Reg. 17, 13.  
7. Dar Domnul a zis c tre Samuel : «Nu 
te uita la înf area lui i la în imea 
staturii lui ; Eu nu M  uit ca omul ; c ci 
omul se uit  la fa , iar Domnul se uit  la 
inim ».  
Deut. 10, 17. 1 Paral. 28, 9. Ps. 7, 9; 10, 7. Ier. 11, 20; 17, 
10. Mat. 6, 4. Luc. 16, 15. Ioan 2, 25. Fapt. 10, 34. Rom. 

8, 27. Apoc. 2, 23.  
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8. Apoi a chemat Iesei pe Aminadab i l-
a dus la Samuel, iar Samuel a zis : «Nici 
pe acesta nu l-a ales Domnul».  
9. Dup  aceea a adus Iesei pe ama, i 
Samuel a zis : «Nici pe acesta nu l-a ales 
Domnul».  

2 Reg. 13, 3.  
10. i a a a adus Iesei pe apte din fiii 

i, dar Samuel a zis c tre Iesei : «Pe nici 
unul din ace tia nu l-a ales Domnul !»  
11. Dup  aceea a zis Samuel c tre Iesei : 
«Oare  to i  fiii  t i  sunt  aici  ?»  Iar  Iesei  a  

spuns  :  «Mai  am  unul  mai  mic.  Acela  
pa te oile». A zis Samuel : «Trimite s -l 
aduc , pentru c  nu vom edea s  
prânzim pân  nu vine acela».  

2 Reg. 7, 8. Ps. 77, 70-71.  
12. i a trimis Iesei i l-au adus. Acela 
era b lan, cu ochi frumo i i pl cut la 
fa . Atunci Domnul a zis : «Scoal  de-l 
unge, c ci acesta este !»  

1 Reg. 17, 42. Ps. 88, 20; 112, 7.  
13.  i  a  luat  Samuel  cornul  cu  mir  i  l-a  
uns în mijlocul fra ilor lui, i a odihnit 
Duhul Domnului asupra lui David din 
ziua aceea i dup  aceea. Iar Samuel s-a 
sculat i a plecat la Rama.  

Fapt. 7, 46; 13, 22.  
14. Atunci s-a dep rtat de la Saul Duhul 
Domnului i-l tulbura un duh r u, trimis 
de Domnul.  

Jud. 16, 20, 23.  
15. i au zis slugile lui Saul : «Iat  un 
duh r u trimis de Domnul te tulbur .  
16. S  porunceasc  dar domnul nostru 
slugilor sale care sunt înaintea ta i s  
caute un om iscusit la cântarea din harp , 
i când va veni asupra ta duhul cel r u 

trimis de la Dumnezeu, atunci acela, 
cântând cu mâna sa, te va lini ti».  
17. i a r spuns Saul slugilor sale : 
«C uta i-mi un om care cânt  bine i mi-l 
aduce i».  
18. Atunci unul din slujitorii lui a zis : 
«Iat  eu am v zut la Iesei Betleemitul un 

fiu care tie s  cânte, om voinic i 
zboinic, priceput la vorb i b rbat 

chipe i Domnul este cu el».  
19. A trimis deci Saul vestitori la Iesei i 
i-a spus : «Trimite la mine pe David, fiul 

u cel de la turm ».  
1 Reg. 8, 11.  

20. i a luat Iesei un asin înc rcat cu 
pâine i un burduf cu vin i un ied i le-a 
trimis cu David, fiul s u, la Saul.  

1 Reg. 25, 18.  
21. i a venit David la Saul, s-a înf at 
înaintea lui i a pl cut acestuia foarte 
mult i l-a f cut purt torul s u de arme.  

1 Reg. 18, 3.  
22. Dup  aceea a trimis Saul s  i se spun  
lui Iesei : «Las  pe David s  slujeasc  la 
mine, c  a aflat el bun voin  în ochii 
mei !»  
23. Iar când duhul cel trimis de 
Dumnezeu era peste Saul, David, luând 
harpa, cânta i lui Saul îi era mai u or i 
mai bine i duhul cel r u se dep rta de el.  
CAP. 17 
David i Goliat. 
1. În vremea aceea Filistenii i-au strâns 

tile pentru r zboi i au t rât la Soco 
cel din Iuda i i-au a ezat tab ra între 
Soco i Azeca, la Efes-Damim.  

Iosua 15, 35.  
2.  Iar  Saul  cu  Israeli ii  s-au  adunat  i  i-
au a ezat tab ra la Valea Stejarului i s-
au preg tit de lupt  cu Filistenii.  
3. Filistenii st teau pe munte de o parte i 
Israeli ii st teau pe munte de alt  parte, 
iar la mijloc era valea.  
4. Atunci a ie it din tab ra Filistenilor un 
lupt tor cu numele Goliat, din Gat. 
Acesta  era  la  statur  de  ase  co i  i  o  
palm .  

Iosua 11, 22.  
5.  Pe  cap  avea  coif  de  aram i  era  
îmbr cat cu plato  în solzi ; greutatea 
plato ei lui cânt rea cinci mii de sicli de 
aram  ;  

2 Reg. 21, 16, 19.  
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6. În picioare avea cizme cu tureci de 
aram i la um r purta un scut de aram .  
7. Coada suli ei lui era ca sulul de la 

zboaiele de esut, iar fierul suli ei era de 
ase sute sicli de fier, i înaintea lui 

mergea purt torul lui de arme.  
8. i a început acesta s  strige c tre cetele 
lui Israel i s  le zic  : «De ce a i ie it voi 

 v  r zboi i ? Nu sunt eu oare filistean, 
iar voi robii lui Saul ? Alege i dintre voi 
un om s  se coboare la mine !  
9. De se va putea acela lupta cu mine i 

 va ucide, atunci noi s  fim robii vo tri 
; iar de-l voi birui eu i-l voi ucide, atunci 
voi s  firi robii no tri i s  ne sluji i 
nou ».  
10. i a mai zis filisteanul : «Ast zi voi 
ru ina tab ra lui Israel. Da i-ne un om i 
ne vom lupta în doi».  

4 Reg. 19, 4.  
11. i a auzit Saul i to i Israeli ii 
cuvintele acestea ale filisteanului i s-au 
speriat i s-au temut foarte tare.  
12. David era feciorul unui efraimit din 
Betleemul lui Iuda, anume Iesei, care 
avea opt feciori. Acest om în zilele lui 
Saul ajunsese la b trâne e i era cel mai 

trân între ceilal i oameni.  
1 Reg. 16, 1. Mat. 1, 6.  

13.  Cei  trei  feciori  mai  mari  ai  lui  Iesei  
plecaser  cu Saul la r zboi. Numele 
acestor feciori mai mari ai lui, care se 
duser  la r zboi, erau : cel mai mare 
Eliab, al doilea dup  el Aminadab i al 
treilea ama.  

1 Reg. 16, 6.  
14. David îns  era cel mai mic. Când cei 
trei mai mari plecaser  cu Saul,  

1 Reg. 16, 11.  
15. David se întorsese de la Saul, ca s  
pasc  oile tat lui s u în Betleem.  

1 Reg. 16, 21.  
16. Filisteanul acela îns  ie ea diminea a 
i seara i s-a ar tat patruzeci de zile.  

17. Atunci a zis Iesei c tre David, fiul s u 
: «Ia pentru fra ii t i o ef  de gr un e 
uscate i aceste zece pâini i du-le cât mai 
degrab  în tab  la fra ii t i ;  
18. Iar ace ti zece ca i du-i c peteniei 
celei peste mia lor ; cerceteaz  de 

tatea lor i afl  ce nevoi au».  
Fac. 37, 14.  

19. Atunci Saul i ei i to i Israeli ii se 
aflau în Valea Stejarului i se preg teau 
de lupt  cu Filistenii.  
20. S-a sculat deci David dis-de-
diminea i, încredin ând oile unui 

stor,  a  luat  sacul  i  a  plecat,  cum  îi  
zisese Iesei, i a ajuns în tab  când 

tirea era a ezat  în linie de b taie i se 
tea cu strig te de r zboi.  

21. i i-au a ezat Israeli ii i Filistenii 
rândurile unii în fa a altora.  
22. Iar David, l sându- i lucrurile unei 
str ji din tab , a alergat între rânduri i, 
ajungând, a întrebat pe fra ii s i de 

tate.  
23. i iat , pe când vorbea el cu ei, 
lupt torul cu numele de Goliat, filistean 
din Gat, a ie it din rândurile Filistenilor i 
a spus aceste cuvinte, i David le-a auzit.  

2 Reg. 1, 20.  
24. To i Israeli ii, v zând pe omul acela, 
fugeau de el, temându-se foarte tare ;  
25. i ziceau Israeli ii : «Vede i pe omul 
acesta care a ie it înainte ? Iese ca s  
înfrunte pe Israel. De l-ar ucide cineva, 
regele ar r spl ti pe acela cu mari bog ii 
i ar da pe fiica sa dup  el, iar casa tat lui 

aceluia ar ajunge liber  în Israel».  
Iosua 3, 10. 4 Reg. 19, 4. Ier. 10, 10.  

26. David a zis c tre oamenii care st teau 
cu el : «Ce se va face aceluia care va 
ucide pe acest filistean i va terge ocara 
de pe Israel ? C ci cine este acest 
filistean net iat împrejur, de batjocore te 

a o tirea Dumnezeului celui viu ?»  
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27. i i-a spus mul imea acelea i cuvinte, 
zicând : «Iat  ce se va face omului 
aceluia care-l va ucide».  
28. i auzind Eliab, fratele cel mai mare 
al lui David, ce vorbea acesta cu oamenii, 
s-a  mâniat  Eliab  pe  David  i  a  zis  :  
«Pentru ce ai venit aici i cu cine ai l sat 
acele pu ine oi în pustiu ? Eu cunosc 
mândria ta i inima ta cea rea. Ai venit s  
prive ti la lupt ».  

1 Reg. 16, 7.  
29. Iar David a zis : «Dar ce am f cut eu 
? Au nu sunt acestea numai ni te vorbe 
?»  
30. i s-a întors de la el c tre altul i a 
spus acelea i vorbe, iar mul imea i-a 

spuns ca i mai înainte.  
31. Auzindu-se cuvintele pe care le gr ise 
David, s-au spus lui Saul i acesta l-a 
chemat.  
32. Atunci David a zis c tre Saul : «S  nu 
se împu ineze nimeni cu duhul din 
pricina lui ;  robul t u se va duce i  se va 
bate cu acest filistean !»  
33. A zis Saul c tre David : «Tu nu vei 
putea s  mergi împotriva acestui filistean, 
ca s  te ba i cu el, c ci e ti înc  un 
copilandru, iar acesta este osta  din 
tinere ile lui».  
34. David îns  a zis c tre Saul : «Robul 

u  a  p scut  oile  tat lui  s u  i  când  se  
întâmpla s  vin  leul sau ursul s  ia vreo 
oaie din turm ,  

Sir. 47, 3.  
35. Atunci eu alergam dup  el i i-o luam 
din gura lui ; iar dac  el se arunca asupra 
mea, eu îl apucam de coam i-l loveam 
pân -l ucideam.  
36.  i  ur i  i  lei  a  ucis  robul  t u  ;  i  cu  
acest filistean net iat împrejur se va 
întâmpla acela i lucru ca i cu aceia, 
pentru c  hule te a a o tirea 
Dumnezeului celui viu. S  m  duc dar i  

-l lovesc, ca s  sp l ru inea lui Israel ? 
ci cine e oare acest filistean ?»  

37. Apoi a mai zis David : «Domnul, Cel 
ce m-a sc pat de la lei i ur i, m  va 
sc pa i din mâna acestui filistean !» 
Atunci Saul a zis lui David : «Du-te i 
Domnul s  fie cu tine».  
38.  i  a  îmbr cat  Saul  pe  David  cu  
hainele sale, a pus pe capul lui coif de 
aram i l-a îmbr cat cu zale.  
39. i s-a încins David cu sabia lui peste 
haine i a început s  umble, c ci nu era 
deprins  cu  astfel  de  armur  ;  apoi  a  zis  
David c tre Saul : «Nu pot s  umblu cu 
acestea, c  nu sunt deprins». i s-a 
dezbr cat David de toate acestea,  
40. i i-a luat toiagul în mân , a ales 
cinci pietricele lucii din pârâu i le-a pus 
în traista sa de p stor ; i cu traista i cu 
pra tia în mân  a ie it înaintea 
filisteanului.  
41. Atunci a ie it i filisteanul, înaintând 
i apropiindu-se de David ; iar purt torul 

lui de arme mergea înainte.  
42. Deci c utând filisteanul i v zând pe 
David, a privit cu dispre  la el, c ci acesta 
era tân r, b lan i frumos la fa .  

1 Reg. 16, 12. 1 Cor. 1, 27.  
43. A zis filisteanul c tre David : «Ce vii 
asupra mea cu toiag i cu pietre ? Au 
doar  eu sunt câine ?» Iar David a 

spuns : «Nu, ci mai r u decât un câine». 
i a blestemat filisteanul pe David în 

numele dumnezeilor s i.  
44. Apoi a zis filisteanul c tre David : 
«Apropie-te de mine i voi da trupul t u 

rilor cerului i fiarelor câmpului !»  
Iez. 29, 5; 39, 4.  

45. Iar David a r spuns filisteanului : «Tu 
vii asupra mea cu sabie i cu lance i cu 
scut ; eu îns  vin asupra ta în numele 
Domnului Savaot, Dumnezeul o tirilor 
lui Israel pe Care tu L-ai hulit.  

Ps. 19, 7; 117, 11. Pild. 18, 10. Evr. 11, 32.  
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46. Acum îns  te va da Domnul în mâna 
mea i eu te voi ucide i- i voi t ia capul, 
iar trupul t u i trupurile o tirii filistene 
le voi da p rilor cerului i fiarelor 
câmpului, i va afla tot p mântul c  în 
Israel este Dumnezeu ;  

Is. 45, 5.  
47. i toat  adunarea aceasta va cunoa te 

 nu cu sabia i cu suli a izb ve te 
Domnul, c ci acest r zboi este al 
Domnului i El v  va da în mâinile 
noastre».  

Ps. 34, 10; 43, 7-8.  
48. Iar dup  ce s-a ridicat filisteanul i a 
început a veni i a se apropia în 
întâmpinarea lui David, David a alergat 
cu  gr bire  spre  rândurile  o tirii  în  
întâmpinarea filisteanului.  
49. i î i vârî David mâna în traist , lu  
de acolo o pietricic , o repezi cu pra tia 
i lovi pe filistean în frunte, a a încât 

piatra se înfipse în fruntea lui i el c zu 
cu fa a la p mânt.  

Sir. 47, 5.  
50. A a a biruit David pe filistean, cu 
pra tia i cu piatra, lovind pe filistean i 
ucigându-l ; sabie nu se afla în mâna lui 
David.  

1 Mac. 4, 30.  
51. Atunci David a alergat i, c lcând pe 
filistean, lu  sabia lui i, sco ând-o din 
teac ,  îl  lovi  cu  ea  i-i  t ie  capul  ;  
Filistenii, v zând c  uria ul lor a murit, 
au fugit.  
52.  Deci  s-au  sculat  b rba ii  lui  Israel  i  
ai  lui  Iuda  i  cu  strig te  au  gonit  pe  
Filisteni pân  la gura v ii i pân  la 
por ile Ecronului. i au c zut uci i 
Filistenii pe calea aaraim, pân  la Gat i 
Ecron.  
53. Dup  aceea s-au întors fiii lui Israel 
din urm rirea Filistenilor i au pr dat 
tab ra lor.  

54. Iar David a luat capul filisteanului i 
l-a dus la Ierusalim, i armele lui le-a pus 
în cortul s u.  
55. Când a v zut Saul pe David ie ind 
împotriva filisteanului, a zis c tre Abner, 

petenia o tirilor : «Abner, al cui este 
tân rul acesta ?» Iar Abner, a r spuns : 
«Rege, viu fie sufletul t u, nu tiu !»  

1 Reg. 14, 50; 26, 5.  
56.  «Întreab  dar,  a  zis  regele,  al  cui  fiu  
este tân rul acesta ?»  
57. Iar când se întorcea David, dup  
uciderea filisteanului, Abner l-a luat i l-a 
dus la Saul i capul filisteanului era în 
mâna lui.  
58. Atunci Saul l-a întrebat : «Tinere, al 
cui fiu e ti tu ?» i David a r spuns : 
«Fiul robului t u Iesei din Betleem».  

1 Reg. 16, 1, 20.  
CAP. 18 

splata lui David. 
1.  Dup  ce  a  ispr vit  David  de  vorbit  cu  
Saul, sufletul lui Ionatan s-a lipit de 
sufletul lui i l-a iubit Ionatan, ca pe 
sufletul s u.  

1 Reg. 19, 1; 20, 17.  
2. Iar Saul l-a luat în ziua aceea i  nu l-a 

sat s  se mai întoarc  la casa tat lui lui.  
3. i a încheiat Ionatan leg tur  cu 
David, pentru c  îl iubea ca pe sufletul 

u.  
1 Reg. 19, 1.  

4. i i-a dezbr cat Ionatan haina sa cea 
de deasupra, pe care o avea pe el, i a dat-
o lui David ; de asemenea i celelalte 
haine ale sale, sabia sa, arcul s u i brâul 

u.  
5. David îns  lucra cu pricepere peste tot, 
oriunde-l trimetea Saul ; i Saul l-a f cut 

petenie peste o teni ; iar aceasta a 
pl cut la tot poporul i slujitorilor lui 
Saul.  
6. Dar când se întorceau ei, dup  izbânda 
lui David asupra filisteanului, femeile din 
toate cet ile lui Israel ie eau în 
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întâmpinarea regelui Saul cu cânt ri i 
jocuri, cu timpane de s rb toare i cu 
chimvale ;  

Jud. 11, 34. Ps. 67, 26.  
7. i jucând, femeile strigau i ziceau : 
«Saul  a  biruit  mii,  iar  David  zeci  de  mii  
!»  

1 Reg. 21, 11; 29, 5. Sir. 47, 5.  
8. De aceea s-a mâniat Saul foarte tare, 
nepl cându-i cuvintele acestea i a zis : 
«Lui David i s-au dat zeci de mii, iar mie 
numai mii ; acum numai domnia îi mai 
lipse te».  
9.  i  din  ziua  aceasta  în  tot  timpul  
urm tor, s-a uitat la David b nuitor.  
10. Iar a doua zi s-a întâmplat de a c zut 
duhul cel r u de la Dumnezeu asupra lui 
Saul i acesta se îndr cea în casa sa, iar 
David cânta cu mâna sa pe strune, ca i în 
alte zile ; Saul avea în mân  o lance.  

1 Reg. 16, 14; 19, 9, 23.  
11. i a aruncat Saul lancea, cugetând : 
«Voi pironi pe David de perete !» Dar 
David s-a ferit de dou  ori de Saul.  

1 Reg. 19, 10; 20, 23. Evr. 11, 34.  
12. i a început a se teme Saul de David, 
pentru c  Domnul era cu el, iar de Saul se 
dep rtase.  
13. De aceea Saul l-a îndep rtat de la sine 
i l-a pus c petenie peste o mie ; i se 

ducea i se întorcea el în fruntea 
poporului.  
14. David în toate treburile sale se purta 
cu chibzuin i Domnul era cu el.  

4 Reg. 18, 7. Ps. 100, 2.  
15. Saul vedea c  este foarte chibzuit i 
se temea de el.  
16. Iar Israelul tot i Iuda iubea pe David, 
pentru c  el se ducea i se întorcea în 
fruntea lor.  

1 Reg. 8, 20. 2 Reg. 5, 1-2.  
17. Deci a zis Saul c tre David : «Iat  
fata mea cea mai mare, Merob, î i voi da-
o  de  so ie,  numai  s -mi  fii  viteaz  i  s  
duci r zboaiele Domnului». C ci Saul 
socotea : «Las , s  nu fie mâna mea 

asupra  lui,  ci  s  fie  asupra  lui  mâna  
Filistenilor».  

Iosua 1, 18. 1 Reg. 25, 28.  
18. David îns  a zis c tre Saul : «Cine 
sunt eu i ce este via a mea i neamul 
tat lui meu în Israel, ca s  fiu ginerele 
regelui ?»  

2 Reg. 7, 18.  
19. Iar când a venit vremea s  dea pe 
Merob, fiica lui Saul, dup  David, ea a 
fost m ritat  cu Adriel din Mehola.  
20.  Pe  David  îns  îl  iubea  alt  fat  a  lui  
Saul,  Micol  ;  i  când  i  s-a  spus  despre  
aceasta lui Saul, aceasta i-a pl cut ;  
21. C ci Saul cugeta : «Am s-o dau dup  
el  i  ea  are  s -i  fie  curs i  mâna  
Filistenilor are s  fie asupra lui». i a zis 
Saul  c tre  David  :  «A  doua  oar  te  
înrude ti acum cu mine».  
22. Atunci a poruncit Saul slujitorilor s i 
: «Spune i lui David : Iat  regele este 
binevoitor c tre tine i to i slujitorii lui te 
iubesc ; fii dar ginerele meu !»  
23. i au vorbit slujitorii lui Saul în 
urechile lui David toate vorbele acestea. 
Iar David a zis : «Oare u or lucru vi se 
pare vou  a fi ginerele regelui ? Eu sunt 
un s rac i un neînsemnat».  
24. i  au în tiin at pe rege slugile sale i  
au zis : «Iat  ce a spus David».  
25. Iar Saul a zis : «A a s -i spune i lui 
David : Regele nu voie te zestre decât 
numai o sut  de prepu uri filistene, ca 

zbunare împotriva vr jma ilor regelui». 
ci Saul avea în gând s  piard  pe 

David prin mâna Filistenilor.  
2 Reg. 3, 14.  

26. i slugile lui Saul au spus lui David 
cuvintele acestea i i-a pl cut lui David 

 se fac  ginerele regelui.  
27. Dar nu apucase înc  s  vin  ziua 
sorocit , când David se scul i merse el 
însu i i oamenii lui i ucise 200 de 
Filisteni ; i aduse David prepu urile lor 
i le înf  regelui num r deplin, ca s  
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se poat  face ginerele regelui. i a dat 
Saul  dup  el  pe  Micol,  fiica  sa,  de  
femeie.  

2 Reg. 3, 14.  
28. Dar v zând i aflând Saul c  Domnul 
este cu David i tot Israelul îl iube te i 

i fiica sa Micol îl iube te,  
29. Începu înc i mai mult s  se team  
de David i s-a f cut vr jma ul lui pe 
via i pe moarte.  
30. De aceea, când au ie it la r zboi 

peteniile Filistenilor, David, chiar de la 
ie irea lor, lucra mai în elep te decât 
toate slugile lui Saul i numele lui a ajuns 
foarte vestit.  
CAP. 19 
Prietenia lui Ionatan cu David. 
1. Atunci a zis Saul c tre Ionatan, fiul s u 
i c tre toate slugile sale, s  ucid  pe 

David. Ionatan fiul lui Saul îns  iubea 
foarte mult pe David.  

1 Reg. 18, 1; 20, 17.  
2.  i  a  vestit  Ionatan  pe  David,  zicând  :  
«Tat l meu Saul caut  s  te omoare. Deci 

 te p ze ti mine ; ascunde-te i stai la 
loc tainic ;  
3. Iar eu voi ie i i voi fi lâng  tat l meu 
în câmp unde vei fi tu i voi vorbi tat lui 
meu de tine i ce voi vedea î i voi spune».  
4. Ionatan a vorbit de bine lui Saul, tat l 

u,  pentru  David  i  i-a  zis  :  «S  nu  
gre easc  regele împotriva robului t u 
David, c ci el cu nimic n-a gre it 
împotriva ta i faptele lui sunt foarte 
folositoare pentru tine.  
5.  El  i-a  pus  via a  în  primejdie,  ca  s  
loveasc  pe Filisteni i Domnul a f cut 
izb vire mare la tot Israelul. Tu ai v zut 
aceasta i te-ai bucurat. De ce dar vrei tu 

 p tuie ti împotriva unui sânge 
nevinovat i s  ucizi pe David f  nici o 
pricin  ?»  

Jud. 5, 18.  

6. i a ascultat Saul glasul lui Ionatan i 
s-a jurat Saul : «Viu este Domnul ! David 
nu va muri !»  

1 Reg. 14, 45.  
7. Atunci a chemat Ionatan pe David i i-
a spus Ionatan toate cuvintele acestea ; i 
a adus Ionatan pe David la Saul i a slujit 
el ca i mai înainte.  
8. Dar a început iar i r zboiul i a ie it 
David i s-a luptat cu Filistenii i le-a 
pricinuit înfrângere mare i au fugit ei de 
el.  
9. Iar duhul cel r u de la Dumnezeu a 

zut asupra lui Saul i acesta edea în 
casa sa i suli a lui era în mâna lui ; 
David îns  cânta din harf .  

1 Reg. 16, 14.  
10. Atunci Saul a vrut s  pironeasc  cu 
suli a pe David de perete, îns  David s-a 
ferit de Saul i suli a s-a înfipt în perete ; 
apoi David a fugit în noaptea aceea i a 
sc pat.  

1 Reg. 18, 11; 20, 33.  
11.  i  a  trimis  Saul  slujitorii  acas  la  
David, ca s -l pândeasc i s -l omoare 
pân  diminea a. Micol îns  so ia lui 
David,  i-a  zis  :  «Dac  tu  nu- i  scapi  
sufletul în aceast  noapte, diminea  vei 
fi ucis».  

Evr. 11, 34.  
12. i a dat Micol drumul lui David pe 
fereastr  ; iar David, ie ind, a fugit i a 
sc pat.  
13. Dup  aceea Micol a luat un idol i l-a 
pus în pat, a pus o piele de capr  pe capul 
lui i l-a învelit cu o hain .  

Fac. 31, 19.  
14. Când Saul a trimis slujitorii ca s  
aduc  pe David, Micol a zis : «E bolnav 
!»  
15. Saul îns  a trimis din nou slujitorii, ca 

 vad  bine pe David, zicând : «Aduce i-
l la mine cu patul, ca s -l omor !»  
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16. i au mers slujitorii la casa lui David, 
dar iat  în pat era un idol i pe capul lui o 
piele de capr .  
17. Atunci Saul a zis c tre Micol : «De ce 
m-ai am git tu a a i ai l sat pe vr jma ul 
meu s  fug  ?» Iar Micol a r spuns lui 
Saul  :  «Pentru  c  el  mi-a  zis  :  D -mi  
drumul, c ci de nu, te ucid !»  
18.  A a  a  sc pat  David  i  a  fugit  i  s-a  
dus la Samuel în Rama i i-a povestit 
toate cele ce-i f cuse Saul. Apoi a mers el 
cu  Samuel  i  s-a  oprit  la  Naiotul  cel  din  
Rama.  
19. i s-a spus lui Saul : «Iat  David este 
la Naiotul Ramei !»  
20. i a trimis Saul slujitori s  prind  pe 
David ; dar când au v zut ace tia ceata 
proorocilor proorocind i pe Samuel 
pov uindu-i, S-a pogorât Duhul lui 
Dumnezeu peste slujitorii lui Saul i au 
început i ei a prooroci.  
21. Spunându-se acestea lui Saul, el a 
trimis al i slujitori, dar i ace tia au 
început a prooroci. Apoi Saul a trimis al 
treilea rând de slujitori i începur i 
ace tia s  prooroceasc .  
22. Mâniindu-se, în sfâr it, Saul a plecat 
însu i la Rama i a mers pân  la izvorul 
cel mare din Soco. Acolo a întrebat i a 
zis :  «Unde sunt Samuel i  David ?» i  i  
s-a spus : «Iat  aici în Naiotul Ramei».  

1 Reg. 17, 1.  
23. i a plecat el acolo, la Naiotul Ramei. 
Dar pe cale S-a pogorât peste el Duhul lui 
Dumnezeu, iar el a mers proorocind pân  
a ajuns la Naiotul Ramei.  

1 Reg. 18, 10. Pild. 21, 1.  
24. Acolo s-a dezbr cat de haine i a 
proorocit înaintea lui Samuel i toat  ziua 
aceea i toat  noaptea a ezut dezbr cat. 
De aceea se zice : «Au doar i Saul este 
printre prooroci ?»  

1 Reg. 10, 11.  
CAP. 20 

Prigonirea lui David. 
1. Atunci David a fugit din Naiotul 
Ramei i venind a zis c tre Ionatan : «Ce-
am f cut eu oare ? Care este strâmb tatea 
mea i cu ce am gre it înaintea tat lui t u, 
de-mi caut  sufletul meu ?»  

1 Reg. 17, 29.  
2. Iar Ionatan i-a r spuns : «Nu, nu vei 
muri. Iat  tat l meu nu face nici un lucru 
mare sau mic, f  s -l descopere 
urechilor mele. Pentru ce dar ar ascunde 
tat l meu de mine lucrul acesta ? Aceasta 
nu se poate».  

1 Reg. 22, 15.  
3. David îns  s-a jurat i a zis : «Tat l t u 
tie bine c  eu am dobândit trecere la 

tine, i de aceea î i zice : «Nu trebuie s  
tie de aceasta Ionatan, ca s  nu se 

am rasc . Dar viu este Domnul i viu 
este sufletul t u ; între mine i moarte n-a 
fost decât un pas».  

1 Reg. 25, 26.  
4. Atunci Ionatan a zis c tre David : «Tot 
ce dore te sufletul t u voi face pentru 
tine».  
5. i David a zis c tre Ionatan : «Iat  
mâine este lun  nou i eu trebuie s  stau 
cu regele la mas  ; dar las -m  s  m  
ascund în câmp pân  poimâine sear .  
6. De va întreba tat l t u de mine, tu s  
spui  :  «David  s-a  cerut  de  la  mine  s  se  
duc  în cetatea sa Betleem, pentru c  
acolo se face jertf  anual  pentru tot 
neamul s u».  

1 Reg. 9, 12. Ioan 7, 42.  
7. Dac  el la aceasta va r spunde : 
«Bine», atunci este semn de pace pentru 
robul t u, iar dac  se va mânia, atunci s  
tii c  el a pus la cale lucru r u.  

8. Tu îns  s  faci mil  cu robul t u, c ci 
ai primit pe robul t u s  fac  leg mântul 
Domnului cu tine, i, de este vreo vin  
asupra mea, atunci ucide-m  tu ; de ce s  

 mai duci la tat l t u ?»  
1 Reg. 18, 3.  
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9. Ionatan îns  a zis : «În nici un chip nu 
se va întâmpla aceasta cu tine ; c ci de 
voi afla c  în adev r tat l meu a hot rât 

i fac  vreun lucru r u, nu te voi vesti 
eu oare despre aceasta ?»  
10. i a zis David c tre Ionatan : «Cine 

 va vesti, dac  tat l t u î i va r spunde 
aspru ?»  
11. A zis Ionatan c tre David : «Hai s  
ie im la câmp». i au ie it amândoi la 
câmp.  
12. Acolo Ionatan a zis c tre David : 
«Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, 
mâine pe vremea aceasta sau poimâine, 
voi c uta s  aflu de la tat l meu, i dac  
el este binevoitor lui David i eu nu voi 
trimite la tine i nu voi descoperi aceasta 
urechilor tale,  
13. Atunci a a i a a s  fac  Domnul cu 
Ionatan i înc i mai mult s  fac . Dac  
îns  tat l meu pl nuie te s i fac  r u, 
aceasta voi descoperi-o urechilor tale i- i 
voi  da  drumul  s  mergi  în  pace  i  s  fie  
Domnul cu tine, cum a fost cu tat l meu !  
14. Dar i tu, de voi mai fi în via , s -mi 
ar i mila Domnului.  
15. Iar de voi muri, s  nu- i aba i mila de 
la casa mea în veci, chiar i când Domnul 
ar pierde de pe fa a p mântului pe to i 
vr jma ii lui David».  

2 Reg. 9, 1.  
16. A a a încheiat Ionatan leg mânt cu 
casa lui David i a zis : «S  pedepseasc  
Domnul pe vr jma ii lui David !»  

1 Reg. 18, 3.  
17. i iar i s-a jurat Ionatan lui David pe 
iubirea sa cea c tre el, c ci îl iubea ca pe 
sufletul s u.  

1 Reg. 18, 1; 19, 1.  
18. i i-a zis Ionatan : «Mâine este lun  
nou i se va întreba despre tine, c ci 
locul t u va fi gol.  
19. De aceea poimâine pleac i gr be te 
spre locul acela unde te-ai ascuns i 
înainte i ezi lâng  piatra Ezel ;  

20.  Iar  eu  voi  slobozi  într-acolo  trei  
ge i, ca i cum a  trage la int .  

21. Apoi voi trimite un b iat i-i voi zice 
: «Du-te de caut  s ge ile». i de voi zice 

iatului : «Iat  s ge ile sunt dincoace de 
tine, ia-le !», atunci s  vii la mine, c  este 
pace pentru tine, i viu este Domnul, 
nimic nu i se va întâmpla.  
22. Dac  îns  voi zice b iatului a a : 
«Iat  s ge ile sunt dincolo de tine», 
atunci s  pleci, c ci Domnul te libereaz .  
23. Iar la cele ce am gr it eu cu tine, este 
martor Domnul între mine i tine în veci 
!»  
24.  i  s-a  ascuns  David  în  câmp  i,  
venind lun  nou , a ie it regele la mas .  

Num. 10, 10.  
25. Regele a stat la locul s u, ca de 
obicei, pe scaunul de la perete ; Ionatan 
s-a sculat i Abner a stat lâng  Saul ; iar 
locul lui David a r mas gol.  
26. În ziua aceea Saul nu a zis nimic, c ci 
socotea c  aceasta este o întâmplare, c  
David nu este curat, nu s-a cur it.  

Lev 7, 19; 11, 24; 15, 2, 16.  
27. Dar a venit i ziua a doua dup  lun  
nou i locul lui David a r mas gol. 
Atunci a zis Saul c tre fiul s u Ionatan : 
«Pentru ce fiul lui Iesei n-a venit la mas  
nici ieri, nici ast zi ?»  
28. Ionatan îns  a r spuns lui Saul : 
«David s-a cerut la mine s  mearg  la 
Betleem».  
29. i a zis : D -mi voie s  m  duc, c  în 
cetatea noastr  este jertf  pentru neamul 
nostru i m-a poftit fratele meu. Deci de 
am aflat bun voin  în ochii t i, m  duc 

 m  v d cu fra ii mei. De aceea n-a 
venit el la masa regelui».  
30. Atunci regele s-a mâniat stra nic pe 
Ionatan i i-a zis : «Fiu netrebnic i 
neascult tor ! Oare nu tiu eu c  te-ai 
împrietenit cu fiul lui Iesei, spre ru inea 
ta i spre batjocura mamei tale ?  
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31. C ci atâta vreme cât fiul lui Iesei va fi 
viu pe p mânt, nu e ti scutit de primejdie, 
nici tu, nici regatul t u. Trimite dar acum 
i adu-mi-l mie, c  este hot rât la moarte 

!»  
32. A r spuns Ionatan lui Saul, tat l s u, 
i i-a zis : «De ce s -l omori ? Ce-a f cut 

el ?»  
33.  Atunci  Saul  a  repezit  suli a  în  el  ca  

-l loveasc . i a în eles Ionatan c  tat l 
u este hot rât s  ucid  pe David.  

1 Reg. 18, 11; 19, 10.  
34. Deci s-a sculat Ionatan de la mas , 
prins de mânie mare, i n-a mâncat a 
doua zi dup  lun  nou , pentru c  era trist 
dup  David i pentru c -l oc râse tat l 

u.  
35. A doua zi diminea a a ie it Ionatan la 
câmp, la vremea sorocit  lui David, i un 

iat mic a ie it cu el.  
36. i a zis el b iatului : «Fugi i caut  

ge ile pe care am s  le slobod eu !» i a 
alergat b iatul, iar el a slobozit s ge ile, 

a încât au c zut dincolo de b iat.  
37. i a alergat b iatul spre locul unde 
aruncase Ionatan s ge ile. Iar Ionatan a 
strigat în urma lui i a zis : «Vezi c  

ge ile sunt înaintea ta».  
38. Apoi iar a strigat Ionatan dup  b iat : 
«Umbl  mai repede i nu te opri !» 

iatul a adunat s ge ile lui Ionatan i a 
venit la st pânul s u.  
39. B iatul îns  nu tia nimic din toate 
acestea ; numai Ionatan i David tiau de 
ce este vorba.  
40. i a dat Ionatan arma b iatului, care 
era  cu  el,  i  i-a  zis  :  «Du-te  i  o  du  în  
cetate».  
41. Dup  ce s-a dus b iatul, David s-a 
ridicat din partea de miaz zi a stâncii i s-
a închinat de trei ori ; apoi s-au s rutat ei 
unul pe altul i au plâns amândoi, 
împreun , iar David a plâns mai tare.  

42. i a zis Ionatan c tre David : «Mergi 
cu pace ! Iar cele pentru care ne-am jurat 
noi amândoi pe numele Domnului zicând 
: «Domnul s  fie între mine i tine i între 
copiii mei i copiii t i, aceea s  fie pe 
veci».  

2 Reg. 21, 7.  
43. i s-a sculat David i s-a dus, iar 
Ionatan s-a întors în cetate.  
CAP. 21 
David caut  sc pare 
1. Dup  aceea a mers David în Nobe, la 
preotul Ahimelec i s-a mixat Ahimelec 
la întâlnirea cu David i i-a zis : «De ce 

ti singur i nu este nimeni cu tine ?»  
2. Iar David a r spuns preotului 
Ahimelec : «Regele mi-a încredin at o 
tain i mi-a zis : S  nu tie nimeni 
pentru ce te-am trimis i ce îns rcinare i-
am dat. De aceea mi-am l sat oamenii 
într-un loc anumit.  

1 Reg. 16, 4.  
3. D -mi dar ce ai la îndemân , vreo cinci 
pâini, sau ce se va g si !»  

Mat. 12, 3. Marc. 2, 25. Luc. 6, 3.  
4.  Preotul  îns  a  r spuns  lui  David  i  i-a  
zis : «Pâine obi nuit  n-am la îndemân , 
dar este pâine sfin it  ; dac  oamenii t i 
s-au  înfrânat  de  la  femei,  pot  s  

nânce».  
5. Iar David a r spuns preotului i i-a zis : 
«Femei n-am avut cu noi nici ieri, nici 
alalt ieri, de când am plecat, i vasele 
(trupurile) oamenilor sunt curate ; de i 

toria nu este dup  orânduial  
religioas , pâinea va r mâne curat  în 
vasele (trupurile) lor».  

Ie . 25, 30.  
6. i i-a dat preotul pâinea sfin it , c ci 
nu avea alt  pâine, afar  de pâinile 
punerii înainte, care fuseser  luate de la 
fa a Domnului, ca s  se pun  în locul lor 
pâini proaspete.  

Mat. 12, 4. Marc. 2, 26. Luc. 6, 4.  
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7. În ziua aceea se afla acolo înaintea 
Domnului unul din slujitorii lui Saul, cu 
numele Doeg, idumeu, c petenia 

storilor lui Saul.  
8. i a zis David c tre Ahimelec : «N-ai 
cumva la îndemân  vreo suli  sau vreo 
sabie ? C ci eu nu mi-am luat nici sabia, 
nici alt  arm , deoarece porunca regelui a 
fost grabnic ».  
9. Preotul îns  a r spuns : «Iat  sabia lui 
Goliat  filisteanul  pe  care  l-ai  ucis  în  
Valea Stejarului ; ea este învelit  într-o 
hain , dup  efod ; de vrei, ia-o ; alta afar  
de aceea n-am aici». David a r spuns : 
«Ca ea nu mai este alta, d -mi-o !» i i-a 
dat-o.  

1 Reg. 17, 50.  
10. Apoi David s-a sculat i a fugit în 
aceea i zi de la fa a lui Saul i a mers i 
s-a dus la Achi , regele din Gat.  

1 Reg. 27, 2.  
11. Iar slugile lui Achi  au zis acestuia : 
«Oare nu este acesta David, regele rii 
aceleia, i nu lui oare i se cânta în cor i 
se zicea : «Saul a biruit mii, iar David 
zeci de mii ?»  

1 Reg. 18, 7.  
12. David a pus cuvintele acestea la 
inim i s-a temut tare de Achi , regele 
din Gat,  
13. i s-a pref cut nebun înaintea ochilor 
lui, f când n zdr nii i scriind pe u i ; 
mergea în mâini i l sa s -i curg  balele 
pe barb .  

Pild. 17, 24.  
14. Atunci a zis Achi  robilor s i : «Nu 
vede i c  este un om nebun ? La ce l-a i 
adus la mine ?  
15. N-am eu destui nebuni ? De ce l-a i 
adus i pe acesta s  se schimonoseasc  
înaintea mea ? Nu cumva vre i s  intre în 
cas  la mine ?»  
CAP. 22 

Saul ucide preo ii din Nobe. 
1. i a plecat David de acolo i a fugit în 
pe tera Adulam. Auzind aceasta, fra ii lui 
i toat  casa tat lui s u au venit la el.  

2 Reg. 23, 13. Evr. 11, 38.  
2. i s-au adunat la el to i prigoni ii, to i 
datornicii i to i cei cu sufletul am rât i 
s-a f cut el c petenie peste ei ; i erau cu 
el ca la patru sute de oameni.  

Jud. 11, 3.  
3. De acolo David s-a dus la Mi pa 
Moabului i a zis c tre regele Moabului : 
«Las  pe tat l meu i pe mama mea s  
stea la voi, pân  voi afla ce are s  fac  
Dumnezeu cu mine».  

Jud. 10, 17.  
4. i i-a adus la regele Moabului i au 
tr it ei tot timpul la el, cât David a r mas 
în cetatea aceea.  

2 Reg. 23, 14.  
5. Dar proorocul Gad a zis lui David : 
«Nu mai r mâne în cetatea aceasta, ci 
pleac i mergi în p mântul lui Iuda». i 
a plecat David i a venit în p durea 
Heret.  
6. Dar a auzit Saul c  s-a ivit David i 
oamenii cei ce erau cu el. Saul edea 
atunci în Ghibeea, pe deal, sub un stejar, 
cu suli a în mân i toate slugile sale 
st teau împrejurul lui.  
7. Zis-a Saul c tre slugile cele 
dimprejurul lui : «Asculta i, fiii lui 
Veniamin. Oare tuturor v  va da fiul lui 
Iesei arini i vii, i v  va pune pe to i 
suta i i c petenii peste mii,  
8. De v-a i sf tuit cu to ii în contra mea i 
nimeni nu mi-a descoperit, când fiul meu 
a intrat în prietenie cu fiul lui Iesei, i 
nimeni din voi n-a avut mil  de mine i 
nu mi-a descoperit c  fiul meu a a at 
împotriva mea pe robul meu s -mi 
urzeasc  intrigi, cum se vede acum ?»  
9. Atunci a r spuns Doeg idumeul, care 
st tea cu slugile lui Saul, i a zis : «Eu 
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am v zut cum a venit fiul lui Iesei în 
Nobe, la Ahimelec, fiul lui Ahituv,  

1 Reg. 21, 1.  
10. i acela a întrebat pentru el pe 
Domnul  i  i-a  dat  merinde ;  ba  i-a  dat  i  
sabia lui Goliat filisteanul.  

1 Reg. 21, 6, 9.  
11. Atunci a trimis regele s  cheme pe 
Ahimelec, fiul lui Ahituv preotul, i toat  
casa tat lui lui, preo ii din Nobe. i au 
venit ei cu to ii la rege.  
12. Iar Saul le-a zis : «Ascult , fiul lui 
Ahituv !» i acela r spunse : «Da, 
domnul meu !»  
13. i a zis Saul c tre el : «Pentru ce v-a i 
unit voi împotriva mea, tu i fiul lui Iesei, 

 i-ai dat pâini i sabie i ai întrebat 
pentru el pe Dumnezeu, ca s  se 

zvr teasc  împotriva mea i s  m  
pândeasc , cum se vede acum ?»  
14. A r spuns Ahimelec regelui i a zis : 
«Cine din to i robii t i este credincios ca 
David ? i apoi el este i ginerele regelui, 
îndeplinitorul poruncilor tale, i cu cinste 
în casa ta.  
15. i apoi oare de ast zi am început eu 

 întreb pe Dumnezeu pentru el ? Nu, nu 
învinui de asta, o, rege, pe robul t u i 
toat  casa tat lui meu, c ci în toat  
pricina aceasta nu cunoa te robul t u nici 
un lucru mare sau mic».  
16. Atunci regele a zis : «Tu, Ahimelec, 
trebuie s  mori, tu i toat  casa tat lui 

u».  
1 Reg. 2, 31.  

17. Apoi regele a zis c tre paznicii lui, 
care st teau împrejurul s u : «Merge i i 
omorâ i pe preo ii Domnului, c ci i 
mâna lor este cu David ; au tiut c  el a 
fugit i nu mi-au descoperit». Paznicii 
regelui îns  n-au voit s i ridice mâna, 
ca s  ucid  pe preo ii Domnului.  
18. Atunci regele a zis lui Doeg : «Mergi 
tu i ucide pe preo i». i s-a dus Doeg 
idumeul i a n lit asupra preo ilor i a 

ucis în ziua aceea optzeci i cinci de 
rba i care purtau efod de în,  

19. Iar cetatea preo easc  Nobe a trecut-o 
prin ascu ul sabiei : i b rba i i femei i 
tineri  i  copii  i  boi  i  asini  i  oi,  tot  a  
trecut prin ascu ul sabiei.  
20. A sc pat numai un singur fiu al lui 
Ahimelec, fiul lui Ahituv, anume Abiatar, 
i a fugit la David.  

2 Reg. 15, 29. 3 Reg. 2, 26.  
21. i a spus Abiatar lui David c  Saul a 
ucis pe preo ii Domnului.  

Mat. 14, 12.  
22. Atunci David a zis lui Abiatar : «Am 
tiut eu din ziua aceea c , fiind acolo, 

Doeg idumeul va da de tire negre it lui 
Saul i eu sunt vinovat pentru toate 
sufletele casei tat lui t u.  
23. R mâi la mine i nu te teme, c ci cine 
va c uta sufletul meu are s  caute i 
sufletul t u ; tu vei fi aici, la mine, în 
paz  !»  
CAP. 23 
David prigonit de Saul. 
1. Atunci i s-a vestit lui David i i s-a 
spus : «Iat  Filistenii au n lit în Cheila 
i prad  ariile».  

Iosua 15, 44.  
2. i a întrebat David pe Domnul, zicând 
:  «S  merg  oare  s  lovesc  pe  ace ti  
Filisteni ?» Iar Domnul a r spuns lui 
David : «Mergi, love te pe Filisteni i 
izb ve te Cheila !»  

1 Reg. 23, 4, 6, 9; 30, 8. 2 Reg. 2, 1; 5, 19.  
3.  Dar  cei  ce  erau  cu  David  i-au  zis  :  
«Iat  noi ne temem aici în Iuda. Cum dar 

 mergem în Cheila contra taberelor 
filistene ? Vrei s  c dem prad  
Filistenilor ?»  
4. Atunci David a întrebat din nou pe 
Domnul i Domnul i-a r spuns i i-a zis : 
«Scoal i mergi la Cheila, c ci Eu am s  
dau pe Filisteni în mâinile tale».  
5.  i  s-a  dus  David  cu  oamenii  s i  la  
Cheila, de s-a luptat cu Filistenii, le-a luat 
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vitele, le-a pricinuit înfrângere mare i a 
salvat David pe locuitorii din Cheila.  
6. Când Abiatar, fiul lui Ahimelec, a fugit 
la David i apoi s-a dus cu el la Cheila, a 
adus cu sine i efodul.  

Ie . 28, 6. 2 Reg. 22, 20.  
7. Atunci s-a spus lui Saul c  David a 
mers  la  Cheila  ;  iar  Saul  a  zis  :  
«Dumnezeu l-a dat în mâinile mele, c ci 
a intrat în cetate i s-a închis cu por i i 
cu z voare».  
8. i a chemat Saul tot poporul la r zboi, 
ca s  mearg  la Cheila s  împresoare pe 
David i pe oamenii lui.  
9. Când îns  David a aflat c  Saul i-a pus 
gând r u, a zis preotului Abiatar : «Adu 
efodul Domnului !»  

1 Reg. 30, 7.  
10. Apoi David a ad ugat : «Doamne, 
Dumnezeul lui Israel, robul T u a aflat c  
Saul vrea s  vin  la Cheila s  d râme 
cetatea din pricina mea.  
11. M  vor da locuitorii din Cheila pe 
mâinile lui i va veni Saul aici, cum a 
auzit robul T u ? Doamne Dumnezeul lui 
Israel, descoper  aceasta robului T u». 
Iar Domnul a zis : «Va veni !»  
12. i a zis David : «M  vor da locuitorii 
din Cheila pe mine i oamenii mei în 
mâinile lui Saul ?» i a zis Domnul : «Te 
vor da !»  
13. Atunci s-a ridicat David i oamenii 
lui ca la ase sute de in i, au ie it din 
Cheila i s-au dus unde au putut. Lui Saul 
îns  i s-a spus c  David a fugit din Cheila 
i atunci el i-a schimbat planul.  

14. Iar David a petrecut prin pustiu în 
locuri nestr tute i apoi pe un munte 
din pustiul Zif. Saul îl c uta în toate 
zilele,  dar  Dumnezeu  nu  l-a  dat  în  
mâinile lui.  

1 Reg. 22, 4. Ps. 142, 3.  
15. David v zuse c  Saul a ie it s  caute 
sufletul lui, dar el se afla într-o p dure 
din pustiul Zif.  

16. Atunci s-a sculat Ionatan, fiul lui 
Saul,  a  venit  la  David  în  p dure  i  l-a  
înt rit cu n dejdea în Dumnezeu,  
17. Zicându-i : «Nu te teme, c ci nu te va 

si mâna tat lui meu Saul i tu vei 
împ i peste Israel, iar eu voi fi al 
doilea dup  tine ; Saul, tat l meu, tie 
aceasta».  

1 Reg. 15, 28.  
18. i au încheiat ei între ei leg mânt 
înaintea fe ei Domnului. Apoi Ionatan s-a 
întors la casa sa, iar David a r mas în 

dure.  
19. Atunci au venit Zifeii la Saul în 
Ghibeea i au zis : «Iat  David st  ascuns 
la noi prin locuri nestr tute, în p dure, 
pe muntele Hachila, care vine la dreapta 
Ie imonului.  

1 Reg. 26, 1.  
20. A adar, o, rege, mergi dup  dorin a 
sufletului t u, iar treaba noastr  va fi s -l 

m în mâinile regelui».  
21.  Saul  îns  le-a  zis  :  «Binecuvânta i  s  
fi i  voi  la  Domnul,  c  a i  avut  mil  de  
mine.  
22. Merge i i v  mai încredin i înc  ; 
cerceta i i vede i locul lui, pe unde îi 
calc  piciorul i cine l-a v zut acolo, c ci 
mie mi se spune c  este foarte iret.  
23. Cerceta i i afla i toate ascunzi urile 
în care se dose te ; apoi întoarce i-v  la 
mine cu tiri am nun ite i eu voi merge 
cu voi, de este în acea ar  ; îl voi c uta în 
toate miile lui Iuda».  
24.  S-au  sculat  deci  aceia  i  s-au  dus  la  
Zif, înainte de Saul. David îns i 
oamenii lui erau în pustia Maon, în es, la 
dreapta Ie imonului.  

2 Reg. 22, 19.  
25. i a plecat Saul cu oamenii s i s -l 
caute, dar David a fost vestit de aceasta i 
a trecut spre stânc , r mânând în pustia 
Maon. De aceasta a auzit i Saul i a 
alergat dup  David în pustia Maon :  

Iosua 15, 55.  
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26. Saul mergea pe o coast  a muntelui, 
iar David cu oamenii s i se afla pe 
cealalt  coast  a muntelui. Când David 
gr bea s  se dep rteze de Saul, iar Saul 
cu oamenii lui se sileau s  împresoare pe 
David i pe oamenii lui, ca s -i prind ,  
27. Atunci a venit la Saul un crainic i a 
zis : «Gr be te i vino, c  Filistenii au 
intrat în ar ». Atunci s-a întors Saul din 
urm rirea lui David i s-a dus în 
întâmpinarea Filistenilor, din care pricin  
s-a i numit locul acela : Sela-
Hamahlecot (Stânca împ irii).  
CAP. 24 
David cru  via a lui Saul. 
1. David îns , plecând de acolo, petrecea 
prin locurile neprimejdioase ale 
de ertului Enghedi.  
2. Iar dup  ce s-a întors Saul de la 
Filisteni, i s-a spus, zicându-i-se : «Iat  
David este în pustiul Enghedi».  
3. Atunci a luat Saul trei mii de b rba i 
ale i din tot Israelul i s-a dus s  caute pe 
David i oamenii lui pe stânci, unde 
locuiesc c prioarele ;  

Ps. 10, 1.  
4. i a mers pân  la o stân  de oi, care era 
lâng  drum ; acolo era o pe ter i Saul a 
intrat în ea pentru nevoile sale ; David 
îns i oamenii lui edeau în fundul 
pe terii.  
5. Atunci au zis c tre David oamenii lui : 
«Aceasta este ziua de care i-a vorbit 
Domnul, zicând : «Iat  Eu voi da pe 
vr jma ul t u în mâinile tale i vei face 
cu el ce vei vrea».  

1 Reg. 26, 8.  
6. David s-a sculat i a t iat înceti or 
poala hainei de deasupra a lui Saul.  
7. Apoi a zis c tre oamenii s i : «S  m  
fereasc  Dumnezeu s  fac aceasta 
domnului meu, unsul Domnului, i s -mi 
ridic mâna mea asupra lui, c ci este unsul 
Domnului».  

1 Reg. 26, 9. 2 Reg. 1, 14. Ps. 7, 4. Rom. 12, 20; 13, 5.  

8. i a a a oprit David pe oamenii s i cu 
aceste cuvinte i nu i-a l sat s  se ridice 
asupra lui Saul. Iar Saul s-a sculat i a 
ie it din pe ter  la drum.  
9. Apoi s-a sculat i David i, ie ind din 
pe ter , a strigat dup  Saul i a zis : 
«Domnul meu, rege !» Saul s-a uitat 
înapoi,  iar  David  s-a  aruncat  cu  fa a  la  

mânt i i s-a închinat.  
10. Apoi a zis David c tre Saul : «De ce 
ascul i de vorbele oamenilor care zic : 
Iat  David unelte te rele împotriva ta ?  
11. Iat , ast zi v d ochii t i c  Domnul 
te-a dat acum în mâinile mele, aici în 
pe ter , i mie mi s-a zis s  te ucid ; eu 
îns  te-am cru at i am zis : Nu voi ridica 
mâna asupra domnului meu, pentru c  
este unsul Domnului.  
12. Prive te, p rintele meu, poala hainei 
tale în mâinile mele ; i-am t iat poala 
hainei, dar de ucis nu te-am ucis. Afl  dar 
i te încredin eaz  c  nu este r u în mâna 

mea, nici vicle ug i n-am gre it cu nimic 
împotriva ta ; tu îns  cau i sufletul meu 
ca s -l iei.  
13. S  judece dar Domnul între mine i 
între tine i s  m  r zbune împotriva ta ; 
dar mâna mea nu va fi asupra ta. Din 
nelegiui i, nelegiui i ies, dar mâna mea nu 
va fi asupra ta.  
14. R ul de la cel r u vine, zice vechea 
zical . De aceea eu nu voi pune mâna pe 
tine.  
15. Asupra cui a ie it regele lui Israel ? 
Dup  cine alergi tu ? Dup  un câine mort, 
dup  un purice.  

2 Reg. 16, 9.  
16.  Domnul  s  fie  judec tor  i  s  ne  
judece pe amândoi. El va cerceta, va 
descurca pricina mea i m  va izb vi din 
mâinile tale !»  
17. Dup  ce David a ispr vit de vorbit 
cuvintele acestea c tre Saul, Saul a zis : 
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«Al t u e oare glasul acesta, fiul meu 
David ? i ridicându- i glasul, a plâns.  

1 Reg. 26, 17.  
18.  i  a  zis  c tre  David  :  «Tu  e ti  mai  
drept decât mine, c ci mi-ai r spl tit cu 
bine, iar eu te-am r spl tit cu r u ;  

1 Reg. 25, 21. Fapt. 23, 9.  
19. Tu ast zi ai dovedit aceasta, 
purtându-te cu mine milostiv ; când 
Domnul m-a dat în mâinile tale, tu nu m-
ai omorât.  

1 Reg. 18, 28.  
20. Cine oare, prinzând pe vr jma ul s u, 
i-ar da drumul s  mearg  cu bine ? 
Domnul s i r spl teasc  cu bine pentru 
ceea cea ai f cut tu ast zi cu mine !  

Pild. 25, 21-22. Rom. 12, 20.  
21. De acum tiu c  f  îndoial  vei 
domni i regatul lui Israel va fi tare în 
mâna ta.  
22. A adar, jur -mi pe Domnul c  nu vei 
stârpi pe urma ii mei i nu vei terge 
numele meu din casa tat lui meu».  
23. i s-a jurat David lui Saul. Apoi Saul 
s-a dus la casa sa, iar David i oamenii 

i s-au suit în ni te locuri înt rite.  
CAP. 25 
Moartea lui Samuel. Nabal i Abigail. 
1. În vremea aceea a murit Samuel i s-a 
adunat tot Israelul de l-au plâns i l-au 
îngropat în casa lui, în Rama. Iar David s-
a sculat i s-a coborât în pustiul 
Maonului.  

1 Reg. 28, 3.  
2. În Maon era un om foarte bogat, care-
i avea turmele în Carmel ; acesta avea 

trei mii de oi i o mie de capre i venise 
în  Carmel  la  tunsul  oilor  sale.  Numele  
omului aceluia era Nabal, iar numele 
femeii lui era Abigail.  

Iosua 12, 22; 15, 55. 2 Reg. 19, 33.  
3. Femeia aceasta era foarte de teapt i 
frumoas  la chip, iar el era om aspru i 

u la n rav ; se tr gea din neamul lui 
Caleb.  

4. Auzind David în pustiu c  Nabal î i 
tunde oile în Carmel,  
5. A trimis zece tineri c rora David le-a 
zis : «Sui i-v  în Carmel i merge i la 
Nabal s -i spune i mult  s tate din 
partea mea !  
6. i-i zice i a a : «S  tr i ! Pace ie ! 
Pace casei tale ! Pace la toate ale tale !  
7. Am auzit acum c  la tine se tund oile ; 
iat  p storii t i au fost cu noi i noi nu le-
am f cut nici un r u ; nimic din ale lor nu 
s-a pierdut în tot timpul ederii lor în 
Carmel,  
8. Întreab  slugile i î i vor spune. S  afle 
dar b ie ii ace tia bun voin  înaintea 
ochilor t i, c  la zi bun  am venit. D  
robilor t i i fiului t u David ce se îndur  
mâna ta».  
9. S-au dus deci oamenii lui David i au 
spus lui Nabal, în numele lui David, toate 
cuvintele acestea. Apoi au t cut. Nabal 
îns  a  s rit  i  a  r spuns  trimi ilor  lui  
David i a zis :  
10. «Cine este David i cine este fiul lui 
Iesei ? Acum sunt o mul ime de robi care 
fug de la st pânii lor.  
11. Nu cumva voi lua pâinile mele i apa 
mea i vinul meu i carnea preg tit  
pentru cei ce tund oile mele i s  le dau la 
ni te oameni pe care nu-i tiu de unde 
sunt ?»  
12. i s-au dus înapoi pe calea lor 
oamenii lui David i, întorcându-se, au 
venit i i-au spus toate vorbele acestea.  
13. Atunci David a zis oamenilor s i : 
«Încinge i-v  fiecare sabia !» i i-a 
încins  fiecare  sabia  i  a  încins  însu i  
David sabia sa ; i au plecat dup  David 
ca la patru sute de oameni, iar dou  sute 
au r mas în tab .  

Ps. 44, 4.  
14. Iar Abigail, femeia lui Nabal, fusese 
vestit  de unul din slujitori, care-i zisese : 
«Iat  David a trimis din pustie soli s  
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salute pe st pânul nostru, dar el s-a purtat 
cu el ca un netrebnic.  
15. Oamenii ace tia sunt îns  foarte buni 
cu noi, nu ne-au f cut r u i nimic din ale 
noastre nu s-a pierdut în timpul cât am 
umblat cu ei când eram la câmp.  
16. Ei au fost pentru noi ca un zid de 
ap rare i ziua i noaptea în timpul cât 
am p scut oile aproape de ei.  
17. A adar gânde te-te i vezi ce este de 

cut, c ci de bun  seam  primejdia 
amenin  pe st pânul nostru i toat  casa 
lui ;  el  îns  este om r u i  nu putem gr i 
cu el».  
18. Atunci Abigail a luat repede dou  
sute de pâini, dou  burdufuri de vin, cinci 
oi g tite, cinci m suri de gr un e pr jite, 
o sut  de leg turi de stafide i dou  sute 
de leg turi de smochine i, înc rcându-le 
pe asini,  

1 Reg. 30, 12.  
19. A zis slugilor sale : «Pleca i înaintea 
mea, c ci iat  eu vin dup  voi». Iar 

rbatului s u, Nabal, nu i-a spus nimic.  
20. Când îns  ea, ezând pe un asin, se 
cobora pe drumul erpuitor al muntelui, 
iat  David  i  oamenii  s i  veneau  în  
întâmpinarea ei i ea s-a întâlnit cu el.  
21. Atunci David a zis : «În zadar am 
ap rat eu în pustiu toat  averea acestui 
om, încât nimic nu s-a pierdut din cele ce 
erau ale lui i iat , el îmi pl te te cu r u 
pentru bine.  

1 Reg. 24, 18.  
22. A a i a a s  fac  Dumnezeu cu robul 

u David i înc i mai mult s  fac , 
dac  pân  mâine în rev rsatul zorilor voi 
mai l sa pe cineva de parte b rb teasc  
din tot ce are Nabal».  
23. Când Abigail a v zut pe David, s-a 
coborât repede de pe asin i a c zut 
înaintea  lui  David  cu  fa a  sa  i  i  s-a  
închinat pân  la p mânt.  

24. Apoi a c zut la picioarele lui i a zis : 
«Asupra mea este p catul, domnul meu ! 
Îng duie roabei tale s  vorbeasc  
urechilor tale i ascult  cuvintele roabei 
tale.  
25. S  nu întoarc  domnul meu luarea 
aminte asupra acestui om r u, asupra lui 
Nabal ; c ci cum îi e numele, i nebunia 
se ine de el. Iar eu, roaba ta, n-am v zut 
pe tinerii domnului meu, pe care i-ai 
trimis.  
26. Dar acum, domnul meu, viu este 
Domnul i viu este sufletul t u, nu- i va 
îng dui Domnul s  mergi la v rsare de 
sânge  i  va  înfrâna  mâna  ta  de  la  

zbunare.  
1 Reg. 20, 3.  

27. Vr jma ii t i, cei ce pl nuiesc rele 
împotriva domnului meu, s  ajung  ca 
Nabal.  
28. Iart  vinov ia roabei tale ! Domnul 
negre it va ridica cas  tare domnului 
meu, c ci lupta Domnului lupt  domnul 
meu i r u nu se afl  în tine în toat  via a 
ta.  

1 Reg. 18, 17.  
29.  De  se  va  scula  vreun  om  s  te  
urm reasc i s  caute sufletul t u, atunci 
sufletul domnului meu va fi legat în 

nunchiul celor vii de lâng  Domnul 
Dumnezeul t u, iar sufletul vr jma ilor 

i îl va arunca el ca dintr-o pra tie.  
Ps. 6, 10; 30, 20; 72, 19.  

30. Iar când va face Domnul domnului 
meu tot binele ce l-a gr it pentru tine i te 
va pune pov uitor peste Israel,  

2 Reg. 5, 2.  
31. Atunci nu va fi pentru inima 
domnului meu am ciune i nelini te 
faptul c  n-a v rsat în zadar sânge i s-a 
ferit de r zbunare. Iar Domnul va face 
bine st pânului meu i- i vei aduce 
aminte de roaba ta i-i vei ar ta mil ».  
32. Atunci David a zis c tre Abigail : 
«Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui 
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Israel, Care te-a trimis acum în 
întâmpinarea mea !  
33. Binecuvântat  fie mintea ta i 
binecuvântat  s  fii i tu, c  nu m-ai l sat 
acum s  merg la v rsare de sânge i s  

 r zbun :  
34. Dar viu este Domnul Dumnezeul lui 
Israel, Care m-a oprit de-a i face ie r u ; 
dac  nu te-ai fi gr bit s  vii întru 
întâmpinarea mea, apoi pân  mâine în 
rev rsatul zorilor n-a  fi l sat lui Nabal 
pe nimeni de parte b rb teasc ».  
35. i a primit David din mâinile ei cele 
ce-i adusese i i-a zis : «Mergi s toas  
la casa ta ! Iat  am ascultat glasul t u i 
i-am cinstit fa a».  

Pild. 15, 1.  
36. Dup  aceea a venit Abigail la Nabal 
i iat  acesta avea osp  în casa sa, osp  

împ tesc, i inima lui Nabal era vesel , 
ci b use de se îmb tase. De aceea nu i-

a  spus  ea  nici  un  cuvânt,  nici  mare,  nici  
mic, pân  diminea a.  

2 Reg. 3, 27.  
37. Iar diminea a, când Nabal s-a trezit, 
femeia sa i-a spus toate cele ce se 
întâmplaser . Atunci a încremenit inima 
lui i el a r mas ca de piatr .  
38. Iar dup  vreo zece zile a lovit 
Domnul pe Nabal i acesta a murit.  
39. Auzind David c  Nabal a murit, a zis 
: «Binecuvântat fie Domnul, Care a 

spl tit înjosirea ce mi-a pricinuit-o 
Nabal  i  a  ferit  pe  robul  S u  de  la  r u.  
Domnul a întors r ul lui Nabal în capul 
lui». i a trimis David s  spun  Abigailei 

 el o ia de so ie.  
1 Reg. 27, 3. Ps. 57, 10.  

40. Deci au venit slujitorii lui David la 
Abigail în Carmel i i-au zis a a : «David 
ne-a trimis la tine, ca s  te lu m s -i fii 
femeie».  
41. Atunci ea s-a sculat i s-a închinat cu 
fa a pân  la p mânt i a zis : «Iat  roaba 

ta este gata s  fie slujnic , ca s  spele 
picioarele slugilor domnului meu».  
42. i s-a g tit repede Abigail, s-a suit pe 
asin i cinci slujnice au înso it-o ; i s-a 
dus ea dup  trimi ii lui David i a ajuns 
femeia lui.  
43. i a mai luat David i pe Ahinoam 
din Izreel i au fost amândou  femeile 
lui.  

Iosua 15, 56.  
44.  Iar  Saul  a  dat  pe  fiica  sa  Micol,  
femeia lui David, lui Paltiel, fiul lui Lai , 
din Galim.  
CAP. 26 
David cru  din nou via a lui Saul. 
1. Atunci au venit Zifeii de la miaz zi la 
Saul în Ghibeea i au zis : «Iat  David st  
ascuns la noi, pe muntele Hachila, care 
vine în fa a Ie imonului».  

1 Reg. 23, 19.  
2. S-a sculat deci Saul i s-a coborât în 
pustiul Zif, cu trei mii de b rba i, israeli i 
ale i, ca s  caute pe David prin pustiul 
Zif.  
3. Saul i-a a ezat tab ra pe muntele 
Hachila, care vine în fa a Ie imonului, 
lâng  drum ; iar David se afla în pustiu i 
vedea c  Saul merge dup  el în pustiu.  
4. Deci a trimis David iscoade i a aflat 

 Saul venise cu adev rat din Cheila.  
5. i sculându-se David pe ascuns, s-a 
dus la locul unde se a ezase Saul cu 
tab ra i a v zut David locul unde 
dormea Saul i Abner, fiul lui Ner, 

petenia o tirii lui. Saul îns  dormea în 
cort, iar o tenii erau a eza i împrejurul 
lui.  

1 Reg. 14, 50; 17, 55.  
6. Apoi întorcându-se, David a gr it cu 
Ahimelec Heteul i cu Abi ai, fiul lui 

eruia, fratele lui Ioab, i a zis : «Cine 
merge cu mine la Saul în tab  ?» 

spuns-a Abi ai : «Eu merg cu tine».  
7. i au venit David i Abi ai la oamenii 
lui Saul, noaptea. Saul era culcat i 
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dormea în cort ; suli a lui era înfipt  în 
mânt la c tâiul lui ; iar Abner i 
tenii dormeau împrejurul lui.  

2 Reg. 23, 18.  
8. Atunci Abi ai a zis lui David : «Acum 
Dumnezeu a dat pe vr jma ul t u în 
mâinile tale ; îng duie-mi deci s -l 
pironesc de p mânt cu suli a dintr-o 
singur  lovitur ».  
9. David îns  a zis c tre Abi ai : «S  nu-l 
ucizi, c ci cine- i va ridica mâna asupra 
unsului Domnului i va r mâne 
nepedepsit ?»  

2 Reg. 1, 14. Ps. 7, 4-5.  
10. Apoi David a zis : «Viu este Domnul 
! El dar s -l loveasc  ; sau va veni ziua 
lui i va muri, sau va merge la r zboi i 
va  pieri  ;  iar  mie  s  nu-mi  îng duie  
Domnul s -mi ridic mâna asupra unsului 
Domnului !  

Eccl. 9, 12.  
11. Dar ia suli a lui, care este la c tâiul 
lui, i vasul cu ap i s  mergem într-ale 
noastre».  

1 Reg. 26, 22-23.  
12. i a luat David suli a i vasul cu ap  
de la c tâiul lui Saul i s-au dus ei într-
ale lor i nimeni nu i-a v zut, nici nu i-a 
sim it ; c ci nimeni nu s-a de teptat, c  
Domnul trimisese peste ei somn adânc i 
dormeau to i.  
13. Iar dup  ce David a trecut dincolo, a 
stat pe vârful muntelui, fiind acum 
dep rtare mare între ei.  
14. A strigat David c tre o teni i c tre 
Abner, fiul lui Ner i a zis : «Ei ! Abner 
!»  Iar  Abner  a  zis  :  «Cine  e ti  i  de  ce  
strigi s -l tulburi pe rege ?»  
15. A r spuns David lui Abner : «Au nu 

ti tu b rbat i cine este asemenea ie în 
Israel ? De ce dar nu p ze ti pe regele, 
st pânul t u ? C ci a venit cineva din 
popor ca s  ucid  pe regele, st pânul t u.  

2 Reg. 3, 38.  

16. Nu faci bine ce faci ! Viu este 
Domnul, voi sunte i vrednici de moarte, 
pentru c  nu p zi i pe domnul vostru, 
unsul Domnului. Prive te, unde este 
suli a regelui i vasul cu ap  care era la 
capul lui !»  

2 Reg. 12, 5.  
17. Saul îns  a cunoscut glasul lui David 
i a zis : «Al t u este glasul acesta, fiul 

meu ?» Iar David a r spuns : «Al meu, 
domnul meu, rege !»  

1 Reg. 24, 17.  
18. Apoi a ad ugat : «Pentru ce urm re te 
domnul meu pe robul s u ? Ce-am f cut 
eu ? Sau ce r u este în mâna mea ?  

1 Reg. 17, 29; 20, 1; 24, 12.  
19. S  asculte dar regele, st pânul meu, 
cuvintele robului s u : Dac  Domnul te-a 
îndemnat împotriva mea, s  fie aceasta 
din partea ta jertf  cu bun  mireasm  ; iar 
dac  fiii oamenilor te-au pus la cale, 
blestema i s  fie ei înaintea Domnului, 

ci ei m-au izgonit acum, ca s  nu mai 
fac parte din mo tenirea Domnului, 
zicând : Mergi de sluje te la dumnezei 
str ini.  

Ps. 25, 8; 83, 11; 119, 2. Sir. 28, 15, 19.  
20. S  nu se verse îns  sângele meu pe 

mânt înaintea Domnului ; c ci regele 
lui Israel a ie it s  caute un purice, cum 
se caut  prepeli ele pe dealuri».  

1 Reg. 24, 15. Ps. 10, 1.  
21. Iar Saul a zis : «Am gre it ! Întoarce-
te, fiul meu David, c  nu- i voi mai face 

u, pentru c  sufletul meu a fost acum 
scump în ochii t i ; nebune te m-am 
purtat i am gre it foarte mult».  

1 Reg. 24, 18. Ps. 71, 14.  
22. David îns  a r spuns i a zis : «Iat  
suli a regelui ; s  vin  unul din oameni i 

 o ia,  
23. i s -i dea fiec ruia Domnul dup  
dreptatea lui i dup  credin , deoarece 
Domnul te-a dat pe tine ast zi în mâinile 
mele, dar cu n-am vrut s -mi ridic mâna 
mea asupra unsului Domnului ;  
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Ps. 17, 26. Pild. 24, 12. Os. 4, 9.  
24. i precum a fost acum via a ta 
pre ioas  în ochii mei, a a s  se 
pre uiasc  via a mea în ochii Domnului i 

 m  izb veasc  El de toat  strâmtorarea 
».  
25. Iar Saul a zis c tre David : 
«Binecuvântat s  fii tu, fiul meu David ; 
i  s  lucrezi  lucrul  t u  cu  spor  i  s -l  

ispr ve ti cu bine». i s-a dus David în 
drumul s u, iar Saul s-a întors la locul lui.  
CAP. 27 
David în iclag. 
1.  Atunci  i-a  zis  David  în  inima  sa  :  
«Voi c dea cândva în mâinile lui Saul i 
nu-mi r mâne nimic mai bun decât s  fug 
în ara Filistenilor ; astfel Saul va înceta 
de a m  mai c uta prin toate meleagurile 
lui Israel, iar eu voi sc pa din mâna lui».  
2. S-a sculat deci David i a plecat el 
însu i i cei ase sute de b rba i care erau 
cu el, la Achi , fiul lui Maoc, regele 
Gatului.  

1 Reg. 21, 10.  
3. i a tr it David la Achi  în Gat, el i 
oamenii lui, fiecare cu familia sa, David 
i amândou  femeile sale, Ahinoam 

izreeliteanca i Abigail carmeliteanca, 
fosta femeie a lui Nabal carmelitul.  

1 Reg. 25, 39-40; 30, 5.  
4.  i  i  s-a  spus  lui  Saul  c  David  a  fugit  
în Gat i nu s-a mai apucat s -l caute.  
5.  David îns  a zis c tre Achi  :  «De am 
aflat trecere înaintea ta, atunci s  mi se 
dea  loc  în  una  din  cet ile  rii  i  voi  
locui acolo ; la ce s  locuiasc  robul t u 
în cetatea regelui împreun  cu tine ?»  
6.  Atunci  i-a  dat  Achi iclagul  i  de  
aceea iclagul a r mas al regilor Iudei 
pân  ast zi.  

Iosua 15, 31. 1 Reg. 29, 4.  
7.  Tot  timpul  cât  a  tr it  David  în  ara  
Filistenilor a fost un an i patru luni.  

1 Reg. 29, 3.  

8. În vremea aceea a ie it David cu 
oamenii s i i au n lit asupra 
Ghe urenilor, Ghirzenilor i 
Amaleci ilor, care locuiau demult aceast  
ar  pân  la ur i pân  la ara Egiptului.  

Iosua 12, 5; 13, 17.  
9. i a pustiit David ara aceea i n-a l sat 
în via  nici b rbat, nici femeie ; iar oile 
i boii, asinii, c milele i lucrurile le-a 

luat i, întorcându-se, a venit la Achi .  
Deut. 25, 19.  

10. Iar Achi  a zis c tre David : «Asupra 
cui ai n lit acum ?» R spuns-a David : 
«Asupra laturii de miaz zi de Ierahmeel 
i asupra laturii de miaz zi a Cheneilor».  

11. i nu a l sat David în via  nici 
rbat,  nici  femeie,  nici  n-a  adus  în  Gat,  

zicând : «Ace tia ar putea s  ne pârasc i 
 zic  : A a a fost David i astfel a fost 

purtarea  lui  în  timpul  ederii  lui  în  ara  
Filistenilor».  
12. i s-a încrezut Achi  în David, zicând 
: «Acesta a ajuns s  fie urât poporului s u 
Israel i va fi pe veci sluga mea».  
CAP. 28 
Saul la vr jitoarea din Endor. 
1. În vremea aceea i-au adunat Filistenii 

tirea pentru r zboi, ca s  se bat  cu 
Israel. Deci a zis Achi  c tre David : 

tiut s i fie c  ai s  mergi cu mine la 
zboi i tu i oamenii t i».  

1 Reg. 29, 1.  
2. Iar David a r spuns lui Achi  : «Acum 
ai s  afli ce are s  fac  robul t u». i a zis 
Achi  lui David : «De aceea te i fac eu 
paznicul capului meu pentru totdeauna».  
3. Murind Samuel, l-a plâns tot Israelul i 
l-au îngropat în Rama, cetatea lui. Saul 
îns  izgonise pe cei ce chemau mor ii i 
pe ghicitori din ar .  

Lev 20, 27. Deut. 18, 11. 1 Reg. 25, 1.  
4. S-au adunat deci Filistenii i s-au dus 
de i-au a ezat tab ra la unem ; i-a 
adunat i Saul tot poporul lui Israel i i-a 

ezat tab ra pe Ghilboa.  
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Iosua 19, 18. 1 Reg. 31, 1.  
5. V zând îns  Saul tab ra Filistenilor, s-
a sp imântat i s-a tulburat tare inima lui.  
6. i a întrebat Saul pe Domnul, dar 
Domnul nu i-a r spuns nici în vis, nici 
prin Urim, nici prin prooroci.  

1 Reg. 28, 15. Iez. 14, 3.  
7.  Atunci  Saul  a  zis  slugilor  sale  :  
«C uta i-mi o femeie vr jitoare, ca s  
merg la ea s-o întreb». Iar slugile i-au 

spuns  :  «Este  aici  în  Endor  o  femeie  
vr jitoare».  

Lev 20, 27. Deut. 18, 10-11.  
8. Apoi i-a dezbr cat Saul hainele sale i 
a  îmbr cat  altele  i  s-a  dus  el  însu i  cu  
doi oameni i au venit la femeie noaptea ; 
i i-a zis Saul : «Rogu-te, ghice te-mi 

chemând un mort i scoate-mi pe cine î i 
voi spune eu !»  

1 Paral. 10, 13.  
9. Dar femeia i-a r spuns : «Tu tii ce a 

cut  Saul,  cum  a  alungat  el  din  ar  pe  
cei ce cheam  mor ii i pe ghicitori. 
Pentru ce dar întinzi tu curs  sufletului 
meu spre pieirea mea ?»  
10. i  s-a jurat Saul pe Domnul, zicând :  
«Viu este Domnul, nu vei suferi nici un 
necaz pentru fapta aceasta».  
11. Atunci femeia a întrebat : «Pe cine 

i scot ?» R spuns-a el : «Pe Samuel s  
mi-l scoli !»  

Is. 8, 19.  
12. Când a v zut femeia pe Samuel, a 

cnit tare. Apoi întorcându-se femeia 
tre Saul, a zis : «Pentru ce m-ai am git 

? Tu e ti Saul».  
13. I-a zis regele : «Nu te teme. Spune-mi 
ce vezi ?» i r spunzând, femeia a zis : 
«V d parc  un dumnezeu, ie ind din 

mânt».  
14. «Ce înf are are ?» a întrebat-o 
regele. Ea a r spuns : «Iese din p mânt 
un b rbat foarte b trân, îmbr cat cu o 
hain  lung ». Atunci a cunoscut Saul c  

acela este Samuel i a c zut cu fa a la 
mânt i s-a închinat.  

15.  A zis  Samuel  c tre  Saul  :  «Pentru  ce  
 tulburi, ca s  ies ?» Iar Saul a r spuns 

: «Îmi este tare greu ; Filistenii se lupt  
împotriva mea, iar Dumnezeu S-a 
dep rtat de mine i nu-mi mai r spunde 
nici prin prooroci, nici în vis, nici în 
vedenie ; de aceea te-am chemat, ca s  

 înve i ce s  fac».  
1 Paral. 10, 13. Sir. 46, 23.  

16. A zis Samuel : «La ce m  mai întrebi 
pe mine, dac  Domnul S-a dep rtat de 
tine i S-a f cut vr jma ul t u ?  
17. Domnul face ceea ce a gr it prin mine 
: Va lua Domnul domnia din mâinile tale 
i o va da lui David, aproapele t u.  

1 Reg. 15, 28.  
18. Deoarece tu n-ai ascultat glasul 
Domnului i n-ai împlinit iu imea mâniei 
Lui asupra lui Amalec, de aceea Domnul 
face aceasta cu tine acum.  

1 Reg. 13, 13; 15, 19.  
19. i va da Domnul pe Israel împreun  
cu tine în mâinile Filistenilor ; mâine tu i 
fiii t i ve i fi cu mine i tab ra lui Israel o 
va da Domnul în mâinile Filistenilor».  

Sir. 46, 23.  
20. Atunci Saul a c zut deodat  cu tot 
trupul s u la p mânt, c ci se sp imântase 
grozav de cuvintele lui Samuel ; afar  de 
aceasta i puterile îl p siser , c ci nu 
mâncase pâine toat  ziua aceea i toat  
noaptea.  
21. i s-a apropiat femeia aceea de Saul 
i v zând c  este tare însp imântat, a zis : 

«Iat  roaba ta a ascultat glasul t u i i-a 
pus via a în primejdie i a împlinit 
porunca ce i-ai dat.  
22. Rogu-te dar acum, ascult i tu glasul 
roabei tale ; î i voi aduce o buc ic  de 
pâine ; m nânc , s  prinzi putere, ca s  
pleci la drum».  
23.  Dar  el  n-a  voit,  ci  a  zis  :  «Nu  voi  
mânca !» i au început slugile lui s -l 



pag. 408/1780 

îndemne,  precum  i  femeia  ;  i  el  a  
ascultat glasul lor i s-a sculat de la 

mânt i a ezut pe pat.  
24. Iar femeia avea la casa ei i un vi el 
îngr at i s-a gr bit s -l taie ; apoi, luând 

in , a fr mântat i a copt azime.  
Fac. 18, 6.  

25. i a pus înaintea lui Saul i slugilor 
lui i ei au mâncat ; apoi s-au sculat i au 
plecat în aceea i noapte.  
CAP. 29 
David trimis înapoi de Filisteni. 
1. Atunci i-au adunat Filistenii toate 
cetele la Afec, iar Israeli ii i-au a ezat 
tab ra la fântâna cea din Izreel.  

1 Reg. 28, 1.  
2. C peteniile Filistenilor mergeau cu 
sutele  i  cu  miile  lor  ;  iar  David  i  cu  
oamenii lui mergeau în urm  cu Achi .  
3. C peteniile Filistenilor îns  au zis : 
«Ce este cu Evreii ace tia ?» Achi  a 

spuns c peteniilor Filistenilor : «Nu 
ti i oare c  acesta este David, robul lui 

Saul, regele lui Israel ? El este la mine de 
mai bine de un an i n-am g sit nimic r u 
la el de când a venit i pân  acum».  

1 Reg. 27, 7.  
4. i s-au mâniat pe el c peteniile 
Filistenilor : «D  drumul omului acestuia 

 se duc  s ad  la locul lui pe care i l-
ai hot rât tu i s  nu mai mearg  cu noi la 

zboi pentru ca s  nu se fac  în r zboi 
vr jma ul  nostru.  Cu  ce  poate  el  s  
dobândeasc  mila domnului s u decât cu 
capetele acestor oameni ?  

1 Paral. 12, 19.  
5. Nu este oare el acel David, c ruia i se 
cânta la hor  : Saul a biruit mii, iar David 
zeci de mii ?»  

1 Reg. 18, 7. Sir. 47, 7.  
6. Atunci a chemat Achi  pe David i i-a 
zis : «Viu este Domnul ! Tu e ti om 
cinstit i ochilor mei le-ar fi pl cut ca tu 

 intri i s  ie i cu mine în tabere ; c ci 
eu n-am v zut r u la tine de când ai venit 

la mine i pân  în ziua aceasta ; dar în 
ochii c peteniilor tu nu e ti bun.  
7. Întoarce-te dar acum i mergi s tos, 
ca s  nu ar i pe c peteniile Filistenilor».  
8. David îns  a zis c tre Achi  : «Ce-am 

cut eu oare i ce-ai g sit tu la robul t u 
de  când  am  venit  înaintea  fe ei  tale  i  
pân  în ziua aceasta ? Pentru ce s  nu 
merg i s  m  lupt cu vr jma ii domnului 
meu, regele ?»  

1 Reg. 20, 1.  
9. R spuns-a Achi  lui David : «Fii 
încredin at c  în ochii mei tu e ti bun, ca 
un înger al lui Dumnezeu ; dar 

peteniile Filistenilor au zis : El s  nu 
mearg  cu noi la r zboi.  

2 Reg. 14, 17.  
10. A adar scoal -te diminea , tu i robii 
st pânului  t u,  care  au  venit  cu  tine,  i  
duce i-v  la locul pe care vi l-am rânduit 
eu  i  s  nu  ai  gând  râu  în  inima  ta.  
Scula i-v  dar diminea i, când se va 
lumina, pleca i».  
11.  i  s-a  sculat  David,  i  oamenii  lui,  
diminea a ca s  plece i s  se întoarc  în 

mântul Filistenilor, iar Filistenii s-au 
dus la r zboi în Israel.  

1 Reg. 27, 7.  
CAP. 30 
David biruie te pe Amalec. 
1. A treia zi dup  ce David i oamenii lui 
au plecat la iclag, Amaleci ii au n lit 
din miaz zi asupra iclagului i, luându-
l, l-au ars cu foc.  
2. Iar femeile i pe to i câ i erau în el de 
la mic pân  la mare nu i-au ucis, ci i-au 
luat în robie i s-au dus în drumul lor.  
3. Când au ajuns David i oamenii s i Ia 
cetate, iat  aceasta era ars  cu foc, iar 
femeile lor i fiii i fiicele erau du i în 
robie.  
4. Atunci David i poporul ce era cu el au 
ridicat bocet i au plâns pân  când li s-au 
istovit puterile de plâns.  



pag. 409/1780 

5. i au fost duse în robie i amândou  
femeile lui David, Ahinoam izreeliteanca 
i Abigail carmeliteanca, fosta femeie a 

lui Nabal.  
1 Reg. 25, 42-43; 27, 3.  

6. David a fost tare tulburat, deoarece 
poporul voise s -l ucid  cu pietre, c ci 
poporul tot era am rât la suflet, fiecare 
pentru fiii s i i pentru fiicele sale.  

Fac. 49, 24. Ie . 17, 4.  
7. Dar David s-a înt rit cu n dejdea în 
Domnul Dumnezeul s u i a zis c tre 
preotul Abiatar, fiul lui Ahimelec : «Adu-
mi efodul». i a adus Abiatar efodul la 
David.  

4 Reg. 23, 9.  
8. i a întrebat David pe Domnul zicând : 
«S  urm resc eu oare aceast  ceat  ? O 
voi  ajunge  oare  ?»  i  i  s-a  r spuns  :  
«Urm re te-o, o vei ajunge i-i vei lua 
pr zile».  
9. Atunci s-a dus David el însu i i cei 
ase sute de b rba i care erau cu el i, 

sosind la pârâul Besor, s-au oprit acolo 
cei osteni i.  
10. David îns  cu patru sute de oameni au 
urm rit înainte, iar dou  sute de oameni 
s-au oprit, pentru c  n-au mai fost în stare 

 treac  prin Besor.  
11. Atunci au g sit în câmp pe un 
egiptean i l-au adus la David, i-au dat 
pâine s  m nânce i l-au ad pat cu ap .  
12. I-au mai dat înc  o jum tate de 
leg tur  de smochine, dou  leg turi de 
stafide i a mâncat acela i s-a înt rit, 

ci nu mâncase pâine i nu b use ap  de 
trei zile i trei nop i.  

Jud. 15, 19.  
13.  Apoi  David  i-a  zis  :  «Al  cui  i  de  
unde e ti tu ?» Iar acela a zis : «Eu sunt 
fiu de egiptean, robul unui amalecit i m-
a lep dat st pânul meu, pentru c  m  
îmboln visem de vreo trei zile.  
14. Noi am n lit în latura de miaz zi a 
Cheretienilor, în ara lui Iuda i în latura 

de miaz zi a lui Caleb, iar iclagul l-am 
ars cu foc».  

2 Reg. 8, 18.  
15. I-a zis David : «Po i s  m  duci pân  
la aceast  ceat  ?» i el a zis : «Jur -mi 
pe  Dumnezeu  c  nu  m  vei  omorî  i  nu  

 vei da în mâinile st pânului meu i eu 
te voi duce la aceast  ceat ».  
16.  David  i  s-a  jurat  i  el  l-a  dus.  i  iat  
Amaleci ii se risipiser  prin toat ara 
aceea, mâncau, beau i jucau de bucurie 
pentru marea prad  care o luaser  ei din 
ara Filistenilor i din p mântul lui Iuda.  

17. Atunci a n lit asupra lor David i i-
a m cel rit din zori i pân  a doua zi 
seara i nimeni din ei n-a sc pat, afar  de 
patru sute de tineri care s-au suit pe 

mile i au fugit.  
18. Apoi a luat David toate câte r piser  
Amaleci ii i a luat i pe cele dou  femei 
ale sale.  
19. i n-a pierit din al lor nimic, nici 
mare, nici mic, nici din fii, nici din fiice, 
nici  din  pr zi  ;  nici  din  tot  ce  luaser  
Amaleci ii de la ei : toate le-a adus înapoi 
David.  
20.  i  a  luat  David  toate  vitele  mari  i  
mici i cei ce mânau turma aceasta ziceau 
: «Aceasta este prada lui David».  
21. Dup  aceea a venit David la cele 
dou  sute de oameni care nu fuseser  în 
stare s -i urmeze i pe care îi l sase la 
pârâul  Besor  ;  i  au  ie it  ace tia  în  
întâmpinarea lui David i în întâmpinarea 
oamenilor care erau cu el. Iar David, 
apropiindu-se de acei oameni, i-a întrebat 
de s tate.  
22. Atunci cei r i i netrebnici dintre 
oamenii cei ce merseser  cu David au 
început s  zic  : «Pentru c  ei n-au mers 
cu noi, nu le vom da din pr zile ce am 
luat, ci s i ia fiecare numai femeia sa i 
copiii s i i s  plece».  
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23. David îns  a zis : «S  nu face i a a cu 
fra ii mei, acum, dup  ce Domnul ne-a 
dat nou  acestea i ne-a p zit i a dat în 
mâinile noastre taberele celor ce veniser  
asupra noastr .  
24. i apoi cine v  va asculta pe voi, în 
aceast  treab  ? Ace tia nu sunt mai r i 
decât noi. Ce parte au cei ce au mers la 

zboi, aceea i parte trebuie s  se împart  
i celorlal i».  

Num. 31, 27. Iosua 22, 8. 2 Mac. 8, 27.  
25. A a a fost totdeauna, din timpul acela 
i pân  acum, c ci a pus aceasta ca lege i 

ca dreptar pân  în ziua de ast zi.  
26. Apoi a venit David în iclag i a 
trimis din pr zi b trânilor lui Iuda, 
prietenii s i :  

2 Reg. 1, 1.  
27. Celor din Betel, din Rama de miaz zi 
i din Iatir ;  

Iosua 15, 58.  
28. Celor din Aroer, din Amada, din 
Sifmot, din E temoa i din Gat ;  

Deut. 3, 12.  
29. Celor din Chimat, din Safec, din 
Timat, din Racal, din cet ile 
Ierahmeeli ilor i din cet ile cheneene ;  

Jud. 1, 16. 1 Reg. 27, 10.  
30. Celor din Horma, din Cora an i din 
Atac ;  
31. Celor din Hebron i din toate locurile 
pe unde fusese David i oamenii lui, 
zicând : «Iat  v  trimit dar din pr zile 
luate de la vr jma ii Domnului».  
CAP. 31 
Moartea lui Saul. 
1. Filistenii îns  s-au b tut cu Israeli ii i 
au fugit ace tia de Filisteni i au c zut 
uci i pe muntele Ghelboa.  

1 Paral. 10, 1.  
2. i au ajuns Filistenii pe Saul i pe fiii 
lui i au ucis pe Ionatan, pe Aminadab i 
pe Melchi ua, fiii lui Saul.  

1 Reg. 14, 49.  

3. Lupta contra lui Saul ajunsese 
cumplit i arca ii îl lovir  pe acesta, 

nindu-l greu.  
4. Atunci a zis Saul purt torului s u de 
arme : Trage- i sabia i m  str punge cu 
ea, ca s  nu vin  ace ti net ia i împrejur 

 m  ucid i s i bat  joc de mine». 
Purt torul  de  arme  îns  n-a  voit,  c ci  se  
temea cumplit. Atunci Saul i-a luat sabia 
i s-a aruncat în ea.  

1 Paral. 10, 4.  
5. V zând purt torul de arme c  Saul a 
murit,  s-a  aruncat  i  el  în  sabia  sa  i  a  
murit cu el.  
6. A a a murit în ziua aceea Saul i cei 
trei fii ai lui i purt torul de arme al s u, 
precum i to i oamenii lui.  

1 Reg. 28, 19. 1 Paral. 10, 6.  
7. Israeli ii, care locuiau peste vale i 
peste Iordan, v zând c  osta ii israeli i au 
fugit i c  Saul i fiii lui au murit, i-au 

sit cet ile i au fugit, iar Filistenii au 
venit i s-au a ezat în ele.  

1 Paral. 10, 7.  
8.  A  doua  zi  Filistenii  au  venit  s  
jefuiasc  pe cei uci i i au g sit pe Saul i 
pe cei trei fii ai lui c zu i pe muntele 
Ghelboa.  
9. Ei i-au t iat capul, au luat armele de pe 
el i au trimis în toat ara Filistenilor ca 

 se vesteasc  despre aceasta în capi tile 
idolilor lor i poporului.  
10. Armele lui le-au pus în capi tea 
Astartei, iar trupul lui l-au spânzurat pe 
zidurile cet ii Bet-San.  

2 Reg. 21, 12. 1 Paral. 10, 10.  
11. Auzind locuitorii Iabe ului din 
Galaad cele ce f cuser  Filistenii cu Saul,  

2 Reg. 2, 4. 1 Paral. 10, 11.  
12. S-au ridicat to i oamenii puternici, au 
mers toat  noaptea i au luat trupul lui 
Saul i trupurile fiilor lui de pe zidurile 
cet ii Bet-San i le-au adus în Iabe i le-
au ars acolo ;  

2 Reg. 2, 4.  
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13. Iar oasele lor le-au luat i le-au 
îngropat sub un stejar în Iabe . Apoi au 

postit apte zile.  
2 Reg. 21, 12. 1 Paral. 10, 12

.  
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CARTEA A DOUA A REGILOR 
 

CAP. 1 
David plânge pe Saul i pe Ionatan. 
1.  Dup  moartea  lui  Saul,  când David  se  
întorcea din r zboiul ce-l purtase 
împotriva  Amaleci ilor  i  dup  ce  s-a  
oprit dou  zile în iclag,  

1 Reg. 27, 6; 30, 14, 26.  
2. Iat  c  a treia zi a venit un om din 
tab ra lui Saul. Acesta avea pe el hainele 
rupte i pe cap rân i dup  ce a ajuns la 
David, a c zut la p mânt i i s-a închinat.  

Fac. 37, 34. 1 Reg. 4, 12. Iov 2, 12.  
3.  Iar  David  i-a  zis  :  «De  unde  vii  tu  ?»  
«Am fugit din tab ra lui Israel», r spunse 
acela.  
4. «Spune-mi, a zis David, ce s-a 
întâmplat ?» «Poporul, a zis omul, a fugit 
din lupt i mul ime din popor a c zut i 
a  murit,  i  a  murit  i  Saul  i  fiul  s u  
Ionatan».  

2 Reg. 4, 10.  
5. «Cum tii c  Saul i fiul s u Ionatan au 
murit ?» a întrebat David pe tân rul care-
i adusese vestea.  
6. «Din întâmplare, m-am dus pe muntele 
Ghelboa, a zis omul ce-i gr ia, i iat  
Saul st tea sprijinit pe suli a sa, iar carele 
i c re ii îl ajungeau.  

7. Atunci el s-a întors i, v zându-m  pe 
mine,  m-a  strigat  i  eu  am  r spuns  :  
«Iat -m  !»  
8. i el mi-a zis : «Cine e ti tu ?» i eu i-
am r spuns : «Sunt un amalecit !»  
9. Atunci el mi-a zis : «Apropie-te de 
mine i m  ucide, c  durerea mor ii m-a 
cuprins i sufletul meu este înc  tot în 
mine !»  
10. i eu m-am apropiat i l-am ucis, c ci 
tiam c  n-are s  mai tr iasc  dup  
derea sa. Apoi am luat cununa regeasc  

de pe capul lui, br ara ce era la mâna lui 
i le-am adus aici la st pânul meu».  

11. Atunci a apucat David hainele sale i 
le-a  rupt  ;  asemenea  i  oamenii  cei  ce  
erau cu el i-au rupt hainele lor,  

1 Reg. 4, 12. 2 Reg. 3, 31.  
12. i au plâns i s-au tânguit i au postit 
pân  seara  dup  Saul  i  dup  fiul  s u  
Ionatan, dup  poporul Domnului i dup  
casa lui Israel, care c zuser  de sabie.  
13. Apoi David a zis c tre omul care-i 
spusese  acestea  :  «De  unde  e ti  tu  ?»  
«Eu,  a  zis  acela,  sunt  fiul  unui  str in  
amalecit».  
14. i  David a zis :  «Cum nu te-ai temut 
tu s i ridici mâna, ca s  ucizi pe unsul 
Domnului ?»  

1 Reg. 10, 1; 24, 7; 26, 9. Ps. 104, 15.  
15. Apoi chemând David pe unul din 
slujitori, i-a zis : «Vino de-l ucide !» i l-
a ucis.  

2 Reg. 4, 10, 12.  
16. Iar David a zis c tre el : «Sângele t u 

 fie pe capul t u, c ci buzele tale au 
rturisit împotriva ta, când ai zis : Eu 

am ucis pe unsul Domnului».  
Mat. 27, 25.  

17. i a plâns David pe Saul i pe 
Ionatan, fiul lui, prin aceast  cântare de 
jale,  
18. Pe care a poruncit s  o înve e fiii lui 
Iuda, dup  cum este scris  în cartea 
dreptului, unde se zice :  

Fac. 49, 8. Iosua 10, 13.  
19. «Podoaba ta, Israele, a fost doborât  
pe în imile tale ! Cum au c zut vitejii !  
20. Nu vesti i în Gat i nu da i de tire pe 
uli ele Ascalonului, ca s  nu se bucure 
fiicele Filistenilor, ca s  nu pr znuiasc  
fiicele celor net ia i împrejur !  

Jud. 11, 34; 14, 19. 1 Reg. 17, 23.  
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21. Mun ilor Ghelboa, s  nu mai cad  pe 
voi nici rou , nici ploaie ; i s  nu mai fie 
pe  voi  arini  roditoare,  c ci  acolo  a  fost  
doborât scutul celor r zboinici, scutul lui 
Saul,  ca  i  cum  n-ar  fi  fost  uns  cu  
untdelemn sfin it.  

1 Reg. 31, 1.  
22. Arcul lui Ionatan nu se întorcea f  
sânge de r ni i, f  gr simea celor 
puternici, nici sabia lui Saul nu se 
învârtea zadarnic !  

1 Reg. 14, 6.  
23. Saul i Ionatan, cei iubi i i uni i în 
via a lor, nici la moarte nu s-au desp it. 
Fost-au mai iu i decât vulturii i mai 
puternici decât leii !  
24. Fiicele lui Israel, plânge i pe Saul, cel 
ce v-a îmbr cat în purpur  cu podoabe i 
v-a pus pe haine podoabe de aur !  
25. Cum au c zut vitejii în toiul luptei ! 
Ucis a fost Ionatan pe în imile tale, 
Israele !  
26. Frate Ionatane, întristat sunt dup  
tine, c ci tu mi-ai fost foarte scump i 
iubirea ta a fost pentru mine mai presus 
de iubirea femeiasc  !  

1 Reg. 8, 1. 2 Reg. 9, 1.  
27. Cum au c zut cei viteji ! Pierit-a arma 
de r zboi !»  
CAP. 2 
David rege. R zvr tirea lui I bo et. 
1.  Dup  aceasta  David  a  întrebat  pe  
Domnul i a zis : «S  m  duc, oare, în 
vreuna din cet ile lui Iuda ?» «Du-te !», 
i-a zis Domnul. «Unde s  m  duc ?», a 
întrebat iar i David. «În Hebron», i s-a 

spuns.  
1 Reg. 23, 2; 30, 7-8.  

2. i s-a dus acolo David i cele dou  
femei ale sale, Ahinoam izreeliteanca i 
Abigail carmeliteanca, fosta femeie a lui 
Nabal.  

1 Reg. 25, 42.  

3. i pe oamenii cei ce fuseser  cu el i-a 
adus David pe fiecare cu familia lui i s-a 

ezat în cetatea Hebron.  
4. Atunci au venit b rba ii lui Iuda i au 
uns acolo pe David rege pentru casa lui 
Iuda, spunându-i-se lui David c  
locuitorii din Iabe ul Galaadului au 
îngropat pe Saul.  

1 Reg. 31, 11-12. 1 Mac. 2, 57.  
5. Atunci a trimis David soli la locuitorii 
din Iabe ul Galaadului, ca s  le spun  : 
«Binecuvânta i sunte i voi de Domnul, 
pentru c  a i ar tat mil  lui Saul, domnul 
vostru i unsul Domnului, i l-a i îngropat 
pe el i pe fiul lui, Ionatan.  

1 Reg. 15, 31.  
6. S  v  r spl teasc  dar Domnul cu mil  
i cu credincio ie, i eu v  voi face bine, 

pentru c  a i f cut aceasta.  
7. S  se înt reasc  mâinile voastre i s  
fi i curajo i, c ci st pânul vostru Saul a 
murit i casa lui Iuda m-a uns pe mine 
rege peste voi.  
8. Dar Abner, fiul lui Ner, c petenia 

tirilor lui Saul, a luat pe I bo et, fiul lui 
Saul, i l-a dus din tab ra lui la 
Mahanaim  

Fac. 32, 2. 1 Reg. 14, 50; 17, 50.  
9. i l-a f cut rege peste Galaad, A er, 
Izreel, Efrem, Veniamin i peste tot 
Israelul.  

Num. 32, 40. Iosua 19, 18.  
10. I bo et îns , fiul lui Saul, era ca de 
patruzeci de ani când s-a f cut rege peste 
Israel i a domnit doi ani ; iar cu David a 

mas numai casa lui Iuda.  
11. Tot timpul cât a domnit David în 
Hebron peste casa lui Iuda, au fost apte 
ani i ase luni.  

2 Reg. 5, 5.  
12. Atunci Abner, fiul lui Ner, i slugile 
lui I bo et, fiul lui Saul, au ie it din 
Mahanaim la Ghibeon i a ie it i Ioab, 
fiul eruiei, cu slugile lui David i s-au 
întâlnit la iazul Ghibeonului.  

Iosua 9, 3; 21, 17. Ier. 41, 12.  
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13. i s-au a ezat unii de o parte de iaz, 
iar al ii de cealalt  parte a iazului.  
14. i a zis Abner c tre Ioab : «S  se 
scoale tinerii i s  joace înaintea noastr  
!» «S  se scoale !», a zis Ioab.  
15. i s-au sculat i s-au dus un num r de 
doisprezece Veniamineni din partea lui 

bo et, fiul lui Saul, i doisprezece dintre 
slugile lui David.  
16. i s-au apucat de cap unul pe altul i 
i-au înfipt sabia unul altuia în coast i 

au c zut împreun . i s-a numit locul 
acela Helcat-Ha urim, (Locul S biilor), 
care se afl  în Ghibeon.  
17. Apoi s-a dat în ziua aceea b lia cea 
mai crâncen i Abner cu oamenii lui 
Israel au fost b tu i de slugile lui David.  
18. Acolo se aflau trei feciori ai eruiei : 
Ioab, Abi ai i Asael. Asael îns  era 
sprinten de picior, ca o c prioar  de 
câmp.  

1 Paral. 2, 16.  
19. i a alergat Asael dup  Abner i l-a 
urm rit, f  s  se abat  nici la dreapta, 
nici la stânga de pe urmele lui.  
20. i uitându-se Abner înapoi, a zis : 
«Asael,  tu  e ti  oare  ?»  «Eu  !»  a  zis  
acesta.  
21. «Abate-te la dreapta sau la stânga, a 
zis  Abner,  i  alege- i  unul  din  oameni  i  
ia armele lui !»  
22. Dar Asael nu a voit s  se lase de el. i 
a zis iar i Abner c tre Asael : «Las -te 
de mine, ca s  nu te dobor la p mânt. 
Atunci cu ce obraz m  voi ar ta înaintea 
lui Ioab, fratele t u ? Ce este aceasta ? 
întoarce-te la fratele t u !»  
23. Dar acela nu a voit s  se lase. Atunci 
Abner, întorcându- i lancea, l-a lovit în 
pântece i lancea a trecut printr-însul i el 
a c zut chiar acolo i a murit pe loc. i 
to i cei ce treceau pe la locul unde c zuse 
i murise Asael se opreau.  

2 Reg. 3, 27.  

24. Ioab i Abi ai înc  urm reau pe 
Abner. Soarele asfin ise când au sosit 
ace tia la dealul Amma ce vine în fa a 
Ghiahului, pe calea ce duce spre pustiul 
Ghibeonului.  
25. i atunci, adunându-se Veniaminenii 
împrejurul lui Abner, au alc tuit o o tire 
i au stat pe vârful unui deal,  

26. De unde a strigat Abner c tre Ioab i 
a zis : «Oare mereu va sfâ ia sabia ? Dare 
nu tii tu c  urm rile au s  fie dureroase ? 
Pân  când nu vei zice oamenilor s  
înceteze de a mai urm ri pe fra ii lor ?»  
27. «Viu este Dumnezeu, a zis Ioab, dac  
tu ne-ai fi gr it altfel, înc  de diminea  
ar fi încetat oamenii mei de a mai urm ri 
pe fra ii lor».  
28. Apoi a sunat Ioab din trâmbi i tot 
poporul s-a oprit i mai mult n-au mai 
urm rit pe Israeli i, încetând lupta.  

2 Reg. 18, 16.  
29. Abner îns i oamenii lui au mers pe 
es toat  noaptea aceea i au trecut 

Iordanul i, str tând tot Bitronul, au 
venit la Mahanaim.  
30. Ioab îns  s-a întors din urm rirea lui 
Abner i a adunat tot poporul i au lipsit 
de la num r, dintre oamenii lui David, 
nou sprezece in i, precum i Asael.  
31. Iar slugile lui David, lovind pe 
Veniamineni i pe oamenii lui Abner, au 

zut din ace tia trei sute aizeci de 
oameni.  
32. i luând pe Asael, l-au îngropat în 
mormântul tat lui s u, ce se afl  în 
Betleem. Apoi Ioab cu oamenii s i au 
mers toat  noaptea i în rev rsatul zorilor 
au ajuns la Hebron.  
CAP. 3 
Abner ucis de Ioab. 
1. i a inut mult  vreme du nia între 
casa lui Saul i casa lui David. David îns  
se înt rea mereu, iar casa lui Saul sl bea 
din ce în ce mai mult.  
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2 Reg. 5, 10.  
2. Lui David i s-au n scut ase fii în 
Hebron. Întâiul s u n scut a fost Amnon 
din Ahinoam, izreeliteanca.  

1 Paral. 3, 1.  
3. Al doilea fiu al lui a fost Chileab din 
Abigail carmeliteanca, fosta femeie a lui 
Nabal. Al treilea a fost Abesalom, fiul 
Maachei, fiica lui Talmai, regele 
Ghe urului.  

1 Paral. 3, 1-2.  
4. Al patrulea a fost Adonia, fiul 
Haghitei. Al cincilea a fost efatia, fiul 
Abitalei.  

3 Reg. 1, 5.  
5. Iar al aselea a fost Itream din Egla, 
femeia lui David. Ace tia i s-au n scut lui 
David în Hebron.  

1 Paral. 3, 3.  
6. Pe când era du nie între casa lui 
Saul i casa lui David, Abner inea cu 
casa lui Saul.  
7. Saul avusese o concubin  cu numele 
Ri pa, fiica lui Aia. Abner a intrat la ea, 
iar  I bo et  a  zis  c tre  Abner  :  «La  ce  ai  
intrat tu la concubina tat lui meu ?»  

2 Reg. 21, 8.  
8. Abner îns , mâniindu-se stra nic de 
vorbele lui I bo et, a zis : «Au doar  eu 
sunt cap de câine ? Eu, împotriva casei 
lui Iuda, am ar tat acum mil  casei lui 
Saul, tat l t u, fra ilor lui i prietenilor 
lui, i nu te-am dat în mâinile lui David ; 
iar  tu  îmi  g se ti  acum  vin  pentru  o  
femeie ?  

1 Reg. 24, 15. 2 Reg. 9, 8; 16, 9.  
9. A a i a a s  fac  Dumnezeu lui Abner 
i înc i mai mult s -i fac  ! Precum s-a 

jurat Domnul lui David, tocmai a a voi i 
face în ziua aceasta :  
10. Voi lua domnia de la casa lui Saul i 
voi pune tronul lui David peste casa lui 
Israel i peste Iuda, de la Dan pân  la 
Beer- eba».  

Jud. 20, 1. 1 Reg. 3, 20. 2 Reg. 17, 11.  

11. i n-a putut I bo et s  r spund  lui 
Abner nimic, c ci se temea de el.  

Luc. 14, 6.  
12.  Abner  îns  a  trimis  din  partea  sa  
vestitori la David în Hebron, unde se afla 
el, s -i zic  : «Al cui este p mântul acesta 
?», i s -i mai zic  înc  : «Încheie 
leg mânt cu mine i mâna mea va fi cu 
tine, ca s  întoarc  la tine pe tot poporul 
lui Israel !»  
13. Iar David a r spuns : «Bine, voi 
încheia leg mânt cu tine ; dar te rog un 
lucru anume : nu vei vedea fa a mea, 
dac  nu vei aduce cu tine i pe Micol, 
fiica lui Saul, când vei veni s  te vezi cu 
mine».  
14. Apoi a trimis David soli la I bo et, 
fiul lui Saul, s -i zic  : «D -mi pe femeia 
mea, Micol, pe care am luat-o de femeie 
pentru o sut  de prepu uri filistene».  

1 Reg. 18, 25, 27.  
15. i a trimis I bo et i a luat-o de la 

rbatul ei, de la Paltiel, fiul lui Lai  ;  
1 Reg. 25, 44.  

16.  i  s-a  dus  cu  ea  i  b rbatul  ei  i  a  
petrecut-o cu plângere pân  la Bahurim. 
Dar Abner a zis c tre el : «Du-te înapoi 
!» i acela s-a întors.  
17. Atunci s-a întors Abner c tre b trânii 
lui Israel i a zis : «Voi i ieri i alalt ieri 

i dorit ca David s  fie rege peste voi ;  
18. Acum face i aceasta, c ci Domnul a 
zis c tre David : Prin mâna robului Meu 
David voi izb vi poporul Meu Israel din 
mâna Filistenilor i din mâna tuturor 
vr jma ilor lui».  

2 Reg. 5, 2.  
19.  La  fel  a  gr it  Abner  i  
Veniaminenilor. S-a dus apoi Abner la 
Hebron, ca s  spun  lui David tot ce 
dorea Israel i toat  casa lui Veniamin.  

1 Paral. 12, 29.  
20. i a venit Abner la David în Hebron, 
i cu el au venit i dou zeci de oameni, i 
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a f cut David osp  pentru Abner i 
pentru înso itorii lui.  
21. Abner a zis lui David : «Eu m  voi 
scula i m  voi duce i voi aduna la 
regele, st pânul meu, tot poporul lui 
Israel ca s  fac  leg mânt cu tine i vei fi 
rege peste to i, dup  cum dore te sufletul 

u». Iar David a dat drumul lui Abner i 
s-a dus cu pace.  
22. i iat  slugile lui David cu Ioab au 
venit de la b lie i au adus cu ei prad  
mult . Dar Abner nu mai era cu David în 
Hebron, c ci David îi d duse drumul i se 
dusese cu pace.  

2 Reg. 4, 1.  
23. i când Ioab i toat  o tirea lui au 
venit, i s-a spus lui Ioab : «Abner, fiul lui 
Ner, a venit la rege i acesta i-a dat 
drumul de s-a dus cu pace».  
24.  Atunci  a  venit  Ioab  la  rege  i  a  zis  :  
«Ce ai f cut ? Iat  a venit la tine Abner ; 
de ce n-ai dat drumul s  plece ?  
25.  Tu  tii  pe  Abner,  fiul  lui  Ner  ;  el  a  
venit s  te în ele i s  afle pe unde intri i 
pe unde ie i i s  cunoasc  tot ceea ce 
faci tu».  

2 Reg. 10, 3.  
26. Ie ind apoi Ioab de la David, a trimis 
oameni dup  Abner i l-au întors ace tia 
de la fântâna Sira, f tirea lui David.  
27. i când Abner s-a întors la Hebron, 
Ioab l-a b gat pe poart  în untru, ca i 
cum ar fi vrut s  vorbeasc  cu el în tain , 
i acolo l-a lovit în pântece. i a murit 

Abner pentru sângele lui Asael, fratele lui 
Ioab.  

2 Reg. 2, 23; 20, 10. 3 Reg. 2, 5, 32.  
28. Auzind în urm  David de aceasta, a 
zis : «Nevinovat sunt eu i regatul meu în 
veac înaintea Domnului de sângele lui 
Abner, fiul lui Ner ; cad  el pe capul lui 
Ioab i peste toat  casa tat lui s u ;  
29. Niciodat  s  nu lipseasc  din casa lui 
Ioab cei ce p timesc de scurgere, cei 

lepro i, cei ce merg în cârji, cei omorâ i 
de sabie i cei lipsi i de pâine».  

Lev 15, 2-3. 3 Reg. 2, 33. 4 Reg. 5, 27.  
30. Ioab îns i fratele s u Abi ai 
uciseser  pe Abner, pentru c  acesta 
omorâse pe fratele lor Asael în lupta de la 
Ghibeon.  

2 Reg. 2, 23. 3 Reg. 2, 5.  
31. David îns  a zis c tre Ioab i c tre to i 
oamenii care erau cu el : «Rupe i-v  
hainele i v  încinge i cu sac i jeli i pe 
Abner !»  

Ioil 2, 13.  
32. Apoi regele David a mers dup  sicriul 
lui  i,  când  a  fost  îngropat  Abner  în  
Hebron, regele a plâns tare la mormântul 
lui Abner i a plâns i tot poporul.  
33. i a zis regele, când plângea pe Abner 
:  
34.  «Cum  s  moar  Abner  ca  un  r u  ?  
Mâinile nu i-au fost legate, nici 
picioarele nu- i erau înc tu ate, ci ai 

zut ca cei doborâ i de tâlhari !»  
35. Atunci tot poporul a început s  plâng  
înc i mai tare dup  el. i a venit tot 
poporul s  aduc  lui David pâine, când 
înc  era ziu  ; îns  David s-a jurat, zicând 
: «A a i a a s  fac  Dumnezeu cu mine 
i  înc i  mai  mult  s  fac ,  de  voi  gusta  

pâine sau altceva înainte de asfin itul 
soarelui».  

2 Reg. 19, 13.  
36. i a aflat de aceasta tot poporul i i-a 
pl cut aceasta, cum pl cea întregului 
popor tot ceea ce f cea regele.  
37. i a aflat în ziua aceea tot poporul i 
tot Israelul c  nu din pricina regelui s-a 

vâr it uciderea lui Abner, fiul lui Ner.  
38. i a zis regele c tre slugile sale : 

ti i voi oare c  ast zi a c zut în Israel 
un b rbat i o c petenie mare ?  

1 Reg. 26, 15.  
39. Eu ast zi sunt înc  slab, de i sunt uns 
rege ; iar oamenii ace tia, fiii eruiei, 
sunt mai tari decât mine. S  r spl teasc  
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deci Domnul celui ce face r u dup  
utatea lui !»  

3 Reg. 2, 32. Ps. 61, 11.  
CAP. 4 

bo et ucis ; David îl r zbun . 
1. Auzind I bo et, fiul lui Saul, c  a murit 
Abner în Hebron, i-au sl bit mâinile i tot 
Israelul s-a tulburat.  

Is. 13, 7. Ier. 50, 43.  
2. I bo et, fiul lui Saul, avea dou  

petenii de o tire ; numele unuia era 
Baana i numele celuilalt era Rechab, 
feciorii lui Rimon Beeroteanul, din 
urma ii lui Veniamin, c ci i Beerotul se 
socotea al lui Veniamin.  

Iosua 18, 25.  
3. i au fugit Beerotenii la Ghitaim 

mânând acolo ca str ini pân  azi.  
1 Reg. 31, 7.  

4. De la Ionatan, fiul lui Saul, r sese 
ura fiu chiop. Acesta era de cinci ani, 
când a venit din Israel vestea despre 
moartea lui Saul i a lui Ionatan, iar doica 
lui l-a luat i a fugit. Dar pe când fugea 
ea gr bit , el a c zut i a r mas chiop. 
Numele lui era Mefibo et.  

1 Reg. 29, 11. 2 Reg. 9, 3. 1 Paral. 9, 40.  
5. Atunci au plecat Rechab i Baana, fiii 
lui Rimon Beeroteanul, i au venit în casa 
lui I bo et chiar în ar a zilei ; acesta 
îns  dormea de amiaz  în patul s u.  

2 Reg. 2, 8.  
6. Iar portarului casei, care cur ise grâu, 
îi venise somn i adormise. Atunci 
Rechab i Baana, fratele s u, au intrat în 
cas ,  ca i  cum ar fi  vrut s  ia grâu, i  l-
au  lovit  pe  I bo et  în  stomac  i  apoi  au  
fugit.  
7. i când intraser  ei în cas , I bo et 
dormea în patul s u, în odaia sa de 
dormit, i ei l-au lovit i l-au omorât i i-
au t iat  capul i  au luat capul lui cu ei i  
au mers prin câmpie toat  noaptea  
8. i au adus capul lui I bo et la David, 
în  Hebron,  i  au  zis  c tre  rege  :  «Iat  
capul lui I bo et, fiul lui Saul, du manul 

u, care a c utat sufletul t u. Acum 
Domnul a r zbunat pe domnul meu 
regele, împotriva lui Saul, vr jma ul t u, 
i împotriva urma ilor lui».  

9. i r spunzând David lui Rechab i lui 
Baana, fratele lui, feciorii lui Rimon 
Beeroteanul, le-a zis : «Viu este Domnul, 
Care a izb vit sufletul meu din tot 
necazul,  

Fac. 48, 16.  
10. C  dac  pe cel ce mi-a adus vestea i 
a zis : «Iat  a murit Saul i Ionatan», i se 
socotea pe sine vestitor de bucurie, eu, în 
loc s -l r spl tesc, l-am prins i l-am ucis 
în iclag,  

2 Reg. 1, 4.  
11. Apoi acum, când ni te oameni 
netrebnici au ucis un om nevinovat în 
casa  lui  i  în  patul  lui,  oare  nu  voi  cere  
sângele lui din mâinile voastre i nu v  
voi stârpi de pe p mânt ?»  
12. i a poruncit David slugilor i i-au 
ucis, i le-au t iat mâinile i picioarele i 
le-au spânzurat deasupra iazului din 
Hebron. Iar capul lui I bo et l-au luat i l-
au îngropat în mormântul lui Abner, în 
Hebron.  

2 Reg. 1, 15; 3, 32.  
CAP. 5 
David rege peste tot Israelul. 
1. Atunci au venit toate triburile lui Israel 
la David în Hebron i au zis :  

1 Paral. 11, 1.  
2. «Iat , noi suntem oasele tale i carnea 
ta. Înc  de pe când Saul domnea peste 
noi, tu ai pov uit pe Israel i Domnul a 
zis c tre tine : Tu vei pa te pe poporul 
Meu Israel i tu vei fi pov uitorul lui 
Israel».  

Fac. 29, 14. 1 Reg. 18, 16; 25, 30. Ps. 77, 71.  
3. Au venit to i b trânii lui Israel la rege 
în Hebron i a încheiat cu ei regele David 
leg mânt în Hebron, înaintea Domnului ; 
i au uns pe David rege peste tot Israelul.  

1 Paral. 11, 3.  
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4. David îns  era ca de treizeci de ani 
când s-a f cut rege i a domnit patruzeci 
de ani.  

3 Reg. 2, 11.  
5. În Hebron a domnit peste Iuda apte 
ani i ase luni, iar în Ierusalim a domnit 
treizeci i trei de ani peste tot Israelul i 
peste Iuda.  

2 Reg. 2, 11. 1 Paral. 29, 27.  
6. Atunci au pornit regele i oamenii lui 
la Ierusalim, împotriva Iebuseilor, 
locuitorii rii aceleia. Dar ace tia au zis 

tre David : «Nu vei intra aici, c ci te 
vor goni orbii i chiopii care zic : David 
nu va intra aici !»  

Iosua 15, 63. Jud. 19, 10. 1 Paral. 11, 4.  
7. David îns  a luat cetatea Sionului ; 
aceasta este cetatea lui David.  

3 Reg. 2, 10.  
8. i a zis David în ziua aceea : «Tot cel 
ce va ucide pe Iebusei s  loveasc  cu 
lancea i pe chiopii i pe orbii care ur sc 
sufletul lui David». De aceea se i zice : 
«Orbul i chiopul nu vor intra în casa 
Domnului !»  

Iosua 15, 63. 1 Paral. 11, 6. Ps. 114, 5-7.  
9. Atunci s-a mutat David în cetate i a 
numit-o cetatea lui David ; i a f cut 
înt rituri de jur împrejur, de la Milo i 
pân  în untru.  

3 Reg. 9, 15. 1 Paral. 11, 8.  
10. i a prop it David i s-a în at, i 
Domnul Dumnezeul Savaot era cu el.  
11. În vremea aceea a trimis Hiram, 
regele Tirului, soli la David i lemn de 
cedru, tâmplari, pietrari i zidari, i 
ace tia au f cut cas  lui David.  

1 Paral. 14, 1.  
12.  i  a  în eles  David  c  Domnul  l-a  
înt rit rege peste Israel i a în at regatul 

u din pricina poporului s u Israel.  
1 Paral. 14, 2. Ps. 29, 1.  

13. i i-a mai luat David femei i 
concubine din Ierusalim, dup  ce a venit 
din Hebron.  

14. i i s-au mai n scut lui David fii i 
fiice. Iat i numele celor ce i s-au n scut 
în Ierusalim : amua i obab, Natan i 
Solomon ;  

1 Paral. 3, 5. Luc. 3, 31.  
15. Ibhar i Eli ua, Nefeg i Iafia ;  
16. Eli ama, Eliada i Elifelet ; Samae, 
Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, 
Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, 
Baalimat i Elifaat.  

1 Paral. 14, 7.  
17. Iar dac  au auzit Filistenii c  David a 
fost uns rege peste Israel, s-au ridicat 
Filistenii cu to ii s  caute pe David. 
Auzind îns  David, s-a dus în cetate ;  

1 Paral. 14, 8.  
18. Iar Filistenii au venit i s-au a ezat în 
valea Refaim.  

Iosua 15, 8.  
19. i a întrebat David pe Domnul, 
zicând : «S  m  duc oare împotriva 
Filistenilor ? Îi vei da Tu, oare, în mâinile 
mele ?» «Du-te, a zis Domnul c tre 
David, c ci Eu voi da pe Filisteni în 
mâinile tale !»  

1 Reg. 23, 2; 30, 8.  
20. Atunci s-a dus David la Baal-Pera im 
i i-a lovit acolo i a zis David : «Domnul 

a m turat pe vr jma ii mei dinaintea mea, 
ca i cum i-ar fi luat apa». i de aceea s-a 
i dat locului aceluia numele de Baal-

Pera im.  
1 Paral. 14, 11. Is. 28, 21.  

21. Filistenii îns i-au l sat acolo idolii 
lor, iar David i oamenii s i i-au luat i a 
poruncit s -i ard  cu foc.  

Deut. 7, 5. 1 Reg. 31, 9. 1 Paral. 14, 12.  
22. Dar Filistenii au n lit iar i i s-au 

ezat în valea Refaim.  
23. David a întrebat din nou pe Domnul, 
zicând : «S  m  duc oare împotriva 
Filistenilor i îi vei da Tu oare în mâinile 
mele ?» «S  nu ie i înaintea lor, i-a 

spuns El, ci i-ai pe la spate i înainteaz  
spre ei dinspre dumbrava murelor ;  
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24. i când vei auzi un zgomot, ca i cum 
ar veni pe vârful arborilor dumbr vilor, 
atunci s  porne ti, c ci atunci a pornit 
Domnul înaintea ta, ca s  loveasc  o tirea 
Filistenilor».  

Jud. 4, 14.  
25. i a f cut David cum i-a poruncit 
Domnul i a lovit pe Filisteni de la 
Ghibeon pân  la Ghezer.  

Jud. 19, 13. 1 Paral. 14, 16.  
CAP. 6 
David s rb tore te aducerea 
chivotului. 
1. Dup  aceea a adunat David din nou pe 
to i ale ii s i din Israel, ca la treizeci de 
mii.  

1 Paral. 13, 5.  
2. i, David, cu tot poporul care era cu el, 
a pornit la Baalat în Iuda, ca s  aduc  
chivotul Domnului, asupra c ruia este 
chemat numele Domnului Savaot Cel ce 
ade pe heruvimi.  

Ie . 25, 20. Ps. 98, 1.  
3. i punând chivotul Domnului într-un 
car nou, l-au scos din casa lui Aminadab ; 
iar fiii lui Aminadab, Uza i Ahio, 
duceau carul cel nou.  

1 Reg. 6, 7; 7, 1.  
4. i l-au adus cu chivotul Domnului din 
casa lui Aminadab cea de pe deal i Ahio 
mergea înaintea chivotului Domnului.  
5. Iar David i to i fiii lui Israel cântau 
înaintea Domnului din tot felul de 
instrumente muzicale de lemn de 
chiparos, din harpe, din psaltire, din 
timpane, din fluiere i din chimvale.  
6. Când îns  au ajuns la aria lui Nachon, 
Uza i-a întins mâinile sale spre chivotul 
Domnului ca s -l sprijine, i s-a apucat de 
el, c ci boii erau gata s -l r stoarne.  

1 Paral. 13, 9.  
7.  Domnul  îns  s-a  mâniat  pe  Uza  i  l-a  
lovit Dumnezeu chiar acolo pentru 
îndr zneala lui i a murit el acolo lâng  
chivotul Domnului.  

Lev 10, 2.  

8. Atunci s-a întristat David c  a lovit 
Domnul pe Uza i locul acesta i pân  
ast zi se cheam  Perei-Uza.  

1 Paral. 13, 11.  
9. i s-a temut David în ziua aceea de 
Domnul i a zis : «Cum va intra chivotul 
Domnului la mine ?»  

Mat. 8, 34. Luc. 5, 8. Fapt. 5, 13.  
10. i n-a voit David s  duc  chivotul 
Domnului la sine, în cetatea lui David, ci 
l-au întors în casa lui Obed-Edom 
Gateanul.  

1 Paral. 13, 13.  
11. i a r mas chivotul Domnului în casa 
lui Obed-Edom Gateanul trei luni i a 
binecuvântat Domnul pe Obed-Edom i 
toat  casa lui.  

1 Paral. 13, 14.  
12. Iar când i s-a spus regelui David i i 
s-a zis : «Domnul a binecuvântat casa lui 
Obed-Edom i toate câte erau ale lui 
pentru chivotul Domnului», atunci s-a 
dus David i a adus cu alai chivotul 
Domnului din casa lui Obed-Edom în 
cetatea lui David.  

2 Reg. 5, 7. 1 Paral. 13, 14; 15, 16.  
13. Dar când cei ce duceau chivotul 
Domnului f ceau câte ase pa i, el 
aducea jertf  un vi el i un berbec.  
14. i David d uia cât putea înaintea 
Domnului i era îmbr cat cu efod de in.  

Ps. 83, 2.  
15. A a a adus David i tot poporul 
chivotul Domnului cu strig te i cu 
sunete de trâmbi .  

1 Paral. 15, 28.  
16. Iar când a intrat chivotul Domnului în 
cetatea lui David, Micol, fiica lui Saul, se 
uita pe fereastr i, v zând pe regele 
David s rind i jucând înaintea 
Domnului, l-a dispre uit în inima sa.  

1 Paral. 15, 29. 1 Cor. 2, 14.  
17. i au dus chivotul Domnului i l-au 
pus la locul lui, în mijlocul cortului, pe 
care-l f cuse pentru el David ; apoi David 
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a adus arderi de tot înaintea Domnului i 
jertfe de împ care.  

1 Paral. 15, 1; 16, 1.  
18. Iar dac  a ispr vit David de adus 
arderile de tot i jertfele de împ care, a 
binecuvântat poporul în numele 
Domnului Savaot.  

Num. 6, 24. 1 Paral. 16, 2.  
19. i a împ it la tot poporul, la toat  
mul imea lui Israel de la Dan pân  la 
Beer- eba, fiec ruia, atât b rba ilor cât i 
femeilor, câte o pâine i câte o bucat  de 
carne fript i câte o turt . i s-a dus tot 
poporul, mergând fiecare la casa sa.  

1 Paral. 16, 3, 43.  
20.  Dar  când  s-a  întors  David  ca  s  
binecuvânteze casa sa, atunci Micol, fiica 
lui Saul, i-a ie it întru întâmpinare i i-a 
zis : «Cât  cinste i-a f cut azi regele lui 
Israel, descoperindu-se înaintea ochilor 
roabelor i robilor s i, cum se descoper  
un om de nimic».  
21. «Înaintea Domnului voi juca, a zis 
David c tre Micol ; binecuvântat este 
Domnul, Cel ce m-a ales pe mine în locul 
tat lui t u i a casei lui întregi, înt rindu-

 cârmuitor al poporului Domnului, 
Israel ; cânta-voi i voi juca înaintea 
Domnului.  

2 Reg. 5, 2.  
22.  i  înc i  mai  mult  m  voi  înjosi  i  
voi fi înc i mai mic în ochii t i, iar 
înaintea slujnicilor de care gr ie ti tu, voi 
fi în cinste».  

1 Reg. 2, 30. Ps. 83, 11; 130, 1-2.  
23. i Micol, fiica lui Saul, n-a avut copii 
pân  în ziua mor ii ei.  

2 Reg. 21, 8.  
CAP. 7 
Domnul vorbe te lui David prin 
proorocul Natan. 
1. Pe când regele tr ia în casa sa i-l 
lini tise Domnul dinspre to i vr jma ii s i 
de primprejur,  

2. A zis regele c tre proorocul Natan : 
«Iat , eu locuiesc în cas  de cedru, iar 
chivotul Domnului st  în cort».  

1 Paral. 17, 1. Ps. 131, 3. Fapt. 7, 46.  
3. «Tot ce ai la inim , a zis Natan c tre 
rege, mergi i f , c ci Domnul este cu 
tine !»  

1 Paral. 17, 2. Sir. 47, 1.  
4. i chiar în noaptea aceea a fost 
cuvântul Domnului c tre Natan, zicând :  

1 Paral. 17, 3-4.  
5. «Mergi i spune robului Meu David : 

a gr ie te Domnul : Tu oare ai s -Mi 
zide ti cas  pentru locuin a Mea,  

3 Reg. 8, 19.  
6. Când Eu n-am locuit în cas  din timpul 
în care am scos pe fiii lui Israel din Egipt 
i pân  ast zi, ci am trecut din cort în cort 

?  
7. Pe oriunde am umblat cu to i fiii lui 
Israel, am spus Eu, oare, m car o vorb  
cuiva din semin ii, c ruia i-am încredin at 

 p storeasc  poporul Meu Israel i am 
zis Eu oare : Pentru ce nu-Mi face i cas  
de cedru ?  
8. i acum a a s  zici robului Meu David 
: A a zice Domnul Savaot : Te-am luat de 
la stân , de la oi, ca s  fii pov uitorul 
poporului Meu Israel ;  

1 Reg. 16, 11-12. Ps. 77, 70-71.  
9. Am fost cu tine pretutindeni ; oriunde 
ai umblat, am stârpit pe to i vr jma ii t i 
dinaintea fe ei tale i am f cut numele t u 
mare, ca numele celor mari de pe p mânt.  
10. Voi tocmi loc pentru poporul Meu, 
pentru Israel, îl voi înr cina i va tr i el 
în  pace  la  locul  s u  i  mai  mult  nu se  va  
mai nelini ti ; oamenii necredincio i nu-l 
vor mai strâmtora, ca mai înainte,  

4 Reg. 21, 8. 2 Paral. 33, 8. Ps. 88, 22.  
11. Pe vremea când puneam judec tori 
peste poporul Meu Israel. Ba te voi lini ti 
i pe tine dinspre vr jma ii t i.  

12. Iat  Domnul î i veste te c i va înt ri 
casa, iar când se vor împlini zilele tale i 
vei r posa cu p rin ii t i, atunci voi ridica 
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dup  tine  pe  urma ul  t u,  care  va  r ri  
din coapsele tale i voi înt ri st pânirea 
sa.  
3 Reg. 8, 20. 2 Paral. 21, 7. Ps. 60, 7; 88, 3; 131, 11. Fapt. 

2, 30; 13, 23, 32; 26, 6. Rom. 1, 4.  
13. Acela va zidi cas  numelui Meu i Eu 
voi înt ri scaunul domniei lui în veci.  

3 Reg. 5, 5; 6, 12. Ps. 88, 29. În el. 9, 8. Ioan 12, 34.  
14. Eu voi fi  aceluia tat ,  iar el  Îmi va fi  
fiu ; de va gre i, îl voi pedepsi Eu cu 
toiagul b rba ilor i cu loviturile fiilor 
oamenilor,  

4 Reg. 8, 19. 1 Paral. 17, 13. Ps. 88, 26, 32. Evr. 1, 5.  
15. Dar mila Mea nu o voi lua de la el 
cum am luat-o de la Saul, pe care l-am 
lep dat înaintea fe ei tale.  

1 Reg. 15, 23. Ps. 88, 49. Luc. 1, 72.  
16. Casa ta va fi neclintit , regatul t u va 

mâne ve nic înaintea ta i tronul t u va 
sta în veci».  

3 Reg. 11, 38. Ps. 88, 34, 36. Luc. 1, 33. Ioan 12, 34.  
17. Toate cuvintele acestea i toat  
vedenia aceasta le-a spus Natan lui 
David.  

1 Paral. 17, 15.  
18. Atunci s-a dus regele David i, stând 
înaintea fe ei Domnului, a zis : «Cine 
sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, i ce 
este casa mea, de m-ai m rit a a ?  

Fac. 32, 10. 1 Paral. 17, 16.  
19. Ba înc  aceasta s-a p rut lucru mic în 
ochii T i, Doamne Dumnezeul meu, i ai 
mai vestit înc i de viitorul casei robului 

u ! Este aceasta, oare lucru omenesc, 
Doamne Dumnezeul Meu ?  

1 Paral. 17, 17. Fapt. 2, 30.  
20. Ce mai poate s i spun  David ? Tu 
tii pe robul T u, Doamne Dumnezeule !  

1 Paral. 17, 18. Ps. 138, 1-2. Ioan 21, 16.  
21. Pentru cuvântul T u i dup  inima Ta 
faci aceasta, descoperind toat  m rirea 
aceasta robului T u.  

Luc. 1, 32.  
22. În toate e ti mare, Doamne 
Dumnezeule, c ci nu este asemenea ie i 
nu este Dumnezeu afar  de Tine, dup  

toate câte am auzit noi cu urechile 
noastre.  

Ps. 85, 10. Is. 44, 6; 45, 21.  
23. Cine este asemenea poporului T u 
Israel, singurul popor de pe p mânt, 
pentru care a venit Dumnezeu, ca s i-I 
câ tige de popor, s i preasl veasc  
numele Lui i s  s vâr easc  lucruri mari 
i minunate, înaintea poporului T u, pe 

care Tu i l-ai câ tigat de la Egipteni, 
izgonind popoarele i zeii lor ?  

Deut. 4, 7; 33, 29. 1 Paral. 17, 21. Ier. 32, 21.  
24. i Tu i-ai înt rit pe poporul T u 
Israel, ca popor al T u pe veci, i Tu ; 
Doamne, Te-ai f cut Dumnezeul lui.  

Fac. 17, 7. Ier. 31, 33.  
25. i acum, Doamne Dumnezeule, 
înt re te pe veci cuvântul pe care l-ai 
rostit despre robul T u i despre casa lui 
i împline te ceea ce i-ai sortit,  

26. Ca s  preaînal e numele T u în veci i 
 se zic  : Domnul Savaot este 

Dumnezeu peste Israel. Casa robului T u 
David s  fie tare înaintea fe ei Tale.  
27. De vreme ce Tu, Doamne Savaot, 
Dumnezeul lui Israel, ai descoperit 
robului T u, zicând : «Î i voi face cas », 
apoi robul T u i-a g tit inima sa, ca s  se 
roage ie cu aceast  rug ciune.  

3 Reg. 2, 24.  
28. Deci, Doamne Dumnezeul meu, Tu 

ti Dumnezeu i cuvintele Tale sunt 
neschimbate i Tu ai vestit robului T u 
un astfel de bine.  

1 Paral. 17, 26. Luc. 1, 38.  
29. Începe acum i binecuvânteaz  casa 
robului T u, ca s  fie ea ve nic înaintea 
fe ei Tale, c ci Tu, Doamne Dumnezeule, 
ai vestit aceasta, i, prin binecuvântarea 
Ta, se va face casa robului T u 
binecuvântat , ca s  fie înaintea Ta în 
veci».  

1 Paral. 17, 27.  
CAP. 8 
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David biruitor, rânduie te dreg tori. 
1. Dup  aceasta David a lovit pe Filisteni 
i i-a supus i a luat David Meteg-Haama 

din mâna Filistenilor.  
1 Paral. 18, 1.  

2.  Apoi  a  b tut  i  pe  Moabi i  i  i-a  
surat cu funia, punându-i la p mânt ; 

i a m surat dou  funii spre ucidere, i o 
funie spre cru are i l sare în via . 
Atunci au ajuns Moabi ii robi lui David i 
birnici.  

Num. 22, 3; 24, 17. Deut. 2, 9. 1 Paral. 18, 2. Ps. 59, 8.  
3. Apoi a b tut David pe Hadad-Ezer, fiul 
lui Rehob, regele din oba, pe când 
acesta mergea ca s i întemeieze din nou 
domnia sa la râul Eufratului ;  

3 Reg. 11, 23.  
4. i a luat David de la el o mie apte sute 
de c re i i dou zeci de mii de 
pedestra i i a t iat David vinele la to i 
caii de la care, l sând pentru sine din ei 
numai pentru o sut  de care.  

2 Reg. 10, 18.  
5. Atunci au venit Sirienii din Damasc în 
ajutor lui Hadad-Ezer, regele obei ; îns  
David a omorât dou zeci i dou  de mii 
de Sirieni.  

2 Reg. 10, 6.  
6. i a pus David o ti de paz  în Siria 
Damascului,  iar  Sirienii  au  ajuns  robi  i  
birnici lui David. Domnul îns  a p zit pe 
David pretutindeni unde s-a dus.  

1 Paral. 18, 6, 13. Ps. 19, 6.  
7. Atunci a luat David scuturile cele de 
aur care s-au g sit la robii lui Hadad-Ezer 
i le-a dus la Ierusalim.  

1 Paral. 18, 7.  
8. Pe acestea le-a luat apoi ac, regele 
Egiptului, în timpul n lirii lui asupra 
Ierusalimului, în zilele lui Roboam, fiul 
lui  Solomon.  Iar  din  Tebah  i  Beritai,  
cet ile lui Hadad-Ezer, regele David a 
luat foarte mult  aram .  

1 Paral. 18, 8. 2 Paral. 12, 2.  

9. Auzind Tou, regele Hamatului, c  
David a b tut toat  o tirea lui Hadad-
Ezer,  

1 Paral. 18, 9.  
10. A trimis pe Hadoram, fiul s u, la 
regele David s -l salute i s -i 
mul umeasc , pentru c  s-a r zboit cu 
Hadad-Ezer i l-a biruit. C ci Hadad-Ezer 
se afla în r zboi cu Tou. Iar în mâinile lui 
Hadoram se aflau vase de argint, de aur i 
de aram .  
11. Pe acestea înc  le-a h zit David 
Domnului, împreun  cu aurul i argintul 
pe care îl afierosise din cele luate de la 
toate popoarele supuse : de la Sirieni, 
Filisteni i Amaleci i i din prada de la 
Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele obei.  

1 Paral. 18, 11.  
12.  Astfel  i-a  f cut  David  nume,  
întorcându-se de la înfrângerea celor 
optsprezece mii de Sirieni din Valea 

rat .  
13. Apoi a pus o tiri de paz  în Idumeea ; 
în toat  Idumeea a pus o tiri de paz i 
to i Idumeii au ajuns robii lui David.  

1 Paral. 18, 12.  
14. Iar Domnul a p zit pe David 
pretutindeni pe unde a fost.  

1 Paral. 18, 6, 13.  
15. i a domnit David peste tot Israelul, 

când judecat i dreptate în tot poporul 
u.  

1 Paral. 18, 14.  
16. Ioab, fiul lui eruia, era c petenia 

tirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era 
cronicar.  

2 Reg. 20, 23. 1 Paral. 18, 15.  
17. adoc, fiul lui Ahitub, i Ahimelec, 
fiul lui Abiatar, au fost preo i, iar Seraia a 
fost dreg tor.  

1 Paral. 6, 12; 9, 11.  
18. Benaia, fiul lui Iehoiada, a fost 

petenie peste Cheretieni i Peletieni, iar 
fiii lui David erau cei dintâi la curte.  

2 Reg. 15, 18; 20, 7. 3 Reg. 1, 38.  
CAP. 9 
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David face bine lui Mefibo et 
(Meribaal). 
1. «N-a mai r mas, oare, cineva din casa 
lui Saul ? - zise David. Eu i-a  ar ta mil  
din pricina lui Ionatan».  

1 Paral. 19, 2.  
2. În casa lui Saul îns  fusese un rob, cu 
numele iba. Pe acesta l-au chemat la 
David i  i-a zis regele :  «Tu e ti  iba ?» 
«Eu, robul t u», a r spuns acesta.  

2 Reg. 16, 1; 19, 17.  
3. «Nu cumva mai este cineva din casa 
lui Saul ? a întrebat regele, c  i-a  ar ta 
mila lui Dumnezeu». «Ba este, fiul lui 
Ionatan, cel chiop de picioare», a zis 

iba c tre rege.  
1 Reg. 20, 14. 2 Reg. 4, 4.  

4. Iar regele zise : «Unde este ?» «Iat , a 
spuns iba regelui, el este în casa lui 

Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar».  
2 Reg. 17, 27.  

5. i a trimis regele David de l-au luat de 
la casa lui Machir, fiul lui Amiel, din 
Lodebar.  
6. i a venit Mefibo et, fiul lui Ionatan, la 
David  i,  c zând  cu  fa a  la  p mânt,  s-a  
închinat regelui. i a zis regele : 
«Mefibo et !» «Da, robul t u !» a r spuns 
acesta.  
7. «Nu te teme, a zis regele David, c  eu 

i voi ar ta mil  pentru tat l t u, Ionatan, 
i- i voi întoarce toate arinile lui Saul, 

bunicul t u, i tu vei mânca totdeauna 
pâine la masa mea».  
8. Atunci s-a închinat Mefibo et i a zis : 
«Ce este robul t u, de ai c utat tu la un 
asemenea câine mort, cum sunt eu ?»  
9. Regele îns  a chemat pe iba, sluga lui 
Saul, i i-a zis : «Toate câte au fost ale lui 
Saul i ale întregii lui case le dau fiului 
st pânului t u :  
10. Deci lucreaz  pentru el p mântul, tu 
cu fiii t i i cu robii t i, i strânge roadele 
lui, ca fiul st pânului t u s  aib  pâine de 

hran . Mefibo et, fiul st pânului t u, va 
mânca totdeauna la masa mea».  

2 Reg. 16, 3; 19, 17.  
11. iba avea cincisprezece feciori i 
dou zeci de robi. i a zis iba c tre rege : 
«Tot ce porunce te regele, st pânul meu, 
robului s u, robul t u va îndeplini».  

2 Reg. 19, 28.  
12. i mânca Mefibo et la masa lui 
David, ca unul din copiii regelui. 
Mefibo et avea un copil mic cu numele 
Micha. i to i cei ce tr iau în casa lui 

iba erau slugile lui Mefibo et.  
1 Paral. 8, 34; 9, 40.  

13.  Iar  Mefibo et  era  olog.  Tr ia  în  
Ierusalim i mânca totdeauna la masa 
regelui.  

2 Reg. 4, 4.  
CAP. 10 

zvr tirea Amoni ilor i pedeapsa 
lor. 
1. Trecând cât va vreme, a murit regele 
Amoni ilor, iar în locul lui s-a f cut rege 
Hanun, fiul lui.  

1 Paral. 19, 1.  
2. Atunci a zis David : «Voi ar ta mil  lui 
Hanun, fiul lui Naha , pentru binefacerea 
ce mi-a ar tat tat l s u». Apoi a trimis 
David pe slugile sale s  mângâie pe 
Hanun de moartea tat lui s u. i au venit 
slugile lui David în ara Amoni ilor.  
3. Îns  c peteniile Amoni ilor au zis c tre 
Hanun, domnul lor : «Socoti i, oare, c  
David din dragoste c tre tat l t u a trimis 
mângâietori la tine ? Nu cumva a trimis 
David slugile sale la tine ca s  iscodeasc  
cetatea i s  vad  ce este în ea i apoi s-o 

râme ?  
2 Reg. 3, 25. 1 Paral. 19, 3.  

4. Atunci a luat Hanun pe slugile lui 
David i a ras fiec ruia jum tate de barb  
i le-a t iat hainele pe jum tate, pân  la 
olduri, i apoi le-a dat drumul.  

Lev 19, 27. 1 Paral. 19, 4.  
5. Când i s-a spus aceasta lui David, 
acesta a trimis înaintea lor, deoarece erau 



pag. 424/1780 

foarte batjocori i. i a poruncit regele s  
li se spun  : «R mâne i în Ierihon pân  

 vor cre te b rbile i atunci v  ve i 
întoarce».  
6. Amoni ii îns , v zând c  s-au f cut 
nesuferi i înaintea lui David, au trimis s  
tocmeasc  cu plat  pe Sirienii din Bet-
Rehov i pe Sirienii din oba, dou zeci 
de mii de pedestra i, de la regele 
Amalecit din Maacha o mie de oameni i 
din I tov dou sprezece mii de oameni.  

2 Reg. 8, 5. 1 Paral. 19, 6-7.  
7. Când a auzit de aceasta, David a trimis 
pe Ioab cu toat  o tirea de viteji.  
8. i ie ind, Amoni ii s-au a ezat în 
rânduri de lupt  la poart , iar Sirienii din 

oba, din Rehov, din I tov i din Maacha 
au stat deoparte în câmp.  
9. V zând Ioab c  o tirea du man  era 

ezat  împotriva lui i înainte i în urm , 
a ales o tenii cei mai de seam  ai lui 
Israel  i  i-a  pus  în  rânduri  de  lupt  
împotriva Sirienilor.  
10. Iar cealalt  parte de oameni a 
încredin at-o lui Abi ai, fratele s u, ca s -
i pun  în rânduri de lupt  împotriva 
Amaleci ilor :  

1 Paral. 19, 11.  
11. Apoi a zis Ioab : «Dac  Sirienii m  
vor birui pe mine, tu s  m  aju i, iar dac  
Amoni ii te vor birui pe tine, î i voi veni 
eu în ajutor.  
12. Fii curajos i s  ne inem cu b rb ie 
pentru poporul nostru i pentru cet ile 
Dumnezeului nostru, i Domnul va face 
ce va binevoi».  

1 Reg. 3, 18. 1 Paral. 19, 13. Fapt. 21, 14.  
13. Dup  aceea a întrat Ioab i poporul ce 
era cu el în lupt  cu Sirienii, dar ace tia 
au fugit de el.  
14. Amoni ii, v zând c  Sirienii pleac , 
au  fugit  i  ei  de  Abi ai  i  s-au  dus  în  
cetate. Întorcându-se Ioab de la Amoni i, 
a intrat în Ierusalim.  

15. Sirienii îns , v zând c  au fost birui i 
de Israeli i, s-au adunat la un loc.  

1 Paral. 19, 16.  
16. i a trimis Hadad-Ezer de au chemat 
pe Sirienii cei de peste râul Eufrat i 
ace tia au venit la Helam, iar Sovac, 

petenia o tirii lui Hadad-Ezer, îi 
conducea.  
17. Când s-a spus de aceasta lui David, 
acesta a adunat pe to i Israeli ii i, trecând 
Iordanul, a venit la Helam. Sirienii s-au 

ezat împotriva lui David i s-au b tut 
cu el.  
18. Dar au fugit Sirienii de Israeli i i 
David a nimicit Sirienilor apte sute de 
care i patruzeci de mii de c re i ; ba a 
lovit i pe c petenia Sovac, care a i 
murit acolo.  

1 Paral. 19, 18.  
19. i când regii supu i lui Hadad-Ezer 
au v zut c  sunt învin i de Israeli i, au 
încheiat pace cu Israeli ii i s-au supus 
acestora. Iar Sirienii s-au temut s  mai 
dea ajutor Amoni ilor.  

1 Paral. 19, 19.  
CAP. 11 
David i Urie. 
1. Peste un an, pe vremea când regii 
pornesc la r zboi, David a trimis pe Ioab 
i slugile sale cu el i pe to i Israeli ii i 

ace tia au lovit pe Amoni i i au 
împresurat Raba ;  

1 Paral. 19, 8; 20, 1.  
2. Dar David a r mas în Ierusalim. Odat , 
spre sear , sculându-se David din pat i 
plimbându-se pe acoperi ul casei 
domne ti, a v zut de pe acoperi  o femeie 
sc ldându-se, i femeia aceasta era foarte 
frumoas .  

Sir. 19, 2. Mat. 5, 28.  
3. Atunci a trimis David s  se cerceteze 
cine este acea femeie. i i s-a spus c  este 
Bat eba, fiica lui Eliam, femeia lui Urie 
Heteul.  

1 Paral. 3, 5.  
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4. Apoi David a trimis slugile s  o ia ; ea 
a venit la el i el s-a culcat cu ea. Iar dac  
s-a cur it ea de necur ia ei, s-a întors la 
casa sa.  

3 Reg. 15, 5.  
5. Femeia aceasta a r mas îns rcinat i a 
trimis de s-a vestit lui David, zicând : 
«Eu sunt îns rcinat ».  
6.  Atunci  a  trimis  David  s  se  zic  lui  
Ioab : «Trimite la mine pe Urie Heteul !» 

i a trimis Ioab pe Urie la David.  
7. Venind Urie la David, acesta l-a 
întrebat de s tatea lui Ioab, de starea 
poporului i de mersul r zboiului.  
8. Apoi a zis David c tre Urie : «Du-te 
acas i- i spal  picioarele !» Ie ind Urie 
din  casa  regelui,  în  urma  lui  i  s-a  trimis  
un dar de la masa regelui.  

Fac. 18, 4.  
9. Dar Urie a dormit la poarta casei 
regelui cu toate slugile st pânului s u i 
nu s-a dus la casa sa.  
10. i i s-a spus lui David, zicând : «Urie 
nu s-a dus la casa sa». «Iat , a zis David 

tre  Urie,  tu  ai  venit  de  pe  drum,  de  ce  
nu te-ai dus la casa ta ?»  
11. Iar Urie a zis : «Chivotul Domnului i 
Israel i Iuda sunt în corturi ; st pânul 
meu Ioab i robii domnului meu sunt în 
tab , iar eu s  m  duc la casa mea s  

nânc, s  beau i s  m  culc cu femeia 
mea ? M  jur pe via a ta i pe via a 
sufletului t u c  nu voi face aceasta».  
12.  «R mâi  aici  i  ziua  aceasta,  a  zis  
David  lui  Urie,  iar  mâine  î i  voi  da  
drumul». i a r mas Urie în Ierusalim în 
ziua aceea pân  a doua zi.  
13. i  l-a chemat David i  a mâncat Urie 
înaintea lui i a b ut i David i-a ar tat 
cinste. Dar seara Urie s-a dus s  se culce 
în patul s u cu robii st pânului s u, iar la 
casa sa nu s-a dus.  
14. Diminea a David a scris scrisoare lui 
Ioab i a trimis-o pe Urie.  

15. În scrisoarea aceea el scria a a : 
«Pune i pe Urie unde va fi lupt  mai 
crâncen i retrage i-v  de la el, ca s  fie 
lovit i ucis».  
16. De aceea, când Ioab a împresurat 
cetatea, a pus pe Urie într-un astfel de 
loc, de care tia c  este ap rat de oameni 
viteji.  
17. i au ie it oamenii din cetate i s-au 
luptat cu Ioab i au c zut câ iva din 
popor, din slugile lui David. Acolo a fost 
ucis i Urie Heteul.  

2 Reg. 12, 9. 3 Reg. 15, 5. Ps. 50, 15.  
18.  Atunci  a  trimis  Ioab  s  se  fac  
cunoscut lui David tot mersul luptei.  
19. i a poruncit trimisului i i-a zis : 
«Dup  ce vei povesti regelui tot mersul 
luptei,  
20. i vei vedea c  regele se mânie i- i 
zice : «De ce v-a i apropiat s  v  lupta i 

a aproape de cetate ? Nu tia i voi c  de 
pe zidurile cet ii pot s  arunce în voi ?  
21. Cine oare a ucis pe Abimelec, fiul lui 
Ierubaal ? Au nu o femeie, care a aruncat 
în el de pe zid o bucat  de râ ni i l-a 
lovit  i  el  a  murit  în  Tebe  ?  De  ce  v-a i  
apropiat a a tare de cetate ?» Atunci s -i 
zici : « i robul t u Urie Heteul a fost 
lovit i a murit».  

Jud. 9, 53.  
22. S-a dus deci trimisul lui Ioab la rege 
în Ierusalim i, ajungând, a povestit lui 
David despre toate, pentru care fusese 
trimis de Ioab i de tot mersul luptei. i s-
a mâniat David pe Ioab i a zis trimisului 
: «De ce v-a i apropiat a a tare de cetate 

 v  lupta i ? Nu tia i voi oare c  v  pot 
lovi de pe zidurile cet ii ? Cine a ucis pe 
Abimelec, fiul lui Ierubaal ? Oare nu o 
femeie care a aruncat în el de pe zid cu o 
bucat  de râ nit , i a murit în Tebe  ? De 
ce v-a i apropiat a a tare de zid ?»  
23. Atunci trimisul a spus lui David : 
«Acei oameni ne-au r pus pe noi i au 
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ie it asupra noastr  în câmp, dar noi i-am 
alungat pân  la poart .  
24. Atunci au început a s geta arca ii de 
pe ziduri asupra robilor t i i au murit 
câ iva din robii regelui ; i a murit de 
asemenea i robul t u Urie Heteul».  

2 Reg. 12, 9.  
25. Atunci David a zis : «A a s  spui lui 
Ioab : S  nu te tulbure lucrul acesta, c ci 
sabia  o  dat  m nânc  pe  unul,  alt  dat  

nânc  pe altul. Înte te lupta 
împotriva cet ii i d râm-o. A a s -l 
încurajezi».  
26. i auzind femeia lui Urie c  a murit 
Urie, b rbatul ei, a plâns dup  el.  

Deut. 34, 8.  
27. Iar dac  s-a ispr vit vremea plângerii, 
a trimis David i a luat-o în casa sa i ea a 
ajuns femeia lui i i-a n scut un fiu. Fapta 
aceasta, pe care a f cut-o David, a fost 
rea înaintea Domnului.  

Sir. 22, 11.  
CAP. 12 
Natan mustr  pe David. 
1. Atunci a trimis Domnul pe Natan 
proorocul la David i a venit acela la el i 
i-a zis : «Erau într-o cetate doi oameni : 
unul bogat i altul s rac.  
2. Cel bogat avea foarte multe vite mari 
i m runte,  

3. Iar cel s rac n-avea decât o singur  
oi , pe care el o cump rase de mic i o 
hr nise i ea crescuse cu copiii lui. Din 
pâinea lui mâncase i ea i se ad pase din 
ulcica lui, la sânul lui dormise i era 
pentru el ca o fiic .  
4. Dar iat  c  a venit la bogat un c tor, 
i  gazda nu s-a îndurat s  ia din oile sale 

sau din vitele sale, ca s  g teasc  cin  
pentru c torul care venise la el, ci a luat 
oi a s racului i a g tit-o pe aceea pentru 
omul care venise la el».  
5. Atunci s-a mâniat David cumplit 
asupra acelui om i a zis c tre Natan : 
«Precum este adev rat c  Domnul este 

viu, tot a a este de adev rat c  omul care 
a f cut aceasta este vrednic de moarte ;  

Rom. 2, 1.  
6. Pentru oaie el trebuie s  întoarc  
împ trit, pentru c  a f cut una ca aceasta 
i pentru c  n-a avut mil ».  

Ie . 22, 1.  
7. Atunci Natan a zis c tre David : «Tu 

ti omul care a f cut aceasta. A a zice 
Domnul Dumnezeul lui Israel : Eu te-am 
uns rege pentru Israel i Eu te-am izb vit 
din mâna lui Saul,  

1 Reg. 16, 13. 3 Reg. 20, 40. 1 Paral. 21, 3.  
8. i-am dat casa domnului t u i femeile 
domnului t u la sânul t u ; i-am dat ie 
casa  lui  Israel  i  a  lui  Iuda  i,  dac  
aceasta este pu in pentru tine, i-a  mai 
ad uga.  
9. Pentru ce îns  ai nesocotit tu cuvântul 
Domnului, f când r u înaintea ochilor 
Lui ? Pe Urie Heteul tu l-ai lovit cu sabia, 
pe femeia lui i-ai luat-o de so ie, iar pe el 
l-ai ucis cu sabia Amoni ilor.  

2 Reg. 11, 4, 17, 24, 27. Ps. 50, 15.  
10. Deci nu se va dep rta sabia de 
deasupra casei tale în veac, pentru c  tu 
M-ai nesocotit pe Mine i ai luat pe 
femeia lui Urie Heteul, ca s i fie 
nevast .  

3 Reg. 21, 19.  
11. A a zice Domnul : Iat  Eu voi ridica 
asupra ta r u chiar din casa ta i voi lua 
pe femeile tale înaintea ochilor t i i le 
voi da aproapelui t u i se va culca acela 
cu femeile tale în v zul soarelui acestuia.  

Deut. 28, 30. 2 Reg. 16, 22.  
12. Tu ai f cut pe ascuns, iar Eu voi face 
aceasta înaintea a tot Israelul i înaintea 
soarelui». «Am p tuit înaintea 
Domnului», a zis David c tre Natan.  
13. « i Domnul a ridicat p catul de 
deasupra ta, a zis Natan, i tu nu vei muri.  

Sir. 47, 12. 1 Ioan 1, 9.  
14. Dar fiindc  tu prin aceast  fapt  ai dat 
vr jma ilor Domnului pricin  s -L 
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huleasc , de aceea va muri fiul ce i se va 
na te».  

Is. 52, 5. Iez. 36, 20.  
15. Apoi s-a dus Natan la casa sa, iar 
Domnul a lovit copilul pe care i-l n scuse 
lui David femeia lui Urie i acela s-a 
îmboln vit.  
16. i s-a rugat David Domnului pentru 
copil, a postit i, ducându-se deoparte, a 
petrecut noaptea întins pe p mânt.  
17. Atunci au intrat la el b trânii casei lui 
ca s -l ridice de la p mânt, dar el n-a voit 
i nici n-a mâncat pâine cu ei.  

18. Dup apte zile a murit copilul i 
slugile lui David se temeau s -i spun  c  
a murit copilul. C ci ei î i ziceau : «Când 
copilul era înc  viu i noi îl mângâiam, el 
nu ne b ga în seam  ; cum s -i spunem 
acum : A murit copilul ? Ar putea s  fac  
vreun r u».  
19. Dar v zând David c  slugile sale 
optesc între ele, a priceput c  a murit 

copilul i le-a întrebat : «A murit copilul 
?» «A murit», i s-a r spuns.  
20. Atunci David s-a sculat de la p mânt, 
s-a sp lat, s-a uns i i-a schimbat hainele 
i s-a dus în casa Domnului i s-a rugat. 

Întorcându-se apoi acas , a cerut s  i se 
dea pâine i a mâncat.  

Sir. 38, 25.  
21. i i-au zis slugile : «Ce va s  zic  
aceasta ? Când copilul era înc  în via , 
ai postit, ai plâns i n-ai dormit ; iar dup  
ce copilul a murit, te-ai sculat, ai mâncat 
i ai b ut ?»  

22.  «Cât  vreme  copilul  era  viu,  a  zis  
David,  am  postit  i  am  plâns,  c ci  
socoteam  :  Cine  tie,  poate  m  va  milui  
Domnul i va tr i copilul.  
23.  Dar  acum  el  a  murit  ;  de  ce  s  mai  
postesc ? Îl mai pot eu, oare, întoarce ? 
Eu m  voi duce la el,  iar el  nu se va mai 
întoarce la mine».  

Sir. 38, 23.  

24. i a mângâiat David pe Bat eba, 
femeia sa, a intrat la ea, s-a culcat cu ea i 
ea a z mislit  i  a mai n scut un fiu i  i-a 
pus numele Solomon. Domnul l-a iubit 
pe acesta,  

Mat. 1, 6.  
25. i a trimis pe proorocul Natan, i 
acesta i-a pus numele Iedida, adic  
iubitul Domnului, cum îi spusese 
Domnul.  
26. Ioab îns  lupta împotriva cet ii 
Amoni ilor, Raba, i aproape luase 
cetatea domneasc .  

1 Paral. 20, 1.  
27. Atunci a trimis Ioab la David s  i se 
spun  : «Am t rât asupra cet ii Raba 
i am luat cetatea prin ap .  

28. Adun  acum cel lalt popor i vino 
asupra cet ii i o ia ; c ci de o voi lua eu, 
atunci se va sl vi numele meu».  
29. Atunci a adunat David tot poporul i 
s-a dus asupra cet ii Raba, s-a luptat 
împotriva ei i a luat-o.  
30. i a luat David de pe capul regelui ei 
coroana, care era de un talant de aur i cu 
pietre scumpe, i a pus-o pe capul s u ; a 
luat i foarte mult  prad  din cetate.  

1 Paral. 20, 2.  
31. Iar pe poporul care se afla în ea l-a 
scos i l-a pus sub fier str u i sub grap  
de fier i sub securi de fier i i-a aruncat 
în cuptoarele de ars c mid . A a a f cut 
el cu toate cet ile Amoni ilor. Dup  
aceea David s-a întors la Ierusalim cu tot 
poporul.  

2 Reg. 8, 2. Is. 41, 13.  
CAP. 13 
Amnon ucis de slugile lui Abesalom. 
1. Dup  aceea s-au petrecut urm toarele : 
Abesalom, fiul lui David, avea o sor  
frumoas , cu numele Tamara. Pe aceasta 
o iubea Amnon, alt fiu al lui David.  

2 Reg. 3, 2, 3. 1 Paral. 3, 1, 9.  
2. i s-a chinuit Amnon pân  într-atâta, 

 s-a îmboln vit din pricina surorii sale 
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Tamara, c ci aceasta era fecioar i lui 
Amnon i se p rea greu s -i fac  ceva.  
3. Avea îns  Amnon un prieten, anume 
Ionadab, fiul lui ama, fratele lui David.  

1 Reg. 16, 9. 1 Paral. 2, 13.  
4. Ionadab era om foarte iret. Acesta i-a 
zis : «Fiul regelui, de ce sl be ti tu a a pe 
fiecare zi ? Spune mie !» «Iubesc pe 
Tamara, sora lui Abesalom, fratele meu», 
a zis Amnon c tre el.  
5. «Culc -te în patul t u, i-a zis Ionadab, 
i te f  bolnav ; iar când tat l t u va veni 
 te cerceteze, s -i zici : Las  s  vin  

Tamara, sora mea, s  m  înt reasc  cu 
hran , preg tind mâncare înaintea ochilor 
mei, ca s  v d i s  m nânc din mâinile ei 
!»  
6. i s-a culcat Amnon i s-a f cut bolnav 
i a venit regele s -l cerceteze. Atunci 

Amnon  a  zis  c tre  rege  :  «Las  pe  
Tamara, sora mea, s  vin i s  coac  
înaintea ochilor mei o turt  sau dou i s  

nânc din mâinile ei».  
Fac. 18, 6.  

7. i a trimis David la Tamara acas  s -i 
spun  : «Du-te acas  la Amnon, fratele 

u, i-i f  de mâncare !»  
8. i s-a dus ea acas  la fratele s u 
Amnon ; acesta sta culcat. i a luat ea 

in , a fr mântat-o, a f cut înaintea 
ochilor lui turte i le-a copt ;  
9. Apoi a luat tigaia i a pus-o înaintea 
lui,  dar  el  n-a  vrut  s  m nânce.  i  a  zis  
Amnon : «S  ias  to i de la mine !»  

Fac. 45, 1.  
10. i au ie it de la el to i oamenii. Apoi 
Amnon  a  zis  c tre  Tamara  :  «Du  
mâncarea  în  odaia  cea  din  fund  i  voi  
mânca acolo din mâinile tale». Atunci a 
luat Tamara turtele ce le g tise i le-a dus 
lui Amnon, fratele s u, în odaia cea din 
fund.  
11. Dar când le-a pus înaintea lui ca s  

nânce, el a apucat-o i i-a zis : «Vino 
i te culc  cu mine, sora mea !»  

Fac. 39, 12.  
12. «Nu, frate, a zis ea, nu m  necinsti, 

ci aceasta nu se face în Israel ; nu face 
tic lo ia aceasta !  

Fac. 34, 7. Lev 18, 9, 11; 20, 17. Jud. 19, 23; 20, 6.  
13. C ci unde m  voi duce eu cu 
necinstea mea ? i tu vei fi în Israel cu 
unul din cei f  de minte. Vorbe te cu 
regele  i  el  nu se  va  împotrivi  s  m  dea  
dup  tine».  

Lev 18, 9; 18, 11.  
14. El îns  n-a vrut s  asculte cuvintele 
ei,  ci  a  silit-o  i  s-a  culcat  cu  ea  i  a  
necinstit-o.  

Deut. 22, 25. 2 Reg. 12, 11.  
15. Dup  aceea a urât-o Amnon cu ura 
cea mai mare, a a încât ura cu care a urât-
o el era mai mare decât iubirea pe care o 
avusese c tre ea. i i-a zis ei Amnon : 
«Scoal i pleac  !»  
16. «Ba nu, frate, i-a zis Tamara, a m  
alunga este un r u i înc i mai mare 
decât cel dintâi, pe care mi l-ai f cut tu 
mie».  
17. Dar el n-a vrut s  o asculte, ci a 
chemat pe omul s u care-l slujea i i-a zis 
: «Alung  pe aceasta de la mine afar i 
încuie u a dup  ea».  
18. Ea îns  era îmbr cat  cu hain  
pestri , c ci astfel de haine purtau pe 
deasupra fetele regelui care erau fecioare. 

i  a  scos-o  sluga  afar i  a  încuiat  u a  
dup  ea.  

Fac. 37, 8. Jud. 5, 30. Ps. 44, 15.  
19. Iar Tamara i-a pres rat cenu  pe 
capul s u i-a rupt haina cea pestri , cu 
care era îmbr cat i, punându- i mâinile 
pe cap, mergea a a i striga.  

Iosua 7, 6. 2 Reg. 1, 2. Iov 2, 12. Ier. 2, 37.  
20. Atunci a zis c tre ea Abesalom, 
fratele ei : «Nu cumva Amnon, fratele 

u, a umblat cu tine ? Dar taci acum, 
sora mea, c ci el este fratele t u ; nu- i 
zdrobi inima pentru fapta aceasta». i a 
ezut Tamara p sit  în casa lui 

Abesalom, fratele s u.  
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21. i a auzit regele David de toate cele 
întâmplate i s-a mâniat foarte tare, dar n-
a stricat inima lui Amnon, fiul s u, c ci îl 
iubea, pentru c  era întâiul s u n scut.  
22. Abesalom îns  nu gr ia cu Amnon 
nici bine, nici r u, c ci Abesalom ura pe 
Amnon, pentru c  acesta necinstise pe 
Tamara, sora sa.  

Fac. 24, 50; 31, 24. Lev 19, 17, 18.  
23. Iar dup  doi ani, pe vremea când 
tundeau oile lui Abesalom în Baal-Ha or, 
care se afl  în Efraim, a chemat 
Abesalom pe to i fiii regelui.  

Fac. 38, 12, 13. 1 Reg. 25, 4, 36.  
24.  i  venind  Abesalom  la  rege,  a  zis  :  
«Iat  acum este tunsul oilor la robul t u ; 
deci s  mearg  regele i slugile sale la 
robul t u !»  
25. Regele îns  a zis c tre Abesalom : 
«Ba nu, fiul meu, nu vom merge cu to ii, 
ca s  nu te împov m». Abesalom îns  l-
a rugat cu mare st ruin , dar el n-a vrut 

 se duc , ci l-a binecuvântat.  
26.  Atunci  Abesalom  a  zis  c tre  el  :  
«Dac  nu, s  mearg  cu noi m car 
Amnon, fratele meu». «De ce s  mearg  
el cu tine ?» a zis regele.  
27. Dar st ruind Abesalom, regele a dat 
drumul lui Amnon i la to i fiii regelui s  
se duc  cu el. i a f cut Abesalom osp , 
ca osp ul unui rege.  
28. i a mai poruncit Abesalom slugilor 
sale, zicând : «Lua i seama, c  îndat  ce 
inima lui Amnon se va veseli de vin i 
când eu voi zice : Lovi i pe Amnon, s -l 
ucide i i s  nu v  teme i ; eu v  
poruncesc aceasta, s  fi i curajo i i viteji 
!»  

Jud. 19, 6, 9, 22. Rut 3, 7. 1 Reg. 25, 36. Est. 1, 10. Ps. 
103, 17.  

29. i au f cut slugile lui Abesalom cu 
Amnon cum le poruncise Abesalom. 
Atunci s-au sculat fiii regelui cu to ii i, 
înc lecând fiecare pe catârul s u, au 
fugit.  

30. i înc  pe cale fiind ei, a ajuns la 
David vestea c  Abesalom a omorât pe 
to i fiii regelui i n-a mai r mas nici unul 
din ei.  
31.  Atunci  s-a  sculat  regele  i  i-a  rupt  
hainele sale i s-a aruncat la p mânt ; i 
toate slugile sale, care st teau înaintea sa, 
i-au rupt ve mintele lor.  

2 Reg. 1, 11; 12, 16.  
32. Atunci Ionadab, fiul lui ama, fratele 
lui David, a zis : «S  nu cread  regele, 
st pânul meu, c  au omorât pe to i b ie ii, 
fiii  regelui  ;  numai  singur  Amnon  a  
murit, c ci Abesalom avea aceasta în 
gând înc  din ziua când Amnon a 
necinstit pe sora sa, Tamara.  

2 Reg. 13, 3.  
33. Deci, regele, st pânul meu, s  nu se 
tulbure cu gândul c  ar fi murit to i fiii 
regelui, c ci numai Amnon singur a 
murit».  

2 Reg. 19, 19.  
34. Atunci a fugit Abesalom, iar omul de 
straj , ridicându- i ochii s i, a privit i 
iat  popor mult venea pe drumul de pe 
coasta muntelui. i venind straja, a dat de 
veste regelui, zicând : «Am v zut oameni 
pe drumul Bahurim, de pe coasta 
muntelui».  

2 Reg. 13, 38.  
35. Atunci Ionadab a zis c tre rege : «Iat  
vin fiii regelui ; cum a zis robul t u a a i 
este».  
36. i cum a sfâr it el vorbele acestea, 
iat  au sosit i fiii regelui i au ridicat 
strig t i au plâns. i a plâns i regele 
însu i i toate slugile lui plângere mare.  
37.  Iar  Abesalom  a  fugit  i  s-a  dus  la  
Talmai, fiul lui Amihud, regele 
Ghe urului. i a plâns regele David dup  
fiul s u în toate zilele.  

2 Reg. 3, 3; 14, 23; 15, 8.  
38. Iar Abesalom, fugind i ducându-se în 
Ghe ur, a stat acolo trei ani. Dar regele 
David nu s-a apucat s  urm reasc  pe 
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Abesalom, c ci se mângâiase de moartea 
lui Amnon.  
CAP. 14 
Iertarea lui Abesalom. 
1. Cunoscând Ioab, fiul eruiei, c  inima 
regelui s-a întors spre Abesalom,  
2. A trimis Ioab la Tecoa i a luat de 
acolo o femeie în eleapt i i-a zis : «F -
te c  e ti bocitoare, îmbrac -te cu haine 
de jale, nu te unge cu untdelemn i fii ca 
a femeie care a plâns zile multe dup  un 
mort ;  

2 Reg. 23, 26. 2 Paral. 11, 6.  
3.  i  du-te  la  rege  i  zi  c tre  el  a a  i  

a». i i-a spus Ioab ce anume s  zic .  
4. Venind deci femeia cea din Tecoa la 
rege i c zând cu fa a la p mânt, s-a 
închinat i a zis : «Ajutor, o, rege, ajutor 
!»  

1 Reg. 20, 41. 2 Reg. 1, 2; 9, 6.  
5. «Ce ai ?» a zis regele c tre ea. «Sunt 
de mult v duv , a zis ea, c ci mi-a murit 

rbatul.  
6. i avea roaba ta doi feciori i ace tia s-
au sf dit în arin  ; i, neavând cine-i 
desp i, a lovit unul din ei pe cel lalt i 
l-a omorât.  
7. i iat  s-au sculat toate rudele asupra 
roabei tale i zic : «D -ne pe uciga ul 
fratelui s u s -l omorâm pentru sufletul 
fratelui s u pe care l-a pierdut el i vom 
pierde chiar i pe mo tenitorul lui». i 

a  vor  s  sting  ei  i  cea  din  urm  
scânteie a mea, ca s  nu mai lase 

rbatului meu nici nume, nici urma i pe 
fa a p mântului».  

Num. 35, 19. Deut. 19, 12. 2 Reg. 21, 17.  
8. «Mergi în pace la casa ta, a zis regele 

tre femeie, c ci voi da porunc  pentru 
tine».  
9. Dar femeia cea din Tecoa a zis c tre 
rege : «O, rege, st pânul meu, asupra mea 

 fie vina i asupra casei tat lui meu ; iar 
regele i tronul lui este nevinovat».  

10. «pe cel ce va fi împotriva ta, a zis 
regele,  s -l  aduci  la  mine i  mai  mult  nu 
te va mai atinge».  
11. «Porunce te, o, rege, în numele 
Domnului Dumnezeului t u, a zis ea, ca 

 nu se înmul easc  r zbun torii 
sângelui i s  nu piard  pe fiul meu». 
«Viu este Domnul, a zis regele, nici un fir 
de p r de al fiului t u nu va c dea pe 

mânt !»  
În el. 6, 21. Luc. 12, 7.  

12. «Îng duie roabei tale, a zis femeia, s  
mai spun o vorb  regelui, st pânului 
meu».  
13. «Spune», a zis el. «Pentru ce cuge i tu 

a împotriva poporului Domnului ?, a 
zis femeia. Rostind cuvântul acesta, 
regele s-a osândit pe sine însu i, pentru 

 nu aduce înapoi pe izgonitul s u.  
14.  Noi  vom  muri  i  vom  fi  ca  apa  

rsat  pe p mânt, care nu se mai poate 
aduna. Dumnezeu îns  nu voie te s  
piard  sufletul i se gânde te cum ar face 

 nu lepede de la Sine nici pe cel 
înl turat.  

Iez. 18, 32; 33, 11.  
15. i acum eu am venit s  spun regelui, 
st pânul meu, cuvintele acestea, pentru 

 poporul m  sperie i roaba ta a zis : 
«Am s  gr iesc eu cu regele, s  v d nu va 
face el dup  cuvântul roabei sale ?  
16. De bun  seam  regele va asculta i va 
izb vi pe roaba sa din mâna oamenilor 
care voiesc s  m  piard  împreun  cu fiul 
meu din mo tenirea lui Dumnezeu.  

Deut. 32, 9. Ps. 93, 5.  
17. i roaba ta a zis : S  fie cuvântul 
regelui, st pânul meu, spre mângâierea 
mea, c ci regele, st pânul meu, este ca 
îngerul lui Dumnezeu i poate ca s  
asculte  i  bune  i  rele,  i  Domnul  
Dumnezeul t u va fi cu tine».  

1 Reg. 29, 2. 2 Reg. 19, 27.  
18. i r spunzând, regele a zis c tre 
femeie : «S  nu ascunzi de mine ceea ce 
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am s  te întreb !» «Gr ie te, a zis femeia, 
o, rege, st pânul meu !»  
19. «Nu cumva este mâna lui Ioab în tot 
ce spui tu ?» a zis regele. Iar femeia i-a 

spuns i a zis : «S  tr iasc  sufletul t u, 
o,  rege  !  Nu  pot  s  m  abat  nici  la  
dreapta, nici la stânga de la ceea ce a zis 
regele, st pânul meu. Adev rat, robul t u 
Ioab mi-a poruncit i el a pus în gura 
roabei tale toate cuvintele acestea ;  
20. i tot robul t u m-a înv at ca prin 
pild  s  dau lucrului aceast  înf are. 
Dar regele, st pânul meu, este în elept, 
cum este în elept îngerul lui Dumnezeu, 
ca s  cunoasc  tot ce este pe p mânt».  

Est. 5, 2.  
21. Atunci regele a zis c tre Ioab : «Iat , 
fac lucrul acesta ; du-te dar i adu înapoi 
pe b iatul Abesalom».  
22. Atunci Ioab a c zut cu fa a la p mânt 
i s-a închinat i a binecuvântat pe rege, 

zicând : «Acum robul t u cunoa te c  a 
aflat bun voin  înaintea ochilor t i, o, 
rege, st pânul meu, de vreme ce regele a 

cut cum a zis robul t u».  
1 Reg. 25, 24.  

23. i sculându-se, Ioab s-a dus în 
Ghe ur i a adus pe Abesalom la 
Ierusalim.  

2 Reg. 13, 37. 1 Paral. 13, 3.  
24. i a zis regele : «S  se întoarc  la 
casa sa, dar fa a mea nu o va vedea». i 
s-a întors Abesalom la casa sa ; dar fa a 
regelui n-a v zut-o.  
25. În tot Israelul nu era b rbat a a de 
frumos ca Abesalom i a a de l udat ca el 
; din t lpile picioarelor i pân  în 
cre tetul capului nu avea nici o meteahn .  

3 Reg. 1, 6.  
26.  Când  î i  tundea  capul  s u  -  i  i-l  
tundea în fiecare an, pentru c -l îngreuia - 

rul de pe capul lui cânt rea dou  sute 
de sicli, dup  cântarul regesc.  

2 Reg. 18, 9.  

27. i i s-au n scut lui Abesalom trei 
ieri i o fat , anume Tamara. Aceasta a 

fost o femeie frumoas  la chip i a ajuns 
so ia lui Roboam, fiul lui Solomon i i-a 

scut pe Abia.  
2 Reg. 13, 1.  

28. Abesalom a r mas în Ierusalim doi 
ani, dar fa a regelui n-a v zut-o.  
29.  i  a  trimis  Abesalom  dup  Ioab,  ca  

-l trimit  la rege, dar acesta n-a vrut s  
vin  la  el.  i  a  trimis  i  a  doua  oar i  
acesta tot n-a vrut s  vin .  
30. Atunci a zis Abesalom slugilor sale : 
«Vede i voi partea de arin  a lui Ioab, 
care este lâng  a mea i unde el are 
sem nat orz ? Duce i-v i-i da i foc !» i 
au ars slugile lui Abesalom acea parte de 
arin  cu foc. Deci venind slugile lui Ioab 

la acesta cu hainele rupte, au zis : 
«Slugile lui Abesalom au ars ogorul t u 
cu foc».  
31. Atunci s-a sculat Ioab i a venit la 
Abesalom acas i i-a zis : «Pentru ce 
slugile tale au ars cu foc ogorul meu ?»  
32. Iar Abesalom a zis : «Iat , eu am 
trimis la tine i am zis : Vino încoace, ca 

 te trimit la rege s -i zici : Pentru ce am 
venit  din  Ghe ur  ?  Mai  bine-mi  era  s  fi  

mas acolo. Vreau s  v d fa a regelui. 
De sunt vinovat, atunci ucide-m ».  
33. i s-a dus Ioab la rege i i-a spus 
aceasta. i a chemat regele pe Abesalom 
i a venit acesta la rege i, c zând cu fa a 

sa la p mânt înaintea regelui, i s-a 
închinat, iar regele a s rutat pe 
Abesalom.  
CAP. 15 
Fuga lui David dinaintea lui Abesalom. 
1. Dup  aceasta Abesalom i-a înjghebat 
care i cai i cincizeci de b rba i, care 
mergeau înaintea sa.  

3 Reg. 1, 5.  
2. i se scula Abesalom dis-de-diminea , 
se oprea la poart  lâng  cale, i, când 
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venea cineva la rege s  se judece pentru 
vreo pricin , Abesalom îl chema la sine 
i-l întreba : «Din ce cetate e ti tu ?» i 

când acela îi r spundea : «Robul t u este 
din cutare trib al lui Israel»,  
3. Atunci Abesalom îi zicea : «Iat  
pricina ta este bun i dreapt , dar la rege 
n-are cine s  te asculte».  

2 Reg. 8, 15.  
4.  i  mai  zicea  Abesalom  :  «O,  de  m-ar  
pune pe mine judec tor în ara aceasta, ar 
veni la mine oricine ar avea neîn elegeri 
i judecat i eu l-a  judeca drept».  

5. i de se apropia cineva s  i se închine, 
el  î i  întindea  mâna  i-l  îmbr a  i-l  

ruta.  
6. A a se purta Abesalom cu tot israelitul 
care venea pentru judecat  la rege i a 
intrat Abesalom la inima Israeli ilor.  
7. Dup  patruzeci de ani de domnie a lui 
David, a zis Abesalom c tre rege : «M  
duc la Hebron s -mi împlinesc o 

duin , pe care am f cut-o Domnului,  
8. C ci eu, robul t u, pe când tr iam la 
Ghe ur în Siria, am f cut f duin a 
aceasta : De m  va întoarce Domnul la 
Ierusalim, voi aduce jertf  Domnului».  

2 Reg. 3, 3.  
9. i i-a zis regele : «Du-te cu pace !» i 
el s-a sculat i s-a dus la Hebron.  
10. Atunci a trimis Abesalom apte fete 
la toate triburile lui Israel, zicând : «Când 
ve i auzi sunetul cornului, s  zice i : 
Abesalom s-a f cut rege în Hebron».  

Rom. 13, 2.  
11. i s-au dus cu Abesalom dou  sute de 
oameni din Ierusalim, care fuseser  
pofti i de el, dar s-au dus din nevinov ie, 
ne tiind ce este la mijloc.  
12. În timpul jertfei, Abesalom a trimis i 
a chemat pe Ahitofel Ghiloneanul, 
sfetnicul lui David, din cetatea lui, Ghilo. 

i s-a f cut r zvr tire mare i curgea 
poporul i se înmul ea împrejurul lui 
Abesalom.  

2 Reg. 17, 23; 23, 34. 1 Paral. 27, 33.  
13. Deci a venit un vestitor la David i a 
zis : «Inima Israeli ilor a înclinat în 
partea lui Abesalom».  
14. Iar David a zis c tre toate slugile sale, 
care erau cu el în Ierusalim : «Scula i-v  

 fugim, c ci nu vom sc pa de 
Abesalom. Gr bi i-v  s  plec m, ca s  nu 
ne ajung i s  ne prind , ca s  nu aduc  
necaz asupra noastr i s  strice cet ile 
cu sabia».  
15. i slugile regelui au zis c tre rege : 
«La tot ce va voi regele, st pânul nostru, 
noi slugile tale suntem gata».  
16.  i  a  ie it  regele  pe  jos  i  dup  el  a  
mers toat  casa lui. Regele îns  a l sat 
zece femei din concubinele sale, ca s  

zeasc  casa.  
2 Reg. 16, 21.  

17. i au plecat regele i tot poporul pe 
jos i s-au oprit la Bet-Merhac.  
18. Toate slugile lui mergeau pe lâng  el, 
iar to i Cheretienii i to i Peletienii i to i 
Gateienii, ca la ase sute de oameni, care 
veniser  împreun  cu el din Gat, mergeau 
înaintea regelui.  

2 Reg. 8, 18. 1 Paral. 18, 17.  
19.  «Pentru  ce  mergi  i  tu  cu  noi  ?  a  zis  
regele c tre Itai din Gat. Întoarce-te i 

mâi cu regele, c ci tu e ti str in i ai 
venit aici din ara ta.  

2 Reg. 18, 2.  
20.  Ieri  ai  venit  i  ast zi  s  te  silesc  s  
mergi cu noi ? Eu m  duc unde se va 
întâmpla. Întoarce-te i întoarce i pe 
fra ii t i cu tine. Domnul s  fac  mil i 
dreptate cu tine».  
21. «Precum e adev rat c  Domnul este 
viu, a r spuns Itai regelui, i precum este 
viu regele, st pânul meu, tot a a este de 
adev rat c  oriunde va fi regele, st pânul 
meu, la via i la moarte, acolo va fi i 
robul t u».  

Rut 1, 16.  
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22. «Atunci, a zis regele David c tre Itai, 
vino  i  umbl  cu  mine».  i  s-a  dus  Itai  
din Gat i to i oamenii lui i to i copiii 
care erau cu el.  
23. i a plâns toat ara cu glas mare i 
tot poporul a trecut pârâul Chedron i a 
trecut i regele pârâul Chedron i s-a dus 
tot poporul cu regele pe calea spre pustiu.  

3 Reg. 2, 37. Ier. 31, 40. Ioan 18, 1.  
24. i iat  era acolo i adoc preotul, 
împreun  cu to i Levi ii care duceau 
chivotul leg mântului Domnului din 
Betar i au pus acolo chivotul lui 
Dumnezeu  ;  iar  Abiatar  a  stat  pe  un  loc  
înalt pân  ce a ie it tot poporul din cetate.  

1 Reg. 22, 20; 30, 7.  
25. «Întoarce chivotul lui Dumnezeu în 
cetate, a zis regele c tre adoc, ca s  stea 
la  locul  lui.  De  voi  afla  mil  în  ochii  
Domnului, m  va întoarce i-mi va da s -
L v d pe El i loca ul Lui.  

2 Reg. 16, 12. Ps. 41, 4; 42, 3.  
26. Iar dac  El îmi va zice : «Nu mai este 
bun voin a Mea cu tine», atunci iat -m , 
fac  cu mine ce va binevoi».  

2 Reg. 10, 12. Mat. 6, 10. Fapt. 21, 14.  
27. «În elegi tu ? a mai zis regele c tre 

adoc preotul, întoarce-te cu pace în 
cetate, cu Ahimaa , fiul t u i cu Ionatan, 
fiul lui Abiatar, amândoi fiii vo tri.  
28. S ti i, eu am s  r mân în câmpia din 
pustiu pân  îmi va veni veste de la voi».  

2 Reg. 17, 16. 4 Reg. 25, 5.  
29. Atunci adoc i Abiatar au întors 
chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim i au 

mas acolo.  
30. Iar David s-a dus în Muntele 
Eleonului i, mergând, plângea ; capul îi 
era acoperit i picioarele descul e. i to i 
oamenii care erau cu el î i acoperiser  
fiecare capul i mergeau plângând.  

2 Reg. 19, 4. Mat. 26, 30, 37. Evr. 5, 7.  
31. Atunci s-a spus lui David : « i 
Ahitofel este în num rul r zvr ti ilor cu 
Abesalom». «Doamne, Dumnezeul meu, 

a zis atunci David, risipe te planurile lui 
Ahitofel !»  

2 Reg. 16, 23.  
32. Iar când David a ajuns pe vârful 
muntelui, unde s-a închinat lui 
Dumnezeu, iat  a venit în întâmpinarea 
lui Hu ai Archianul, cel mai bun prieten 
al lui David. Acesta avea haina sfâ iat i 
pe cap cenu .  
33. «De vei merge cu mine, i-a zis David, 
îmi vei fi o povar .  
34. Iar de te vei întoarce în cetate i vei 
zice lui Abesalom : «Rege, fra ii t i au 
trecut ; a trecut i regele, tat l t u, i 
acum eu sunt robul t u ; ias -m  cu via . 
Pân  acum am fost robul tat lui t u, iar 
acum sunt robul t u». Atunci vei strica 
planurile lui Ahitofel cele împotriva mea.  

2 Reg. 17, 7. Luc. 1, 51.  
35.  Iat  este  acolo  cu  tine  adoc  i  
Abiatar preo ii i tot cuvântul ce vei auzi 
la casa regelui s -l spui preo ilor adoc i 
Abiatar.  
36. Acolo sunt i cei doi fii ai lor : 
Ahimaa , fiul lui adoc i Ionatan, fiul lui 
Abiatar. Prin ace tia s  trimite i la mine 
orice veste ve i auzi».  
37. i a venit Hu ai, prietenul lui David, 
în cetate. Abesalom îns  intra atunci în 
Ierusalim.  

2 Reg. 16, 16. 1 Paral. 27, 33.  
CAP. 16 
David mustrat de imei. 
1. Dup  ce David a trecut pu in de vârful 
muntelui, iat  îl întâmpin iba, sluga lui 
Mefibo et, cu o pereche de asini 
înc rca i, pe care se aflau dou  sute de 
pâini, o sut  de leg turi de stafide, o sut  
de leg turi de smochine i un burduf de 
vin.  

2 Reg. 9, 2; 19, 17.  
2.  i  regele  a  zis  c tre  iba  :  «Ce  sunt  
acestea ?» «Asinii, a r spuns iba, sunt 
pentru  rege,  ca  s  umble,  pâinile  i  
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fructele pentru hrana oamenilor, iar vinul, 
ca s  bea cei ce vor sl bi în pustie».  
3. «Unde este fiul st pânului t u ?» a 
întrebat regele. «A r mas în Ierusalim», a 

spuns iba regelui ; c ci a zis : «Acum 
casa lui Israel îmi va întoarce mie domnia 
tat lui meu».  

2 Reg. 19, 26.  
4. «Ale tale s  fie toate câte are 
Mefibo et», a zis regele c tre iba. «S  
aflu mil  în ochii domnului meu, regele», 
a r spuns iba, închinându-se.  

2 Reg. 19, 29.  
5. Iar când a ajuns regele David la 
Bahurim,  ie ea  de  acolo  un  om  din  
neamul casei lui Saul, cu numele de 

imei, fiul lui Ghera. El mergea i 
blestema,  

2 Reg. 3, 16; 19, 16. 3 Reg. 2, 8.  
6. Aruncând cu pietre asupra lui David i 
asupra tuturor robilor lui David ; Iar 
poporul tot i to i oamenii de lupt  erau la 
dreapta i la stânga regelui.  
7. «Pleac , pleac , uciga ule i 
nelegiuitule, zicea imei, blestemând pe 
rege.  

Ps. 5, 6.  
8. Domnul a întors asupra ta tot sângele 
casei lui Saul, în locul c ruia te-ai f cut 
tu rege i a dat Domnul domnia în 
mâinile lui Abesalom ; fiul t u ; i iat  tu 

ti în necaz, pentru c  e ti b utor de 
sânge».  
9. «Pentru ce acest câine le inat 
blesteam  pe domnul meu, rege ?, a zis 
Abi ai, fiul eruiei. M  duc s -i iau 
capul».  

2 Reg. 19, 21.  
10.  «Fiii  eruiei,  a  zis  regele,  ce  ne  
prive te aceasta pe mine i pe voi ? 

sa i-l s  blesteme, c ci Domnul i-a 
poruncit s  blesteme pe David. Cine deci 
poate s -i zic  : «De ce faci tu a a ?»  

Iov 5, 7.  
11.  Apoi  David  a  mai  zis  lui  Abi ai  i  
tuturor slugilor sale : «Iat , dac  fiul ; 

meu, care a ie it din coapsele mele, caut  
sufletul meu, cu atât mai vârtos fiul unui 
veniaminean. L sa i-l s  blesteme, c ci 
Domnul i-a poruncit.  

Ie . 22, 28. 2 Reg. 19, 16.  
12. Poate va c uta Domnul la umilirea 
mea i-mi va r spl ti cu bine pentru acest 
blestem al lui».  

2 Reg. 15, 25.  
13.  i  s-a  dus  David  i  oamenii  lui  în  
drumul lor, iar imei mergea pe coasta 
muntelui în preajma lui, mergea i 
blestema, aruncând spre el cu pietre i cu 
praf.  

3 Reg. 2, 8.  
14. Apoi, ajungând regele i tot poporul 
ce era cu el la Aiefim, s-a odihnit acolo.  
15. Abesalom îns i tot poporul lui Israel 
au venit în Ierusalim i împreun  cu ei a 
venit i Ahitofel.  
16. i când Hu ai Archianul, prietenul lui 
David,  a  venit  la  Abesalom  i  i-a  zis  :  
«Tr iasc  regele !»  

2 Reg. 15, 37.  
17. Abesalom a zis c tre Hu ai : «A a 
dragoste ai tu c tre prietenul t u ? De ce 
nu te-ai dus i tu cu prietenul t u ?»  
18. «Nu, a zis Hu ai c tre Abesalom, eu 
urmez pe acela pe care l-a ales Domnul i 
acest popor i tot Israelul ; cu acela sunt 
eu i cu acela r mân.  
19.  i  apoi  cui  am  s  slujesc  ?  Oare  nu  
fiului s u ? Cum am slujit tat lui t u, a a 
am s i slujesc i ie».  
20. «Da i-mi sfat, a zis Abesalom c tre 
Ahitofel, ce s  facem !»  
21.  «Intr  la  concubinele  tat lui  t u,  a  

spuns Ahitofel, pe care le-a l sat el s  
zeasc  casa sa ; i vor auzi to i Israeli ii 
 tu ai ajuns s  fii urât de tat l t u i se 

vor înt ri mâinile tuturor celor ce sunt cu 
tine».  

2 Reg. 15, 16.  
22. Atunci au întins pentru Abesalom un 
cort pe acoperi ul casei. i a intrat 
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Abesalom la concubinele tat lui s u, 
înaintea ochilor a tot Israelul.  

2 Reg. 12, 11.  
23. Iar sfaturile lui Ahitofel, pe care le 

dea el, se socoteau atunci ca i cum ar 
fi cerut cineva pova  de la Dumnezeu. 

a fusese orice sfat al lui Ahitofel atât 
pentru David, cât i pentru Abesalom.  

2 Reg. 15, 31.  
CAP. 17 
Sfatul lui Ahitofel i moartea lui. 
1. «Eu, a zis Ahitofel c tre Abesalom, am 

 aleg dou sprezece mii de oameni i m  
voi ridica s  m  duc noaptea asta în 
urm rirea lui David ;  

Ps. 54, 3-4.  
2. i voi n li asupra lui când va fi 
ostenit i cu mâinile sl nogite, i-l voi 
umple de groaz i to i oamenii care sunt 
cu el se vor împr tia i voi ucide numai 
pe rege,  

2 Reg. 16, 14.  
3. Iar pe oameni îi voi întoarce pe to i la 
tine. i când nu va mai fi unul, al c rui 
suflet îl cau i tu, atunci tot poporul va fi 
în pace».  
4. i a pl cut vorba aceasta lui Abesalom 
i tuturor b trânilor lui Israel.  

5. «Chema i pe Hu ai Archianul, a zis 
Abesalom, s  auzim ce zice el».  
6.  Atunci  a  venit  Hu ai  la  Abesalom  i  
Abesalom i-a zis : «Iat  ce zice Ahitofel ; 

 facem oare cum zice el ? Iar dac  nu, 
spune-mi tu !»  
7. «De data aceasta, a zis Hu ai c tre 
Abesalom,  nu este  bun sfatul  pe  care  l-a  
dat Ahitofel».  

2 Reg. 15, 34.  
8. «Tu cuno ti pe tat l t u i pe oamenii 
lui, urm  mai departe Hu ai. Ei sunt viteji 
i foarte îndârji i, ca ursoaica pustiului 

când i se r pesc puii i ca vierul s lbatic 
din câmp. i apoi tat l t u este om 

zboinic  ;  el  nu  st  s  r mân  cu  
poporul.  

9.  Iat  acum  ei,  de  bun  seam ,  se  
ascunde în vreo pe ter  sau în alt loc ; i 
de cade cineva la cel dintâi atac asupra 
lor,  se  va  auzi  i  se  va  zice  :  «Au  fost  
înfrân i oamenii care au urmat lui 
Abesalom».  

Jud. 6, 2.  
10. Atunci pân i cel mai viteaz care are 
inima ca de leu va c dea cu duhul ; c ci 
la tot Israelul este cunoscut cât de viteaz 
este tat l t u i cât de curajo i sunt cei ce 
se afl  cu el.  
11. De aceea eu v  sf tuiesc : S  se adune 
la  tine  tot  Israelul  de  la  Dan  pân  la  
Beer eba, la num r tocmai ca nisipul 

rii, i s  mergi tu însu i în mijlocul lor.  
12. Atunci vom merge asupra lui, în orice 
loc s-ar afla, i vom n li asupra lui, 
cum cade roua pe p mânt, i nu-i va mai 

mâne pe lâng  el nici un om din cei ce 
se afl  cu el.  
13. Iar de va intra în vreo cetate, atunci 
tot Israelul va aduce frânghii la cetatea 
aceea  i  o  vom  târî  în  râu,  încât  nu  va  

mâne din ea nici pietricic ».  
14. «Sfatul lui Hu ai Archianul, au zis 
atunci Abesalom i tot Israelul, e mai bun 
decât sfatul lui. Ahitofel». A a a judecat 
Domnul s  strice sfatul cel mai bun al lui 
Ahitofel, ca s  aduc  Domnul pieirea 
asupra lui Abesalom.  

2 Reg. 15, 31. Iov 5, 13. Ps. 32, 10.  
15. Apoi Hu ai a zis c tre preo ii adoc 
i Abiatar : «A a i a a a sf tuit Ahitofel 

pe Abesalom i pe b trânii lui Israel, iar 
eu i-am sf tuit a a i a a».  
16. Deci trimite i acum repede s  spun  
lui David a a : Tu, noaptea asta, s  nu 

mâi pe câmp în pustiu, ci s  treci mai 
repede, ca s  nu piar  regele i oamenii 
care sunt cu el».  
17. În vremea aceasta Ionatan i Ahimaa  
st teau  la  En-Roghel.  Deci  s-a  dus  o  
slujnic i le-a spus acestora, iar ace tia 
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s-au dus i au vestit pe regele David, c ci 
ei nu se puteau ar ta în cetate.  

2 Reg. 15, 27.  
18.  Dar  i-a  z rit  un  tân r  i  a  spus  lui  
Abesalom. Ei îns  au plecat amândoi 
repede i s-au dus la Bahurim, în casa 
unui  om,  în  ograda  c ruia  se  afla  o  
fântân , i s-au ascuns în ea ;  
19. Iar femeia omului a luat o p tur i a 
întins-o pe gura fântânii, a pus pe ea ni te 
grâu pisat, a a încât nu se vedea nimic.  

Iosua 2, 4.  
20. i venind slujitorii lui Abesalom în 
cas  la femeie, i-au zis : «Unde sunt 
Ahimaa i Ionatan ?» «Au trecut 
pârâul», le-a r spuns femeia. i i-au 

utat oamenii lui Abesalom, dar nu i-au 
sit i s-au întors la Ierusalim.  

21. Iar dac  au plecat ace tia, ei au ie it 
din fântân i s-au dus de au spus lui 
David : «Ridica i-v i trece i repede apa, 

ci acestea a sf tuit Ahitofel împotriva 
voastr ».  

2 Reg. 15, 28.  
22. Atunci s-a ridicat David i to i 
oamenii care erau cu el i au trecut 
Iordanul i pân  la ziu  n-a r mas 
niciunul care s  nu fi trecut.  
23. Ahitofel îns , v zând c  planul s u n-
a fost urmat, a pus aua pe asin, a plecat 
i s-a dus la casa sa, în cetatea sa, i i-a 
cut testamentul în folosul casei sale, 

apoi  s-a  spânzurat  i  a  murit  i  a  fost  
înmormântat în cetatea tat lui s u.  

2 Reg. 15, 12. Mat. 27, 5.  
24. David a venit dup  aceea la 
Mahanaim, iar Abesalom a trecut 
Iordanul i tot Israelul era cu el.  
25. În locul lui Ioab, Abesalom a pus 
peste o tire pe Amasa. Amasa era fiul 
unui om cu numele Itra, din Israel, care 
intrase la Abigail, fiica lui Naha , sora 

eruiei, mama lui Ioab.  
2 Reg. 19, 13.  

26. Israel cu Abesalom i-au a ezat 
tab ra în inutul Galaad.  
27. Când David a venit la Mahanaim, 

obi, fiul lui Naha , din Raba 
Amoni ilor, Machir, fiul lui Amiel din 
Lodebar, i Barzilai Galaaditeanul, din 
Roghelim,  

2 Reg. 19, 31.  
28. Au adus zece paturi preg tite, zece 
talere, vase de lut, grâu, orz, f in , 
gr unte pr jite, bob, linte i pâine ;  
29. Miere, unt,  oi i  brânz  de vaci i  le-
au dat lui David i oamenilor care erau cu 
el,  c ci  zicea  :  «Poporul  este  fl mând  i  
ostenit i a suferit de sete în pustie».  

2 Reg. 16, 2.  
CAP. 18 
Moartea lui Abesalom. 
1. Atunci a num rat David pe oamenii 
care erau cu el i a pus c petenii peste 
sute i c petenii peste mii.  
2. i a trimis David pe oamenii s i : a 
treia parte sub comanda lui Ioab, a treia 
parte sub comanda lui Abi ai, fiul 

eruiei, fratele lui Ioab, i a treia parte 
sub comanda lui Itai Gateul. i a zis 
regele c tre oameni : « i eu însumi voi 
merge cu voi».  

2 Reg. 15, 19; 20, 6.  
3. «S  nu mergi ; i-au zis oamenii, c  noi 
chiar de vom fugi, nu se va tine seam  de 
aceasta ; i chiar de ar muri jum tate din 
noi, de asemenea nu se va ine seam  ; iar 
tu singur e ti cât noi, zece mii. Deci 
pentru noi este mai bine ca tu s  ne dai 
ajutor din cetate !»  

1 Reg. 18, 7. 2 Reg. 21, 17. Sir. 47, 6.  
4. «Ce vi se pare c  este bine, a r spuns 
regele, aceea voi face». Atunci a stat 
regele la poart i a ie it tot poporul 
rânduit pe sute i pe mii.  
5. Apoi regele a dat porunc  lui Ioab, lui 
Abi ai i lui Itai i le-a zis : «S -mi 
cru i pe b iatul Abesalom !» i tot 
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poporul a auzit cum a poruncit regele 
tuturor c peteniilor pentru Abesalom.  
6. Au ie it deci oamenii la câmp în 
întâmpinarea Israeli ilor, i s-a dat b lia 
în p durea lui Efraim.  
7. Acolo a fost în ziua aceea b lie mare 
; poporul israelit a fost înfrânt de robii lui 
David, c zând uci i dou zeci de mii de 
oameni.  
8. Lupta s-a întins în tot inutul acela i 

durea a mâncat în ziua aceea mai mul i 
oameni decât a doborât sabia.  
9. Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii 
lui David, era c lare pe un catâr. Când 
catârul a fugit cu el pe sub cr cile unui 
stejar mare, p rul lui Abesalom s-a 
încurcat în crengile stejarului i el a 

mas spânzurat în v zduh, iar catârul de 
sub el s-a dus înainte.  

2 Reg. 14, 26.  
10. Atunci cineva a v zut aceasta i a 
spus lui Ioab, zicând : «Iat , am v zut pe 
Abesalom spânzurat de un stejar».  
11. «Dac  l-ai v zut, a zis Ioab c tre 
omul care-i adusese vestea, de ce nu l-ai 
doborât acolo, la p mânt ? i-a  fi dat 
zece sicli de argint i o cing toare !»  
12. «De mi-ai fi pus în mân i o mie de 
sicli de argint, a r spuns acela lui Ioab, 
nici atunci nu mi-a  fi ridicat mâna 
asupra fiului regelui, c ci în auzul nostru 
i-a poruncit regele ie i lui Abi ai i lui 

Itai i a zis : «Cru i-mi pe b iatul 
Abesalom !»  
13. i dac  eu însumi a  fi f cut altfel cu 
primejdia vie ii mele, aceasta nu s-ar fi 
putut ascunde de rege i tu singur te-ai fi 
ridicat asupra mea».  
14. «N-am la ce s  mai z bovesc cu 
tine», a zis Ioab. Apoi a luat în mân  trei 

ge i i le-a înfipt în inima lui 
Abesalom, care era înc  viu în crengile 
stejarului.  

15. Apoi au împresurat pe Abesalom zece 
tineri care duceau armele lui Ioab i, 
lovindu-l, l-au ucis.  
16. Dup  aceea Ioab a sunat din trâmbi  
i s-au întors oamenii de la urm rirea lui 

Israel, c ci Ioab a cru at poporul.  
17.  Apoi  au  luat  pe  Abesalom  i  l-au  
aruncat acolo în p dure într-o groap  
adânc i au aruncat deasupra lui o 
gr mad  mare de pietre. Iar Israeli ii s-au 
împr tiat cu to ii, ducându-se fiecare la 
casa sa.  

Iosua 7, 26; 8, 29.  
18. Abesalom îns  î i f cuse un 
monument înc  de pe când tr ia, în Valea 
Regelui ; c ci î i zisese : «Eu n-am fiu, ca 

 mi se p streze amintirea !» i a dat 
monumentului numele s u, a a c i 
ast zi se nume te el : Monumentul lui 
Abesalom.  

Fac. 14, 17. 2 Reg. 14, 27.  
19. Iar Ahimaa , fiul lui adoc, a zis c tre 
Ioab : «M  duc s  vestesc pe regele c  
Domnul prin judecata Sa l-a izb vit din 
mâinile du manilor lui».  

1 Paral. 6, 8.  
20. «Ast zi, a r spuns Ioab, n-ai s  fii un 
bun vestitor. Îl vei vesti în alt  zi, iar nu 
ast zi, c ci a murit fiul regelui».  
21. «Du-te, a zis apoi Ioab c tre Hu ai, 
du-te i spune regelui ceea ce ai v zut». 
Hu ai, închinându-se înaintea lui Ioab, s-
a dus numaidecât,  
22. Iar Ahimaa , fiul lui adoc, a zis 
st ruitor c tre Ioab : «Fie ce-o fi, dar eu 

 duc cu Hu ai». «De ce s  te duci, fiul 
meu ? a zis Ioab. Nu duci o veste bun  !»  
23. «Fie i a a, a r spuns Ahimaa , dar eu 
tot m  duc». «Du-te», i-a zis Ioab. i a 
apucat Ahimaa  la fug  pe un drum mai 
de-a dreptul i a întrecut pe Hu ai.  
24. David edea atunci între cele dou  
por i ; iar straja se suise pe acoperi ul 
por ii, pe zid, i, ridicându- i ochii, a 
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zut pe cel ce venea i a strigat i a zis 
tre rege : «Iat  un om vine în fug ».  

25. «Dac  este numai unul, a zis regele, 
atunci ne aduce o veste». Omul îns  se 
apropia din ce în ce mai mult.  
26.  Atunci  straja  a  mai  v zut  un  om  
venind în fug  ; i a strigat straja la portar 
i a zis : «Iat  c  mai alearg  un om». « i 

acela este un vestitor», a zis regele. «Eu 
d, a zis straja, c  mersul omului 

dinainte seam  cu mersul lui Ahimaa , 
fiul lui adoc».  
27. «Acesta este om bun, a zis regele, i 
vine cu veste bun  !»  
28. i a strigat Ahimaa i a zis c tre rege 
: «Pace !» Apoi s-a închinat regelui cu 
fa a pân  la p mânt i a zis : 
«Binecuvântat este Domnul Dumnezeul 

u,  Care  a  dat  în  mâinile  noastre  pe  
oamenii care î i ridicaser  mâinile lor 
împotriva regelui, st pânul meu !»  
29. «Dar b iatul Abesalom este s tos 
?» a întrebat regele. «Am v zut tulburare 
mare acolo când Ioab, robul regelui, a 
trimis pe robul t u, a zis Ahimaa , dar eu 
nu tiu ce era acolo».  
30. «Treci i r mâi aici», a zis regele. i 
Ahimaa  a trecut i a stat acolo.  
31. Atunci a sosit i Hu ai. i Hu ai a zis 

tre rege : «Veste bun  aduc regelui, 
st pânul meu ! Domnul i-a f cut ast zi 
dreptate, izb vindu-te din mâna tuturor 
celor ce s-au ridicat împotriva ta».  

3 Reg. 1, 42.  
32. «B iatul Abesalom este oare el 

tos ?», a întrebat regele pe Hu ai. 
«Întâmple-se du manilor regelui, 
st pânul meu, a r spuns Hu ai, i tuturor 
celor ce au uneltit rele împotriva ta, ce i 
s-a întâmplat lui !»  
33. Atunci regele s-a tulburat i s-a dus în 
foi orul de deasupra por ii i a plâns, iar 
când se ducea, zicea : «O, fiul meu 
Abesalom,  Abesalom,  fiul  meu  !  Mai  

bine muream eu în locul t u ! Abesalom, 
Abesalom, fiul meu !»  
CAP. 19 
David iar i rege. 
1. Atunci i s-a spus lui Ioab : «Iat  regele 
plânge dup  Abesalom».  
2. Astfel biruin a din ziua aceea s-a 
pref cut în plângere pentru tot poporul, 

ci poporul a auzit chiar în ziua aceea i 
zicea c  regele este întristat dup  fiul s u.  
3. Atunci a intrat poporul în cetate pe 
furi , cum se furi eaz  oamenii ru ina i 
care au luat-o la fug  în timpul luptei.  

2 Reg. 19, 32.  
4. Regele îns , acoperindu- i fa a, striga 
tare : «Abesalom, Abesalom, fiul meu !»  

2 Reg. 15, 30; 18, 33.  
5. Dar venind Ioab la rege în cas , a zis : 
«Tu ast zi ai umplut de ru ine pe toate 
slugile tale care au izb vit acum via a ta 
i via a fiilor i fiicelor tale, via a 

femeilor i concubinelor tale.  
6. Tu iube ti pe cei ce te ur sc i pe cei ce 
te iubesc îi ur ti ; c ci ai ar tat ast zi c  
pentru tine sunt nimic i c peteniile i 
slugile ; ast zi am aflat eu c  de ar fi 

mas Abesalom cu via , iar noi am fi 
murit cu to ii, aceasta i-ar fi fost mai 
pl cut.  
7. Deci, scoal i ie i de gr ie te dup  
inima slugilor tale. C ci m  jur pe 
Domnul c  dac  nu ie i, în noaptea 
aceasta nu- i va mai r mâne nici un om. 

i aceasta va fi pentru tine cea mai mare 
din toate nenorocirile care au venit asupra 
ta din tinere ea ta i pân  acum !»  
8. Atunci s-a sculat regele i a ezut la 
poart , iar poporului întreg s-a vestit c  
regele st  la poart . i a venit tot poporul 
în fa a regelui la poart , iar Israeli ii au 
fugit pe la vetrele lor.  

2 Reg. 5, 1.  
9. Tot poporul din toate triburile lui Israel 
vorbea i zicea : «Regele David ne-a 
izb vit din mâinile vr jma ilor no tri i 
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ne-a sc pat din mâinile Filistenilor, iar 
acum el însu i a fugit din ara aceasta, din 
regatul s u, de frica lui Abesalom.  
10. Abesalom îns , pe care noi l-am uns 
rege pentru noi, a murit în r zboi. Pentru 
ce dar întârziem noi acum a aduce înapoi 
pe rege ?» i aceste vorbe au str tut tot 
Israelul i au ajuns i pân  la rege.  
11.  Atunci  regele  David  a  trimis  s  se  
spun  preo ilor adoc i Abiatar : 
«Spune i b trânilor lui Iuda : Pentru ce 
voi i s  fi i cei din urm  în a aduce înapoi 
pe rege, când cuvintele a tot Israelul au 
ajuns pân  la rege, în casa lui ?  
12. Voi sunte i fra ii  mei ;  oasele mele i  
carnea mea voi sunte i. Pentru ce dar 
voi i s  fi i cei din urm  în a aduce pe 
rege înapoi ?  

Fac. 29, 14. 2 Reg. 5, 2.  
13. Iar lui Amasa s -i zice i : «Nu e ti tu 
oare osul meu i carnea mea ? A a i a a 

-mi fac  mie Dumnezeu i înc i mai 
u  s -mi  fac ,  dac  tu  nu  ai  s  fii  
petenia o tirii mele pentru totdeauna în 

locul lui Ioab !»  
2 Reg. 17, 25.  

14. i a a a înduplecat regele inima 
tuturor Iudeilor ca a unui singur om ; iar 
ace tia  au  trimis  la  rege  s -i  spun  :  
«Întoarce-te tu însu i i toate slugile tale !  
15.  i  s-a  întors  regele  i  a  venit  la  
Iordan, iar Iudeii au venit la Ghilgal, ca 

 întâmpine pe rege i s -l treac  
Iordanul.  
16. Atunci imei, fiul lui Ghera, un 
veniaminean din Bahurim, s-a gr bit s  
ias  cu Iudeii în întâmpinarea regelui 
David.  

3 Reg. 2, 8.  
17. Acesta avea cu el o mie de oameni 
veniamineni, i pe iba, sluga casei lui 
Saul, cu cei cincisprezece fii ai s i i cu 
dou zeci de robi ai s i. Ace tia au trecut 
Iordanul înaintea regelui i au preg tit 
pentru rege trecerea Iordanului.  

2 Reg. 9, 2, 10; 16, 1.  
18. Când îns  au pornit luntrea, ca s  
aduc  pe rege i casa lui, ca s -i 
slujeasc , atunci imei, fiul lui Ghera, a 

zut cu fa a la p mânt înaintea regelui, 
îndat  ce acesta a trecut Iordanul,  
19. i a zis c tre rege : «Domnul meu, s  
nu-mi socote ti ca o nelegiuire i s  nu 
pomene ti ceea ce i-a gre it robul t u în 
ziua aceea când regele, st pânul meu, a 
ie it din Ierusalim i s  nu iei în seam , o, 
rege, aceasta !  
20. C ci robul t u tie c  a gre it.  i  iat  
eu acum am venit cel dintâi din toat  casa 
lui Iosif, ca s  ies în întâmpinarea regelui, 
st pânul meu».  
21. «Se poate oare, a zis Abi ai, fiul 

eruiei, ca imei s  nu moar  pentru c  a 
blestemat pe unsul Domnului ?»  

Ie . 22, 28. 2 Reg. 16, 9.  
22. «Fiii eruiei, ce este între mine i voi 
? a zis David, i pentru ce v  împotrivi i 
voi ast zi mie ? E timpul oare ast zi s  se 
ucid  cineva în Israel ? Nu v d eu, oare, 
acum c  sunt rege peste Israel ?»  

1 Reg. 11, 13. 2 Reg. 16, 10.  
23. Iar lui imei i-a zis regele : «Nu, tu 
nu vei muri !» i i s-a jurat regele.  

3 Reg. 2, 8, 9, 37, 46.  
24. Mefibo et, fiul lui Ionatan, fiul lui 
Saul, a ie it în întâmpinarea regelui. 
Acesta,  din  ziua  în  care  ie ise  regele  i  
pân  în ziua când se întorsese cu pace, 
nu- i mai sp lase picioarele, nici nu- i 
mai t iase unghiile, nici nu- i îngrijise 
barba i nici hainele nu i le mai sp lase.  

2 Reg. 9, 6.  
25.  i  când  a  ie it  din  Ierusalim  în  
întâmpinarea regelui, regele i-a zis : 
«Mefibo et, pentru ce n-ai mers i tu cu 
mine ?»  

2 Reg. 16, 3.  
26. «St pânul meu, rege, a r spuns acela, 
sluga mea m-a în elat, c ci eu, robul t u, 
am zis : «Voi pune aua pe asin i voi 
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înc leca i m  voi duce c ; regele, 
deoarece robul t u este olog.  
27. Iar el a clevetit pe robul t u înaintea 
regelui, st pânul meu. Dar regele, 
st pânul meu, este ca un înger al lui 
Dumnezeu. F  ce binevoie ti.  

2 Reg. 14, 17.  
28. De i toat  casa tat lui meu a fost 
vinovat  de moarte înaintea domnului 
meu, regele, totu i tu ai pus pe robul t u 
printre cei ce m nânc  la masa ta. Ce 
drept am eu oare s  m  jeluiesc înaintea 
regelui ?»  

2 Reg. 9, 11.  
29. «De ce gr ie ti tu toate acestea ? i-a 
zis  regele.  Eu  am  zis  ca  tu  i  iba  s  
împ i între voi arina !»  

2 Reg. 16, 4.  
30. «S  ia chiar toat arina, a r spuns 
Mefibo et. Bine c  s-a întors cu pace 
domnul meu, regele, la casa sa !»  
31. Atunci a venit i Barzilai 
Galaaditeanul din Roghelim i a trecut 
Iordanul cu regele, ca s -l petreac  pe 
acesta pân  peste Iordan.  

2 Reg. 17, 27. 3 Reg. 2, 7.  
32. Barzilai îns  era foarte b trân, ca de 
optzeci de ani, i el osp tase pe rege în 
timpul ederii lui la Mahanaim, pentru c  
era om foarte bogat.  
33.  «Hai  cu  mine,  a  zis  regele  c tre  
Barzilai,  i  te  voi  osp ta  i  eu  în  
Ierusalim».  
34. «Mult oare mi-a mai r mas de tr it, a 

spuns Barzilai, ca s  merg cu regele la 
Ierusalim ?  
35. Eu am acum optzeci de ani. Mai pot 
eu  oare  osebi  binele  de  r u  ?  i  va  afla  
oare robul t u gustul celor ce va mânca i 
va bea ? Sau voi fi eu în stare s  aud 
glasul cânt relilor i cânt re elor ? La ce 
dar s  fie robul t u o povar  pentru 
domnul meu, regele ?  

36. Robul t u va mai merge pu in dincolo 
de Iordan cu regele. Pentru ce s -mi 

spl teasc  regele cu a a mil  ?  
37. D  voie robului t u s  se întoarc , ca 

 moar  în cetatea sa, lâng  mormântul 
tat lui meu i al mamei mele. Dar iat  
fiul meu Chimham, robul t u ! S  mearg  
el cu domnul meu, regele, i f  cu el ceea 
ce binevoie ti !  
38. «S  mearg  cu mine Chimham, a zis 
regele, i voi face cu el ce vrei i orice 
vei voi tu de la mine voi face pentru tine 
!»  
39. i a trecut tot poporul Iordanul, de 
asemenea i regele. Apoi a s rutat regele 
pe Barzilai i l-a binecuvântat i acesta s-
a întors la casa sa.  
40. Dup  aceea regele s-a îndreptat spre 
Ghilgal i s-a dus cu el i Chimham, i tot 
poporul lui Iuda i jum tate din poporul 
lui Israel a petrecut pe rege.  
41. Dar iat  tot Israelul a venit la rege i a 
zis c tre el : «Pentru ce b rba ii lui Iuda, 
fra ii no tri, te-au r pit i au trecut pe 
rege  i  casa  lui  i  pe  to i  oamenii  lui  
David peste Iordan ?» «Pentru aceea, c  
regele este mai apropiat de noi, au 

spuns Israeli ilor to i b rba ii lui Iuda. 
i de ce s  v  sup ra i voi pentru aceasta 

? Am mâncat noi, oare, ceva de la rege, 
sau am primit daruri de la el, sau ne-a 
scutit de d ri ?»  
42. i Israeli ii au r spuns b rba ilor lui 
Iuda : «Noi suntem zece p i din rege i 
noi suntem înc i întâi n scu i fal  de 
vor. Pentru ce dar ne-a i dispre uit ? Oare 
nu noi trebuia s  spunem cel dintâi 
cuvânt pentru întoarcerea regelui ? Dar 
cuvântul b rba ilor lui Iuda a fost mai 
puternic decât cuvântul Israeli ilor.  
CAP. 20 

zvr tirea lui eba i moartea lui. 
1. Din întâmplare, se afla acolo un om 
netrebnic, anume eba, fiul lui Bicri 
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veniamineanul. Acesta a sunat din 
trâmbi i a zis : «Noi n-avem nici o 
împ rt ire cu David i nici o leg tur  cu 
fiul lui Iesei ! Fiecare la cortul s u, 
Israele !»  

2 Reg. 16, 11; 19, 16. 3 Reg. 12, 16.  
2. Atunci s-au desp it de David to i 
Israeli ii i s-au dus dup eba, fiul lui 
Bicri. Iudeii îns  au r mas de partea 
regelui lor, de la Iordan, pân  la 
Ierusalim.  
3. Ajungând apoi David la casa sa în 
Ierusalim, a luat regele pe cele zece 
concubine pe care le l sase s  aib  în 
grij  casa i le-a pus într-o cas  
deosebit , sub supraveghere i le purta de 
grij , dar nu se ducea la ele. i au tr it ele 
acolo pân  la moartea lor, ca v duve.  

2 Reg. 16, 21.  
4.  Apoi  a  zis  David  c tre  Amasa  :  «În  
timp de trei zile cheam  pe Iudei la mine 
i s  vii i tu aici !»  

2 Reg. 19, 13.  
5. i s-a dus Amasa s  cheme pe Iudei, 
dar a z bovit mai mult  vreme decât i se 

duse.  
6. Atunci David a zis lui Abi ai : «Acum 

eba, fiul lui Bicri, are s  ne fac  mai 
mult  r u  decât  Abesalom.  Ia  tu  slugile  
st pânului t u i urm re te-l, ca s  nu- i 

seasc  cet i înt rite i s  nu scape din 
ochii no tri !»  

2 Reg. 18, 2.  
7. i a plecat Abi ai, urmat de oamenii 
lui Ioab, de Cheretieni i Peletieni i de 
to i oamenii buni de lupt  din Ierusalim, 

 urm reasc  pe eba, fiul lui Bicri.  
2 Reg. 8, 18. 3 Reg. 1, 38.  

8. Dar pe când erau ei aproape de piatra 
cea mare, de lâng  Ghibeon, s-a întâlnit 
cu ei Amasa. Ioab era îmbr cat cu hainele 
sale ost ti i încins cu sabia care 
atârna la old în teaca ei, în care intra i 
ie ea foarte u or.  

Iosua 10, 41.  

9. «E ti s tos, frate ?» a zis Ioab c tre 
Amasa. Apoi a apucat Ioab pe Amasa cu 
mâna de barb , ca s -l s rute.  

2 Reg. 17, 25. Mat. 26, 49. Marc. 14, 45.  
10. Amasa îns  nu s-a ferit de sabia care 
era în mâna lui Ioab i acesta l-a lovit cu 
ea în pântece i i-a v rsat m runtaiele jos 
i nu i-a mai dat alt  lovitur . i Amasa a 

murit. Apoi Ioab cu fratele s u Abi ai au 
alergat dup eba, fiul lui Bicri.  

2 Reg. 3, 27. 3 Reg. 2, 5, 32.  
11.  Unul  din  oamenii  lui  Ioab  îns  a  

mas lâng  Amasa i striga : «Cine vrea 
pe  Ioab  i  cine  este  pentru  David  s  
urmeze pe Ioab !»  
12. Amasa îns  z cea mort în sânge, în 
mijlocul drumului. Dar v zând omul 
acela al lui Ioab c  tot poporul se opre te 
la trupul lui Amasa, l-a târât pe acesta din 
drum  în  câmp  i  a  aruncat  peste  el  o  
hain , deoarece vedea c  orice trec tor se 
apropia de el.  

2 Reg. 2, 23.  
13. Iar dup  ce a fost târât din drum, tot 
poporul lui Israel s-a dus dup  Ioab, s  
urm reasc  pe eba, fiul lui Bicri.  
14. Ioab îns  a trecut prin toate triburile 
israelite pân  la Abel i Bet-Maaca i 
prin tot inutul Berim i to i locuitorii 
cet ilor s-au adunat i au mers dup  el.  
15. Venind apoi, au împresurat pe eba 
în Abel i în Bet-Maaca i au ridicat un 
val împrejurul cet ii ; i apropiindu-se de 
zid, to i cei ce erau cu Ioab se sileau s  
sparg  zidul.  
16. Atunci o femeie în eleapt  a strigat de 
pe zidul cet ii : «Asculta i, asculta i, 
spune i lui Ioab s  vin  încoace, c  am 

-i vorbesc !»  
17.  Apropiindu-se  Ioab,  femeia  a  zis  :  
«Tu e ti Ioab ?» «Eu !» a r spuns Ioab. 
«Ascult  vorba roabei tale !» a zis, 
femeia. «Ascult !» a r spuns Ioab.  
18. «Odinioar  era obiceiul, a ad ugat ea, 

 se spun  : S  se întrebe în Abel i în 
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Dan, dac  se mai p streaz  ceea ce au 
hot rât credincio ii din Israel  
19. Eu sunt din cet ile pa nice i 
credincioase ale lui Israel, i tu voie ti s  
strici o cetate i înc  mama cet ilor lui 
Israel. De ce s  strici tu mo tenirea 
Domnului ?»  
20. «Departe, departe de mine gândul de 
a strica sau de a d râma ! a r spuns Ioab.  
21.  Lucrul  nu  era  a a,  ci  un  om  din  
mun ii lui Efraim, anume eba, fiul lui 
Bicri, i-a ridicat mâna asupra regelui 
David. Da i-mi-l numai pe el singur i m  
voi dep rta de cetate». «Iat , a zis femeia 

tre Ioab, capul lui î i va fi aruncat peste 
zid !»  
22. i s-a dus femeia cu vorba ei 
în eleapt  la tot poporul i a spus la tot 
poporul ca s  taie capul lui eba, fiul lui 
Bicri. i au t iat capul lui eba, fiul lui 
Bicri, i l-au aruncat lui Ioab. Atunci Ioab 
a sunat din trâmbi i to i oamenii s-au 
dep rtat de cetate i s-au dus pe la casele 
lor. Iar Ioab s-a întors în Ierusalim la 
rege.  

Pild. 24, 21. Sir. 7, 8-9.  
23. i era Ioab peste toat  o tirea 
Israeli ilor, iar Benaia, fiul lui Iehoiada, 
era peste Cheretieni i Peletieni.  

2 Reg. 8, 16, 18.  
24. Adoram era peste d ri ; Iosafat, fiul 
lui Ahilud, era cronicar ;  

3 Reg. 4, 3.  
25. Siva era secretar ; adoc i Abiatar 
erau preo i.  

2 Reg. 8, 17.  
26. De asemenea i Ira din Iair era sfetnic 
apropiat al lui David.  
CAP. 21 
David întâmpin  foametea i biruie pe 
Filisteni. 
1. În zilele lui David a fost foamete în 
ar  trei ani, unul dup  altul. i a întrebat 

David pe Domnul i Domnul a zis : 
«Aceasta este din pricina lui Saul i a 

casei lui cea însetat  de sânge, pentru c  
el a ucis pe Ghibeoni i».  

Iosua 10, 41. 1 Paral. 21, 30.  
2. Atunci regele a chemat pe Ghibeoni i 
i a vorbit cu ei. Ghibeoni ii îns  nu erau 

din fiii lui Israel, ci r e din Amorei, 
i Israeli ii le f cuser  jur mânt, dar Saul 

a voit s -i piard  din râvn  pentru fiii lui 
Israel i ai lui Iuda.  

Iosua 9, 19; 11, 19.  
3. «Ce s  fac pentru voi, a zis David c tre 
Ghibeoni i, i cu ce s  v  împac, ca s  
binecuvânta i mo tenirea Domnului ?»  
4. «Nou  nu ne trebuie nici aur, nici 
argint de la Saul sau de la casa lui, au 

spuns Ghibeoni ii, i nici nu trebuie s  
se ucid  cineva din Israel». «Atunci ce 
voi i s  fac eu pentru voi ?» a întrebat din 
nou David.  
5. «Fiindc  acel om, au r spuns ei 
regelui, ne-a m cel rit i a vrut s  ne 
stârpeasc  astfel ca s  nu mai fim nici 
unul în inuturile lui Israel,  
6. De aceea, d -ne din urma ii acelui om 
apte b rba i i noi îi vom spânzura, 

înaintea Domnului în Ghibeea lui Saul, 
alesul Domnului». «V  voi da !», a zis 
regele.  

Num. 25, 4. Deut. 21, 23. Iosua 10, 26.  
7. Dar regele a cru at pe Mefibo et, fiul 
lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru 
jur mântul pe numele Domnului, care era 
între ei, între David i Ionatan, fiul lui 
Saul.  

1 Reg. 20, 16, 42.  
8. A luat îns  regele pe cei doi fii pe care 
Ri pa, fiica lui Aia, îi n scuse lui Saul, 
Armoni i Mefibo et, i pe cei cinci fii pe 
care Merob, fiica lui Saul, îi n scuse lui 
Adriel, fiul lui Barzilai din Mehola,  

2 Reg. 3, 7; 17, 27.  
9. i i-a dat în mâinile Ghibeoni ilor ; iar 
ace tia i-au spânzurat, pe munte, înaintea 
Domnului  ;  i  au  pierit  to i  apte  
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împreun . Ei au fost uci i în cele dintâi 
zile ale seceri ului orzului.  
10. Atunci Ri pa, fiica lui Aia, a luat sac 
i l-a întins pe stânc  în chip de cort i a 
ezut de la începutul seceri ului pân  a 

dat Dumnezeu ploaie din cer i n-a l sat 
 se ating  de ei ziua p rile cerului i 

noaptea fiarele câmpului.  
11. i i s-a spus lui David ce a f cut 
Ri pa ; fiica lui Aia, concubina lui Saul.  
12. Atunci David s-a dus i a luat oasele 
lui Saul i oasele lui Ionatan, fiul lui, de 
la locuitorii din Iabe ul Galaadului, pe 
care ace tia le luaser  pe ascuns din pia a 
Bet-Sanului, unde fuseser  spânzurate de 
Filisteni, când Filistenii uciseser  pe Saul 
pe muntele Ghilboa.  

1 Reg. 31, 10-13.  
13.  i  a  str mutat  el  de  acolo  oasele  lui  
Saul  i  oasele  lui  Ionatan,  fiul  lui,  i  a  
adunat i oasele celor ce fuseser  
spânzura i ;  
14. i a îngropat oasele lui Saul i ale lui 
Ionatan, fiul lui, i oasele celor spânzura i 
în inutul lui Veniamin, la ela, în 
mormântul lui Chi , tat l lui Saul. i s-a 

cut tot ce a poruncit regele. i dup  
aceea S-a milostivit Domnul asupra rii.  

2 Reg. 24, 25.  
15. Dar din nou s-a pornit r zboi între 
Filisteni i Israeli i. i a ie it David 
împreun  cu slugile lui i au luptat cu 
Filistenii. David îns  a obosit.  
16. Atunci I bi-Benob, unul din urma ii 
lui Rafa, a c rui suli  era de trei sute de 
sicli de aram , i care era încins cu sabie 
nou , a vrut s  loveasc  pe David ;  
17. Dar i-a ajutat lui David Abi ai, fiul 

eruiei, i a sc pat Abi ai pe David i a 
lovit pe filistean i l-a omorât. Atunci 
oamenii lui David s-au jurat i au zis : 
«Tu s  nu mai ie i cu noi la r zboi, ca s  
nu se sting  f clia în Israel».  

2 Reg. 4, 7; 18, 3.  

18. Dup  aceea a fost din nou r zboi cu 
Filistenii la Gob. Atunci Sibecai 
Hu atitul a ucis pe Saf, unul din urma ii 
lui Rafa.  

1 Paral. 20, 4.  
19. i a mai fost o alt  b lie la Gob cu 
Filistenii. Atunci Elhanan, fiul lui Iaare 
Oreghim din Betleem, a ucis pe Goliat 
din Gat, a c rui coad  de suli  era ca un 
sul de la r zboiul de esut.  

1 Reg. 17, 7.  
20. i a mai fost înc  o b lie în Gat. i 
era acolo un om înalt, care avea câte ase 
degete la mân i la picioare, în total deci 
dou zeci i patru, tot din urma ii lui 
Rafa.  

1 Paral. 20, 6.  
21. Acesta hulea pe Israeli i, dar l-a ucis 
Ionatan, fiul lui ama, fratele lui David.  

2 Reg. 13, 3.  
22.  To i  ace ti  patru  oameni  erau  din  
neamul lui Rafa, din Gat, i au c zut de 
mâna lui David i a slugilor lui.  
CAP. 22 
Cântarea de mul umire a lui David 
pentru izb virea de vr jma i. 
1. Atunci a cântat David cântarea aceasta 
Domnului, în ziua când Domnul l-a 
izb vit de to i vr jma ii lui i din mâinile 
lui Saul, i a zis :  
2. «Domnul este înt rirea mea, sc parea 
mea i izb vitorul meu.  

Ps. 17, 1.  
3. Dumnezeu este stânca mea cea de 
sc pare, Scutul meu i puterea cea 
mântuitoare, Ad postul meu cel tare i 
sc parea mea ! Mântuitorul meu, din 
necaz m-ai izb vit !  

Fac. 15, 1. 2 Reg. 23, 3. Ps. 7, 2; 139, 4. Evr. 2, 13.  
4. Pe Domnul Cel vrednic de laud  L-am 
chemat i de vr jma ii mei am fost 
izb vit.  
5. Valurile mor ii m -mpresuraser i 
eram potopit de uvoaiele r ut ii ;  

Ps. 114, 3.  
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6. Lan urile iadului m  înc tu aser i 
eram prins în lan urile mor ii.  

Iov 22, 10. Ps. 17, 6. Pild. 14, 27.  
7. Dar în necazul meu am chemat pe 
Domnul, Strig t am în at c tre 
Dumnezeul meu i El mi-a auzit glasul 
din loca ul S u i strig tul meu a ajuns la 
urechile Lui.  

Ps. 24, 16.  
8. Atunci s-a cl tinat i s-a cutremurat 

mântul, i temeliile cerurilor s-au 
zguduit, Pentru c  Se mâniase Domnul !  

Ps. 17, 9.  
9. Fum ie ea din n rile Lui, Din gura Lui 
ie ea foc mistuitor i c rbuni aprin i 

neau.  
Ie . 24, 17. Deut. 4, 24.  

10. Plecat-a cerurile i S-a coborât i sub 
picioarele Lui era negur  deas .  

Ps. 143, 5.  
11. ezut-a pe heruvimi i a zburat, 
zburat-a pe aripile vântului !  
12. Din negur i-a f cut ad post i cort 
împrejurul S u ; Cu ape întunecoase i cu 
nori negri era înf urat.  

Iov 36, 28. Is. 50, 3.  
13. De str lucirea ce-I mergea înainte Se 
împr tiau norii, Aruncând grindin i 

rbuni de foc.  
14. Atunci Domnul a tunat în ceruri i 
Cel Preaînalt a f cut s  r suna glasul S u 
;  

Ps. 28, 3.  
15. Slobozit-a s ge ile Sale i a împr tiat 
pe vr jma i, Înmul itu- i-a fulgerele i i-
a pus pe fug .  

1 Reg. 2, 10; 7, 10; 12, 18. Ps. 9, 5.  
16. De certarea Ta, Doamne, De suflarea 

rilor Tale, S-au ar tat fundurile m rii 
i temeliile lumii s-au descoperit.  

Iov 4, 9.  
17. Tinzându- i El mâna de sus, m-a 
apucat i m-a scos din ape adânci ;  

Iov 22, 11. Ps. 17, 18; 31, 7; 143, 7. Is. 43, 2.  
18. Izb vitu-m-a de vr jma ul meu cel 
puternic, De cei ce m  urau i erau mai 
tari ca mine :  

19. Ace tia m  împresuraser  în ziua 
necazului, Dar Domnul a fost ajutorul 
meu ;  
20. El m-a scos le loc larg, izb vitu-m-a, 
pentru c  m-a iubit !  

Ps. 30, 8.  
21. Domnul mi-a dat dup  nevinov ia 
mea, Dup  cur ia mâinilor mele mi-s 
pl tit.  

Iov 22, 30. Ps. 4, 1.  
22. C ci am urmat c ile Domnului, i 
înaintea Dumnezeului meu m-am poc it.  
23. Toate poruncile Lui le-am avut 
înaintea mea i de la legea Lui nu m-am 
ab tut.  
24. F  prihan  am fost înaintea Lui i 
de nedreptate m-am p zit.  
25. Deci Domnul mi-a pl tit dup  
nevinov ia mea i dup  cur ia mâinilor 
mele pe care a cunoscut-o.  

Ps. 7, 10-11.  
26. C ci Tu, Doamne, cu cel bun Te ar i 
bun, Cu omul drept Te por i cu dreptate,  
27. Cu cel cuvios, Cuvios e ti, Iar cu cel 
înd tnic, Te por i dup  înd tnicia lui.  
28. Tu pe poporul smerit îl izb ve ti, Iar 
ochii cei mândri îi smere ti.  

Pild. 29, 23. Sir. 20, 10.  
29. Tu e ti lumina mea, Doamne ! 
Doamne, lumineaz  întunericul meu !  

Iov 29, 3. Ps. 26, 1; 96, 11; 111, 4.  
30. Cu Tine m  voi arunca spre o tirea 
înarmat , Cu Dumnezeul meu voi doborî 
zidul.  
31. C ile Domnului sunt des vâr ite, 
Cuvântul Domnului e l murit prin foc. i 
scut este El tuturor celor ce n jduiesc 
în El ;  

Ps. 11, 6; 90, 5; 118, 140.  
32. C ci cine este Dumnezeu, dac  nu 
Domnul ? i cine este ap tor, dac  nu 
Dumnezeul nostru ?  

Ie . 15, 11. Ps. 17, 34. Is. 43, 11.  
33. Dumnezeu este Cel ce m  încinge cu 
putere i calea cea dreapt -mi arat  ;  
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34. Care d  picioarelor mele sprinteneala 
cerbului, i la locurile cele înalte m  

eaz  ;  
Avac. 3, 19.  

35.  Care-mi  deprinde  mâinile  mele  la  
zboi i bra ele mele s  întind  arcul de 

aram .  
Fac. 49, 8. Deut. 33, 29. Ps. 143, 1.  

36. Doamne, Tu m  aperi cu scutul T u 
izb vitor, Cu dreapta Ta m  sprijini i 
înal i cu bun tatea Ta,  

Ps. 3, 3.  
37. Tu l rge ti calea sub pa ii mei i 
picioarele mele nu se poticnesc.  
38. Urm ri-voi pe vr jma ii mei i-i voi 
prinde. Nu m  voi întoarce pân  nu-i 
stârpesc.  
39. Îi voi lovi i nu se vor putea ine. 

dea-vor sub picioarele mele.  
Ps. 26, 3.  

40. Tu m  încingi cu putere pentru r zboi 
i faci s  cad  potrivnicii sub mine  

41.  Pe  vr jma ii  mei  Tu-i  pui  pe  fug  
înaintea mea i pe cei ce m  ur sc îi 
spulberi.  

Fac. 49, 8.  
42. Striga-vor, dar nimeni nu-i va sc pa, 
Pe Domnul vor striga, dar nu-i va auzi ;  
43. Ca praful ce-l ia vântul îi voi pisa i-i 
voi c lca în picioare ca tina uli elor.  

Ps. 82, 10. Is. 10, 6. Ier. 8, 2.  
44. Tu m  izb ve ti de r zvr tirea 
poporului i în fruntea neamurilor m  
pui.  

2 Reg. 8, 6. Ps. 59, 9-10.  
45. Poporul pe care nu-l cuno team îmi 
sluje te i dintr-un cuvânt mi se supune.  
46. Fiii celor de alt neam p lesc de fric  
i tremur  în zidurile cet ii lor.  

47. Viu este Domnul i binecuvântat este 
numele Lui ! L udat fie Dumnezeu, Cel 
ce m  izb ve te,  

Deut. 32, 40. Ps. 41, 2; 143, 2. Iez. 14, 16.  
48. Dumnezeu, Cel ce m  r zbun , Care 
pune popoarele sub st pânirea mea i de 
vr jma ii mei m  izb ve te.  

49. Doamne, Tu m  înal i peste vr jma ii 
mei i de omul nedrept m  izb ve ti.  
50. De aceea Te voi l uda printre popoare 
i voi da slav  numelui T u,  

Rom. 15, 9.  
51. Cel ce d  biruin  str lucit  regelui 

u i face mil  cu unsul S u, David, i 
cu urma ii lui din veac în veac».  

2 Reg. 8, 6; 23, 10. Gal. 3, 16.  
CAP. 23 
Cele din urm  cuvinte ale lui David i 
vitejii s i. 
1. Iat  cele din urm  cuvinte ale lui 
David : «Cuvintele lui David, fiul lui 
Iesei, Graiurile b rbatului suspus, Ale 
unsului lui Dumnezeu, celui din Iacov, 
Ale dulcelui cânt re  din Israel :  

2 Reg. 7, 12. Col. 3, 16.  
2. «Duhul Domnului gr ie te prin mine, 

i cuvântul Lui este pe limba mea.  
Mat. 10, 20. Marc. 12, 36. Luc. 12, 12. Fapt. 1, 16; 2, 30.  

3. Dumnezeul lui Israel a vorbit. T ria lui 
Israel mi-a zis : Cel ce domne te între 
oameni cu dreptate. Cel ce st pâne te cu 
temere de Dumnezeu  

Ie . 17, 5.  
4. E ca lumina dimine ii când r sare 
soarele, E ca diminea a f  nori, Ca 
razele dup  ploaie ce fac s  r sar  iarba 
din p mânt.  

Ps. 71, 6; 109, 3. Pild. 4, 18. Ioan 1, 4.  
5. Nu este a a oare, casa mea la 
Dumnezeu ? C ci leg mânt ve nic a 
încheiat El cu mine, A ez mânt pe veci i 
neschimbat, i El face s  r sar  toat  
voia i n dejdea mea !  

2 Reg. 7, 15-16.  
6. Iar cei r i sunt ca spinii arunca i, Care 
nu se pot lua cu mâna ;  

Ps. 57, 9. Evr. 6, 8.  
7. Ci se iau cu fierul sau cu coada unei 
suli i, i-n r spântii de foc se ard».  

Is. 1, 31.  
8. Iat  acum i numele vitejilor lui David 
: Io eb-Ba ebet Ta chemonitul, unul 
dintre marile c petenii. Acesta i-a ridicat 
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lancea sa asupra a opt sute de oameni 
deodat i i-a ucis.  

1 Paral. 11, 11.  
9. Dup  el vine Eleazar, fiul lui Dodo, 
fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji care 
împreun  cu David au înfruntat pe 
Filisteni, când se adunaser  la r zboi i 
când Israeli ii se retr seser  pe în imi.  

1 Paral. 11, 12; 27, 4.  
10. Acesta s-a ridicat atunci i a lovit în 
Filisteni pân  ce i-a obosit i i s-a lipit 
mâna de sabia sa. În ziua aceea a dat 
Domnul biruin  mare i poporul s-a dus 
dup  el, numai ca s  adune pe cei uci i.  

1 Reg. 11, 13; 14, 45.  
11. Dup  el vine ama, fiul lui Aghe, din 
Harar. Când Filistenii s-au adunat la 
Lehi, unde era o arin  sem nat  cu linte, 
i când poporul a fugit de Filisteni,  

12. Acesta a r mas în arin i a ap rat-o, 
tând pe Filisteni. Atunci Domnul a dat 

biruin  mare.  
13. Ace tia trei mai însemna i din cele 
treizeci de c petenii s-au dus i au intrat 
în vremea seceri ului la David în pe tera 
Adulam, când cetele Filistenilor 

râser  în valea Refaim.  
1 Paral. 11, 15.  

14. David se afla într-un loc înt rit, iar o 
ceat  de Filisteni era în Betleem.  

1 Paral. 11, 16.  
15.  i  fiindu-i  sete  lui  David,  a  zis  :  
«Cine m  va ad pa cu ap  din fântâna 
Betleemului cea de la poart  ?»  

1 Paral. 11, 17.  
16. Atunci ace ti trei viteji au str tut 
prin tab ra Filistenilor, au scos ap  din 
fântâna Betleemului cea de la poart i au 
adus-o lui David ; dar el n-a vrut s-o bea, 
ci a v rsat-o înaintea Domnului, zicând :  
17. «S  m  fereasc  Dumnezeu s  fac 
una ca aceasta ! Aceasta nu este, oare, 
sângele oamenilor, care i-au pus via a în 
primejdie ?» i n-a vrut s  bea. Iat  ce-au 

cut ace ti trei viteji.  
1 Paral. 11, 19.  

18. Abi ai, fratele lui Ioab, fiul eruiei, 
era întâiul între al i trei. El a ucis cu suli a 
sa trei sute de oameni i era în mare 
cinste între ace ti trei.  

2 Reg. 21, 17. 1 Paral. 11, 20.  
19. Între ace ti trei el era cel mai de 
seam i c petenie, dar cu cei trei de mai 
sus nu se asem na.  
20. Benaia, fiul lui Iehoiada, un om din 
Cab eel, viteaz i vestit prin fapte mari, a 
ucis pe cei doi fii ai lui Ariel Moabitul i 
s-a coborât într-o groap i a ucis un leu 
pe vreme de iarn .  

Iosua 15, 21. 1 Paral. 11, 22; 27, 5.  
21. Tot el a ucis un egiptean de o statur  
falnic . Egipteanul avea suli  în mân , 
iar el s-a dus la acela cu un b , i-a smucit 
suli a i l-a ucis cu ea.  
22. Iat  ce a f cut Benaia, fiul lui 
Iehoiada, i era mult pre uit de cei trei.  
23.  El  era  cel  mai  de  seam  între  cei  
treizeci, dar cu cei trei de mai sus nu se 
asem na. i David l-a primit între cei mai 
de aproape sfetnici ai s i.  
24. Asael, fratele lui Ioab, este din 
num rul celor treizeci, Elhanan, fiul lui 
Dodo, din Betleem.  

1 Paral. 11, 26-27; 27, 7.  
25. ama Haroditeanul ; Elica 
Haroditeanul ;  
26. Hele  Paltianul ; Ira, fiul lui Iche , din 
Tecoa ;  
27. Abiezer din Anatot ; Mebunai din 
Hu a.  
28. almon Ahohitul ; Maharai din 
Netof,  
29. Heleb, fiul lui Baana, din Netof ; Itai, 
fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin ;  

1 Paral. 27, 15.  
30. Benaia din Piraton ; Hidai din 
Nahale-Gaa  ;  

1 Paral. 11, 31; 27, 14.  
31. Abi-Baal din Araba ; Azmavet din 
Bahurim ;  
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32. Eliahba din aalbon ; Ionatan unul 
din fiii lui Ia en ;  
33. ama din Harar ; Ahiam, fiul lui 

arar, din Arar ;  
34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui 
Maacatean ; Eliam, fiul lui Ahitofel, din 
Ghilo ;  
35. He rai din Carmel ; Paarai din Arba ;  
36. Igal, fiul lui Natan, din oba ; Bani 
din Gad.  
37. elec Amonitul ; Naharai din Beerot, 
arma ul lui Ioab, fiul eruiei.  
38. Ira din Ieter ; Gareb din Ieter ;  
39. Urie Heteul. De to i treizeci i apte.  

2 Reg. 11, 3, 6.  
CAP. 24 
David num  poporul i este pedepsit 
cu cium . 
1. Mânia Domnului s-a aprins iar i 
asupra Israeli ilor, pentru c  cineva din ei 
îndemnase pe David, zicând : «Mergi de 
num  pe Israel i pe Iuda !»  

1 Paral. 21, 1.  
2. i a zis regele c tre Ioab, c petenia 

tirii  care  era  cu  el  :  «Cutreier  toate  
triburile din Israel i ale lui Iuda, de la 
Dan pân  la Beer- eba, num  poporul, 
ca s tiu num rul oamenilor».  
3. «Domnul Dumnezeul t u, a r spuns 
Ioab, s  înmul easc  poporul înc  pe atâta 
pe cât este, ba înc i de o sut  de ori 
atâta i ochii domnului meu, regele, s  
vad . i pentru ce domnul meu, regele, 
voie te acest lucru ?»  
4. Dar cuvântul regelui, dat lui Ioab i 

peteniilor o tirii, a biruit. i s-a dus 
Ioab cu c peteniile o tirii de la rege s  
numere poporul lui Israel.  

1 Paral. 21, 4; 27, 24.  
5. Trecând Iordanul, au poposit la Aroer, 
în partea dreapt  a cet ii care este în 
mijlocul v ii Gad, aproape de Iazer.  

Deut. 2, 36. Iosua 13, 16.  

6.  De  acolo  au  mers  în  Galaad  i  în  
mântul Tahtim-Hod i, de unde au venit 

la Dan-Iaan,  
7. i ocolind Sidonul, au mers la cetatea 
Tir i prin toate cet ile Heveilor i 
Canaaneilor i au ie it în partea de 
miaz zi a Iudei, la Beer- eba.  
8. Apoi au str tut toat ara aceasta i 
dup  nou  luni i dou zeci de zile au 
ajuns la Ierusalim.  
9. i a dat Ioab regelui cartea cu 
num toarea poporului, din care se 
vedea c  Israeli ii erau opt sute de mii de 

rba i vârstnici, buni de r zboi, iar cei 
din Iuda cinci sute de mii.  

1 Paral. 21, 5; 27, 24.  
10. Atunci s-a cutremurat inima lui David 
dup  ce a num rat poporul. i a zis David 

tre Domnul : «Greu am p tuit eu, 
când a a, i acum m  rog înaintea Ta, 

Doamne, iart  p catul robului T u, c ci 
m-am purtat peste m sur  de nebune te 
!»  

1 Paral. 21, 8.  
11. A doua zi diminea a s-a sculat David. 
Fusese îns  cuvântul Domnului c tre Gad 
proorocul, ca s  spun  lui David viitorul, 
zicându-i :  

1 Paral. 21, 9.  
12. «Mergi i spune lui David : A a zice 
Domnul  :  Î i  ar t  trei  pedepse  :  alege- i  
una din ele, s  vin  asupra ta».  
13.  i  a  venit  Gad  la  David  i  i-a  vestit,  
zicându-i : «Alege- i ce vrei : foamete în 
ara ta apte ani ; s  fugi trei luni de 

vr jma ii t i i ei s  te urm reasc  ; sau 
timp de trei zile s  fie cium  în ara ta ? 
Chibzuie te i hot te ; ce s  spun 
Celui ce m-a trimis»,  

1 Paral. 21, 12.  
14. «E tare greu, a r spuns David lui 
Gad, dar s  cad mai bine în mâna 
Domnului,  c ci  mila  Lui  este  mare  ;  
numai în mâinile oamenilor s  nu cad !» 
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i i-a ales David ciuma în vremea 
seceri ului grâului.  

Sir. 2, 19.  
15. i a trimis Domnul cium  asupra lui 
Israel de diminea  pân  la vremea 
hot rât . i a început molima în popor i 
au murit de la Dan pân  la Beer- eba 
aptezeci de mii de oameni.  

16. i i-a întins îngerul Domnului mâna 
asupra Ierusalimului, ca s -l pustiiasc , 
dar  I  S-a  f cut  mil  Domnului  i  a  zis  
îngerului care ucidea poporul : «Destul ! 
Opre te-i acum mâna !» Îngerul 
Domnului se afla atunci la aria lui 
Aravna Iebuseul.  

1 Paral. 21, 15. Ier. 42, 10.  
17. i v zând David pe îngerul care lovea 
poporul, a zis c tre Domnul : «Iat  eu am 

tuit ! F delegea am f cut-o eu. Dar 
aceste oi ce-au f cut ? Deci îndreapt i 
mâna Ta asupra mea i asupra casei 
tat lui meu !»  

Num. 16, 22. 1 Paral. 21, 17.  
18. În ziua aceea Gad a venit la David i 
a zis : «Mergi de ridic  jertfelnic 
Domnului în aria lui Aravna Iebuseul».  

1 Paral. 21, 18. 2 Paral. 3, 1.  
19.  i  s-a  dus  David,  cum  îi  zisese  
proorocul Gad i cum poruncise Domnul.  

20. i privind Aravna, a v zut pe rege i 
slugile lui venind la el ; i a ie it Aravna 
i s-a închinat regelui cu fa a pân  la 

mânt.  
21. «La ce a venit domnul meu, regele, la 
robul t u ?» a întrebat Aravna. «Ca s  
cump r de la tine aria, a r spuns David, i 

 fac acolo jertfelnic Domnului, pentru 
ca s  înceteze moartea în popor»  
22.  «S  ia  domnul  meu,  regele,  i  s  
aduc  jertf  Domnului ce voie te, a zis 
Aravna c tre David. Iat  boii pentru 
ardere de tot, iar carele i jugurile boilor 
vor sluji de lemne.  

3 Reg. 19, 21. 1 Paral. 21, 23.  
23. Toate acestea le d ruiesc regelui. 
Domnul Dumnezeul t u s  te 
binecuvânteze !» a ad ugat Aravna.  
24. «Ba nu, a zis regele c tre Aravna, eu 
am s i pl tesc pre ul i nu voi aduce 
Domnului Dumnezeului meu arderi de 
tot, lucruri luate în dar». i a cump rat 
David aria i boii cu cincizeci de sicli de 
argint.  
25. i a ridicat David acolo jertfelnic 
Domnului i a adus arderi de tot i jertfe 
de împ care. i S-a milostivit Domnul 
asupra t rii i a încetat moartea în Israel.  

Fac. 12, 7. 2 Reg. 21, 14. 1 Paral. 21, 26.  
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CARTEA A TREIA A REGILOR 
 

CAP. 1 
Solomon. 
1. Când regele David a ajuns la adânci 

trâne e, îl acopereau cu haine, îns  nu 
putea s  se înc lzeasc .  
2.  Atunci  slugile  lui  i-au  zis  :  «S  se  
caute pentru domnul nostru rege o fat  
tân , care s  stea înaintea regelui, s -l 
îngrijeasc i s  se culce cu el, ca s  se 
înc lzeasc  domnul nostru regele».  
3. i i-au c utat în toate inuturile lui 
Israel  o  fat  frumoas i  au  g sit  pe  
Abi ag Sunamiteanca i au adus-o la 
rege.  

Iosua 19, 18. 3 Reg. 2, 17. 4 Reg. 4, 8.  
4. Fata era foarte frumoas , îngrijea pe 
rege i-l servea ; îns  regele n-a 
cunoscut-o.  
5. Atunci Adonia, fiul Haghitei, s-a f lit 
i a zis : «Eu am s  fiu rege». i i-a g tit 

care de r zboi, c re i i cincizeci de 
oameni care s -i alerge înainte.  

2 Reg. 3, 4; 15, 1. 1 Paral. 3, 2.  
6. C ci tat l s u niciodat  nu-l oprise i 
nu-i zisese : «Pentru ce faci aceasta ?» El 
îns  mai era i foarte frumos la chip i 

scut dup  Abesalom.  
2 Reg. 14, 25.  

7. i s-a în eles cu Ioab, fiul eruiei, i cu 
Abiatar preotul ; i ace tia ajutau pe 
Adonia.  

3 Reg. 2, 22.  
8. Iar preotul adoc i Benaia, fiul lui 
Iehoiada, proorocul Natan, imei, Rei i 
vitejii lui David n-au fost de partea lui 
Adonia.  

1 Paral. 23, 7.  
9. i junghiind Adonia ai, boi i vi ei 
gra i la piatra Zohelet, cea de la En-
Roghel, a chemat pe ta i fra ii s i, fiii 
regelui, dimpreun  cu to i b rba ii lui 
Iuda, care erau în slujb  la rege.  

Fac. 31, 54. Iosua 15, 7. 2 Reg. 17, 17.  
10. Iar pe proorocul Natan, pe Benaia, pe 
viteji i pe Solomon, fratele lui, nu i-a 
chemat.  
11. Atunci Natan a gr it c tre Bat eba, 
mama lui Solomon, zicând : «Auzit-ai tu 

 Adonia, fiul Haghitei, s-a f cut rege, 
iar domnul nostru David nu tie de 
aceasta ?  

2 Paral. 9, 29.  
12.  Acum,  iat ,  î i  dau  un  sfat  :  S i  
scapi via a ta i a fiului t u Solomon.  
13. Du-te i intr  la regele David i-i 
spune : «Nu tu, oare, domnul meu rege, 
te-ai jurat c tre roaba ta, zicând : 
Solomon, fiul t u,  va fi  rege dup  mine :  
i va edea pe tronul meu ? Pentru ce dar 

Adonia s-a f cut rege ?»  
Ie . 11, 5.  

14. i iat , când tu înc  vei vorbi acolo 
cu regele, voi intra i eu în urma ta, voi 
adeveri i voi întregi cuvintele tale»,  
15. Deci a intrat Bat eba la rege în odaia 
unde odihnea. i iat  regele era foarte 

trân i Abi ag Sunamiteanca îngrijea 
de el.  
16. i s-a plecat Bat eba i s-a închinat 
regelui i el a întrebat-o : «Ce voie ti ?»  
17. Iar ea i-a spus : «Domnul meu rege, 
tu te-ai jurat pe Domnul Dumnezeul t u 

tre roaba ta, zicând : Solomon, fiul t u, 
va fi rege dup  mine i va edea pe tronul 
meu.  

2 Reg. 12, 24. 1 Paral. 28, 5.  
18. Dar acum iat  c  Adonia s-a f cut 
rege i tu, domnul meu rege, nu tii nimic 
da aceasta.  
19. Acela a înjunghiat o mul ime de boi, 
vi ei gra i i oi ; i a poftit pe to i fiii 
regelui, pe preotul Abiatar i pe Ioab, 
mai-marele o tirii ; iar pe Solomon, robul 

u, nu l-a chemat.  
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20. Îns  tu e ti rege, domnul meu. Ochii 
tuturor Israeli ilor la tine privesc, ca s  le 
ar i cine va edea rege pe tronul 
domnului meu, dup  el.  
21. Altfel, când domnul meu, regele, va 

posa cu p rin ii s i, voi fi învinuit  eu 
i fiul meu Solomon».  

22. i iat , când înc  vorbea cu regele, a 
venit i proorocul Natan.  
23.  i  i  s-a  spus  regelui,  zicând  :  «Iat  
Natan proorocul !» i a intrat Natan la 
rege i i s-a închinat regelui cu fa a pân  
la p mânt.  

2 Reg. 24, 20.  
24. i a zis Natan : «Domnul meu rege, ai 
spus  tu  oare  :  Adonia  va  fi  rege  i  va  
edea pe tronul meu dup  mine ?  

25. Pentru c  el chiar ast zi a plecat i a 
junghiat o mul ime de boi, vi ei gra i i oi 
; i a poftit pe to i fiii regelui, pe mai-
marii o tirii i pe Abiatar preotul ; i, iat , 
ei m nânc i beau dinaintea lui i zic : 
«Tr iasc  regele Adonia !»  

1 Reg. 10, 24.  
26. Iar pe mine, robul t u, pe preotul 

adoc, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, i pe 
Solomon, robul t u, nu ne-a chemat.  
27. i dac  cu voia ta, domnul meu rege, 
s-a f cut lucrul acesta, atunci pentru ce tu 
n-ai descoperit robului t u cine va edea 
rege pe tronul domnului meu, dup  el ?»  
28. Dar regele David a r spuns i a zis : 
«Chema i pe Bat eba la mine !» i a intrat 
ea la rege i a stat înaintea lui.  
29. Atunci regele s-a jurat i  a zis :  «Viu 
este Domnul, Care mi-a sc pat sufletul 
meu de la orice necaz !  

2 Reg. 4, 9.  
30. Precum m-am jurat pe Domnul 
Dumnezeul lui Israel c tre tine, zicând : 
«Solomon, fiul t u, va fi rege dup  mine, 
i va edea pe tronul meu în locul meu, 
a voi face chiar ast zi !»  

3 Reg. 3, 6; 8, 20.  

31. i s-a plecat Bat eba cu fa a pân  la 
mânt i i s-a închinat regelui i i-a zis : 

«S  tr iasc  domnul meu, regele David, 
În veci !»  
32. Apoi a zis regele David : «Chema i la 
mine pe preotul adoc, pe proorocul 
Natan i pe Benaia, fiul lui Iehoiada !» i 
ei au intrat la rege.  
33. i regele le-a spus : «S  lua i pe 
slugile domnului vostru cu voi i s  
pune i pe Solomon, fiul meu, c lare pe 
catârul meu i s -l duce i pân  la Ghihon,  

Fac. 41, 43. 1 Paral. 23, 1. 2 Paral. 32, 30.  
34. i acolo s -l ung  preotul adoc i 
proorocul Natan de rege peste Israel i s  
suna i din trâmbi i s  zice i : «S  
tr iasc  regele Solomon !»  

1 Reg. 10, 1; 16, 12. 3 Reg. 19, 15.  
35. Apoi s -l petrece i înapoi, ca s  vin  
i s ad  pe tronul meu ; c ci el va fi 

rege în locul meu i lui i-am poruncit s  
fie conduc torul lui Israel i al lui Iuda».  

1 Paral. 23, 1.  
36. i a r spuns Benaia, fiul lui Iehoiada 
regelui  i  i-a  zis  :  «Amin  !  A a  s  
înt reasc  Domnul Dumnezeul domnului 
meu, regele, cuvântul acesta !  

1 Paral. 22, 9.  
37. i cum Domnul Dumnezeu a fost cu 
domnul meu, regele, a a s  fie el i cu 
Solomon i s -i pream reasc  tronul lui 
mai mult decât tronul domnului meu, 
regele David !»  
38. i a a au plecat preotul adoc, 
proorocul Natan, Benaia, fiul lui 
Iehoiada, Cheretienii i Peletienii i au 
pus pe Solomon c lare pe catârul regelui 
David i l-au dus pân  la Ghihon.  

2 Reg. 8, 18; 15, 18; 20, 7.  
39. i a luat preotul adoc cornul cu 
untdelemn sfin it din cort i a uns pe 
Solomon. i s-a sunat din trâmbi e i tot 
poporul a strigat : «Tr iasc  regele 
Solomon !»  

Ie . 30, 25. 4 Reg. 11, 12. Mat. 21, 9.  
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40. Apoi tot poporul l-a petrecut pe 
Solomon i i-a cântat din fluiere i 
bucurie mare era pe popor, încât i 

mântul se zguduia de strig tele lui.  
41. Atunci a auzit Adonia de aceasta i 
to i cei chema i ai lui, tocmai când 
ispr viser  de mâncat ; iar Ioab, auzind 
sunetul de trâmbi e, a zis : «Ce este acest 
zgomot de care r sun  cetatea ?»  
42. i pe când el înc  vorbea, iat  c  a 
venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. i a 
zis Adonia : «Intr , c ci tu e ti om cinstit 
i aduci veste bun  !»  

2 Reg. 15, 27; 18, 31.  
43. i a r spuns Ionatan lui Adonia i i-a 
zis : «Ba chiar veste rea ; c ci domnul 
nostru, regele David, a f cut rege pe 
Solomon.  
44. i a trimis regele cu el pe adoc i pe 
proorocul Natan, pe Benaia, fiul lui 
Iehoiada, i pe Cheretieni i Peletieni i l-
au pus c lare pe catârul regelui.  

3 Reg. 1, 38.  
45. i l-au uns preotul adoc i proorocul 
Natan rege la Ghihon i de acolo s-au 
întors cu bucurie i au pus în mi care 
cetatea. Iat  zgomotul pe care-l auzi i».  
46. i a ezut Solomon pe tronul 
regatului.  
47.  i  slugile  regelui  au  venit  s -l  
binecuvânteze pe domnul nostru regele 
David, zicând : «S  m reasc  Dumnezeul 

u numele lui Solomon mai mult decât 
numele t u i s -i aduc  tronul lui la 

rire mai mult  decât tronul t u !» i s-
a închinat regele în patul lui ;  

Fac. 47, 31.  
48. i a zis regele a a : «Binecuvântat s  
fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Care a 

cut s  fie ast zi din s mân a mea un 
urma  pe tronul meu i s  v d cu ochii 
mei aceasta !»  
49. Atunci to i cei chema i, care erau cu 
Adonia, s-au sp imântat i, sculându-se, 
s-au dus fiecare în drumul s u.  

50. Iar Adonia, temându-se de Solomon, 
s-a  sculat  i  s-a  dus  i  s-a  apucat  cu  
mâinile de coarnele jertfelnicului.  

Ie . 27, 2.  
51.  i  i  s-a  spus  lui  Solomon,  zicând  :  
«Iat , Adonia s-a temut de regele 
Solomon ; c ci iat , c  se ine cu mâinile 
de coarnele jertfelnicului, zicând : S -mi 

duiasc  ast zi cu jur mânt regele 
Solomon c  nu va omorî pe robul s u cu 
sabia».  

3 Reg. 2, 28.  
52. i a zis Solomon : «Dac  el va fi om 
cinstit, nici un p r din capul lui nu va 

dea pe p mânt ; iar dac  va fi om 
viclean, va muri».  

1 Reg. 14, 45. Luc. 12, 7. Fapt. 27, 34.  
53. i a trimis regele Solomon i l-a adus 
de la jertfelnic cu de-a sila ; i a venit i 
s-a închinat regelui Solomon. i Solomon 
i-a zis : «Du-te la casa ta !»  
CAP. 2 
Moartea lui David. 
1. Apropiindu-se vremea lui David ca s  
moar , a l sat el fiului s u Solomon acest 
leg mânt :  
2. «Iat , eu m  duc pe drumul pe care to i 

mântenii se duc ; fii tare i s  fii b rbat.  
Iosua 23, 14.  

3. S  p ze ti leg mântul Domnului 
Dumnezeului t u, umblând în c ile Lui i 

zind legile Lui, poruncile Lui, 
hot rârile Lui i a ez mintele Lui, 
precum sunt scrise în legea lui Moise, 
pentru ca s i fie bine-cunoscut tot ce vei 
face, oriunde i ori încotro te vei întoarce 
;  

Iosua 23, 3. 1 Paral. 28, 9.  
4. i ca s  Î i in i Domnul cuvântul 

u care l-a gr it c tre mine, zicând : 
«Dac  fiii  t i  î i  vor  p zi  drumul  lor,  ca  

 se poarte cu credincio ie înaintea Mea, 
din toat  inima i din tot sufletul lor, 
atunci nu va conteni s  fie din tine b rbat 
pe tronul lui Israel.  

3 Reg. 8, 23, 25. Ps. 131, 12.  
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5. Dar i tu tii ce mi-a f cut Ioab, fiul 
eruiei,  cum  s-a  purtat  cu  cele  dou  
petenii ale o tirii lui Israel, cu Abner, 

fiul lui Ner, i cu Amasa, fiul lui Ieter, pe 
care i-a omorât ; i cum a v rsat în timp 
de pace sânge ca în timp de r zboi, 
mânjind cu sângele cel v rsat ca la r zboi 
încing toarea de la coapsele sale i 
înc mintea din picioarele sale.  

2 Reg. 3, 27; 20, 10.  
6. S  faci dar cu el dup  în elepciunea ta, 
ca s  nu se coboare c runte ea lui cu pace 
în locuin a mor ilor.  
7. Iar fiilor lui Barzilai Galaaditul arat -le 
mil , ca s  fie cu cei care se hr nesc la 
masa ta, c ci ei au venit la mine când am 
fugit de Abesalom, fratele t u.  

2 Reg. 19, 31.  
8. Iat  c  ai la tine i pe imei, fiul lui 
Ghera veniamineanul din Bahurim, care 
m-a blestemat cu greu blestem, când 
mergeam la Mahanaim ; dar fiindc  mi-a 
ie it  în  cale  la  Iordan,  m-am  jurat  pe  
Domnul c tre el, zicând : Nu te voi mai 
ucide cu sabia.  

2 Reg. 16, 8, 13; 19, 16. 3 Reg. 2, 23.  
9. Acum îns  s  nu-l la i nepedepsit, c ci 

ti b rbat în elept, i tii ce s  faci cu el, 
ca s  cobori c runte ea lui cu sânge în 
locuin a mor ilor».  
10. i a r posat David cu p rin ii s i i a 
fost înmormântat în cetatea lui David.  

Fapt. 2, 29; 13, 36.  
11. Timpul domniei lui David peste Israel 
a fost de patruzeci de ani : în Hebron 
apte ani i în Ierusalim treizeci i trei de 

ani.  
2 Reg. 5, 4. 1 Paral. 29, 26.  

12. i s-a a ezat Solomon pe tronul lui 
David, tat l s u, i domnia lui a fost 
foarte str lucit .  

1 Paral. 29, 23.  
13. Atunci a venit Adonia, fiul Haghitei, 
la Bat eba, mama lui Solomon, i i s-a 
închinat. i ea i-a zis : «Cu pace î i este 
venirea ?» Iar el a r spuns : «Cu pace !»  

14. Apoi a zis : «Am s i spun o vorb  
!» i ea a zis : «Spune ; !»  
15.  i  a  zis  el  :  «Tu tii  c  domnia  era  a  
mea i c  tot Israelul privea la mine ca la 
viitorul lor rege ; dar domnia a trecut de 
la mine i i s-a dat fratelui meu, pentru c  
de la Domnul i-a fost lui aceasta.  

3 Reg. 1, 5. 1 Paral. 22, 9.  
16.  Acum  te  rog  un  lucru  :  s  nu  m  
nesocote ti !» i ea i-a zis : «Gr ie te !»  
17.  Iar  el  a  zis  :  «Te  rog  vorbe te  cu  
regele Solomon, c ci el va ine seam  de 
vorba ta, ca s -mi dea pe Abi ag 
Sunamiteanca de femeie».  

3 Reg. 1, 3.  
18. i a zis Bat eba : «Bine, voi vorbi cu 
regele pentru tine».  
19. Deci, a intrat Bat eba la regele 
Solomon, ca s -i vorbeasc  pentru 
Adonia. Regele s-a sculat înaintea ei, i s-
a închinat i s-a a ezat pe tronul lui. i s-
a pus i pentru mama regelui un tron ; i 
ea a stat de-a dreapta lui  
20.  i  a  zis  :  «Am  s i  fac  o  mic  
rug minte, s  nu mi-o treci cu vederea !» 
A zis regele : «Cere, mama mea !»  
21. Ea a zis : «S  dai pe Abi ag 
Sunamiteanca lui Adonia, fratele t u, de 
femeie !»  
22. Atunci a r spuns regele Solomon i a 
zis mamei sale : «Dar de ce ceri tu pe 
Abi ag Sunamiteanca pentru Adonia ? 
Cere atunci pentru el i domnia, c ci el 
este fratele meu cel mai mare i cu el este 
preotul Abiatar i tot cu el este prieten i 
Ioab, fiul eruiei, mai-marele o tirii !»  

3 Reg. 1, 7.  
23. Apoi s-a jurat regele Solomon pe 
Domnul, zicând : «A a r u s -mi dea mie 
Dumnezeu i înc i altele s  m  ajung , 
dac  n-a gr it Adonia cuvântul acesta 
împotriva vie ii mele.  
24. Dar acum, viu este Domnul, Care m-a 
socotit pe mine vrednic de cinste i m-a 

ezat pe tronul lui David, tat l meu, i 
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mi-a zidit cas  precum a gr it el ; Adonia 
chiar ast zi va muri».  

2 Reg. 7, 12, 27, 29.  
25. i a trimis regele Solomon pe Benaia, 
fiul lui Iehoiada, care f  de mil  l-a 
lovit pe acela i a murit Adonia în ziua 
aceea.  
26. Iar lui Abiatar preotul, regele i-a zis : 
«S  pleci la Anatot, la mo ia ta ; c ci i 
tu e ti vrednic de moarte ; dar acum nu te 
voi omorî, c ci ai purtat chivotul 
Domnului Dumnezeu înaintea lui David, 
tat l meu i ai suferit i tu ce a suferit 
tat l meu».  

Num. 4, 15. Iosua 21, 18. Ier. 1, 1.  
27. i l-a îndep rtat Solomon pe Abiatar 
de la preo ia Domnului, ca s  se 
împlineasc  cuvântul Domnului care l-a 
gr it pentru casa lui Eli în ilo.  

1 Reg. 2, 31, 35-36.  
28. Vestea aceasta a ajuns pân  la Ioab, 
fiul eruiei, fiindc i Ioab se d duse de 
partea lui Adonia i nu de partea lui 
Solomon i a fugit Ioab la cortul 
Domnului i s-a apucat cu mâinile de 
coarnele jertfelnicului.  

3 Reg. 1, 50-51.  
29. i i s-a spus regelui Solomon, zicând 
:  «Iat  Ioab a fugit  la cortul Domnului i  
iat  s-a apucat cu mâinile de coarnele 
jertfelnicului. i a trimis Solomon la Ioab 

-i zic  : «Ce i-am f cut de ai fugit la 
jertfelnic ?» i a r spuns Ioab : «M-am 
temut de fa a ta i am fugit la Domnul». 

i a trimis Solomon pe Benaia, fiul lui 
Iehoiada, zicând : «Mergi, omoar -l i-l 
îngroap  !»  
30. i s-a dus Benaia, fiul lui Iehoiada, la 
Ioab, la cortul Domnului, i i-a zis : «A a 
zice regele : S  ie i !» i a zis Ioab : «Nu 
ies,  pentru  c  vreau  s  mor  aici  »  i  s-a  
întors Benaia, fiul lui Iehoiada i a spus 
de aceasta regelui, zicând : «A a a zis 
Ioab i a a mi-a r spuns !»  

2 Reg. 23, 20.  

31. Iar regele i-a zis : «Du-te i f -i a a 
cum a zis ; omoar -l i-l îngroap . i ia 
de pe mine i de pe casa tat lui meu 
sângele nevinovat v rsat de Ioab.  

Ie . 21, 14.  
32. S -i întoarc  Domnul pe capul lui 
sângele nedrept ii lui, pentru c  a ucis pe 
doi b rba i nevinova i i mai buni decât 
el, omorându-i cu sabia, f  de tirea 
tat lui meu, David : pe Abner, fiul lui 
Ner, mai-marele o tirii lui Israel, i pe 
Amasa, fiul lui Ieter, mai marele o tirii 
lui Iuda.  

2 Reg. 3, 27, 39; 20, 10. Mat. 27, 25.  
33. Pe capul lui i pe capul semin iei lui 
în veci s  se întoarc  sângele lor ; iar 
David i semin ia lui i casa lui i tronul 
lui s  aib  în veci pace de la Domnul !  

Fac. 9, 6. Mat. 26, 52. Apoc. 13, 10.  
34. i s-a dus Benaia, fiul lui Iehoiada i 
a lovit pe Ioab i l-a omorât ; i a fost 
înmormântat la casa lui, în pustiu.  

2 Reg. 3, 38.  
35. Iar regele Solomon a pus în locul lui 
peste o tire pe Benaia, fiul lui Iehoiada. 
Cârmuirea regatului era îns  la Ierusalim 
; iar mai mare peste preo i, în locul lui 
Abiatar, regele a pus pe adoc preotul. 
Solomon, fiul lui David, a domnit peste 
Israel i Iuda, în Ierusalim. i a dat 
Domnul lui Solomon în elepciune i 
pricepere foarte mare i cuno tin e multe, 
ca nisipul de pe rmul m rii. i Solomon 
a avut în elepciune mai presus de 
în elepciunea tuturor fiilor R ritului i 
de în elepciunea tuturor în elep ilor 
Egiptenilor. El a luat pentru sine pe fiica 
lui Faraon i a adus-o în cetatea lui 
David, pân  ce a terminat de zidit casa sa 
i, mai întâi, templul Domnului i zidul 

dimprejurul Ierusalimului ; în apte ani a 
cut acestea i le-a ispr vit. Solomon a 

avut aptezeci de mii de oameni salahori 
optzeci de mii de t ietori de piatr  în 
munte. El a f cut marea i postamentele 
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i sp toriile cele mari, stâlpii, fântâna 
cea din curte i marea de aram  ; i a zidit 
el cet uia i înt riturile ei i a împ it 
cetatea lui David. Atunci fiica lui Faraon 
o trecut din cetatea lui David în casa sa 
pe care i-o zidise el ; tot atunci a zidit 
Solomon zidul dimprejurul cet ii. i 
aducea Solomon de trei ori pe an arderi 
de tot i jertfe de pace pe jertfelnicul pe 
care-l f cuse Domnului ; i s vâr ea la el 
i t mâieri înaintea Domnului. i a 

ispr vit zidirea templului. La lucr rile lui 
Solomon  erau  trei  mii  apte  sute  de  
ispravnici mari care conduceau poporul 
ce f cea lucrul. i a zidit el Asurul, 
Magdinul, Gazerul, Bet-Horonul de Sus 
i Valatul. Dar aceste cet i le-a zidit el 

dup  ce  a  f cut  templul  Domnului  i  
zidul dimprejurul Ierusalimului. Înc  din 
timpul vie ii sale, David poruncise lui 
Solomon, zicând : «Iat , ai pe imei, fiul 
lui Ghera, fiul lui Ieminie, din Bahurim ; 
el m-a blestemat cu greu blestem, în ziua 
când m-am dus la Mahanaim ; dar el mi-a 
ie it în cale la Iordan i eu m-am jurat pe 
Domnul fa  de el, zicând : Nu te voi mai 
ucide cu sabia ! Tu îns  s  nu-l la i 
nepedepsit ; c ci e ti b rbat în elept i tii 
ce s  faci cu el, ca s -i cobori c runte ea 
lui cu sânge în casa mor ilor».  
3 Reg. 2, 8; 4, 29-30; 5, 15-16; 6, 38; 9, 15-17, 25; 11, 27.  
36. i trimi ând regele, a chemat pe 

imei i i-a zis : «F i cas  în Ierusalim 
i tr ie te aici i de aici s  nu mai ie i.  

37. Dar s tii c  în ziua în care vei ie i i 
vei trece pârâul Chedron, numaidecât cu 
moarte vei muri. Sângele t u va fi asupra 
capului t u !»  

2 Reg. 15, 23. 4 Reg. 23, 4. Ioan 18, 1.  
38. i  a zis imei regelui :  «Bine, cum a 
poruncit domnul meu regele, a a va face 
robul t u». i a tr it imei în Ierusalim 
mult  vreme.  

39. Iar peste trei ani s-a întâmplat c  au 
fugit doi robi de la imei la Achi , fiul lui 
Maaca, regele Gatului. i i s-a spus lui 

imei : «Iat , robii t i sunt la Gat».  
1 Reg. 21, 10; 27, 2.  

40. i sculându-se imei i punând aua 
pe asinul s u, a plecat la Gat, la Achi , ca 

i caute robii s i. i s-a întors imei i 
a adus robii s i de la Gat.  
41. Dar, spunându-i-se lui Solomon c  

imei a mers din Ierusalim pân  la Gat i 
 s-a întors, a trimis regele i a chemat 

pe imei i i-a zis :  
42. «Nu m-am jurat eu, oare, pe Domnul 

tre  tine  i  nu  i-am  spus  eu,  oare,  
înainte, zicând : S tii c  în ziua în care 
vei ie i din Ierusalim i te vei duce 
undeva, numaidecât vei muri ? i tu mi-ai 
spus : Bine !  
43. De ce n-ai p zit legea pe care i-am 
dat-o înaintea Domnului cu jur mânt ?  
44. Apoi a mai zis regele c tre imei : 
«Tu tii i tie i inima ta tot râul care l-ai 

cut tat lui meu David ; s  se întoarc  
asupra capului t u r utatea ta !  

2 Reg. 16, 5; 19, 23.  
45. Iar regele Solomon s  fie 
binecuvântat i tronul lui David s  fie 
neclintit înaintea Domnului în veci !»  

1 Mac. 2, 57.  
46.  i  a  poruncit  regele  lui  Benaia,  fiul  
lui Iehoiada ; i el s-a dus i a lovit pe 

imei i acela a murit.  
CAP. 3 

toria lui Solomon. În elepciunea 
lui. 
1. Dup  ce regatul s-a înt rit în mâinile 
lui Solomon, Solomon s-a înrudit cu 
Faraon, regele Egiptului, c ci a luat 
pentru el pe fiica lui Faraon i a adus-o în 
cetatea lui David, pân  o terminat de zidit 
casa sa, templul Domnului i zidul 
dimprejurul Ierusalimului.  

3 Reg. 7, 8.  
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2. Poporul tot mai aducea jertfe pe 
în imi, c ci nu era înc  zidit templul 
numelui Domnului pân  în acel timp.  

Lev 17, 4. 2 Paral. 33, 17.  
3. i Solomon, care iubea pe Domnul, 
purtându-se dup  legea tat lui s u, a adus 
i el jertfe i t mâieri pe în imi.  

4.  Deci  s-a  sculat  i  el  i  s-a  dus  la  
Ghibeon, ca s  aduc  jertfe acolo, c ci 
acolo era cea mai mare în ime. O mie 
de jertfe pentru ardere de tot a adus 
Solomon pe acel jertfelnic.  

1 Paral. 16, 39. 2 Paral. 1, 3.  
5. La Ghibeon îns  S-a ar tat Domnul lui 
Solomon noaptea în vis i a zis : «Cere ce 
vrei s i dau !»  

3 Reg. 9, 2. 2 Paral. 1, 7.  
6. i a zis Solomon : «Tu ai f cut cu 
robul T u David, tat l meu, mare mil  ; 
i, pentru c  el s-a purtat cu vrednicie i 

cu dreptate i inim  curat  înaintea Ta, nu 
i-ai luat aceast  mil  mare de la el ; i i-

ai d ruit fiu pe tronul lui, precum i este 
aceasta ast zi.  

1 Paral. 28, 5. 2 Paral. 1, 8. În el. 9, 7.  
7. i acum Tu, Doamne Dumnezeul meu, 
ai pus pe robul T u rege în locul lui 
David, tat l meu ; îns  eu sunt foarte 
tân r i nu tiu s  conduc.  

Ier. 10, 23.  
8. i robul T u este în mijlocul poporului 

u pe care l-ai ales, popor nesfâr it de 
mare,  care  din  pricina  mul imii  lui  nu  se  
poate nici socoti, nici num ra.  

2 Paral. 1, 9.  
9. D ruie te-i dar robului T u minte 
priceput , ca s  asculte i s  judece 
poporul  T u  i  s  deosebeasc  ce  este  
bine  i  ca  este  r u  ;  c ci  cine  poate  s  
pov uiasc  pe acest popor al T u, care 
este nesfâr it de mare ?»  

În el. 6, 21; 9, 4.  
10. i i-a pl cut Domnului c  Solomon a 
cerut aceasta.  
11. i a zis Dumnezeu : «Deoarece tu ai 
cerut aceasta i n-ai cerut via  lung  ; n-

ai cerut bog ie, n-ai cerut sufletele 
du manilor t i, ci ai cerut în elepciune, ca 

tii s  judeci,  
12. Iat  Eu voi face dup  cuvântul t u ; 
iat , Eu î i dau minte în eleapt i 
priceput , cum nici unul n-a fost ca tine 
înaintea ta i cum nici nu se va mai ridica 
dup  tine.  

3 Reg. 4, 29; 5, 12; 10, 23. Iac. 1, 5.  
13. Ba î i voi da i ceea ce tu n-ai cerut : 
bog ie i slav , a a încât nici unul dintre 
regi nu va fi asemenea ie, în toate zilele 
tale.  

În el. 7, 11. Mat. 6, 33. Luc. 12, 31.  
14. i dac  vei umbla pe drumul Meu, ca 

 p ze ti legile Mele i poruncile Mele, 
cum a umblat tat l t u David, î i voi 
înmul i i zilele tale».  

Lev 18, 5. Ps. 90, 16. Pild. 3, 16.  
15. i s-a trezit Solomon din somn i 
iat , acesta fusese vis. Apoi s-a sculat i a 
venit la Ierusalim i a stat înaintea 
jertfelnicului celui de dinaintea chivotului 
cu legea Domnului, care era în Sion, a 
adus arderi de tot, a s vâr it jertfe de 
împ care  i  a  f cut  mare  osp  pentru  
toate slugile sale.  
16. Atunci au venit dou  femei desfrânate 
la rege i au stat înaintea lui.  
17. i a zis una din femei : «Rogu-m , 
domnul meu, noi tr im într-o cas  ; i eu 
am n scut la ea, în casa aceea.  
18. A treia zi dup  ce am n scut eu, a 

scut i aceast  femeie i eram împreun  
i nu era nimeni str in cu noi în cas , 

afar  de noi amândou .  
19. Îns  noaptea a mu it fiul acestei 
femei, c ci a adormit peste el.  
20. i s-a sculat ea pe la miezul nop ii i 
mi-a luat pe fiul meu de lâng  mine, când 
eu, roaba ta, dormeam i l-a pus la pieptul 
ci  ;  iar  pe  fiul  ei  cel  mort  l-a  pus  la  
pieptul meu.  
21. Diminea a când m-am sculat ca s -mi 
al ptez fiul, iat , el era mort ; iar când m-
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am uitat la el mai bine diminea a, acesta 
nu era fiul meu, pe care-l n scusem».  
22. Iar cealalt  femeie a zis : «Ba nu, fiul 
meu e viu, iar fiul t u e mort !» Iar 
aceasta îi zicea : «Ba nu, fiul t u este 
mort i al meu e viu !» i vorbeau ele a a 
înaintea regelui.  
23. Atunci regele a zis : «Aceasta zice : 
Fiul meu este cel viu, iar fiul t u este cel 
mort ; iar aceea zice ; Ba nu, fiul t u este 
cel mort i fiul meu este cel viu».  
24. Apoi a zis Solomon : «Da i-mi o 
sabie» ; i i s-a adus regelui o sabie.  
25. i a zis regele : «T ia i copilul cel viu 
în dou i da i o jum tate din el uneia i o 
jum tate din el celeilalte !»  
26. i a r spuns femeia al c rui fiu era 
viu  regelui,  -  c ci  i  se  rupea  inima  de  
mil  pentru fiul ei : «Rogu-m , domnul 
meu,  da i-i  ei  acest  prunc  viu  i  nu-l  
omorâ i !» Iar cealalt  a zis : «Ca s  nu 
fie nici al meu, nici al ei, t ia i-l !»  

Is. 49, 15.  
27. i regele a zis : «Da i-i acesteia 
copilul cel viu, c  aceasta este mama lui 
!»  

Pild. 16, 10.  
28.  i  a  auzit  tot  Israelul  de  judecata  
aceasta pe care a f cut-o regele. i au 
început s  se team  de rege, c ci vedeau 

 în elepciunea lui Dumnezeu este în el, 
ca s  fac  judecat i dreptate.  

În el. 8, 4, 11.  
CAP. 4 
Dreg tori lui Solomon. Slava lui. 
1. i a fost regele Solomon rege peste tot 
Israelul.  

2 Paral. 1, 13.  
2. Iat  acum c peteniile pe care le avea el 
la curtea sa : Azaria, fiul lui adoc, 
preotul ;  

1 Paral. 6, 9.  
3. Elihoref i Ahia, fiii lui a, scriitori ; 
Ioasaf, fiul lui Ahilud, cronicar ;  

2 Reg. 8, 17; 20, 24.  

4. Benaia, fiul lui Iehoiada, c petenie 
peste o tire ; adoc i Abiatar, preo i ;  

3 Reg. 2, 27.  
5. Azaria, fiul lui Natan, c petenie peste 
ispravnici, iar Zabud, fiul lui Natan, preot 
i prieten al regelui ;  

2 Reg. 15, 36.  
6. Ahi ar era c petenie peste casa regelui 
; Eliav, fiul lui Saf, era peste mo ii i 
Adoniram, fiul lui Abda, era peste d ri.  

3 Reg. 5, 14.  
7. i mai avea Solomon doisprezece 
ispravnici peste tot Israelul, care aduceau 
alimente pentru rege i casa lui ; fiecare 
trebuia s  aduc  alimente pe o lun  în an.  
8. Iat  numele lor : Ben-Hur, peste 
muntele lui Efraim, singur ;  
9. Ben-Decher, peste Maca , peste 

aalebim, peste Bet- eme , peste Elon i 
peste Bet-Hanan ;  

Iosua 19, 42.  
10. Ben-Hased, peste Arubot ; i tot sub 
el  mai  era  i  Soco,  cum  i  tot  p mântul  
Hefer ;  

Iosua 12, 17; 13, 26.  
11. Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor ; 
Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui ;  

Iosua 17, 11. 1 Reg. 16, 8.  
12. Baana, fiul lui Ahilud, peste Tanac, 
peste Meghidon i peste tot p mântul 
Bet- eanului, care este aproape de 

artan, mai jos de Izreel, de la Bet- ean 
pân  la Abel-Mehol i chiar pân  dincolo 
de Iocmeam ;  
13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad ; 
sub el mai erau i satele lui Iair, fiul lui 
Manase, care sunt în Galaad ; tot sub el 
mai era i inutul Argob, care este în 
Vasan, aizeci de cet i mari cu ziduri i 

voare de aram  ;  
Deut. 4, 43. 1 Paral. 2, 23.  

14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste 
Mahanaim ;  

Iosua 13, 26.  
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15. Ahimaa , care a avut de femeie pe 
Basemat, fiica lui Solomon, era peste 

mântul Neftali ;  
16.  Baana,  fiul  lui  Hu ai,  peste  A er  i  
Bealot ;  
17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar ;  
18. imei, fiul lui Ela, peste Veniamin ;  
19. Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, 
peste ara lui Sihon, regele Amoreilor, i 
a lui Og, regele Vasanului. El era singur 
ispravnic peste aceste p mânturi.  
20. Iuda i Israel, care erau nesfâr it de 
mul i la num r, ca nisipul de pe rmul 

rii, mâncau, beau i se veseleau.  
1 Paral. 29, 22.  

21. Solomon domnea peste toate regatele 
de la râul Eufrat pân  la p mântul 
Filistenilor i pân  în hotarul Egiptului. 
Acestea îi aduceau daruri i au slujit lui 
Solomon în toate zilele vie ii lui.  

2 Paral. 9, 26. Ps. 71, 8. Sir. 47, 13. Mat. 6, 29.  
22. Hrana lui Solomon pe fiecare zi era : 
treizeci de core f in  de grâu i aizeci 
core de alte preparate de f in  ;  
23. Zece boi îngr i, dou zeci boi din 
cei care p teau iarb i o sut  de oi, 
afar  de vânatul de cerbi, c prioare, ciute 
i de p rile îngr ate ;  

24. C ci domnea peste tot p mântul de 
dincoace de Eufrat, de la Tifsah pân  la 
Gaza, i peste to i regii de dincoace de 
Eufrat,  i  era  în  pace  cu  toate  rile  de  
primprejur.  

4 Reg. 15, 16. Ps. 71, 3.  
25. Astfel a tr it Iuda i Israelul în lini te, 
fiecare  sub  vi a  sa  de  vie  i  sub  
smochinul s u, de la Dan pân  la Beer-

eba, în toate zilele lui Solomon.  
Lev 26, 5. Mih. 4, 4.  

26. Solomon avea patruzeci de mii de 
iesle  pentru  caii  de  la  carele  lui  i  
dou sprezece mii de c re i.  

Deut. 17, 16. 3 Reg. 10, 26. 2 Paral. 1, 14.  
27. i acei ispravnici aduceau regelui 
Solomon tot ce trebuia pentru masa 

regelui,  fiecare  în  luna  lui,  i  nu  l sa  s  
duc  lips  de nimic.  
28. i orz i paie pentru cai i pentru 
celelalte vite aducea fiecare, când îi era 
rândul lui, la locul unde se afla regele.  
29. i a dat Dumnezeu lui Solomon 
în elepciune i pricepere foarte mare i 
cuno tin e multe, ca nisipul de pe rmul 

rii.  
În el. 7, 17. Sir. 47, 15.  

30. i era în elepciunea lui Solomon mai 
presus de în elepciunea tuturor fiilor 

ritului i mai presus de toat  
în elepciunea Egiptenilor.  

Fapt. 7, 22.  
31. El era mai în elept decât to i oamenii 
; mai în elept mult i decât Etan 
Ezrahiteanul, decât Heman i decât 
Calcol i Darda, feciorii lui Mahol ; i 
numele lui era în slav  la toate popoarele 
de primprejur.  

1 Paral. 2, 6. 2 Paral. 1, 12.  
32. Solomon a spus trei mii de pilde ; i 
cânt rile lui au fost o mie i cinci.  

Pild. 1, 1. Eccl. 12, 9, 11. Sir. 47, 16.  
33. El a vorbit despre copaci, de la cedrii 
cei din Liban pân  la isopul de pe ziduri ; 
a vorbit i despre animale, despre p ri, 
despre târâtoare i despre pe ti.  

În el. 7, 20.  
34. i veneau de la toate popoarele, ca s  
asculte în elepciunea lui Solomon, i de 
la to i regii p mântului care auzeau de 
în elepciunea lui.  

Mat. 12, 42. Marc. 3, 7. Luc. 6, 18.  
CAP. 5 
Preg tiri pentru zidirea templului 
Domnului. 
1. Atunci a trimis Hiram, regele Tirului, 
pe slugile sale la Solomon, când a auzit 

 l-au uns rege în locul tat lui s u. C ci 
Hiram fusese prieten cu David toat  
via a.  

Fapt. 12, 20.  
2. i a trimis i Solomon la Hiram ca s -i 
spun  :  
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2 Paral. 2, 3.  
3. «Tu tii c  David, tat l meu, n-a putut 

 înal e cas  numelui Domnului 
Dumnezeului s u, din pricina r zboaielor 
cu popoarele dimprejur, pân  ce Domnul 
nu le-a supus sub talpa picioarelor lui.  

1 Paral. 28, 3.  
4. Acum îns  Domnul Dumnezeul meu 
mi-a d ruit odihn  din toate p ile ; n-am 
nici potrivnic, nici alte primejdii.  

Sir. 47, 14.  
5. i iat  eu m  gândesc s  zidesc templu 
numelui Domnului Dumnezeului meu, 
dup  cum a gr it Domnul c tre tat l meu 
David, zicând : Fiul t u pe care Eu îl voi 
pune în locul t u pe tron, acela va zidi 
templu numelui Meu.  

2 Reg. 7, 13. 3 Reg. 6, 12. 1 Paral. 22, 10.  
6. A adar porunce te s  taie pentru mine 
cedri  din  Liban  ;  i  iat  robii  mei  vor  fi  
împreun  cu robii t i ; i eu î i voi da 
plat  pentru robii t i cât vei hot rî tu, c  
tu cuno ti c  la noi nu sunt oameni care 

tie a t ia lemnele a a ca Sidonienii».  
2 Paral. 2, 8-9.  

7. Când a auzit Hiram cuvintele lui 
Solomon,  s-a  bucurat  foarte  i  a  zis  :  
«Binecuvântat fie ast zi Domnul, Care a 
dat lui David fecior în elept pentru 
pov uirea acestui popor nesfâr it de 
mare !  

3 Reg. 10, 9. 2 Paral. 2, 12.  
8. i a trimis Hiram la Solomon s -i 
spun  : «Am auzit pentru ce ai trimis la 
mine i î i îndeplinesc toat  dorin a ta 
pentru lemnul de cedru i lemnul de 
chiparos.  

2 Reg. 5, 11. 2 Paral. 2, 8. Fapt. 12, 20.  
9. Robii mei le vor scoate din Liban la 
mare i eu cu plutele le voi duce pe mare 
la locul care ni-l vei hot rî ; i acolo le 
voi desc rca i tu le vei lua ; îns i tu s  
pline ti dorin a mea : s  aduci pâine 
pentru casa mea !»  

10.  A  dat  deci  Hiram  lui  Solomon  lemn  
de cedru i lemn de chiparos, toate 
tocmai dup  dorin a lui.  
11. Iar Solomon a dat lui Hiram dou zeci 
de mii de core de grâu pentru hrana casei 
lui i dou zeci de core de untdelemn de 

sline curat. Atât îi da Solomon lui 
Hiram pe fiecare an.  

2 Paral. 2, 10.  
12. Domnul i-a dat în elepciune lui 
Solomon dup  cum i-a f duit. i a fost 
pace între Hiram i Solomon i amândoi 
între ei au f cut leg mânt.  

3 Reg. 3, 12.  
13. i a pus regele Solomon o corvoad  
peste tot Israelul i corvoada era de 
treizeci de mii de oameni.  
14. i-i trimetea la Liban, câte zece mii 
pe lun , cu schimbul : o lun  erau la 
Liban,  iar  dou  luni  la  casa  lor.  Iar  
Adoniram era c petenie mai mare peste 
ei.  

3 Reg. 4, 6; 12, 18.  
15. i mai avea Solomon înc aptezeci 
de mii de salahori i optzeci de mii de 
oameni t ietori de piatr  în munte,  

1 Paral. 22, 2. 2 Paral. 2, 2, 18.  
16. Afar  de cele trei mii i trei sute de 

petenii, care erau puse de Solomon, s  
supravegheze poporul care f cea lucrul.  

2 Paral. 2, 18.  
17. i a poruncit regele s  preg teasc  
pietre mari, pietre cu ciubuce pentru 
temelia templului i pietre cioplite  

3 Reg. 7, 9.  
18. i le-au lucrat lucr torii lui Solomon, 
lucr torii lui Hiram i lucr torii din 
Biblos. i a a s-a preg tit lemnul i piatra 
pentru ridicarea templului, timp de trei 
ani.  

Iosua 13, 5. Ps. 82, 7. Iez. 27, 9.  
CAP. 6 
Solomon zide te templul Domnului. 
1. Iar în anul patru sute optzeci, dup  
ie irea fiilor lui Israel din Egipt, în al 
patrulea an al domniei lui Solomon peste 
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Israel, în luna Zif, care este a doua lun  a 
anului, a început el s  zideasc  templul 
Domnului.  

2 Paral. 3, 1. Fapt. 7, 47.  
2. Templul, pe care l-a zidit regele 
Solomon Domnului era lung de aizeci de 
co i, lat de dou zeci i înalt de treizeci.  

2 Paral. 3, 3.  
3. Pridvorul de dinaintea templului era 
lung de dou zeci de co i, r spunzând cu 

imea templului, i lat de zece co i 
înaintea templului.  

2 Paral. 3, 4. Ioan 10, 23. Fapt. 3, 11.  
4. i a f cut el la acele od i ferestre cu 

brele, largi în untru i strâmte în afar .  
Iez. 40, 16; 41, 16.  

5. i a mai f cut o cl dire lâng  zidul 
templului, cu trei caturi în jurul pere ilor 
templului, în jurul Sfintei Sfintelor.  

1 Paral. 28, 12.  
6. Catul de jos al cl dirii era lat de cinci 
co i ; cel din mijloc lat de ase co i, iar 
cel de al treilea, lat de apte co i ; c ci 
împrejurul templului erau f cute 
prichiciuri  de  zid,  ca  zidirea  s  nu  fie  
lipit  de pere ii templului.  
7. Când era zidit templul, la zidirea lui au 
întrebuin at pietre cioplite, lucrate mai 
dinainte. A a c  nici ciocan, nici topor, 
nici orice alt  unealt  de fier nu s-au auzit 
la zidirea lui.  

3 Reg. 5, 18. 1 Petr. 2, 5.  
8. Intrarea la catul de jos al cl dirii era pe 
partea dreapt  a templului. Pe sc ri în 
spiral  se suiau la catul din mijloc, i de 
la catul din mijloc, la catul al treilea.  

Iez. 41, 7, 11.  
9. i a zidit el templul i l-a terminat i a 
pardosit templul cu scânduri de cedru.  
10. Od ilor dimprejurul întregului templu 
le-a dat în ime de câte cinci co i la 
fiecare cat i erau legate de templu prin 
grinzi de cedru.  
11. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Solomon i i-a zis :  

12. «Iat , tu-Mi zide ti cas  ; dac  te vei 
purta dup  legile Mele, i vei urma dup  
hot rârile Mele, i vei p zi toate 
poruncile Mele, lucrând dup  ele, atunci 
Îmi voi împlini i Eu cu tine cuvântul 
Meu pe care l-am gr it c tre David, tat l 

u :  
2 Reg. 7, 8, 12-13. 3 Reg. 5, 5; 9, 5; 11, 10. 1 Paral. 22, 

10.  
13. Voi locui în mijlocul fiilor lui Israel 
i nu voi p si pe poporul Meu Israel».  

Lev 26, 12. Ioan 14, 23.  
14. i a zidit Solomon templul i l-a 
terminat.  
15. i a îmbr cat pere ii templului pe 
din untru cu scânduri de cedru ; de la 
pardoseala templului pân  la tavan pe 
din untru l-a îmbr cat peste tot cu lemn 
de cedru ; iar pardoseala templului a 

cut-o din scânduri de chiparos.  
2 Paral. 3, 5.  

16.  i  a  f cut  în  partea  din  fund  a  
templului o desp itur  de dou zeci de 
co i lungime i a îmbr cat pere ii i 
tavanul casei acestei desp ituri cu 
scânduri de cedru ; i a a a f cut 
desp itura pentru Sfânta Sfintelor.  

2 Paral. 3, 8.  
17. De patruzeci de co i era desp itura 
întâi a templului.  
18. Pe scândurile de cedru din untru 
templului erau f cute sculpturi în form  
de castrave i i flori de trandafiri 
îmboboci i ; totul era acoperit cu cedru i 
piatra nu se vedea.  
19. Iar desp itura din fundul templului 
el a preg tit-o, ca s  pun  acolo chivotul 
cu legea Domnului.  
20. i desp itura aceasta era lung  de 
dou zeci de co i, lat  de dou zeci de co i 
i  înalt  de  dou zeci  de  co i  ;  i  a  

îmbr cat-o cu aur curat ; asemenea a 
îmbr cat i jertfelnicul cel de cedru.  

3 Reg. 7, 48. 2 Paral. 3, 8.  
21. i a îmbr cat Solomon templul i pe 
din untru cu aur curat ; i a întins lan uri 
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de aur pe dinaintea catapetesmei i a 
îmbr cat-o cu aur.  
22. Tot templul l-a îmbr cat cu aur, tot 
templul pân  la cap t, i tot jertfelnicul 
care este dinaintea altarului l-a îmbr cat 
cu aur.  
23. i a f cut în Sfânta Sfintelor doi 
heruvimi de lemn de m slin, înal i de 
zece co i.  

Ie . 25, 18; 37, 7.  
24. O arip  a heruvimului era de cinci 
co i i cealalt  arip  a heruvimului era tot 
de cinci co i. Zece co i erau de la un vârf 
al aripilor lui pân  la vârful celeilalte 
aripi.  

2 Paral. 3, 11.  
25. Tot de zece co i era i cel lalt 
heruvim ; amândoi heruvimii aveau 
aceea i m sur i aceea i înf are.  
26. În imea unui heruvim era de zece 
co i ; la fel i cel lalt heruvim.  
27. i a a ezat el heruvimii la mijloc în 
partea de la fund a templului. Aripile 
heruvimilor erau îns  întinse ; i atingea 
aripa unuia un perete i aripa celuilalt 
heruvim atingea pe cel lalt perete. Iar 
celelalte aripi ale lor se atingeau în 
mijlocul templului arip  de arip .  
28. i a îmbr cat el heruvimii cu aur.  
29. Pe to i pere ii templului de jur 
împrejur, pe din untru i pe dinafar , a 

cut chipuri s pate de heruvimi, de 
copaci, de finici i de flori îmbobocite.  

Iez. 40, 16.  
30.  i  a  îmbr cat  cu  aur  pardoseala  în  
templu, în partea din fund i în partea din 
fa .  
31. Pentru intrat în Sfânta Sfintelor, a 

cut u i de lemn de m slin care se 
deschid în dou  p i, cu u ori în cinci 
muchii.  
32. Pe cele dou  jum i ale u ilor de 
lemn  de  m slin,  el  a  f cut  heruvimi  

pa i, finici i flori îmbobocite ; i le-a 
îmbr cat în aur i heruvimii i finicii.  

Iez. 41, 18.  
33. La intrarea în templu a f cut u ori din 
lemn de m slin în patru muchii  
34. i dou  u i din lemn de chiparos, 
fiecare cu câte dou  canate. Amândou  
jum ile unei u i se învârteau într-o 
parte i în alta i amândou  jum ile 
celeilalte u i de asemenea se ; învârteau 
într-o parte i în alta.  

Iez. 41, 23.  
35. i a s pat pe ele heruvimi, finici i 
flori îmbobocite, i le-a îmbr cat cu aur 
peste s tur .  
36. i a f cut de asemenea curtea cea 
din untru din trei rânduri de pietre 
cioplite i dintr-un rând de grinzi de 
cedru.  

2 Paral. 4, 9.  
37. În anul al patrulea, în luna Zif, care 
este a doua lun  a anului, a pus el temelia 
casei Domnului.  
38. Iar în anul al unsprezecelea, în luna 
Bul, care este luna a opta, a terminat el 
templul, cu toate p ile lor i dup  toate 
rânduielile lor ; a a c  l-a zidit în apte 
ani.  

Ie . 12, 2; 13, 4. 3 Reg. 9, 10.  
CAP. 7 
Facerea casei regale i a vaselor sfinte. 
1. Iar Solomon a zidit i a terminat casa 
sa în treisprezece ani.  

3 Reg. 9, 10.  
2. Casa aceasta a f cut-o de lemn din 
Liban, lung  de o sut  de co i, larg  de 
cincizeci de co i i înalt  de treizeci de 
co i, pe patru iruri de stâlpi de cedru i 
pe stâlpi erau puse grinzi de cedru.  

3 Reg. 10, 17. Is. 22, 8.  
3. Iar peste grinzi deasupra era întins  
podeaua da lemn de cedru, care se 
rezema pe patruzeci i cinci de stâlpi, 
câte cincisprezece în ir.  
4. i erau trei rânduri i fiecare rând avea 
ferestre a ezate unele în dreptul altora, 

a c  r spundea fereastr  cu fereastr  în 
toate cele trei rânduri.  
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5. Toate u ile i u orii de u i erau din 
grinzi p trate, i ferestrele la cele trei 
rânduri fa  în fa  unele de altele.  
6. i a mai f cut un pridvor pe stâlpi, 
lung da cincizeci de co i, lat de treizeci 
de co i ; i înaintea lui un pridvor mai 
mic, au stâlpi i trepte în fa .  
7. i a f cut de asemenea pridvor cu tron, 
de pe care el judeca, numit pridvorul 
judec ii ; pe acesta l-a f cut i l-a 
îmbr cat cu cedru, da la pardoseal  pân  
la tavan.  

Ps. 121, 6.  
8. La casa sa de locuit, era f cut  la fel 
alt  curte i tot cu por i. Asemenea i 
casa fiicei lui Faraon care Solomon o 
luase de femeie, a f cut el un astfel de 
pridvor.  

3 Reg. 3, 1.  
9. Toate aceste cl diri au fost f cute din 
pietre alese i frumos lucrate, cioplite 
dup  m sur , retezate cu fier str ul 
în untru i în afar , de la temelie pân  la 
strea in , i din afar  pân  la curtea cea 
mare.  

3 Reg. 5, 17.  
10. La temelie au fost puse de asemenea 
pietre alese, pietre mari, pietre de zece 
co i i opt co i.  
11. i deasupra, pietre cioplite, lucrate 
dup  m sur i lemn de cedru.  
12.  Curtea  cea  mare  avea  împrejur  o  
îngr ditur  din trei rânduri de pietre 
cioplite i un rând de grinzi de cedru. Tot 
astfel era îngr dit i curtea dinl untru a 
templului Domnului, precum i pridvorul 
templului.  

3 Reg. 6, 36.  
13. i a trimis regele Solomon i a luat pe 
me terul Hiram din Tir.  

2 Paral. 2, 13.  
14. Acesta era fiul unei v duve din 
semin ia lui Neftali. Tat l lui, un tirian, 
era ar mar ; era i Hiram plin de 
pricepere, cu me te ug i cu tiin a de a 

face orice lucru din aram . i a venit la 
regele Solomon i a f cut tot felul de 
lucruri.  

2 Paral. 2, 14.  
15. A turnat pentru pridvor doi stâlpi de 
aram , fiecare stâlp de optsprezece co i 
în ime, i rotundul fiec rui stâlp ara cât 
putea s -l cuprind  o sfoar  de 
doisprezece co i. Grosimea era da patru 
degete, iar pe din untru era gol.  

4 Reg. 25, 17.  
16. i pentru pus în capetele stâlpilor, a 

cut dou  coroane, turnate din aram  ; 
în imea unei coroane era de cinci co i i 
în imea celeilalte coroane de cinci co i ;  
17. i pentru acoperit coroanele care erau 
în capetele stâlpilor, a f cut el dou  
re ele, lucrate împletit, nururi în form  
de lan uri : apte la o coroan i apte la 
cealalt  coroan .  

2 Paral. 3, 16.  
18. i, când a f cut stâlpii, a f cut i dou  
iruri de rodii de aram , atârnate împrejur 

pe marginea re elelor, ca s  
împodobeasc  coroana ce era pe vârful 
stâlpului ; la fel a f cut i celeilalte 
coroane de la cel lalt stâlp.  
19. Coroanele din capetele stâlpilor de la 
pridvor erau f cute în forma cupei florii 
de crin, de patru co i la gur  ;  
20. i la coroanele de la amândoi stâlpii 
erau sus, la încheietura lor, în dreptul 
marginii re elei, rodii de aram  ; i 
irurile  de  rodii  dimprejur  la  fiecare  

coroan  erau de câte dou  sute de rodii.  
21. i a a ezat stâlpii la pridvorul 
templului, punând un stâlp în partea din 
dreapta i dându-i numele Iachin ; i pe 
cel lalt stâlp în partea stâng , dându-i 
numele Booz.  

2 Paral. 3, 17.  
22. i pe capul stâlpilor a pus coroanele, 

cute  în  forma  cupei  florii  de  crin.  A a  
s-a sfâr it lucrul stâlpilor.  
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23. A mai f cut o mare, turnat  din 
aram , de zece co i de la o margine a ei 
pân  la cealalt  margine, rotund  de jur 
împrejur ; înalt  de cinci co i i groas  cât 
o cuprindea o sfoar  de treizeci de co i.  

4 Reg. 16, 17. 2 Paral. 4, 2.  
24. Pe la gur  de jur împrejur avea 
sculpturi în form  de colocin i, câte zece 
la un cot, care împrejmuiau marea din 
toate p ile. Chipurile colocin ilor 

eza i în dou iruri erau turnate odat  
cu marea dintr-o singur  bucat .  
25. Aceasta era a ezat  pe doisprezece 
boi de aram , din care : trei priveau spre 
miaz noapte, trei spre apus, trei spre 
miaz zi i trei spre r rit. Marea edea 
pe ei i toat  partea dinapoi a trupului lor 
era în untru.  

2 Paral. 4, 4.  
26. Grosimea pere ilor ei era de un lat de 
mân  ; i marginile ei, f cute ca 
marginile potirului, sem nau cu floarea 
de crin îmbobocit. i înc peau în ea dou  
mii de baturi (vedre).  

2 Paral. 4, 5.  
27. A mai f cut apoi zece postamente de 
aram . Lungimea fiec rui postament era 
de patru co i, l imea de patru co i i 
în imea de trei coli.  

4 Reg. 16, 17. 2 Paral. 4, 14.  
28. Înf area postamentelor era a a : 
erau lucrate în t blii, i t bliile erau 
încheiate la unghiuri ;  
29. i pe t bliile acestea, care erau 
încheiate la unghiuri, erau s pa i lei i boi 
i heruvimi ; asemenea i pe încheieturi. 

Iar deasupra i dedesubtul leilor i boilor 
erau închipuite ghirlande de flori.  
30. Fiecare postament avea câte patru ro i 
de aram i osii de aram . La cele patru 
col uri ale lor erau ni te console, în 
chipul unor numere ; jos sub cupa 
sp toarei i pe lâng  fiecare ghirland  
de flori era o policioar  turnat .  

31. Postamentul în partea de deasupra 
avea în untru o adâncitur  de pus 
ligheanul, adânc  de un cot ; gura ei era 
rotund  ca baza stâlpilor, de un cot i 
jum tate în diametru ; i împrejurul gurii 
erau podoabe s pate ; iar t bliile ei de pe 
laturi erau p trate i nu rotunde.  
32. Cele patru ro i erau sub t blii ; i 
osiile ro ilor erau fixate în postamente ; 
în imea  fiec rei  ro i  era  de  un  cot  i  
jum tate.  
33. Forma ro ilor era aceea i, ca forma 
ro ilor de tr sur . Osiile lor, obezile lor, 
spi ele lor i butucii lor, toate erau 
turnate.  
34. Cele patru console de la cele patru 
col uri ale fiec rui postament erau tot 
turnate ; policioarele erau ie ite din 
postament.  
35. Partea de deasupra a postamentului se 
termina  prin  o  cunun  înalt  de  o  
jum tate de cot i f cut  a a, ca s  se 
poat  pune sp toarea deasupra ; aceasta 
cu consolele i policioarele ei erau 
turnate din o bucat .  
36. i a s pat pe fe ele consolelor 
postamentului i pe policioarele dintre ele 
heruvimi, lei i finici, pe unde a g sit loc 
; i împrejur a atârnat ghirlande de flori.  
37. A a a f cut el zece postamente : toate 
aveau aceea i turn tur , aceea i m sur i 
aceea i înf are.  
38. i a mai f cut zece lighene de aram  : 
în fiecare lighean înc pea câte patruzeci 
de baturi ; fiecare lighean era de patru 
coli i fiecare lighean sta pe unul din cele 
zece postamente.  

2 Paral. 4, 6.  
39. i a a ezat postamentele cinci în 
partea dreapt  a templului i cinci în 
partea stâng  a templului, iar marea a 

ezat-o în partea dreapt  a templului în 
partea de r rit-miaz zi.  
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40. i a mai f cut Hiram c ld ri, lope i i 
cupe. i a a a ispr vit Hiram toate 
lucr rile date de Solomon s  le fac  
pentru templul Domnului :  

4 Reg. 25, 14. 2 Paral. 4, 11.  
41. Cei doi stâlpi cu cele dou  capiteluri 
rotunde a ezate în capetele stâlpilor ; cele 
dou  împletituri care acopereau capetele 
rotunde ale capitelurilor pe vârful 
stâlpilor ;  
42. Cele patru sute de rodii de aram  de 
la cele dou  re ele ; dou iruri de rodii la 
fiecare re ea, pentru acoperirea celor 
dou  globuri ale coroanelor care erau pe 
stâlpi ;  
43. Cele zece postamente i cele zece 
sp tori de pe postamente ;  

3 Reg. 7, 27.  
44. O mare i cei doisprezece boi de sub 
mare ;  
45. C ld rile, lope ile i cupele. Toate 
lucrurile care le-a f cut Hiram regelui 
Solomon pentru templul Domnului erau 
de aram lefuit .  
46. Regele a pus s  le toarne într-un 

mânt clisos din împrejurimile 
Iordanului, între Sucot i artan.  

1 Reg. 17, 1. 2 Paral. 4, 17.  
47. i a pus Solomon toate aceste lucruri 
la locul lor. Din pricina mul imii lor peste 

sur , greutatea aramei nu se mai tia.  
2 Paral. 4, 18.  

48. i a mai f cut Solomon toate lucrurile 
care erau în templul Domnului : 
jertfelnicul cel de aur i masa cea de aur a 
pâinilor punerii înainte ;  
49. Sfe nice de aur curat : cinci în partea 
dreapt i cinci în partea sting , înaintea 
Sfintei Sfintelor, cu florile, candelele i 
muc rile lor, toate de aur ;  

2 Paral. 4, 7, 20.  
50. Lighene, cu ite, cupe, linguri i 

delni e tot de aur curat ; i ânile 
ilor celor din fundul templului de la 

Sfânta Sfintelor i ale u ilor celor de la 
templu erau toate de aur.  

4 Reg. 12, 13.  
51. A a s-a sfâr it toat  lucrarea pe care a 

cut-o regele Solomon la templul 
Domnului. i a adus Solomon i pe cele 
afierosite de David, tat l lui : argint i aur 
i lucruri, i le-a dat în vistieria templului 

Domnului.  
2 Paral. 5, 1.  

CAP. 8 
Sfin irea templului lui Solomon. 
1. Atunci a adunat Solomon la el în 
Ierusalim pe b trânii lui Israel, pe 

peteniile semin iilor i pe to i capii de 
familii ai fiilor lui Israel, ca s  aduc  
chivotul cu legea Domnului din cetatea 
lui David, adic  din Sion.  

2 Paral. 5, 2.  
2. i s-au adunat la regele Solomon to i 
Israeli ii în zilele s rb torilor din luna 
Etanim, care este a aptea lun .  

Lev 23, 24, 34. Deut. 16, 13. 2 Paral. 7, 9.  
3.  Iar  dup  ce  au  venit  to i  b trânii  lui  
Israel, au ridicat preo ii chivotul  

Num. 4, 15.  
4. i au adus chivotul Domnului i cortul 
adun rii i toate lucrurile sfinte care au 
fost în cort ; acestea le-au adus preo ii i 
levi ii.  

2 Paral. 5, 5.  
5. Iar regele Solomon împreun  cu toat  
ob tea fiilor lui Israel, care se adunaser  
la el, mergea înaintea chivotului, aducând 
jertfe vite m runte i mari, care nu se 
puteau socoti i nici num ra din pricina 
mul imii lor.  

2 Paral. 5, 6.  
6. i au b gat preo ii chivotul cu legea 
Domnului la locul lui, în Sfânta Sfintelor 
din templu, sub aripile heruvimilor ;  

Ie . 25, 18. 2 Paral. 5, 7.  
7. C ci heruvimii î i aveau aripile întinse 
peste locul chivotului i heruvimii 
acopereau de sus chivotul i pârghiile lui 
:  
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8. Pârghiile îns  se împinseser  a a, încât 
capetele lor se vedeau din loca ul sfânt, 
din fa a Sfintei Sfintelor, iar de afar  nu 
se  z reau  ;  i  acolo  se  afl  ele  pân  în  
ziua de azi.  
9. În chivot nu era nimic, decât cele dou  
table de piatr  pe care Moise le pusese 
acolo în Horeb, când Domnul a f cut 
leg mânt cu fiii lui Israel, dup  ie irea lor 
din p mântul Egiptului.  

Deut. 10, 5. Evr. 9, 4.  
10. Când preo ii au ie it din loca ul sfânt, 
un nor a umplut templul Domnului.  

Ie . 40, 34.  
11. i n-au putut preo ii s  stea la slujb , 
din pricina norului, c ci slava Domnului 
umpluse templul Domnului.  

Ie . 16, 10.  
12. Atunci Solomon a zis : «Domnul a 
spus c  binevoie te s  locuiasc  în norul 
cel întunecos.  

2 Paral. 6, 1.  
13. Eu i-am zidit templul pentru 
locuin , în care Tu s  petreci în veci».  

Ps. 131, 14. Mat. 23, 21.  
14. Apoi s-a întors regele cu fa a spre 
mul ime i a binecuvântat toat  adunarea 
Israeli ilor, c ci toat  adunarea Israeli ilor 
sta de fa ,  

2 Paral. 6, 3.  
15. i a zis : «Binecuvântat fie Domnul 
Dumnezeul lui Israel, Care a gr it cu gura 
Sa c tre David, tat l meu, ceea ce ast zi a 
împlinit cu mâna Sa !  

4 Reg. 21, 4.  
16. El a zis : Din ziua în care am scos pe 
poporul Meu Israel din Egipt, nu Mi-am 
ales cetate în nici una din semin iile lui 
Israel, unde s  fie zidit  casa în care s  
petreac  numele Meu ; dar apoi am ales 
Ierusalimul pentru petrecerea numelui 
Meu  în  el  i  am ales  pe  David  ca  s  fie  
peste poporul Meu, Israel.  

2 Paral. 6, 5-6.  

17. Lui David, tat l meu, îi intrase la 
inim  s  zideasc  cas  numelui 
Domnului Dumnezeului lui Israel ;  

2 Reg. 7, 1. Ps. 131, 3.  
18. Îns  Domnul a zis c tre David, tat l 
meu : i-ai pus în gând s  zide ti cas  
numelui  Meu  ;  este  bine  c i-ai  pus  
aceasta la inim .  
19. Îns  nu tu vei zidi templul, ci fiul t u 
care va ie i din coapsele tale, acela va 
zidi cas  numelui Meu.  

2 Reg. 7, 5. În el. 9, 8.  
20. i a Împlinit Domnul cuvântul S u 
care l-a gr it. Eu am urmat în locul tat lui 
meu. David, i am ezut pe tronul lui 
Israel, precum Domnul a zis, i am zidit 
templu numelui Domnului Dumnezeului 
lui Israel ;  

2 Reg. 7, 12.  
21.  i  am  preg tit  acolo  loc  pentru  
chivotul în care se afl  leg mântul 
Domnului, f cut cu p rin ii no tri, când i-
a scos din p mântul Egiptului».  
22. Apoi a stat Solomon înaintea 
jertfelnicului Domnului, în fa a întregii 
adun ri a lui Israel, i i-a ridicat mâinile 
la cer i a zis :  

2 Paral. 6, 12-13.  
23. «Doamne Dumnezeul lui Israel ! Nu 
este Dumnezeu asemenea ie, nici în cer 
sus, nici pe p mânt jos ; Tu p ze ti 
leg mântul i ai mil  de robii T i care 
umbl  cu toat  inima lor înaintea Ta ;  

2 Mac. 2, 8.  
24. Tu ai împlinit ce ai gr it c tre robul 

u David, tat l meu ; c ci ce ai gr it cu 
gura Ta, aceea ast zi ai împlinit cu mâna 
Ta.  

2 Paral. 6, 15.  
25. i asum, Doamne Dumnezeul lui 
Israel, s  împline ti ceea ce ai gr it cu 
robul T u David, tat l meu, zicând : «Nu-
i va lipsi niciodat  înaintea Mea un 

urma , care s ad  pe tronul lui Israel, 
dac  fiii  t i  î i  vor  p zi  drumul  lor,  
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purtându-se a a cum te-ai purtat tu 
înaintea Mea !»  

2 Reg. 7, 12-16. Ps. 131, 11.  
26. i acum, Doamne Dumnezeul lui 
Israel, f  s  se adevereasc  cuvântul T u 
care l-ai gr it cu robul T u David, tat l 
meu !  

2 Reg. 7, 28.  
27. Oare adev rat s  fie c  Domnul va 
locui cu oamenii pe p mânt ? Cerul i 
cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai 
pu in acest templu pe care l-am zidit 
numelui T u ;  

2 Paral. 6, 18. Is. 66, 1. Ier. 23, 24. Fapt. 7, 48.  
28. Îns  caut  la rug ciunea robului T u 
i la cererea lui, Doamne Dumnezeul 

meu ! Ascult  strigarea i rug ciunea lui 
cu care se roag  ast zi ;  
29. S i fie ochii T i deschi i ziua i 
noaptea la templul acesta, la acest loc, 
pentru care Tu ai zis : «Numele Meu va fi 
acolo» ; s  ascul i strigarea i rug ciunea 
cu  care  robul  T u  se  va  ruga  în  locul  
acesta.  

Deut. 12, 11. 3 Reg. 9, 3. 4 Reg. 21, 4. Neem. 1, 6. Luc. 
19, 46. Ioan 4, 20.  

30. S  ascul i rug ciunea robului T u i a 
poporului T u, Israel, când ei se vor ruga 
în locul acesta ; s  ascul i din locul 
ederii Tale cel din ceruri, s  ascul i i s  

miluie ti.  
2 Paral. 6, 21.  

31. Când cineva va gre i împotriva 
aproapelui s u i i se va cere jur mânt ca 

 jure i pentru jur mânt ei vor veni 
înaintea jertfelnicului T u la templul 
acesta,  

2 Paral. 6, 22.  
32. Atunci Tu s  ascul i din cer i s  faci 
judecat  robilor T i, s  osânde ti pe cel 
vinovat, întorcându-i în capul lui fapta 
lui, i s  scapi pe cel drept, dându-i dup  
dreptatea lui !  

Deut. 25, 1. 2 Paral. 6, 23. Iez. 9, 10.  
33. Când poporul T u Israel va fi b tut de 
du man, pentru c  a p tuit înaintea Ta, 

i ei se vor întoarce la Tine i se vor 
rturisi numelui T u aducând rug ciuni 

i cereri în acest templu,  
2 Paral. 6, 24. Dan. 9, 7.  

34. Atunci Tu s  ascul i din cer, s  ier i 
catul poporului T u Israel i s -l întorci 

în p mântul pe care l-ai dat p rin ilor lor 
!  
35.  Când  se  va  încuia  cerul  i  nu  va  fi  
ploaie, pentru c  ei au p tuit înaintea 
Ta, i Î i vor aduce rug ciuni în locul 
acesta i vor m rturisi numele T u i se 
vor întoarce de la p catul lor, c ci Tu i-ai 
smerit,  

Deut. 11, 17. 2 Paral. 6, 26.  
36. Atunci Tu s  ascul i din cer i s  ier i 

catul robilor T i i al poporului T u 
Israel, ar tându-le calea cea bun  pe care 

 mearg , i s  trimi i ploaie p mântului 
u pe care l-ai dat poporului T u de 

mo tenire !  
2 Paral. 6, 27. Ps. 85, 11; 118, 30. Pild. 9, 6.  

37. De va fi foamete pe p mânt, de va fi 
cium i boal  molipsitoare, de va fi vânt 
dogoritor, usc ciune, l cust , omid , 
du manul de îl va strâmtora în por ile 
cet ii lui, de va fi orice necaz sau orice 
boal ,  

Lev 26, 16.  
38. Orice rug ciune, orice cerere care se 
va face de orice om din tot poporul lui 
Israel, când ei î i vor cunoa te mustrarea 
cugetului lor i î i vor întinde mâinile lor 
la templul acesta,  
39. Tu s  ascul i din cer, din locul ederii 
Tale,  i  s  miluie ti  ;  s  faci  i  s  dai  
fiec ruia dup  c ile sale, dup  cum Tu 
cuno ti inima lui ; c ci Tu singur tii 
inima tuturor fiilor oamenilor ;  

1 Reg. 16, 7. 2 Paral. 6, 30. Ps. 7, 9-11. Rom. 8, 27.  
40.  Pentru  ca  s  se  team  de  Tine  toate  
zilele, cât vor tr i pe p mântul pe care l-
ai dat p rin ilor no tri !  
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41. Chiar str inul, care nu este din 
poporul T u Israel, de va veni pentru 
numele T u din p mânt dep rtat,  

Deut. 3, 24. 2 Paral. 6, 32. Fapt. 8, 27.  
42. C ci se va auzi de numele T u cel 
mare i de mâna Ta cea puternic i de 
bra ul T u cel întins, i el va veni i se va 
ruga la templul acesta,  
43. S -l ascu i din cer, din locul ederii 
Tale, i s  faci tot ceea ce str inul Î i va 
cere ie, pentru ca s tie toate popoarele 

mântului de numele T u, s  se team  
de Tine, cum se teme poporul T u Israel, 
i s tie c  numele T u este chemat peste 

templul acesta pe care eu l-am zidit !  
Is. 56, 7. Mat. 21, 13.  

44. Când poporul T u va porni cu r zboi 
împotriva du manului s u, pe drumul pe 
care-l vei trimite, i se va ruga Domnului, 
întorcându-se spre cetatea care i-ai ales-
o  i  spre  templul  pe  care  l-am  zidit  
numelui T u,  

2 Paral. 6, 34. Dan. 6, 11.  
45. Atunci ascult  din cer rug ciunea lor 
i s  faci ceea ce le este cu dreptate !  

2 Paral. 6, 35.  
46. Când ei vor p tui înaintea Ta, c ci 
nu este om care s  nu p tuiasc , i Tu 
Te vei mânia pe ei i îi vei da du manilor 
lor, i cei care i-au robit îi vor duce în 

mântul du manului, departe sau 
aproape,  
2 Paral. 6, 36. Iov 15, 14. Pild. 20, 9. Eccl. 7, 20. Iac. 3, 1. 

1 Ioan 1, 8.  
47. i când ei, în p mântul în care se vor 

si în robie, î i vor veni în sine i se vor 
întoarce  i  i  se  vor  ruga  în  p mântul  
celor ce i-au robit, zicând : «Am p tuit, 

delege am f cut, vinova i suntem»,  
48. i se vor întoarce c tre Tine cu toat  
inima lor i cu tot sufletul lor, în 

mântul du manilor care i-au robit, i se 
vor ruga c tre Tine, întorcându-se spre 

mântul care l-ai dat p rin ilor lor, spre 
cetatea care i-ai ales-o i spre templul pe 
care l-am zidit numelui T u,  

Deut. 30, 2. 2 Paral. 6, 38. Iez. 8, 16.  
49. Atunci s  ascul i din cer, din locul 
ederii Tale, rug ciunea i cererea lor, 
cându-le ceea ce este cu dreptate.  

Ps. 78, 11.  
50. S  ier i poporului T u ce a p tuit 
înaintea Ta i toate nelegiuirile lui care 
le-a f cut înaintea Ta i s  treze ti mila 

tre ei în cei ce i-au robit, pentru ca s  
fie milo i cu ei ;  

Neem. 2, 2. Pild. 16, 7. Ier. 42, 12.  
51. C ci ei sunt poporul T u i 
mo tenirea Ta, pe care l-ai scos din 
Egipt, din cuptorul cel de fier !  

Deut. 4, 20.  
52.  S i  fie  urechile  Tale  i  ochii  T i  
deschi i la rug ciunea robului T u i la 
rug ciunea poporului T u Israel, pentru 
ca s -i auzi totdeauna, când ei vor striga 

tre Tine,  
2 Paral. 6, 40. Ps. 120, 4.  

53.  C  Tu  i  i-ai  ales  spre  mo tenire  
dintre toate popoarele p mântului, 
precum ai gr it prin Moise, robul T u, 
când ai scos pe p rin ii no tri din Egipt, 
St pâne Doamne !»  

Ie . 19, 5.  
54. Când Solomon a sfâr it toat  aceast  
rug ciune i cerere c tre Domnul, s-a 
sculat dinaintea jertfelnicului Domnului, 
unde st tuse îngenunchiat cu mâinile 
întinse spre cer,  

2 Paral. 7, 1.  
55. i stând în picioare, a binecuvântat 
toat  adunarea Israeli ilor, zicând :  
56. «Binecuvântat fie Domnul 
Dumnezeu, Care a dat odihn  poporului 

u Israel, precum a gr it ! Nu a r mas 
neîmplinit nici un cuvânt din toate bunele 
Lui cuvinte care le-a gr it prin robul S u 
Moise.  

Deut. 12, 10. Iosua 21, 45; 23, 14.  
57. S  fie cu noi Domnul Dumnezeul 
nostru cum a fost El cu p rin ii no tri i 

 nu ne lase, p sindu-ne.  
Ps. 9, 10; 26, 13; 36, 28; 93, 14.  
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58. Plecând spre El inima noastr , s  
umbl m pe toate c ile Lui i s  p zim 
poruncile, rânduielile i legile Lui, pe 
care le-a poruncit p rin ilor no tri ;  

Ps. 118, 112; 140, 4-5.  
59. i s  fie cuvintele acestea cu care m-
am rugat ast zi, înaintea Domnului, 
aproape de Domnul Dumnezeul nostru, 
ziua i noaptea, pentru ca s  fac  dreptate 
robului i poporului S u Israel, din zi în 
zi,  

Ps. 147, 8.  
60. Pentru ca s  cunoasc  toate popoarele 

 Domnul este Dumnezeu i nu este 
altul afar  de El !  

Is. 41, 4; 43, 10. Ier. 3, 23.  
61. S  fie inima voastr  întreag  la 
Domnul Dumnezeul nostru, ca s  
petrece i dup  rânduielile Lui i s  p zi i 
poruncile Lui, ca acum !»  
62. i regele împreun  cu to i Israeli ii au 
adus jertf  Domnului.  

2 Paral. 7, 4.  
63. Pentru jertfa de împ care pe care a 
adus-o el Domnului, Solomon a adus 
dou zeci i dou  de mii de vite mari i o 
sut  dou zeci de mii de vite m runte. A a 
a sfin it regele i to i fiii lui Israel templul 
Domnului.  

2 Paral. 7, 5.  
64.  Tot  în  acea  zi  regele  a  mai  sfin it  i  
mijlocul cur ii care era înaintea templului 
Domnului, s vâr ind acolo arderea de tot, 
darul de pâine i gr simea jertfelor de 
împ care, pentru c  jertfelnicul de aram  
care se afla înaintea Domnului era mic 
pentru a înc pea arderea de tot, darul de 
pâine i gr simea jertfelor de împ care.  

2 Paral. 4, 1; 7, 7.  
65. i a s rb torit Solomon i s rb toarea 
(Corturilor) în acela i timp împreun  cu 
tot Israelul, strângându-se adunare mare 
de la intrarea Hamatului i pân  la râul 
Egiptului, pentru a fi înaintea Domnului 
Dumnezeului nostru timp de apte zile i 
alte apte zile, adic  paisprezece zile.  

Lev 23, 34.  
66. În ziua a opta Solomon a dat drumul 
poporului. i au binecuvântat to i pe rege 
i s-au întors la corturile lor, bucurându-

se i veselindu-se cu inima pentru tot 
binele ce l-a f cut Domnul robului S u 
David i poporului S u Israel.  
CAP. 9 
Dumnezeu Se arat  lui Solomon a doua 
oar . 
1. Dup  ce Solomon a sfâr it de zidit 
templul Domnului i casa regelui i tot ce 
Solomon a dorit s  fac ,  

2 Paral. 7, 11.  
2. S-a ar tat Domnul lui Solomon a doua 
oar , la Ghibeon,  

3 Reg. 3, 5; 11, 9.  
3. i i-a zis Domnul : «Am auzit 
rug ciunea ta i cererea ta cu care te-ai 
rugat c tre Mine i i-am îndeplinit toate 
dup  cererea ta ; am sfin it templul pe 
care l-ai zidit, ca s  petreac  numele Meu 
acolo în veci i vor fi ochii i inima Mea 
acolo în toate zilele.  

Deut. 12, 11. 3 Reg. 8, 29. 4 Reg. 21, 4, 7. Ps. 131, 13. 
Luc. 19, 44. Ioan 4, 20.  

4. Dac  tu te vei purta înaintea fe ei 
Mele, cum s-a purtat tat l t u David, cu 
inim  curat i cu dreptate, împlinind tot 
ce Eu i-am poruncit, i vei p zi 
rânduielile i legile Mele,  

Luc. 1, 6.  
5. Atunci voi înt ri tronul regatului t u 
peste Israel în veci, precum i-am gr it lui 
David, tat l t u, zicând : Nu vei fi lipsit 
niciodat  de un urma  pe tronul lui Israel.  

2 Reg. 7, 12. 3 Reg. 6, 12.  
6. Iar dac  voi i fiii vo tri v  ve i dep rta 
de la Mine i nu ve i p zi poruncile Mele 
i rânduielile Mele pe care Eu vi le-am 

dat i v  ve i duce i ve i sluji i v  ve i 
închina la al i dumnezei,  

Iosua 23, 16.  
7. Atunci Eu voi stârpi pe Israel de pe 
fa a p mântului pe care i l-am dat, iar 
templul pe care l-am sfin it în numele 
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Meu îl voi lep da de la fa a Mea i Israel 
va  fi  de  pomin i  de  râs  între  toate  
popoarele.  

Deut. 28, 37. Mat. 23, 38; 24, 2. Marc. 13, 2. Luc. 21, 6.  
8. i de acest templu înalt, oricine va 
trece  pe  lâng  el  se  va  îngrozi  i  va  
fluiera  i  va  zice  :  Pentru  ce  Domnul  a  

cut a a cu acest p mânt i cu acest 
templu ?  

Deut. 29, 24-25. Ier. 22, 8-9.  
9.  i  se  va  zice  :  Pentru  c  au  p sit  pe  
Domnul Dumnezeul lor, Care a scos pe 

rin ii lor din p mântul Egiptului, din 
casa robiei i au primit în schimb al i 
dumnezei i s-au închinat lor i au slujit 
lor ; pentru aceasta a adus Domnul peste 
ei toat  aceast  nenorocire».  
10. Dup  trecerea celor dou zeci de ani 
în care Solomon a zidit templul 
Domnului i casa regelui,  

3 Reg. 7, 1. 2 Paral. 8, 1.  
11.  Pentru  care  Hiram,  regele  Tirului,  a  
dat lui Solomon lemn de cedru, lemn de 
chiparos i aur dup  cerin a lui, regele 
Solomon a dat lui Hiram dou zeci de 
cet i din p mântul Galileii.  
12. i a plecat Hiram din Tir i s-a dus în 
Galileea ca s  vad  cet ile d ruite de 
Solomon i nu i-au pl cut.  
13. i a zis : «Ce sunt, fratele meu, 
cet ile acestea care mi le-ai dat ?» i le-a 
numit p mântul Cabul, cum se numesc 
ele pân  în ziua de ast zi.  
14. i Hiram trimisese regelui Solomon o 
sut  de talan i de aur.  
15. Iat  hot rârea pentru darea pe care a 
pus-o regele Solomon, ca s  zideasc  
templul Domnului, casa lui, Milo, zidul 
Ierusalimului, Ha orul, Meghido i 
Ghezerul ;  

Iosua 10, 33; 11, 10. 3 Reg. 11, 27. 4 Reg. 12, 20.  
16. C ci Faraon, regele Egiptului, venise 
i luase Ghezerul i-l arsese cu foc i pe 

Canaaneii care locuiau în cetate îi 

ucisese, i-l d duse de zestre fiicei sale, 
femeii lui Solomon.  

Iosua 16, 10.  
17. i a zidit Solomon cet ile Ghezer, 
Bet-Horonul de Jos,  

Iosua 18, 13. 2 Paral. 8, 5.  
18. Baalat i Tadmorul din pustiu,  

Iosua 19, 8. 2 Paral. 8, 6.  
19. i toate cet ile grânare, care le-a 
avut Solomon i cet ile pentru carele de 

zboi, cet ile pentru c re i i tot ce a 
vrut Solomon s  zideasc  în Ierusalim, în 
Liban i în p mântul st pânirii sale.  
20.  Pe  tot  poporul  care  a  r mas  de  la  
Amorei, Hetei, Ferezei, Canaanei, Hevei, 
Iebusei i Gherghesei, care nu erau dintre 
fiii lui Israel,  

2 Paral. 8, 7.  
21. i pe fiii acestora, r ma i în ar  dup  
ei i pe care fiii lui Israel nu au putut s -i 
st pâneasc , Solomon i-a f cut lucr tori 
de corvoad  pân  în ziua de azi,  

Iosua 16, 10. 2 Paral. 8, 8.  
22.  Iar  pe  fiii  lui  Israel,  Solomon  nu  i-a  

cut  lucr tori  ;  pe  ei  îi  avea  îns  pentru  
tirea lui, pentru slujitorii lui, pentru 
pitanii lui, pentru c peteniile lui i 

pentru conduc tori la carele lui i la 
re ii lui.  

Lev 25, 39. 2 Paral. 8, 9.  
23. Iar ispravnicii cei de frunte, de peste 
lucr rile lui Solomon, cei ce 
supravegheau poporul care f cea lucrul, 
erau cinci sute cincizeci.  

2 Paral. 8, 10.  
24. Atunci fiica lui Faraon a trecut din 
cetatea lui David în casa zidit  de 
Solomon pentru ea. Apoi a zidit el Milo.  

2 Paral. 8, 11.  
25. Solomon aducea de trei ori pe an 
arderi de tot i jertfe de împ care pe 
jertfelnicul pe care-l zidise Domnului, 

vâr ind t mâiere înaintea Domnului. i 
a terminat el i zidirea casei lui.  

Ie . 23, 14. 3 Reg. 2, 35. 2 Paral. 8, 12.  
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26. Regele Solomon a mai f cut i cor bii 
la E ion-Gheber, care este lâng  Elot, pe 
malul M rii Ro ii, în p mântul lui Edom.  

Deut. 2, 8. 2 Paral. 8, 17; 20, 36.  
27. i a trimis Hiram dintre supu ii s i 
cor bieri, cunosc tori ai m rii, ca s  duc  
cor biile cu supu ii lui Solomon.  
28. i s-au dus la Ofir i au luat de acolo 
patru sute dou zeci de talan i de aur i i-
au dus regelui Solomon.  

3 Reg. 22, 48. 2 Paral. 3, 6; 8, 18.  
CAP. 10 
Regina din Saba vine la Solomon. 
1. Regina din Saba îns , auzind de slava 
lui Solomon cea în numele Domnului, a 
venit s -i încerce în elepciunea cu 
cuvinte greu de în eles.  

2 Paral. 9, 1. Mat. 12, 42. Luc. 11, 31.  
2. Venind ea la Ierusalim cu foarte mare 
bog ie, cu c mile înc rcate cu aromate, 
cu  foarte  mult  aur  i  pietre  scumpe,  a  
mers  la  Solomon  i  s-a  sf tuit  cu  el  
pentru tot ce avea ea pe inim .  
3. i i-a dezlegat Solomon toate vorbele 
ei i n-a fost vorb  adânc  pe care s  n-o 
cunoasc  regele i s  nu i-o dezlege.  

2 Paral. 9, 2.  
4. V zând deci regina din Saba toat  
în elepciunea lui Solomon, casa care a 
zidit-o el,  

2 Paral. 9, 3. Luc. 11, 31.  
5. Bucatele de la masa lui, locuin a 
robilor lui, rânduiala slugilor lui, 
îmbr mintea lor, paharnicii lui i 
arderile de tot ale lui care le aducea în 
templul  Domnului,  nu  a  putut  s  se  mai  
st pâneasc   
6. i a zis regelui : «Adev rat este ce am 
auzit eu în ara mea de lucrurile tale i de 
în elepciunea ta ;  

2 Paral. 9, 5.  
7. Îns  eu nu credeam vorbele, pân  n-am 
venit i n-am v zut cu ochii mei i iat , 
nici  pe  jum tate  nu  mi  se  spusese  ;  tu  ai  
în elepciune i bog ie mult mai mare 
decât am auzit eu.  

8. Ferice de oamenii t i i de aceste slugi 
ale tale, care totdeauna î i stau înainte i 
ascult  în elepciunea ta !  

2 Paral. 9, 7. Luc. 2, 47. Apoc. 7, 15.  
9. Binecuvântat s  fie Domnul 
Dumnezeul t u Care a binevoit s  te pun  
pe tronul lui Israel ! Domnul, din 
dragostea cea ve nic  a Lui c tre Israel, 
te-a pus rege s  faci judecat i dreptate».  
10. i a d ruit ea regelui o sut  dou zeci 
de talan i de aur i o mul ime de aromate 
i de pietre scumpe ; niciodat  îns  nu i s-

a adus atât de multe aromate, câte a 
ruit regina din Saba regelui Solomon.  

2 Paral. 9, 9.  
11. Iar cor biile lui Hiram, care aduceau 
aur  de  la  Ofir,  au  adus  foarte  mult  lemn  
ro u i pietre scumpe.  
12. i a f cut regele din acest lemn ro u 
balustrade pentru templul Domnului i 
pentru casa regelui i de asemenea chitare 
i harpe pentru cânt re i. Niciodat  nu i s-

a adus lui atâta lemn ro u, nici nu s-a mai 
zut pân  în ziua de azi.  

Eccl. 2, 8.  
13. Iar regele Solomon a dat reginei din 
Saba tot ce a dorit i a cerut, pe lâng  ce 
i-a d ruit regele Solomon cu mâna lui. i 
s-a întors ea înapoi la ara ei, ea i toate 
slugile ei.  

2 Paral. 9, 12.  
14. Greutatea aurului care i se aducea pe 
fiecare an lui Solomon era de ase sute 
aizeci de talan i de aur,  

2 Paral. 9, 13.  
15. Afar  de ce primea el de la aduc torii 
de m rfuri i de la negustori, de la to i 
regii arabi i de la c peteniile inuturilor.  
16. i a f cut regele Solomon dou  sute 
de scuturi de aur cioc nit, câte ase sute 
de sicli pentru fiecare scut,  

3 Reg. 14, 26. 2 Paral. 9, 15.  
17. i trei sute de scuturi mai mici tot din 
aur cioc nit ; câte trei mine de aur intra în 
fiecare scut ; i le-a pus regele în casa 
numit  P durea Libanului.  
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Ier. 46, 3.  
18. i a mai f cut regele un tron mare de 
os de filde , ferecându-l cu aur curat.  

2 Paral. 9, 17.  
19. Tronul avea ase trepte, iar vârful 
spetezei tronului era rotund ; i avea de o 
parte i de alta a locului de edere 
rezem tori, pe care st teau doi lei.  
20. i mai erau înc  doisprezece lei care 
st teau de o parte i de alta a tronului, pe 
cele ase trepte. Asemenea tron nu mai 
era în nici un regat.  
21. Toate vasele de b ut ale regelui 
Solomon erau de aur ; lighenele lui tot de 
aur i toate vasele din casa P durea 
Libanului erau de aur curat ; de argint nu 
era nimic f cut ; argintul nu valora în 
zilele lui Solomon,  

2 Paral. 9, 20.  
22. C ci regele avea pe mare cor bii care 
mergeau la Tarsis cu cor biile lui Hiram 
i la trei ani o dat  veneau cor biile din 

Tarsis i îi aduceau aur, argint, filde , 
maimu e i p uni.  

3 Reg. 9, 27. 2 Paral. 9, 21.  
23. Regele Solomon a întrecut pe to i 
regii p mântului în bog ie i în 
în elepciune.  

3 Reg. 3, 12. 2 Paral. 1, 1; 9, 22.  
24. i to i regii de pe p mânt c utau s  
vad  pe Solomon, ca s -i asculte 
în elepciunea pe care i-o pusese 
Dumnezeu în inima lui.  
25. i-i aduceau fiecare de la ei, ca dar în 
fiecare an, vase de aur i argint, haine, 
arme, aromate, cai i catâri.  
26.  i  i-a  adunat  Solomon  care  i  

re i ; i avea el o mie patru sute de 
care i dou sprezece mii de c re i ; i i-
a a ezat în cet ile unde inea carele i pe 
lâng  rege, în Ierusalim. i e ! era domn 
peste to i regii de la râul Eufrat pân  la 

mântul Filistenilor i pân  în hotarul 
Egiptului.  

2 Paral. 1, 14.  

27. El a f cut ca argintul s  fie tot a a de 
pre uit la Ierusalim ca pietrele, iar cedrii, 
prin mul imea lor i-a f cut s  fie pre ui i 
ca i smochinii cei s lbatici care cresc 
prin locuri joase.  

2 Paral. 1, 15.  
28.  Iar  caii  pentru  regele  Solomon  se  
aduceau din Egipt i din Coa. Negustorii 
regelui luau cai din Coa (Cheve) cu bani.  

Deut. 17, 16. 2 Paral. 1, 16.  
29. Un car din Egipt se cump ra i se 
aducea cu ase sute sicli  de argint,  iar un 
cal, cu o sut  cincizeci de sicli. Tot astfel 
aduceau ei toate acestea i pentru regii 
Heteilor i regii Siriei.  

2 Paral. 1, 17.  
CAP. 11 
Moartea lui Solomon. 
1.  Regele  Solomon,  în  afar  de  fata  lui  
Faraon, a iubit i alte multe femei str ine 
: moabite, amonite, idumeiene, sidoniene, 
hetite i amoriene,  

Deut. 17, 17. Sir. 19, 2.  
2. Adic  din acele popoare pentru care 
Domnul zisese fiilor lui Israel : «S  nu v  
duceri la ele, nici ele s  nu vin  la voi, ca 

 nu v  întoarc  inima voastr  spre 
dumnezeii lor». De acestea s-a lipit 
Solomon cu dragoste.  

Ie . 34, 15-16. Deut. 7, 3.  
3. i a avut el apte sute de femei i trei 
sute de concubine ; i femeile i-au smintit 
inima lui.  
4. La timpul b trâne ii lui Solomon, 
femeile lui i-au întors inima spre al i 
dumnezei  i  inima  lui  nu  i-a  mai  fost  
deloc întreag  la Domnul Dumnezeul 

u, ca inima lui David, tat l s u.  
3 Reg. 21, 25. Sir. 19, 2; 47, 21-22.  

5. i a început Solomon s  slujeasc  
Astartei, zei a Sidonienilor, i lui Moloh, 
idolul Amoni ilor.  

Jud. 2, 13. 4 Reg. 23, 13.  
6. Astfel a f ptuit Solomon lucruri 
nepl cute înaintea ochilor Domnului i 
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nu a urmat cu st ruin  dup  Domnul, 
cum urmase David, tat l lui.  
7. Atunci a zidit Solomon capi tea lui 
Chemo , idolul Moabi ilor, pe muntele 
din fa a Ierusalimului, i capi tea lui 
Moloh, idolul Amoni ilor.  

Num. 21, 29. 4 Reg. 23, 13.  
8. Tot a a a f cut el pentru toate femeile 
sale str ine, care t mâiau i aduceau 
jertfe dumnezeilor lor.  
9. Atunci S-a mâniat Domnul pe 
Solomon, pentru c i-a ab tut inima lui 
de la Domnul Dumnezeul lui Israel, Care 
de dou  ori i Se ar tase,  

3 Reg. 9, 2.  
10. i-i poruncise chiar anume pentru 
aceasta,  ca  el  s  nu  umble  dup  al i  
dumnezei, ci s  p zeasc i s  fac  cele 
ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu ; dar 
el n-a împlinit cele ce i-a poruncit 
Domnul Dumnezeu.  

3 Reg. 6, 12.  
11. i a zis Domnul lui Solomon : 
«Pentru c  s-au f cut aceste lucruri cu 
tine i pentru c  tu nu ai inut leg mântul 
i rânduielile Mele pe care i le-am 

poruncit, voi rupe regatul t u din mâna ta 
i-l voi da slujitorului t u ;  

3 Reg. 12, 15.  
12. Îns  nu voi face aceasta în zilele tale, 
pentru David, tat l t u, ci din mâna fiului 

u îl voi rupe.  
3 Reg. 12, 16.  

13. i nu tot regatul îl voi rupe : o 
semin ie o voi da fiului t u, pentru David, 
robul Meu, i pentru Ierusalimul pe care 
l-am ales».  

3 Reg. 9, 3; 11, 31.  
14. i a ridicat Domnul un vr jma  
împotriva lui Solomon, pe Hadad 
Idumeul, vi  de rege din Edom.  
15. C ci pe când David era în Idumeea i 
Ioab, mai-marele o tirii lui, venise ca s  
îngroape pe cei uci i i a ucis pe to i cei 
de parte b rb teasc  din Idumeea,  

2 Reg. 8, 14.  

16. Pentru c ase luni a stat acolo Ioab i 
to i Israeli ii, stârpind pe to i cei de parte 

rb teasc  din Idumeea,  
2 Reg. 8, 13.  

17. Atunci acest Hadad a fugit în Egipt i 
împreun  cu el i vreo câ iva idumei, care 
fuseser  în slujba tat lui lui. Hadad era pe 
atunci copil mic.  

2 Reg. 22, 47. 4 Reg. 8, 10.  
18. Plecând din Madian, ei au venit la 
Paran i au luat cu ei oameni din Paran i 
au  venit  în  Egipt  la  Faraon,  regele  
Egiptului.  

Fac. 14, 6; 25, 2; 36, 35.  
19. i s-a dus Hadad la Faraon i acesta i-
a dat cas , i-a purtat grij  de mâncare i i-
a dat i p mânt. În sfâr it, Hadad a g sit 
la Faraon mil  foarte mare, c ci el i-a dat 
femeie pe sora femeii lui, pe sora reginei 
Tafnes.  
20. i i-a n scut sora Tafnesei fiu lui 
Hadad pe Ghenubat, pe care Tafnes 
însu i l-a crescut în casa lui Faraon. i a 
tr it Ghenubat în casa lui Faraon la un loc 
cu fiii lui Faraon.  
21. Când Hadad a auzit c  David a 

posat cu p rin ii lui i c  Ioab, mai-
marele o tirii a murit, atunci a zis lui 
Faraon : «D -mi drumul, c  vreau s  plec 
în ara mea !»  

Ie . 4, 18. 3 Reg. 2, 10.  
22. i i-a zis Faraon lui Hadad : «Ce 
lipse te ie aici la mine, de vrei s  pleci ? 

i el a r spuns : «Nimic ; îns  a a te rog, 
-mi dai drumul !» i s-a întors Hadad 

în ara lui.  
23. Apoi a mai ridicat Dumnezeu 
împotriva lui Solomon înc  un vr jma , 
pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise la 
Hadad-Ezer, regele din oba.  

2 Reg. 8, 3.  
24. Acesta, dup  ce David a zdrobit pe 
Hadad-Ezer, adunându- i oameni 
împrejurul s u, s-a f cut c petenia unei 
bande  de  ho i  i  s-a  dus  la  Damasc  i  a  
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locuit acolo i s-a f cut st pân pe 
Damasc.  

2 Reg. 8, 3; 10, 16.  
25. El a du nit pe Israel în toate zilele 
lui Solomon i, afar  de r ul ce-l 
pricinuia Hadad acestuia din urm , Rezon 
totdeauna a adus v mare lui Israel i s-a 

cut rege în Siria.  
26. Asemenea i Ieroboam, fiul lui Nabat, 
Efremiteanul din ereda, pe a c rui 
mam  v duv  o chema erua, i care era 
roaba lui Solomon, a ridicat mâna 
împotriva regelui.  

2 Paral. 13, 6.  
27. i iat  împrejurarea în care el i-a 
ridicat mâna împotriva regelui : Pe când 
Solomon zidea Milo i repara 
stric ciunile de la cetatea lui David, tat l 

u,  
3 Reg. 9, 15.  

28. Se afla acolo i Ieroboam, om tare în 
putere. Solomon, b gând de seam  c  
acest om tân r tie s  fac  treab , l-a pus 
dreg tor peste lucr torii de corvoad  din 
casa lui Iosif.  
29. În acel timp i s-a întâmplat lui 
Ieroboam s  ias  din Ierusalim i l-a 
întâlnit în drum proorocul Ahia din ilo, 
care avea pe el o hain  nou . În câmp 
erau numai ei amândoi.  
30. i a luat Ahia de pe el haina cea nou , 
a rupt-o în dou sprezece buc i  

3 Reg. 12, 15; 14, 2. 4 Reg. 17, 21.  
31. i a zis lui Ieroboam : «Ia- i pentru 
tine zece buc i c ci a a gr ie te Domnul 
Dumnezeul lui Israel : Iat , Eu rup 
regatul din mâna lui Solomon i- i dau ie 
zece semin ii,  

3 Reg. 12, 15; 14, 8.  
32. Iar dou  semin ii îi vor r mâne lui, 
pentru robul Meu David i pentru cetatea 
Ierusalimului, pe care am ales-o dintre 
toate semin iile lui Israel.  

3 Reg. 12, 20.  
33. i aceasta o fac, pentru c  ei M-au 

sit i au început s  se închine 

Astartei, zei a Sidonienilor, lui Chemo , 
dumnezeul Moabi ilor, i lui Moloh, 
dumnezeul fiilor Amoni ilor, i n-au 
umblat în c ile Mele, ca s  fac  cele 
pl cute înaintea ochilor Mei i s  

zeasc  rânduielile Mele i poruncile 
Mele,  cum  a  f cut  David,  tat l  lui  
Solomon.  
34. Tot regatul nu din mâna lui îl iau, 

ci îl las pe el s  fie st pân în toate zilele 
vie ii lui, pentru David, robul Meu, pe 
care l-am ales i care a p zit poruncile i 
rânduielile Mele ;  

2 Reg. 7, 18. Ps. 88, 3-4. Sir. 47, 23-24.  
35. Ci din mâna fiului lui voi lua regatul 
i- i voi da din el ie zece semin ii ;  

36. Iar fiului lui îi voi da dou  semin ii, 
pentru ca s  fie i pentru David, robul 
Meu, în toate zilele, o lumin  înaintea 
fetei Mele, în cetatea Ierusalimului pe 
care am ales-o pentru petrecerea numelui 
Meu acolo.  

2 Reg. 21, 17. 3 Reg. 12, 15-16.  
37.  i  pe  tine  te  voi  alege  i  vei  domni  
peste tot ce- i dore te sufletul t u i vei fi 
rege peste Israel.  
38. i dac  tu vei p zi tot ce- i poruncesc 
i vei umbla în c ile Mele i vei face cele 

pl cute înaintea ochilor Mei ca s  p ze ti 
rânduielile Mele i poruncile Mele, cum a 

cut David, robul Meu, atunci Eu voi fi 
cu  tine  i- i  voi  zidi  cas  tare,  cum  am  
zidit lui David i î i voi da Israelul ;  

1 Reg. 2, 35. 2 Reg. 7, 16. 3 Reg. 9, 4.  
39. i voi umili neamul lui David pentru 
aceasta, îns  nu pentru totdeauna».  

Luc. 1, 32-33.  
40. De aceea Solomon a c utat s  omoare 
pe Ieroboam ; dar Ieroboam s-a sculat i a 
fugit în Egipt, la ac, regele Egiptului, 
i a tr it în Egipt pân  la moartea lui 

Solomon.  
3 Reg. 12, 2; 14, 30.  

41. Iar celelalte fapte ale lui Solomon de 
la sfâr it i tot ce el a mai f cut i toat  
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în elepciunea lui sunt scrise în cartea 
faptelor lui Solomon.  

2 Paral. 1, 1. Sir. 47, 26.  
42. Timpul domniei lui Solomon în 
Ierusalim peste tot Israelul a fost de 
patruzeci de ani.  
43. i a adormit cu p rin ii lui i a fost 
înmormântat Solomon la un loc cu 

rin ii lui, în cetatea lui David, tat l s u 
; iar în locul lui în Ierusalim s-a f cut 
rege Roboam, fiul s u.  

2 Paral. 9, 31. Sir. 47, 26. Mat. 1, 7.  
CAP. 12 
Dezbinarea regatului. 
1. Atunci s-a dus Roboam la Sichem, c ci 
la Sichem veniser  to i Israeli ii, ca s -l 
fac  rege.  

2 Paral. 10, 1.  
2. i a auzit i Ieroboam, fiul lui Nabat, 
de aceasta, pe când se afla înc  în Egipt, 
unde fugise de regele Solomon, i a venit 
Ieroboam din Egipt, c ci au trimis unii 
dup  el i l-au chemat.  

3 Reg. 11, 40. 2 Paral. 10, 2.  
3. Atunci Ieroboam i toat  adunarea 
Israeli ilor au venit de i-au gr it regelui 
Roboam i i-au zis :  
4. «Tat l t u a pus jug greu pe noi ; îns  

ureaz -ne munca cea grea a tat lui t u 
i jugul cel greu care l-a pus el pe noi, i 
i vom sluji !»  

5. i a zis el c tre ei : «Duce i-v i s  
veni i poimâine la mine !» i a plecat 
poporul.  

2 Paral. 10, 5.  
6. Atunci regele Roboam a întrebat pe 

trânii care fuseser  sfetnici pe lâng  
Solomon, tat l lui, pe când tr ia el, i le-a 
zis : «Cum m  sf tui i s  r spund 
poporului la cererea aceasta ?»  

2 Paral. 10, 6.  
7.  Gr it-au  lui  aceia  i  au  zis  :  «Dac  tu  
vei fi slug  ast zi poporului acestuia i-i 
vei sluji, dac  le vei face gustul lor i le 
vei vorbi cu blânde e, atunci ei î i vor fi 
robi în toate zilele !  

2 Paral. 10, 7. Sir. 37, 18.  
8.  Îns  el  n-a  inut  seam  de  sfatul  

trânilor pe care i l-au dat, i a f cut sfat 
cu cei tineri, crescu i odat  cu el, i care 
erau sfetnicii lui i le-a zis :  

2 Paral. 10, 8. Sir. 26, 24; 47, 27.  
9. «Ce m  sf tui i s  r spund poporului 
care mi-a zis : U ureaz  jugul pe care l-a 
pus tat l t u pe noi ?»  
10. i i-au gr it oamenii cei tineri, care 
crescuser  odat  cu el i erau acum 
sfetnicii  lui,  i  i-au  zis  :  «A a  s  spui  
poporului acestuia care i-a gr it i i-a 
zis : Tat l t u a pus jug greu pe noi ; tu 
îns  u ureaz -l de pe noi ; a a spune-le : 
Degetul meu cel mic este mai gros decât 
mijlocul tat lui meu.  

2 Paral. 10, 10.  
11. Deci dac  tat l meu v-a împov rat cu 
jug greu, eu i mai greu voi face jugul 
vostru ; tat l meu v-a pedepsit cu bice, iar 
eu v  voi pedepsi cu scorpioane !  

2 Paral. 10, 11.  
12. Atunci a venit Ieroboam i tot 
poporul la Roboam a treia zi, dup  cum 
poruncise regele, când a zis : «S  veni i 
la mine poimâine !»  

2 Paral. 10, 12.  
13. i a r spuns regele poporului cu 
asprime i n-a inut seam  de sfatul care 
i-l d duser  b trânii,  
14. Ci a gr it c tre el dup  sfatul celor 
tineri i a zis : «Tat l meu a pus jug greu 
peste voi ; eu îns i mai greu voi face 
jugul vostru ; tat l meu v-a pedepsit cu 
bice, eu îns  v  voi pedepsi cu scorpioane 
!»  
15. i n-a ascultat regele de popor, c ci 

a fusese rânduit de Domnul ca s  se 
împlineasc  cuvântul Lui pe care l-a gr it 
Domnul prin Ahia din ilo c tre 
Ieroboam, fiul lui Nabat.  

3 Reg. 11, 12, 30-31.  
16. Iar când to i Israeli ii au v zut c  
regele n-a vrut s -i asculte, a r spuns i 
poporul regelui i i-a zis : «Ce parte avem 
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noi cu David ? Nici o mo tenire nu avem 
noi cu fiul lui Iesei. Pleac , dar, la 
corturile tale, Israele ! i tu, Davide, 
cunoa te- i acum casa ta ! i s-a 
împr tiat Israel la corturile lui.  

2 Paral. 10, 16.  
17. Acum Roboam domnea numai peste 
fiii lui Israel care locuiau în cet ile lui 
Iuda.  

3 Reg. 11, 32.  
18. i a trimis regele Roboam pe 
Adoniram, c petenia cea peste d ri, în 
contra lor ; îns  to i Israeli ii au aruncat 
cu pietre asupra lui i el a murit ; iar 
regele Roboam s-a suit repede într-un 
car, ca s  fug  la Ierusalim.  

2 Reg. 20, 24. 3 Reg. 4, 6; 5, 14.  
19. i astfel s-a rupt Israelul de casa lui 
David pân  în ziua de ast zi.  

4 Reg. 17, 21.  
20. Când to i Israeli ii au auzit c  
Ieroboam s-a întors din Egipt, au trimis i 
l-au chemat la adunare i l-au f cut rege 
peste to i Israeli ii. Cu casa lui David n-a 

mas nimeni, decât semin ia lui Iuda.  
3 Reg. 11, 11, 32.  

21. Roboam, venind la Ierusalim, a 
adunat  din  toat  casa  lui  Iuda  i  din  
semin ia lui Veniamin o sut i optzeci de 
mii de osta i, preg ti i pentru r zboi, ca 

 se lupte cu casa lui Israel i s  întoarc  
regatul iar i sub st pânirea lui Roboam, 
fiul lui Solomon.  

2 Paral. 11, 1.  
22. i a fost cuvântul Domnului c tre 

emaia, omul lui Dumnezeu, i i-a zis :  
2 Paral. 11, 2.  

23. «Spune-i lui Roboam, fiul lui 
Solomon, regele lui Iuda, i la toat  casa 
lui Iuda i a lui Veniamin i la cel lalt 
popor :  
24. A a zice Domnul : S  nu merge i, nici 

 nu începe i r zboi cu fra ii vo tri, fiii 
lui Israel. S  v  întoarce i fiecare la 
casele voastre, c ci de la Mine a fost 
aceasta ! i au ascultat ei de cuvântul 

Domnului i s-au întors înapoi dup  
cuvântul Domnului. i a r posat regele 
Solomon cu p rin ii lui i a fost 
înmormântat la un loc cu p rin ii lui în 
cetatea lui David, tat l s u ; iar în locul 
lui în Ierusalim s-a f cut rege Roboam, 
fiul s u. Roboam era de patruzeci i unu 
de  ani  când  s-a  f cut  rege  i  
aptesprezece ani a domnit el în 

Ierusalim. Pe mama lui o chema Naama 
i a fost fiica lui Ana, fiul lui Naha , 

regele fiilor Amoni ilor. i a f cut fapte 
ce nu erau pl cute înaintea ochilor 
Domnului i nici n-a umblat pe c ile lui 
David, str mo ul s u. Solomon îns  
avusese un rob, un om din muntele lui 
Efraim, pe care-l chema Ieroboam, iar pe 
mama lui o chema erua, femeie 
desfrânat . i l-a pus Solomon între 
dreg torii cei peste lucr torii de corvoad  
ai  casei  lui  Iosif.  i  a  zidit  lui  Solomon  
cetatea Tir a, din muntele lui Efraim. i 
avea sub el trei sute de care cu cai. El a 
zidit Milo cu lucr torii de corvoad  ai 
casei  lui  Efraim  ;  tot  el  a  reparat  i  
stric ciunile de la cetatea lui David i a 
fost conduc tor peste regat. i a c utat 
Solomon  s -l  omoare.  i  s-a  temut  
Ieroboam i a fugit la ; ac, regele 
Egiptului.  i  a  fost  la  ac  pân  a  murit  
Solomon. i a auzit Ieroboam, pe când se 
afla înc  în Egipt, c  a murit Solomon. A 
optit el la urechile lui ac, regele 

Egiptului, zicând : «D -mi drumul, ca s  
 duc în ara mea». i i-a zis ac : 

Cere  ce  dore ti  i  î i  voi  da.  i  ac  i-a  
dat lui Ieroboam de femeie pe Ano, sora 
cea mai mare a Tafnesei, femeia lui. 
Aceasta era cea mai mare între fiicele 
regelui,  i  i-a  n scut  lui  Ieroboam  pe  
Abia, fiul lui. i a zis Ieroboam lui ac 
: «De bun  seam , d -mi drumul, c  am 

 m  duc». i a plecat Ieroboam din 
Egipt i a venit în p mântul Tir a, din 
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muntele Efraim. i s-a adunat acolo toat  
semin ia lui Efraim. i a zidit Ieroboam 
acolo tabere. i i s-a îmboln vit copilul 
lui de o boal  foarte grea. i s-a dus 
Ieroboam s  întrebe pentru copil. i a zis 

tre Ano, femeia lui : «Scoal -te i du-te 
de întreab  pe un om al lui Dumnezeu 
pentru copil dac  el are s  scape cu via  
din boala lui». i era un om în ilo, pe 
care-l chema Ahia. Acesta era un b rbat 
ca de aizeci de ani i cuvântul Domnului 
era cu el. i a zis Ieroboam c tre femeia 
lui : «Scoal -te i ia în mâna ta pentru 
omul lui Dumnezeu pâini i turte pentru 
copiii lui i struguri i un ulcior cu 
miere». i s-a sculat femeia i a luat în 
mâna ei pâini i dou  turte, struguri i un 
ulcior cu miere pentru Ahia. i omul 
acesta era b trân i nu putea s  vad , c ci 
ochii lui i se uscaser  de b trâne e. i s-a 
sculat i a plecat din Tir a. i, pe când 
venea ea în cetate la Ahia ilonitul, a zis 
Ahia c tre fiul lui : «Ie i pentru 
întâmpinarea Anoei, femeia lui Ieroboam, 
i-i spune : Intr i nu sta, c ci a a zice 

Domnul  :  Eu  sunt  trimis  la  tine  ca  s i  
vestesc lucruri grozave ! i a intrat Ano la 
omul  lui  Dumnezeu.  i  i-a  zis  Ahia  :  
Pentru ce mi-ai adus pâinile, strugurii i 
ulciorul cu miere ? A a zice Domnul : 
«Iat , tu vei pleca de la mine, i când vei 
intra în Tir a, în cetate, î i vor ie i 
locuitorii în întâmpinare i î i vor spune : 
Copilul a murit. C ci a a zice Domnul : 
Iat , Eu voi pierde din ai lui Ieroboam pe 
tot sufletul de parte b rb teasc . Cine va 
muri din ai lui Ieroboam în cetate, pe 
acela îl vor linge câinii ; iar cine va muri 
în câmp, pe acela p rile cerului îl vor 
mânca i copilul va fi mult jelit. Vai, 
Doamne,  c ci  numai  în  el  din  casa  lui  
Ieroboam s-a g sit ceva bun înaintea 
Domnului». i a plecat înapoi femeia 
când a auzit aceasta. i când a intrat în 

Tir a, copilul a murit. i i-a ie it în 
întâmpinare ip tul cel de jale. i s-a dus 
Ieroboam la Sichem, cetatea cea din 
muntele lui Efraim. i s-au adunat acolo 
semin iile lui Israel. i a mers acolo i 
Roboam, fiul lui Solomon. i cuvântul 
Domnului a fost c tre emaia Enlamitul, 
zicând : «Ia- i o hain  nou , care n-a fost 
sp lat  cu ap , i o rupe în dou sprezece 
buc i i i le d  lui Ieroboam i-i spune : 
«A a zice Domnul : Ia- i pentru tine zece 
buc i, ca s  te încingi». i a luat 
Ieroboam, i a zis emaia : «A a zice 
Domnul : S  fii peste cele zece semin ii 
ale lui Israel !» i a zis poporul c tre 
Roboam, fiul lui Solomon : «Tat l t u a 
pus  jug  greu  pe  noi  i  i-a  îngreuiat  
bucatele mesei lui ; tu îns  acum 

ureaz -l de pe noi i- i vom sluji ie !» 
i a zis Roboam c tre popor : «Pân  în 

trei zile eu v  voi da r spunsul». i a zis 
Roboam : «Aduce i-mi pe cei b trâni, ca 

 m  sf tuiesc cu ei pentru cuvântul care 
voi r spunde poporului în ziua a treia». i 
a gr it Roboam la urechile lor pentru 
cuvântul care i-a trimis poporul la el. i 
au zis b trânii poporului pentru acel 
cuvânt, care i-a gr it poporul. i a lep dat 
Roboam sfatul lor, pentru c  nu se 
potrivea  cu  p rerea  lui.  i  a  trimis  i  a  
adunat pe cei ce crescuser  împreun  cu 
el i le-a gr it : «Acestea i acestea a 
trimis poporul la mine, ca s -mi spun ». 
i au zis cei ce crescuser  împreun  cu el 

: «A a vei gr i poporului : Degetul meu 
cel mic este mai gros decât mijlocul 
tat lui meu. Tat l meu v-a biciuit cu 
biciul, iar eu v  voi bate cu scorpioane». 

i i-a pl cut lui Roboam acest cuvânt i a 
spuns el poporului în felul cum l-au 

sf tuit cei ce crescuser i copil riser  
împreun  cu el. i a zis tot poporul, 
fiecare cu vecinul s u pân  într-un om, i 
au strigat to i cu glas mare i au zis : 
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«Nici o parte n-avem noi cu David, nici o 
mo tenire cu fiul lui Iesei ! Fiecare la 
corturile sale, Israele ! C ci omul acesta 
n-a fost nici c petenie i nici conduc tor 
peste regat». i s-a împr tiat tot poporul 
de la Sichem i s-a dus fiecare la cortul 
lui. Iar Roboam, sc pând cu fuga, s-a suit 
în una din c ru ele lui i a venit la 
Ierusalim. i l-au urmat numai semin ia 
lui Iuda i semin ia lui Veniamin. Iar 
când a fost începutul anului, Roboam a 
adunat pe to i b rba ii lui Iuda i ai lui 
Veniamin i a plecat ca s  se bat  cu 
Ieroboam la Sichem. i a fost cuvântul 
Domnului c tre emaia, omul lui 
Dumnezeu, zicând : «Spune-i lui 
Roboam, regele lui Iuda, i la toat  casa 
lui Iuda i a lui Veniamin i la cel lalt 
popor, zicând : A a zice Domnul, s  nu 
merge i, nici s  începe i r zboi cu fra ii 
vo tri, fiii lui Israel, ci s  v  întoarce i 
fiecare la corturile voastre, c  de la Mine 
a fost aceasta !» i au ascultat ei de 
cuvântul Domnului i s-au oprit de a mai 
începe r zboiul, dup  cuvântul 
Domnului.  

3 Reg. 12, 15.  
25. i a zidit Ieroboam Sichemul, pe 
muntele lui Efraim, i s-a a ezat cu 
locuin a lui în el ; i a plecat de acolo i a 
zidit Penuelul.  

Jud. 8, 17; 9, 45-47. 3 Reg. 12, 1.  
26.  i  a  zis  Ieroboam în  sine  :  «Regatul  
poate s  treac  iar la casa lui David.  
27. Dac  poporul acesta va mai merge la 
Ierusalim pentru aducere de jertf  în 
templul Domnului, atunci inima 
poporului acestuia are s  se întoarc  la 
domnul lor Roboam, regele lui Iuda ; pe 
mine  au  s  m  ucid ,  iar  ei  au  s  se  
întoarc  iar i sub st pânirea lui Roboam, 
regele lui Iuda».  
28. i sf tuindu-se, regele a f cut doi 
vi ei  de  aur  i  a  zis  poporului  :  «Nu  

trebuie s  v  mai duce i la Ierusalim ; iat  
Israele dumnezeii t i, care te-au scos din 

mântul Egiptului !»  
Ie . 32, 8. 4 Reg. 17, 16. Os. 8, 5.  

29. i a pus unul în Betel, iar pe cel lalt 
în Dan.  

Jud. 18, 30. Ier. 48, 13.  
30. Îns  fapta aceasta a dus la p cat, c ci 
poporul a început s  mearg  pentru a se 
închina unuia din ei, pân  la Dan, i a 

sit templul Domnului.  
31. i a zidit el i capi ti pe în imi i a 

cut preo i, lua i din popor, care nu erau 
fii ai lui Levi.  

2 Paral. 11, 15; 13, 9.  
32. i a a ezat Ieroboam i o s rb toare 
în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a 
lunii, asemenea cu s rb toarea care era în 
Iuda, i a adus jertfe pe jertfelnic. Tot a a 
a f cut el i la Betel, ca s  aduc  jertfe 
vi eilor pe care-i f cuse. i a a ezat la 
Betel preo i pentru în imile f cute de el.  

Os. 7, 5.  
33. i a adus jertfe pe jertfelnicul pe care 
l-a f cut la Betel în ziua a cincisprezecea 
din luna a opta, lun  pe care i-o alesese 
el dup  placul lui pentru s rb torire. i a 

cut s rb toare pentru fiii lui Israel i s-a 
apropiat de jertfelnic, ca s  s vâr easc  

mâiere.  
Am. 3, 14. Rom. 1, 25.  

CAP. 13 
Ieroboam pedepsit. 
1.  Iat  îns  un  om  al  lui  Dumnezeu  a  
venit, dup  cuvântul Domnului, din Iuda 
la Betel, în timpul când Ieroboam se afla 
la jertfelnic, ca s  t mâieze.  

Jud. 13, 6. 3 Reg. 12, 33; 17, 18.  
2. i a gr it cuvântul Domnului înaintea 
jertfelnicului i a zis : «Jertfelnice, 
jertfelnice, a a zice Domnul : Iat  c  i se 
va na te casei lui David un fiu, numele 
lui, Iosia, i va jertfi pe tine pe preo ii 
în imilor care t mâiaz  acum înaintea ta 
i va arde pe tine oase de oameni !»  

4 Reg. 23, 16.  
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3. i a ar tat în acea zi i un semn zicând 
: «Iat  semnul dup  care se va cunoa te 

 Domnul a gr it aceasta : Jertfelnicul 
acesta se va despica, i cenu a care este 
pe el se va împr tia !»  

Deut. 13, 2.  
4. Când regele Ieroboam a auzit cuvântul 
omului lui Dumnezeu pe care l-a gr it în 
gura mare în fa a jertfelnicului de la 
Betel, i i-a întins mâna lui de la 
jertfelnic, zicând : «Pune i mâna pe el !», 
i-a înlemnit mâna care o întinsese asupra 
lui i nu putea s  o întoarc  înapoi.  
5. i jertfelnicul s-a despicat i cenu a de 
pe jertfelnic s-a împr tiat, dup  semnul 
care l-a dat omul lui Dumnezeu prin 
cuvântul Domnului.  
6. Atunci a zis regele Ieroboam c tre 
omul lui Dumnezeu : «Îmblânze te fa a 
Domnului Dumnezeului t u i roag -te 
pentru mine, ca s  mi se poat  întoarce 
mâna mea la mine». i a îmblânzit omul 
lui Dumnezeu fa a Domnului i mâna 
regelui  s-a  întors  la  el  i  s-a  f cut  ca  i  
înainte.  

Ie . 8, 8; 9, 28. Num. 21, 7. Marc. 3, 5. Fapt. 8, 24.  
7. i a gr it regele c tre omul lui 
Dumnezeu : «Vino la mine acas i 
prânze te cu mine i- i voi da un dar !»  

1 Reg. 9, 7. 4 Reg. 5, 15.  
8. Îns  omul lui Dumnezeu a zis regelui : 
«M car s -mi dai tu i jum tate din casa 
ta, eu nu voi merge la tine, nici pâine nu 
voi mânca i nici ap  nu voi bea în acest 
loc.  

Num. 22, 18.  
9. C ci a a mi s-a poruncit prin cuvântul 
Domnului : S  nu m nânci acolo pâine, 
ap  s  nu bei, nici s  te întorci pe drumul 
pe care te-ai dus !»  
10.  i  a  plecat  el  pe  alt  drum  i  nu  s-a  
întors înapoi pe drumul pe care venise la 
Betel.  
11. În Betel tr ia atunci un prooroc b trân 
; i au venit fiii s i i i-au istorisit tot ce a 

cut omul lui Dumnezeu în acea zi în 
Betel ; de asemenea au istorisit ei tat lui 
lor i cuvintele care le-a gr it el regelui.  

4 Reg. 23, 18.  
12. i i-a întrebat tat l lor : «Pe ce drum a 
apucat el ?» i fiii lui i-au ar tat drumul 
pe care a apucat omul lui Dumnezeu, care 
venise din Iuda.  
13. i a zis el fiilor s i : «Pune i-mi aua 
pe  asin».  i  i-a  pus  aua  pe  asin  i  a  
înc lecat pe el.  
14. i a plecat dup  omul lui Dumnezeu 
i l-a g sit ezând sub un stejar i i-a zis : 

«Tu e ti omul lui Dumnezeu venit din 
Iuda ?» El a zis : «Da, eu sunt !»  
15. i i-a zis lui : «Hai cu mine acas , ca 

 m nânci pâine !  
16.  Acela  a  zis  :  «Nu  pot  s  m  întorc,  
nici s  merg la tine, c  eu pâine nu voi 
mânca i nici ap  nu voi bea în acest loc 
la tine,  
17. C ci prin cuvântul Domnului mi s-a 
spus : «S  nu m nânci pâine, s  nu bei 
acolo  ap i  nici  s  te  întorci  pe  drumul  
pe care te-ai dus !»  
18. i i-a zis el : « i eu sunt prooroc ca 
tine ; i îngerul mi-a gr it prin cuvântul 
Domnului  i  a  zis  :  Întoarce-l  la  tine  
acas , ca s  m nânce pâine i s  bea ap  
!»  

Rom. 7, 11. 2 Cor. 11, 13. Gal. 1, 8.  
19. i l-a în elat, c ci s-a întors cu el i a 
mâncat pâine i a b ut ap  în casa lui.  
20. Pe când ei înc edeau la mas , 
cuvântul Domnului a fost c tre proorocul 
cel întors din drum i a gr it omului lui 
Dumnezeu venit din Iuda  
21. i a zis : «A a zice Domnul : Fiindc  
tu nu te-ai supus cuvintelor Domnului i 
nici n-ai p zit porunca dat  de Domnul 
Dumnezeul t u,  
22.  Ci  te-ai  întors,  ai  mâncat  pâine  i  ai  

ut ap  în locul de care El i-a spus : S  
nu m nânci pâine, nici s  bei ap , trupul 
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u nu va fi îngropat în mormântul 
rin ilor t i !»,  

3 Reg. 13, 8, 9, 16; 14, 13. Is. 14, 19. Ier. 22, 19.  
23. Iar dup  ce el a mâncat pâine i a b ut 
ap , proorocul b trân a pus aua pe asinul 

u pentru proorocul care fusese întors.  
24. i a plecat acela i l-a întâlnit un leu 
în drum i l-a omorât. i z cea trupul lui, 
aruncat în drum ; iar asinul i leul st teau 
lâng  el.  

3 Reg. 20, 36.  
25. i iat  ni te drume i, care au trecut pe 
al turi, i-au v zut trupul aruncat în drum 
i pe leu stând lâng  trup. Ace tia au 

venit i au vestit cet ii în care tr ia 
proorocul cel b trân.  

3 Reg. 13, 11.  
26. Proorocul care l-a întors de pe drum, 
auzind acestea, a zis : «Acesta este omul 
lui Dumnezeu, acela care nu s-a supus 
cuvintelor Domnului ; Domnul l-a dat 
leului care l-a sfâ iat i l-a omorât, dup  
cuvântul Domnului, pe care l-a gr it 
pentru el».  
27. i a zis fiilor s i : «Pune i aua pe 
asin !» i i-au pus ei aua pe asin.  
28. i a plecat i a g sit trupul lui, 
aruncat în drum, iar asinul i leul st teau 
lâng  trup ; leul nu mâncase trupul 
omului lui Dumnezeu i nici pe asin nu-l 
sfâ iase.  
29. i a ridicat proorocul trupul omului 
lui  Dumnezeu  i  l-a  pus  pe  asin  i  l-a  
adus înapoi. i a venit proorocul cel 

trân în cetatea sa, ca s -l plâng i s -l 
înmormânteze.  
30. i i-a pus trupul lui într-un mormânt 
al s u i l-a plâns, zicând : «Vai, vai, 
fratele meu !»  

3 Reg. 13, 22.  
31. Iar dup  ce l-a înmormântat, a zis el 
fiilor  s i  :  «Când  eu  voi  muri,  s  m  
înmormânta i i pe mine tot în mormântul 
în care este înmormântat omul lui 

Dumnezeu ; s  pune i oasele mele lâng  
oasele lui ;  

4 Reg. 23, 18.  
32.  C ci  cu  adev rat  se  va  împlini  
cuvântul, care l-a gr it el din porunca 
Domnului pentru jertfelnicul din Betel i 
pentru toate capi tele în imilor, care 
sunt în cet ile Samariei».  
33. Dar Ieroboam nu s-a întors din calea 
lui cea rea nici dup  întâmplarea aceasta, 
ci a venit iar i la calea dinainte i a f cut 
din poporul de rând preo i pentru în imi 
; pe cine vrea, pe acela î i punea mâna lui 
i-l f cea pe acela preot de în imi.  

Ie . 28, 41. Lev 7, 37.  
34. Aceasta a dus casa lui Ieroboam la 

cat i la pieire i la stârpirea ei de pe 
fa a p mântului.  

1 Reg. 2, 25. 3 Reg. 12, 30; 14, 16.  
CAP. 14 
Proorocii asupra lui Ieroboam. 
Domnia lui Ieroboam ; p catul i 
moartea lui. 
1. În acel timp s-a îmboln vit Abia, fiul 
lui Ieroboam.  
2. i a zis Ieroboam femeii sale : 
«Scoal -te i te schimb  de haine, ca s  
nu te cunoasc  nimeni c  tu e ti femeia 
lui Ieroboam, i du-te la ilo. Acolo este 
proorocul Ahia ; el mi-a spus c  voi fi 
rege peste acest popor.  

3 Reg. 11, 30-31.  
3. Ia cu tine pentru omul lui Dumnezeu : 
zece pâini, turte i un ulcior cu miere i 
du-te la el, c  el î i va spune ce se va 
întâmpla cu copilul acesta».  

1 Reg. 9, 7.  
4. Femeia lui Ieroboam a a a i f cut ; s-a 
sculat i s-a dus la ilo i a tras la casa lui 
Ahia. Acum îns  Ahia nu putea s  vad , 

ci ochii i se întunecaser  de b trâne e.  
5.  i  a  zis  Domnul  lui  Ahia  :  «Iat ,  vine  
femeia lui Ieroboam, ca s  te întrebe de 
fiul  ei,  c  este  bolnav  ;  a a  i  a a  îi  vei  
spune ; ea vine schimbat  de haine».  
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6. Ahia auzind zgomotul pa ilor ei, când 
a intrat pe u , a zis :  «Intr  femeie a lui 
Ieroboam. Ce gând ai avut de n-ai 
schimbat hainele ? Eu sunt trimis s i 
vestesc lucruri grozave.  
7.  Du-te  i  spune-i  lui  Ieroboam  :  A a  
zice Domnul Dumnezeul lui Israel : Te-
am ridicat din mijlocul poporului de jos 
i te-am pus conduc tor peste poporul 

Meu Israel.  
3 Reg. 1, 35; 11, 29; 16, 2.  

8. i am rupt regatul de la casa lui David 
i  Zi  l-am  dat  ie  ;  iar  tu  nu  te-ai  purtat  
a cum s-a purtat robul Meu David, care 

a p zit poruncile Mele i a umblat dup  
Mine cu toat  inima lui, f când numai 
lucrurile care sunt pl cute înaintea 
ochilor Mei.  

3 Reg. 11, 31.  
9. Tu îns  ai întrecut în r utate pe to i 
care au fost înaintea ta, c ci te-ai dus i 
i-ai f cut al i dumnezei i chipuri 

turnate, ca s  M  înt râ i la mânie, iar pe 
Mine M-ai aruncat înapoia ta.  

Neem. 9, 26.  
10. Pentru aceasta voi aduce necazuri 
peste  casa  lui  Ieroboam  i  voi  stârpi  din  
casa lui Ieroboam pe to i cei de parte 

rb teasc , rob sau liber în Israel, i voi 
cur a casa lui Ieroboam cum se m tur  
gunoiul, de r mâne curat.  

1 Reg. 15, 29.  
11. Cine va muri dintre cei care sunt ai 
lui Ieroboam în cetate, pe acela câinii îl 
vor mânca ; cine va muri în câmp, pe 
acela p rile cerului îl vor ciuguli, 
pentru c  a a a gr it Domnul.  

3 Reg. 21, 24.  
12.  Scoal -te  dar,  i  du-te  la  casa  ta  ;  i  
îndat  ce piciorul t u va c lca în cetate, 
copilul va muri.  
13. i-l vor plânge to i Israeli ii i-l vor 
înmormânta ; c ci el singur dintre acei 
care sunt ai lui Ieroboam va fi îngropat în 
mormânt, fiindc  numai în el, din casa lui 

Ieroboam, s-a g sit ceva bun înaintea 
Domnului Dumnezeului lui Israel.  

3 Reg. 14, 18; 33, 22. În el. 4, 14.  
14. i  î i  va a eza Domnul un rege peste 
Israel care va nimici casa lui Ieroboam în 
acea zi. Dar când ? Chiar acum începe 
necazul.  

3 Reg. 15, 29.  
15. i va lovi Domnul pe Israel i va fi el 
ca trestia, care se clatin  în ap , i va 
azvârli pe Israeli i din acest p mânt bun 
pe  care  l-a  dat  p rin ilor  lor  i-i  va  
spulbera dincolo de Eufrat, pentru c  ei 
i-au f cut dumbr vi închinate Astartei, 

înt râtând la mânie pe Domnul.  
4 Reg. 17, 6. 2 Paral. 13, 17.  

16. Domnul va vinde pe Israel pentru 
catele lui Ieroboam pe care el însu i le-

a f cut i cu care a dus la p cat pe 
Israel».  

3 Reg. 12, 28.  
17. Atunci s-a sculat femeia lui Ieroboam 
i a plecat i a venit la Tir a i când a 

it ea cu piciorul peste pragul casei, 
copilul a murit.  

3 Reg. 11, 26; 16, 8.  
18. i l-au înmormântat i l-au jelit to i 
Israeli ii, dup  cuvântul Domnului, 
încredin at robului S u Ahia proorocul.  

3 Reg. 14, 13. 2 Paral. 10, 15.  
19. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum 
a purtat r zboaie i cum a domnit, sunt 
scrise în cronica regilor lui Israel.  

2 Paral. 10, 15; 13, 2.  
20. Timpul domniei lui Ieroboam a fost 
de dou zeci i doi de ani ; i a adormit cu 

rin ii lui, iar în locul lui s-a f cut rege 
Nadab, fiul lui.  
21. Iar în Iuda domnea Roboam, fiul lui 
Solomon. Roboam, când s-a f cut rege, 
era ca de patruzeci i unu de ani ; i a 
domnit aptesprezece ani în Ierusalim, în 
cetatea pe care a ales-o Domnul din toate 
semin iile lui Israel, ca s  petreac  
numele Lui acolo. Pe mama lui o chema 
Naama Amonita.  
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2 Paral. 12, 13.  
22. i a f cut i Iuda lucruri foarte rele 
înaintea ochilor Domnului i L-au mâniat 
cu p catele lor, pe care le-au f cut mai 
mult decât p rin ii lor ;  

2 Paral. 21, 1.  
23. C ci i ace tia i-au f cut în imi, 
idoli i Astarte, pe orice deal înalt i sub 
orice copac umbros.  

Ie . 20, 4. Deut. 12, 2. 4 Reg. 16, 4.  
24. i erau de asemenea i sodomi i în 
aceast ar , i f ceau toate tic lo iile 

gânilor, pe care Domnul îi gonise din 
fa a fiilor lui Israel.  

Deut. 18, 9. 4 Reg. 21, 11. 2 Paral. 33, 2.  
25. Iar în anul al cincilea al domniei lui 
Roboam, ac, regele Egiptului, a pornit 

zboi asupra Ierusalimului,  
2 Paral. 12, 2.  

26. i a luat vistieriile templului 
Domnului i vistieriile casei regelui i 
scuturile cele de aur pe care le luase 
David din mâna robilor lui Hadad Ezer, 
regele din oba, i le adusese în 
Ierusalim ; toate le-a luat i a pr dat toate 
scuturile de aur pe care le f cuse 
Solomon.  

3 Reg. 10, 16.  
27. i a f cut regele Roboam în locul lor 
scuturi de aram i le-a dat în mâinile 

pitanilor de g rzi, care p zeau intrarea 
casei regelui.  

2 Paral. 12, 10.  
28. Numai când regele mergea la templul 
Domnului, numai atunci garda le purta ; 
i pe urm  le ducea iar i în casa de 

gard .  
29. Celelalte fapte ale lui Roboam i tot 
ce el a f cut sunt scrise în cronica regilor 
lui Iuda.  

2 Paral. 12, 15.  
30.  Între  Roboam  i  Ieroboam  a  fost  

zboi în toate zilele vie ii lor.  
3 Reg. 15, 6, 16.  

31. i a adormit cu p rin ii lui i a fost 
înmormântat Roboam la un loc cu p rin ii 

lui în cetatea lui David. Pe mama lui o 
chema Naama Amonita. Iar în locul lui s-
a f cut rege Abia, fiul s u.  

Deut. 31, 16. 2 Paral. 12, 16. Mat. 1, 7.  
CAP. 15 
Domnia lui Abia i a lui Asa în Iuda. 
Domnia lui Nadab i Bae a în Israel. 
Iosafat. 
1. Abia s-a f cut rege peste Iuda, în anul 
al optsprezecelea al domniei lui 
Ieroboam, fiul lui Nabat.  

2 Paral. 13, 1.  
2.  i  a  domnit  trei  ani  în  Ierusalim.  Pe  
mama lui  o  chema Maaca i  era  fiica  lui  
Abesalom.  

2 Paral. 11, 20.  
3. Acesta a umblat în toate p catele 
tat lui s u, pe care tat l s u le f cuse mai 
înainte, i inima lui nu i-a fost întreag  la 
Domnul Dumnezeul lui, cum a fost inima 
lui David, str mo ul s u.  

3 Reg. 14, 8. 2 Paral. 12, 14.  
4. Dar din dragostea c tre David, Domnul 
Dumnezeul lui i-a dat o lumin  în 
Ierusalim, c ci a în at dup  el pe fiul 

u i a înt rit Ierusalimul,  
3 Reg. 11, 36. 4 Reg. 8, 19.  

5. Pentru c  David a f cut tot ce a fost 
pl cut înaintea ochilor Domnului i nu s-
a ab tut în toate zilele vie ii lui de la 
poruncile pe care El i le-a dat, afar  de 
fapta cu Urie Heteul.  

2 Reg. 11, 4, 15, 17; 12, 9.  
6. i a fost r zboi între Roboam i 
Ieroboam în toate zilele vie ii lor.  
7. Celelalte fapte ale lui Abia i tot ce a 

cut el sunt scrise în cartea cronicilor 
regilor lui Iuda. i a fost r zboi între 
Abia i Ieroboam.  

2 Paral. 13, 3.  
8. Apoi a trecut Abia la p rin ii lui i l-au 
înmormântat în cetatea lui David. i s-a 

cut rege Asa, fiul s u.  
2 Paral. 14, 1. Mat. 1, 7.  
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9. Asa a început s  domneasc  peste Iuda 
în al dou zecilea an al domniei lui 
Ieroboam, regele lui Israel.  
10. i a domnit patruzeci i unu de ani în 
Ierusalim. Pe mama lui o chema Ana, din 
neamul lui Abesalom.  

2 Paral. 13, 2.  
11. Asa a f cut lucruri pl cute înaintea 
ochilor Domnului, ca David, str mo ul 
lui ;  
12. C ci a izgonit pe desfrâna i din ar i 
a îndep rtat to i idolii pe care îi f cuser  

rin ii lui ;  
Deut. 23, 17. 3 Reg. 14, 24.  

13. Ba a lipsit chiar pe mama lui, Ana, de 
numele de regin , pentru c  ea f cuse un 
chip turnat Astartei. A a a sf râmat Asa 
chipul cel turnat al Astartei arzându-l pe 
prundul pârâului Chedron.  

2 Paral. 15, 16.  
14. Dar în imile nu le-a stricat. Îns  
inima lui Asa i-a fost întreag  la Domnul 
în toate zilele vie ii sale.  

Lev 26, 30. 3 Reg. 22, 43. 2 Paral. 15, 17.  
15. i a adus el în templul Domnului 
lucrurile afierosite de tat l lui i lucrurile 
afierosite de el : argint, aur i vase sfinte.  
16. R zboi a fost între Asa i Bae a, 
regele lui Israel, în toate zilele lor.  

3 Reg. 14, 30. 2 Paral. 16, 9.  
17. C ci Bae a, regele lui Israel, a venit 
în contra Iudei i a început s  zideasc  
Rama, pentru ca nimeni s  nu ias  sau s  
intre la Asa, regele Iudei.  

2 Paral. 16, 1.  
18. Atunci Asa a luat tot argintul i aurul 
care se mai afla în vistieriile templului 
Domnului i în vistieriile casei regelui i 
le-a dat în mâna slugilor lui ; i i-a trimis 
regele Asa ca s  se duc  cu ele la 
Benhadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui 
Hezion, regele Siriei, care tr ia în 
Damasc, i a zis :  

4 Reg. 12, 18; 16, 8. 2 Paral. 16, 2.  
19. «Leg mânt s  fie între mine i tine, 
cum  a  fost  între  tat l  meu  i  tat l  t u  ;  

iat , eu î i trimit ca dar argint i aur ; i tu 
 rupi leg mântul t u care îl ai cu Bae a, 

regele lui Israel, ca s  se retrag  acela de 
la mine !»  
20. i a ascultat Benhadad de regele Asa 
i a trimis pe mai-marii o tirii lui asupra 

cet ilor lui Israel, i a b tut Ainul, 
Danul, Abel, Bet-Maaca i tot Chineretul, 
dimpreun  cu tot p mântul lui Neftali.  

Fac. 14, 14. 2 Paral. 16, 4.  
21. Iar Bae a, cum a auzit de aceasta, a 
încetat s  mai zideasc  Rama i s-a întors 
la Tir a.  

2 Paral. 16, 5.  
22. Atunci regele Asa a chemat pe to i 
Iudeii, f  s  scuteasc  pe nimeni, i a 

rat cu ei pietr ria i lemn ria din Rama, 
pe care Bae a le întrebuin ase la zidire ; 
i a zidit regele Asa cu ele Ghibeea lui 

Veniamin i Mi pa.  
Iosua 18, 24. Ier. 41, 8.  

23. Toate celelalte fapte ale lui Asa, i 
toate ostenelile lui, i tot ce el a f cut i 
cet ile pe care le-a zidit sunt scrise în 
cronica regilor lui Iuda, afar  de faptul c  
la b trâne ea lui a fost bolnav de picioare.  

2 Paral. 14, 2; 16, 11-12.  
24. Apoi a adormit cu p rin ii lui i a fost 
înmormântat Asa la un loc cu p rin ii lui 
în cetatea lui David, str mo ul s u. Iar în 
locul lui s-a f cut rege Iosafat, fiul s u.  

2 Paral. 16, 13; 17, 1.  
25.  Nadab  îns ,  fiul  lui  Ieroboam  a  
început s  domneasc  peste Israeli i în 
anul al doilea al lui Asa, regele Iudei, i a 
domnit peste Israel doi ani.  
26. Acesta a s vâr it fapte nepl cute 
înaintea ochilor Domnului, c ci a umblat 
pe drumul tat lui s u, cum i în p catele 
lui cu care a f cut pe Israel s  

tuiasc .  
3 Reg. 12, 33; 16, 19, 29; 22, 52.  

27. Împotriva lui a uneltit Bae a, fiul lui 
Ahia,  din  casa  lui  Isahar  ;  Bae a  l-a  
omorât la Ghibeton, cetatea Filistenilor, 
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pe când Nadab i to i Israeli ii 
împresuraser  Ghibetonul.  

Iosua 19, 44. 3 Reg. 14, 14; 16, 9.  
28. Bae a l-a omorât în anul al treilea al 
lui Asa, regele Iudei, i s-a f cut rege în 
locul lui.  

3 Reg. 16, 7.  
29. Acesta, cum s-a f cut rege, a stârpit 
toat  casa lui Ieroboam i n-a l sat nici 
un suflet din neamul lui Ieroboam, pân  
ce nu l-a nimicit, dup  cuvântul 
Domnului, pe care-l gr ise prin robul S u 
Ahia din ilo,  

3 Reg. 14, 10, 14; 16, 3; 21, 22. 4 Reg. 9, 9.  
30. Din pricina p catelor pe care 
Ieroboam le f cuse i cu care a f cut pe 
Israel s  p tuiasc i pentru f delegea 
cu care el a mâniat pe Domnul 
Dumnezeul lui Israel.  

Sir. 47, 28.  
31. Celelalte fapte ale lui Nadab i tot ce 
el a f cut sunt scrise în cronica regilor lui 
Israel.  

3 Reg. 16, 5.  
32. Între Asa i Bae a, regele lui Israel, a 
fost r zboi în toate zilele vie ii lor.  

3 Reg. 15, 16. 2 Paral. 16, 9.  
33. Bae a, fiul lui Ahia, a început s  
domneasc  peste to i Israeli ii la Tir a, în 
anul al treilea al lui Asa, regele lui Iuda, 
i a domnit dou zeci i patru de ani.  

34. Acesta a s vâr it fapte rele înaintea 
ochilor Domnului c ci a umblat pe 
drumul lui Ieroboam i în p catele lui, cu 
care acesta a dus pe Israel în p cat.  

3 Reg. 15, 26; 16, 19, 25; 22, 52.  
CAP. 16 
Patru regi în Israel 
1. Atunci a fost cuvântul Domnului c tre 
Iehu, fiul lui Hanani, pentru Bae a, 
zicând :  

1 Paral. 25, 4.  
2. «Pentru c  Eu te-am scuturat de rân  
i  te-am  f cut  domn  peste  poporul  Meu  

Israel,  iar  tu  ai  umblat  pe  drumul  lui  
Ieroboam i ai dus pe poporul Meu 

Israelit la p cat, ca s  M  mânii cu 
catele lor,  

Ps. 112, 7.  
3.  Iat ,  Eu  voi  d râma  de  tot  casa  lui  
Bae a i casa urma ilor lui i voi face cu 
casa ta ce am f cut cu casa lui Ieroboam, 
fiul lui Nabat ;  

3 Reg. 15, 29. 4 Reg. 9, 9.  
4. Cine va muri din neamul lui Bae a în 
cetate, pe acela câinii îl vor mânca, iar 
cine va muri în câmp, pe acela p rile 
cerului îl vor mânca».  

3 Reg. 21, 24.  
5. Celelalte fapte ale lui Bae a, tot ce a 

cut el i r zboaiele lui, sunt scrise în 
cronica regilor lui Israel.  

2 Paral. 16, 11.  
6. i a adormit cu p rin ii s i i a fost 
înmormântat  Bae a  în  Tiria.  În  locul  lui  
s-a f cut rege Ela, fiul s u.  
7. Dar despre Bae a, despre casa lui i 
despre tot r ul ce l-a f cut înaintea 
ochilor Domnului, mâniindu-L cu faptele 
mâinilor sale i urmând casei lui 
Ieroboam, pentru care acesta a i fost 
stârpit, fusese cuvântul Domnului prin 
Iehu, fiul lui Hanani.  

3 Reg. 15, 28-29. 4 Reg. 9, 9.  
8. Ela, fiul lui Bae a, a început s  
domneasc  peste Israel în Tir a, în anul al 
dou zeci i aselea al lui Asa, regele 
Iudei, i a domnit doi ani.  

3 Reg. 14, 17; 15, 21.  
9. Împotriva lui a uneltit robul s u Zimri, 
care era mai mare peste jum tate din 
carele de r zboi.  
10. Când a b ut acesta de s-a îmb tat la 
Tir a, în casa lui Ar a, mai marele cur ii 
din Tir a, atunci a intrat Zimri, l-a lovit i 
l-a omorât, în anul al dou zeci i aptelea 
al lui Asa, regele Iudei, i s-a f cut rege 
în locul lui.  

4 Reg. 9, 31.  
11.  Acesta,  cum  s-a  f cut  rege  i  s-a  

ezat pe tronul lui, a stârpit toat  casa lui 
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Bae a, nel sând nici picior de b rbat, nici 
din rudele lui, nici din prietenii lui.  
12. i a stârpit Zimri toat  casa lui Bae a, 
dup  cuvântul Domnului gr it pentru 
Bae a, prin Iehu proorocul,  

3 Reg. 16, 1-3, 7.  
13. Pentru toate f delegile lui Bae a i 
pentru cele ale lui Ela, fiul s u, pe care 
le-a s vâr it, f când pe Israel s  

tuiasc , i mâniind cu idolii lor pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel.  

3 Reg. 15, 34.  
14. Celelalte fapte ale lui Ela, tot ce a 

cut el sunt scrise în cronica regilor lui 
Israel.  
15.  Zimri  s-a  f cut  rege  în  anul  al  
dou zeci i aptelea al lui Asa, regele 
Iudei, i a domnit apte zile în Tiria, când 
poporul se g sea în tabere la Ghibeton, 
cetatea Filistenilor.  

3 Reg. 15, 27.  
16. Când poporul care se g sea în tabere 
a auzit c  Zimri a uneltit i a omorât pe 
rege,  to i  Israeli ii  au  ales  i  ei  rege  pe  
Omri, mai-marele o tirii lui Israel, tot în 
aceea i zi, în tab .  

4 Reg. 8, 26.  
17. i a plecat Omri cu to i Israeli ii de la 
Ghibeton, împresurând Tiria.  

4 Reg. 15, 14.  
18. Când a auzit Zimri c  cetatea este 
luat , s-a dus în odaia din fund a casei 
domne ti i a dat foc casei domne ti, în 
care era, i a pierit  

Mih. 6, 16.  
19. În p catele sale, c ci s vâr ise fapte 
rele înaintea ochilor Domnului, umblând 
pe calea lui Ieroboam i în f delegile 
lui, pe care acela le f ptuise i cu care a 
dus pe Israel la p cat.  

3 Reg. 15, 26, 34.  
20. Celelalte fapte ale lui Zimri i 
uneltirile lui pe care le-a urzit sunt scrise 
în cronica regilor lui Israel.  
21. Atunci s-a împ it poporul lui Israel 
în dou  : jum tate de popor era pentru 

Tibni, fiul lui Ghinat, ca s -l fac  rege i 
jum tate pentru Omri.  
22. i cei care urmau pe Omri au biruit 
pe cei care urmau pe Tibni, fiul lui 
Ghinat. i a murit Tibni i Ioram, fratele 
lui, tot în acel timp ; în locul lui Tibni s-a 

cut rege Omri.  
23. Omri a început s  domneasc  peste 
Israel în anul treizeci i unu al lui Asa, 
regele Iudei ; i a domnit doisprezece ani. 

ase ani a stat în Tir a.  
24. i a cump rat Omri muntele Samariei 
de la emer, cu doi talan i de argint i a 
zidit  pe  acest  munte  o  cetate  i  a  numit  
cetatea pe care o zidise Samaria, dup  
numele lui emer, st pânul muntelui 
Samariei.  
25. Omri a s vâr it fapte rele înaintea 
ochilor Domnului i a fost mai nelegiuit 
decât to i cei dinaintea lui.  
26.  El  a  umblat  în  totul  pe  c ile  lui  
Ieroboam, fiul lui Nabat i întru 

delegile eu care acesta a dus pe Israel 
la p cat, mâniind pe Domnul Dumnezeul 
lui Israel cu idolii lor.  

3 Reg. 15, 26.  
27. Celelalte fapte ale lui Omri, pe care 
le-a f cut i vitejia în r zboaie sunt scrise 
în cronica regilor lui Israel.  
28. i a adormit Omri cu p rin ii lui i a 
fost înmormântat în Samaria. În locul lui 
s-a f cut rege Ahab, fiul s u.  
29.  Ahab,  fiul  lui  Omri,  a  început  s  
domneasc  peste Israel în anul al treizeci 
i optulea al lui Asa, regele lui Iuda ; i a 

domnit Ahab, fiul lui Omri, peste Israel 
în Samaria dou zeci i doi de ani.  
30. i a s vâr it Ahab, fiul lui Omri, 
fapte rele înaintea ochilor Domnului, mai 
mult decât to i cei ce au fost înaintea lui.  

4 Reg. 10, 18.  
31. C ci nu i-a fost de ajuns s  cad  
numai în p catele lui Ieroboam, fiul lui 
Nabat ; ci dac i-a luat de femeie pe 
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Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonului, 
a început s  slujeasc  lui Baal i s  i se 
închine.  

Apoc. 2, 20.  
32. i a ridicat pentru Baal un jertfelnic 
în templul lui Baal, pe care îl zidise în 
Samaria.  
33. A f cut Ahab i o A er  (stâlp f cut 
din lemn, sfin it în cinstea zei ei Astarte), 
încât Ahab, mai mult decât to i regii lui 
Israel, care au fost înaintea lui, a s vâr it 

delegi, prin care a mâniat pe Domnul 
Dumnezeul lui Israel i i-a pierdut 
suflatul s u.  

Deut. 7, 5. 4 Reg. 13, 6.  
34. În zilele lui, Hiel din Betel a zidit 
Ierihonul ; temelia a pus-o pe mormântul 
lui Abiram, întâiul n scut al lui, iar 
por ile le-a pus pe mormântul lui Segub, 
feciorul cel mai mic al lui, dup  cuvântul 
Domnului pe care-l gr ise prin Iosua, fiul 
lui Navi.  

Iosua 6, 25.  
CAP. 17 
Proorocul Ilie. 
1. Atunci Ilie Tesviteanul, prooroc din 
Tesba Galaadului, a zis c tre Ahab : «Viu 
este Domnul Dumnezeul lui Israel, 
înaintea C ruia slujesc au ; în ace ti ani 
nu va fi nici rou , nici ploaie decât numai 
când voi zice eu !»  

Ps. 106, 33-34. Am. 4, 7. Sir. 48, 1, 3. Iac. 5, 17. Apoc. 
11, 6.  

2. i a zis Domnul c tre Ilie :  
3. «Du-te de aici, îndreapt -te spre r rit 
i te ascunde la pârâul Cherit, care este în 

fa a Iordanului.  
Evr. 11, 38.  

4.  Ap  vei  bea  din  acel  pârâu,  iar  
mâncare am poruncit corbilor s i aduc  
acolo !»  

Ps. 146, 9.  
5. i a plecat Ilie i a f cut dup  cuvântul 
Domnului ; s-a dus i a ezut la pârâul 
Cherit, care este în fa a Iordanului.  

6. Corbii îi aduceau pâine i carne 
diminea a, pâine i carne seara ; iar ap  
bea din pârâu.  
7. Dup  o vreme pârâul a secat, 
nemaifiind ploaie pe p mânt.  
8. Atunci a fost cuvântul Domnului c tre 
Ilie, zicând :  
9. «Scoal i du-te la Sarepta Sidonului i 
ezi acolo, c ci iat  am poruncit unei 

femei v duve s  te hr neasc  !»  
Avd. 1, 20. Mat. 10, 41. Luc. 4, 25; 21, 2. Fapt. 28, 2.  

10.  i  s-a  sculat  el  i  s-a  dus  la  Sarepta.  
i când a ajuns la por ile cet ii, iat  o 

femeie v duv  aduna vreascuri i a 
chemat-o Ilie i i-a zis : «Adu-mi pu in  
ap  ca s  beau !»  

Luc. 4, 26.  
11.  i  s-a  dus  ca  s -i  aduc ,  dar  Ilie  a  
strigat-o  i  i-a  zis  :  «Adu-mi  i  o  bucat  
de pâine s  m nânc !»  
12.  Ea  îns  a  zis  :  «Viu  este  Domnul  
Dumnezeul t u, n-am nici o f râmitur  de 
pâine, ci numai o mân  de f in  într-un 
vas i pu in untdelemn într-un urcior. i 
iat , am adunat câteva vreascuri i m  
duc s  o g tesc pentru mine i pentru fiul 
meu i apoi s  mânc m i s  murim !»  

3 Reg. 18, 10.  
13.  Atunci  i-a  zis  Ilie  :  «Nu  te  teme,  ci  
du-te i f  cum ai zis ; dar f  mai întâi de 
acolo o turt  pentru mine i adu-mi-o, iar 
pentru tine i pentru fiul t u vei face mai 
pe urm .  
14. C ci a a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel : F ina din vas nu va sc dea i 
untdelemnul din urcior nu se va împu ina 
pân  în ziua când va da Domnul ploaie pe 

mânt !»  
15. i s-a dus ea i a f cut a a, cum i-a 
zis Ilie ; i s-a hr nit ea i el i casa ei o 
bucat  de vreme.  
16.  C ci  f ina  din  vas  n-a  sc zut  i  
untdelemnul din urcior nu s-a împu inat, 
dup  cuvântul Domnului, gr it prin Ilie.  
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17. Dup  aceasta s-a îmboln vit copilul 
femeii, st pâna casei, i boala lui a fost 
atât de grea, c  n-a mai r mas suflare 
într-însul.  
18. i  a zis ea c tre Ilie :  «Ce ai avut cu 
mine, omul lui Dumnezeu ? Ai venit la 
mine ca s -mi pomene ti p catele mele i 

-mi omori fiul ?»  
Luc. 5, 8.  

19. Iar Ilie a zis : «D -mi pe fiul t u !» i 
l-a luat din bra ele ei i l-a suit în foi or 
unde edea el i l-a pus pe patul s u.  

4 Reg. 4, 32.  
20.  Apoi  a  strigat  Ilie  c tre  Domnul  i  a  
zis : «Doamne Dumnezeul meu, oare i 

duvei la care locuiesc îi faci r u, 
omorând pe fiul ei ?»  

Fapt. 28, 8.  
21. i suflând de trei ori peste copil, a 
strigat c tre Domnul i a zis : «Doamne 
Dumnezeul meu, s  se întoarc  sufletul 
acestui copil în el !»  
22. i a ascultat Domnul glasul lui Ilie ; 
i s-a întors sufletul copilului acestuia în 

el i a înviat.  
Sir. 48, 5. Evr. 11, 35.  

23. i a luat Ilie copilul i s-a coborât cu 
el din foi or în cas i l-a dat mamei sale 
i a zis Ilie : «Iat  copilul t u este viu !»  

3 Reg. 17, 18.  
24. Atunci a zis femeia c tre Ilie : «Acum 
cunosc  i  eu  c  tu  e ti  omul  lui  
Dumnezeu i cu adev rat cuvântul lui 
Dumnezeu este în gura ta !»  
CAP. 18 
Jertfa lui Ilie. 
1. Dup  trecere de mai multe zile, a fost 
cuvântul Domnului c tre Ilie în anul al 
treilea, zicând : «Du-te i te arat  lui 
Ahab i Eu voi da ploaie pe p mânt !»  

3 Reg. 17, 8.  
2. i a plecat Ilie s  se arate lui Ahab, în 
Samaria fiind foamete mare.  
3. Atunci a chemat Ahab pe Obadia, mai-
marele cur ii i Obadia era un om foarte 
tem tor de Dumnezeu ;  

4. C ci când Izabela a ucis pe proorocii 
Domnului, Obadia a luat o sut  de 
prooroci i i-a ascuns : cincizeci într-o 
pe ter i cincizeci în alta i i-a hr nit cu 
pâine i cu ap .  

3 Reg. 16, 31.  
5. i a zis Ahab c tre Obadia : «Du-te 
prin ar  la toate izvoarele de ap i pe la 
toate pâraiele, poate s  g sim undeva 
iarb , ca s  ne hr nim caii, catârii i s  nu 
pr dim vitele».  
6. Atunci i-au împ it între ei ara ca s-o 
cutreiere : Ahab a apucat singur pe un 
drum, iar Obadia a apucat singur pe altul.  
7.  Când Obadia mergea pe drum, iat  i-a 
ie it înainte Ilie. Obadia l-a cunoscut i a 

zut cu fa a la p mânt, zicând : «Oare tu 
ti domnul meu, Ilie ?»  

8. Iar acela i-a zis : «Eu sunt ; du-te i 
spune domnului t u : Ilie este aici !»  
9. Obadia îns  a zis : «Cu ce am gre it eu 
de dai pe robul t u pe mâna lui Ahab, ca 

 m  omoare ?  
10. Viu este Domnul Dumnezeul t u ! Nu 
este popor i împ ie la care s  nu fi 
trimis domnul meu ca s  te caute. i când 
i s-a spus c  nu e ti acolo, a pus pe acea 
împ ie  i  pe  acel  popor  s  jure  c  nu  
te-a g sit pe tine.  

3 Reg. 17, 12.  
11. Iar acum zici : Du-te i spune 
domnului t u : Ilie este aici !  
12. Gând voi pleca de la tine, Duhul 
Domnului are s  te duc  cine tie unde i 
dac  m  voi duce i voi spune lui Ahab 
de  tine  i  apoi  el  nu  te  va  g si,  m  va  
ucide pe mine ; iar robul t u este tem tor 
de Dumnezeu din tinere ile mele.  

4 Reg. 2, 16. Iez. 3, 12. Luc. 4, 2.  
13. Oare nu i s-a spus, domnul meu, ce 
am f cut eu când Izabela a ucis pe 
proorocii Domnului, în ce chip am ascuns 
o sut  de oameni, prooroci ai Domnului : 
cincizeci de in i într-o pe ter i cincizeci 
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de  in i  în  alta  i  acolo  i-am  hr nit  cu  
pâine i cu ap  ?  
14. Tu zici : «Du-te, spune domnului t u : 
«Ilie este aici». «Vrei s  m  ucid  ?»  
15. i a zis Ilie : «Viu este Domnul 
Savaot C ruia Îi slujesc. Ast zi m  voi 
ar ta lui Ahab !»  

4 Reg. 3, 14.  
16. i a plecat Obadia în întâmpinarea lui 
Ahab i i-a spus de aceasta. i a venit 
Ahab în întâmpinarea lui Ilie.  
17. Când a v zut Ahab pe Ilie, i-a zis : 
«Tu e ti oare cel ce aduci nenorociri 
peste Israel ?»  

2 Paral. 18, 19. Luc. 22, 2. Fapt. 24, 5.  
18. Iar Ilie a zis : «Nu eu sunt cel ce 
aduce nenorocire peste Israel ; ci tu i 
casa tat lui t u, pentru c  a i p sit 
poruncile Domnului i merge i dup  
baali.  
19. Trimite dar acum i adun  la mine în 
muntele Carmel tot Israelul, dimpreun  
cu cei patru sute cincizeci de prooroci ai 
lui Baal i cu cei patru sute de prooroci ai 

erei, care m nânc  la masa Izabelei».  
Iosua 19, 26. 4 Reg. 2, 25. Is. 35, 2.  

20. i a trimis Ahab pe to i fiii lui Israel 
i a luat pe to i proorocii în muntele 

Carmel.  
21. Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul 
i a zis : «Pân  când ve i chiop ta de 

amândou  picioarele ? Dac  Domnul este 
Dumnezeu, urma i Lui ! i dac  este 
Baal, urma i aceluia». Poporul îns  n-a 

spuns nimic.  
Iosua 24, 15. 2 Paral. 18, 8-9. Sir. 2, 13. Iac. 1, 8. 2 Cor. 6, 

15.  
22. i a zis Ilie c tre popor : «Prooroc al 
Domnului am r mas numai eu singur, iar 
prooroci ai lui Baal sunt patru sute 
cincizeci de oameni i prooroci ai A erei 
patru sute.  

3 Reg. 22, 6.  
23. Da i-ne doi vi ei ; el s i aleag  unul, 

-l taie buc i i s -l pun  pe lemne, dar 
foc  s  nu  fac ,  iar  eu  voi  t ia  buc i  pe  

cel lalt vi el i-l voi pune pe lemne i foc 
nu voi face.  
24. Apoi voi s  chema i numele 
dumnezeului vostru, iar eu voi chema 
numele Domnului Dumnezeului meu. i 
Dumnezeul Care va r spunde cu foc, 
Acela este Dumnezeu». i a r spuns tot 
poporul : «Bine ai gr it !»  

Lev 9, 24. Mat. 6, 24.  
25. i a zis Ilie proorocilor lui Baal : «S  

 alege i un vi el i s -l preg ti i voi 
înainte, c ci sunte i mai mul i i s  
chema i numele dumnezeului vostru, dar 
foc s  nu face i».  
26. i au luat ei vi elul care li s-a dat i l-
au preg tit i au chemat numele lui Baal 
de diminea  pân  la amiaz , zicând : 
«Baale, auzi-ne !» Dar n-a fost nici glas, 
nici r spuns. i s reau împrejurul 
jertfelnicului pe care-l f cuser .  

Mat. 6, 7.  
27. Iar pe la amiaz , Ilie a început s  râd  
de ei i zicea : «Striga i mai tare, c ci 
doar este dumnezeu ! Poate st  de vorb  
cu cineva, sau se îndeletnice te cu ceva, 
sau este în c torie, sau poate doarme ; 
striga i tare s  se trezeasc  !»  

Deut. 32, 37.  
28.  i  ei  strigau  cu  glas  mai  tare  i  se  
în epau dup  obiceiul lor cu s bii i cu 

nci, pân  ce curgea sânge.  
Lev 18, 28. Deut. 14, 1.  

29. Trecuse acum de amiaz i ei s-au 
zbuciumat mereu pân  la timpul jertfei. 
Dar n-a fost nici glas, nici r spuns, nici 
auzire. Atunci a zis Ilie Tesviteanul c tre 
proorocii lui Baal : «Da i-v  acum la o 
parte, ca s -mi s vâr esc i eu jertfa mea 
!» i s-au dat la o parte.  

Ie . 29, 39. Dan. 9, 21. Fapt. 3, 1.  
30.  Atunci  a  zis  Ilie  c tre  popor  :  
«Apropia i-v  de mine !» i s-a apropiat 
tot poporul de el. i a f cut jertfelnicul 
Domnului ce fusese d râmat ;  
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31. A luat Ilie dou sprezece pietre, dup  
num rul semin iilor fiilor lui Iacov, c tre 
care a zis Domnul : «Israel va fi numele 

u !»  
Fac. 32, 28. 4 Reg. 17, 34.  

32. i a zidit din pietrele acelea 
jertfelnicul în numele Domnului, f când 
împrejurul jertfelnicului an  în care 
înc peau dou  m suri de s mân ,  

Fac. 13, 18. Deut. 12, 13.  
33. A a ezat lemnele pe jertfelnic, a t iat 
vi elul buc i i le-a pus pe el.  
34. i  a zis :  «Umple i patru cofe cu ap  
i le turna i peste jertfa arderii de tot i 

peste lemne !» i au f cut a a. Apoi a zis 
: «Face i aceasta a doua oar  !» i au 

cut la fel a doua oar . i a zis : «Face i 
a i a treia oar  !»  

35. i umbla apa împrejurul jertfelnicului 
i an ul se umpluse de ap .  

36. Iar la vremea jertfei de sear , s-a 
apropiat Ilie proorocul i a strigat la cer i 
a zis : «Doamne Dumnezeul lui Avraam, 
al lui Isaac i al lui Israel ! Auzi-m  
Doamne, auzi-m  acum cu foc, ca s  
cunoasc  ast zi poporul acesta c  Tu 
singur e ti Dumnezeu în Israel i c  eu 
sunt slujitorul T u.  

Ie . 3, 6; 4, 5. 1 Paral. 29, 18.  
37. Auzi-m , Doamne, auzi-m , ca s  
cunoasc  poporul acesta c  Tu Doamne 

ti Dumnezeu i c  Tu le întorci inima la 
Tine !»  
38. i s-a pogorât foc de la Domnul i a 
mistuit arderea de tot i lemnele i 
pietrele i râna i a mistuit i toat  apa 
care era în an .  

Ie . 9, 24. Lev 1, 24. Jud. 6, 21. 2 Paral. 7, 1.  
39. i tot poporul, când a v zut aceasta, a 

zut cu fa a la p mânt i a zis : «Domnul 
este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu 
!»  

Zah. 13, 9.  
40. Iar Ilie le-a zis : «Prinde i pe 
proorocii lui Baal, ca s  nu scape nici 

unul din ei !» i i-au prins, i s-a dus Ilie 
la pârâul Chi onului i i-a junghiat acolo.  

Deut. 13, 5. Jud. 4, 7. 1 Reg. 15, 33.  
41. Apoi a zis Ilie c tre Ahab : «Du-te de 

nânc i bea, c ci se aude vuiet de 
ploaie !»  
42. i a plecat Ahab s  m nânce i s  bea 
; iar Ilie s-a suit în vârful Carmelului i s-
a aplecat ta p mânt pân  a atins 
genunchii au fa a sa.  

Iac. 5, 16.  
43. i a zis ucenicului s u : «Du-te i te 
uit  spre mare !» i s-a dus el i s-a uitat 
i  a  zis  :  «Nu  v d  nimic  !»  El  i-a  zis  :  

«Du-te i f  aceasta de apte ori».  
44. Iar a aptea oar  a zis : «Iat  se ridic  
din  mare  un  nor  cât  o  palm ».  Iar  Ilie  a  
zis : «Du-te i spune lui Ahab : Înham i 
fugi, ca s  nu te apuce ploaia !»  
45. i pe când gr bea el, cerul s-a 
întunecat de nori i s-a pornit vijelie i 
ploaie  mare.  Iar  Ahab,  suindu-se  în  

ru , s-a dus la Izreel.  
3 Reg. 17, 1. Iov 37, 6. Iac. 5, 18.  

46. Iar mâna Domnului a fost peste Ilie, 
care, încingându- i mijlocul, a alergat 
înaintea lui Ahab, pân  la Izreel.  

Luc. 1, 66.  
CAP. 19 
Ilie hr nit de înger. Urma ul s u. 
1. i a spus Ahab Izabelei tot ce a f cut 
Ilie i cum a ucis pe to i proorocii cu 
sabia.  

3 Reg. 18, 40.  
2. Atunci a trimis Izabela un vestitor la 
Ilie, ca s -i spun  : «Dac  tu e ti Ilie i eu 
Izabela, a a i a a s -mi fac  dumnezeii, 
ba înc i mai mult, dac  mâine pe 
vremea aceasta nu voi face cu via a ta la 
fel cum ai f cut i tu cu fiecare din ei !»  

3 Reg. 2, 23; 20, 10.  
3. Când a auzit Ilie aceasta, s-a sculat i a 
plecat, s i scape via a sa, i a venit la 
Beer- eba, care este în Iuda, i i-a l sat 
ucenicul acolo,  

Fac. 21, 31. Evr. 11, 34.  
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4. Iar el s-a dus mai departe în pustiu, 
cale de o zi, i s-a a ezat sub un ienup r 
i î i ruga moartea, zicând : «Îmi ajunge 

acum, Doamne ! Ia-mi sufletul c  nu sunt 
eu mai bun decât p rin ii mei !»  

Jud. 16, 30. Iov 7, 16. Iona 4, 3. Iac. 5, 17.  
5.  i  s-a  culcat  i  a  adormit  acolo  sub  
ienup r. i iat  un înger l-a atins i i-a zis 
: «Scoal  de m nânc i bea !»  
6. i a c utat Ilie i iat , la c tâiul lui, o 
turt  coapt  în vatr i un urcior cu ap . 

i a mâncat i a b ut i a adormit iar.  
7.  Dar iat  îngerul Domnului s-a întors a 
doua  oar ,  s-a  atins  de  el  i  a  zis  :  
«Scoat  de m nânc i bea, c  lung i 
este calea !»  
8.  i  s-a sculat Ilie i  a mâncat i  a b tut 
i înt rindu-se cu acea mâncare, a mers 

patruzeci de zile i patruzeci de nop i, 
pân  la Horeb, muntele lui Dumnezeu.  

Ie . 3, 1; 24, 18. Mat. 4, 2. Luc. 4, 2.  
9.  i  a  intrat  acolo  într-o  pe ter i  a  

mas acolo. i iat  cuvântul Domnului a 
fost  c tre  el  i  i-a  zis  :  «Ce faci  aici,  Ilie  
?»  

3 Reg. 18, 9.  
10.  Iar  Ilie  a  zis  :  «Cu  râvn  am  râvnit  
pentru Domnul Dumnezeul Savaot, c ci 
fiii lui Israel au p sit leg mântul T u, 
au d râmat jertfelnicele Tale i pe 
proorocii T i i-au ucis cu sabia, 

mânând  numai  eu  singur,  dar  caut  s  
ia i sufletul meu !»  

Rom. 11, 3.  
11. A zis Domnul : «Ie i i stai pe munte 
înaintea fe ei Domnului ! C  iat  Domnul 
va trece ; i înaintea Lui va fi vijelie 

prasnic  ce va despica mun ii i va 
sf râma stâncile, dar Domnul nu va fi în 
vijelie. Dup  vijelie va fi cutremur, dar 
Domnul nu va fi în cutremur ;  

Ie . 33, 22. Iov 38, 1. Fapt. 2, 2.  
12. Dup  cutremur va fi foc, dar nici în 
foc nu va fi Domnul. Iar dup  foc va fi 
adiere de vânt lin i acolo va fi Domnul».  

13. Auzind aceasta, Ilie i-a acoperit fa a 
cu  mantia  lui  i  a  ie it  i  a  stat  la  gura  
pe terii. i a fost c tre el un glas care i-a 
zis : «Ce faci aici, Ilie ?»  

Ie . 3, 6.  
14.  Iar  el  a  zis  :  «Cu  râvn  am  râvnit  
pentru Domnul Dumnezeul Savaot, c  au 

sit fiii lui Israel leg mântul T u, au 
râmat jertfelnicele Tale i pe proorocii 
i i-au ucis cu sabia ; numai eu singur 

am r mas, dar caut  s  ia i sufletul meu 
!»  

3 Reg. 19, 10. Ps. 68, 12. Rom. 11, 3.  
15. i a zis Domnul : «Mergi i întoarce-
te pe calea ta prin pustiu la Damasc i, 
când vei ajunge acolo, s  ungi rege peste 
Siria pe Hazael ;  
16. Pe Iehu, fiul lui Nim i, s -l ungi rege 
peste Israel ; iar pe Elisei, fiul lui afat 
din Abel-Mehola, s -l ungi prooroc în 
locul t u !  

4 Reg. 9, 1-2. Sir. 48, 8.  
17. Cine va fugi de sabia lui Hazael, pe 
acela s -l omoare Iehu, iar cine va sc pa 
de sabia lui Iehu, pe acela s -l omoare 
Elisei.  

4 Reg. 9, 24. 2 Paral. 22, 8.  
18.  Eu  îns  mi-am  oprit  dintre  Israeli i  
apte mii de b rba i ; genunchii tuturor 

acestora nu s-au plecat înaintea lui Baal 
i buzele tuturor acestora nu l-au s rutat 

!»  
Rom. 11, 4.  

19. Atunci a plecat Ilie de acolo i a g sit 
pe Elisei, fiul lui afat, arând ; acesta 
avea dou sprezece perechi de boi la 
pluguri i la perechea a dou sprezecea 
era el însu i. i Ilie a trecut pe lâng  el 
aruncându-i mantia.  

4 Reg. 1, 8. Zah. 13, 4.  
20. Atunci a l sat Elisei boii i a alergat 
dup  Ilie, zicând : «Las -m  s  merg s  

rut pe tat l i pe mama mea i voi veni 
dup  tine !» Iar el i-a zis : «Du-te i vino 
înapoi, c  ce-am f cut e f cut !»  

Luc. 9, 61.  
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21. Plecând de la el, a luat o pereche de 
boi pe care i-a junghiat i, f când foc cu 
plugul  boilor,  a  fript  carnea  lor  i  au  
împ it-o la oameni i au mâncat-o. Iar 
el  s-a  sculat  i  s-a  dus  dup  Ilie  i  a  
început s -i slujeasc .  

1 Reg. 6, 14.  
CAP. 20 

zboiul lui Ahab cu Sirienii. 
1. Benhadad, regele Siriei, i-a adunat 

tirea sa ; i s-au înso it cu el treizeci i 
doi de regi, cu cai i care de r zboi. i s-a 
dus i a împresurat Samaria i s-a r zboit 
împotriva ei.  
2. Atunci a trimis soli la Ahab, regele lui 
Israel, în cetate i a zis :  
3. «A a zice Benhadad : Argintul t u i 
aurul  t u  este  al  meu,  femeile  tale  i  fiii  

i cei frumo i sunt ai mei !»  
4. Iar regele lui Israel a r spuns i a zis : 
«Dup  cuvântul t u s  fie, domnul meu 
rege. Eu i toate ale mele ale tale s  fie !»  
5. i s-au întors solii i au zis : «A a zice 
Benhadad : Am trimis la tine ca s i 
spun  : Argintul i aurul t u, femeile i 
fiii t i s  mi le dai !  
6. De aceea mâine, pe vremea aceasta, 
voi trimite robii mei la tine, iar ei î i vor 
scotoci casa ta i casele slugilor tale i pe 
tot  ce  este  mai  scump  în  ochii  t i  vor  
pune mâna i vor lua !»  
7. Atunci a chemat regele lui Israel pe 
to i b trânii rii i a zis : «Lua i seama i 
vede i c  îmi caut  mereu pricin  ; când a 
trimis la mine pentru femeile mele i 
pentru fiii mei i pentru argintul meu i 
pentru aurul meu, eu nu l-am respins !»  
8. i au zis to i b trânii i tot poporul : 
«S  nu-l ascul i, nici s  nu te învoie ti !»  
9. i a zis el solilor lui Benhadad : 
«Spune i domnului meu, regele : Toate 
lucrurile pentru care ai trimis la robul t u 
ia început sunt gata s  le fac ; dar acest 

lucru nu pot s -l fac !» i au plecat solii 
i au dus r spunsul.  

10. i a trimis Benhadad la el, ca s -i 
spun  :  «Asta  i  asta  s -mi  fac  mie  
dumnezeii i a a s  m  pedepseasc , dac  

râna Samariei are s  ajung  s  umple 
pumnii tuturor oamenilor care au s  vin  
cu mine !»  

3 Reg. 19, 2.  
11. i a r spuns regele lui Israel i a zis : 
«Spune i s  nu se laude cel ce se încinge 
ca cel ce se descinge».  

3 Reg. 22, 27.  
12. Când a primit acest r spuns, 
Benhadad era la osp  în corturi, cu 
ceilal i regi. i a zis robilor s i : 
«Împresura i cetatea !» i au împresurat-
o.  
13. Dar iat  un prooroc s-a apropiat de 
Ahab, regele lui Israel, i a zis : «A a 
zice Domnul : Vezi toat  mul imea 
aceasta mare ? Iat , Eu i-o dau ast zi în 
mân , ca s  cuno ti c  Eu sunt Domnul.  

3 Reg. 18, 4; 22, 8.  
14.  Iar  Ahab  a  zis  :  «Prin  cine  ?»  

spuns-a acela : «A a zice Domnul : 
Prin slugile c peteniilor de peste inuturi 
!» i a zis Ahab : «Cine va începe lupta 
?» Iar acela a zis : «Tu !»  
15. Atunci a num rat Ahab slugile 

peteniilor de peste inuturi, i s-au g sit 
dou  sute  treizeci  i  dou  ;  dup  ei  a  
num rat i tot poporul i to i fiii lui Israel 
au fost apte mii.  
16. i au ie it la r zboi pe la amiaz . Iar 
Benhadad b use pân  se îmb tase în 
corturi cu cei treizeci i doi de regi, care-i 

duser  ajutor.  
17. i au ie it la r zboi mai întâi slugile 

peteniilor de peste inuturi. i a trimis 
Benhadad pe unii din ai lui, i ace tia i-au 

cut cunoscut c  oamenii din Samaria au 
ie it la r zboi.  
18. Iar el le-a zis : «Dac  ei au venit 
pentru pace, s -i prinde i de vii ; iar dac  
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au venit pentru r zboi, tot de vii s -i 
prinde i !»  
19. Au ie it, a adar, la r zboi slugile 

peteniilor de peste inuturi din cetate i 
tirea oare era dup  ei i au lovit fiecare 

pe potrivnicul s u ;  
20. i au fugit Sirienii, iar Israeli ii îi 
fug reau din urm  ; i Benhadad a sc pat 
pe un cal cu c re ii s i.  
21. Atunci, ie ind regele israelitean, a 
luat caii i carele i a f cut m cel mare în 
rândul Sirienilor.  
22. i s-a apropiat proorocul de regele 
israelit i i-a zis : «Du-te de te înt re te, 
ca s tii s  bagi de seam  ce ai de f cut, 
pentru c  dup  un an regele Siriei are s  
se scoale din nou împotriva ta !»  
23. Zis-au slugile regelui sirian c tre el : 
«Dumnezeul lor este Dumnezeul 
mun ilor, iar nu Dumnezeul v ilor, pentru 
aceasta au fost ei mai tari decât noi ; dar 
de ne vom bate cu ei în vale, vom fi noi 
mai tari decât ei.  
24. A adar, iat  ce s  faci : S  sco i pe 
fiecare rege de la locul lui, i s -l 
înlocuie ti cu c peteniile din inuturi.  
25. i s  strângi atâta o tire, cât  o tire ai 
pierdut, i cai atâ ia, câ i ai avut, i care 
atâtea, câte ai avut, i s  ne batem cu ei i 
în vale ; i atunci de bun  seam  vom fi 
mai  tari  decât  ei».  i  a  ascultat  el  
cuvântul lor i a f cut a a.  
26. Dup  trecerea anului, Benhadad a 
num rat pe Sirieni i a mers la Afec, ca 

 se bat  cu Israel.  
27. Fiii lui Israel îns  erau i ei cu toate 
gata de lupt i au ie it în întâmpinarea 
lor. Fiii lui Israel i-au a ezat tab ra 
înaintea lor, ca dou  turme mici de capre, 
iar Sirienii umpleau p mântul.  

1 Mac. 3, 16.  
28. Atunci s-a apropiat omul lui 
Dumnezeu  i  a  zis  regelui  lui  Israel  :  
«A a zice Domnul : Pentru c  Sirienii 

vorbesc : Domnul este Dumnezeul 
mun ilor, iar nu Dumnezeul v ilor, iat  
Eu î i voi da toat  aceast  mul ime în 
mâna ta, ca s  cuno ti c  Eu sunt Domnul 
!»  

Ie . 15, 3. 4 Reg. 19, 22.  
29. i au stat taberele una în fa a 
celeilalte apte zile ; iar în ziua a aptea 
s-a început b lia i fiii lui Israel au 
doborât într-o singur  zi o sut  de mii de 
pedestra i sirieni.  
30.  Ceilal i  au  fugit  la  Afec,  în  cetate  ;  
acolo a c zut zidul peste dou zeci i 
apte de mii de oameni, din cei r ma i. 

Iar Benhadad a fugit în cetate i a intrat la 
curtea domneasc  într-o c mar  dosnic .  

3 Reg. 20, 26; 22, 25. 2 Paral. 18, 24.  
31. Slugile sale îns  i-au zis : «Am auzit 

 regii casei lui Israel sunt regi milostivi 
; d -ne voie s  punem sac peste coapsele 
noastre i peste capetele noastre funii, s  
mergem la regele israelit ; poate ne va 
cru a via a».  

4 Reg. 6, 26. 2 Mac. 10, 25.  
32. i s-au încins ei peste coapsele lor cu 
sac i au venit la regele lui Israel i i-au 
zis : «Robul t u Benhadad zice : Cru -
mi via a !» Acela îns  a zis : «De mai 
tr ie te înc , e fratele meu !»  
33. i oamenii ace tia au luat aceasta ca 
semn bun i repede i-au apucat vorba din 
gur i au zis : «Fratele t u Benhadad 
tr ie te». Iar el a zis : «Duce i-v  de-l 
aduce i». i a venit Benhadad la el, i 
acesta l-a luat cu el în car.  
34. i i-a zis Benhadad : «Cet ile care 
le-a luat tat l meu de la tat l t u, eu i le 
întorc ; i î i deschid târg de vânzare în 
Damasc, cum i-a deschis tat l meu în 
Samaria». i a zis Ahab : «Cu acest 
leg mânt i eu î i voi da drumul !» i 
încheind cu el leg mânt, i-a dat drumul.  

3 Reg. 22, 3.  
35. Atunci un om din fiii proorocilor a zis 

tre un prieten al s u, dup  cuvântul 
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Domnului : «Bate-m  !» Dar acesta nu s-
a învoit s -l bat .  
36. Atunci i-a zis : «Pentru c  nu ascul i 
de  glasul  Domnului,  iat ,  când  vei  pleca  
de lâng  mine, te va ucide un leu». i 
plecând omul acela de la el, l-a întâlnit un 
leu i l-a ucis pe dânsul.  

3 Reg. 13, 24.  
37. Iar cel din fiii proorocilor a g sit un 
alt om i i-a zis : «Love te-m  !» i acest 
om l-a lovit i l-a r nit.  
38. i s-a dus proorocul în calea regelui, 
acoperindu- i ochii cu p rul capului s u.  
39. Iar când a trecut regele pe lâng  el, a 
strigat  dup  rege  i  a  zis  :  «Robul  t u  a  
fost la b lie, i iat  un om care st tuse 
la o parte mi-a adus un alt om i mi-a zis 
: P ze te pe omul acesta ; de îl vei sc pa, 
vei r spunde cu sufletul t u pentru 
sufletul lui sau va trebui s -l pl ti i cu un 
talant de argint.  
40. Când robul t u se îndeletnicea cu 
unele treburi, acela a sc pat». i i-a zis 
regele lui Israel : «Osânda ta singur ai 
spus-o».  
41. Atunci el i-a dat la o parte p rul de 
peste ochii lui i l-a cunoscut regele c  
este unul din prooroci.  
42. i i-a zis : «A a zice Domnul : Pentru 

 ai dat drumul din mâinile tale unui om 
blestemat  de  Mine,  sufletul  t u  va  fi  în  
locul sufletului lui i poporul t u în locul 
poporului lui !»  

3 Reg. 22, 35.  
43. i s-a dus regele lui Israel acas , trist 
i aprins de mânie i a venit în Samaria.  

CAP. 21 
Tirania lui Ahab i a Izabelei. 
1. Iar dup  aceasta iat  ce s-a mai 
întâmplat : Nabot Izreeliteanul avea în 
Izreel o vie lâng  curtea lui Ahab, regele 
Samariei.  

3 Reg. 18, 45.  
2. i a gr it Ahab cu Nabot i a zis : «S -
mi dai mie via ta, ca s -mi fac din ea o 

gr din  de verde uri, c ci e aproape de 
casa  mea ;  iar  în  locul  ei  î i  voi  da  o  vie  
mai bun  decât aceasta, sau dac  î i 
convine mai bine, î i voi da argint cât 
pre uie te ea».  

Lev 25, 14. Deut. 11, 10.  
3. Nabot îns  a zis c tre Ahab : «S  m  
fereasc  Dumnezeu s i dau eu 
mo tenirea p rin ilor mei !»  

Lev 25, 23. Num. 36, 7. Iez. 46, 18.  
4. i a venit Ahab acas  trist i mânios 
pentru cuvântul care i-l spusese Nabot 
Izreeliteanul, zicând : Nu- i dau 
mo tenirea p rin ilor mei. i cu duhul 
tulburat, s-a culcat în patul s u, s-a întors 
cu fa a la perete i n-a mâncat.  
5. Atunci a intrat Izabela, femeia lui la el 
i i-a zis : «De ce este întristat duhul t u 
i nu m nânci ?»  

6. Iar el a zis : «Când am vorbit cu Nabot 
Izreeliteanul i i-am zis : D -mi via ta pe 
bani, sau dac  vrei, s i dau alt  vie în 
locul ei, el a zis : Nu- i dau via mea, c  
este mo tenirea p rin ilor mei».  
7. A zis Izabela, femeia lui : «Ce 
cârmuire  ar  mai  fi  în  Israel,  dac  tu  ai  
face tot a a ? Scoal , m nânc i fii cu 
voie bun , c  via lui Nabot Izreeliteanul 
i-o dau eu !»  

Mat. 6, 24.  
8.  Apoi  ea  a  scris  scrisori  în  numele  lui  
Ahab, le-a pecetluit cu inelul lui i a 
trimis aceste scrisori la b trânii i la 
frunta ii din cetatea lui Nabot, care 
locuiau cu el acolo.  
9. În scrisori îns  ea scria a a : «Vesti i 
tuturor s  posteasc  post i pune i pe 
Nabot înaintea poporului.  
10. i aduce i doi oameni netrebnici s  

rturiseasc  împotriva lui i s  spun  : 
Ai hulit pe Dumnezeu i pe rege ; i apoi 

-l scoate i afar i s -l ucide i cu pietre 
i a a s  moar ».  

2 Reg. 19, 21. Iov 2, 5.  
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11. i au f cut b rba ii cet ii lui Nabot, 
trânii i frunta ii care locuiau cu el în 

cetate, a a cum le poruncise Izabela i 
cum  era  scris  în  scrisorile  trimise  de  ea  
lor :  
12. Au vestit post tuturor i au pus pe 
Nabot înaintea poporului.  
13. Atunci au ie it doi oameni tic lo i. i 
au stat împotriva lui Nabot i au 

rturisit ace ti oameni r i în fa a 
poporului i au zis : «Nabot a hulit pe 
Dumnezeu i pe rege». Iar ei l-au scos 
afar  din cetate i l-au b tut cu pietre i a 
murit.  

Lev 24, 11-14. Ps. 34, 11. Mat. 26, 60. Evr. 11, 37.  
14. Apoi au trimis la Izabela s -i spun  : 
«Nabot a fost omorât cu pietre».  
15. Auzind Izabela c  Nabot a fost b tut 
cu pietre i a murit, a zis c tre Ahab : 
«Scoal i ia în st pânire via lui Nabot 
Izreeliteanul, care n-a vrut s i-o vând  
cu bani ; c  Nabot nu mai tr ie te, ci a 
murit !»  

Iov 24, 6.  
16. Când a auzit Ahab c  Nabot 
Izreeliteanul a fost ucis, i-a rupt hainele 
sale, s-a îmbr cat cu sac, i apoi s-a 
sculat Ahab ca s  se duc  la via lui Nabot 
Izreeliteanul i s  o ia în st pânire.  
17. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Ilie Tesviteanul :  
18.  «Scoal i  ie i  în  întâmpinarea  lui  
Ahab, regele lui Israel, care este în 
Samaria, c  iat  acum e la via lui Nabot, 
unde s-a dus ca s  o ia în st pânire,  
19. i spune-i : A a gr ie te Domnul : Ai 
ucis i vrei înc  s  intri în mo tenire ? i 

-i mai spui : A a zice Domnul : În locul 
unde au lins câinii sângele lui Nabot, 
acolo vor linge câinii i sângele t u !»,  

3 Reg. 22, 38.  
20. i  a zis Ahab c tre Ilie :  «M-ai aflat,  
du manule, i aici !» Iar el a zis : «Te-am 
aflat, c ci te-ai încumetat s  s vâr ti 

fapte nelegiuite înaintea ochilor 
Domnului i s -L min i.  

4 Reg. 17, 17.  
21. A a zice Domnul : «Iat  voi aduce 
peste tine necazuri i te voi m tura i voi 
stârpi  din  ai  lui  Ahab  pe  cei  de  parte  

rb teasc , fie rob, fie slobod, în Israel ;  
4 Reg. 9, 8.  

22. i voi face cu casa ta cum am f cut 
cu casa lui Ieroboam, fiul lui Nabat, i cu 
casa lui Bae a, fiul lui Ahia, pentru 

delegea cu care M-ai mâniat i ai dus 
pe Israel în p cat».  

3 Reg. 15, 20; 16, 4.  
23. Asemenea i pentru Izabela a gr it 
Domnul : «Câinii vor mânca pe Izabela 
pe zidul Izreelului.  

4 Reg. 9, 36.  
24.  Cine  va  muri  din  ai  lui  Ahab  în  
cetate, pe acela câinii îl vor mânca, iar 
cine va muri în câmp, pe acela p rile 
cerului îl vor mânca ;  

3 Reg. 14, 11; 16, 4.  
25. C ci n-a fost înc  nimeni ca Ahab, 
care s  se încumete a s vâr i fapte urâte 
înaintea ochilor Domnului, la care l-a 
împins Izabela so ia sa.  

3 Reg. 21, 20.  
26.  S-a  purtat  r u  ca  un  tic los,  urmând  
dup  idoli, cum au f cut Amoreii pe care 
Domnul i-a izgonit de la fa a fiilor lui 
Israel».  

Lev 26, 30.  
27. Când a auzit Ahab toate cuvintele 
acestea, a început s  plâng , i-a rupt 
hainele sale, s-a îmbr cat peste trupul s u 
cu  sac,  a  postit  i  a  dormit  în  sac  i  a  
umblat trist.  
28. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Ilie Tesviteanul, pentru Ahab, i a 
zis Domnul :  
29. «Vezi cum s-a smerit Ahab înaintea 
Mea ? Fiindc  s-a smerit înaintea Mea, de 
aceea nu voi aduce necazurile în zilele 
lui,  ci  în  zilele  fiului  lui  voi  aduce  
necazurile peste casa lui !»  
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2 Paral. 12, 7.  
CAP. 22 
Moartea lui Ahab. Domnia lui Iosafat. 
1. Au trecut trei ani f  r zboi între Siria 
i Israel.  

2. În al treilea an s-a dus Iosafat, regele 
Iudei, la regele lui Israel ;  

2 Paral. 18, 2.  
3. i a zis regele lui Israel c tre slugile 
sale : « ti i voi, oare, c  Ramotul 
Galaadului este al nostru, i noi t cem de 
atâta vreme i nu-l scoatem din mâna 
regelui Siriei ?»  

3 Reg. 4, 13; 20, 34.  
4. Apoi a zis el lui Iosafat : «Vei merge i 
tu cu mine la r zboi împotriva Ramot-
Galaadului ?» Iar Iosafat a zis c tre 
regele lui Israel : «Cum e ti tu, a a sunt i 
eu ; cum este poporul t u, a a este i 
poporul meu ; cum sunt caii t i, a a sunt 
i caii mei !»  

4 Reg. 3, 7. 2 Paral. 18, 3.  
5. i a mai zis Iosafat, regele lui Iuda, 

tre regele lui Israel : «Întreab  dar, 
ast zi, ce zice Domnul ?»  

2 Paral. 18, 4.  
6. i a adunat regele lui Israel ca la patru 
sute de prooroci i le-a zis : «S  merg eu, 
oare, cu r zboi împotriva Ramot-
Galaadului  sau  nu  ?»  i  ei  au  zis  :  «S  
mergi, c  Domnul îl va da în mâinile 
regelui !»  

2 Paral. 18, 5.  
7. i a zis Iosafat : «Nu mai este oare aici 
vreun prooroc al Domnului, ca s  
întreb m pe Domnul prin el ?»  

2 Paral. 18, 6.  
8. i a zis regele lui Israel c tre Iosafat : 
«Mai este un om prin care se poate 
întreba Domnul, îns  eu nu-l iubesc, c ci 
nu prooroce te de bine pentru mine, ci 
numai  de  r u  ;  acesta  e  Miheia,  fiul  lui  
Imla». i a zis Iosafat : «Nu vorbi a a, 
rege !»  

3 Reg. 20, 13. Gal. 4, 16. 2 Tim. 4, 3.  

9.  i  a  chemat  regele  lui  Israel  pe  un  
famen  i  a  zis  :  «Du-te  repede  dup  
Miheia, fiul lui Imla !»  
10. Apoi regele lui Israel i Iosafat, 
regale Iudei, s-au a ezat fiecare în tronul 

u, îmbr ca i în haine domne ti, pe locul 
dinaintea por ii Samariei, i to i proorocii 
prooroceau înaintea lor.  
11. Iar Sedechia, fiul lui Chenaana, i-a 

cut ni te coarne de fier i a zis : «A a 
zice Domnul : cu acestea vei împunge pe 
Sirieni pân  ce vor muri».  

2 Paral. 18, 10. Ier. 28, 14.  
12. i to i proorocii au proorocit la fel, 
zicând : «S  te duci împotriva Ramot-
Galaadului, c  vei izbuti. Domnul îl va da 
în mâna regelui».  
13. Iar trimisul, care s-a dus s  cheme pe 
Miheia, i-a gr it acestuia, zicând : «Iat  
to i proorocii proorocesc într-un glas de 
bine  regelui  ;  s  fie  dar  i  cuvântul  t u  
asemenea cu cuvântul fiec ruia din ei».  

2 Paral. 18, 12.  
14. Iar Miheia a zis : «Viu este Domnul ! 
Ce-mi va spune Domnul, aceea voi gr i 
!»  

Ier. 23, 28; 42, 4.  
15. Apoi a venit el a rege i regale i-a zis 
: «Miheia, s  mai mergem noi oare cu 

zboi împotriva Ramot-Galaadului sau 
nu  ?»  i  i-a  zis  acela  :  «Du-te,  c  vei  
izbuti. Domnul îl va da în mâna regelui 
!»  

2 Paral. 18, 14.  
16. i  i-a zis regele :  «Iar i  iar te jur,  ca 

 nu-mi gr ie ti nimic, decât ce este 
adev rat, în numele Domnului».  

2 Paral. 18, 15. Mat. 26, 63.  
17. i a zis el : «Iat , v d pe to i Israeli ii 
împr tia i prin mun i, ca oile ce n-au 

stor. i a zis Domnul : Ei n-au domn, 
 se întoarc  fiecare cu pace la casa sa».  

Num. 27, 17. 2 Paral. 18, 16.  
18. Atunci regele lui Israel a zis c tre 
Iosafat,  regele  Iudei  :  «Nu i-am spus  eu 
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oare c  el nu prooroce te de bine pentru 
mine, ci numai de r u ?»  

2 Paral. 18, 17.  
19. Miheia îns  a zis : «Nu este a a. Nu 
eu gr iesc ; ascult  cuvântul Domnului. 
Nu este a a. Am v zut pe Domnul stând 
pe tronul S u, i toat  o tirea cereasc  sta 
lâng  El, la dreapta, i la stânga Lui».  

Is. 6, 1. Dan. 4, 14; 7, 9.  
20. i a zis Domnul : «Cine ar îndupleca 
pe Ahab s  mearg  în Ramot-Galaad i s  
piar  acolo ?» Unul spunea una, i altul 
alta.  

Rom. 1, 24.  
21. Atunci a ie it un duh i a stat înaintea 
fe ei Domnului i a zis : «Eu îl voi 
ademeni». Domnul a zis : «Cum ?»  

2 Paral. 18, 20. Iov 1, 6-7.  
22. Iar acela a zis : «M  duc i m  fac 
duh mincinos în gura tuturor proorocilor 
lui». Domnul a zis : «Tu îl vei ademeni i 
vei face aceasta ; du-te i f  cum ai zis !»  

2 Paral. 18, 21. Iez. 13, 9. Mat. 6, 13.  
23. i iat  cum a îng duit Domnul 
duhului celui mincinos s  fie în gura 
tuturor acestor prooroci ai t i ; îns  
Domnul n-a gr it bine de tine !»  

2 Tes. 2, 11.  
24. Atunci s-a apropiat Sedechia, fiul lui 
Chenaana, i, lovind pe Miheia peste 
obraz,  a  zis  :  «Cum  ?  Au  doar  s-a  
dep rtat Duhul Domnului de la mine, ca 

 gr iasc  prin tine ?»  
2 Paral. 18, 23. Ier. 20, 2.  

25.  Iar  Miheia  a  zis  :  «Iat ,  ai  s  vezi  
aceasta în ziua când vei fugi din c mar  
în c mar , ca s  te ascunzi».  

2 Paral. 18, 24.  
26.  A  zis  regele  lui  Israel  :  «Lua i  pe  
Miheia i-l duce i la Amon, c petenia 
cet ii, i la Ioa , fiul regelui,  
27. i spune i : A a zice regele : 
Arunca i-l în temni i-l hr ni i numai cu 
pu in  pâine i cu pu in  ap , pân  ce m  
voi întoarce biruitor».  

3 Reg. 20, 11. Ps. 79, 5.  

28. Iar Miheia a zis :  «C  ai s  te întorci 
biruitor, aceasta n-a gr it-o Domnul prin 
mine». Apoi a zis : «Asculta i, toate 
popoarele !»  
29. Dup  aceea a purces regele lui Israel 
i Iosafat, regele Iudei, împreun  asupra 

Ramot-Galaadului.  
2 Paral. 18, 28.  

30. i a zis regele lui Israel c tre Iosafat : 
«Eu îmi schimb hainele i intru în lupt , 
iar tu îmbrac i hainele de rege !» i i-a 
schimbat hainele regele lui Israel i a 
intrat în lupt .  

2 Paral. 18, 29.  
31. Regale sirian îns  a poruncit celor 
treizeci i dou  de c petenii ale carelor de 

zboi i a zis : «S  nu v  lupta i nici cu 
mic, nici cu mare, ci numai eu regele lui 
Israel».  
32. C peteniile carelor, v zând pe 
Iosafat, au crezut c  acesta este cu 
adev rat regele lui Israel i s-au repezit 
asupra lui, ca s  se lupte cu el. Iosafat 
îns  a strigat.  

2 Paral. 18, 31.  
33. Atunci c peteniile carelor, v zând c  
nu este acesta regele lui Israel, s-au 
ab tut de la el.  
34. Iar un om i-a întins arcul i a lovit 
din întâmplare pe regele lui Israel într-o 
încheietur  a plato ei, i acesta a zis 

ului s u : «Întoarce înd t i m  
scoate din oaste, c  sunt r nit».  

2 Paral. 18, 33.  
35. i s-a pornit lupt  mare în acea zi i 
regele a stat în carul lui în fa a Sirienilor 
toat  ziua, iar seara a murit ; i a curs 
sânge din rana sa pe podul carului.  

3 Reg. 20, 42. 2 Paral. 18, 34.  
36. i la asfin itul soarelui s-a dat de 
veste la toat  tab ra, zicând : «S  mearg  
fiecare la cetatea lui, fiecare la inutul lui 
!»  
37. i murind regele, a fost dus i l-au 
înmormântat în Samaria.  



pag. 495/1780 

38. i au sp lat carul lui în iazul Samariei 
; i câinii i-au lins sângele lui Ahab, iar 
desfrânatele s-au sc ldat în sp tura 
acelui sânge, dup  cuvântul pe care l-a 
gr it Domnul.  

3 Reg. 21, 19.  
39. Celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce a 

cut el i casa cea de filde  pe care a 
cut-o el i toate cet ile pe care el le-a 

zidit sunt scrise în cronica regilor lui 
Israel.  

2 Paral. 18, 2. Am. 3, 15.  
40. Adormind cu p rin ii s i, în locul lui 
Ahab s-a f cut rege Ohozia, fiul s u.  
41.  Iosafat,  fiul  lui  Asa,  a  început  s  
domneasc  peste Iuda în anul al patrulea 
al lui Ahab, regele lui Israel.  

2 Paral. 17, 1.  
42. Când s-a f cut rege, Iosafat era ca da 
treizeci i cinci de ani i dou zeci i cinci 
de ani a domnit el în Ierusalim. Pe mama 
lui o chema Azuba i era fiica lui ilhi.  

2 Paral. 20, 31.  
43. El a umblat întru totul pe c ile lui 
Asa, tat l s u i nu s-a ab tut de la ele, 

vâr ind fapte pl cute înaintea ochilor 
Domnului. Numai în imile nu le-a 
desfiin at, c ci poporul înc  s vâr ea 
jertfe i t mâieri pe în imi.  

3 Reg. 15, 14. 2 Paral. 15, 17.  
44. Iosafat a f cut pace cu regele lui 
Israel.  

2 Paral. 19, 2.  
45.  Celelalte  fapte  ale  lui  Iosafat  i  

zboaiele pe care le-a purtat sunt scrise 
în cronica regilor lui Iuda.  

2 Paral. 18, 1; 20, 34.  

46. i r a desfrâna ilor care mai 
sese din zilele tat lui s u Asa, a 

stârpit-o din ar .  
3 Reg. 15, 12.  

47. În Idumeea pe atunci nu era rege, ci 
numai un loc iitor de rege.  

2 Reg. 8, 13. 3 Reg. 11, 17.  
48. Regele Iosafat a f cut i cor bii ca 
cele de Tarsis, ca s  se duc  s  aduc  aur 
de la Ofir ; dar n-au putut s  ajung , 
sf râmându-se la E ion Gheber.  

3 Reg. 9, 28. 2 Paral. 20, 36.  
49. Atunci a zis Ohozia, fiul lui Ahab, 

tre Iosafat : «S  se duc i slugile mele 
cu slugile tale cu cor biile». Îns  Iosafat 
n-a vrut.  

2 Paral. 19, 2.  
50. i a adormit cu p rin ii s i în cetatea 
lui  David,  str mo ul  s u,  i  a  fost  
îngropat Iosafat cu ei, în cetatea lui David 
i în locul lui s-a f cut rege Ioram, fiul 
u.  

2 Paral. 21, 1.  
51. Ohozia, fiul lui Ahab, s-a f cut rege 
peste Israel în Samaria în anul al 
aptesprezecelea al lui Iosafat, regele 

Iudei ; i a domnit peste Israel în Samaria 
doi ani.  
52. El a s vâr it fapte urâte înaintea 
ochilor Domnului i a umblat pe c ile 
tat lui s u i pe c ile mamei sale i pe 

ile lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a 
dus pe Israel la p cat ;  

2 Reg. 15, 26.  
53. C ci a slujit lui Baal i i s-a închinat 
lui i a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui 
Israel, cum f cuse i tat l s u.  

Jud. 2, 11.  
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CARTEA A PATRA A REGILOR 
 

CAP. 1 
Boala lui Ohozia. Râvna lui Ilie. 
1. Dup  moartea lui Ahab, Moabul s-a 

zvr tit împotriva lui Israel.  
2 Reg. 8, 2. 4 Reg. 3, 5.  

2. Iar Ohozia, c zând printre gratiile 
foi orului s u cel din Samaria, s-a 
îmboln vit  i  a  trimis  soli  i  le-a  zis  :  
«Duce i-v i întreba i pe Baal-Zebub, 
dumnezeul Ecronului : M  voi îns to i 
eu oare din boala aceasta ?» i ace tia s-
au dus s  întrebe.  

Iosua 15, 45. Is. 19, 8. Mat. 10, 25.  
3. Atunci îngerul Domnului a zis c tre 
Ilie Tesviteanul : «Scoal i ie i înaintea 
trimi ilor regelui Samariei i le spune : 
Au doar  în Israel nu este Dumnezeu, de 

 duce i s  întreba i pe Baal-Zebub, 
dumnezeul Ecronului ?  
4. De aceea a a zice Domnul : Din patul 
în care te-ai suit,  nu te vei mai coborî,  ci  
vei muri». i s-a dus Ilie i le-a spus.  

Ps. 54, 24.  
5. Atunci s-au întors solii la Ohozia i 
acesta le-a zis : «De ce v-a i întors ?»  
6. Iar ei i-au r spuns : «Ne-a ie it înainte 
un om i ne-a zis : Întoarce i-v i v  
duce i la regele care v-a trimis i-i 
spune i : A a zice Domnul : Au doar nu 
este  în  Israel  Dumnezeu,  de  trimi i  s  
întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul 
Ecronului ? De aceea nu te vei mai coborî 
din patul în care te-ai suit, ci vei muri».  
7. Iar regele le-a zis : «Ce înf are avea 
omul acela care v-a ie it înainte i v-a 
gr it cuvintele acestea ?»  
8. i ei i-au r spuns : «Omul acela este 

ros peste tot i încins peste mijloc cu o 
cing toare de curea». A zis regele : 
«Acela este Ilie Tesviteanul».  

Is. 20, 2. Zah. 13, 4. Mat. 3, 4.  

9. Atunci regele a trimis la el o c petenie 
peste cincizeci cu cei cincizeci ai lui ; i 
acesta a venit la el, când Ilie sta pe vârful 
muntelui i i-a zis : «Omul lui 
Dumnezeu, regele î i zice : «Coboar -te 
!»  

Jud. 13, 6. 3 Reg. 17, 18. 1 Tim. 6, 11.  
10. Iar Ilie a r spuns : «De sunt omul lui 
Dumnezeu, s  se coboare foc din cer i s  
te ard  pe tine i pe cei cincizeci ai t i !» 

i s-a coborât foc din cer i l-a mistuit pe 
el i pe cei cincizeci ai lui.  

Luc. 9, 54. Apoc. 11, 5.  
11.  Apoi  a  trimis  regele  la  el  alt  

petenie cu al i cincizeci. Acesta i-a zis : 
«Omul lui Dumnezeu, a a a zis regele : 
Coboar -te degrab  !»  
12. i r spunzând, Ilie i-a zis : «De sunt 
omul lui Dumnezeu, s  se coboare foc 
din cer i s  te ard  pe tine i pe cei 
cincizeci ai t i !» i s-a coborât focul lui 
Dumnezeu din cer i l-a ars pe el i pe cei 
cincizeci ai lui.  

Luc. 9, 54.  
13. i a mai trimis regele a treia oar  o 

petenie cu cincizeci. Dar a treia 
petenie, venind i c zând în genunchi 

înaintea lui Ilie, l-a rugat, zicând : «Omul 
lui Dumnezeu, s  nu fie trecut cu vederea 
de ochii t i sufletul meu i sufletul 
acestor cincizeci de robi ai t i !  
14.  Iat  s-a  coborât  foc  din  cer  i  a  
mistuit pe cele dou  c petenii peste 
cincizeci i pe oamenii lor ; acum îns  s  
nu fie sufletul meu trecut cu vederea de 
ochii t i !»  
15. Atunci îngerul Domnului a zis c tre 
Ilie : «Du-te cu el i nu te teme de el !» i 
s-a sculat Ilie i s-a dus cu el la rege.  
16. i a zis c tre el : «A a zice Domnul : 
De vreme ce tu ai trimis soli s  întrebe pe 
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Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca i 
cum în Israel n-ar fi Dumnezeu, ca s -I 
ceri cuvântul, de aceea din patul în care 
te-ai suit nu te vei mai coborî, ci vei 
muri».  
17. i apoi a murit Ohozia, dup  cuvântul 
Domnului pe care l-a rostit Ilie. i în 
locul lui s-a f cut rege Ioram, fratele lui 
Ohozia, în anul al doilea al lui Ioram, fiul 
lui Iosafat, regele Iudei, c ci Ohozia nu 
avea fecior.  

4 Reg. 3, 1.  
18. Celelalte fapte pe care le-a f cut 
Ohozia sunt scrise în cartea cronicilor 
regilor lui Israel.  

2 Paral. 22, 1-2.  
CAP. 2 
Ilie rânduie te prooroc pe Elisei 
1. În vremea când Domnul a vrut s  
înal e pe Ilie în vârtej de vânt la cer Ilie a 
plecat cu Elisei din Ghilgal.  

Deut. 11, 30. Iosua 4, 19.  
2. i Ilie a zis c tre Elisei : «Stai aici, 

ci Dumnezeu m  trimite la Betel. Iar 
Elisei a zis : «Cât este de adev rat c  
Domnul  este  viu  i  cum  este  viu  i  
sufletul t u, tot a a de adev rat este c  nu 
te voi l sa singur». i s-au dus amândoi 
la Betel.  

Fac. 12, 8. Rut 1, 16. 4 Reg. 4, 30.  
3. i au ie it fiii proorocilor cei din Betel 
la  Elisei  i  au  zis  c tre  el  :  « tii  oare  c  
ast zi Domnul va s  ridice pe st pânul 

u deasupra capului t u ?» i el a zis : 
tiu i eu, dar t ce i !»  

4. Atunci Ilie a zis c tre el : «Elisei, 
mâi aici, c ci Domnul m  trimite la 

Ierihon».  Iar  Elisei  a  zis  :  «Cât  este  de  
adev rat c  Domnul este viu i viu este i 
sufletul t u, tot a a de adev rat este c  nu 
te voi l sa singur !»  

Deut. 34, 3.  
5. i au venit amândoi la Ierihon. Atunci 
s-au apropiat fiii proorocilor cei din 
Ierihon de Elisei i i-au zis : « tii oare c  

Domnul ia pe st pânul t u i-l înal  
deasupra capului t u ?» i el a r spuns : 

tiu i eu, dar t ce i !»  
6.  A  zis  Ilie  :  «R mâi  aici,  c ci  Domnul  

 trimite la Iordan !» Iar Elisei a 
spuns : «Cât este de adev rat c  

Domnul  este  viu  i  cum  este  viu  i  
sufletul t u, tot a a de adev rat este c  nu 
te voi l sa singur !»  
7.  i  s-au  dus  amândoi  ;  s-au  dus  i  
cincizeci din fiii proorocilor i au stat 
deoparte în fa a lor, iar ei amândoi edeau 
lâng  Iordan.  
8. Atunci, luând Ilie mantia sa i 
strângând-o v tuc, a lovit cu ea apa i 
aceasta s-a strâns la dreapta i la stânga i 
au trecut ca pe uscat.  

Ie . 14, 21. Iosua 3, 16; 4, 23.  
9. Iar dup  ce au trecut, a zis Ilie c tre 
Elisei : «Cere ce s i fac, înainte de a fi 
luat  de  la  tine».  Iar  Elisei  a  zis  :  «Duhul  
care este în tine s  fie îndoit în mine !»  

3 Reg. 3, 5. Marc. 6, 22.  
10. R spuns-a Ilie : «Greu lucru ceri ! 
Dar de m  vei vedea când voi fi luat de la 
tine, va fi a a ; iar de nu m  vei vedea, nu 
va fi».  
11. Pe când mergeau ei a a pe drum i 
gr iau, deodat  s-a ivit un car i cai de 
foc i, desp indu-i pe unul de altul, a 
ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer.  

Sir. 48, 9, 12. 1 Mac. 2, 58.  
12. Iar Elisei se uita i striga : «P rinte, 

rinte, carul lui Israel i caii lui !» i 
apoi nu l-a mai v zut. i apucându- i 
hainele le-a sfâ iat în dou .  

Evr. 11, 5.  
13. Apoi, apucând mantia lui Ilie, care 

zuse de la acesta, s-a întors înapoi i s-
a oprit pe malul Iordanului.  
14. i a luat mantia lui Ilie care c zuse de 
la acesta i a lovit apa cu ea, zicând : 
«Unde este Domnul Dumnezeul lui Ilie 
?» i lovind, apa s-a tras la dreapta i la 
stânga i a trecut Elisei.  
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15. Iar fiii proorocilor cei din Ierihon, 
zându-l de departe, au zis : «Duhul lui 

Ilie s-a odihnit peste Elisei !» i au ie it 
înaintea lui i i s-au plecat pân  la 

mânt, zicându-i :  
3 Reg. 18, 12. 4 Reg. 2, 7.  

16. «Iat , la noi, robii t i, se afl  cincizeci 
de oameni voinici ; s  se duc  s  caute pe 
st pânul t u, poate l-a dus Duhul 
Domnului i l-a aruncat pe vreun munte 
sau într-o vale». Iar el a zis : «S  nu-i 
trimite i !»  
17. Ei îns  au st ruit mult pe lâng  el i 
el, v zând c  nu poate sc pa de ei, le-a 
zis : «Trimite i-i !» i au trimis ei 
cincizeci de oameni i au c utat trei zile 
i nu l-au g sit ;  

4 Reg. 8, 11.  
18. Întorcându-se apoi aceia la el în 
Ierihon, unde r sese în vremea aceea, 
a zis c tre ei Elisei : «Nu v-am spus eu s  
nu v  duce i ?»  
19.  Iar  locuitorii  cet ii  aceleia  au  zis  

tre Elisei : «Iat  a ezarea cet ii 
acesteia este bun , dup  cum poate vedea 
i st pânul nostru, dar apa nu este bun i 

mântul este neroditor».  
Ie . 15, 23.  

20. i el a zis : «Aduce i-mi o oal  nou  
i pune i sare în ea !»  

21. i i-au adus i a ie it el la fântâna de 
ap i, aruncând sarea în ea, a zis : «A a 
zice Domnul : Iat  am f cut apa aceasta 

toas i nu va mai pricinui nici 
mare, nici moarte, nici nerodire».  

22. i s-a f cut apa curat  pân  ast zi, 
dup  cuvântul pe care l-a spus Elisei.  
23.  De  acolo  s-a  dus  el  la  Betel.  i  cum 
mergea pe drum, au ie it din cetate ni te 
copii i s-au apucat s  râd  de al zicând : 
«Hai, ple uvule, hai !»  
24. Iar el, întorcându-se i v zându-i, i-a 
blestemat cu numele Domnului. Atunci, 
ie ind din p dure doi ur i, au sfâ iat din 
ei patruzeci i doi de copii.  

Deut. 18, 19. Ps. 43, 7. În el. 11, 17.  
25. De aici Elisei s-a dus la muntele 
Carmelului, iar de acolo s-a întors în 
Samaria.  

Iosua 19, 26.  
CAP. 3 

zboiul lui Ioram cu Moabi ii. 
1. Ioram, fiul lui Ahab, se f cuse rege 
peste Israel în Samaria, în anul al 
optsprezecelea al lui Iosafat, regele Iudei, 
i a domnit doisprezece ani.  

4 Reg. 1, 17.  
2. Acesta a f cut lucruri netrebnice în 
ochii Domnului, dar nu a a cum f cuse 
tat l s u i mama sa, c ci el a dep rtat 
stâlpii cu pisanii f cu i în cinstea lui Baal, 
pe care-i f cuse tat l s u.  

3 Reg. 16, 32.  
3.  Dar  de  p catele  lui  Ieroboam,  fiul  lui  
Nabat, care a dus pe Israel în r cire, s-a 
inut i el i nu s-a l sat de ele.  

3 Reg. 12, 28; 15, 26.  
4. Me a, regele Moabului, era bogat în 
vite i trimitea regelui lui Israel câte o 
sut  de mii de miei i câte o sut  de mii 
de berbeci netun i.  
5. Dar când a murit Ahab, regele 
Moabului s-a r zvr tit împotriva regelui 
lui Israel.  

3 Reg. 21, 29. 4 Reg. 1, 1.  
6. În vremea aceea a ie it regele Ioram 
din Samaria i a num rat tot Israelul ;  
7. Iar dup  aceea s-a dus la Iosafat, regele 
Iudei, s -i zic  : «Regele Moabului s-a 

zvr tit asupra mea. Vrei s  mergi cu 
mine la r zboi împotriva Moabului ?» Iar 
acesta a zis : «Merg. Cum e ti tu, a a sunt 
i eu ; cum este poporul t u, a a este i al 

meu  i  cum  sunt  caii  t i,  a a  sunt  i  ai  
mei !»  

3 Reg. 22, 4.  
8. Apoi a zis : «Pe ce drum s  mergem ?» 
Iar el a r spuns : «Pe calea pustiului 
Edomului».  
9. i a plecat regele lui Israel i regele 
Iudei i regele Edomului i au înconjurat 
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cale de apte zile ; dar nu era ap  pentru 
tire i pentru vitele ce veneau în urm .  

2 Paral. 21, 9.  
10. Atunci a zis regele lui Israel : «Ah, 
iat  a chemat Domnul pe ace ti trei regi 
ca s -i dea în mâinile lui Moab».  
11.  Iar  Iosafat  a  zis  :  «Nu  este  oare  pe  
aici vreun prooroc al Domnului, ca s  
întreb m pe Domnul prin el ?» i auzind, 
unul din slujitorii regelui lui Israel a zis : 
«Este aici Elisei, fiul lui Safat, care turna 
ap  pe mâini lui Ilie».  

3 Reg. 22, 5.  
12. A zis Iosafat : «El are cuvântul 
Domnului». i s-au dus la el regele lui 
Israel i regele Iudei i regele Edomului.  
13. Atunci a zis Elisei c tre regele lui 
Israel : «Ce poate fi între mine i tine ? 
Du-te la proorocii tat lui t u i la 
proorocii mamei tale !» Iar regele lui 
Israel a zis c tre el : «Ba nu, c ci Domnul 
a  chemat  aici  pe  ace ti  trei  regi  ca  s -i  
dea în mâinile lui Moab».  
14.  Iar  Elisei  a  zis  :  «Pe  cât  este  de  
adev rat c  Domnul Savaot, C ruia 
slujesc, este viu, tot a a este de adev rat 

 de nu a  cinsti pe Iosafat, regele Iudei, 
nici nu m-a  uita la tine i nici nu te-a  
vedea !  

1 Reg. 15, 26. Ps. 14, 4.  
15. Acum îns  chema i-mi un cânt re  !» 
i dac  a început acesta a cânta, s-a atins 

mâna Domnului de Elisei  
1 Reg. 16, 16. 4 Reg. 4, 27.  

16. i acesta a zis : «A a gr ie te 
Domnul : Face i în valea aceasta an uri.  
17. C ci a a zice Domnul : Nu ve i vedea 
vânt, nici ploaie nu ve i vedea, dar valea 
aceasta se va umplea de ap , din care ve i 
bea i voi i vitele voastre cele mici i 
cele mari.  
18. Îns  acesta este pu in lucru în ochii 
Domnului.  El  i  pe  Moab  îl  va  da  în  
mâinile voastre ;  

19. i ve i bate toate cet ile cele înt rite 
i toate cet ile însemnate, to i copacii cei 

mai buni îi ve i t ia i toate izvoarele de 
ap  le ve i astupa i toate ogoarele cele 
mai bune le ve i strica cu pietre».  
20. Diminea a îns , când se în a darul 
de pâine, deodat  s-a rev rsat ap  pe 
drumul dinspre Edom i s-a umplut 

mântul de ap .  
Ie . 29, 39.  

21. i când au auzit Moabi ii c  vin regii 
 se bat  cu ei, s-au adunat to i care erau 

în stare s  poarte arme, ba i cei mai 
trâni i au stat da hotar.  

22. Iar diminea a s-au sculat de noapte i, 
când a str lucit soarele deasupra apei, 
Moabi ilor li s-a p rut din dep rtare c  
apa aceea este ro ie ca sângele.  
23. i au zis : «Acela este sânge. Regii 
aceia s-au luptat între ei r nindu-se unul 
pe altul. Acum la prad , Moabe !»  
24. i au venit ei spre tab ra israelit . i 
s-au sculat Israeli ii i au început a bate 
pe Moabi i i ace tia au fugit de ai, iar ei 
i-au urm rit mereu i au b tut pe Moabi i.  
25. Cet ile lor le-au d râmat i în toate 
ogoarele cele mai bune au aruncat fiecare 
cu pietre i le-au umplut cu pietre ; toate 
izvoarele de ap  le-au astupat i to i 
copacii cei mai buni i-au t iat ; apoi 
pr tia ii au înconjurat Chir-Hare etul i 
l-au luat i n-au l sat decât numai 
pietrele.  
26. Atunci, v zând regele Moabului c  
este biruit în r zboi, a luat cu sine apte 
sute de oameni, deprin i la mânuirea 
sabiei, ca s  p trund  la regele Edomului, 
dar n-a putut.  
27. Deci a luat pe fiul s u cel întâi n scut, 
care trebuia s  domneasc  în locul lui, i 
l-a adus ardere de tot pe zid. Aceasta a 
pricinuit o mare mânie asupra Israeli ilor 
i s-au dus de la el, întorcându-se în ara 

lor.  
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Fac. 22, 2. Lev 20, 2. Ps. 105, 37. Am. 2, 1.  
CAP. 4 
Minunile Lui Elisei. 
1. În vremea aceea o femeie a unuia din 
fiii proorocilor striga c tre Elisei, zicând : 
«Robul t u, b rbatul meu a murit i tu tii 

 robul t u era om cu temere de 
Domnul. Acum îns  iat  c  au venit 
datornicii s  ia robi pe amândoi fiii mei 
!»  

Lev 25, 39. Mat. 18, 23.  
2.  Elisei  îns  i-a  zis  :  «Ce  s i  fac  ?  
Spune-mi  ce  ai  tu  în  cas  ?»  Iar  ea  a  

spuns : «Roaba ta n-are în cas  nimic, 
afar  de un vas cu untdelemn».  

3 Reg. 17, 14.  
3.  A  zis  Elisei  :  «Mergi  i  împrumut  
vase din alt  parte, pe la to i vecinii t i.  
4. Ia vase goale cât de multe i apoi intr  
i- i încuie u a dup  tine i dup  fiii t i ; 

apoi toarn  untdelemn în toate vasele 
acelea i pe cele pline d -le la o parte».  
5. i ducându-se ea de la dânsul a încuiat 

a dup  sine i dup  fiii s i ; i ace tia îi 
deau vasele i ea le umplea.  

6. Iar dac  s-au umplut vasele, a zis ea 
tre  fiul  s u  :  «Mai  d -mi  un  vas».  El  

îns  a  zis  :  «Nu  mai  sunt  vase».  i  
untdelemnul a încetat s  curg .  
7. i venind, ea a spus omului lui 
Dumnezeu, iar acesta a zis : «Du-te i 
vinde untdelemnul i- i pl te te datoriile 
tale, iar cu ceea ce va r mâne, cu aceea 
vei tr i tu cu fiii t i».  
8. Într-una din zile a venit Elisei la 

unem i acolo o femeie bogat  l-a poftit 
la mas i dup  aceea, ori de câte ori 
trecea pe acolo, totdeauna se ab tea s  

nânce.  
Iosua 19, 18.  

9. i a zis aceasta c tre b rbatul s u : «Eu 
tiu c  omul lui Dumnezeu care trece 

mereu pe aici este sfânt ;  
10. S -i facem dar un mic foi or sus i s -
i punem acolo un pat, o mas , un scaun i 

un sfe nic i, când va veni pe la noi, s  se 
duc  acolo».  
11. Venind deci Elisei într-o zi acolo i 
intrând în foi or, s-a culcat acolo.  
12.  i  a  zis  c tre  Ghehazi,  sluga  sa  :  
«Cheam  pe unamiteanca aceasta !» i 
a chemat-o i ea a stat înaintea lui.  
13. Apoi a zis lui Ghehazi : «Zi-i : Iat  tu 
te îngrije ti atâta de noi. Ce s i facem ? 
Nu cumva ai nevoie s  vorbim pentru 
tine cu regele sau cu c petenia o tirii ?» 
Iar ea a zis : «Nu, c ci tr iesc în pace în 
mijlocul poporului meu».  
14. Zis-a iar i Elisei c tre Ghehazi : 
«Atunci ce s -i fac ?» Iar Ghehazi a 

spuns  :  «Iat ,  n-are  nici  un  copil  i  
rbatul ei este b trân».  

15. i a zis Elisei : «Cheam-o încoace !» 
i a chemat-o i ea a stat în u .  

16. Iar Elisei a zis : «La anul pe vremea 
asta vei ine în bra e un fiu». Ea a r spuns 
: «Nu, omule al lui Dumnezeu i st pânul 
meu, nu am gi pe roaba ta !»  
17. Dar femeia aceea a z mislit i în anul 
urm tor, chiar pe vremea aceea, a n scut 
un fiu, dup  cum îi spusese Elisei.  
18. Crescând acel copii, s-a dus întruna 
din zile la tat l s u, la secer tori.  

Iudit. 8, 2-3.  
19.  i  a  zis  c tre  tat l  s u  :  «Vai,  m  
doare capul !» Iar acesta a zis c tre o 
slug  : «Du-l la mama lui !»  
20. i l-a luat i l-a dus la mama lui. i a 
stat pe bra ele ei pân  la amiaz i a 
murit.  
21. Atunci ea s-a dus i l-a pus în patul 
omului lui Dumnezeu i l-a încuiat acolo 
i a ie it.  

22. Apoi a chemat pe b rbatul s u i a zis 
: «Trimite-mi o slug i o asin , c ci m  
duc pân  la omul lui Dumnezeu i m  
întorc îndat ».  



pag. 501/1780 

23. B rbatul a zis : «De ce s  te duci la el 
? Ast zi nu este nici lun  nou , nici zi de 
odihn ». Ea a zis : «Fii pe pace !»  
24. i punând aua pe asin , a zis c tre 
sluga sa : «Ia-o i porne te, dar s  nu m  
opre ti din mers pân  nu- i voi spune eu 
!»  
25. i pornind, s-a dus la omul lui 
Dumnezeu, în muntele Carmelului. i 
când a v zut-o omul lui Dumnezeu din 
dep rtare, a zis c tre sluga sa Ghehazi : 
«Asta este unamiteanca aceea !  

Iosua 19, 26. 4 Reg. 2, 25.  
26. Alearg  întru întâmpinarea ei i 
întreab-o : E ti s toas  ? i b rbatul 

u e s tos ? i copilul t u e s tos ?»  
27. i ea a r spuns : «Sunt s to i !» Iar 
dac  a ajuns pe munte la omul lui 
Dumnezeu, s-a apucat de picioarele lui. 
Atunci Ghehazi a venit s  o dea la o parte 
; dar omul lui Dumnezeu i-a zis : «Las-o, 

ci  este  cu  sufletul  am rât  i  Domnul  a  
ascuns aceasta de mine i nu mi-a ar tat».  

4 Reg. 3, 15.  
28. Iar ea a zis :  «Au cerut-am eu fiu de 
la domnul meu ? N-am zis eu oare, nu 
am gi pe roaba ta ?»  
29. Atunci Elisei a zis c tre Ghehazi : 
«Încinge- i mijlocul t u, ia toiagul meu în 
mâna ta i du-te ; de vei întâlni pe cineva, 

 nu-i dai bun  ziua, s  nu-i r spunzi, i 
 pui toiagul meu pe fa a copilului !»  

Luc. 10, 4.  
30. Iar mama copilului a zis : «Pe cât este 
de adev rat c  Domnul este viu, cum este 
viu i sufletul t u, tot a a este de adev rat 

 nu te voi l sa !»  
4 Reg. 2, 2.  

31. Atunci el s-a sculat i s-a dus dup  
dânsa. Ghehazi îns  s-a dus înaintea lor i 
a pus toiagul pe fa a copilului ; dar n-a 
fost nici glas, nici r spuns. i a ie it 
Ghehazi întru întâmpinarea lui Elisei i i-
a spus, zicând : «Copilul nu se treze te !»  

32. Intrând Elisei în cas , a v zut copilul 
mort, întins în patul s u.  
33. i dup  ce a intrat, a încuiat u a dup  
sine i s-a rugat Domnului.  

Mat. 6, 6.  
34. Apoi s-a ridicat i s-a culcat peste 
copil i i-a pus buzele sale pe buzele lui 
i ochii s i pe ochii lui i palmele sale pe 

palmele lui i s-a întins pe el i a înc lzit 
trupul copilului.  
35. Sculându-se apoi, Elisei s-a plimbat 
prin foi or înainte i înapoi. Dup  aceea 
s-a dus i s-a întins iar peste copil. i a 
str nutat copilul de apte ori i i-a 
deschis copilul ochii.  

4 Reg. 8, 1.  
36. Atunci a chemat pe Ghehazi i i-a zis 
: «Cheam  pe unamiteanca aceea !» i 
acela a chemat-o i, venind ea, i-a zis : 
«Ia- i copilul !»  

3 Reg. 17, 22. Evr. 11, 35.  
37. Iar ea apropiindu-se, a c zut la 
picioarele lui i s-a închinat pân  la 

mânt. Apoi i-a luat copilul i a ie it.  
3 Reg. 17, 23-24. Evr. 11, 35.  

38. Iar Elisei s-a întors la Ghilgal i era 
foamete în p mântul acela i fiii 
proorocilor edeau înaintea lui. i a zis 
Elisei slugii sale : «Pune c ldarea cea 
mare i fierbe ceva pentru fiii 
proorocilor».  
39. Iar unul dintr-în ii, ie ind la câmp s  
adune verde uri, a g sit o buruian  

lbatic , ag toare, a cules din ea roade 
o poal  plin i, venind, le-a aruncat în 

ldarea cu fiertur , f  s  le cunoasc .  
40. Apoi le-a dat s  m nânce. Dar îndat  
ce au început a mânca, au strigat : «Omul 
lui Dumnezeu, în c ldare este moarte !» 
i n-au mai putut s  m nânce.  

41.  Iar  el  a  zis  :  «Aduce i  f in  !»  i  a  
pres rat-o în c ldare i a zis c tre 
Ghehazi : «D  oamenilor s  m nânce !» 
i n-a mai r mas în c ldare nimic 

tor.  
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42. Tot pe atunci a venit un om din Baal-
ali a i a adus omului lui Dumnezeu 

pârg  de pâine dou zeci de pâini de orz i 
gr un e proaspete de grâu într-un s cu or. 
Elisei a zis : «Da i oamenilor s  m nânce 
!»  

Num. 18, 13, 19.  
43.  Iar  sluga sa  a  zis  :  «Ce s  dau eu de  
aici la o sut  de oameni ?» Zis-a Elisei : 
«D  oamenilor s  m nânce ; c ci a a zice 
Domnul  :  Se  vor  s tura  i  va  mai  i  

mâne».  
Mat. 15, 33. Ioan 6, 7.  

44. i a dat i s-au s turat i a mai r mas, 
dup  cuvântul Domnului.  

Mat. 15, 37. Marc. 8, 8. Luc. 9, 14.  
CAP. 5 
Vindecarea lui Neeman. Pedeapsa lui 
Ghehazi. 
1. Neeman, c petenia o tirii regelui 
Siriei,  era  om  de  seam i  cu  trecere  
înaintea st pânului s u, pentru c  prin 
Domnul d duse biruin  Sirienilor. Dar 
acest osta  vrednic ara lepros.  
2. O dat  Sirienii au ie it în cetate i între 
altele luaser  din p mântul lui Israel o 
copil , care acum slujea la femeia lui 
Neeman.  
3. Aceasta a zis c tre st pâna sa : «O, 
dac  st pânul meu s-ar duce la proorocul 
cel din Samaria, de bun  seam  s-ar 

dui de lepr ».  
4. Atunci s-a dus Neeman i a spus 
aceasta st pânului s u : «A a i a a zice 
feti a cea din p mântul lui Israel».  
5. Iar regele Siriei a zis c tre Neeman : 
«Scoal i  du-te  i  voi  trimite  i  eu  
scrisoare regelui lui Israel». i s-a dus 
Neeman, luând cu sine zece talan i de 
argint, ase mii de sicli de aur i zece 
rânduri de haine ;  
6. i a dus regelui lui Israel scrisoarea în 
care zicea : «Împreun  cu scrisoarea 
aceasta, trimit pe Neeman, sluga mea, ca 

 cure i lepra de pe el».  

7. Când a citit regele lui Israel scrisoarea, 
i-a rupt hainele sale i a zis : «Au doar  

eu sunt Dumnezeu, ca s  omor i s  fac 
viu, de trimite el la mine, ea s  vindec pe 
acest om de lepr  ? Iat  acum s  vede i i 

ti i c  el caut  pricin  de du nie 
împotriva mea».  

Deut. 32, 39.  
8. Când îns  a auzit Elisei, omul lui 
Dumnezeu, c  regele lui Israel i-a rupt 
hainele sale, a trimis s  i se spun  regelui 
: «Pentru ce i-ai rupt tu hainele tale ? 
Las -l s  vin  la mine i  vor cunoa te c  
este prooroc în Israel».  
9. i a venit Neeman cu caii i cu c ru a 
sa, oprindu-se la poarta casei lui Elisei.  
10. Iar Elisei a trimis la el pe sluga sa s -i 
zic  : «Du-te i te scald  de apte ori în 
Iordan, c i se va înnoi trupul t u i vei fi 
curat !»  

Luc. 17, 14. Ioan 9, 7.  
11. Neeman îns  s-a mâniat i a plecat, 
zicând : «Iat , socoteam c  va ie i el i, 
stând la rug ciune, va chema numele 
Domnului Dumnezeului s u, î i va pune 
mâna pe locul bolnav i va cur i lepra.  
12. Au doar  Abana i Farfar, râurile 
Damascului, nu sunt ele mai bune decât 
toate apele lui Israel ? Nu puteam eu oare 

 m  scald în ele i s  m  cur  ? i a a 
s-a întors i a plecat mânios.  
13. Dar slugile lui, apropiindu-se, i-au 
gr it i i-au zis : «St pâne, dac  
proorocul i-ar fi zis s  faci ceva 
însemnat, oare n-ai fi f cut ? Cu atât mai 
vârtos trebuie s  faci când i-a zis numai : 
Spal -te i vei fi curat !»  
14. Atunci el s-a coborât i s-a cufundat 
de apte ori în Iordan, dup  cuvântul 
omului lui Dumnezeu, i i s-a înnoit 
trupul ca trupul unui copil mic i s-a 
cur it.  

Luc. 4, 27.  
15. Atunci s-a întors la omul lui 
Dumnezeu cu to i cei ce-l înso eau i, 
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venind, a stat înaintea lui i a zis : «Iat  
am cunoscut c  în tot p mântul nu este 
Dumnezeu decât numai în Israel ! Deci, 
ia un dar de la robul t u !»  

Iosua 15, 19. 1 Reg. 25, 27.  
16.  Iar  Elisei  a  zis  :  «Pe  cât  este  de  
adev rat c  Domnul, înaintea C ruia 
slujesc, este viu, tot atât este de adev rat 

 nu voi primi».  
17. Acela îns  îl silea s  primeasc , dar el 
n-a vrut. Atunci a zis Neeman : «Dac  
nu, atunci s  sa dea robului t u p mânt 
cât pot duce doi catâri, pentru c  de aici 
înainte robul t u nu va mai aduce arderi 
de tot i jertfe la al i dumnezei afar  de 
Domnul.  
18. Numai iat  ce s  ierte Domnul 
robului t u : Când va merge st pânul meu 
în templul lui Rimon, ca s  se închine 
acolo, i se va sprijini de mâna mea, i 

 voi închina i eu în templul lui 
Rimon, atunci, pentru închinarea mea în 
templul lui Rimon, s  ierte Domnul pe 
robul t u la asemenea întâmplare».  
19. Elisei l-a r spuns : «Mergi în pace !» 

i el s-a dus.  
20. Iar dac  s-a dep rtat pu in, Ghehazi, 
sluga lui Elisei, omul lui Dumnezeu, i-a 
zis : «Iat , st pânul meu n-a vrut s  ia din 
mâna acestui Neeman Sirianul ceea ce i-a 
adus. Pe cât de adev rat c  Domnul este 
viu, a a este de adev rat c  voi alerga 
dup  el i voi lua de la el ceva».  
21. i a alergat Ghehazi dup  Neeman, 
iar Neeman, v zându-l alergând dup  el, 
s-a coborât din c ru  înaintea lui i a zis 
: «Cu pace vii ?»  
22. i Ghehazi a r spuns : «Cu pace. M-a 
trimis st pânul meu s i spun : Iat  au 
venit acum la mine din muntele lui 
Efraim doi tineri din fiii proorocilor ; d -
le un talant de argint i dou  rânduri de 
haine».  

23. i a zis Neeman : «Ia, rogu-te, doi 
talan i de argint». i l-a rugat, i a legat 
doi talan i de argint în doi saci i dou  
rânduri de haine i le-a dat la dou  slugi 
care le-a dus înaintea lui.  
24. Iar dac  au ajuns sub deal, le-a luat 
din mâinile lor i le-a ascuns în cas . 
Apoi a dat drumul oamenilor de s-au dus.  
25.  Când  îns  a  venit  i  s-a  ar tat  
st pânului s u, Elisei i-a zis : «De unde 
vii Ghehazi ?» i El a r spuns : «Robul 

u n-a fost nic ieri».  
26. Iar Elisei i-a zis : «Au doar inima mea 
nu te-a întov it când omul acela s-a 
dat jos din c ru i a venit în 
întâmpinarea ta ? Este timpul oare s  iau 
argint i haine, m slini i vii, vite mari 
sau m runte, robi sau roabe ?  
27. S  se lipeasc  dar lepra lui Neeman 
de tine i de urma ii t i în veci». i a ie it 
Ghehazi de la Elisei alb de lepr  ca 

pada.  
Ie . 4, 6-7. Num. 12, 10. 2 Reg. 3, 29.  

CAP. 6 
Alte minuni f cute de Elisei. 
1. Atunci au zis fiii proorocilor c tre 
Elisei : «Iat , locul unde tr im aici la tine 
e strâmt pentru noi.  

4 Reg. 4, 38.  
2. S  mergem dar la Iordan i s  lu m de 
acolo fiecare câte o bârn i s  ne facem 
locuin  acolo».  
3. i el a zis : «Duce i-v  !» Iar unul a zis 
: «F  mil i mergi i tu cu robii t i !» i 
el a zis : «Merg !» i s-a dus cu ei.  
4. i ajungând la Iordan, s-au apucat de 

iat copaci.  
5. i când a pr lit unul o bârn , i-a 

zut toporul în ap i a strigat acela i a 
zis : «Ah, st pânul meu ! Acesta îl 
luasem împrumut !»  
6. A zis omul lui Dumnezeu : «Unde a 

zut ?» i acela i-a ar tat locul. Iar 
Elisei a t iat o bucat  de lemn i, 
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aruncând-o acolo, a ie it toporul 
deasupra. Apoi a zis : «Ia- i-l !»  
7. i acela a întins mâna i l-a luat.  
8. În vremea aceea s-a ridicat regele 
Siriei cu r zboi împotriva Israeli ilor i s-
a sf tuit cu slujitorii s i zicând : «Am s  

ez tab ra în cutare sau în cutare loc».  
9. i a trimis omul lui Dumnezeu la 
regele lui Israel s  i se spun  : «P ze te-
te de a trece prin locul acela ; c ci acolo 
s-au ascuns Sirienii».  
10. i a trimis regele lui Israel la locul 
acela de care-i gr ise omul lui Dumnezeu 
i-i spusese s  se fereasc i s-a p zit de 

el mereu.  
11. i s-a nelini tit inima regelui Siriei de 
întâmplarea aceasta i, chemând pe 
slujitorii s i, a zis : «Spune i-mi care din 
ai vo tri este în leg tur  cu regele lui 
Israel ?»  
12. i r spunzând unul din slujitori, a zis 
: «Nimeni, st pânul meu rege. Dar Elisei 
proorocul, pe care-l are Israel, spune 
regelui lui Israel pân i cuvintele ce le 
gr ie ti tu în odaia ta de culcare».  
13. A zis regele : «Duce i-v i afla i 
unde este, c ci am s  trimit s -l iau». i i 
s-a spus : «Iat , este în Dotan».  

Fac. 37, 17.  
14. i a trimis acolo cai i care i mul ime 
de o tire, care au venit noaptea i au 
împresurat cetatea.  
15. Iar diminea a slujitorul omului lui 
Dumnezeu, sculându-se i ie ind a v zut 

tirea împrejurul cet ii, i caii i carele ; 
i a zis slujitorul s u c tre el : «Vai, 

st pânul meu ! Ce s  facem ?»  
16. El îns  i-a zis : «Nu te teme, pentru c  
cei ce sunt cu noi sunt mai numero i 
decât cei ce sunt cu ei».  

2 Paral. 32, 7. 1 Ioan 4, 4.  
17. i s-a rugat Elisei i a zis : «Doamne, 
deschide-i ochii ca s  vad  !» i a deschis 
Domnul ochii slujitorului i acesta a 

zut  c  tot  muntele  era  plin  de  cai  i  
care de foc împrejurul lui Elisei.  

Num. 24, 4. Mat. 26, 53. Fapt. 27, 23. Evr. 1, 14.  
18. Iar când au venit asupra lui Sirienii, 
Elisei s-a rugat Domnului i a zis : 
«Love te-i  cu  orbire  !»  i  Domnul  i-a  
orbit, dup  cuvântul lui Elisei.  

Fac. 19, 11.  
19. Apoi Elisei le-a zis : «Nu este acesta 
drumul i nici cetatea nu este aceasta. Dar 
veni i dup  mine i eu v  voi duce la 
omul acela pe care-l c uta i !» i i-a dus 
în Samaria.  
20. Iar la intrarea lor în Samaria, Elisei a 
zis : «Doamne, deschide-ne ochii ca s  
vad  !» i le-a deschis Domnul ochii i 
au v zut c  sunt în Samaria.  
21. i v zându-i, regele lui Israel a zis 

tre Elisei : «S -i ucid, p rinte ?»  
22.  Iar  Elisei  a  zis  :  «S  nu-i  ucizi.  Au  
doar  cu arcul t u i cu sabia ta i-ai prins 
ca s -i ucizi ? D -le pâine i ap , s  

nânce i s  bea i apoi s  se duc  la 
domnul lor».  

3 Reg. 20, 31. Pild. 25, 22. Rom. 12, 20.  
23. i le-a f cut mas  mare i ei au 
mâncat i au b ut. Dup  aceea le-a dat 
drumul i s-au dus la st pânul lor. i n-au 
mai venit taberele siriene în ara lui 
Israel.  
24. Dup  aceea a adunat Benhadad, 
regele Siriei, toat  o tirea sa i a venit i a 
împresurat Samaria.  
25.  i  a  fost  în  Samaria  foamete  mare  în  
timpul împresur rii lor, încât un cap de 
asin se vindea cu optzeci de sicli de 
argint i un sfert de c ân  de ceap  

lbatic  se vindea cu cinci sicli de 
argint.  

4 Reg. 7, 18.  
26. i trecând odat  regele lui Israel pe 
zid, o femeie, plângând, i-a zis : «Ajut -

, domnul meu rege !»  
27. i regele i-a zis : «De nu te va ajuta 
Domnul, cu ce te pot ajuta eu ? Au doar  
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eu vin de la arie sau de la teascuri ?» 
Apoi i-a zis regele : «Ce ai ?» Iar ea a 

spuns :  
28. «Iat , femeia aceasta mi-a zis : D  pe 
fiul t u s -l mânc m ast zi, iar pe fiul 
meu îl vom mânca mâine.  

Deut. 28, 53.  
29. i a a am fiert noi pe fiul meu i l-am 
mâncat ; i a doua zi am zis c tre ea : D  
acum pe fiul t u s -l mânc m. Ea îns  a 
ascuns pe fiul s u».  

Lev 26, 29. Plâng. 4, 10. Iez. 5, 10.  
30. i auzind regele cuvintele femeii, i-a 
rupt hainele i apoi a trecut înainte pe 
zidul cet ii, iar poporul a v zut c  pe 
din untru trupul s u era îmbr cat în hain  
de jale.  

4 Reg. 5, 7.  
31.  Apoi  a  zis  regele  :  «S  m  
pedepseasc  Dumnezeu cu toat  asprimea 
dac  va r mâne azi capul lui Elisei, fiul 
lui Safat, pe umeri».  
32. Elisei îns edea în casa sa i b trânii 
edeau împreun  cu el. i a trimis regele 

un  om  al  s u  ;  dar  înainte  de  a  veni  cel  
trimis la el, el a zis c tre b trâni : « ti i 
voi oare c  acest fiu de uciga  a trimis s  
mi se taie capul ? B ga i de seam  ; când 
va veni trimisul lui, s  încuia i u a i s -l 
opri i la u . Dar iat i zgomotul pa ilor 
st pânului s u se aude în urma lui !»  
33.  i  înc  gr ind  el  cu  ei,  a  venit  la  el  
trimisul i a zis : «Iat , ce necaz a venit 
de la Domnul ! Ce s  mai a tept m acum 
de la Domnul ?»  
CAP. 7 
Ieftin tatea în Samaria. 
1. Iar Elisei a zis : «Asculta i cuvântul 
Domnului ! A a zice Domnul : Mâine, pe 
vremea aceasta, în poarta Samariei o 

sur  de f in  din cea mai bun  va fi un 
siclu i dou  m suri de orz tot un siclu».  
2. Slujba ul de al c rui bra  se sprijinea 
regele a r spuns : «Chiar dac  Domnul ar 
deschide ferestrele cerului nici atunci n-

ar putea fi una ca aceasta !» Iar Elisei a 
zis : «Iat  a a ai s  vezi cu ochii t i, dar 
tu nu vei mânca din acelea !»  

4 Reg. 5, 18.  
3. În vremea aceasta la poarta Samariei se 
aflau patru oameni lepro i i ziceau unul 

tre altul : «Ce edem noi aici i 
tept m moartea ?  

Lev 13, 46.  
4. De ne vom hot rî s  ne ducem în 
cetate, în cetate e foamete i vom muri 
acolo ; iar dac  vom edea aici, tot vom 
muri. S  ne ducem mai bine în tab ra 
Sirienilor  !  De ne  vor  l sa  cu  via ,  vom 
tr i, de nu, vom muri».  
5. i s-au sculat ei în amurg, ca s  se 
duc  în tab ra Sirienilor. Dar când au 
ajuns la marginea taberei Sirienilor, acolo 
nu mai era nici un om ;  
6. C ci Domnul f cuse în tab ra 
Sirienilor s  se aud  zgomot de care i 
nechezat de cai i zgomot de o tire mare. 

i  au  zis  ei  unul  c tre  altul  :  «De  bun  
seam , regele lui. Israel a tocmit s  vin  
împotriva noastr  pe regii Heteilor i ai 
Egiptului».  

2 Reg. 5, 24. 3 Reg. 10, 29. 4 Reg. 19, 7. Iov 15, 21.  
7. i s-au sculat i au fugit în amurg i i-
au l sat corturile, caii, asinii lor i toat  
tab ra cum era i au fugit, ca s i scape 
via a.  
8. Ajungând deci lepro ii aceia la 
marginea taberei, au intrat într-un cort i 
au mâncat i au b ut i au luat de acolo 
argint i aur i haine i s-au dus de le-au 
ascuns. i s-au mai dus i în alt cort i au 
luat i de acolo i au ascuns.  
9. Apoi au zis unul c tre altul : «Ceea ce 
facem, nu facem bine. Ziua aceasta este 
zi de veste bun . Dac  întârziem i 

tept m lumina zilei atunci vina va 
dea asupra noastr . Hai deci s  vestim 

casa regelui !»  
10. i au venit ei i au strigat pe portarii 
cet ii i le-au povestit, zicând : «Noi am 
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fost în tab ra Sirienilor i iat  acolo nu se 
vedea nimeni i nu se auzea nimic, ci 
numai cai lega i i corturi cum trebuie s  
fie».  
11. i portarii au strigat i au dat de veste 
la casa regelui.  
12. i s-a sculat regele noaptea i a zis 
slugilor sale : «Am s  v  spun ce fac 
Sirie cu noi : Ei tiu c  noi suferim de 
foame i au ie it din tab i s-au ascuns 
în  câmp,  cugetând  a a  :  Când  vor  ie i  ei  
din cetate, îi vom prinde vii i vom n li 
în cetate».  
13. Dar unul din cei ce slujeau înaintea 
lui a r spuns i a zis : «S  se ia cei cinci 
cai r ma i care mai sunt în cetate (din 
toat  tab ra lui Israel numai atâta mai 

sese ; cealalt  tab  a lui Israel 
pierise toat ) i s  trimitem oameni s  
vad ».  
14. Au luat deci dou  perechi de cai 
înh ma i la c ru e i a trimis regele pe 
urma o tirii siriene, zicând : «Duce i-v  
i vede i !»  

15. i s-au dus dup  ei pân  la Iordan i 
iat  tot drumul era sem nat cu haine i cu 
lucruri aruncate de Sirieni în graba lor. i 
s-au întors trimi ii i au spus regelui.  
16. Atunci a ie it poporul i a pr dat 
tab ra sirian i a fost m sura de f in  
din cea mai bun  un siclu i dou  m suri 
de orz un siclu, dup  cuvântul Domnului.  
17. Iar regele a luat pe slujitorul acela de 
mâna c ruia se sprijinea i l-a rânduit de 
paz  la poarta cet ii ; acesta a fost c lcat 
în picioare de popor i a murit la poart , 
cum zisese omul lui Dumnezeu când 
venise trimisul regelui la el ;  

4 Reg. 7, 2.  
18. Pentru c  atunci când omul lui 
Dumnezeu a spus regelui a a : «Mâine pe 
vremea aceasta în poarta Samariei dou  

suri de orz vor fi un siclu i o m sur  

de f in  din cea mai bun  va fi tot un 
siclu»,  
19. Atunci acest slujitor a r spuns omului 
lui Dumnezeu i a zis : «Chiar dac  
Domnul va deschide ferestrele cerului, 
nici atunci n-ar putea fi una ca aceasta !» 
Iar Elisei i-a zis : «Vei vedea-o cu ochii 

i, dar nu vei mânca din ea !»  
4 Reg. 7, 2.  

20. i a a s-a întâmplat cu el : l-a c lcat 
poporul în poart i a murit.  
CAP. 8 
Proorocii ale lui Elisei. 
1. În vremea aceea a gr it Elisei cu 
femeia c reia îi înviase copilul i i-a zis : 
«Scoal i du-te de la casa ta i tr ie te 
unde vei putea, c ci Domnul a chemat 
foametea i aceea va veni asupra 

mântului pentru apte ani».  
4 Reg. 4, 35.  

2. i s-a sculat femeia aceea i a f cut 
dup  cuvântul omului lui Dumnezeu i s-
a dus ea i casa sa i a tr it în p mântul 
Filistenilor apte ani.  
3. Iar dup  trecerea celor apte ani s-a 
întors femeia aceea din p mântul 
Filistenilor i a venit s  roage pe rege 
pentru casa sa i pentru arina sa.  
4. Tocmai atunci regele vorbea cu 
Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, i a 
zis : «Poveste te-mi tot ce este mai 
însemnat din câte a f cut Elisei !»  
5. i pe când istorisea el regelui despre 
copilul înviat de Elisei, a rugat pe rege 
pentru casa sa i pentru arina sa. i a zis 
Ghehazi : «St pânul meu rege, aceasta 
este chiar femeia aceea i el este acel fiul 
al ei pe care l-a înviat Elisei».  
6. i a întrebat regele i pe femeie i i-a 
povestit i ea. Atunci regele i-a dat pe 
unul de la curte, zicând : «S  i se întoarc  
toate câte sunt ale ei i toate veniturile 
arinei din ziua când ea a p sit arina 

pân  acum».  
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7. i a venit Elisei în Damasc, când 
Benhadad, regele Siriei, era bolnav. i i 
s-a spus acestuia i i s-a zis : «A venit 
aici omul lui Dumnezeu».  
8. Iar regele a zis c tre Hazael : «Ia în 
mâna ta un dar i du-te în întâmpinarea 
omului lui Dumnezeu i întreab  pe 
Domnul prin el, zicând : M  voi 
îns to i eu, oare, de boala aceasta ?»  

4 Reg. 5, 5.  
9. i s-a dus Hazael în întâmpinarea lui i 
a luat dar în mâna sa din cele mai bune 
lucruri din Damasc cât pot duce patruzeci 
de c mile i a venit i a stat înaintea fe ei 
lui i a zis : «Benhadad, fiul t u, regele 
Siriei, m-a trimis la tine s  întreb : M  
voi îns to i eu, oare, de boala aceasta 
?»  
10.  Iar  Elisei  i-a  zis  :  «Du-te  i  spune-i  :  
«Te vei îns to i !» Cu toate acestea, 
Domnul mi-a descoperit c  el va muri».  
11. i i-a îndreptat Elisei privirile spre 
Hazael i l-a privit mult, apoi a plâns 
omul lui Dumnezeu.  

4 Reg. 2, 17. Ier. 14, 17. Luc. 19, 41.  
12. i a zis Hazael. «De ce plânge 
domnul meu ?» i el a zis : «Pentru c  
tiu  ce  r u  ai  s  faci  tu  fiilor  lui  Israel  ;  
ria lor o vei da focului, pe tinerii lor cu 

sabia îi vei ucide, pe copiii lor de sân îi 
vei omorî i pe cele îns rcinate ale lor le 
vei t ia».  

4 Reg. 10, 32; 12, 17; 13, 3.  
13. A zis Hazael : «Robul t u este câine 
ca s  fac  asemenea lucru necugetat ?» i 
Elisei a zis : «Domnul mi-a ar tat în tine 
pe regele Siriei».  

3 Reg. 19, 15.  
14.  i  s-a  dus  Hazael  de  la  Elisei  i  a  
venit la domnul s u i acesta i-a zis : «Ce 
i-a gr it Elisei ?» Iar el a zis : «Mi-a 

gr it c  ai s  te faci s tos».  
15. A doua zi îns  a luat o învelitoare, a 
udat-o  cu  ap ,  a  pus-o  pe  fa a  lui  i  a  

murit regele. i în locul lui s-a f cut rege 
Hazael.  
16. În anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui 
Ahab, regele lui Israel, în locul lui 
Iosafat, regele Iudei, s-a f cut rege Ioram, 
fiul lui Iosafat, regele Iudei.  

2 Paral. 21, 3.  
17.  Acesta  era  de  treizeci  i  doi  de  ani  
când s-a f cut rege.  

2 Paral. 21, 20.  
18. El a domnit în Ierusalim opt ani i a 

it  pe  urma  regilor  lui  Israel,  cum  se  
purtase casa lui Ahab, pentru c  fata lui 
Ahab era so ia lui Iosafat i a f cut 
lucruri rele în ochii Domnului.  

4 Reg. 16, 3. 2 Paral. 18, 1; 21, 4.  
19. Cu toate acestea Domnul n-a vrut s  
piard  pe Iuda pentru David, robul S u, 
deoarece îi f duise c  îi va da 
totdeauna o f clie printre fiii s i.  

2 Reg. 7, 16.  
20. În zilele lui Ioram a ie it Edom de sub 
mâna lui Iuda i ei i-au pus rege.  

Fac. 27, 40. 2 Paral. 21, 8.  
21. i s-a dus Ioram la air i împreun  
cu el s-au dus toate carele lui. Apoi s-a 
sculat el noaptea i a lovit pe Edomi ii 
care-l împresuraser , i pe c peteniile 
carelor, dar poporul a fugit în corturile 
sale.  
22. Edom a ie it de sub mâna lui Iuda i a 

mas a a pân  în ziua de ast zi.  
23. i tot atunci a ie it i Libna. Celelalte 
fapte pe care le-a f cut Ioram, sunt scrise 
în cartea faptelor regilor lui Iuda.  

Iosua 21, 13.  
24. i  a r posat Ioram cu p rin ii  s i  i  a 
fost îngropat cu p rin ii s i în cetatea lui 
David, iar în locul lui s-a f cut rege 
Ohozia, fiul s u.  

2 Paral. 22, 1.  
25. În anul al doisprezecelea al lui Ioram, 
fiul lui Ahab, regele lui Israel, s-a f cut 
rege în Iuda Ohozia, fiul lui Ioram, regele 
Iudei.  
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26. Ohozia era de dou zeci i doi de ani 
când s-a f cut rege i a domnit un an în 
Ierusalim. Numele mamei lui era Atalia, 
fiica lui Omri, regele lui Israel.  

4 Reg. 11, 1.  
27. Ohozia a p it pe urmele casei lui 
Ahab i a f cut rele în ochii Domnului, ca 
i casa lui Ahab, pentru c  era înrudit cu 

casa lui Ahab.  
2 Paral. 22, 3.  

28. i s-a dus el cu Ioram, fiul lui Ahab, 
la r zboi împotriva lui Hazael, regele 
Siriei, la Ramot în Galaad. Atunci au 

nit Sirienii pe Ioram.  
3 Reg. 22, 29.  

29.  i  regele  Ioram  s-a  întors  ca  s  se  
vindece în Izreel de rana ce i-o 
pricinuiser  Sirienii la Ramot când se 
luptase cu Hazael, regele Siriei. Iar 
Ohozia,  fiul  lui  Ioram,  regele  Iudei,  a  
venit s -l vad  pe Ioram, fiul lui Ahab, în 
Izreel, c ci acesta era bolnav.  

4 Reg. 9, 15.  
CAP. 9 
Iehu uns rege. Moartea lui Ioram. 
Ohozia i Izabela. 
1. Atunci Elisei proorocul a chemat pe 
unul dintre fiii proorocilor i i-a zis : 
«Încinge i mijlocul i ia acest vas cu 
untdelemn în mâna ta i du-te la Ramot în 
Galaad.  

3 Reg. 18, 46. 4 Reg. 4, 29.  
2. Iar dac  vei ajunge acolo, caut  pe 
Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nim i, i, 
apropiindu-te, porunce te-i s  ias  dintre 
fra ii  lui  i  du-l  în  c mara  cea  mai  
din untru.  

3 Reg. 19, 16.  
3. Apoi ia vasul cu untdelemn i toarn  
pe capul lui i zi : A a zice Domnul : Iat  
te ung rege peste Israel. Dup  aceea 
deschide u a i fugi f  z bav ».  
4. i s-a dus tân rul, sluga proorocului, la 
Ramot în Galaad.  
5. i ajungând acolo, a v zut pe 

peteniile o tirii ezând i a zis : «Am 

un cuvânt c tre tine, c petenie !» i a zis 
Iehu : «C tre care din noi to i ?» Iar el a 
zis : «C tre tine, c petenie !»  
6. Atunci s-a sculat acesta i a intrat în 
cas . Iar tân rul a turnat untdelemn pe 
capul lui i i-a zis : «A a zice Domnul 
Dumnezeul lui Israel : Te ung rege peste 
poporul Domnului, peste Israel.  

2 Paral. 22, 7.  
7. Tu vei nimici casa lui Ahab, st pânul 

u, de la fa a Mea i vei r zbuna asupra 
Izabelei sângele robilor Mei, proorocii, i 
sângele tuturor slujitorilor Domnului.  

3 Reg. 21, 22. Os. 1, 4. Apoc. 2, 20.  
8.  Toat  casa  lui  Ahab  va  pieri  i  voi  
stârpi din ai lui Ahab pe tot cel de parte 

rb teasc , pe cel rob i pe cel slobod în 
Israel ;  

3 Reg. 21, 21.  
9. Voi face casa lui Ahab ca i casa lui 
Ieroboam, fiul lui Nabat i ca i casa lui 
Bae a, fiul lui Ahia.  

3 Reg. 15, 29; 16, 3, 7.  
10. Iar pe Izabela, câinii o vor mânca în 
câmpia  lui  Izreel  i  nimeni  nu  o  va  
îngropa». Apoi tân rul a deschis u a i a 
fugit.  

3 Reg. 21, 23.  
11. Dup  aceea a ie it Iehu la slujitorii 
domnului s u i ace tia i-au zis : «E pace 
? De ce a venit acest necunoscut la tine 
?» i el i-a zis : «Voi cunoa te i pe acest 
om i  de  ce  a  venit».  Iar  ei  au  zis  :  «Nu 
este adev rat !  
12.  Spune-ne  !»  i  el  le-a  zis  :  «Iat  el  
mi-a spus : A a gr ie te Domnul : Iat  te 
ung rege peste Israel».  
13. Atunci ei s-au gr bit s i ia fiecare 
haina sa i i-au a ternut-o pe trepte, au 
trâmbi at i au zis : «Iehu s-a f cut rege 
!»  

Mat. 21, 7-8. Marc. 11, 7. Luc. 19, 35. Ioan 12, 14.  
14. S-a sculat deci Iehu ; fiul lui Iosafat, 
fiul lui Nim i, împotriva lui Ioram. Ioram 
îns  fusese cu to i Israeli ii la Ramot în 
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Galaad i-l ap rase împotriva lui Hazael, 
regele Siriei.  

3 Reg. 19, 16-17.  
15. Iar acum regele Ioram se întorsese la 
Izreel, ca s  se vindece de r nile ce i le 
pricinuiser  Sirienii, când se luptase el cu 
Hazael, regele Siriei. i a zis Iehu : 
«Dac  sunte i de p rerea mea, s  nu ias  
nimeni din cetate, ca s  dea de veste la 
Izreel».  

4 Reg. 8, 29.  
16. Apoi a înc lecat Iehu pe cal i s-a dus 
în Izreel, unde z cea Ioram, regele lui 
Israel i se îngrijea de r nile ce i le 
pricinuiser  Sirienii la Ramot, în timpul 
luptei cu Hazael, regele Siriei, cel tare i 
puternic i unde venise Ohozia, regele 
Iudei, ca s  cerceteze pe Ioram.  

4 Reg. 8, 29. 2 Paral. 22, 6.  
17. În turnul din Izreel st tea un osta  de 
straj . V zând acesta ceata lui Iehu 
venind, a zis : «V d o ceat  !» Iar Ioram 
a  zis  :  «Ia  un  c re i  trimite-l  în  
întâmpinare, ca s  întrebe : Cu pace vii 
?»  

Iez. 33, 2.  
18. i s-a dus c re ul c lare în 
întâmpinarea lui i a zis : «Cu pace vii ?» 
Iar Iehu a zis : «Ce ai tu cu pacea ? Treci 
în urma mea !» i straja a dat de veste, 
zicând  :  «A  ajuns  la  ei,  dar  nu  se  
întoarce» :  
19. i a trimis alt c re i acesta s-a dus 
la ei i a zis : «A a zice regele : Cu pace 
vii ?» Iar Iehu a zis : «Ce ai tu cu pacea ? 
Treci în urma mea !»  
20. i a vestit straja, zicând : «A ajuns la 
ei, dar nu se întoarce. i mersul parc-ar fi 
al lui Iehu, fiul lui Nim i, pentru c  
merge nebune te».  
21. Atunci Ioram a zis : «Înham  !» i au 
înh mat la carul lui. i a ie it Ioram, 
regele lui Israel i Ohozia ; regele Iudei, 
fiecare în carul s u, în întâmpinarea lui 

Iehu i s-au întâlnit cu el în arina lui 
Nabot Izreeliteanul.  

3 Reg. 21, 1.  
22. i când a v zut Ioram pe Iehu, a zis : 
«Cu pace, Iehu ? Iar el a zis : «Ce pace, 
când sunt atâtea desfrân rile Izabelei, 
mama ta, i vr jitoriile ei ?»  

Evr. 12, 14.  
23. i întorcându-se Ioram s  fug , a zis 

tre Ohozia : «Vânzare, Ohozia !  
24. Iar Iehu i-a întins arcul cu mâna sa i 
a lovit pe Ioram între umeri i s geata a 
trecut prin inima lui i el a c zut în carul 

u.  
2 Paral. 22, 8.  

25. i a zis Iehu c tre Bidcar, c petenia 
tirii : «Ia-l i-l arunc  în arina lui 

Nabot Izreeliteanul, c ci adu- i aminte c  
atunci când mergeam eu i cu tine c ri 
în urma lui Ahab, tat l s u, Domnul a 
rostit împotriva lui proorocia aceasta :  
26. Adev rat, am v zut ieri sângele fiilor 
lui, zice Domnul, i M  voi r zbuna pe 
tine în arina aceasta. Deci ia-l i-l arunc  
în arin , dup  cuvântul Domnului».  

3 Reg. 22, 38.  
27. Iar Ohozia, regele lui Iuda, v zând 
aceasta, a fugit pe drum spre casa ce se 
afla în gr din . Dar Iehu a alergat dup  
el, zicând : «Ucide- i-l i pe el în car !» i 
l-au lovit pe în imea Gur, care vine 
lâng  Ibleam. i a fugit Ohozia la 
Moghido i a murit acolo.  

Iosua 17, 11. 2 Paral. 22, 9.  
28. Iar slujitorii lui l-au dus la Ierusalim, 
l-au îngropat în mormânt cu p rin ii lui, 
în cetatea lui David.  
29. Ohozia se f cuse rege în Iuda în anul 
al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui 
Ahab.  
30. Apoi Iehu a venit în Izreel. Iar 
Izabela, fiind în tiin at  de aceasta, i-a 
uns fa a, i-a împodobit capul i privea de 
la fereastr .  
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31. Iar când a intrat Iehu pe poart , ea a 
zis : «Zimri, uciga ul st pânului s u, va 
avea el oare pace ?»  

3 Reg. 16, 10.  
32. i ridicându- i el fa a sa i privind 
spre fereastr , a zis : «Cine, cine este cu 
mine ?» Atunci s-au plecat spre el doi sau 
trei eunuci ;  
33.  i  el  le-a  zis  :  «Arunca i-o  jos  !»  i  
au aruncat-o i a nit sângele ei pe zid 
i pe caii care au c lcat-o în picioare.  

3 Reg. 21, 23.  
34. Dup  aceea a venit Iehu de a mâncat 
i  a  b ut  i  a  zis  :  «C uta i  pe  tic loasa  

aceea i îngropa i-o, c ci e fiic  de rege 
!»  

3 Reg. 61, 31.  
35. i s-au dus s  o îngroape, dar n-au 
mai g sit nimic din ea, decât numai 
easta, picioarele i palmele mâinilor.  

3 Reg. 21, 23.  
36. i s-au întors i i-au spus. Iar el a zis : 
«A a a fost cuvântul Domnului, rostit 
prin robul S u Ilie Tesviteanul, zicând : 
În arina Izreel câinii vor mânca trupul 
Izabelei ;  

3 Reg. 21, 23.  
37. i va fi trupul Izabelei în arina Izreel 
ca gunoiul pe ogor, încât nimeni nu va 
zice : Iat  ea e Izabela !»  
CAP. 10 
Stârpirea neamului lui Ahab i a 
slujitorilor lui Baal. 
1. Ahab avea în Samaria aptezeci de fii. 

i a scris Iehu scrisori i le-a trimis la 
Samaria c peteniilor cet ii, b trânilor i 
celor ce cre teau pe copiii lui Ahab,  
2. Zicând : «Când va ajunge scrisoarea 
aceasta la voi, la care se afl i fiii 
domnului vostru, precum i care i cai, 
cetatea înt rit i arme,  
3. S  alege i pe cel mai bun i mai 
vrednic dintre fiii domnului vostru i s -l 
pune i pe tronul tat lui s u i s  v  lupta i 
pentru casa domnului vostru».  

4. Ace tia îns  s-au speriat cumplit i au 
zis : «Iat , doi regi nu i-au putut sta 
înainte ; cum dar vom sta noi ?»  

4 Reg. 9, 21, 27.  
5. i c petenia casei domne ti, 

peteniile cet ii, b trânii i cei ce 
cre teau pe copiii regelui au trimis la 
Iehu s -i spun  : «Noi suntem robii t i i 
ce ne vei zice, aceea vom face ; nu vom 
pune pe nimeni rege, ci f  ceea ce- i 
place».  
6. i le-a scris Iehu scrisoare a doua oar  
i le-a zis : «De sunte i ai mei i de v  

supune i cuvântului meu, atunci ridica i 
capetele fiilor domnului vostru i veni i la 
mine în Izreel, mâine pe vremea aceasta». 
Fiii regelui erau în num r de aptezeci i-
i cre teau oameni de vaz  ai cet ii.  
7. Când a ajuns la ei scrisoarea, ei au luat 
pe fiii regelui i i-au junghiat pe to i cei 
aptezeci, au pus capetele în panere i le-

au trimis la el în Izreel.  
Jud. 9, 5.  

8. i venind trimisul, i-a adus tire i a zis 
: «S-au adus capetele fiilor regelui». Iar 
el a zis : «A eza i-le pân  diminea  în 
dou  gr mezi la poart ».  
9.  i  ie ind  el  diminea a  a  stat  i  a  zis  

tre tot poporul : «Voi nu sunte i 
vinova i. Iat  eu m-am sculat împotriva 
st pânului meu i l-am ucis.  
10. Dar pe ace tia cine i-a omorât ? S  
ti i  deci  c  nimic  din  ceea  ce  a  spus  

Domnul  împotriva  casei  lui  Ahab  n-a  
mas neîmplinit. Domnul a f cut ce 

zisese prin robul S u Ilie».  
3 Reg. 8, 56; 21, 19-22.  

11.  i  a  omorât  Iehu  pe  to i  cei  ce  
seser  din casa lui Ahab în Izreel i 

pe to i cei mari ai lui i pe cei de aproape 
ai lui i pe preo ii lui, încât n-a sc pat nici 
unul.  
12. Apoi sculându-se, a plecat s  mearg  
la Samaria. Dar în drumul s u, ajungând 
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la Bet-Eched, adic  la Colibele 
storilor,  

13. Iehu a întâlnit pe fra ii lui Ohozia, 
regele Iudei, i le-a zis : «Cine sunte i voi 
?»  Iar  ei  au  r spuns  :  «Noi  suntem fra ii  
lui  Ohozia  i  ne  ducem  s  afl m  de  

tatea fiilor regelui i a fiilor reginei».  
2 Paral. 22, 8.  

14. i el a zis : «Prinde- i-i de vii !» i i-
au prins de vii i i-au junghiat la fântâna 
de lâng  Colibele P storilor. Aceia erau 
patruzeci i doi de oameni i n-a mai 

mas nici unul din ei.  
Os. 1, 4.  

15. Apoi plecând de acolo, s-a întâlnit cu 
Ionadab, fiul lui Recab, care venea în 
întâmpinarea lui, i l-a salutat i a zis : 
«Inima ta este ea oare cum este inima 
mea c tre inima ta ?» Iar Ionadab a zis : 
«Da». «De este a a, d -mi mâna !» i i-a 
dat mâna i l-a ridicat la el în car,  

Ier. 35, 6.  
16.  Zicând  :  «Hai  cu  mine,  ca  s  vezi  
râvna mea pentru Domnul». i l-a a ezat 
în car.  

3 Reg. 19, 10.  
17. i ajungând în Samaria, a ucis pe to i 
cei ce r seser  din ai lui Ahab în 
Samaria i a a a stârpit neamul lui cu 
totul, dup  cuvântul Domnului ce-l 
rostise prin Ilie.  

3 Reg. 21, 21.  
18. Apoi a adunat Iehu tot poporul i a zis 
: «Ahab a slujit pu in lui Baal ; Iehu îns  
îi va sluji mai mult.  

3 Reg. 16, 32-33.  
19. Deci chema i la mine pe to i proorocii 
lui Baal, pe to i slujitorii lui i pe to i 
preo ii lui, i nimeni s  nu lipseasc , 
pentru c  am s  fac o jertf  mare lui Baal. 
Tot cel ce va lipsi nu va r mâne cu 
via ». Iehu îns  a f cut aceasta cu gând 
viclean, ca s  stârpeasc  pe slujitorii lui 
Baal.  
20. i a zis Iehu : «Vesti i o zi de 

rb toare în cinstea lui Baal !»  

21. i au vestit, iar Iehu a trimis în tot 
Israelul de au venit to i slujitorii lui Baal 
i n-a r mas nici unul care s  nu fi venit. 

Dup  aceea au intrat în templul lui Baal 
i s-a umplut templul de la un cap t la 

cel lalt.  
22. Atunci a zis Iehu c tre p str torul 
ve mintelor : «Adu ve minte pentru to i 
slujitorii lui Baal». i acela le-a adus 
ve minte.  
23. Apoi a intrat i Iehu cu Ionadab, fiul 
lui Recab, în templul lui Baal i a zis 
slujitorilor lui Baal : «C uta i i vede i nu 
cumva se afl  printre voi careva din 
slujitorii Domnului, pentru c  aici trebuie 

 fie numai slujitorii lui Baal singuri».  
24. Apoi s-au apropiat ei s  fac  jertfele 
i arderile de tot. Iar Iehu a pus afar  

optzeci de oameni i le-a zis : «Sufletul 
aceluia c ruia îi va sc pa careva din 
oamenii pe care vi-i voi da în mâini, va fi 
în locul celui sc pat».  

3 Reg. 20, 39.  
25. Iar dup  ce s-a ispr vit arderea de tot, 
Iehu a zis c tre o tenii s i i c tre 

peteniile lor : «Duce i-v i-i ucide i i 
 nu scape nici unul». O tenii i 
peteniile i-au lovit cu ascu ul sabiei i 

i-au aruncat acolo.  
3 Reg. 18, 40.  

26. Apoi s-au dus în cetate unde era 
capi tea lui Baal, au scos idolii din 
capi tea lui Baal i i-au ars ;  

Deut. 7, 5; 12, 3. 4 Reg. 11, 18.  
27. i au sf râmat chipul cel cioplit al lui 
Baal i au d râmat capi tea lui Baal i au 

cut din ea loc de necur enii pân  în 
ziua de ast zi.  
28. Astfel a stârpit Iehu pe Baal din 

mântul lui Israel ;  
29. Iar în ce prive te p catele lui 
Ieroboam, feciorul lui Nabat, care a dus 
pe Israel în ispit , de la acestea nu s-a 
dep rtat nici Iehu ; nu s-a lep dat de 
vi eii de aur, din Betel i Dan.  
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3 Reg. 12, 30. 4 Reg. 13, 2, 11.  
30. i a zis Domnul c tre Iehu : «Pentru 

 tu cu pl cere ai f cut ceea ce era drept 
în ochii Mei i ai îndeplinit împotriva 
casei lui Ahab tot ceea ce aveam la inima 
Mea, feciorii t i pân  la al patrulea neam 
vor edea pe tronul lui Israel».  

4 Reg. 15, 12.  
31.  Dar  Iehu  nu  s-a  silit  s  umble  din  
toat  inima dup  legea Domnului 
Dumnezeului lui Israel i nu s-a ab tut de 
la p catele lui Ieroboam, care a dus pe 
Israel în ispit .  

3 Reg. 15, 26.  
32. În zilele acelea a început Domnul s  
taie p i din p mântul lui Israel i Hazael 
a lovit hotarele lui Israel,  

3 Reg. 19, 17. 4 Reg. 8, 12.  
33. Pustiind la r rit de Iordan tot 

mântul Galaadului, al lui Gad, al lui 
Ruben i al lui Manase, începând de la 
Aroer, care vine lâng  Arnon, i Galaadul 
i Vasanul.  

34. Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a 
cut el, precum i vitejiile lui sunt scrise 

în cartea faptelor regilor lui Israel.  
2 Paral. 22, 7.  

35. i a r posat Iehu cu p rin ii s i în 
Samaria, iar în locul lui s-a f cut rege 
Ioahaz, fiul s u.  
36. Iar timpul domniei lui Iehu peste 
Israel, în Samaria, a fost de dou zeci i 
opt de ani.  
CAP. 11 
Atalia. Ungerea lui Ioa  
1. Atalia, mama lui Ohozia, v zând c  
fiul s u a murit,  s-a sculat i  a stârpit  tot 
neamul regesc.  

2 Paral. 22, 10.  
2. Dar Io eba, fiica regelui Ioram, sora lui 
Ohozia, a furat pe Ioa , fiul lui Ohozia, 
dintre fii  regelui care trebuiau uci i  i  l-a 
dus pe ascuns în odaia de dormit, 
împreun  cu doica lui, i l-a ascuns de 
Atalia i n-a fost ucis.  

4 Reg. 8, 19. 2 Paral. 22, 11.  

3. Acesta a stat ascuns împreun  cu ea în 
templul Domnului ase ani, în care timp a 
domnit peste ar  Atalia.  

2 Paral. 22, 12.  
4. Iar în anul al aptelea a trimis Iehoiada 
de au luat suta i din gard i din o tire i 
i-au adus la el în casa Domnului. Aici a 

cut cu ei leg mânt , luând de la ei 
jur mânt în templul Domnului i apoi le-
a ar tat pe fiul regelui,  

2 Paral. 23, 3-4.  
5. i le-a dat ordin, zicând : «Iat  ce s  
face i ! A treia parte din voi, din cei ce 
veni i în ziua de odihn , ve i face straj  la 
casa domneasc ,  
6. A treia parte la poarta Sur i a treia 
parte la poarta g rzii, str juind casa, ca s  
nu fie vreo v mare ;  

4 Reg. 15, 35. 2 Paral. 23, 4-5.  
7. Iar dou  p i din voi, din cei pleca i în 
ziua de odihn , ve i face straj  la templul 
Domnului pentru rege.  

3 Reg. 2, 3. 1 Paral. 9, 25.  
8. i ve i înconjura pe rege din toate 

ile, având fiecare arma sa în mân  ; 
cine va intra în rânduri, acela s  fie ucis ; 
i ve i fi pe lâng  rege i când va ie i i 

când va intra».  
9. i au f cut osta ii tot ce le-a poruncit 
preotul Iehoiada. A luat fiecare pe 
oamenii s i cei ce intrau de servici i cei 
ce ie eau din servici în ziua de odihn i 
au venit la preotul Iehoiada.  
10. Iar preotul a împ it suta ilor suli ele 
i scuturile regelui David care erau în 

templul Domnului.  
2 Paral. 23, 9.  

11. i s-au a ezat o tenii, fiecare cu arma 
în mân , împrejurul regelui, de la dreapta 
templului pân  la stânga lui i pân  la 
jertfelnic.  
12. Apoi au scos pe fiul regelui, au pus 
pe capul lui coroana i podoabele rege ti 
i astfel l-au uns i l-au f cut rege, b tând 



pag. 513/1780 

din palme i strigând : «Tr iasc  regele 
!»  

Deut. 17, 19. 1 Reg. 10, 24. 2 Paral. 23, 11.  
13. Auzind Atalia glasul poporului ce 
striga, s-a dus în templul Domnului.  

2 Paral. 23, 12.  
14. Pe când se uita ea, iat  regele st tea la 
locul de sus, dup  obicei, iar lâng  rege 
st teau cânt re ii i trâmbi ii i tot 
poporul rii se veselea i suna din 
trâmbi e. Atunci Atalia i-a rupt 
ve mintele sale i a strigat : «Vânzare, 
vânzare !»  

3 Reg. 8, 22. 4 Reg. 23, 3. 2 Paral. 23, 13.  
15. Dar preotul Iehoiada a dat porunc  
suta ilor, care cârmuiau o tirea, i le-a zis 
: «Scoate i-o din rânduri i pe cel ce se va 
duce dup  ea ucide i-l cu sabia», c ci 
preotul zisese : «S  nu o ucide i în 
templul Domnului».  

2 Paral. 23, 14.  
16. Deci i-au f cut loc de a trecut pe 
poarta cailor, spre casa domneasc , i au 
ucis-o acolo.  

2 Paral. 23, 15.  
17. i a încheiat Iehoiada leg mânt între 
Domnul  i  între  rege  i  popor,  ca  acesta  

 fie poporul Domnului, precum i între 
rege i popor.  

2 Paral. 23, 16.  
18. i s-a dus tot poporul rii în capi tea 
lui Baal de a stricat jertfelnicele lui i 
chipurile lui le-au sf râmat cu totul, iar 
pe Matan, preotul lui Baal, l-a ucis 
înaintea jertfelnicului, i preotul Iehoada 
a a ezat straj  în templul Domnului.  

4 Reg. 10, 26. 2 Paral. 23, 17.  
19. Apoi a luat pe suta i cu garda i 

tirea i tot poporul rii i au petrecut 
pe rege din templul Domnului i au venit 
pe drumul ce trece pe poarta g rzii, la 
casa regelui i s-a urcat pe tronul regesc.  

2 Paral. 23, 20.  
20. Apoi s-a vestit poporului rii i 
cetatea s-a lini tit. Pe Atalia au omorât-o 
cu sabia în casa domneasc .  

2 Paral. 23, 21.  
21. Ioa  era de apte ani când a fost f cut 
rege.  
CAP. 12 
Domnia lui Ioa . 
1.  Astfel  s-a  f cut  Ioa  rege  în  anul  al  
aptelea  al  lui  Iehu  i  a  domnit  în  

Ierusalim patruzeci de ani.  
2 Paral. 24, 1.  

2. Ioa  a f cut fapte pl cute în ochii 
Domnului în toate zilele sale, cât l-a 
pov uit preotul Iehoiada ;  

4 Reg. 14, 3-4.  
3. Numai în imile nu le-a desfiin at, 

ci poporul tot mai aducea jertfe i 
mâieri pe în imi.  

3 Reg. 15, 14.  
4.  Deci  a  zis  Ioa  c tre  preo i  :  «Tot  
argintul d ruit, care se aduce în templul 
Domnului : argintul de la trec tori, 
argintul adus pentru r scump rarea 
sufletului, dup  pre uirea hot rât , i tot 
argintul cât îl las  pe cineva inima s -l 
aduc  în templul Domnului,  

Ie . 25, 2; 30, 13.  
5. S -l ia preo ii pentru ei, fiecare de la 
cunoscutul s u, i s  repare stric ciunile 
casei oriunde s-ar afla».  

2 Paral. 24, 5.  
6. Îns  pân  la anul al dou zeci i treilea 
al regelui Ioa  preo ii n-au reparat 
stric ciunile templului Domnului.  
7. De aceea regele Ioa  a chemat pe 
preotul Iehoiada i pe ceilal i preo i i le-
a zis : «De ce nu repara i stric ciunile 
templului Domnului ? Deci s  nu mai 
lua i de acum argintul de la cunoscu ii 
vo tri, ci s -l da i pentru repararea 
stric ciunilor templului Domnului».  

2 Paral. 24, 5.  
8. i s-au învoit preo ii s  nu mai ia 
argintul pe care-l va da poporul pentru 
repararea stric ciunilor templului 
Domnului.  
9. Atunci a luat preotul Iehoiada o lad , i-
a f cut o deschiz tur  în partea ei de 
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deasupra i a pus-o lâng  jertfelnic, în 
partea dreapt , pe unde intra poporul în 
templul Domnului. i preo ii care st teau 
de paz  la prag puneau acolo tot argintul 
ce se aducea în templul Domnului.  

2 Paral. 24, 8. Marc. 12, 41. Luc. 21, 1-4.  
10. i când vedeau c  s-a strâns argint 
mult în lad , venea vistiernicul regelui i 
arhiereul i scoteau argintul g sit în 
templul Domnului i-l legau în saci.  

2 Paral. 24, 11.  
11. Argintul a a socotit îl d deau în 
primirea celor rândui i s  fac  lucr rile la 
templul Domnului, iar ace tia îl cheltuiau 
cu dulgherii i me te ugarii care lucrau la 
templul Domnului,  

4 Reg. 22, 4. 2 Paral. 24, 12-13.  
12. Cu zidarii i pietrarii, precum i cu 
cump rarea lemnului i a pietrelor de 
cioplit, cu repararea stric ciunilor la 
templul Domnului i cu tot ce trebuia 
pentru între inerea templului Domnului.  
13. Dar din argintul adus în templul 
Domnului nu s-au f cut pentru templul 
Domnului vase de argint, cu ite, cupe 
pentru turnare, trâmbi e, nici tot felul de 
vase de aur i de argint.  

3 Reg. 7, 50. 2 Paral. 24, 12.  
14. Ci argintul care intra în templul 
Domnului se d dea lucr torilor ca s  

vâr easc  lucrul i s -l întrebuin eze la 
repararea templului Domnului.  
15. i nu se cerea socoteal  de la oamenii 

rora li se încredin a argintul ca s -l 
împart  celor ce f ceau lucr rile, pentru 

 ace tia se purtau cinstit.  
4 Reg. 22, 7.  

16. Îns  argintul ce se pl tea pe jertfa 
pentru vin i argintul ce se pl tea pe 
jertfa pentru p cat nu se ducea în templul 
Domnului, ci acesta era al preo ilor.  

Lev 5, 15.  
17. Atunci s-a ridicat Hazael, regele 
Siriei, i a pornit cu r zboi împotriva 
cet ii Gat i a luat-o. i i-a pus Hazael 

în gând s  mearg i asupra 
Ierusalimului.  

4 Reg. 8, 12; 13, 25.  
18. Îns  Ioa , regele Iudei, a luat toate 
lucrurile d ruite, pe care le d ruiser  
templului Domnului Iosafat, Ioram i 
Ohozia, p rin ii lui, regii Iudei, precum i 
cele ce erau d ruite de el i tot aurul ce s-
a g sit în vistieria templului Domnului i 
a casei rege ti i le-a trimis lui Hazael, 
regele Siriei, i acesta s-a retras din 
Ierusalim.  

3 Reg. 15, 18. 4 Reg. 16, 8. 2 Paral. 24, 23.  
19. Celelalte despre Ioa i despre toate 
cele ce a f cut el sunt scrise în cartea 
faptelor regilor lui Iuda.  

3 Reg. 14, 19; 15, 7.  
20. În urm  s-au sculat slugile lui i au 

cut r zvr tire împotriva lui i au ucis pe 
Ioa , în casa Milo, pe calea spre Sela.  

2 Paral. 24, 24-25.  
21. i l-au ucis slugile sale Iozacar, fiul 
lui imeat, i Iozabad, fiul lui omer. i 
el a murit i l-au îngropat cu p rin ii lui 
în cetatea lui David. i în locul lui s-a 

cut rege Amasia, fiul s u.  
2 Paral. 24, 26-27.  

CAP. 13 
Regii Ioahaz i Ioa . 
1. În anul al dou zeci i treilea al lui Ioa , 
fiul lui Ohozia, regele lui Iuda, s-a f cut 
rege peste Israel în Samaria Ioahaz, fiul 
lui Iehu, i a domnit aptesprezece ani.  
2. Acesta a f cut rele în ochii Domnului 
i a umblat în p catele lui Ieroboam, fiul 

lui Nabat, care a dus pe Israel în ispit i 
nu s-a l sat de ele.  

4 Reg. 10, 29; 14, 24; 15, 9.  
3. De aceea s-a aprins mânia Domnului 
asupra lui Israel i l-a dat pentru 
totdeauna în mâna lui Hazael, regele 
Siriei, i în mâna lui Benhadad, fiul lui 
Hazael.  

3 Reg. 19, 15, 17. 4 Reg. 8, 12. Am. 1, 4.  
4. Atunci s-a rugat Ioahaz Domnului i 
Domnul l-a auzit, pentru c  vedea 
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necazul Izraeli ilor i cum îi strâmtora 
regele Siriei.  
5. i a dat Domnul Israeli ilor izb vitor i 
au ie it de sub mâna Sirienilor i au tr it 
fiii lui Israel în cet ile lor ca i mai 
înainte.  

4 Reg. 14, 26-27.  
6. Dar tot nu s-au dep rtat de p catele 
casei lui Ieroboam, care a dus pe Israel în 
ispit , ci au umblat în ele i A era a 

mas mai departe în Samaria,  
7. Lui Ioahaz nu-i r sese din o tire 
decât numai cincizeci de c re i, zece 
care i zece mii de pedestra i, c ci îi 
nimicise regele Siriei i-i pref cuse în 
pulbere de c lcat cu picioarele.  

4 Reg. 8, 12. 2 Paral. 24, 23. Ps. 17, 45.  
8. Celelalte tiri despre Ioahaz, despre 
vitejiile lui i despre tot ceea ce a f cut el, 
sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui 
Israel.  
9. Apoi a r posat Ioahaz cu p rin ii s i i 
l-au îngropat în Samaria, iar în locul lui 
s-a f cut rege Ioa .  
10. În anul al treizeci i aptelea al lui 
Ioa , regele Iudei, s-a f cut rege peste 
Israel în Samaria Ioa , fiul lui Ioahaz, 
domnind aisprezece ani.  
11. i a f cut fapte netrebnice înaintea 
Domnului i nu s-a ab tut de la toate 

catele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care 
a  dus  pe  Israel  în  ispit ,  ci  a  umblat  în  
ele.  

4 Reg. 10, 29; 13, 2; 14, 24.  
12. Celelalte tiri despre Ioa , tot ceea ce 
a f cut el, ispr vile lui, r zboiul avut cu 
Amasia, regele Iudei, sunt scrise în cartea 
Cronicilor regilor lui Israel.  

4 Reg. 14, 8. 2 Paral. 25, 17.  
13. Apoi a adormit Ioa  cu p rin ii s i, iar 
pe scaunul lui s-a suit Ieroboam. Ioa  a 
fost îngropat în Samaria, lâng  regii lui 
Israel.  

4 Reg. 14, 16.  

14. În vremea lui Ioa  s-a îmboln vit 
Elisei de o boal  de care apoi a i  murit.  
Atunci a venit la el Ioa , regele lui Israel 
i, plângând deasupra lui, a zis : «P rinte, 

rinte, carul lui Israel i c re ul lui !»  
4 Reg. 2, 12.  

15. Iar Elisei a zis c tre el : «Ia un arc i 
ni te s ge i !»  
16. i a luat regele un arc i ni te s ge i. 
Apoi Elisei a zis c tre regele lui Israel : 
«Pune mâna pe arc !» i a pus regele 
mâna pe arc, i i-a pus i Elisei mâinile 
sale pe mâinile regelui,  
17. i a zis : «Deschide fereastra dinspre 

rit !» i regele a deschis-o. i a zis 
Elisei : «S geteaz  !». i a s getat regele. 
Elisei a zis : «Aceasta este s geata 
izb virii ce vine de la Domnul i s geata 
izb virii de Sirieni, c ci vei bate pe 
Sirieni cu des vâr ire, la Afec».  
18. Apoi iar i a zis Elisei : «Ia ni te 

ge i !» i regele a luat. i a zis Elisei 
tre regele lui Israel : «Love te în 
mânt !» i a lovit de trei ori i s-a oprit.  

19. Iar omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe 
el,  i  a  zis  :  «Trebuia  s  love ti  de  cinci  
sau de apte ori, c ci atunci ai fi b tut cu 
des vâr ire pe Sirieni ; acum îns  vei 
bate pe Sirieni numai de trei ori».  
20. Apoi a murit Elisei i l-au îngropat, 
iar în anul urm tor au intrat în ar  cete 
de Moabi i.  
21. Dar iat , odat , când îngropau un 
mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau s  
vad  una din aceste cete i, speriindu-se, 
au aruncat mortul în mormântul lui 
Elisei. C zând acela, s-a atins de oasele 
lui Elisei i a înviat i s-a sculat pe 
picioarele sale.  

Sir. 48, 14-15.  
22. Iar Hazael, regele Siriei, a strâmtorat 
pe Israeli i în toate zilele lui Ioahaz.  
23. Domnul îns  S-a milostivit asupra lor 
de i-a iertat i S-a întors spre ei pentru 
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leg mântul S u cel încheiat cu Avraam, 
Isaac i  Iacov i  n-a voit  s -i  piard , nici 
nu i-a lep dat de la fa a Sa, pân  ast zi.  

Fac. 17, 7. Ie . 2, 24. Lev 26, 42.  
24. Dup  ce a murit Hazael, regele Siriei, 
în locul lui a fost f cut rege Benhadad, 
fiul s u.  
25. Atunci Ioa , fiul lui Ioahaz, a luat 
înapoi din mâinile lui Benhadad, fiul lui 
Hazael, cet ile pe care le luase acela cu 

zboi din mâinile tat lui s u, Ioahaz. De 
trei ori l-a b tut Ioa i a întors cet ile lui 
Israel.  
CAP. 14 
Regii Amasia i Azaria. 
1. În anul al doilea al lui Ioa , fiul lui 
Ioahaz, regele lui Israel, s-a f cut rege în 
Iuda, Amasia, fiul lui Ioa , regele Iudei.  
2. Amasia era de dou zeci i cinci de arii 
când a fost f cut rege i a domnit în 
Ierusalim dou zeci i nou  de ani. 
Numele mamei sale era Ioadin i era din 
Ierusalim.  

2 Paral. 25, 1.  
3. Acesta a f cut fapte pl cute în ochii 
Domnului, dar nu ca str mo ul s u David 
; s-a purtat îns  în toate ca tat l s u Ioa .  
4. Numai în imile n-au fost înl turate, 

ci poporul tot mai s vâr ea jertfe i 
mâieri pe în imi.  

3 Reg. 3, 2; 15, 14. 4 Reg. 12, 2-3.  
5. Când a pus bine mâna pe domnie, 
Amasia a ucis slugile sale care uciseser  
pe tat l s u ;  
6. Dar pe copiii uciga ilor nu i-a ucis, de 
vreme  ce  în  cartea  legii  lui  Moise,  prin  
care porunce te Domnul, este scris : 
«P rin ii nu trebuie s  fie pedepsi i cu 
moarte pentru copii, nici copiii nu trebuie 

 fie pedepsi i cu moarte pentru p rin i, 
ci fiecare pentru vina sa trebuie s  fie 
pedepsit cu moarte !»  

Deut. 24, 16. 2 Paral. 25, 4. Iez. 18, 20.  
7. Tot el a b tut zece mii de Edomi i în 
Valea S rat i a luat ilo prin lupt i i-a 

pus numele Iocteel, pe care-l poart  pân  
în ziua de ast zi.  

2 Paral. 25, 11.  
8. Atunci a trimis Amasia soli la Ioa , 
regele lui Israel, fiul lui Ioahaz, fiul lui 
Iehu, zicând : «Vino s  ne vedem la 
fa ».  

4 Reg. 13, 12. 2 Paral. 25, 17.  
9.  Iar  Ioa ,  regele  lui  Israel,  a  trimis  la  
Amasia,  regele  Iudei,  s  i  se  zic  :  
«Spânul cel din Liban a trimis la cedrul 
Libanului s -i zic  : D i fata dup  fiul 
meu ! i trecând fiarele s lbatice din 
Liban au c lcat spinul.  

Jud. 9, 14. 2 Paral. 25, 18.  
10. Tu ai b tut pe Edomi i i s-a în at 
inima ta ! Bucur -te de biruin , dar ezi 
acas  la tine ! De ce s  te cer i spre r ul 

u ? Vei c dea i cu tine va c dea Iuda 
!»  
11. Amasia îns  n-a ascultat. Atunci s-a 
sculat Ioa , regele lui Israel, i s-a v zut 
fa  c tre fa , el i Amasia, regele lui 
Iuda, la Bet- eme  în Iuda.  

2 Paral. 25, 20.  
12. Dar au fost b tu i Iudeii de Israeli i i 
au fugit în corturile lor.  

2 Paral. 25, 22.  
13. Iar pe Amasia, regele Iudei, fiul lui 
Ioa , fiul lui Ohozia, l-a prins Ioa , regele 
lui Israel, în Bet- eme i s-a dus Ioa  la 
Ierusalim i a stricat zidul Ierusalimului 
de la por ile lui Efraim pân  la por ile din 
col , pe o întindere de patru sute de coji.  

Zah. 14, 10.  
14. i au luat tot aurul i argintul i toate 
vasele câte s-au g sit la templul 
Domnului i în vistieria casei regelui i 
ostateci i s-au întors în Samaria.  

2 Paral. 25, 24.  
15. Celelalte tiri despre Ioa , faptele i 
vitejiile lui i cum s-a luptat el cu 
Amasia, regele Iudei, sunt scrise în cartea 
Cronicilor regilor lui Israel.  

2 Paral. 25, 26.  
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16. În urm  a adormit Ioa  cu p rin ii s i 
i a fost îngropat în Samaria cu regii lui 

Israel ; iar în locul lui a fost f cut rege 
Ieroboam, fiul s u.  

4 Reg. 13, 13.  
17. Amasia, fiul lui Ioa , regele Iudei, a 
tr it cincisprezece ani dup  moartea lui 
Ioa , fiul lui Ioahaz, regele lui Israel.  

2 Paral. 25, 25.  
18. Celelalte fapte ale lui Amasia sunt 
scrise în cartea Cronicilor regilor lui 
Iuda.  

2 Paral. 25, 1.  
19. F cându-se îns  la Ierusalim 

svr tire împotriva lui, a fugit în Lachi , 
i s-a trimis dup  el în Lachi i l-au ucis 

acolo,  
3 Reg. 15, 27. 4 Reg. 12, 20.  

20. i l-au adus pe cai i l-au îngropat în 
Ierusalim, cu p rin ii s i, în cetatea lui 
David.  

2 Paral. 25, 28.  
21. Dup  aceea tot poporul iudeu a luat 
pe Azaria, care era atunci numai de 
aisprezece ani, i l-a f cut rege în locul 

tat lui s u Amasia.  
4 Reg. 15, 1-2. 2 Paral. 26, 1.  

22. El a zidit Elatul i l-a întors la Iuda, 
dup  ce regele r posase cu p rin ii s i.  

Deut. 2, 8. 2 Paral. 26, 2.  
23. În anul al cincisprezecelea al lui 
Amasia, fiul lui Ioa , regele Iudei,  a fost 

cut rege în Samaria Ieroboam, fiul lui 
Ioa , regele lui Israel.  

Os. 1, 1. Am. 1, 1; 7, 9.  
24. i a domnit patruzeci i unu de ani i 
a f cut fapte netrebnice în ochii 
Domnului ; neab tându-se de la toate 

catele lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care 
a dus pe Israel în ispit .  

3 Reg. 15, 26. 4 Reg. 13, 2.  
25. Acesta a a ezat din nou vechiul hotar 
al  lui  Israel  de  la  intrarea  în  Hamat  pân  
la marea Araba, dup  cuvântul Domnului 
Dumnezeului lui Israel, rostit prin robul 

u Iona, fiul lui Amitai, proorocul cel 
din Gat-Hefer,  

Num. 34, 3, 8. Iona 1, 1.  
26. C  Domnul v zuse necazul foarte 
amar al lui Israel cel strâmtorat, lipsit i 

sit i nu era cine s -l ajute.  
Deut. 32, 36. 4 Reg. 13, 4. Ps. 106, 12.  

27. i n-a vrut Domnul s  stârpeasc  
numele Israeli ilor de sub cer, ci i-a 
izb vit prin mâna lui Ieroboam, fiul lui 
Ioa .  
28. Celelalte tiri despre Ieroboam, 
despre toate cele ce a f cut el, i cum a 
întors Damascul i Hamatul lui Iuda în 
Israel sunt scrise în cartea Cronicilor 
regilor lui Israel.  

2 Paral. 12, 15.  
29. Apoi a adormit Ieroboam, cu p rin ii 

i, cu regii lui Israel, iar în locul lui a 
fost f cut rege Zaharia, fiul s u.  

4 Reg. 15, 8.  
CAP. 15 
Al i regi în Iuda i Israel. 
1. În anul al dou zeci i aptelea al lui 
Ieroboam, regele lui Israel, s-a f cut rege 
Azaria, fiul lui Amasia, regele lui Iuda.  

4 Reg. 14, 21. 2 Paral. 26, 1.  
2. Acesta era de aisprezece ani când S-a 

cut rege i a domnit în Ierusalim 
cincizeci i doi de ani. Numele mamei 
sale era Iecolia din Ierusalim.  

4 Reg. 14, 21.  
3. Azaria a f cut fapte pl cute în ochii 
Domnului, purtându-se în toate ca tat l 

u Amasia.  
4 Reg. 14, 3. 2 Paral. 26, 4.  

4. Numai în imile nu le-a dep rtat, c ci 
poporul tot mai s vâr ea jertfe i t mâieri 
pe în imi.  

3 Reg. 22, 43.  
5. Dar a lovit Domnul pe rege, i acesta a 
fost lepros pân  în ziua mor ii sale i a 
tr it într-o cas  osebit , în vreme ce 
Iotam, fiul regelui, era în casa 
domneasc , judecând poporul rii.  

Lev 13, 46. 2 Paral. 26, 21.  
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6. Celelalte tiri despre Azaria i tot ce a 
cut el sunt scrise în cartea Cronicilor 

regilor lui Iuda.  
2 Paral. 26, 1, 16-17.  

7. În urm  a r posat Azaria cu p rin ii s i 
i l-au îngropat cu p rin ii lui în cetatea 

lui David, iar în locul lui S-a f cut rege 
Iotam, fiul s u.  

2 Paral. 26, 23. Mat. 1, 9.  
8. În anul al treizeci i optulea al lui 
Azaria, regele Iudei, s-a f cut rege peste 
Israel, în Samaria, Zaharia, fiul lui 
Ieroboam, i a domnit ase luni.  

4 Reg. 14, 29.  
9. Acesta a f cut lucruri netrebnice în 
ochii Domnului, cum f cuser i p rin ii 
lui, c ci nu s-a l sat de p catele lui 
Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe 
Israel în ispit .  

4 Reg. 10, 29.  
10. Dar împotriva lui a f cut r zvr tire 

alum, fiul lui Iabe , i l-a lovit înaintea 
poporului  i  l-a  ucis  i  s-a  f cut  rege  în  
locul lui.  

2 Paral. 28, 12. Am. 7, 9.  
11. Celelalte tiri despre Zaharia sunt 
scrise în cartea Cronicilor regilor lui 
Israel.  
12. i astfel s-a împlinit cuvântul 
Domnului, cel rostit c tre Iehu, când a zis 
: «Fiii t i pân  la al patrulea neam vor 
edea pe tronul lui Israel».  

4 Reg. 10, 30.  
13. alum, fiul lui Iabe , s-a f cut rege în 
anul al treizeci i nou lea al lui Azaria, 
regele  Iudei,  i  a  domnit  o  lun  în  
Samaria.  
14. Atunci s-a dus Menahem, fiul lui 
Gadi, din Tir a i, ajungând în Samaria, a 
lovit pe alum, fiul lui Iabe , în Samaria 
i l-a ucis i s-a f cut rege în locul lui.  

3 Reg. 16, 8, 17.  
15. Alte tiri despre alum i despre 

zvr tirea pe care a f cut-o el sunt scrise 
în cartea Cronicilor regilor lui Israel.  

16. Atunci Menahem a b tut Tapuahul i 
pe to i cei ce erau în el i în hotarele lui, 
începând  din  Tir a,  pentru  c  nu  i-a  
deschis por ile, i a t iat pe toate femeile 
îns rcinate de acolo.  
17. Apoi Menahem, fiul lui Gadi, s-a 

cut rege peste Israel în anul al treizeci 
i nou lea al lui Azaria, regele Iudei, i a 

domnit în Samaria zece ani ;  
18. i a f cut fapte rele în ochii 
Domnului, nel sându-se în toate zilele 
sale de p catele lui Ieroboam, fiul lui 
Nabat, care a dus pe Israel în ispit .  

4 Reg. 13, 2.  
19. Atunci a venit Ful (Tiglatfalasar III), 
regele Asiriei, asupra rii israelite. Îns  
Menahem a dat lui Ful o mie de talan i de 
argint, ca s -l sus in i s  înt reasc  
domnia în mâinile lui.  

1 Paral. 5, 26. Ier. 50, 17. Iez. 23, 5.  
20. Apoi Menahem a scos argintul acesta 
de la Israeli i, de la to i cei boga i, câte 
cincizeci de sicli de argint de fiecare om, 
ca s -i dea regelui Asiriei. i regele 
Asiriei s-a întors i n-a r mas acolo în 
ar .  

4 Reg. 23, 35. 2 Paral. 24, 6; 30, 6.  
21. Celelalte tiri despre Menahem, tot ce 
a f cut el, sunt scrise în cartea Cronicilor 
regilor lui Israel.  
22. În urm  a adormit Menahem cu 

rin ii s i i în locul lui s-a f cut rege 
Pecahia, feciorul s u.  
23. Pecahia, feciorul lui Menahem, s-a 

cut rege peste Israel în Samaria în anul 
al cincizecilea al lui Azaria, regele Iudei 
i a domnit doi ani.  

24. i a f cut fapte rele în ochii 
Domnului, nel sându-se de p catele lui 
Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe 
Israel în ispit .  

4 Reg. 10, 29.  
25. Dar împotriva lui s-a r zvr tit Pecah, 
fiul lui Remalia, cel al treilea în rang 
dup  el, împreun  cu Argob i cu Arie, 
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care aveau cu ei cincizeci de b rba i din 
Galaad i l-au lovit în Samaria, chiar în 
turnul casei regale, l-au omorât i s-a 

cut rege În locul lui.  
3 Reg. 16, 9. 4 Reg. 14, 19.  

26. Celelalte tiri despre Pecahia, tot ce a 
cut el, sunt scrise în cartea Cronicilor 

regilor lui Israel.  
27. În anul al cincizeci i doilea al lui 
Azaria, regele Iudei, s-a f cut rege peste 
Israel, în Samaria, Pecah, fiul lui Remalia 
i a domnit dou zeci de ani.  

28. i a f cut lucruri rele în ochii 
Domnului, nel sându-se de p catele lui 
Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe 
Israel în ispit .  

3 Reg. 14, 16.  
29. În zilele lui Pecah, regele lui Israel, a 
venit Tiglatfalasar, regele Asiriei, i a 
luat Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, 
Chede , Ha or, Galaadul, Galileea i tot 

mântul lui Neftali i pe locuitori i-a 
str mutat în Asiria.  

1 Paral. 5, 6, 26.  
30. Atunci Osea, fiul lui Ela, a f cut o 
uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui 
Remalia i l-a lovit i l-a ucis i s-a f cut 
rege în locul lui, în anul al dou zecilea al 
lui Ioatam, fiul lui Azaria.  

4 Reg. 12, 20; 14, 21.  
31. Celelalte tiri despre Pecah i despre 
tot  ce  a  f cut  el  sunt  scrise  în  cartea  
Cronicilor regilor lui Israel.  

2 Paral. 28, 6.  
32. În anul al doilea al lui Pecah, fiul lui 
Remalia, regele lui Israel, s-a f cut rege 
Ioatam, fiul lui Azaria, regele Iudei.  

Mih. 1, 1.  
33. Acesta era de dou zeci i cinci de ani 
când  s-a  f cut  rege  i  a  domnit  în  
Ierusalim aisprezece ani. Numele mamei 
lui era Ieru a, fiica lui adoc.  

2 Paral. 27, 1.  
34. i a f cut el lucruri pl cute în ochii 
Domnului. Cum s-a purtat tat l s u 
Azaria a a s-a purtat i el în toate.  

35. Numai în imile nu le-a înl turat, 
ci poporul tot mai s vâr ea jertfe i 
mâieri pe în imi. Tot el a f cut poarta 

de sus la templul Domnului.  
3 Reg. 15, 14. 2 Paral. 27, 2.  

36. Iar celelalte tiri despre Ioatam i tot 
ce a f cut el, sunt scrise în cartea 
Cronicilor regilor lui Iuda.  

2 Paral. 27, 1.  
37. În zilele acelea a început Domnul a 
trimite asupra Iudei pe Ra on, regele 
Siriei, i pe Pecah, fiul lui Remalia.  

4 Reg. 16, 5. Is. 7, 1.  
38.  Ioatam  a  r posat  cu  p rin ii  s i  i  a  
fost îngropat cu ei în cetatea lui David, 
str mo ul s u, iar în locul lui a fost f cut 
rege Ahaz, fiul s u.  

2 Reg. 5, 7, 9. 2 Paral. 27, 9. Mat. 1, 9.  
CAP. 16 
Regatul lui Ahaz. 
1. În anul al aptesprezecelea al lui 
Pecah, fiul lui Remalia, a fost f cut rege 
Ahaz, fiul lui Ioatam, regele lui Iuda.  
2. Ahaz era de dou zeci de ani când s-a 

cut rege i a domnit în Ierusalim 
aisprezece ani, dar n-a f cut fapte 

pl cute în ochii Domnului Dumnezeului 
u, ca David, str mo ul s u,  

2 Paral. 28, 1.  
3. Ci a p it pe urmele regilor lui Israel i 
chiar i pe fiul s u l-a trecut prin foc, 
urmând urâciunile popoarelor pe care le 
alungase Domnul de la fa a fiilor lui 
Israel ;  

Lev 18, 21. 4 Reg. 8, 18. 2 Paral. 28, 2.  
4. i a adus jertfe i t mâieri pe în imi 
i dealuri i sub tot pomul umbros.  

5. Atunci s-au dus Ra on, regele Siriei, i 
Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, 
asupra Ierusalimului, ca s -l cuprind i 
au inut pe Ahaz împresurat, dar nu l-au 
putut birui.  

Is. 7, 1.  
6. În vremea aceea Ra on, regele Siriei, a 
întors Elatul la Siria i a izgonit pe Iudei 
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din Elat ; apoi au intrat în Elat Edomi ii i 
tr iesc acolo pân  în ziua de ast zi.  

4 Reg. 14, 22.  
7. Atunci a trimis Ahaz soli la 
Tiglatfalasar, regele Asiriei, s -i spun  : 
«Robul t u i fiul t u sunt eu ; vino i m  
ap  de mâna regelui Siriei i de mâna 
regelui lui Israel, care s-au ridicat 
împotriva mea !»  

2 Paral. 28, 16. Ier. 50, 17. Os. 7, 11; 8, 9.  
8. Cu acel prilej a luat Ahaz argintul i 
aurul care s-a g sit în templul Domnului 
i în vistieria casei domne ti i l-a trimis 

dar regelui Asiriei.  
3 Reg. 15, 18. 4 Reg. 12, 18. Is. 7, 20.  

9. Deci l-a ascultat regele Asiriei i s-a 
dus regele Asiriei la Damasc, unde a 
prins pe Ra on i pe locuitorii lui i-a 
str mutat în Chir, iar pe Ra on l-a ucis.  
10. Atunci a ie it regele Ahaz întru 
întâmpinarea lui Tiglatfalasar, regele 
Asiriei, la Damasc ; i a v zut jertfelnicul 
cel din Damasc i a trimis regele Ahaz lui 
Urie preotul chipul jertfelnicului i planul 
alc tuirii lui.  

2 Paral. 28, 23.  
11. Iar preotul Urie a f cut un jertfelnic 
dup  planul ce i-l trimisese regele Ahaz 
din Damasc ; a a a f cut preotul Urie 
pân  a venit regele de la Damasc.  
12. Iar dac  a venit regele de la Damasc 
i a v zut jertfelnicul, s-a apropiat regele 

de jertfelnic,  
13. A adus jertf  pe el i a ars arderea de 
tot  a  sa  cu  darul  de  pâine  ;  a  s vâr it  
turnarea sa i l-a stropit cu sângele jertfei 
de împ care.  
14. Iar jertfelnicul cel de aram , care era 
înaintea Domnului, l-a mutat din fa a 
templului, dintre jertfelnicul cel nou i 
templul Domnului, i l-a pus în partea 
dinspre miaz noapte a acestuia.  

2 Paral. 4, 1.  
15. Apoi regele Ahaz a dat porunc  
preotului Urie, zicând : «Pe jertfelnicul 

cel mare s  arzi arderea de tot cea de 
diminea i darul de pâine cel de sear , 
arderea de tot a regelui i darul lui de 
pâine, arderea de tot din partea întregului 
popor al rii i darul lui cel de pâine, 
turnarea lui i cu tot sângele arderii de tot 
i cu tot sângele jertfei s -l strope ti, iar 

jertfelnicul cel de aram  va r mâne pân  
voi vedea ce este de f cut cu el».  
16. i a f cut preotul Urie a a cum a 
poruncit regele Ahaz.  
17. Dup  aceea a desprins regele Ahaz 
pervazurile postamentelor, a luat bazinele 
de pe ele i a luat i marea de pe boii cei 
de aram , care erau sub ea i a a ezat-o 
pe o temelie de piatr  ;  

3 Reg. 7, 23, 27-28.  
18. A desfiin at de asemenea pridvorul 
acoperit numit al zilei de odihn , care 
fusese f cut la templul Domnului i 
pridvorul din afar  al templului 
Domnului, care se numea al regelui, 
numai ca s  plac  regelui Asiriei.  

2 Paral. 28, 24.  
19. Celelalte tiri despre Ahaz i cele ce a 

cut el sunt scrise în cartea Cronicilor 
regilor lui Iuda.  

2 Paral. 28, 1-2, 26.  
20. Apoi a r posat Ahaz cu p rin ii s i în 
cetatea lui David ; iar în locul lui a fost 

cut rege Iezechia, fiul s u.  
2 Paral. 28, 27. Is. 14, 28. Mat. 1, 9.  

CAP. 17 
Iezechia i robia Asirienilor. 
1. În anul al doisprezecelea al lui Ahaz, 
regele Iudei, a fost f cut rege în Samaria 
peste Israel, Osea, fiul lui Ela i a domnit 
nou  ani.  

4 Reg. 15, 30; 18, 9.  
2. El a f cut lucruri rele în ochii 
Domnului, dar nu ca regii lui Israel, care 
au fost înainte de el.  
3. Împotriva lui s-a ridicat Salmanasar, 
regele Asiriei, i a ajuns Osea supusul 
acestuia i-i pl tea bir.  

Is. 36, 1. Ier. 50, 17. Os. 10, 6.  
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4. Dar regele Asiriei a sim it 
necredincio ia lui Osea, c ci acesta 
trimisese robi la So, regele Egiptului, i 
nu pl tise bir regelui Asiriei în fiecare an. 
De aceea regele Asiriei l-a luat legat i l-a 
aruncat în închisoare.  

Os. 7, 12.  
5. Apoi regele Asiriei a n lit asupra 

rii  întregi  i  a  mers  i  la  Samaria  i  a  
inut-o împresurat  trei ani.  

4 Reg. 18, 10.  
6. Iar în anul al zecelea al lui Osea, regele 
Asiriei a luat Samaria i a str mutat pe 
Israeli i în Asiria i i-a a ezat în Halach i 
în Habor, lâng  râul Gozan, în cet ile 
Mediei.  

4 Reg. 18, 10. Ps. 79, 13.  
7. Când fiii lui Israel au început a p tui 
înaintea Domnului Dumnezeului lor, 
Care îi scosese din p mântul Egiptului i 
de sub mâna lui Faraon, regele Egiptului, 
i s-au apucat s  cinsteasc  dumnezeii 

altora ;  
8. Când au început ei s  se poarte dup  
obiceiurile popoarelor pe care le alungase 
Domnul de la fa a fiilor lui Israel i dup  
obiceiurile regilor lui Israel, f când cum 

ceau ace tia ;  
Lev 18, 3. 4 Reg. 16, 3. Os. 7, 8.  

9. Când au început fiii lui Israel a face 
fapte nepl cute Domnului Dumnezeului 
lor, zidindu- i în imi prin toate târgurile 
lor, de la turnul de straj , pân  la cetatea 
înt rit ,  

Ps. 35, 2. Is. 5, 20.  
10. i a ezând idolii i chipurile Astartei 
pe tot dealul înalt i sub tot pomul 
umbros ;  

Lev 26, 1.  
11. i când s-au apucat s  s vâr easc  

mâieri pe toate în imile, ca popoarele 
pe care le izgonise Domnul de la ei i  s  
fac  fapte urâte, care mâniaser  pe 
Domnul  
12. Slujind idolilor de care Domnul le 
zisese : «S  nu face i aceasta»,  

Ie . 20, 4, 23; 23, 13. Deut. 5, 7.  
13. Atunci Domnul a dat m rturie 
împotriva lui Israel i a lui Iuda prin to i 
proorocii S i, prin to i v torii, zicând : 
«Întoarce i-v  din c ile voastre cele rele 
i p zi i poruncile Mele, a ez mintele 

Mele i toat  înv tura pe care Eu am 
dat-o p rin ilor vo tri i pe care v-am dat-
o i vou  prin prooroci, robii Mei».  

Ier. 25, 5.  
14. Dar ei n-au ascultat, ci i-au 
învârto at cerbicia, ca i p rin ii lor care 
nu crezuser  în Domnul Dumnezeul lor  

Ie . 32, 9. Deut. 31, 27.  
15. i au dispre uit poruncile Lui i 
leg mântul Lui, pe care-l încheiase El cu 

rin ii lor i descoperirile Lui, cu care El 
îi de teptase i au umblat dup  idoli i au 
ajuns netrebnici, purtându-se ca 
popoarele cele dimprejur de care Domnul 
le zisese s  nu se poarte ca ele ;  

Lev 18, 24. Ps. 77, 10. Rom. 1, 21.  
16. i au p sit toate poruncile 
Domnului Dumnezeului lor i au f cut 
chipurile turnate a doi vi ei i au a ezat 

ere i s-au închinat la toat  o tirea 
cerului i au slujit lui Baal ;  

Ie . 32, 8. Deut. 4, 19. 3 Reg. 16, 31.  
17. i au trecut pe fiii lor i pe fiicele lor 
prin  foc,  au  ghicit  i  au  vr jit  i  s-au  
apucat s  fac  lucruri netrebnice în ochii 
Domnului i s -L mânie.  

Lev 18, 21. Deut. 18, 10. Os. 13, 2.  
18. Atunci S-a mâniat Domnul tare pe 
Israeli i i i-a lep dat de la fa a Sa, i n-a 
mai r mas decât semin ia lui Iuda.  

3 Reg. 11, 32. 4 Reg. 23, 27. Ier. 7, 15. Os. 1, 4.  
19. Dar nici Iuda n-a p zit poruncile 
Domnului Dumnezeului s u i s-a purtat 
dup  obiceiurile Israeli ilor, cum Se 
purtau ace tia.  
20. i i-a întors Domnul fa a de la to i 
urma ii lui Israel i i-a smerit dându-i în 
mâinile jefuitorilor i în sfâr it i-a lep dat 
de la fa a Sa.  
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21. C ci Israeli ii se dezbinaser  de la 
casa lui David i f cuser  rege pe 
Ieroboam, fiul lui Nabat, Ieroboam a 
ab tut pe Israeli i de la Domnul i i-a 

gat în p cat mare.  
3 Reg. 12, 16.  

22. i au umblat fiii lui Israel în toate 
catele lui Ieroboam, câte f cuse acesta 

i nu s-a dep rtat de la ele, pân  când n-a 
lep dat Domnul pe Israel de la fa a Sa, 
cum zisese prin to i proorocii, robii S i.  

3 Reg. 12, 30. 4 Reg. 13, 2.  
23. i a fost str mutat Israel din p mântul 

u în Asiria, unde se afl  pân  în ziua de 
ast zi.  

Ier. 25, 9.  
24. Dup  aceea regele Asiriei a adunat 
oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, 
din Hamat i din Sefarvaim i i-a a ezat 
prin cet ile Samariei în locul fiilor lui 
Israel. Ace tia au st pânit Samaria i au 
început a locui prin cet ile ei.  

1 Ezd. 4, 10. Mat. 10, 5. Ioan 4, 9.  
25. Dar fiindc  la începutul vie uirii lor 
acolo ei nu cinsteau pe Domnul, de aceea 
Domnul  a  trimis  asupra  lor  lei  care-i  
omorau.  

Lev 26, 22.  
26. Atunci s-a spus regelui Asiriei, zicând 
: «Popoarele pe care tu le-ai str mutat i 
le-ai a ezat prin cet ile Samariei nu 
cunosc legea Dumnezeului acelei ri i 
de  aceea  El  trimite  asupra  lor  lei  i  iat  
ace tia le omoar , pentru c  ele nu 
cunosc legea Dumnezeului acelei ri».  

Ioan 4, 21.  
27. Iar regele Asiriei a poruncit i a zis : 
«Trimite i acolo pe unul din preo ii pe 
care i-a i adus de acolo, ca s  se duc  s  
tr iasc  acolo i s -i înve e legea 
Dumnezeului acelei ri».  
28. Atunci a venit unul din preo ii cei ce 
fuseser  adu i din Samaria i a locuit în 
Betel i i-a înv at cum s  cinsteasc  pe 
Domnul.  

1 Ezd. 4, 2.  

29. Afar  de acestea, fiecare popor i-a 
mai f cut i dumnezeii s i i i-a pus în 
capi tile de pe în imi pe care le f cuser  
Samarinenii ; fiecare popor în cetatea sa 
în care tr ia.  

Iona 1, 5. Rom. 1, 23.  
30. C ci Babilonenii i-au f cut pe Sucot-
Benot, Cutienii i-au f cut pe Nergal, 
Hamatienii i-au f cut pe A ima,  
31. Aveenii i-au f cut pe Nivhaz i 
Tartac, iar Sefarvaimii î i ardeau pe fiii i 
pe fiicele lor cu foc în cinstea lui 
Adramelec i Anamelec, zeii lor.  

Is. 36, 19.  
32. Cinsteau îns i pe Domnul i i-au 

cut dintre ei preo i pentru în imi i 
ace tia slujeau la ei, în capi tile de pe 
în imi.  
33. Dar ei cinsteau pe Domnul i slujeau 
zeilor s i dup  obiceiul popoarelor din 
mijlocul c rora fuseser  adu i.  

Luc. 11, 23. Ioan 4, 20. 1 Cor. 10, 21.  
34. A a urmeaz  ei pân  în ziua de ast zi, 
dup  obiceiurile lor cele de la început ; de 
Domnul nu se tem i nu urmeaz  dup  

ez mintele, dup  rânduielile, dup  
legea i dup  poruncile pe care le-a 
poruncit Domnul fiilor lui Iacov, c ruia îi 

duse numele de Israel i cu ai c rui 
urma i încheiase leg mânt i le poruncise 

a : «S  nu cinsti i pe dumnezeii altora, 
nici s  v  închina i lor ;  

Fac. 32, 28. 3 Reg. 18, 31. Iez. 20, 18.  
35. S  nu le sluji i nici s  le aduce i jertfe 
;  

Ie . 20, 2-3; 23, 13. Jud. 6, 10.  
36.  Ci  s  cinsti i  pe  Domnul,  Care  v-a  
scos din p mântul Egiptului cu putere 
mare i cu bra  înalt ; pe Acesta s -L 
cinsti i  i  Lui  s  v  închina i  i  s -I  
aduceri jertfe ;  

Ie . 6, 6.  
37. Sili i-v  în toate zilele s  împlini i 
rânduielile, a ez mintele, legea i 
poruncile pe care vi le-a scris El, iar pe 
zeii altora s  nu-i cinsti i ;  
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Fac. 26, 5.  
38. Leg mântul pe care l-am încheiat cu 
voi  s  nu-l  uita i  i  pe  zeii  altora  s  nu-i  
cinsti i ;  
39. Ci s  cinsti i numai pe Domnul 
Dumnezeul  vostru  i  El  v  va  izb vi  din  
mâna tuturor vr jma ilor vo tri».  
40. Dar ei n-au ascultat, ci au urmat 
obiceiurile celor de mai înainte.  
41. Astfel popoarele acestea cinsteau pe 
Domnul, dar slujeau i idolilor lor. Ba i 
copiii lor i copiii copiilor lor pân  în 
ziua de ast zi urmeaz  tot a a cum au 
urmat i p rin ii lor.  

1 Ezd. 4, 3. Ioan 4, 22.  
CAP. 18 
Domnia lui Iezechia. Asirienii 
înconjur  Ierusalimul. 
1. În anul al treilea al lui Osea, fiul lui 
Ela, regele lui Israel, s-a f cut rege 
Iezechia, fiul lui Ahaz, regele Iudei.  

2 Paral. 28, 27.  
2. Acesta era de dou zeci i cinci de ani 
când s-a f cut rege i a domnit dou zeci 
i  nou  de  ani  în  Ierusalim.  Numele  

mamei sale era Abia, fiica lui Zaharia.  
2 Paral. 29, 1.  

3. Acesta a f cut fapte pl cute în ochii 
Domnului în toate, cum f cuse i David, 
tat l  s u,  c  el  a  desfiin at  în imile,  a  
sf râmat stâlpii cu pisanii idole ti, 

erele,  
4. i a stricat arpele cel de aram , pe 
care-l f cuse Moise ; chiar pân  în zilele 
acelea fiii lui Israel îl t mâiau i-l 
numeau Nehu tan.  

Num. 21, 9. Ioan 2, 14.  
5. i a n jduit el în Domnul 
Dumnezeu. Ca el n-a mai fost altul între 
to i regii lui Iuda, nici înainte, nici dup  ;  

Pild. 3, 5. Is. 33, 6.  
6.  C ci  s-a  lipit  el  de  Domnul  i  nu  s-a  
ab tut de la El, ci a p zit poruncile Lui, 
cum poruncise Domnul lui Moise.  

Deut. 17, 11.  

7. De aceea Domnul a fost cu el i tot ce 
a f cut Iezechia, f cea cu chibzuin . i 
s-a dep rtat el de regele Asiriei i n-a mai 
slujit aceluia.  

Pild. 16, 20. Is. 36, 5-7.  
8. Apoi a b tut pe Filisteni pân  la Gaza, 
precum i în cuprinsul ei, de la turnul de 
paz  pân  la cetatea înt rit .  

Is. 14, 29.  
9. În anul al patrulea al regelui Iezechia, 
adic  în anul al aptelea al lui Osea, fiul 
lui Ela, regele lui Israel, s-a dus 
Salmanasar, regele Asiriei, asupra 
Samariei i a împresurat-o i dup  trei ani 
a luat-o.  

4 Reg. 17, 5-6.  
10. În anul al aptelea al lui Iezechia, 
adic  în anul al zecelea al lui Osea, regele 
lui Israel, a fost luat  Samaria.  
11. Atunci regele Asiriei a str mutat pe 
Israeli i în Asiria i i-a a ezat în Halach, 
în Habor, lâng  râul Gozan, în cet ile 
Mediei,  

4 Reg. 17, 6. 2 Paral. 32, 1.  
12. Pentru c  n-au ascultat glasul 
Domnului Dumnezeului lor i au c lcat 
leg mântul Lui ; tot ceea ce a poruncit 
Moise, robul Domnului, ei nici n-au 
ascultat, nici n-au f cut.  
13. Iar în anul al paisprezecelea al regelui 
Iezechia s-a dus Senaherib, regele 
Asiriei, asupra tuturor cet ilor înt rite 
ale lui Iuda i le-a luat.  

Is. 36, 1. Sir. 48, 20-21.  
14. Atunci a trimis Iezechia, regele Iudei, 
la regele Asiriei în Lachi , ca s -i zic  : 
«Vinovat sunt ! Du-te de la mine, c ci 
ceea ce vei pune asupra mea, voi pl ti !» 

i a pus regele Asiriei asupra lui 
Iezechia, un bir de trei sute de talanii de 
argint i treizeci de talan i de aur.  

Mih. 1, 13.  
15.  i  a  dat  Iezechia  tot  argintul  ce  s-a  

sit în templul Domnului i în vistieria 
casei domne ti.  

3 Reg. 15, 18. 4 Reg. 12, 18; 16, 8.  
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16. În vremea aceea a luat Iezechia aurul 
de pe u ile templului Domnului i de pe 
stâlpii cei vechi pe care-i aurise însu i 
Iezechia. i l-a dat regelui Asiriei.  
17. i a trimis regele Asiriei din Lachi  
pe Tartan, pe Rabsaris i pe Rab ache cu 

tire mare asupra Ierusalimului i, 
sosind, s-au oprit la canalul iazului de 
sus, care se afl  lâng  drumul ce merge 
spre arina n lbitorului.  

2 Paral. 32, 9. Ps. 47, 5-6. Is. 20, 1; 36, 2.  
18. i chemând aceia pe rege, au ie it la 
ei Eliachim, fiul lui Hilchia, c petenia 
cur ii domne ti, ebna scriitorul i Ioah 
cronicarul, fiul lui Asaf.  

4 Reg. 19, 2. Is. 22, 20.  
19. Atunci a zis c tre ei Rab ache : 
«Spune i lui Iezechia : A a zice regele cel 
mare, regele Asiriei : Ce fel de n dejde 
este aceea în care te reazemi ? Tu ai spus 
numai vorbe goale ; pentru r zboi îns  
trebuie pricepere i putere.  

2 Paral. 32, 10.  
20. Acum îns  în cine n jduie ti tu, de 
te-ai r zvr tit împotriva mea ?  
21. Iat , tu soco i s  te reazemi pe Egipt, 
pe acea trestie frânt  care de se 
sprijine te cineva în ea îi intr  în mân i 
i-o sparge. A a este Faraon, regele 
Egiptului, pentru to i cei ce n jduiesc 
în el.  

Is. 20, 5; 36, 6. Iez. 29, 6.  
22. Iar de-mi ve i zice : Noi n jduim în 
Domnul Dumnezeul nostru ! Apoi în 
acela, oare, ale c rui în imi i jertfelnice 
le-a stricat Iezechia i a zis lui Iuda i 
Ierusalimului : Numai înaintea acestui 
jertfelnic s  v  închina i, care este în 
Ierusalim ?  

Ie . 20, 24. Deut. 12, 5. 2 Paral. 32, 11-12.  
23. Deci intr  în leg tur  cu st pânul 
meu, regele Asiriei, i eu î i voi da dou  
mii de cai ; po i tu oare s  g se ti c re i 
pentru ei ?  

24. Cum vei birui tu m car o singur  
petenie dintre cele mai mici slugi ale 

st pânului meu ? Ai n dejde în Egipt, 
pentru care i pentru c re i ?  

Is. 36, 9.  
25. Pe lâng  aceasta, au doar  eu f  
voia Domnului am venit la locul acesta 
ca s -l stric ? Domnul mi-a zis : Du-te 
asupra rii acesteia i o stric  !»  
26. Iar Eliachim, fiul lui Hilchia, abna i 
Ioah au zis c tre Rab ache : «Vorbe te cu 
robii t i în limba aramaic , pentru c  noi 
în elegem, i nu gr i cu noi în limba 
iudaic , în auzul poporului, care st  pe 
zid !»  

2 Paral. 32, 18. Is. 22, 20.  
27.  Zis-a  Rab ache  c tre  ei  :  «Au  doar  
st pânul meu m-a trimis s  spun aceste 
cuvinte numai st pânului rii i ie ? Nu, 
ci i poporului care st  pe zid i care va 
ajunge s i m nânce murd ria i s i 
bea udul cu voi !»  

4 Reg. 6, 25.  
28. Apoi s-a sculat Rab ache i a strigat 
cu glas tare în limba iudaic i a spus 
aceste cuvinte : «Asculta i cuvântul 
regelui celui mare, regele Asiriei !  
29. A a zice regele : S  nu v  în ele pe 
voi Iezechia, c ci nu poate s  v  
izb veasc  din mâna mea,  

4 Reg. 19, 10. 2 Paral. 32, 11. Is. 36, 14.  
30. i s  nu v  încurajeze Iezechia cu 
Domnul, zicând : Ne va izb vi Domnul i 
cetatea aceasta nu va fi dat  în mâinile 
regelui Asiriei.  
31. S  nu asculta i pe Iezechia, c ci a a 
zice regele Asiriei : Împ ca i-v  cu mine 
i ie i la mine ; s i m nânce fiecare 

rodul vi ei sale de vie i al smochinului 
u i s  bea fiecare ap  din fântâna sa, 

pân  nu vin s  v  iau într-o ar  la fel cu 
ara voastr ,  

3 Reg. 4, 25. Is. 36, 16.  
32.  În  ara  pâinii  i  a  vinului,  în  ara  
fructelor i a viilor, în ara smochinelor i 
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mierei,  i  nu  ve i  muri,  ci  ve i  tr i.  Deci  
nu asculta i pe Iezechia, care v  
am ge te, zicând : Domnul ne va izb vi.  
33. Dumnezeii popoarelor au izb vit ei 
oare fiecare ara sa din mâna regelui 
Asiriei ?  

4 Reg. 19, 12. 2 Paral. 32, 13, 19. Is. 36, 18.  
34. Unde sunt dumnezeii Hamatului i ai 
Arpadului ? Unde sunt dumnezeii 
Sefarvaimului, Inei i Hevei ? Au sc pat 
oare Samaria din mâna mea ?  
35. Care din dumnezeii rilor acestora a 
izb vit ara sa din mâna mea ? A adar va 
izb vi Domnul Ierusalimul din mâna mea 
?»  

2 Paral. 32, 14. Dan. 3, 15.  
36. Poporul îns  a t cut i nu i-a r spuns 
nici un cuvânt, pentru c  porunca regelui 
era s  nu-i r spund .  

Is. 36, 21.  
37. Dup  aceea a venit Eliachim, fiul lui 
Hilchia, c petenia cur ii domne ti, ebna 
scriitorul i Ioah cronicarul, fiul lui Asaf, 
la Iezechia, cu hainele sfâ iate i i-au 
spus vorbele lui Rab ache.  

Fac. 37, 29. Is. 22, 20. Mat. 26, 65.  
CAP. 19 
Iezechia prin rug ciune înfrânge pe 
Senaherib. 
1. Auzind acestea, regele Iezechia i-a 
rupt hainele sale, s-a îmbr cat cu sac i s-
a dus în templul Domnului.  

Is. 37, 1. Mat. 26, 65.  
2. Atunci a trimis pe Eliachim, c petenia 
cur ii domne ti, pe ebna scriitorul i pe 
preo ii cei mai mari, îmbr ca i în sac, la 
Isaia proorocul, fiul lui Amos,  

4 Reg. 18, 18.  
3. i ace tia au zis c tre el : «A a zice 
Iezechia : Zi de necaz, de pedeaps i de 
ru ine este ziua aceasta, c ci pruncii sunt 
aproape s  ias  din pântecele mamelor i 
ele nu pot na te.  

Ps. 47, 6-7. Is. 13, 8; 26, 18; 37, 3.  
4. Poate va auzi Domnul Dumnezeul t u 
toate cuvintele lui Rab ache, pe care l-a 

trimis regele Asiriei, st pânul lui, s  
defaime pe Dumnezeul cel viu i s -L 
huleasc  cu vorbele pe care le-a auzit 
Domnul Dumnezeul t u. Adu dar 
rug ciune pentru cei ce au r mas i se 
afl  printre cei vii !»  
5. i au venit slugile regelui Iezechia la 
Isaia,  

Is. 37, 5.  
6.  Iar  Isaia  le-a  zis  :  «A a  s  zice i  
domnului vostru : A a gr ie te Domnul : 
Nu te teme de vorbele ce le-ai auzit i cu 
care M-au hulit pe Mine slugile regelui 
Asiriei.  

Is. 37, 6.  
7. C ci iat  voi trimite în el duh i va auzi 
o veste i se va întoarce în ara sa, iar 
acolo îl voi lovi cu sabia».  

4 Reg. 7, 6; 19, 9.  
8. Atunci s-a întors Rab ache i a g sit pe 
regele Asiriei r zboindu-se împotriva 
Libnei, c ci auzise c  acesta a plecat din 
Lachi .  
9.  i  a  auzit  el  de  Tirhaca,  regele  
Etiopiei, c ci i s-a spus : «Iat  vine s  se 
lupte cu tine». i din nou a trimis soli la 
Iezechia s -i spun  :  

Is. 37, 9.  
10. «A a s  zice i lui Iezechia, regele 
Iudei : S  nu te în ele Dumnezeul t u, în 
Care n jduie ti tu, gândind : Nu va fi 
dat Ierusalimul în mâinile regelui Asiriei 
!  

4 Reg. 18, 29-30.  
11. Doar tu ai auzit ce a f cut regele 
Asiriei cu toate rile, aruncând asupra 
lor blestem. i tu ai s  r mâi ?  
12. Dumnezeii popoarelor pe care le-au 
ruinat p rin ii mei le-au izb vit ei oare ?  

4 Reg. 18, 33. 2 Paral. 32, 19.  
13. Unde este regele Hamatului, sau 
regele Arpadului, sau regele cet ii 
Sefarvaimului, Inei i Hevei ?»  
14. i a luat Iezechia scrisoarea din mâna 
solilor i a citit-o ; apoi s-a dus în templul 
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Domnului i a deschis-o Iezechia înaintea 
fe ei Domnului.  

Is. 37, 14.  
15. i s-a rugat Iezechia înaintea fe ei 
Domnului i a zis : «Doamne Dumnezeul 
lui Israel, Cel ce ezi pe heruvimi, numai 
Tu singur e ti Dumnezeul tuturor 
regatelor p mântului,  Tu ai f cut cerul i  

mântul !  
1 Reg. 4, 4. Ps. 47, 10-11; 98, 1.  

16. Pleac i, Doamne, urechea Ta i m  
auzi ! Deschide- i, Doamne, ochii T i i 
vezi i auzi cuvintele lui Senaherib, cel ce 
a trimis s  Te huleasc  pe Tine, 
Dumnezeul cel viu !  

1 Reg. 17, 10.  
17. Adev rat, o, Doamne, regii Asiriei au 
pustiit popoarele i rile lor, au aruncat 
dumnezeii acestora în foc, dar aceia nu 
erau dumnezei, ci lucruri de mâini 
omene ti, lemn i piatr , i de aceea i-a i 
nimicit pe ei.  
18. i acum, Doamne Dumnezeul nostru, 
izb ve te-ne din mâna lui,  
19. i vor afla toate regatele p mântului 

 numai Tu, Doamne, e ti Dumnezeu !»  
Sir. 36, 4-5.  

20. Atunci a trimis Isaia, fiul lui Amos, la 
Iezechia s -i spun  : «A a zice Domnul 
Dumnezeul lui Israel : Cele pentru care 
te-ai rugat tu Mie împotriva lui 
Senaherib, regele Asiriei, le-am auzit.  

2 Paral. 32, 20. Is. 37, 21.  
21. Iat  cuvântul pe care l-a rostit 
Domnul pentru el : Te dispre uie te i 
râde de tine fecioara, fiica Sionului, i 
clatin  din cap, în urma ta, fiica 
Ierusalimului.  

Is. 1, 8.  
22. Pe cine îns  ai mustrat i ai hulit tu ? 

i asupra cui i-ai ridicat tu glasul i i-ai 
în at a a de sus ochii t i ? Asupra 
Sfântului lui Israel.  
23. Prin trimi ii t i tu ai înfruntat pe 
Domnul i ai zis : Cu mul imea carelor 
mele m-am urcat pe în imea mun ilor, 

pe coastele Libanului, i am t iat cedrii 
cei falnici i chiparo ii cei minuna i ai 
lui, i am ajuns la cea din urm  
ad postire a lui, la gr dina lui plin  de 
pomi ;  

Ps. 19, 7. Is. 37, 24. Zah. 11, 2.  
24. i  am s pat i  am b ut ap  str in i 
cu t lpile picioarelor mele voi seca 
râurile Egiptului.  

Is. 37, 25.  
25. N-ai auzit tu, oare, c  aceasta Eu am 

cut-o de demult, din zilele cele de 
demult  am  hot rât-o  ?  Acum  îns  am  
îndeplinit-o prin aceea c  tu pustie ti i 
prefaci cet ile în d râm turi,  

Is. 25, 2; 43, 13; 44, 7.  
26. Iar locuitorii lor au ajuns 
neputincio i, tremur i r mân ru ina i ; 
au ajuns ca iarba câmpului i ca verdea a 
cea fraged , ca buruienile de pe 
acoperi ul casei i ca ni te fire de grâu 
uscate înainte de a da în spic.  

Ps. 36, 2; 91, 7. Is. 37, 27.  
27. De ezi, de intri, ori de ie i, Eu toate 
le  tiu  i  tiu  i  obr znicia  ta  fa  de  
Mine.  
28. Pentru obr znicia ta cea fa  de Mine 
i pentru c  trufia ta a ajuns pân  la 

urechile Mele, Îmi voi pune veriga Mea 
în n rile tale i în buzele tale belciugul 
Meu i te voi întoarce pe acela i drum pe 
care ai venit.  

3 Reg. 20, 28. Iez. 29, 4; 38, 4.  
29. Iar pentru tine, Iezechia, iat  semn : 
Anul acesta ve i mânca din cele ce vor 
cre te din semin ele scuturate ; în anul al 
doilea ve i mânca din cele ce vor cre te 
de la sine, iar în anul al treilea ve i 
sem na i ve i secera, ve i s di vii i ve i 
mânca roadele lor.  

Lev 25, 3. Is. 37, 30.  
30. Ceea ce nu se va strica în casa lui 
Iuda, ceea ce va r mâne, va da r cini în 
jos,  iar  în  sus  va  aduce  rod,  c ci  din  
Ierusalim  vor  ie i  câ iva  r ma i  i  din  
Sion, câ iva izb vi i.  
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31. Râvna Domnului Savaot va face 
aceasta.  

Is. 37, 32.  
32. De aceea a a zice Domnul de regele 
Asiriei : Nu va intra în cetatea aceasta, 
nici va arunca s ge i încoace ; nu se va 
apropia de ea cu scut, nici va face 
înt rituri de an uri împotriva ei.  

Is. 37, 33.  
33. Pe drumul pe care a venit, se va 
întoarce i în cetatea aceasta nu va intra, 
zice Domnul ;  
34. C ci Eu voi p zi cetatea aceasta, ca s  
o izb vesc pentru Mine i pentru David, 
robul Meu».  

3 Reg. 11, 13. 4 Reg. 20, 6.  
35. În noaptea aceea s-a întâmplat c  a 
ie it îngerul Domnului i a lovit în tab ra 
Asirienilor o sut  optzeci i cinci de mii, 
i când s-au sculat diminea a, iat  erau 

peste tot numai trupuri moarte.  
Is. 37, 36. Ier. 50, 18. Sir. 48, 24. 1 Mac. 7, 40-41. 2 Mac. 

8, 19; 15, 22.  
36. Atunci Senaherib, regele Asiriei, 
sculându-se,  a  plecat  i  s-a  întors  i  a  
locuit în Ninive.  
37. Dar pe când se ruga el în casa lui 
Nisroc, zeul s u, l-au ucis cu sabia fiii s i 
Adramelec  i  are er  i  au  fugit  în  

mântul Ararat, iar în locul lui s-a f cut 
rege Asarhadon, fiul lui.  

Tob. 1, 21.  
CAP. 20 
Boala lui Iezechia ; lungirea vie ii lui i 
moartea lui. 
1. În zilele acelea s-a îmboln vit Iezechia 
de moarte i a venit la el Isaia proorocul, 
fiul lui Amos, i i-a zis : «A a gr ie te 
Domnul : F  testament pentru casa ta, 

ci nu te vei mai îns to i, ci vei muri 
!»  

2 Paral. 32, 24. Is. 38, 1.  
2. Atunci s-a întors Iezechia cu fa a la 
perete i s-a rugat Domnului,  
3. Zicând : «O, Doamne, adu- i aminte c  
am umblat înaintea fe ei Tale cu credin  

i cu inim  dreapt i am f cut cele 
pl cute în ochii T i !» i a plâns Iezechia 
tare.  

3 Reg. 2, 4. Luc. 1, 6.  
4. Isaia îns  nu plecase înc  din cetate, 
când a fost cuvântul Domnului c tre el i 
i-a zis :  
5. «Întoarce-te i spune lui Iezechia, 
st pânul poporului Meu : A a zice 
Domnul Dumnezeul lui David, str mo ul 

u : Am auzit rug ciunea ta i am v zut 
lacrimile tale ; te vei vindeca i a treia zi 
te vei duce în templul Domnului ;  

Is. 38, 5.  
6. i voi mai ad uga la zilele tale 
cincisprezece ani i din mâna regelui 
Asiriei te voi izb vi pe tine i cetatea 
aceasta o voi ap ra pentru Mine i pentru 
David, robul Meu !»  

4 Reg. 19, 34. Is. 37, 35. Evr. 11, 34.  
7.  i  a  zis  Isaia  :  «Lua i  o  turt  de  
smochine ! i au luat o turt  de smochine 
i au pus-o pe ran i s-a îns to it 

Iezechia.  
Is. 38, 21.  

8. i a zis c tre Isaia : «Care este semnul 
 Domnul m  va vindeca i c  m  voi 

duce a treia zi în templul Domnului ?»  
Jud. 6, 17.  

9.  Iar  Isaia  a  zis  :  «Iat  semn  de  la  
Domnul c i va împlini Domnul 
cuvântul pe care l-a rostit : Vrei s  treac  
umbra la ceasul de soare cu zece linii 
înainte sau s  se dea cu zece linii înapoi 
?»  

Sir. 48, 26.  
10. Iezechia a zis : «E u or ca umbra s  
se mi te cu zece linii înainte. Nu, ci s  se 
dea umbra cu zece linii înapoi».  
11. i a strigat Isaia proorocul c tre 
Domnul i s-a dat înapoi cu zece linii.  

Iosua 10, 13. Iov 9, 7.  
12. În vremea aceea Merodac Baladan, 
fiul lui Baladan, regele Babilonului, a 
trimis scrisoare i dar lui Iezechia c ci 
auzise c  Iezechia a fost bolnav.  
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Is. 39, 1.  
13. Ascultând Iezechia pe trimi i, le-a 
ar tat c rile sale, argintul, aurul, 
aromatele, mirurile cele scumpe i toat  
casa  sa  de  arme  i  tot  ce  se  afla  în  
vistieriile  sale  ;  i  nu  a  r mas  nici  un  
lucru din casa sa i din toat  st pânirea sa 
pe care s  nu-l fi ar tat lor Iezechia.  

2 Paral. 32, 27.  
14. Venind îns  Isaia proorocul la regele 
Iezechia, a zis c tre el : «Ce au zis 
oamenii ace tia i de unde au venit la tine 
?» Iezechia a r spuns : «Dintr-o ar  
dep rtat , au venit din Babilon».  
15. Isaia a zis : «Ce au v zut ei în casa ta 
?» i Iezechia a zis : «Tot ce este în casa 
mea au v zut i n-a r mas nici un lucru 
din vistieriile mele pe care s  nu-l fi 

zut».  
4 Reg. 20, 13.  

16. Atunci Isaia a zis : «Ascult  cuvântul 
Domnului : Iat  vor veni zile când vor fi 
luate toate câte sunt în casa ta i ce-au 
adunat p rin ii t i pân  în ziua aceasta i 
vor fi duse la Babilon. Nimic nu va 

mâne, zice Domnul.  
4 Reg. 24, 13. 2 Paral. 32, 25. Ier. 52, 17.  

17. Din fiii t i care vor r ri din tine i 
pe care îi vei na te tu,  
18. Se vor lua i vor fi eunuci în palatul 
regelui Babilonului».  

Dan. 1, 3.  
19. Iezechia a r spuns lui Isaia : «Bun 
este cuvântul Domnului pe care l-ai rostit 
tu !» Apoi a ad ugat : «S  fie pace i 
lini te în zilele mele !»  

2 Paral. 32, 36. Is. 39, 8.  
20. Celelalte fapte ale lui Iezechia, 
luptele lui i cum c  el a f cut iazul i 
canalul pentru adus ap  în cetate, sunt 
scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda. 
Apoi a r posat Iezechia cu p rin ii s i i 
în locul lui s-a f cut rege Manase, fiul 

u.  
4 Reg. 18, 17. 2 Paral. 29, 1. Neem. 3, 16. Mat. 1, 10.  

CAP. 21 

Manase i Amon, regii Iudei. 
1. Manase era de doisprezece ani când s-a 

cut rege i a domnit în Ierusalim 
cincizeci i cinci de ani. Numele mamei 
lui era Hef ibah.  

2 Paral. 33, 1.  
2. Acesta a f cut lucruri netrebnice 
înaintea Domnului, urmând urâciunile 

gânilor pe care-i izgonise Domnul de la 
fa a fiilor lui Israel.  

Deut. 18, 9. 2 Paral. 28, 3.  
3. El a f cut din nou în imile pe care le 
stricase tat l s u Iezechia i a a ezat 
jertfelnice pentru Baal ; a f cut A ere, 
cum f cuse i Ahab, regele lui Israel, i s-
a închinat la toat  o tirea cereasc , 
slujind acesteia.  

2 Paral. 33, 3.  
4.  Apoi  a  zidit  jertfelnice  chiar  i  în  
templul Domnului, de care zisese 
Domnul : «În Ierusalim voi pune numele 
Meu !»  

Deut. 12, 5, 11. 2 Reg. 7, 13. 3 Reg. 8, 29; 9, 3. Ier. 32, 
34.  

5. i a f cut jertfelnice la toat  o tirea 
cerului în amândou  curiile templului 
Domnului ;  
6. A trecut pe fiul s u prin foc, a ghicit, a 
vr jit, a adus oameni care se 
îndeletniceau cu chemarea mor ilor i 
vr jitori i a f cut i alte multe lucruri 
urâte Domnului, ca s -L mânie.  

Lev 20, 2. Deut. 18, 10-11. 1 Reg. 28, 9. Ps. 105, 37. Ier. 
32, 35.  

7. Dup  aceea chipul A erei pe care îl 
cuse l-a a ezat în casa despre care 

Domnul îi zisese lui David i lui 
Solomon, fiul lui : «În casa aceasta i în 
Ierusalim,  pe  care  l-am  ales  din  toate  
semin iile lui Israel, voi pune numele 
Meu pe vecie ;  

3 Reg. 9, 3. Iez. 8, 5.  
8.  i  nu  voi  mai  da  s  calce  picior  de  
israelit afar  din ara pe care am dat-o 

rin ilor lor, de se vor sili s  se poarte 
potrivit cu toate cele ce Eu le-am 
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poruncit i cu toat  legea care le-a dat-o 
robul Meu Moise».  

2 Paral. 33, 8.  
9. Dar ei n-au ascultat, ci i-a r cit 
Manase pân  într-atâta, încât ei s-au 
purtat mai r u decât acele popoare pe 
care Domnul le stârpise de la fa a fiilor 
lui Israel.  

2 Paral. 33, 9.  
10. Atunci Domnul a gr it prin prooroci, 
robii S i, i a zis :  

2 Paral. 33, 18.  
11. «Pentru c  Manase, regele Iudei, a 

cut astfel de urâciuni, mai rele decât tot 
ce au f cut Amoreii care au fost înainte 
de el, i a vârât pe Iuda în p cat cu idolii 
lui,  

4 Reg. 24, 3.  
12. De aceea a a zice Domnul 
Dumnezeul lui Israel : Iat  Eu voi aduce 

a r u asupra Ierusalimului i asupra lui 
Iuda, încât celui ce va auzi îi vor iui 
amândou  urechile ;  

1 Reg. 3, 11. Ier. 19, 3.  
13. i voi întinde peste Ierusalim 
frânghia  de  m surat  a  Samariei  i  
cump na casei lui Ahab, i voi terge 
Ierusalimul, a a cum se terge un vas i 
se pune apoi cu gura în jos ;  

Is. 34, 11. Plâng. 2, 8. Am. 7, 9.  
14. i voi lep da r ita mo tenirii 
Mele i-i voi da în mâinile vr jma ilor 
lor, i vor fi de prad i de jaf pentru to i 
prietenii lor,  
15. Pentru c  au f cut lucruri netrebnice 
înaintea ochilor Mei i M-au mâniat din 
ziua aceea când p rin ii lor au ie it din 
Egipt i pân  în ziua aceasta».  

Ier. 15, 4.  
16.  Mai  mult  înc ,  Manase,  pe  lâng  

catul s u de a fi dus pe Iuda în ispit , a 
rsat i foarte mult sânge nevinovat, 

încât a mânjit Ierusalimul de la o margine 
la alta.  

4 Reg. 24, 4. Iez. 22, 3-4.  

17. Celelalte tiri despre Manase i 
despre toate câte a f cut el i despre 

catele lui, în ce anume a p tuit, sunt 
scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda.  

2 Paral. 33, 1.  
18. Apoi a r posat Manase cu p rin ii s i 
i a fost îngropat în gr dina de lâng  casa 

lui, în gr dina lui Uza, iar în locul lui s-a 
cut rege Amon, fiul s u.  

2 Paral. 33, 20.  
19. Amon era de dou zeci i doi de ani 
când s-a f cut rege i a domnit doi ani în 
Ierusalim. Numele mamei lui era 
Me ulemet, fiica lui Haru  din Iotba.  

2 Paral. 33, 21.  
20. i acesta a f cut lucruri netrebnice în 
ochii Domnului, cum f cuse i Manase, 
tat l s u ;  

2 Paral. 33, 22.  
21. A umblat întocmai pe aceea i Cale pe 
care umblase i tat l s u, slujind idolilor 

rora slujise i tat l s u i închinându-se 
lor.  
22. A p sit pe Domnul Dumnezeul 

rin ilor s i i n-a umblat în calea 
Domnului.  

3 Reg. 11, 33.  
23. Dar slugile lui Amon s-au r zvr tit 
împotriva lui i au ucis pe rege în casa 
lui.  

4 Reg. 12, 20.  
24.  Poporul  îns  a  ucis  pe  to i  cei  ce  
luaser  parte la r zvr tire împotriva 
regelui Amon i a pus rege în locul lui pe 
Iosia, fiul lui.  

4 Reg. 14, 6. 2 Paral. 33, 25.  
25. Celelalte tiri despre Amon i despre 
cele ce a f cut el sunt scrise în cartea 
faptelor regilor lui Iuda.  

2 Paral. 33, 21.  
26. Amon a fost îngropat în gropni a lui, 
în  gr dina  lui  Uza,  iar  în  locul  lui  s-a  

cut rege Iosia, fiul lui.  
2 Paral. 33, 25.  

CAP. 22 
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Cartea legii aflat  sub Iosia. 
1. Iosia era de opt ani când s-a f cut rege 
i  a  domnit  treizeci  i  unu  de  ani  în  

Ierusalim ; numele mamei lui era Iedida, 
fiica lui Adaia din Bo cat.  

2 Paral. 34, 1.  
2. Iosia a f cut fapte pl cute înaintea 
Domnului i a umblat în toate pe calea lui 
David, str mo ul s u, neab tându-se nici 
la dreapta, nici la stânga.  

Sir. 49, 1, 4.  
3. În anul al optsprezecelea al regelui 
Iosia, regele a trimis pe scriitorul afan, 
fiul lui A alia, fiul lui Me ulam, în 
templul Domnului, zicându-i :  

2 Paral. 34, 8.  
4. «Du-te la Hilchia, arhiereul, ca s  
socoteasc  argintul adus în templul 
Domnului, pe care l-au strâns de la popor 
cei ce stau de straj  la prag,  

1 Paral. 6, 13. 2 Paral. 34, 9.  
5. i s -l dea în mâna celor pu i s  fac  
lucr rile la templul Domnului, iar ace tia 

-l dea celor ce lucreaz i repar  
stric ciunile lui :  

2 Paral. 34, 10.  
6. Dulgherilor, pietrarilor i zidarilor, i 
la cump rarea lemnului i a pietrelor 
cioplite pentru repararea templului ;  
7. Îns  s  nu le cere i socoteal  de 
argintul ce s-a dat în mâna lor, pentru c  
se poart  cinstit».  

4 Reg. 12, 15.  
8. Iar Hilchia arhiereul a zis c tre afan 
scriitorul : «Am g sit în templul 
Domnului cartea legii». Apoi Hilchia a 
dat lui afan cartea i el a citit-o.  

Deut. 31, 24-26. 2 Paral. 34, 14.  
9. i venind afan scriitorul la rege, a 
adus  r spuns  regelui  i  a  zis  :  «Robii  t i  
au luat argintul ce s-a g sit în cas i l-au 
dat în mâinile celor pu i s  fac  lucr rile 
la templul Domnului».  

2 Paral. 34, 17.  
10. i a mai adus afan la cuno tin a 
regelui i acestea, zicând : «Preotul 

Hilchia mi-a dat o carte». i a citit-o 
afan înaintea regelui.  

2 Paral. 34, 18.  
11. Auzind regele cuvintele c ii legii, 
i-a sfâ iat hainele sale.  

12. Apoi regele a poruncit preotului 
Hilchia, lui Ahicam, fiul lui afan, lui 
Acbor, fiul lui Miheia, lui afan scriitorul 
i lui Asaia, sluga regelui :  

2 Paral. 34, 20. Ier. 26, 24.  
13. «Merge i i întreba i pe Domnul 
pentru mine i pentru popor i pentru tot 
Iuda despre cuvintele acestei c i g site, 

ci mare este mânia Domnului ce s-a 
aprins asupra noastr , pentru c  p rin ii 
no tri n-au ascultat cuvintele c ii 
acesteia, ca s  se poarte dup  cele ce ni s-
a poruncit».  
14. Atunci s-a dus Hilchia preotul, 
Ahicam, Acbor, afan i Asaia la 
prooroci a Hulda, so ia lui alum, fiul lui 

icva, fiul lui Harhas, p str torul 
ve mintelor, care locuia în Ierusalim, în 
desp itura a doua, i au gr it cu ea.  

2 Paral. 34, 22. Ier. 26, 24.  
15. Iar ea le-a zis : «A a gr ie te Domnul 
Dumnezeul lui Israel : Spune i omului 
care v-a trimis la mine :  

2 Paral. 34, 23.  
16. A a zice Domnul : Voi aduce r u 
asupra locului acestuia i asupra 
locuitorilor lui, dup  toate cuvintele c ii 
pe care a citit-o regele Iudei.  

4 Reg. 24, 2. 2 Paral. 34, 24.  
17. Pentru c  M-au p sit i t mâiaz  pe 
al i dumnezei, ca s  m  a e cu toate 
lucrurile mâinilor lor, s-a aprins mânia 
Mea asupra locului acestuia i nu se va 
stinge.  

Deut. 31, 29. 4 Reg. 23, 26.  
18. Iar regelui lui Iuda care v-a trimis s  
întreba i pe Domnul, spune i-i : A a zice 
Domnul Dumnezeul lui Israel despre 
cuvintele pe care tu le-ai auzit :  

2 Paral. 34, 26.  



pag. 531/1780 

19. Deoarece s-a muiat inima ta i tu te-ai 
smerit înaintea Domnului, când ai auzit 
ce am gr it Eu asupra locului acestuia i 
asupra locuitorilor lui, c  vor fi inta 
groazei  i  a  blestemului,  i  i-ai  rupt  
ve mintele  i  ai  plâns  înaintea  Mea,  de  
aceea i Eu te-am auzit, zice Domnul.  

Is. 38, 5. Ier. 24, 9; 44, 12.  
20. De aceea iat  te voi ad uga la p rin ii 

i i vei fi pus în gropni a ta cu pace ; i 
nu vor vedea ochii t i toate acele 
nenorociri pe care le voi aduce asupra 
locului acestuia». i s-a adus regelui 

spunsul acesta.  
4 Reg. 23, 30. 2 Paral. 35, 24. Is. 57, 2.  

CAP. 23 
Iosia cur  templul Domnului i 
regatul de idoli. Ioahaz i Ioachim regi. 
1. Atunci a trimis regele s  fie chema i 
to i b trânii lui Iuda i ai Ierusalimului.  

2 Paral. 34, 29.  
2. Apoi s-a dus regele în templul 
Domnului i to i Iudeii i to i locuitorii 
Ierusalimului au mers cu el, i preo ii i 
proorocii i tot poporul de la mic pân  la 
mare i au citit în auzul lor toate 
cuvintele c ii leg mântului, ce s-a g sit 
în templul Domnului.  

2 Paral. 34, 30.  
3. Dup  aceea a stat regele pe un loc înalt 
i a încheiat înaintea Domnului leg mânt 

ca s  urmeze Domnului i s  p zeasc  
poruncile Lui, descoperirile Lui i 
legiuirile Lui cu toat  inima sa i cu tot 
sufletul, ca s  împlineasc  cuvintele 
leg mântului acestuia, scrise în cartea 
aceasta.  

Iosua 24, 25. 3 Reg. 8, 22. 2 Paral. 15, 12.  
4. Apoi regele a poruncit lui Hilchia 
arhiereul, preo ilor de mâna a doua i 
celor ce st teau de straj  la prag, s  
scoat  din templul Domnului toate 
lucrurile f cute pentru Baal, pentru 
Astarte i pentru toat  o tirea cerului i s  
le ard  afar  din Ierusalim, în valea 

Chedronului, iar cenu a lor s  o duc  la 
Betel.  

Sir. 49, 3.  
5. A izgonit dup  aceea pe preo ii idolilor 
pe care-i puseser  regii Iudei, ca s  fac  

mâieri pe în imi, în cet ile Iudei i în 
împrejurimile Ierusalimului, i care 

mâiau pe Baal, soarele, luna, stelele i 
toat  o tirea cerului.  

2 Paral. 34, 33.  
6. Atunci au scos A era din templul 
Domnului afar  din Ierusalim, la pârâul 
Chedron, au ars-o la pârâul Chedron i au 

cut-o praf ; i praful l-au aruncat asupra 
cimitirului ob tesc al poporului.  

4 Reg. 21, 3, 7.  
7. Apoi au d râmat casele de desfrâu care 
se aflau lâng  templul Domnului, unde 
femeile ineau ve minte pentru Astarte ;  

Deut. 23, 17.  
8. Au scos pe to i slujitorii idolilor din 
cet ile lui Iuda i au spurcat în imile pe 
care ei s vâr eau t mâieri, de la Gheba 
pân  la Beer- eba, stricând în imile de 
la por i : cea care se afla la poarta lui 
Iosua, c petenia cet ii, i cea care se afla 
în partea stâng  a por ilor cet ii.  

2 Paral. 34, 5.  
9. De atunci slujitorii în imilor nu 
aduceau jertfe pe jertfelnicul Domnului 
celui din Ierusalim, ci mâncau numai 
azime cu fra ii lor.  
10. Dup  aceea regele a spurcat locurile 
de jertf  din valea fiilor lui Hinom, ca 
nimeni s  nu mai treac  pe fiul s u sau pe 
fiica sa prin foc lui Moloh.  

Lev 18, 21; 20, 2.  
11. A nimicit caii pe care regii lui Israel îi 

ezaser  în cinstea soarelui înaintea 
intr rii templului Domnului, aproape de 
locuin a eunucului Netan-Melec cea din 
Parvarim, iar carul soarelui l-a ars.  
12. Jertfelnicele cele de pe acoperi ul 
foi orului lui Ahaz, pe care le f cuser  
regii Iudei, i jertfelnicele pe care le 

cuse Manase în amândou  cur ile 
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templului Domnului, le-a d râmat regele 
i le-a luat de acolo, aruncând molozul 

lor în pârâul Chedronului.  
Deut. 9, 21. Jud. 6, 25. 4 Reg. 11, 18; 21, 5.  

13. Apoi a spurcat regele cele dou  
în imi din fa a Ierusalimului, din 
dreapta Muntelui M slinilor, pe care le 

cuse Solomon, regele lui Israel, pentru 
Astarte, idolul Sidonului, pentru Chemo , 
idolul Moabului, i pentru Milcom, idolul 
Amoni ilor.  

3 Reg. 11, 5, 7.  
14. A sf râmat stâlpii idole ti i a t iat 

erele i locul lor l-a umplut cu oase 
omene ti.  

2 Paral. 34, 5.  
15. De asemenea i jertfelnicul cel din 
Betel i în imea f cut  de Ieroboam, 
fiul  lui  Nabat,  care  a  dus  pe  Israel  în  

cat, le-a stricat regele Iosia i a ars 
în imea aceasta i a f cut-o praf ; i a 
mai ars i pe A era.  

3 Reg. 12, 28.  
16. i întorcând capul, Iosia a v zut 
mormintele ce erau acolo pe munte, i a 
trimis de a luat oasele din morminte i le-
a ars pe jertfelnic i l-a spurcat dup  
cuvântul Domnului, rostit de omul lui 
Dumnezeu care prezisese întâmplarea 
aceasta, când st tea Ieroboam în timpul 
unei s rb tori înaintea jertfelnicului. 
Dup  aceea, întorcându-se, Iosia a ridicat 
ochii la mormântul omului lui Dumnezeu 
care prezisese întâmplarea aceasta,  

3 Reg. 13, 2.  
17. i a zis : «Ce mormânt este acesta, pe 
care-l v d eu ?» Iar locuitorii cet ii i-au 

spuns : «Acesta este mormântul omului 
lui  Dumnezeu  care  a  venit  din  Iuda  i  a  
prevestit cele ce tu faci cu jertfelnicul din 
Betel».  

3 Reg. 13, 2, 30.  
18. Iosia a zis : «L sa i-l în pace ; nimeni 

 nu ating  oasele lui». i au p strat 
oasele lui i oasele proorocului care 
venise din Samaria.  

3 Reg. 13, 11, 31.  
19. De asemenea a d râmat Iosia i toate 
capi tile în imilor din cet ile 
samarinene, pe care le f cuser  regii lui 
Israel, mâniind pe Domnul, i a f cut cu 
ele ceea ce f cuse i în Betel ;  
20. i a junghiat pe jertfelnice pe to i 
preo ii în imilor care erau acolo ; a ars 
oase omene ti pe jertfelnice i apoi s-a 
întors în Ierusalim.  
21. Dup  aceea a poruncit regele la tot 
poporul i a zis : «S vâr i Pa tile 
Domnului Dumnezeului vostru, dup  
cum este scris în aceast  carte a legii !»  

2 Paral. 35, 1. 3 Ezd. 1, 1.  
22. Pentru c  nu se mai s vâr ise astfel 
de Pa ti din zilele Judec torilor, care 
judecaser  pe Israel, în tot timpul regilor 
lui Iuda i al regilor lui Israel ;  

2 Paral. 35, 18.  
23. Iar în anul al optsprezecelea al regelui 
Iosia s-au s vâr it aceste Pa ti ale 
Domnului, în Ierusalim.  

2 Paral. 35, 19.  
24. A mai nimicit regele Iosia pe cei ce se 
îndeletniceau cu chemarea mor ilor, pe 
vr jitori, pe terafimii, idolii i toate 
urâciunile care se iviser  în p mântul lui 
Iuda i în Ierusalim, ca s  împlineasc  
cuvintele legii, scrise în cartea pe care o 

sise Hilchia preotul în templul 
Domnului.  

2 Paral. 30, 1; 35, 20.  
25. Asemenea lui Iosia n-a mai fost rege 
înainte  de  el,  care  s  se  fi  întors  la  
Domnul cu toat  inima sa, cu toate 
puterile sale i cu tot sufletul s u, dup  
toat  legea lui Moise, dar nici dup  el nu 
s-a mai ridicat altul asemenea lui.  

4 Reg. 18, 5. Sir. 49, 4.  
26. Cu toate acestea Domnul n-a 
schimbat marea iu ime a mâniei Sale, cu 
care se aprinsese mânia Sa asupra lui 
Iuda, din pricina tuturor relelor pe care le 

cuse Manase ca s -L mânie.  
4 Reg. 22, 17. Ier. 15, 4.  
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27.  i  a  zis  Domnul  :  « i  pe  Iuda  îl  voi  
lep da de la fa a Mea, cum am lep dat pe 
Israel ; i voi lep da ora ul acesta, 
Ierusalimul, pe care l-am ales i casa 
despre care am zis : «Acolo va fi numele 
Meu».  

3 Reg. 8, 29. 4 Reg. 17, 18; 24, 3.  
28. Celelalte tiri despre Iosia i despre 
toate  câte  a  f cut  el  sunt  scrise  în  cartea  
Cronicilor regilor lui Iuda.  

2 Paral. 34, 1.  
29. În zilele lui s-a dus Faraonul Neco, 
regele Egiptului, împotriva regelui 
Asiriei, la râul Eufratului. Atunci a ie it 
Iosia în întâmpinarea lui, iar acela când l-
a v zut l-a omorât în Meghido.  

2 Paral. 35, 20, 23.  
30. Iar robii lui l-au luat mort din 
Meghido  i  l-au  dus  la  Ierusalim  de  l-au  
îngropat în gropni a lui. Apoi a luat 
poporul rii pe Ioahaz, fiul lui Iosia, i-au 
uns i l-au f cut rege în locul tat lui lui.  

4 Reg. 22, 20. 2 Paral. 35, 24; 36, 1.  
31. Ioahaz era de dou zeci i trei de ani 
când  s-a  f cut  rege  i  a  domnit  în  
Ierusalim trei luni. Numele mamei lui era 
Hamutal, fiica lui Ieremia din Libna.  

4 Reg. 24, 18. 2 Paral. 36, 2.  
32. Ioahaz a f cut lucruri netrebnice în 
ochii Domnului, întocmai cum f cuser  

rin ii lui.  
33. Dar l-a legat Faraonul Neco în Ribla, 
în ara Hamat, ca s  nu mai domneasc  în 
Ierusalim, i a pus pe ar  un bir de o sut  
de talan i de argint i o sut  de talan i de 
aur.  

2 Paral. 36, 3.  
34. Apoi Faraonul Neco a pus rege pe 
Eliachim, fiul lui Iosia, în locul lui Iosia, 
tat l lui, dar i-a schimbat numele în 
Ioiachim ; pe Ioahaz l-a luat i  l-a dus în 
Egipt, unde a murit.  

2 Paral. 36, 4. Ier. 1, 3. Mat. 1, 11.  
35. Ioiachim a dat lui Faraon aurul i 
argintul ; i a pre uit el i p mântul, ca s  
se dea argint dup  porunca lui Faraon ; i 

a  cerut  la  fiecare  din  poporul  rii  s  
aduc  dup  pre uirea sa aur i argint ca s  
dea Faraonului Neco.  

2 Paral. 36, 4-5.  
36. Ioiachim îns  era de dou zeci i cinci 
de ani când s-a f cut rege i a domnit în 
Ierusalim unsprezece ani. Numele mamei 
lui era Zebuda, fiica lui Pedaia, din 
Ruma. Acesta a f cut rele înaintea 
Domnului, cum f cuser i p rin ii lui.  

4 Reg. 24, 9.  
CAP. 24 
Ioiachim, Iehonia i Sedechia, regii lui 
Iuda. 
1. În zilele lui Ioiachim a venit cu r zboi 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i 
Ioiachim a ajuns supusul lui timp de trei 
ani, dar apoi s-a r sculat împotriva lui.  

2 Paral. 36, 6. Dan. 1, 1.  
2. Atunci Domnul a trimis asupra lui cete 
de Caldei, cete de Sirieni, cete de Moabi i 
i cete de Amoni i ; i le-a trimis asupra 

lui Iuda, ca s -l piard , dup  cuvântul 
Domnului pe care l-a rostit prin robii S i, 
proorocii.  

4 Reg. 22, 15-16. Ier. 13, 9.  
3. Aceasta s-a f cut cu Iuda numai din 
porunca Domnului, ca s  fie lep dat de la 
fa a Lui pentru p catele lui Manase i 
pentru tot ce f cuse acesta ;  

4 Reg. 21, 11.  
4. i pentru sângele nevinovat pe care-l 

rsase el, umplând tot Ierusalimul, 
Domnul n-a vrut s -l ierte.  

4 Reg. 21, 16.  
5. Celelalte tiri despre Ioiachim i 
despre tot ce a f cut el sunt scrise în 
cartea Cronicilor regilor lui Iuda.  

2 Paral. 36, 5, 8.  
6. Ioiachim a r posat cu p rin ii s i, iar în 
locul lui s-a f cut rege Iehonia, fiul s u.  

Mat. 1, 11.  
7. Regele Egiptului n-a mai ie it din ara 
sa, pentru c  regele Babilonului a luat 
regelui Egiptului tot ce avea acesta de la 
râul Egiptului pân  la râul Eufratului.  
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8. Iehonia era de optsprezece ani când s-a 
cut rege i a domnit în Ierusalim trei 

luni. Numele mamei lui era Nehu ta, fiica 
lui Elnatan, din Ierusalim.  

2 Paral. 36, 9.  
9. El a f cut lucruri netrebnice în ochii 
Domnului, în toate, a a cum f cuse tat l 

u.  
4 Reg. 23, 32, 36.  

10. În vremea aceea slujitorii lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, au 
venit asupra Ierusalimului i au 
împresurat cetatea. Iar dup  ce slugile lui 
au înconjurat cetatea, a venit i regele 
Nabucodonosor.  

Dan. 1, 1.  
11. i a ie it Iehonia, regele lui Iuda, la 
regele Babilonului, împreun  cu mama 
sa, cu slujitorii s i, cu c peteniile i 
eunucii lui,  

Ier. 22, 26; 29, 2.  
12. i l-a luat rob regele Babilonului în al 
optulea an al domniei sale ;  
13. i a scos toate comorile templului 
Domnului i comorile casei domne ti, i 
a sf râmat, dup  cum spusese Domnul, 
toate vasele cele de aur pe care le f cuse 
Solomon, regele lui Israel, pentru templul 
Domnului, i a dus în robie tot 
Ierusalimul,  

2 Paral. 36, 10. 1 Ezd. 1, 7. Dan. 5, 2.  
14. Pe to i frunta ii i pe to i oamenii 
viteji, aproape zece mii de robi, cu to i 
dulgherii i fierarii, i n-a r mas nimeni 
decât numai poporul rii cel s rac.  

Est. 2, 6. Is. 3, 3. Ier. 24, 1; 29, 2.  
15. i a dus i pe Iehonia la Babilon ; de 
asemenea au dus robi din Ierusalim la 
Babilon pe mama i femeile regelui, pe 
eunucii lui i pe puternicii rii ;  

2 Paral. 36, 10. Est. 2, 6.  
16. Toat  o tirea în num r de apte mii, 
teslarii, fierarii în num r de o mie, i to i 
oamenii vârstnici i buni de o tire i-a dus 
regele Babilonului robi la Babilon.  

17. Atunci regele Babilonului a pus rege 
în locul lui Iehonia, pe Matania, unchiul 
lui Iehonia, schimbându-i numele în 
Sedechia.  

Ier. 37, 1.  
18. Sedechia era de dou zeci i unu de 
ani când s-a f cut rege i a domnit în 
Ierusalim unsprezece ani. Numele mamei 
lui era Hamutal, fiica lui Ieremia din 
Libna.  

2 Paral. 36, 11. Ier. 52, 1.  
19. i a f cut i acesta lucruri netrebnice 
în ochii Domnului, în toate, a a cum 

cuse i Iehonia.  
4 Reg. 23, 32.  

20. i mânia Domnului era peste 
Ierusalim i peste Iuda atât de mare, încât 
i-a lep dat de la fa a Sa. i s-a lep dat i 
Sedechia de regele Babilonului.  

4 Reg. 17, 18. 2 Paral. 36, 13. Ier. 52, 3.  
CAP. 25 

râmarea Ierusalimului. Robia 
Babilonului. 
1. Iar în anul al nou lea al domniei lui 
Sedechia, în luna a zecea, în ziua a zecea 
a lunii, a venit Nabucodonosor, regele 
Babilonului, cu toat  o tirea sa asupra 
Ierusalimului i l-a împresurat i a f cut 
împrejurul lui înt rituri.  

Ps. 79, 13. Ier. 34, 1; 39, 1; 52, 4.  
2. i a stat cetatea împresurat  pân  în 
anul al unsprezecelea al regelui Sedechia.  
3. Iar în anul al unsprszecelea al regelui 
Sedechia, în ziua a noua a lunii a patra, 
era mare foamete în cetate i poporul rii 
nu mai avea pâine.  

Ier. 52, 6. Plâng. 4, 10.  
4. Atunci cetatea a fost luat i to i osta ii 
au fugit noaptea pe calea por ilor care se 
aflau între dou  ziduri, lâng  gr dina 
regelui. Caldeii îns  st teau împrejurul 
cet ii ; i a ie it i regele pe calea ce 
duce în câmpie.  

Ier. 52, 7.  
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5. Dar a alergat o tirea Caldeilor dup  
rege i l-au ajuns în esul Ierihonului ; iar 

tirea lui a fugit toat  de la el.  
Ier. 52, 8.  

6. i au luat pe rege i l-au dus la regele 
Babilonului, în Ribla, i l-au supus 
judec ii.  

Ier. 38, 23; 52, 9. Iez. 17, 16.  
7. i au junghiat pe fiii regelui înaintea 
ochilor lui, iar lui Sedechia i-au scos 
ochii, l-au pus în lan uri i l-au dus la 
Babilon.  

Ier. 39, 6; 52, 11. Iez. 12, 13.  
8. Iar în luna a cincea, în ziua a aptea a 
lunii, adic  în anul al nou sprezecelea al 
lui Nabucodonosor, regele Babilonului, 
Nebuzaradan, c petenia g rzii, slujitorul 
regelui Babilonului, a venit la Ierusalim  

Ier. 52, 12.  
9.  i  a  ars  templul  Domnului,  casa  
regelui i toate casele din Ierusalim ; 
toate casele cele mari le-a ars cu foc.  

Ps. 73, 7. Ier. 39, 8; 52, 13. Iez. 16, 41.  
10. Iar o tirea Caldeilor care era cu 
comandantul g rzii a d râmat i zidurile 
cele dimprejurul Ierusalimului.  

2 Paral. 36, 19.  
11. Apoi Nebuzaradan, c petenia g rzii, a 
str mutat la Babilon i cel lalt popor care 
mai r sese în Ierusalim, pe cei ce se 
predaser  regelui Babilonului i r a 
poporului de rând.  

2 Paral. 36, 20.  
12. Numai pu ini din poporul s rac al 

rii au fost l sa i de c petenia g rzii, s  
lucreze viile i ogoarele.  

Ier. 39, 10; 52, 16.  
13. Caldeii au stricat i stâlpii cei de 
aram  care erau în templul Domnului, 
postamentele, marea cea de aram  din 
templul Domnului i arama lor au dus-o 
în Babilon.  

Ier. 27, 19.  
14. C ld rile, lope ile, cu itele, lingurile 
i toate vasele de aram , care se 

întrebuin au la slujb , le-au luat.  
3 Reg. 7, 40. Ier. 52, 18.  

15. i a mai luat c petenia g rzii 
delni ele, cupele i tot ce era de aur i 

ce era de argint.  
Ier. 52, 19.  

16.  Au  luat  cei  doi  stâlpi,  marea  i  
postamentele pe care le f cuse Solomon 
pentru templul Domnului. Arama din 
toate aceste lucruri nu se mai putea 
cânt ri.  

3 Reg. 7, 15, 23.  
17. Un singur stâlp era înalt de 
optsprezece co i ; coroana lui era de 
aram i în imea ei era de trei co i ; 
pere ii ei i împletiturile dimprejurul ei, 
toate erau de aram . Asemenea era i al 
doilea stâlp cu coroana lui.  

3 Reg. 7, 15. 2 Paral. 3, 15. Ier. 52, 21.  
18. Apoi a mai luat c petenia g rzii pe 
Seraia arhiereul, pe efania, al doilea 
preot i pe al i trei care st teau de straj  
la prag.  

Ier. 52, 24.  
19. Iar din cetate a luat un eunuc, care era 

petenie peste o teni i cinci oameni, 
care st teau înaintea regelui i care acum 
se aflau în cetate ; pe c petenia cea mare 
a  o tirii,  care  înscria  la  oaste  poporul  i  
aizeci de oameni din poporul rii, care 

se aflau în cetate.  
Ier. 52, 25.  

20. Pe ace tia i-a luat Nebuzaradan, 
petenia g rzii i i-a dus la regele 

Babilonului, în Ribla.  
21. Iar regele Babilonului i-a lovit i i-a 
ucis la Ribla, în inutul Hamat. A a a fost 
str mutat Iuda din ara lui.  

Ier. 52, 27.  
22. Iar peste poporul care a r mas în ara 
Iudei i pe care l-a l sat Nabucodonosor, 
regele Babilonului, a pus c petenie pe 
Ghedalia, fiul lui Ahican, fiul lui afan.  

Ier. 40, 5.  
23. Când au auzit toate c peteniile i 
osta ii lor c  regele Babilonului a pus 

petenie pe Ghedalia, au venit la 
Ghedalia în Mi pa : Ismael, fiul lui 
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Netania, Iohanan, fiul lui Careah, Seraia, 
fiul lui Tanhumet, din Netofa, i Iaazania, 
fiul lui Maacati, ei împreun  cu oamenii 
lor.  

Ier. 42, 1.  
24. i a jurat Ghedalia acestora i 
oamenilor lor i le-a zis : «Nu v  temeri a 
fi supu ii Caldeilor. A eza i-v  în ara 
aceasta i sluji i regelui Babilonului i va 
fi bine !»  

Ier. 40, 9.  
25. Dar în luna a aptea a venit Ismael, 
fiul lui Netania al lui Eli ama din neamul 
regesc, cu zece oameni i a lovit pe 
Ghedalia i acesta a murit i a lovit i pe 
Iudeii  i  pe  Caldeii  care  erau  cu  el  în  
Mi pa.  

Ier. 41, 2, 6-7.  
26. Atunci s-a sculat tot poporul, de la 
mic pân  la mare, cu c peteniile o tirii i 

s-au dus în, Egipt, pentru c  se temeau de 
Caldei.  

Ier. 41, 17. Os. 9, 3.  
27. În anul al treizeci i aptelea de la 
str mutarea lui Ioiachim, regele lui Iuda, 
în luna a dou sprezecea, în ziua a 
dou zeci i aptea a acestei luni, Evil-
Merodac, regele Babilonului, în anul 
urc rii sale pe tron, a scos pe Ioiachim, 
regele Iudei, din temni ,  

Ier. 52, 31.  
28. A vorbit cu el prietenos i a pus 
tronul lui mai sus de tronurile regilor care 
erau la el în Babilon ;  
29. I-a schimbat hainele lui de temni i 
Ioiachim a mâncat totdeauna la masa 
regelui, în toate zilele vierii lui.  
30. Cele trebuitoare hranei lui i-au fost 
date neîncetat de rege, zi cu zi, cât a tr it 
el.  

Dan. 1, 5
.  
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CARTEA ÎNTÂI PARALIPOMENA 
SAU CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR 

 
CAP. 1 
Neamul patriarhilor pân  la Iacov. 
1. Adam, Set, Enos ;  

Fac. 4, 25; 5, 1, 3, 6.  
2. Chenan, Mahalaleel, Iared ;  
3. Enoh, Matusalem, Lameh ;  
4. Noe, Sem, Ham i Iafet.  

Fac. 9, 18.  
5. Fiii lui Iafet : Gomer, Magog, Madai, 
Iavan, Eli a, Tubal, Me ec i Tiras.  

Fac. 10, 2.  
6.  Fiii  lui  Gomer  :  A chenaz,  Rifat  i  
Togarma.  
7.  Fiii  lui  Iavan :  Eli a,  Tar ,  Chitim i  
Dodanim.  
8.  Fiii  lui  Ham  :  Cu ,  Mi raim,  Put  i  
Canaan.  
9. Fiii lui Cu  : Seba, Havila, Savta Rama 
i Sabteca. Fiii lui Rama : eba i Dedan.  

10. Lui Cu  i s-a mai n scut de asemenea 
i  Nimrod.  Acesta  a  început  s  fie  

puternic pe p mânt.  
Fac. 10, 8.  

11. Lui Mi raim i s-a n scut : Ludim, 
Anamim, Lehabim, Naftuhim,  
12. Patrusim, Casluhim, din care se trag 
Filistenii i Caftorim.  
13. Lui Canaan i s-au n scut : Sidon, 
întâiul s u n scut i Het,  
14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,  
15. Heveu, Archeu, Sineu,  
16. Arvadeu, emareu i Hamateu.  
17. Fiii lui Sem : Elam, Asur, Arpaxad, 
Lud  i  Aram.  Fiii  lui  Aram  :  Ut,  Hul,  
Gheter i Me ec.  

Fac. 10, 22; 11, 10.  
18. Lui Arpaxad i s-a n scut Cainan, lui 
Cainan i s-a n scut elah, lui elah i s-a 

scut Eber.  
19. Lui Eber i s-au n scut doi fii : numele 
unuia era Peleg, pentru c  în zilele lui s-a 

împ it ara ; iar numele fratelui s u era 
Ioctan.  

Fac. 10, 25; 11, 16.  
20. Lui Ioctan i s-au n scut : Almodad, 

elef, Ha armavet, Iarah,  
21. Hadoram, Uzal, Dicla,  
22. Ebal, Abimael, eba,  
23. Ofir, Havila i Iobab. To i ace tia 
sunt fiii lui Ioctan.  
24. Iar fiii lui Sim sunt : Arpaxad, 
Cainan, Selah,  

Fac. 11, 12-13.  
25. Eber, Peleg, Reu,  
26. Serug, Nahor, Terah  

Fac. 11, 26.  
27. i Avram, adic  Avraam.  

Fac. 17, 5.  
28. Fiii lui Avraam sunt Isaac i Ismael.  

Fac. 16, 11; 17, 19.  
29. Iat  spi a neamului lor : Nebaiot, 
întâiul n scut al lui Ismael, apoi : Chedar, 
Adbeel, Mibsam,  

Fac. 25, 12-13.  
30. Mi ma, Duma, Ma a, Hadad, Tema,  
31. Ietur, Nafi i Chedma. Ace tia sunt 
fiii lui Ismael.  
32. Fiii Cheturei, iitoarea lui Avraam. Ea 
a n scut pe Zimran, Ioc an, Medan, 
Madian, I bac i uah. Fiii lui Ioc an 
sunt : eba i Dedan. Fiii lui Dedan sunt : 
Raguel, Navdeel, A urim, Letu im i 
Leumim.  

Fac. 25, 2.  
33. Fiii lui Madian sunt : Efa, Efer, Enoh, 
Abida i Eldaa. To i ace tia sunt fiii 
Cheturei.  

Fac. 25, 4.  
34. Lui Avraam i s-a n scut Isaac. Fiii lui 
Isaac sunt : Isav i Israel.  

Fac. 25, 19, 25-26.  
35. Fiii lui Isav sunt : Elifaz, Raguel, 
Ieu , Ialam i Core.  
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Fac. 36, 4, 10.  
36. Fiii lui Elifaz sunt : Teman, Omar, 

efi, Gatam, Chenaz ; iar Temna, 
concubina lui Elifaz, i-a n scut pe 
Amalec.  
37. Fiii lui Raguel sunt : Nahat, Zerah, 

ama i Miza.  
38. Fiii lui Seir sunt : Lotan, obal, 

ibeon, Ana, Di on, E er i Di an.  
Fac. 36, 20.  

39.  Fiii  lui  Lotan sunt  :  Hori  i  Heman ;  
iar sora lui Lotan se numea Timna.  
40. Fiii lui obal sunt : Alvan, Manahat, 
Ebal, efo i Onam. Fiii lui ibeon sunt : 
Aia i Ana.  

Fac. 36, 23.  
41. Fiii lui Ana sunt : Di on i Olibama ; 
fiii lui Di on sunt : Hemdan, E ban, Itran 
i Cheran.  

42. Fiii lui E er sunt : Bilhan, Zaavan i 
Acan ; fiii lui Di an sunt : U i Aran.  
43. Ace tia sunt regii care au domnit în 

mântul Edom, înainte de a se ridica 
rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui 
Beor, cetatea c ruia se numea Dinhaba.  

Fac. 36, 32.  
44. Murind Bela, dup  el a fost f cut rege 
Iobab, fiul lui Zerah din Bo ra.  
45. Dup  moartea lui Iobab s-a f cut rege 
Hu am, în ara Temani ilor.  
46. Murind Hu am, s-a f cut rege dup  el 
Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe 
Madiani i în câmpia Moabului. Ora ul lui 
se numea Avit.  
47. Murind Hadad, s-a f cut rege dup  el 

amla, din Masreca ;  
48. Murind amla, s-a f cut rege dup  el 

aul, din Rehobotul cel de lâng  râu.  
49. Murind aul, s-a f cut rege dup  el 
Baal-Hanan, fiul lui Acbor.  

Fac. 36, 38.  
50. Murind Baal-Hanan, s-a f cut rege 
dup  el Hadad. Numele cet ii lui era 
Pau,  iar  numele  femeii  lui  era  

Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui 
Mezahab.  
51. Murind Hadad, au urmat c petenii 
peste Edom : c petenia Timna, c petenia 
Alia, c petenia Ietet,  

Fac. 36, 40.  
52. C petenia Oholibama, c petenia Ela, 

petenia Pinon,  
53. C petenia Chenaz, c petenia Teman, 

petenia Mib ar,  
54. C petenia Magdiel, c petenia Iram. 
Acestea sunt c peteniile Edomului.  
CAP. 2 
Fiii lui Iacov (Israel) i ai lui Iuda. 
1. Iat  acum fiii lui Israel : Ruben, 
Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,  

Fac. 29, 32; 35, 22-26.  
2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad i 

er.  
3.  Fiii  lui  Iuda  sunt  :  Ir,  Onan  i  ela.  
Ace ti trei i s-au n scut lui din fata unui 
canaanit anume ua. Ir, întâiul n scut al 
lui Iuda, a fost r u în ochii Domnului i l-
a omorât.  

Fac. 38, 2; 46, 12.  
4. Tamara, nora lui Iuda, i-a n scut 
acestuia pe Fares i pe Zara. A a c , de 
to ii, fiii lui Iuda au fost cinci.  

Fac. 38, 27, 29. 1 Paral. 4, 1. Mat. 1, 3.  
5. Fiii lui Fares sunt He ron i Hamul.  

Rut 4, 18. Mat. 1, 3.  
6. Fiii lui Zara sunt : Zimri, Etan, Heman, 
Calcol i Darda ; cinci de to i.  
7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus 
nenorocire asupra lui Israel, c lcând 
jur mântul.  

Iosua 7, 1; 22, 20.  
8. Fiul lui Etan este Azaria.  
9.  Fiii  lui  He ron  care  i  s-a  n scut  sunt  :  
Ierahmeel, Ram i Chelubai (Caleb).  

Mat. 1, 3.  
10. Lui Ram îns  i s-a n scut Aminadab ; 
lui Aminadab i s-a n scut Naason, 

petenia fiilor lui Iuda.  
Num. 1, 7. Rut 4, 19.  
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11. Lui Naason i s-a n scut Salmon, lui 
Salmon i s-a n scut Booz.  

Mat. 1, 5.  
12. Lui Booz i s-a n scut Obed, lui Obed 
i s-a n scut Iesei.  
13. Lui Iesei i s-a n scut Eliab, întâiul s u 

scut, apoi al doilea, Aminadab, al 
treilea, ama,  
14. Al patrulea, Natanael, al cincilea, 
Radai,  
15. Al aselea, O em i al aptelea, 
David.  

Mat. 1, 6.  
16. Surorile lor au fost eruia i Abigail. 
Fiii  eruiei  au  fost  trei  :  Abi ai,  Ioab  i  
Asael.  

2 Reg. 2, 18. 1 Paral. 18, 12.  
17. Abigail a n scut pe Amasa ; iar tat l 
lui Amasa este Ieter Ismaelitul.  
18. Caleb, fiul lui He ron, a avut de la 
Azuba, femeia sa, i de la Ieriot urm torii 
copii : Ie er, obab i Ardon.  
19. Murind îns  Azuba, Caleb i-a luat de 
femeie pe Efrata i aceasta i-a n scut pe 
Hur.  
20.  Lui  Hur  i  s-a  n scut  Urie  ;  lui  Urie  i  
s-a n scut Be aleel.  
21. Dup  aceea He ron a intrat la fata lui 
Machir, tat l lui Galaad ; i a luat-o, fiind 
de  aizeci  de  ani  i  ea  i-a  n scut  fiu  pe  
Segub.  
22. Lui Segub i s-a n scut Iair i avea el 
atunci dou zeci i trei de cet i în 

mântul Galaadului.  
23. Dar Ghe urenii i Sirienii le-au luat 

la urile lui Iair cu Chenatul i cet ile 
care ineau de el, în num r de aizeci. 
Toate aceste cet i erau ale fiilor lui 
Machir, tat l lui Galaad.  
24. Dup  ce a murit He ron, Caleb a 
intrat la Efrata, femeia lui He ron, tat l 

u, care a n scut pe A ur, tat l lui 
Tecoa.  

25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul n scut al lui 
He ron, sunt : întâiul n scut Ram, dup  el 
Vuna, Oren, O em i Ahia.  
26. Ierahmeel a mai avut i alt  femeie, 
cu numele Atara ; aceasta este mama lui 
Onan.  
27. Fiii lui Ram, întâiul n scut al lui 
Ierahmeel, sunt : Maa , Iamin i Echer.  
28. Fiii lui Onan au fost : amai i Iada. 
Fiii lui amai au fost : Nadab i Abi ur.  
29. Numele femeii lui Abi ur era Abihail 
i  aceasta  i-a  n scut  pe  Ahban  i  pe  

Molid.  
30. Fiii lui Nadab au fost : Seled i 
Efraim. Dar Seled a murit f  copii.  
31. Fiul lui Efraim a fost I ei, iar fiul lui 

ei a fost an ; iar fiul lui an a fost 
Ahlai.  
32. Fiii lui Iada, fratele lui amai, au fost 
Ieter i Ionatan. Ieter a murit f  copii.  
33. Fiii lui Ionatan au fost : Pelet i Zaza. 
Ace tia sunt fiii lui Ierahmeel.  
34.  an  n-a  avut  fii,  ci  numai  fiice.  

an avea un rob egiptean, cu numele 
Iarha.  
35. an a dat pe o fat  sa lui Iarha, 
robul s u, de femeie i ea a n scut pe 
Atai.  
36.  Atai  a  avut  de  fiu  pe  Natan,  iar  lui  
Natan i s-a n scut Zabad.  
37. Lui Zabad i s-a n scut Eflal, iar lui 
Eflal i s-a n scut Obed.  
38.  Lui  Obed  i  s-a  n scut  Iehu,  iar  lui  
Iehu i s-a n scut Azaria.  
39. Lui Azaria i s-a n scut Hele , iar lui 
Hele  i s-a n scut Eleasa.  
40. Lui Eleasa i s-a n scut Sismai, iar lui 
Sismai i s-a n scut alum.  
41. alum a avut de fiu pe Iecamia, iar 
Iecamia pe Eli ama.  
42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, 
era Me a, întâiul s u n scut, tat l lui Zif. 
Acesta a avut ca fiu pe Mare a, tat l lui 
Hebron.  
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43. Fiii lui Hebron sunt : Core, Tapuah, 
Rechem i ema.  
44. Lui ema i s-a n scut Raham tat l lui 
Iorchean, iar lui Rechem i s-a n scut 

amai.  
45. Fiul lui amai a fost Maon, iar Maon 
este tat l lui Bet- ur.  
46. i Efa, concubina lui Caleb, a n scut 
pe Haran, Mo a i Gazez ; iar Haran a 
fost tat l lui Gazez.  
47. Fiii lui Iahdai sunt : Reghem, Iotan, 
Ghe an, Pelet, Efa i aaf.  
48. Concubina lui Caleb, Maaca, a n scut 
pe eber i pe Tirhana ;  
49. Tot ea a n scut pe aaf, tat l 
Madmanei, pe eva, tat l Macbenei i 
tat l Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.  
50. Ace tia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui 
Hur, întâiul n scut al Efratei a fost obal, 
tat l lui Chiriat-Iearim ;  

Iosua 9, 17.  
51. Salma, tat l lui Betleem ; Haref, tat l 
lui Betgader.  
52. obal, tat l Chiriat-Iearimului a avut 
fii pe Haroe, Ha i i Hamenuhot.  
53. Familiile Chiriat-Iearimului sunt : 
Itrienii, Putienii, umatienii i Mi raenii. 
Din acestea se trag oreenii i 

tauleenii.  
54. Fiii lui Salma sunt : Betleem, 
Netofati ii, Atrot-Bet-Ioab, jum tate din 
Manahteni, oareni,  
55. Familiile Soferi ilor, care tr iau în 
Iabe , Tirati ii, imati ii, Sucati ii. 
Ace tia sunt Chineenii, care se trag din 
Hamat, tat l casei lui Recab.  
CAP. 3 
Neamul regilor din Iuda. 
1. Fiii lui David, care i s-au n scut în 
Hebron, au fost : întâiul n scut Amnon 
din Ahinoama Izreeliteanca ; al doilea, 
Daniel, din Abigail Carmeliteanca.  

2 Reg. 3, 2-3.  

2. Al treilea, Abesalom, fiul Maac i, fata 
lui  Talmai,  regele  din  Ghe ur  ;  al  
patrulea, Adonia, fiul Haghitei ;  
3. Al cincilea, efatia din Abitala ; al 
aselea, Itrean din Egla, femeia sa.  

2 Reg. 3, 5.  
4. Ace ti ase i s-au n scut în Hebron. În 
Hebron David a domnit apte ani i ase 
luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci i 
trei de ani.  
5. Iat i cei ce i s-au n scut în Ierusalim 
: imea, obab, Natan i Solomon, patru, 
din Bat eba, fiica lui Amiel.  

2 Reg. 5, 14. 1 Paral. 14, 4.  
6. Ibhar, Eli ama, Elifelet,  
7. Nogah, Nefeg, Iafia,  
8. Eli ama, Eliada i Elifelet ; în total 
nou .  
9. Ace tia sunt to i fiii lui David, afar  de 
cei de la iitoare. Iar sora lor era Tamara.  

2 Reg. 13, 1.  
10. Fiul lui Solomon este Roboam ; fiul 
acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, 
iar al lui Asa este Iosafat.  

Mat. 1, 7.  
11. Fiul acestuia este Ioram, al acestuia 
este Ahazia i al acestuia este Ioa .  
12. Fiul lui este Amasia, al acestuia este 
Azaria, iar al acestuia este Ioatam.  
13. Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia 
este Iezechia, iar al acestuia este Manase 
;  

Mat. 1, 10.  
14. Fiul acestuia este Amon, iar al 
acestuia este Iosia.  
15. Fiii lui Iosia au fost : întâiul n scut 
Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea 
Sedechia i al patrulea alum.  

4 Reg. 23, 30, 34; 24, 17.  
16. Fiii lui Ioiachim au fost : Iehonia, fiul 
lui ; Sedechia, fiul lui.  

Mat. 1, 11.  
17. Fiii lui Iehonia, cel dus în robie, au 
fost : Salatiel,  

Mat. 1, 12.  
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18. Malchiram, Pedaia, ena ar, Iecamia, 
Ho ama i Nedabia.  
19. Iar fiii lui Pedaia au fost : Zorobabel 
i imei. Iar fiii lui Zorobabel au fost : 

Me ulam i Hanania, i sora lor elomit.  
1 Ezd. 5, 2.  

20.  Fiii  lui  Me ulam  :  Ha uba,  Ohel,  
Berechia, Hasadia i Iu ab-Hesed.  
21. Fiii lui Hanania au fost Pelatia i Isaia 
; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a 
fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar 
al acestuia ecania.  
22. Fiii lui ecania au fost ase : emaia, 
Hatu , Igheal, Bariah, Nearia i afat.  
23. Fiii lui Nearia au fost trei : Elioenai, 
Iezechia i Azricam.  
24. Fiii lui Elioenai au fost apte : 
Hodavia, Elia ib, Pelaia, Acub, Iohanan, 
Delaia i Anani.  
CAP. 4 
Urma ii lui Iuda i ai lui Simeon. 
1. Fiii lui Iuda au fost : Fares, He ron, 
Carmi, Hur i obal.  

Fac. 38, 29; 46, 12. 1 Paral. 2, 4.  
2. Reaia, fiul lui obal, a avut fiu pe Iahat 
; lui Iahat i s-a n scut Ahumai i Lahad. 
Din el se trag familiile oreenilor.  
3.  Fiii  lui  Etam  sunt  :  Izreel,  I ma  i  
Idba , i sora lor cu numele Ha lelponi.  
4. Panuel, tat l lui Ghedor i Ezer, tat l 
lui Hu a sunt fiii lui Hur, întâiul n scut 
din Efrata i tat l lui Betleem.  
5. A hur, tat l lui Tecoa, a avut dou  
femei : pe Helea i Naara.  
6. Naara i-a n scut pe Ahuzam, Hefer, 
Temni i Aha tari. Ace tia sunt fiii 
Naarei.  
7. Iar fiii Helei sunt : eret, ohar Etna i 
Co .  
8. Lui Co  i s-au n scut : Anub, obeba, 
Iahe i familiile lui Aharhel, fiul lui 
Harum.  

9. Iabe  a fost mai însemnat decât fra ii 
i. Mama lui i-a dat numele de Iabe , 

zicând : «Cu durere l-am n scut».  
10. i a strigat Iabe  c tre Dumnezeul lui 
Israel i a zis : «O, de m-ai binecuvânta 
Tu cu binecuvântare, de ai l rgi hotarele 
mele  i  de  ar  fi  mâna  Ta  cu  mine,  

zindu-m  de rele, ca s  nu fiu omorât 
!...» Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce 
a dorit el.  
11. i lui Chelub, fratele lui uha, i s-a 

scut Mehir. Acesta e tat l lui E ton.  
12. Lui E ton i s-au n scut Bet-Rafa, 
Paseah i Techina, tat l cet ii Naha  ; 
ace tia sunt locuitorii din Recab.  
13. Fiii lui Chenaz sunt Otniel i Seraia. 
Fiii lui Otniel au fost Hatat i Meonotai.  
14. Lui Meonotai i s-a n scut Ofra. Lui 
Seraia i s-a n scut Ioab, str mo ul lui 
Ghehara im, numi i a a pentru c  ei erau 
dulgheri.  
15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost : 
Ir, Ela i Naam. Fiul lui Ela a fost 
Chenaz.  
16. Fiii lui Iehaleleel au fost : Zif, Zifa, 
Tiria i Asareel.  
17. Fiii  lui Ezra sunt :  Ieter,  Mered, Efer 
i Ialon ; iar lui Ieter i s-au n scut 

Miriam, amai i I bah, tat l lui 
temoa.  

18. Femeia acestuia, Iehudia, a n scut pe 
Iered, tat l lui Ghedor, pe Heber, tat l lui 
Soco, i pe Iecutiel, tat l lui Zanoah. 
Ace tia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe 
care a luat-o Mered.  
19. Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui 
Naham, tat l Cheilei, sunt : Garmi i 

temoa Maacateanul.  
20. Fiii lui Simeon sunt : Amnon, Rina, 
Benhanan i Tilon. Fiii lui I i sunt Zohet 
i Benzohet.  

21. Fiii lui ela, fiul lui Iuda, sunt : Er, 
tat l lui Leca, Laeda, tat l lui Mare a, i 
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familiile din casa lui A beia, care lucrau 
visonul,  
22. Iochim i locuitorii din Cozeba ; Ioa  
i Saraf, care au st pânit asupra Moabului 
i Ia ubi-Lehem. Dar acestea sunt 

întâmpl ri mai vechi.  
23. Ace tia erau olari i tr iau la gr dini 
i la livezi i prin cet i ; ei tr iau acolo la 

rege ca s -i lucreze lui.  
24. Fiii lui Simeon au fost : Nemuel, 
Iamin, Iarib, Zerah i Saul.  

Fac. 46, 10. Ie . 6, 15.  
25. Fiul lui Saul a fost alum, fiul 
acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a 
fost Mi ma.  
26. Fiii lui Mi ma au fost : Hamuel, fiul 
lui ; fiul acestuia a fost Zacur, iar al 
acestuia a fost imei.  
27.  imei  a  avut  aisprezece  fii  i  ase  
fete, iar fra ii lui au avut pu ini copii i tot 
neamul lor n-a fost a a de numeros ca 
neamul fiilor lui Iuda.  
28. Ei tr iau în Beer- eba, Molada i 
Ha ar- ual,  
29. În Bilha, E em, Tolad,  
30. Betuel, Horma, iclag,  
31. În Bet-Marcabot, Ha ar-Susim, Bet-
Birei i aaraim. Iat  cet ile lor dinainte 
de domnia lui David cu satele lor.  
32. i mai aveau : Etam, Ain, Rimon, 
Tochen i A an, cinci cet i,  
33. Cu toate satele lor, care se aflau 
împrejurul acestor cet i pân  la Baal. 
Iat  locurile lor de locuin i spi a 
neamului lor :  
34.  Me obab,  Iamlec  i  Io a,  fiul  lui  
Amasia  
35. Ioil i Iehu, fiul lui Io ibia, fiul lui 
Seraia, fiul lui Asiel ;  
36. Elioenai, Iaacoba, Ie ohaia, Asaia, 
Adiel, Ie imiel, Benaia,  
37. Ziza, fiul lui ifei, fiul lui Alon, fiul 
lui Iedaia, fiul lui imri, fiul lui emaia.  

38.  Ace ti  numi i  mai  sus  au  fost  
petenii neamurilor lor, iar casa tat lui 

lor s-a împ it în multe ramuri.  
39. Ei s-au întins pân  în partea Gherarei 
i pân  în partea de r rit a v ii Gai, ca 
 g seasc  p uni pentru turmele lor ;  

40. i au g sit p uni grase i bune i 
mânt larg, lini tit i lipsit de primejdii, 

pentru c  înainte de ei au tr it acolo 
numai pu ini Hami i.  
41. i au venit ace tia, care sunt scri i pe 
nume, în zilele lui Iezechia, regele Iudei, 
i au b tut pe nomazi i pe cei a eza i, 

care se aflau acolo i i-au nimicit pentru 
totdeauna i s-au a ezat în locul lor, c ci 
acolo se aflau p uni pentru turmele lor.  
42. Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au 
dus c tre muntele Seir cinci sute de 
oameni, în frunte cu Pelatia, Nearia, 
Refaia i Uziel, fiii lui I ei,  
43. i au b tut r a de Amaleci i, ce 
se mai g sea acolo, i tr iesc acolo pân  
în ziua de ast zi.  
CAP. 5 
Urma ii lui Ruben, Gad i Manase. 
1. Fiii lui Ruben, întâiul n scut al lui 
Israel, c ci el a fost n scut întâi, dar 
pentru c  a întinat el patul tat lui s u, 
întâietatea lui a fost dat  fiilor lui Iosif, 
fiul lui Israel, ca s  nu se mai înscrie ei 
(fiii lui Ruben) ca întâi n scu i ;  

Fac. 35, 21-23; 46, 8; 49, 4. Ie . 6, 14. Num. 26, 5.  
2. C ci Iuda era cel mai puternic dintre 
fra ii s i i pov uitorul e din el, dar 
întâietatea a trecut la Iosif.  

Fac. 49, 9-10.  
3. Fiii lui Ruben, întâiul n scut al lui 
Israel, au fost : Enoh, Palu, He ron i 
Carmi.  

Fac. 46, 8-9. Ie . 6, 14.  
4. Fiii lui Ioil au fost : emaia, fiul lui, 
fiul acestuia a fost Gog, iar al acestuia a 
fost imei ;  
5. Fiul acestuia a fost Mihea, al acestuia a 
fost Reaia, iar al acestuia a fost Baal ;  
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6. Fiul acestuia a fost Beera, pe care l-a 
dus în robie Tiglatfalasar, regele Asiriei. 
El era c petenia Rubeni ilor.  

4 Reg. 15, 29.  
7. i fra ii lui, dup  familiile lor, dup  
spira neamului lor, au fost : cel mai 
însemnat Ioil, apoi Zaharia,  
8.  i  Bela,  fiul  lui  Azaz,  fiul  lui  ema,  
fiul  lui  Ioil.  El  locuia  în  Aroer  pân  la  
Nebo i Baal-Meon.  
9. Iar spre r rit a locuit el pân  la 
marginea pustiului, care pleac  de la râul 
Eufrat, pentru c  turmele lui erau foarte 
multe în inutul Galaadului.  
10. În zilele lui Saul au purtat ei r zboi cu 
Agarenii, care au c zut în mâinile lor, i 
au locuit în corturi, în toat  latura de 

rit a Galaadului.  
Ps. 82, 6.  

11. Fiii lui Gad tr iau în fa a lor, în ara 
Vasanului, pân  la Salca.  

Iosua 13, 24.  
12. În Vasan, cel mai de seam  era Ioil. 

afam era al doilea, apoi venea Iaenai i 
afat.  

13. Fra ii lor cu familiile lor erau în 
num r de apte : Micael, Me ulam, eba, 
Iorai, Iacan, Zia i Eber.  
14. Iat  fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul 
lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, 
fiul lui Ie ai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.  
15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era 
capul neamului s u.  
16. Ei tr iau în Galaad, în Vasan i în 
cet ile care ineau de el în toate 
împrejurimile irionului, pân  la cap tul 
lor.  

Is. 33, 9.  
17. Ei cu to ii au fost num ra i în zilele 
lui Ioatam, regele Iudei, i în zilele lui 
Ieroboam, regele lui Israel.  

4 Reg. 15, 7.  
18.  Urma ii  lui  Ruben,  ai  lui  Gad  i  o  
jum tate din semin ia lui Manase aveau 
oameni r zboinici, b rba i care purtau 

scut i sabie, care tr geau cu arcul i 
deprin i la lupt , patruzeci i patru de mii 
apte sute aizeci care ie eau la r zboi.  

19. i s-au luptat ei cu Agarenii, cu Ietur, 
cu Nafis i cu Nodab.  

Fac. 25, 15.  
20. Dar li s-a dat ajutor contra acelora i 
au fost da i în mâna lor Agarenii i toate 
ale  lor,  pentru  c  ei  în  vremea  luptei  au  
strigat c tre Dumnezeu i El i-a auzit, 
pentru c  ei n jduiau în El.  

Ie . 17, 11. Ps. 144, 20. 1 Mac. 4, 10.  
21. Atunci au luat ei turmele acelora : 
cincizeci de mii de c mile, dou  sute 
cincizeci de mii de oi i capre, dou  mii 
de asini i o sut  de mii de oameni,  
22. Pentru c  mul i au c zut uci i, c ci 
lupta aceasta a fost de la Dumnezeu. i 
au locuit ei în locul acelora pân  la 
ducerea în robie.  

1 Reg. 17, 3.  
23. Urma ii jum ii din tribul lui 
Manase au tr it în acel p mânt de la 
Vasan pân  la Baal-Ermon i Senir i 
pân  la muntele Hermon, i erau mul i la 
num r.  

Deut. 3, 9.  
24. Iat  capii de familie cei mai însemna i 
ai lor : Efer, I ei, Eliel, Azriel, Ieremia, 
Hodavia i Iahdiel, b rba i puternici, 

rba i vesti i, c petenii ale neamurilor 
lor.  
25. Dar când ei au gre it împotriva 
Dumnezeului p rin ilor lor i au început 

 se desfrâneze dup  dumnezeii 
popoarelor p mântului aceluia, pe care le 
stârpise Dumnezeu de la fa a lor,  

4 Reg. 17, 7.  
26. Atunci Dumnezeul lui Israel a 
înt râtat duhul lui Ful, regele Asiriei, 
adic  al lui Tiglatfalasar, regele Asiriei i 
acesta a str mutat pe Rubeni i i pe 
Gadi i i jum tate din tribul lui Manase i 
i-a dus în Halach, Habor, Hara i la râul 
Gozan, unde sunt pân  ast zi.  

4 Reg. 15, 29; 16, 7.  
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CAP. 6 
Urma ii lui Levi i ai lui Aaron. 
Cet ile lor. 
1.  Fiii  lui  Levi  sunt  :  Gher om,  Cahat  i  
Merari.  

Fac. 46, 11. Ie . 6, 16. Num. 3, 17; 26, 57. 1 Paral. 23, 6.  
2.  Fiii  lui  Cahat  sunt  :  Amram,  I har,  
Hebron i Uziel.  
3. Copiii lui Amram sunt : Aaron, Moise 
i Mariam. Fiii lui Aaron sunt : Nadab, 

Abiud, Eleazar i Itamar.  
Ie . 6, 20.  

4. Lui Eleazar i s-a n scut Finees, lui 
Finees i s-a n scut Abi ua ;  

Ie . 6, 25; 28, 1.  
5.  Lui  Abi ua  i  s-a  n scut  Buchi,  iar  lui  
Buchi i s-a n scut Uzi ;  
6. Lui Uzi i s-a n scut Zerahia, iar lui 
Zerahia i s-a n scut Meraiot.  

1 Ezd. 7, 3.  
7. Lui Meraiot i s-a n scut Amaria, iar lui 
Amaria i s-a n scut Ahitub ;  
8.  Lui  Ahitub  i  s-a  n scut  adoc,  iar  lui  

adoc i s-a n scut Ahimaa  ;  
2 Reg. 8, 17; 15, 27.  

9. Lui Ahimaa  i s-a n scut Azaria, iar lui 
Azaria i s-a n scut Iohanan ;  
10. Lui Iohanan i s-a n scut Azaria ; 
acesta e acela care a fost preot la templul 
zidit de Solomon în Ierusalim.  
11. Lui Azaria i s-a n scut Amaria, iar lui 
Amaria i s-a n scut Ahitub ;  
12. Lui Ahitub i s-a n scut adoc, iar lui 

adoc i s-a n scut alum ;  
13. Lui alum i s-a n scut Hilchia, iar lui 
Hilchia i s-a n scut Azaria ;  

4 Reg. 22, 4.  
14. Lui Azaria i s-a n scut Seraia, iar lui 
Seraia i s-a n scut Iehosadac.  

4 Reg. 25, 18. 1 Ezd. 7, 1. Ier. 52, 24.  
15. Iehosadac a mers în robie când 
Domnul a str mutat pe cei din Iuda i pe 
cei din Ierusalim prin mâna lui 
Nabucodonosor.  
16. Astfel fiii lui Levi au fost : Gher om, 
Cahat i Merari.  

Ie . 6, 16, 17.  
17. Iat  numele fiilor lui Gher om : Libni 
i imei.  

18. Fiii  lui Cahat au fost :  Amram, I har,  
Hebron i Uziel.  

Ie . 6, 18. 1 Paral. 23, 12.  
19. Fiii lui Merari au fost : Mahli i Mu i. 
Iat  urma ii lui Levi dup  neamurile lor.  

1 Paral. 23, 21.  
20. Gher om a avut pe Libni, fiul lui ; pe 
Iahat, fiul lui, i pe Zima, fiul lui ;  
21. Pe Ioah, fiul lui ; pe Ido, fiul lui ; pe 
Zerah, fiul lui, i pe Ieatrai, fiul lui.  
22. Fiii lui Cahat au fost : Aminadab, fiul 
lui ; Core, fiul lui, i Asir, fiul lui ;  

Ie . 6, 24.  
23. Elcana, fiul lui ; Ebiasaf, fiul lui, i 
Asir, fiul lui ;  
24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui ; Uzia, 
fiul lui, i Saul, fiul lui.  
25. Fiii lui Elcana sunt : Amasai i 
Ahimot,  
26.  Elcana,  fiul  lui  ;  ofai  fiul  lui,  i  
Nahat, fiul lui,  
27. Eliab, fiul lui ; Ieroham, fiul lui ; 
Elcana, fiul lui ; Samuel, fiul lui.  
28. Fiii lui Samuel au fost : întâiul n scut 
Ioil, al doilea, Abia.  

1 Reg. 8, 2.  
29. Fiii lui Merari au fost : Mahli, Libni, 
fiul lui ; imei, fiul lui ; Uza, fiul lui ;  
30. imea, fiul lui ; Aghia, fiul lui, i 
Asaia, fiul lui.  
31. Iat  cei pe care David i-a pus 

petenii peste cânt re i în casa 
Domnului, în timpul când a a ezat în ea 
chivotul legii,  
32. Care au servit de cânt re i înaintea 
cortului adun rii, pân  când Solomon a 
zidit templul Domnului în Ierusalim, i 
care fuseser  rândui i la slujba lor dup  
rânduiala lor ;  
33. Iat  pe cei care au fost rândui i cu fiii 
lor : din fiii lui Cahat : Heman cânt re ul, 
fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,  

1 Reg. 8, 2.  
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34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul 
lui Eliel, fiul lui Toah,  
35. Fiul lui uf, fiul lui Elcana, fiul lui 
Mahat, fiul lui Amasai,  
36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui 
Azaria, fiul lui efania,  
37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui 
Abiasaf, fiul lui Core,  
38. Fiul lui I har, fiul lui Cahat, fiul lui 
Levi, fiul lui Israel.  
39. i fratele s u Asaf, care st tea în 
partea dreapt  a lui, adic  Asaf, fiul lui 
Berechia, fiul lui imea,  
40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul 
lui Malchia,  
41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui 
Adaia,  
42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui 

imei,  
43. Fiul lui Iahat, fiul lui Gher om, fiul 
lui Levi.  
44. Iar din fiii lui Merari, fra ii lor, au 
fost în partea stâng  : Etan, fiul lui Chi i, 
fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,  

2 Paral. 29, 12.  
45. Fiul lui Ha abia, fiul lui Amasia, fiul 
lui Hilchia,  
46. Fiul lui Am i, fiul lui Bani, fiul lui 

emer,  
47. Fiul lui Mahli, fiul lui Mu i, fiul lui 
Merari, fiul lui Levi.  
48. Fra ii lor levi i erau rândui i la tot 
felul de slujbe, la casa Domnului.  
49. Iar Aaron i fiii lor ardeau pe 
jertfelnic arderi de tot i t mâie pe altarul 

mâierii, s vâr ind toate slujbele sfinte 
în Sfânta Sfintelor i pentru isp irea lui 
Israel, în toate, cum poruncise robul lui 
Dumnezeu Moise.  
50. Iat  fiii lui Aaron : Eleazar, fiul lui ; 
Finees, fiul lui ; Abi ua, fiul lui ;  
51. Buchi, fiul lui ; Uzi, fiul lui ; Zerahia, 
fiul lui ;  

52. Meraiot, fiul lui ; Amaria, fiul lui ; 
Ahitub, fiul lui ;  
53. adoc, fiul lui ; Ahimaa , fiul lui.  
54. Iat  locuin ele lor dup  satele lor în 
hotarele lor : fiilor lui Aaron din familia 
lui Cahat, dup  cum le-a c zut sor ul,  
55. Li s-au dat Hebronul, în p mântul lui 
Iuda i împrejurimile lui,  
56. Iar arinile acestei cet i i satele ei s-
au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie.  

Iosua 21, 12.  
57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de 
asemenea ora ele de sc pare : Hebron i 
Libna i împrejurimile lor, Iatir i 

temoa i inuturile lor,  
58. Hilenul (Holonul) i p unile lui, 
Debirul i p unile lui ;  
59. A anul (Ainul) i împrejurimile lui, 
Bet eme ul i împrejurimile lui ;  
60. Iar de la tribul lui Veniamin : Gheba 
i p unile ei, Alemetul (Almonul) i 

împrejurimile lui, Anatotul i inuturile 
lui ; cet ile familiilor lor erau de toate 
treisprezece cet i.  
61. Celorlal i fii ai lui Cahat, din familiile 
acestui trib, li s-au dat, dup  sor i, zece 
cet i din hotarele jum ii tribului lui 
Manase.  

Iosua 21, 20.  
62. Fiilor lui Gher om, dup  familiile lor, 
li s-au dat treisprezece cet i din tribul lui 
Isahar, din tribul lui A er, din tribul lui 
Neftali i din tribul lui Manase, în Vasan.  

Iosua 21, 27.  
63. Fiilor lui Merari, dup  familiile lor, li 
s-au dat prin sor i dou sprezece cet i din 
tribul lui Ruben, din tribul lui Gad i din 
tribul lui Zabulon.  

Iosua 21, 34.  
64. A a au dat fiii lui Israel Levi ilor 
cet i cu împrejurimile lor.  
65. Li s-au dat prin sor i din tribul fiilor 
lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon i din 
tribul fiilor lui Veniamin acele cet i pe 
care ei le-au numit pe nume.  
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66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat 
li s-au dat cet i din tribul lui Efraim.  
67. Li s-au dat cet ile de sc pare : 
Sichemul i împrejurimile lui, pe muntele 
Efraim i Ghezerul cu împrejurimile lui ;  

Iosua 21, 21.  
68. Iocmeamul (Chib oimul) cu 
împrejurimile lui i Bethoronul cu 
împrejurimile lui ;  
69. Aialonul cu împrejurimile lui i Gat-
Rimonul cu împrejurimile lui.  
70. Din jum tatea tribului lui Manase li s-
au dat : Anerul cu împrejurimile lui, 
Bileanul cu împrejurimile lui. Acestea 
sunt locuin ele pentru ceilal i fii ai lui 
Cahat.  
71. Fiilor lui Gher om din familiile din 
jum tatea tribului lui Manase li s-au dat 
Golanul  în  Vasan  cu  împrejurimile  lui  i  

tarotul cu împrejurimile lui.  
72. Din tribul lui Isahar li s-au dat 
Chede ul (Chi ionul) cu împrejurimile 
lui, Dobratul cu împrejurimile lui,  
73. Ramotul cu împrejurimile lui i 
Anemul cu împrejurimile lui.  
74.  Din  tribul  lui  A er  li  s-au  dat  :  
Ma alul cu împrejurimile lui i Abdonul 
cu împrejurimile lui ;  

Iosua 21, 30.  
75. Hucocul (Helcotul) cu inutul lui i 
Rehobul cu inutul lui ;  
76. Din tribul lui Neftali li s-au dat 
Chede ul în Galileea, cu inutul lui, 
Hamonul cu inutul lui i Chiriataimul cu 
inutul lui.  

77. Iar celorlal i fii ai lui Merari li s-au 
dat : din tribul lui Zabulon, Rimonul cu 
inutul lui i Taborul cu inutul lui,  

78. Iar dincolo de Iordan, în fa a 
Ierihonului, la r rit de Iordan, li s-a dat 
în tribul lui Ruben : Be erul, în pustiu, cu 
inutul lui, i Iah a cu inutul ei,  

79. Chedemotul cu împrejurimile lui i 
Mefaatul cu inutul lui.  

80. Din tribul lui Gad li s-au dat : 
Ramotul în Galaad cu inutul lui i 
Mahanaimul cu inutul lui ;  
81. He bonul i Iazerul cu inuturile lor.  
CAP. 7 
Urma ii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai 
lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim 
i ai lui A er. 

1. Fiii lui Isahar au fost patru : Tola, Pua, 
Ia ub i imron.  

Fac. 46, 13.  
2. Fiii lui Tola au fost : Uzi, Refaia, Ieriil, 
Iahmai, Ibsam i, Samuel ; ace tia sunt 
cei mai de seam  în neamul lui Tola, 
oameni r zboinici în neamul lor ; 
num rul lor în zilele lui David era 
dou zeci i dou  de mii i ase sute.  
3. Fiul lui Uzi a fost Izrahia ; iar fiii lui 
Izrahia  au  fost  :  Micael,  Obadia,  Ioil  i  

ia, de to i cinci. To i ace tia sunt 
petenii.  

4. Ei, dup  familiile lor i dup  neamurile 
lor, aveau o tire de treizeci i ase de mii 
de oameni, pentru c  ei au avut multe 
femei i mul i copii.  
5. Iar fra ii lor, în toate neamurile lui 
Isahar, aveau oameni de lupt  optzeci i 
apte de mii, înscri i în t bli ele cele cu 

spi a neamului.  
6. Veniamin a avut trei : pe Bela, Becher 
i Iediael (A bel).  

Fac. 46, 21. 1 Paral. 8, 1.  
7. Fiii lui Bela au fost cinci : E bon, Uzi, 
Uziel, Ierimot i Iri, to i c petenii de 
familii, oameni r zboinici. În t bli ele cu 
spi a neamului sunt înscri i dou zeci i 
dou  de mii treizeci i patru.  
8. Fiii lui Becher au fost : Zemira, Ioa , 
Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, 
Anatot i Alemet ; to i ace tia sunt fiii lui 
Becher.  
9.  În  t bli ele  cu  spi a  neamului  sunt  
înscri i din ace tia, dup  familiile i dup  
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neamurile lor, oameni r zboinici 
dou zeci de mii i dou  sute.  
10. Fiul lui Iediael (A bel) a fost Bilhan. 
Fiii lui Bilhan au fost : Ieu , Veniamin, 
Ehud, Chenaana, Zetan, Tar i 
Ahi ahar.  
11. To i ace ti fii ai lui Iediael (A bel), au 
fost capi de familie, oameni r zboinici ; 
aptesprezece mii i dou  sute erau în 

stare de a ie i la r zboi.  
12. upim i Hupim erau fiii lui Ir, iar 
Hu im era fiul lui Aher.  

Fac. 46, 21. Num. 26, 42.  
13. Fiii lui Neftali au fost : Iah iel, Guni, 
Ie er i alum (Silem), copiii Bilhei.  

Fac. 46, 24.  
14. Fiii lui Manase au fost : Asriel, pe 
care l-a n scut concubina sa aramean  ; 
tot aceasta a n scut pe Machir, tat l lui 
Galaad.  

Num. 26, 29. Iosua 17, 1.  
15. Machir i-a luat de femeie pe sora lui 
Hupim i  a  lui  upim,  al  c rei  nume  era  
Maaca. Numele fiului al doilea a fost 
Salfaad. Salfaad a avut numai fete.  

Num. 26, 37; 27, 1.  
16. Maaca, femeia lui Machir, a n scut 
un fiu i i-a pus numele Pere , iar numele 
fratelui lui era ere . Fiii acestuia au fost 
Ulam i Rechem.  
17.  Fiul  lui  Ulam  a  fost  Bedan.  Ace tia  
sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul 
lui Manase.  
18. Sora sa, Molechet, a n scut pe I hod, 
pe Abiezer i pe Mahla.  
19. Fiii lui emida au fost : Ahian, 

echem, Lichi i Aniam.  
20. Fiii lui Efraim au fost : utelah, 
Bered, fiul lui ; Tahat, fiul lui ; Eleadah, 
fiul lui i Tahat, fiul lui ;  

Num. 26, 39.  
21. Zabad, fiul lui ; utelah, fiul lui ; Ezer 
i Elead. Pe ace tia i-au ucis locuitorii din 

Gat, b tina ii rii aceleia, pentru c  ei 
se duseser  s  le apuce turmele lor.  

22. Dup  ei a plâns Efraim, tat l lor, zile 
multe i au venit fra ii lui s -l mângâie.  
23. Apoi a intrat el la femeia sa i ea a 

mislit i a n scut un fiu i el i-a pus 
numele Beria, pentru c  nenorocirea se 
atinsese de casa lui.  
24. i a avut el i o fat  : eera. Aceasta a 
zidit Bethoronul de jos i de sus i Uzen-

eera.  
25.  Refah,  fiul  s u,  i  Re ef,  fiul  s u  ;  
Telah, fiul s u, i Tahan, fiul s u.  
26. Ladan, fiul s u ; Amiud, fiul s u, i 
Eli ama, fiul s u.  
27. Non, fiul s u ; Iosua, fiul s u.  
28. Mo iile lor i locurile lor de locuit au 
fost : Betelul i cet ile care ineau de el, 
spre r rit Naaranul, spre apus Ghezerul 
i cet ile care ineau de el ; Sichemul i 

cet ile care ineau de el pân  la Gaza i 
cet ile ce ineau de aceasta.  

Fac. 48, 22. Iosua 16, 1.  
29. Iar din partea fiilor lui Manase : Bet-

eanul i cet ile ce ineau de el, 
Taanacul i cet ile ce ineau de el, 
Meghidonul i cet ile ce ineau de el, 
Dorul  i  cet ile  ce  ineau  de  el.  În  ele  
locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.  

Iosua 17, 11.  
30. Fiii lui A er erau : Imna, I va, I vi i 
Beria i sora lor Serah.  

Fac. 46, 17.  
31.  Fiii  lui  Beria  au  fost  :  Heber  i  
Malchiel. Acesta e tat l lui Birzait.  
32. Heber a avut fii pe Iaflet, emer i 
Hotam i pe sora lor ua.  
33. Fiii lui Iaflet au fost : Pasac, Bimhal 
i A vat. Ace tia sunt fiii lui Iaflet.  

34. Fiii lui emer au fost : Ahi, Rohga, 
Huba i Aram.  
35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost : 

ofah, Imna, ele i Amal.  
36. Fiii lui ofah au fost : Suah, 
Harnefer, ual, Beri, Imra,  
37. Be er, Hod, ama, il a, Itran i 
Beera.  
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38. Fiii lui Ieter au fost : Iefune, Pispa i 
Ara.  
39. Fiii n scu i din Ula au fost : Arah, 
Haniel i Ri ia.  
40. To i ace tia sunt fiii lui A er, capi de 
familie, oameni ale i, r zboinici, 

petenii de mâna întâi. În t bli ele lor cu 
spi a neamului sunt înscri i în o tire 
pentru r zboi un num r de dou zeci i 
ase de mii de oameni.  

CAP. 8 
Urma ii lui Veniamin i ai lui Saul. 
1. Lui Veniamin i s-a n scut Bela, întâiul 

u n scut ; al doilea, A bel, al treilea, 
Ahrah,  

Fac. 46, 21. 1 Paral. 7, 6.  
2. Al patrulea, Noha i al cincilea, Rafa.  
3. Fiii lui Bela au fost : Adar, Ghera, 
Abiud,  
4. Abi ua, Naaman, Ahoah,  
5. Ghera, efufan i Huram.  
6.  Iat  fiii  lui  Ehud,  care  au  fost  capi  de  
familii, care au tr it în Gheba i au fost 
str muta i în Manahat :  

1 Reg. 11, 4.  
7. Naaman, Ahia i Ghera, care i-a 
str mutat, a n scut pe Uza i pe Ahiud.  
8. Lui aharaim i s-au n scut copii în ara 
Moabi ilor, dup  ce a dat drumul 
femeilor sale, Hu im i Baara.  
9. I s-au n scut din Hode a, femeia sa : 
Iobab, ibia, Me a i Malcam ;  
10. Ieu , achia i Mirma. Ace tia sunt 
fiii lui, capi de familie.  
11. Din Hu im i s-au n scut Abitub i 
Elpaal.  
12. Fiii lui Elpaal au fost : Eber, Mi eam 
i  emed,  care  au  zidit  Ono  i  Lodul  i  

cet ile ce ineau de el,  
Neem. 11, 35.  

13. Precum i Beria i Sema. - Ace tia au 
fost capii familiilor locuitorilor 
Aialonului ; ei au alungat pe locuitorii 
din Gat. -  

Iosua 19, 42.  

14. Ahio, ac, i Iremot ;  
15. Zebadia, Arad i Eder ;  
16. Micael, I pa i Ioha, fiii lui Beria.  
17. Zecadia, Me ulam, Hizchi i Heber,  
18. Ie mere, Izliah i Iobab, fiii lui 
Elpaal.  
19. Iachim, Zicri i Zabdi,  

1 Paral. 9, 35.  
20. Elienai, iltai i Eliel,  
21. Adaia, Beraia i imrat, fiii lui imei.  
22. I pan, Eber i Eliel,  
23. Abdon, Zicri i Hanan,  
24. Hanania, Elam i Antotia,  
25. Ifdia i Fanuil, fiii lui ac.  
26. am erai, eharia i Atalia,  
27. Iaare ia, Elia i Zicri, fiii lui Ieroham.  
28. Acestea sunt c peteniile familiilor 
mai de seam  ale neamului lor. Ei au 
locuit în Ierusalim.  
29. În Ghibeon a tr it Ieguel, tat l 
Ghibeoni ilor. Numele femeii lui a fost 
Maaca  
30. i fiul lui, întâiul n scut, Abdon, 
dup  el ur, Chi , Baal, Nadab, Ner,  
31. Ghedeor, Ahio, Zecher i Miclot ;  
32. Lui Miclot i s-a n scut imea. i au 
tr it ei împreun  cu fra ii lor în Ierusalim.  

1 Paral. 9, 38.  
33. Lui Ner i s-a n scut Chi  ; lui Chi  i 
s-a  n scut  Saul  ;  lui  Saul  i  s-a  n scut  
Ionatan, Melchi ua, Aminadab i E baal.  

1 Reg. 14, 49, 51. 1 Paral. 9, 39.  
34.  Fiul  lui  Ionatan  a  fost  Meribaal  ;  
(Mefibo et) ; a avut de fiu pe Mica.  

2 Reg. 4, 4; 9, 9, 12.  
35. Fiii lui Mica au fost : Piton, Melec, 
Tarea i Ahaz.  

1 Paral. 9, 41.  
36. Lui Ahaz i s-a n scut Iehoada, lui 
Iehoada i s-a n scut Alemet, Asmavet i 
Zimri ; lui Zimri i s-a n scut Mo a ;  
37. Lui Mo a i s-a n scut Binea ; Rafa, 
fiul lui ; Eleasa, fiul lui ; A el, fiul lui.  
38. A el a avut ase feciori i iat  numele 
lor : Azricam, Bocru, Ismael, earia, 
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Obadia i Hanan. To i ace tia sunt fiii lui 
el.  

1 Paral. 9, 44.  
39.  Fiii  lui  E ec,  fratele  s u,  au  fost  :  
Ulam, întâiul s u n scut ; al doilea, Ieu  ; 
al treilea Elifelet.  
40. Fiii lui Ulam au fost oameni 

zboinici, tr tori din arc, având mul i 
copii i nepo i pân  la o sut  cincizeci. 
To i ace tia sunt din fiii lui Veniamin.  
CAP. 9 
Locuitorii din Ierusalim i Ghibeon. 
1. A a au fost num ra i dup  neamurile 
lor to i Israeli ii i iat  sunt înscri i în 
cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru 

delegile lor, au fost du i în Babilon.  
4 Reg. 24, 15.  

2. Cei dintâi locuitori care au tr it în 
mânturile lor, prin ora ele lui Israel, au 

fost Israeli ii, preo ii, levi ii i cei 
afierosi i templului.  

Neem. 11, 3.  
3. În Ierusalim au tr it unii din fiii lui 
Iuda, din fiii lui Veniamin i din fiii lui 
Efraim i ai lui Manase.  
4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, 
fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui 
Fares, fiul lui Iuda ;  
5. Din fiii lui iloni : Asaia, întâiul 

scut, i fiii acestuia.  
6. Din fiii lui Zerah : Ieuel i fra ii lui, 
ase sute nou zeci ;  

7. Din fiii lui Veniamin : Salu, fiul lui 
Me ulam, fiul lui Hodavia, fiul lui 
Asenua  
8. i Ibneia, fiul lui Ieroham, i Ela, fiul 
lui Uzi, fiul lui Micri, i Me ulam, fiul lui 

efatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia  
9. i fra ii lor, dup  neamurile lor : nou  
sute cincizeci i ase. Ace ti b rba i erau 
capi de familie în neamul lor.  
10. Iar dintre preo i : Iedaia, Ioiarib, 
Iachin  
11. i Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui 
Me ulam, fiul lui adoc, fiul lui Meraiot, 

fiul lui Ahitub, c petenia în casa lui 
Dumnezeu ;  

2 Reg. 8, 17. 4 Reg. 22, 8.  
12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui 
Pa hur, fiul lui Malchia ; i Maesai, fiul 
lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui 
Me ulam, fiul lui Me ilemit, fiul lui 
Imer.  
13. i fra ii lor, capi în familiile lor : o 
mie apte sute aizeci, b rba i de isprav  
la slujbele din casa Domnului.  
14. Iar din levi i : emaia, fiul lui Ha ub, 
fiul lui Azricam, fiul lui Ha abia ; ace tia 
sunt din fiii lui Merari.  
15. Bacbacar, Here , Galal i Matania, 
fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,  

Neem. 12, 17.  
16. Obadia, fiul lui emaia, fiul lui Galal, 
fiul lui Iedutun ; Berechia, fiul lui Asa, 
fiul lui Elcana, care locuia în satele 
Netofati ilor.  
17. Iar din portari : alum, Acub, Talmon 
i  Ahiman  i  fra ii  lor  ;  alum  era  
petenie.  

18. Ace ti portari fac straj  fiilor levi ilor 
pân  ast zi la por ile regale cele de la 

rit.  
4 Reg. 16, 18. Iez. 46, 1.  

19. alum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, 
fiul lui Corah, i fra ii lui cei din neamul 
lui Corah, dup  datoria slujbei lor, aveau 
paza cortului, iar p rin ii lor p zeau 
intrarea în tab ra Domnului.  
20. Finees, fiul lui Eleazar, fusese înainte 

petenie peste ei i Domnul era cu el.  
Num. 25, 11.  

21. Zaharia, fiul lui Me elemia, era portar 
la u a cortului adun rii.  
22. To i cei ale i ca portari la praguri 
erau dou  sute doisprezece. Ei erau 
înscri i în registre dup  a ez rile lor. Pe 
ei îi pusese David i Samuel înainte-

torul, pentru credincio ia lor.  
1 Reg. 9, 11. Ps. 83, 11.  
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23. i ei i fiii lor ineau straj  la u ile 
casei Domnului, la casa cortului.  
24.  În  patru  laturi  se  aflau  portari  :  la  

rit, la apus, la miaz noapte i la 
miaz zi.  
25. Iar fra ii lor tr iau în s la urile lor, 
venind la ei din timp în timp, pentru apte 
zile.  
26. Aceste patru c petenii de portari 
levi i erau de încredere i tot ei aveau 
grija casei Domnului i vistieriei ei.  
27. Împrejurul casei lui Dumnezeu ei 
petreceau i noaptea, c ci asupra lor era 

sat  paza i trebuia s  deschid  în 
fiecare diminea  u ile.  
28. Unii din ei erau pu i de paz  la vasele 
de slujb , a a c  ei cu num r le primeau 
i cu num r le d deau.  

29. Altora din ei le era încredin at  
cealalt  zestre i toate lucrurile 
trebuitoare pentru cele sfinte : f ina cea 
mai bun , vinul, untdelemnul i t mâia 
cea mirositoare.  
30. Iar dintre fiii preo ilor unii preg teau 
mir cu aromate.  

Ie . 30, 34-35.  
31. Matatia levitul, care era întâiul n scut 
al lui alum, fiul lui Core, era pus s  aib  
grij  de coptul aluaturilor în tig i.  

Lev 2, 5.  
32. Unora din fra ii lor, din fiii lui Cahat, 
le era încredin at  preg tirea pâinilor 
punerii înainte, ca s  le pun  în fiecare zi 
de odihn .  

Ie . 25, 30.  
33. Iar cânt re ii, cei mai de seam  din 
neamul Levi ilor, erau liberi de ocupa ii 
în c rile templului, pentru c  ziua i 
noaptea erau îndatora i s  se 
îndeletniceasc  cu cântarea.  
34. Ace tia erau cei mai de seam  între 
familiile levi ilor i locuiau în Ierusalim.  
35. În Ghibeon locuiau : tat l 
Ghibeoni ilor,  Ieguel,  a  c rui  femeie  se  
numea Maaca ;  

1 Paral. 8, 29.  
36. i fiul lui, întâiul n scut, se numea 
Abdon ; dup  el venea ur, Chi , Baal, 
Ner, Nadab,  
37. Ghedor, Ahio, Zaharia i Miclot.  
38. Lui Miclot i s-a n scut imeam. i ei 
tr iau lâng  fra ii lor, în Ierusalim, 
împreun  cu fra ii lor.  

1 Paral. 8, 32.  
39. Lui Ner i s-a n scut Chi  ; lui Chi  i 
s-a n scut Saul, lui Saul i s-a n scut 
Ionatan, Melchi ua, Aminadab i E baal.  

1 Paral. 8, 33.  
40. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal ; lui 
Meribaal i s-a n scut Mica.  

2 Reg. 9, 12. 1 Paral. 8, 34.  
41. Fiii lui Mica au fost : Piton, Melec, 
Tareia i Ahaz.  

1 Paral. 8, 35.  
42. Lui Ahaz i  s-a n scut Iara ;  lui Iara i  
s-au  n scut  Alemet,  Asmavet  i  Zimri  ;  
lui Zimri i s-a n scut Mo a.  
43. Lui Mo a i s-a n scut Binea ; Refaia, 
fiul lui ; Eleasa, fiul lui ; A el, fiul lui.  
44. Lui A el i s-au n scut ase fii i iat  
numele lor : Azricam, Bocru, Ismael, 

earia, Obadia i Hanan. Ace tia sunt fiii 
lui A el.  

1 Paral. 8, 38.  
CAP. 10 
Moartea lui Saul în lupta cu Filistenii. 
1. În vremea aceea Filistenii s-au ridicat 
cu r zboi asupra lui Israel i Israeli ii au 
fugit de Filisteni i au c zut birui i pe 
muntele Ghilboa.  

1 Reg. 31, 1.  
2. Atunci au alergat Filistenii dup  Saul 
i dup  fiii lui i au ucis Filistenii pe 

Ionatan, pe Aminadab i pe Melchi ua, 
fiii lui Saul.  
3. Iar lupta împotriva lui Saul s-a înte it i 
arca ii au tras asupra lui, a a c  el a fost 

nit de s ge i.  
4. Saul a zis purt torului s u de arme : 
«Scoate sabia ta i m  str punge cu ea, ca 

 nu vin  ace ti net ia i împrejur i s i 
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bat  joc de mine». Dar purt torul de arme 
nu s-a hot rât la aceasta, pentru c  se 
speriase foarte tare. Atunci Saul a luat 
sabia i s-a aruncat în ea.  

Jud. 9, 54. 1 Reg. 31, 4.  
5. V zând purt torul de arme c  Saul a 
murit, s-a aruncat i el în sabia sa.  
6. A a a murit Saul cu cei trei fii ai lui i 
toat  casa a murit împreun  cu el.  
7. Când au v zut Israeli ii, care erau în 
vale,  c  fug  to i  i  c  Saul  i  fiii  lui  au  
murit, au l sat cet ile lor i au fugit în 
toate p ile, iar Filistenii au venit i s-au 

ezat în ele.  
1 Reg. 31, 7.  

8. A doua zi au venit Filistenii s  ridice 
pe cei uci i i, g sind pe Saul i pe fiii lui 

zu i pe muntele Ghilboa,  
9. L-au dezbr cat i i-au luat capul i 
armele i au trimis prin ara Filistenilor, 

 se vesteasc  aceasta înaintea idolilor 
lor i înaintea poporului.  
10. Armele lui le-au pus în templul zeilor 
lor, iar capul lui l-au spânzurat în templul 
lui Dagon.  

1 Reg. 31, 10.  
11. Atunci auzind tot Iabe ul Galaadului 
ce au f cut Filistenii cu Saul,  

Jud. 21, 8. 1 Reg. 31, 11.  
12. S-au ridicat to i oamenii de lupt , au 
luat trupul lui Saul i trupurile fiilor lui, 
le-au dus în Iabe i au îngropat oasele 
lor sub un stejar în Iabe i au postit apte 
zile.  

Fac. 35, 8. 1 Reg. 31, 13. 2 Reg. 2, 5.  
13. A a a murit Saul pentru nelegiuirea sa 
pe care o f cuse el înaintea Domnului, 
pentru c  n-a p zit cuvântul Domnului i 
pentru c  a întrebat i a cercetat o 
vr jitoare  

1 Reg. 15, 23; 28, 8, 15-17.  
14. i nu a cercetat pe Domnul. De aceea 
a  i  fost  el  omorât  i  domnia  a  fost  dat  
lui David, fiul lui Iesei.  

1 Reg. 16, 13. 2 Reg. 12, 7.  
CAP. 11 

David rege. 
1. Dup  aceea s-au adunat to i Israeli ii la 
David în Hebron zicând : «Iat  noi 
suntem oasele tale i carnea ta.  

2 Reg. 5, 1.  
2. i mai înainte, când Saul era înc  rege, 
tu ai pov uit pe Israel la r zboi i l-ai 
adus teaf r înapoi i Domnul Dumnezeul 

u i-a spus : Tu vei pa te pe poporul 
Meu Israel i tu vei fi pov uitorul 
poporului Meu Israel».  

1 Reg. 16, 13; 18, 6. Ps. 77, 71.  
3. i au venit toate c peteniile lui Israel 
la  rege  în  Hebron  i  a  încheiat  cu  ei  
David leg mânt în Hebron înaintea fetei 
Domnului ; i au uns pe David de rege 
peste Israel, dup  cuvântul Domnului 
care fusese prin Samuel.  

1 Reg. 16, 13. 2 Reg. 5, 3. 1 Paral. 12, 23, 38.  
4.  Apoi  s-a  dus  David  i  tot  Israelul  la  
Ierusalim, adic  la Iebus. Acolo îns  erau 
Iebuseii, locuitorii t rii aceleia.  

2 Reg. 5, 6.  
5. i au zis locuitorii Iebusului c tre 
David : «Nu vei intra aici !» Dar David a 
luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea 
lui David.  
6. Apoi a zis David : «Cine va lovi cel 
dintâi pe Iebuseu, acela va fi cap i 

petenie peste o tire». i s-a sculat 
înainte de to i Ioab, fiul eruiei, i s-a 

cut c petenie.  
2 Reg. 5, 8.  

7. David a locuit în cetatea aceea i ea s-a 
i numit cetatea lui David.  

8. El a zidit cetatea împrejur, începând de 
la Milo, iar Ioab a reînnoit celelalte p i 
ale cet ii.  
9. Dup  aceea a prop it David i s-a 
ridicat din ce în ce mai mult i Domnul 
Savaot era cu el.  

2 Reg. 5, 10.  
10. Iat  cei mai de seam  dintre puternicii 
lui David, care s-au luptat tare împreun  
cu el, în domnia lui, împreun  cu tot 
Israelul, ca s  înt reasc  domnia lui 
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asupra lui Israel, dup  cuvântul 
Domnului.  

2 Reg. 23, 8.  
11. i iat  num rul vitejilor pe care i-a 
avut David : Ia obeam (Io eb-Ba ebet), 
fiul lui Hacmoni, cel mai de seam  între 
cei treizeci ; el i-a ridicat suli a asupra a 
trei sute de oameni i i-a ucis dintr-o 
dat .  

2 Reg. 23, 8.  
12. Dup  el vine Eleazar, fiul lui Dodo 
Ahohitul, unul din cei trei viteji.  

2 Reg. 23, 9.  
13. Acesta a fost cu David la Pasdamim, 
unde se adunaser  Filistenii pentru 

zboi. Acolo, parte din câmp era 
sem nat  cu  orz  i  Israeli ii  au  fugit  de  
Filisteni ;  
14. Dar ei au stat în mijlocul câmpului, l-
au ap rat i au înfrânt pe Filisteni i le-a 

ruit Domnul biruin  mare.  
2 Reg. 23, 12.  

15. Trei din cele treizeci de c petenii s-au 
coborât pe stânc  la David, în pe tera 
Adulam, când tab ra Filistenilor era 

ezat  în valea Refaim.  
2 Reg. 23, 13.  

16. David atunci era la loc înt rit, iar 
tirea de înt rire a Filistenilor era atunci 

în Betleem.  
2 Reg. 23, 14.  

17. i a dorit David i a zis : «Cine m  va 
ad pa cu ap  din fântâna Betleemului 
care este la poart  ?»  

2 Reg. 23, 15.  
18. Atunci ace ti trei au str tut prin 
tab ra Filistenilor, au scos ap  din 
fântâna Betleemului cea de la poart i au 
luat-o i au dus-o lui David. Dar David n-
a  voit  s  o  bea  i  a  v rsat-o  înaintea  
Domnului,  
19. Zicând : «S  m  fereasc  Dumnezeu 

 fac eu aceasta ! A  putea s  beau eu 
sângele celor care s-au dus acolo cu 
primejduirea vie ii lor ? C ci cu 
primejduirea vie ii lor au adus-o !» i n-a 

vrut s  o bea. Iat  ce au f cut ace ti trei 
viteji.  

2 Reg. 23, 17.  
20. i Abi ai, fratele lui Ioab, era 

petenia celor trei ; el a r nit deodat  cu 
suli a  trei  sute  de  oameni  i  era  vestit  
între cei trei.  

2 Reg. 23, 18.  
21. El era mai str lucit decât cei treizeci 
i le era c petenie, dar cu ceilal i trei nu 

era deopotriv .  
2 Reg. 23, 19.  

22. Benaia, fiul lui Iehoiada, b rbat 
viteaz, mare dup  fapte, era din Cab eel ; 
el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul i s-a 
coborât într-o groap i a ucis un leu pe o 
vreme cu z pad .  

2 Reg. 23, 20.  
23. Tot el a ucis un egiptean, un om cu 
statur  de cinci co i, care avea în mân  o 
suli , ca un sul de la r zboiul de esut ; el 
s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls suli a 
din mân i l-a ucis cu suli a lui.  

1 Reg. 17, 7.  
24. Iat  ce a f cut Benaia, fiul lui 
Iehoiada, care era în cinste la cei trei 
viteji.  
25. El era mai vestit decât cei treizeci, dar 
cu cei trei nu era deopotriv i David l-a 
pus cel mai de aproape împlinitor al 
poruncilor sale.  

2 Reg. 23, 23.  
26.  Iar  dintre  o tenii  cei  mai  de  seam  
erau : Asael, fratele lui Ioab ; Elhanan, 
fiul lui Dodo, din Betleem ;  

2 Reg. 23, 24.  
27. amot din Haror ; Hele  din Pelon ;  
28. Ira, fiul lui Iche  din Tecoa ; Abiezer 
din Anatot ;  
29. Sibecai Hu ateul, Ilai din Ahoh ;  
30. Maharai din Netofat, Heled, fiul lui 
Baana din Netofat,  

2 Reg. 23, 28.  
31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui 
Veniamin ; Benaia din Piraton  
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32.  Hurai  din  Nahali-Gaa  ;  Abiel  din  
Araba ;  
33. Azmavet din Bahurim ; Eliahba din 

aalbon ;  
34. Fiii lui Ha em din Ghizon : Ionatan, 
fiul lui aghi din Harar ;  
35.  Ahiam,  fiul  lui  Sacar  din  Harar  ;  
Elifelet, fiul lui Uri.  
36. Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,  
37. He ro din Carmel, Naarai, fiul lui 
Ezbai ;  
38. Ioil, fratele lui Natan ; Mibhar, fiul 
lui Hagri ;  
39. elec Amonitul ; Nahrai din Beerot, 
purt torul de arme al lui Ioab, fiul 

eruiei,  
40. Ira din Iatir, Gareb din Iatir ;  
41. Urie Heteul ; Zabad, fiul lui Ahlai ;  

2 Reg. 11, 3.  
42. Adina, fiul lui iza Rubenitul, 

petenia Rubeni ilor care avea sub el 
treizeci de in i,  
43. Hanan, fiul lui Maaca ; Iosafat din 
Mitni,  
44. Uzia din A tarot ; ama i Iehiel, fiii 
lui Hotam din Aroer,  
45. Iediael, fiul lui imri i Ioha, fratele 
lui Ti itul,  
46. Eliel din Mahavim, Ieribai i Io avia, 
fiii lui Elnaam i Itma Moabitul,  
47. Eliel, Obed i Iaasiel din Me oba.  
CAP. 12 
Vitejii care au urmat pe David. 
1. Iat  pe cei care au mai mers la David 
în iclag, pe când st tea el înc  ascuns de 
Saul, fiul lui Chi . Ace tia erau dintre 
vitejii care ajutaser  la lupt .  

1 Reg. 27, 6.  
2. Ei erau arca i, aruncau pietre i cu 
dreapta i cu stânga i din arcuri tr geau 
cu s ge i i f ceau parte dintre 
Veniamineni, fra ii lui Saul, i anume :  

Jud. 20, 16.  

3. C petenia Ahiezer, apoi Ioa , fiii lui 
emaa din Ghibeea, Ieziel i Pelet, fiii lui 

Azmavet, Beraca i Iehu din Anatot ;  
4. I maia Ghibeoneanul, un viteaz dintre 
cei treizeci i c petenie peste treizeci ; 
Ieremia, Iahaziel, Iohanan i Iozabad din 
Ghedera ;  
5. Eluzai, Ierimot, Bealia, emaria i 

efatia Harifianul ;  
6. Elcana, I ia, Azareel, Ioezer i 
Ia obeam, Corei i ;  
7. Ioela i Zebadia, fiii lui Ieroham din 
Ghedor.  
8. Din Gaditeni au trecut la David, în 
cetatea din pustie, oameni curajo i, 

zboinici i înarma i cu scut i suli , cu 
fa a lor ca fa a leului i iu i ca i 

prioarele din mun i i anume :  
1 Reg. 23, 14. 2 Reg. 2, 18.  

9. C petenia Ezer, al doilea Obadia i al 
treilea Eliab ;  
10. Al patrulea Ma mana, al cincilea 
Ieremia,  
11. Al aselea Atai, al aptelea Eliel,  
12. Al optulea Iohanan i al nou lea 
Elzabad,  
13. Al zecelea Ieremia i al unsprezecelea 
Macbanai.  
14. Ace tia sunt din fiii lui Gad i erau 

petenii în o tire : cei mai mici, peste 
sute i cei mai mari, peste mii.  
15. Ace tia au trecut Iordanul în luna 
întâi, când el iese din matca sa, i au 
alungat pe to i cei ce locuiau pe v i, spre 

rit i apus.  
Iosua 3, 15. Sir. 24, 28.  

16. Au mai venit de asemenea i dintre 
fiii lui Veniamin i ai lui Iuda în cetate, la 
David.  
17. Iar David a ie it în întâmpinarea lor i 
le-a zis : «De a i venit cu pace, ca s -mi 
ajuta i,  atunci  s  fie  în  mine  i  în  voi  o  
singur  inim  ;  iar  de  a i  venit  ca  prin  
vicle ug s  m  da i vr jma ilor mei, 
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atunci, cum nu este prihan  în mâinile 
mele, va vedea i va judeca Dumnezeul 

rin ilor no tri».  
18. Atunci a cuprins Duhul pe Amasai, 

petenia celor treizeci i a zis : «Suntem 
cu tine, Davide, i pacea s  fie cu tine, 
fiul lui Iesei ! Pace ie i pace celor ce- i 
ajut , c  î i ajut  Dumnezeul t u». i i-a 
primit David i i-a pus în capul o tirii.  

Jud. 6, 34.  
19. i din tribul lui Manase au trecut unii 
la David, când mergea el cu Filistenii la 

zboi contra lui Saul, dar nu l-au ajutat, 
pentru c  conduc torii Filistenilor, 
sf tuindu-se, l-au trimis înapoi, zicând : 
«Pentru primejduirea capului nostru, el 
va trece la domnul s u Saul».  

1 Reg. 29, 4.  
20. Dup  ce s-a întors el la iclag, au 
trecut la dânsul din ai lui Manase : 
Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, 
Elihu i iltai, c petenii peste mii în 
Manase.  
21. Ace tia au ajutat lui David contra 

litorilor, c ci to i ace tia erau oameni 
viteji i c petenii în o tire.  

1 Reg. 27, 8.  
22. Astfel în fiecare zi veneau lui David 
în ajutor pân  întru atât, încât tab ra lui 
ajunsese mare, ca o tab  a lui 
Dumnezeu.  
23. Iat  acum num rul c peteniilor de 

tire, care au venit la David în Hebron, 
ca s -i încredin eze domnia lui Saul, dup  
cuvântul Domnului :  

1 Reg. 16, 12. 2 Reg. 5, 1. 1 Paral. 11, 3.  
24. Fii de-ai lui Iuda care purtau scut i 
suli  erau ase mii opt sute, gata de lupt  
;  
25. Din fiii lui Simeon erau apte mii o 
sut , oameni viteji de o tire ;  
26. Din fiii lui Levi, patru mii ase sute ;  
27. Iehoiada, c petenie din neamul lui 
Aaron, i cu el trei mii apte sute,  

28. i adoc, un tân r voinic cu 
neamurile lui dou zeci i dou  de 

petenii.  
2 Reg. 8, 17; 15, 24.  

29. Din fiii lui Veniamin, fra ii lui Saul, 
au venit trei mii, dar înc  mul i din ei se 
ineau de casa lui Saul ;  

2 Reg. 3, 19.  
30. Din fiii lui Efraim, dou zeci de mii 
opt sute de oameni viteji, oameni 
cunoscu i în neamul lor ;  
31. Din jum tate din semin ia lui Manase, 
optsprezece mii care au fost chema i pe 
nume ca s  mearg  s  fac  rege pe David 
;  
32.  Dintre  fiii  lui  Isahar  au  venit  oameni  
în elep i care tiau ce i când trebuie s  
fac  Israel ; ace tia erau dou  sute 

petenii i to i fra ii lor urmau sfatul lor 
;  
33. Din tribul lui Zabulon au venit 
oameni gata de lupt i înarma i cu tot 
felul de arme, în num r de cincizeci de 
mii, în ordine i într-un suflet ;  
34. Din tribul lui Neftali, o mie de 

petenii i cu ei treizeci i apte de mii 
cu scuturi i cu suli e ;  
35. Din tribul lui Dan au venit dou zeci 
i opt de mii ase sute oameni gata de 

lupt  ;  
36. Din A er au venit o teni, gata de 
lupt , patruzeci de mii ;  
37. De peste Iordan, din tribul lui Ruben, 
al lui Gad i din jum tate de trib al lui 
Manase, au venit o sut  dou zeci de mii 
cu tot felul de arme de lupt .  
38. To i ace ti o teni, gata de lupt i cu 
toat  inima, au venit la Hebron s  fac  
rege pe David peste Israel. Dar i to i 
ceilal i Israeli i erau într-un cuget pentru 
a fi f cut rege David.  

1 Paral. 11, 3.  
39. i au r mas acolo la David trei zile i 
au mâncat i au b ut, pentru c  fra ii lor 
preg tiser  toate pentru ei.  
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40. i apoi chiar vecinii lor, pân  chiar i 
Isahar, Zabulon i Neftali, aduseser  
toate de ale mânc rii pe asini, pe c mile, 
pe catâri i cu carele de boi : f in , 
smochine i stafide, vin, untdelemn i 
vite mari i m runte, mul ime mult , 
pentru c  bucurie mare era peste Israel.  
CAP. 13 
Aducerea i a ezarea chivotului. 
1. Atunci David s-a sf tuit cu c peteniile 
cele peste mii, cu suta ii i cu toate 

peteniile,  
2 Reg. 6, 1.  

2. i a zis David c tre toat  adunarea 
Israeli ilor : «Dac  binevoi i voi i dac  
este voia Domnului Dumnezeului nostru, 

 trimitem pretutindeni la ceilal i fra i ai 
no tri, în toat ara lui Israel i totodat i 
la preo i i levi i prin ora ele i prin satele 
lor, ca sa Se adune la noi ;  
3. i s  aducem la noi chivotul 
Dumnezeului nostru, pentru c  în zilele 
lui Saul ne-am îndreptat spre el».  
4. Atunci toat  adunarea a zis : «A a s  
fie», pentru c  lucrul acesta s-a p rut 
drept înaintea a tot poporul.  
5. Astfel a adunat David pe to i Israeli ii, 
de la ihorul egiptean pân  la intrarea 
Hamatului, ca s  str mute chivotul 
Domnului din Chiriat-Iearim.  

2 Reg. 6, 1. 1 Paral. 15, 3.  
6. Atunci s-a dus David i tot Israelul la 
Chiriat-Iearim, ce este în Iuda, ca s  
str mute de acolo chivotul lui Dumnezeu, 
înaintea c ruia se cheam  numele 
Domnului Celui care ade pe heruvimi.  

1 Reg. 4, 4. 2 Reg. 6, 2. 4 Reg. 19, 15.  
7. i au adus chivotul lui Dumnezeu într-
un car nou din casa lui Abinadab ; iar 
carul îl conduceau Uza i Ahia.  

Num. 4, 15. 2 Reg. 6, 2.  
8. David îns i to i Israeli ii jucau 
înaintea lui Dumnezeu cât puteau cu 
cânt ri din gur , din chitar , din 

psaltirion, din timpane i imbale i din 
trâmbi e ;  
9. Dar când au ajuns la aria lui Chidon, 
Uza i-a întins mâna, ca s  sprijine 
chivotul, c ci boii erau s -l r stoarne.  

2 Reg. 6, 6.  
10. Atunci S-a mâniat Domnul pe Uza i 
l-a lovit, pentru c i-a întins mâna spre 
chivot ; i el a murit acolo pe loc înaintea 
lui Dumnezeu.  

Num. 4, 15.  
11. i s-a întristat David c  Domnul 
lovise pe Uza i a numit locul acela 
Pere -Uza i a a se nume te pân  azi.  

2 Reg. 6, 8.  
12.  i  s-a  temut  David  de  Dumnezeu  în  
ziua  aceea  i  a  zis  :  «Cum  voi  duce  la  
mine chivotul lui Dumnezeu ?»  
13. De aceea nu a dus David chivotul la 
sine, în cetatea lui David, ci l-a întors la 
casa lui Obed-Edom.  
14. i a r mas chivotul Domnului la 
Obed-Edom, în casa lui, trei luni i a 
binecuvântat Domnul casa lui Obed-
Edom i toate ale lui.  

2 Reg. 6, 11-12.  
CAP. 14 
Femeile i fiii lui David. Biruin a lui 
David asupra Filistenilor. 
1. În vremea aceea a trimis Hiram, regele 
Tirului, soli la David i lemne de cedru i 
pietrari i dulgheri, ca s -i ridice casa.  

2 Reg. 5, 11.  
2. Când a aflat David c  l-a înt rit 
Domnul rege peste Israel, c  domnia lui a 
fost în at  sus pentru poporul s u Israel,  
3. i-a luat înc  alte femei din Ierusalim 
i i s-au mai n scut lui David fii i fiice.  

2 Reg. 5, 13.  
4. Iat  numele celor ce i s-au n scut în 
Ierusalim : amua, obab, Natan i 
Solomon ;  

2 Reg. 5, 14. 1 Paral. 3, 5.  
5. Ibhar, Eli ua i Elifelet ;  
6. Nogah, Nefeg i Iafia ;  
7. Eli ama, Beeliada i Elifelet.  
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8. Auzind îns  Filistenii c  David a fost 
uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei 
to i s  caute pe David. i auzind David 
de aceasta, a ie it înaintea lor.  

2 Reg. 5, 17, 20.  
9. Iar Filistenii au venit i s-au a ezat în 
valea Refaim.  
10. Atunci a întrebat David pe 
Dumnezeu, zicând : «S  merg eu oare 
contra Filistenilor i-i vei da Tu în mâna 
mea ?» i Domnul i-a r spuns : «Mergi, 

 îi voi da în mâna ta !»  
11. i s-au dus ei în Baal-Pera im i acolo 
i-a lovit David ; apoi David a zis : 
«Dumnezeu a zdrobit pe vr jma i cu 
mâna mea, ca pe o surp tur  de ap ». De 
aceea au i dat v ii aceleia numele de 
Baal- Pera im.  

2 Reg. 5, 20.  
12. Filistenii i-au l sat acolo zeii, iar 
David i-a adunat i i-a ars cu foc.  

Deut. 7, 5, 25. 2 Reg. 5, 21.  
13. i au venit iar i Filistenii i au 

rât în vale.  
2 Reg. 5, 22.  

14. Iar David a întrebat din nou pe 
Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis : «Nu te 
duce de-a dreptul asupra lor ; abate-te de 
la ei i te du asupra lor pe la dumbrava 
duzilor ;  
15. i când vei auzi zgomot ca de pa i 
prin vârful duzilor, atunci s  intri în 
lupt , c ci a ie it Dumnezeu înaintea ta, 
ca s  bat  tab ra Filistenilor».  
16. i a f cut David cum îi poruncise 
Dumnezeu ; i a lovit tab ra Filistenilor 
de la Ghibeon pân  la Ghezer.  

2 Reg. 5, 25.  
17. Atunci a r sunat numele lui David 
prin toate rile dimprejur i l-a f cut 
Domnul înfrico tor pentru toate 
popoarele vecine.  
CAP. 15 

ezarea chivotului în Ierusalim. 
1. David i-a f cut apoi case în cetatea 
lui, a preg tit loc pentru chivotul lui 
Dumnezeu i a f cut pentru el un cort.  

2 Reg. 6, 17.  
2. Atunci David a zis : «Nimeni, afar  de 
levi i, nu trebuie s  poarte chivotul lui 
Dumnezeu i s -I slujeasc  Lui în veci».  

Num. 4, 15.  
3. Atunci a adunat David pe to i Israeli ii 
la Ierusalim, ca s  duc  chivotul lui 
Dumnezeu la locul lui, pe care i-l 
preg tise el.  

1 Paral. 13, 5.  
4. A chemat deci David pe fiii  lui Aaron 
i pe levi i i anume :  

5. Din urma ii lui Cahat a chemat pe 
petenia Uriel i pe fra ii lui, o sut  

dou zeci ;  
6. Din urma ii lui Merari a chemat pe 

petenia Asaia i pe fra ii lui, dou  sute 
dou zeci de oameni ;  
7. Din urma ii lui Gher om a chemat pe 

petenia  Ioil  i  pe  fra ii  lui,  o  sut  
treizeci de oameni ;  
8. Din urma ii lui Eli afan a chemat pe 

petenia emaia i pe fra ii lui, dou  
sute de oameni ;  
9. Din urma ii lui Hebron a chemat pe 

petenia Eliel i pe fra ii lui, optzeci de 
oameni ;  
10.  Din  urma ii  lui  Uziel  a  chemat  pe  

petenia Aminadab i pe fra ii lui, o sut  
dou zeci de oameni.  
11. Apoi a chemat David pe preo ii 

adoc i Abiatar i pe levi ii Uriel, Asaia, 
Ioil, emaia, Eliel i Aminadab,  
12. i le-a zis : «Voi, c peteniile 
familiilor levite, sfin i-v  voi i fra ii 
vo tri i aduce i chivotul Domnului 
Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-
am preg tit eu pentru el.  

Num. 8, 6.  
13. Deoarece înainte n-a i f cut voi 
aceasta, Domnul Dumnezeul nostru ne-a 
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lovit, pentru c  nu L-am c utat cum se 
cuvine».  

2 Reg. 6, 7. 1 Paral. 13, 11.  
14. Atunci s-au sfin it preo ii i levi ii, ca 

 aduc  chivotul Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  
15. i au adus fiii levi ilor chivotul 
Domnului, cum poruncise Moise dup  
cuvântul Domnului, pe pârghii ; pe 
umeri, iar nu cu c ru a.  

Ie . 25, 14.  
16. Apoi a poruncit David c peteniilor 
levi ilor s  pun  pe fra ii lor cânt re i cu 
instrumente muzicale, cu psaltirioane, ca 

 vesteasc  cu glas tare de bucurie.  
2 Reg. 6, 12.  

17. Ace tia au pus pe levi ii : Heman, fiul 
lui Ioil, iar din fra ii lui, pe Asaf, fiul lui 
Berechia. Din urma ii lui Merari, fra ii 
lor, au pus pe Etan, fiul lui Cu aia.  

1 Paral. 16, 37.  
18. Iar pe fra ii lor din a doua spi  : 
Zaharia, fiul lui Iaaziel, emiramot, 
Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, 
Matitia, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom 
i Ieiel, i-au pus portari.  

1 Paral. 16, 38.  
19. Heman, Asaf i Etan cântau puternic 
din imbale de aram  ;  
20. Zaharia, Iaaziel, emiramot, Iehiel, 
Uni, Eliab, Maaseia i Benaia cântau din 
psaltirioanele cu sunete sub iri.  
21. Matitia îns , Elifelehu, Micneia, 
Obed-Edom, Ieiel i Azazia f ceau 
începutul cu harpele cu câte opt coarde.  
22. Iar Chenaia, c petenia levi ilor, era 
dasc l de cânt ri, pentru c  era iscusit în 
acestea.  
23. Berechia i Elcana erau u ieri la 
chivot.  
24. Preo ii ebania, Iosafat, Natanael, 
Amasai, Zaharia, Benaia i Eliezer 
trâmbi au din trâmbi e înaintea chivotului 
lui Dumnezeu. Obed-Edom i Iehia erau 

ieri la chivot.  

25. Astfel s-au dus David cu b trânii lui 
Israel i c peteniile cele peste mii s  
aduc  chivotul Domnului din casa lui 
Obed-Edom cu veselie.  

2 Reg. 6, 12.  
26. i dup  ce a ajutat Dumnezeu 
levi ilor s  aduc  chivotul Domnului, 
atunci au junghiat pentru jertfe apte vi ei 
i apte berbeci.  

27. David era îmbr cat cu ve minte de 
vison, asemenea erau îmbr ca i i to i 
levi ii care aduceau chivotul i cânt re ii 
i Chenania, c petenia muzican ilor i 

cânt relilor. David îns  mai avea pe el i 
un efod de in.  
28. A a tot Israelul a adus chivotul 
leg mântului Domnului cu strig te de 
bucurie, cu sunete de corn, de trâmbi e, 
de imbale i de harpe.  

2 Reg. 6, 15.  
29. Când chivotul leg mântului 
Domnului a intrat în cetatea lui David, 
Micol, fata lui Saul, privea de la fereastr  
i, v zând pe regele David jucând i 

veselindu-se, l-a dispre uit în inima sa.  
2 Reg. 6, 16.  

CAP. 16 
Cântarea lui David i rânduiala slujbei 
dumnezeie ti. 
1. Astfel au adus chivotul lui Dumnezeu 
i l-au a ezat în mijlocul cortului pe care-

l f cuse David pentru el i au în at lui 
Dumnezeu arderi de tot i jertfe de pace.  

2 Reg. 6, 17.  
2. Dup  ce David a ispr vit de adus 
arderile de tot i jertfele de pace, a 
binecuvântat poporul în numele 
Domnului,  

2 Reg. 6, 18.  
3. i a împ it tuturor Israeli ilor, femei 
i b rba i, câte o pâine i câte o buc ic  

de carne i câte o turt  de struguri.  
2 Reg. 6, 19.  

4. Apoi a pus la slujb  înaintea chivotului 
Domnului din levi i, ca s  preasl veasc , 
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 mul umeasc i s  preaînal e pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel, i anume :  
5. Pe Asaf, c petenie ; al doilea dup  el a 
pus  pe  Zaharia  ;  apoi  urmau  Uziel,  

emiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, 
Obed-Edom i Ieiel cu psaltirioane i 
harpe, iar Asaf cânta din imbale.  
6. A pus de asemenea pe preo ii Benaia i 
Oziel s  sune necontenit din trâmbi e 
înaintea chivotului leg mântului lui 
Dumnezeu.  
7. În aceast  zi David, pentru întâia oar , 
a dat, prin Asaf i fra ii lui, urm torul 
psalm de laud  Domnului :  
8. «L uda i pe Domnul i chema i 
numele Lui ; vesti i între neamuri 
lucrurile Lui !  

Is. 12, 4. Ps. 104, 1.  
9. Cânta i, cânta i în cinstea Lui ! Spune i 
toate minunile Lui !  

Ps. 104, 2.  
10. L uda i-v  cu numele Lui cel sfânt ! 

 se bucure inima celor ce-L caut  pe El 
!  

Ps. 104, 3.  
11. Alerga i la Domnul i la ajutorul Lui ; 

uta i pururea fa a Lui !  
Ps. 104, 4.  

12. Neamul lui Israel, sluga Lui, fiii lui 
Iacov, ale ii Lui,  

Ps. 104, 5.  
13. Aduce i-v  aminte de minunile Lui, 
de semnele Lui i de judec ile gurii Lui !  

Ps. 104, 6.  
14. C ci El este Domnul Dumnezeul 
nostru i dreptatea Lui este peste tot 

mântul.  
Ps. 104, 7.  

15. Aduce i-v  aminte de a ez mântul 
Lui, de f duin a dat  pentru mii de 
neamuri.  

Fac. 17, 9. Ie . 2, 24. Lev 26, 42. Ps. 104, 8.  
16. De leg mântul f cut cu Avraam i de 
jur mântul S u c tre Isaac,  

Fac. 12, 7; 22, 16. Ps. 104, 9. Luc. 1, 73.  

17. Jur mânt pus ca o lege pentru Iacov, 
i ca un leg mânt ve nic pentru Israel,  

Ps. 104, 10.  
18. Zicând : ie- i voi da p mântul 
Canaan, ca partea voastr  de mo tenire.  

Ps. 104, 11.  
19. Ei atunci erau pu ini la num r i 
neînsemna i, i str ini în ara aceasta.  

Deut. 32, 9. Ps. 104, 12.  
20. i treceau de la popor la popor i 
dintr-o împ ie la alt  împ ie.  

Ps. 104, 13.  
21. Dar El n-a l sat pe nimeni s -i apese, 
i a pedepsit regi pentru ei, zicând :  

Ps. 104, 14.  
22. Nu v  atinge i de un ii Mei i 
proorocilor Mei s  nu le face i r u.  

Ps. 104, 15.  
23. Cânta i Domnului tot p mântul, 
binevesti i din zi în zi izb virea Lui !  

Ps. 95, 1.  
24. Vestiri p gânilor slava Lui, spune i la 
toate popoarele minunile Lui !  

Ps. 95, 3.  
25.  C  mare  este  Domnul  i  vrednic  de  
laud i mai înfrico at decât to i 
dumnezeii.  

Ie . 15, 11; 18, 11. Ps. 94, 3.  
26. C  to i dumnezeii p gânilor sunt 
nimic, iar Domnul a f cut cerurile.  
27. Înaintea Lui este str lucire i m re ie, 
putere i bucurie în loca ul Lui cel sfânt.  

Ps. 95, 6.  
28. Da i Domnului, neamuri p gâne, da i 
Domnului slav i cinste !  
29. Da i Domnului slav  pentru numele 
Lui ; aduce i-v  darul, merge i înaintea 
fe ei Lui, închina i-v  Domnului în 
podoabele sfin eniei Lui !  

Ps. 95, 7.  
30. S  tremure înaintea Lui tot p mântul, 

 El a întemeiat lumea i nu se va 
cl tina.  
31. S  se bucure cerurile i s  
pr znuiasc  p mântul, iar printre popoare 

 se spun  : Domnul este Împ rat !  
Ps. 95, 11.  
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32. S  se zguduie marea i toate cele din 
ea ; câmpia i toate cele de pe ea s  se 
veseleasc  !  

Ps. 97, 8.  
33. S  d uiasc  împreun  to i copacii 
dumbr vii înaintea fe ei Domnului, c  
vine s  judece p mântul.  
34. L uda i pe Domnul, c  în veac este 
mila Lui !  

1 Ezd. 3, 11. Ps. 135, 1.  
35. Zice i : Izb ve te-ne pe noi, 
Dumnezeule, Izb vitorul nostru ! Adun -
ne i  ne  izb ve te  de  prin  popoare,  ca  s  
sl vim sfânt numele T u i s  ne l ud m 
cu slava Ta !  

Deut. 30, 3. Ps. 105, 47; 113, 9.  
36. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul 
lui Israel din veac în veac !» i tot 
poporul a zis : «Amin ! Aliluia !»  

Deut. 27, 15. Neem. 8, 6. Ps. 40, 13; 71, 20; 105, 48.  
37. i a l sat David acolo, înaintea 
chivotului leg mântului Domnului, pe 
Asaf i pe fra ii lui, ca s  slujeasc  ei 
înaintea chivotului neîncetat, în fiecare zi 
;  

1 Paral. 15, 17.  
38. Pe Obed-Edom i pe fra ii lui, aizeci 
i opt de oameni ; pe Obed-Edom, fiul lui 

Iedutun i pe Hosa, i-a l sat u ieri.  
1 Paral. 15, 18.  

39.  Iar  pe  preotul  adoc  i  pe  ceilal i  
preo i, fra ii s i, i-a pus înaintea loca ului 
Domnului, cel de pe în imea din 
Ghibeon,  

3 Reg. 3, 4.  
40. Ca s  înal e arderi de tot Domnului pe 
jertfelnicul arderilor de tot neîncetat, 
diminea a i seara, pentru toate cele 
scrise în legea Domnului, pe care El le-a 
poruncit lui Israel.  

Ie . 27, 21. Num. 28, 3.  
41. i cu ei a l sat pe Heman, pe Iedutun 
i pe ceilal i ale i, care au fost numi i pe 

nume, ca s  sl veasc  pe Domnul, c  în 
veac este mila Lui.  

42. Împreun  cu ei, Heman i Iedutun 
preasl veau pe Dumnezeu, cântând din 
trâmbi e i felurite instrumente muzicale ; 
pe fiii lui Iedutun i-a pus la poart .  
43. Apoi s-a dus tot poporul, fiecare la 
casa sa. De asemenea s-a întors i David, 
ca s  binecuvânteze casa sa.  

2 Reg. 6, 19.  
CAP. 17 
Zidirea casei Domnului de David se 
amân . Proorocie despre Mesia. 
1. Când David locuia în casa sa, a zis el 

tre Natan proorocul : «Iat  eu tr iesc în 
cas  de cedru, iar chivotul leg mântului 
Domnului este în cort».  

2 Reg. 7, 2.  
2. Iar Natan a zis c tre David : «F  tot ce 
ai la inim , c  Dumnezeu este cu tine !»  

2 Reg. 7, 3.  
3. Dar în aceea i noapte a fost cuvântul 
Domnului c tre Natan i i-a zis :  

2 Reg. 7, 4-5.  
4. «Mergi i spune robului Meu David : 

a zice Domnul : Nu tu ai s -Mi zide ti 
Mie cas  de locuit,  

3 Reg. 8, 19.  
5. C ci Eu n-am locuit în cas  din ziua în 
care am scos pe fiii lui Israel i pân  
ast zi, ci am umblat din cort în cort i din 
loca  în loca .  

Ie . 7, 5.  
6. Oriunde am mers Eu cu tot Israelul, 
spus-am Eu oare m car un cuvânt cuiva 
din judec torii lui Israel, c rora le-am 
poruncit s  p storeasc  pe poporul Meu, 
pentru ce nu-Mi zide ti Mie cas  de 
cedru ?  
7. i acum a a s  spui robului Meu David 
: Eu te-am luat de la turma de oi, ca s  fii 
conduc torul poporului Meu Israel ;  

1 Reg. 16, 12.  
8. i am fost cu tine pretutindeni, oriunde 
ai umblat ; am stârpit pe to i vr jma ii t i 
înaintea fe ei tale i am f cut numele t u 
ca numele celor puternici ai p mântului.  
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9. Am rânduit loc pentru poporul Meu 
Israel  i  l-am înr cinat,  i  va  tr i  el  în  
pace la locul s u, i nu va mai fi nelini tit 
i necredincio ii nu-l vor mai strâmtora 

ca alt dat ,  
2 Reg. 7, 10.  

10. Ca în zilele acelea, când puneam 
judec tori peste poporul Meu Israel ; dar 
am supus pe to i vr jma ii t i i i-am 
vestit c  Domnul i-a preg tit ie cas .  

Ps. 17, 50.  
11. Când se vor împlini zilele tale i vei 
trece la p rin ii t i, atunci Eu voi ridica 
pe urma ul t u dup  tine, i voi înt ri 
domnia ta.  

2 Reg. 7, 12. Mat. 1, 1. Gal. 3, 16.  
12. Acela Îmi va zidi Mie cas i voi 
întemeia tronul lui pe veci.  
13.  Eu  îi  voi  fi  tat i  el  Îmi  va  fi  fiu  i  
mila  Mea  nu  o  voi  lua  de  la  el,  cum am 
luat-o de la cel ce a fost înaintea ta.  

2 Reg. 7, 14. Evr. 1, 5.  
14. ÎI voi pune pe acela în casa Mea i în 
împ ia Mea pe veci i tronul lui în veci 
va fi tare».  

Is. 55, 3. Luc. 1, 32. 1 Tim. 3, 15.  
15. Toate cuvintele i toat  vedenia 
aceasta le-a spus Natan lui David.  

2 Reg. 7, 17.  
16. Atunci a venit regele David i a stat 
înaintea fe ei Domnului i a zis : «Cine 
sunt eu, Doamne Dumnezeule, i ce este 
casa mea, de m-ai în at a a ?  

2 Reg. 7, 18.  
17. Dar i aceasta s-a p rut înc  pu in în 
ochii T i, Dumnezeule, c ci iat  veste ti 
despre casa robului T u în viitor i 
prive ti  la  mine,  ca  la  un  om  mare,  
Doamne Dumnezeule !  

2 Reg. 7, 19. Filip. 2, 6-7.  
18. Ce mai poate ad uga David înaintea 
Ta pentru m rirea robului T u ? Tu 
cuno ti pe robul T u.  

2 Reg. 7, 20. Ps. 138, 1.  

19. Doamne, pentru robul T u, dup  
inima Ta, faci toate aceste lucruri mari, 
ca s  ar i toat  m rirea.  
20. Doamne, nu este altul asemenea ie, 
i nu este Dumnezeu afar  de Tine, dup  

câte am auzit noi.  
2 Reg. 7, 22.  

21. i nu este înc  alt popor pe p mânt ca 
poporul T u Israel, pe care l-a c uzit 
Dumnezeu, ca s -l r scumpere Sie i de 
popor, s i fac  nume mare i str lucit, 
izgonind popoarele de la fa a poporului 

u, pe care l-ai izb vit din Egipt.  
Deut. 4, 7. 2 Reg. 7, 23.  

22. Tu ai f cut pe poporul T u, Israel, 
poporul T u pe veci i Tu, Doamne, Te-
ai f cut Dumnezeul lui.  
23. A adar, Doamne, cuvântul pe care l-
ai  gr it  Tu  acum  despre  robul  T u  i  
despre casa lui, înt re te-l pe veci, i f  
cum ai zis Tu.  

2 Reg. 7, 25.  
24. S  r mân i s  se pream reasc  
numele T u în veci, ca s  se zic  c  
Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, 
este Dumnezeu peste Israel, i casa 
robului T u David s  fie tare înaintea 
fe ei Tale.  
25.  C ci  Tu,  Dumnezeul  meu,  ai  
descoperit robului T u c -i vei zidi cas , 
de aceea robul T u a i îndr znit s  se 
roage înaintea Ta.  

2 Reg. 7, 27.  
26. i acum, Doamne, Tu e ti adev ratul 
Dumnezeu i Tu ai vestit despre robul 

u astfel de lucruri bune.  
27. Începe dar a binecuvânta casa robului 

u, ca s  fie ea ve nic  înaintea fe ei 
Tale. C ci dac  Tu, Doamne, o vei 
binecuvânta, binecuvântat  va fi ea în 
veci».  

2 Reg. 7, 29.  
CAP. 18 
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Biruin ele lui David. A ezarea 
dreg torilor. 
1. Dup  aceasta a lovit David pe Filisteni 
i i-a supus i a luat cetatea Gat i ora ele 

ce ineau de ea din mâinile Filistenilor.  
2 Reg. 8, 1.  

2. A lovit el de asemenea i pe Moabi i i 
au ajuns Moabi ii robii lui David, 
pl tindu-i tribut.  

2 Reg. 8, 2.  
3. Apoi a lovit David pe Hadadezer, 
regele obei, la Hamat, când mergea 
acela s i înt reasc  st pânirea la râul 
Eufrat.  
4. i a luat David de la el o mie de care 
de r zboi, apte mii de c re i i 
dou zeci de mii de pedestra i. i a stricat 
David toate carele, neoprind din ele decât 
numai o sut .  
5. Sirienii din Damasc ar fi venit în ajutor 
lui Hadadezer, regele obei, dar David a 

tut dou zeci i dou  de mii de Sirieni.  
6. Apoi a a ezat David o tire de paz  în 
Siria Damascului i au ajuns Sirienii robii 
lui David, pl tindu-i tribut. Domnul a 
ajutat lui David pretutindeni, oriunde a 
mers el.  

2 Reg. 8, 6, 14.  
7. Atunci a luat David scuturile de aur, 
care erau la robii lui Hadadezer, i le-a 
adus în Ierusalim.  

2 Reg. 8, 7.  
8. Iar din Tibhat i din Cun, cet ile lui 
Hadadezer, a luat David foarte mult  
aram . Din arama aceasta a f cut 
Solomon marea cea de aram , stâlpii i 
vasele cele de aram .  

2 Reg. 8, 8. 3 Reg. 7, 23.  
9.  Auzind  Tou,  regele  din  Hamat,  c  
David a b tut toat  armata lui Hadadezer, 
regele obei,  

2 Reg. 8, 9, 11.  
10.  A  trimis  pe  Hadoram,  fiul  s u,  la  
regele  David,  s -l  salute  i  s -i  
mul umeasc , pentru c  s-a r zboit cu 
Hadadezer i l-a b tut, c ci Tou era în 

zboi cu Hadadezer, i a trimis cu el tot 
felul  de  vase  de  aur,  de  argint  i  de  
aram .  
11. Regele David a închinat aceste vase 
Domnului, împreun  cu aurul i argintul 
pe care-l luase el de la toate popoarele : 
de la Edomi i, Moabi i, Amoni i, Filisteni 
i Amaleci i.  

12. i Abi ai, fiul eruiei, a b tut 
optsprezece mii de Edomi i în Valea 

rat .  
2 Reg. 8, 6, 13. 1 Paral. 2, 16. Ps. 59, 1.  

13. i a pus în Edom oaste de paz i s-au 
cut Edomi ii robii lui David, c ci 

Domnul ajuta lui David oriunde mergea.  
14. i a domnit David peste tot Israelul i 
a f cut judecat i dreptate la tot poporul 

u.  
2 Reg. 8, 15-16. Ps. 100, 2.  

15. Ioab, fiul eruiei, era comandantul 
tirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era 

cronicar.  
2 Reg. 8, 16.  

16. adoc, fiul lui Ahitub, i Ahimelec, 
fiul lui Abiatar, au fost preo i, iar ausa 
(Serais) a fost secretar.  

1 Paral. 24, 6.  
17. Benaia, fiul lui Iehoiada, era 

petenie peste Cheretieni i Peletieni, iar 
fiii lui David erau cei întâi pe lâng  rege,  

2 Reg. 8, 18; 15, 18.  
CAP. 19 

zbunarea lui David asupra 
Amoni ilor. 
1. Dup  aceasta a murit Naha , regele 
Amoni ilor, i în locul lui s-a f cut rege 
fiul s u.  

2 Reg. 10, 1.  
2. Atunci David a zis :  «Am s  ar t  mil  
lui Hanun, fiul lui Naha , pentru 
binefacerea ce mi-a ar tat tat l s u». i a 
trimis David soli s -l mângâie pentru 
pierderea tat lui s u. Au mers deci solii 
lui David în ara Amoni ilor, ca s -l 
mângâie pe Hanun.  
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3. Îns  c peteniile Amoni ilor au zis c tre 
Hanun : «Socote ti tu, oare, c  David din 
dragoste pentru tat l t u a trimis la tine 
mângâietori ? Nu cumva au venit slugile 
lui la tine, ca s  iscodeasc i s  vad ara 
i apoi s  o pustiiasc  ?»  

2 Reg. 10, 3.  
4. Atunci a prins Hanun pe trimi ii lui 
David  i  i-a  ras  i  le-a  t iat  hainele  pe  
jum tate, pân  la coaps , i a a le-a dat 
drumul i ei au plecat.  

2 Reg. 10, 4.  
5. Spunându-se lui David de p ania 
oamenilor acelora, a trimis el în 
întâmpinarea lor, c  erau tare batjocori i, 
i li s-a zis : «R mâne i în Ierihon pân  

 vor cre te b rbile i atunci v  ve i 
întoarce acas ».  
6. Dup  ce Amoni ii au v zut c  au ajuns 
urâ i lui David, au trimis Hanun i 
Amoni ii o mie de talan i de argint, ca s  
ia  în  solda  lor  ni te  care  de  r zboi  i  

re i din Siria Mesopotamiei, Siria 
Maac i i din oba.  

2 Reg. 10, 6.  
7. i au luat în solda lor treizeci i dou  
de mii de care i pe regele Maac i cu 
poporul lui, care au venit i au t rât 
înaintea Medebei. Iar Amoni ii s-au 
adunat din cet ile lor i au ie it la r zboi.  
8. Când David a auzit de acestea, a trimis 
pe Ioab cu toat  o tirea de viteji.  
9. Atunci au înaintat Amoni ii i s-au 

ezat în linie de b taie la por ile cet ii, 
iar regii care veniser  erau la o parte în 
câmp.  
10. Ioab, v zând c  are a lupta pe dou  
laturi, una în fa i alta în spate, a ales 

teni din to i cei mai de seam  din Israel 
i i-a rânduit contra Sirienilor.  

11. Iar cealalt  parte de popor a 
încredin at-o lui Abi ai, fratele s u, ca s  
se îndrepte contra Amoni ilor.  

2 Reg. 10, 10.  

12. Apoi a zis : «Dac  Sirienii vor fi mai 
tari decât mine, s -mi vii tu în ajutor, iar 
dac  Amoni ii vor fi mai tari decât tine, 

i voi veni eu în ajutor.  
13. Fii curajos i s  st m cu t rie pentru 
ap rarea poporului nostru i pentru 
cet ile Dumnezeului nostru, i Domnul 

 fac  ce va binevoi».  
1 Reg. 3, 18. 2 Reg. 10, 12. 1 Mac. 3, 60.  

14. i a intrat Ioab i oamenii ce erau cu 
el în lupt  cu Sirienii, dar ace tia au fugit 
de el.  
15. Amoni ii îns , v zând c  Sirienii fug, 
au fugit i ei de Abi ai, fratele lui Ioab, i 
s-au dus în cetate. Atunci Ioab a venit la 
Ierusalim.  
16. Sirienii, v zând c  sunt b tu i de 
Israeli i,  au  trimis  soli  i  au  scos  pe  
Sirienii care erau dincolo de râu, iar 

ofac, c petenia lui Hadadezer, îi 
conducea.  

2 Reg. 10, 15.  
17. Când s-a spus aceasta lui David, el a 
adunat pe to i Israeli ii, a trecut Iordanul 
i, venind asupra acelora, s-a a ezat în 

linie de b taie în fa a lor. i a intrat 
David în lupt  cu Sirienii i ace tia s-au 
luptat cu el.  
18. Dar curând Sirienii au fugit de 
Israeli i, iar David, a nimicit Sirienilor 
apte mii de care i patruzeci de mii de 

pedestra i, i pe ofac, comandantul 
tirii, I-a ucis.  

2 Reg. 10, 18.  
19. Când au v zut slugile lui Hadadezer 

 sunt birui i de Israeli i, au încheiat 
pace cu David i s-au supus. i n-au mai 
voit Sirienii s  mai ajute pe Amoni i.  

2 Reg. 10, 19.  
CAP. 20 

zboiul i biruin a lui David asupra 
Amoni ilor i Filistenilor. 
1. Peste un an, pe vremea când regii ies la 

zboi, a scos Ioab o tirea i a început s  
pustiiasc ara Amoni ilor i a venit i a 
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înconjurat Raba. Îns  David a r mas în 
Ierusalim. Ioab a cucerit Raba i a 

râmat-o.  
2 Reg. 11, 1; 12, 26.  

2. i a luat David coroana regelui lor de 
pe  capul  lui  i  s-a  aflat  c  are  aur  în  
greutate  de  un  talant  i  erau  pe  ea  i  
pietre scumpe ; i s-a pus coroana aceasta 
pe capul lui David. i au fost scoase din 
cetatea aceea i foarte multe pr zi.  

2 Reg. 12, 30.  
3. Iar poporul care era în ea a fost scos i 
omorât cu fier straie, cu ciocane de fier i 
cu securi. A a a f cut David cu toate 
ora ele Amoni ilor i apoi s-a întors el i 
tot poporul la Ierusalim.  
4. Dup  aceea s-a început r zboiul cu 
Filistenii la Ghezer. Atunci Sibecai 
Hu atitul a b tut pe Sipai, unul din 
urma ii Refaimilor, i s-au supus i ei.  

2 Reg. 21, 18.  
5. Apoi iar a fost r zboi cu Filistenii. Dar 
Elhanan, fiul lui Iair, a lovit pe Lahmi, 
fratele lui Goliat Gateul ; coada suli ei lui 
era ca a sulului de la r zboiul de esut.  

2 Reg. 21, 19.  
6. i a mai fost o lupt  la Gat. Acolo era 
un om înalt care avea câte ase degete la 
mâini i la picioare, adic  de toate 
dou zeci i patru. i acesta era tot din 
urma ii Refaimilor.  

2 Reg. 21, 20.  
7. El batjocorea pe Israel, dar Ionatan, 
fiul lui ama, fratele lui David, l-a ucis.  

1 Reg. 16, 9; 17, 10.  
8. Ace tia erau oameni n scu i din 
Refaimi în Gat i au c zut de mâna lui 
David i de mâna oamenilor lui.  
CAP. 21 
Ciuma de trei zile pentru num rarea 
poporului. 
1. Atunci s-a sculat Satana împotriva lui 
Israel i a îndemnat pe David s  fac  
num toarea Israeli ilor.  

2 Reg. 24, 1.  

2. Deci a zis David c tre Ioab i c tre 
peteniile poporului : «Merge i i 

num ra i pe Israeli i de la Beer- eba pân  
la Dan i-mi aduce i r spuns ca s tiu 
num rul lor !»  
3. Ioab îns  a zis : «S  înmul easc  
Domnul pe poporul S u de o sut  de ori 
mai mult decât este el acum ! Au doar  
nu sunt ei to i, o, rege, domnul meu, robii 
st pânului meu ? Pentru ce dar cere 
aceasta domnul meu ? Oare pentru a se 
scoate asta ca o vin  lui Israel ?»  
4. Dar cuvântul regesc biruind pe Ioab, s-
a dus acesta de a cutreierat tot Israelul i 
venind la Ierusalim,  

2 Reg. 24, 4, 9.  
5. A dat Ioab lui David catagrafia 
înscrierii poporului i s-au aflat în tot 
Israelul  un  milion  i  o  sut  de  mii  de  

rba i destoinici de r zboi, iar în Iuda, 
patru sute aptezeci de mii în stare de a 
lua parte la r zboi.  
6. Pe levi i îns i pe Veniamineni el nu i-
a num rat împreun  cu ei, pentru c  
cuvântul regelui nu pl cuse lui Ioab.  
7. Lucrul acesta n-a fost pl cut nici 
înaintea lui Dumnezeu i de aceea a lovit 
El pe Israel.  

1 Paral. 27, 24.  
8. Atunci a zis David c tre Dumnezeu : 
«Am gre it mult, f când aceasta ; iart  
dar vina robului T u, c  m-am purtat cu 
totul nepriceput».  

2 Reg. 24, 10.  
9. Iar Domnul a gr it cu Gad, proorocul 
lui David i i-a zis :  

1 Reg. 9, 9. 2 Reg. 24, 11.  
10. «Mergi i spune lui David : A a zice 
Domnul : Î i pun înainte trei pedepse ; 
alege- i una din ele i o voi trimite asupra 
ta».  
11. A venit  deci Gad la David i  i-a zis :  
«A a gr ie te Domnul, alege :  

2 Reg. 24, 13.  
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12. Sau trei ani de foamete, sau trei luni 
 fii  tu  urm rit  de  vr jma ii  t i  i  sabia  

du manilor s  ajung  pân  la tine, sau trei 
zile sabia Domnului i molima s  fie pe 

mânt i îngerul Domnului s  pustiiasc  
în toate hotarele lui Israel. Vezi acum ce 
trebuie s  r spund Celui ce m-a trimis cu 
acest cuvânt».  
13. i a r spuns David lui Gad : «Sunt 
într-o mare nelini te ! S  cad mai bine în 
mâinile Domnului, c ci îndur rile Lui 
sunt  foarte  multe,  dar  s  nu  cad  în  
mâinile oamenilor».  

2 Reg. 24, 14. Plâng. 3, 22. Sir. 2, 12.  
14. Atunci a trimis Domnul molim  
asupra lui Israel i au murit aptezeci de 
mii de Israeli i.  
15.  i  a  trimis  Dumnezeu  îngerul  la  
Ierusalim ca s -l piard . i când a început 
el  s  pustiiasc ,  a  v zut  Domnul  i  I  s-a  

cut mil  pentru aceast  nenorocire i a 
zis c tre îngerul pierz tor : «Destul ! De 
acum las i mâinile în jos !» Îngerul 
Domnului st tea atunci deasupra ariei lui 
Ornan (Aravna) Iebuseul.  

2 Reg. 24, 16.  
16. Atunci ridicându- i David ochii s i, a 

zut pe îngerul Domnului stând între 
mânt i cer cu sabia goal  în mâna sa, 

întins  asupra Ierusalimului ; i a c zut 
David i b trânii cu fetele la p mânt, 
îmbr ca i în sac.  
17. i a zis David c tre Dumnezeu : 
«Oare nu eu am poruncit s  se numere 
poporul ? Eu am gre it, eu am f cut r u ; 
dar aceste oi ce au f cut ? Doamne 
Dumnezeul meu, s  vin  mâna Ta asupra 
mea, asupra casei tat lui meu, iar nu 
asupra poporului T u, ca s -l piard  pe el 
!»  

2 Reg. 24, 17.  
18. Iar îngerul Domnului a zis lui Gad 
proorocul s  spun  lui David : «S  se suie 
David i s  ridice un jertfelnic Domnului 
în aria lui Ornan Iebuseul».  

2 Reg. 24, 18. 1 Paral. 3, 1.  
19. i s-a dus David, dup  cuvântul lui 
Gad pe care i-l gr ise în numele 
Domnului.  
20. Ornan, întorcându-se, a v zut îngerul, 
i cei trei fii ai lui s-au ascuns împreun  

cu el ; în vremea aceea Ornan treiera.  
21.  A  venit  deci  David  la  Ornan  ;  iar  
Ornan, privind i v zând pe David, a ie it 
din arie i s-a plecat înaintea lui David cu 
fa a pân  la p mânt.  

2 Reg. 14, 4.  
22. Atunci David a zis c tre Ornan : «D -
mi  un  loc  în  arie,  c  am  s  fac  pe  el  
jertfelnic Domnului ; d -mi-l cu pre ul 
cât cost , ca s  înceteze pr dul în 
popor».  
23. Iar Ornan a zis lui David : «Ia- i ! 
Fac  domnul meu regele ce binevoie te ! 
Iat  eu dau i boi pentru ardere de tot i 
uneltele de treierat ca lemne pentru foc i 
grâu pentru prinos. Toate acestea le dau 
în dar !»  

2 Reg. 24, 22.  
24. Regele David a zis c tre Ornan : «Nu, 
eu voiesc s  cump r de la tine cu pre  
adev rat, c ci nu m  voi apuca s  aduc 
avutul t u Domnului i nu voi aduce 
ardere de tot vite luate în dar».  
25. i a dat David lui Ornan pentru acest 
loc ase sute de sicli de aur.  
26. Apoi a f cut David acolo jertfelnic 
Domnului  i  a  în at  ardere  de  tot  i  
jertfe de împ care i a chemat pe Domnul 
i Dumnezeu l-a auzit trimi ând foc din 

cer pe altarul arderii de tot.  
Lev 9, 24. 2 Reg. 24, 25. 3 Reg. 18, 38.  

27. Atunci a zis Domnul c tre înger : 
«Pune- i sabia în teac ».  
28. În vremea aceasta, v zând David c  
Domnul l-a auzit în aria lui Ornan 
Iebuseul, a adus acolo jertf .  
29. Cortul Domnului îns , pe care-l 

cuse Moise în pustiu i altarul arderii 
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de tot se aflau în vremea aceea pe 
în imea de la Ghibeon.  

2 Reg. 6, 17. 1 Paral. 1, 3.  
30. i nu s-a putut duce David acolo, ca 

 întrebe  pe  Domnul,  pentru  c  era  
îngrozit de sabia îngerului Domnului.  

2 Reg. 21, 1.  
CAP. 22 
Preg tiri pentru zidirea templului 
Domnului. 
1. Apoi a zis David : «Iat  templul 
Domnului Dumnezeu i iat  jertfelnicul 
arderilor de tot al lui Israel !»  

Deut. 12, 5. 1 Paral. 21, 26.  
2. i a poruncit David s  aduc  pe str inii 
din p mântul lui Israel i i-a pus 
cioplitori de piatr  ca s  ciopleasc  pietre 
pentru zidirea templului Domnului.  

3 Reg. 5, 15. 1 Paral. 2, 17.  
3. Apoi a preg tit David fier foarte mult 
pentru piroane la ferecarea u ilor i 
pentru leg turi ; aram  atât de mult  încât 
nu se mai putea cânt ri ;  
4. Lemne de cedru, nem surat, pentru c  
Sidonienii i Tirienii aduseser  lui David 
foarte mult lemn de cedru.  
5. Dup  aceea a zis David : «Solomon, 
fiul meu, e tân r i cu pu in  putere, iar 
templul care are a se zidi pentru Domnul 
trebuie s  fie foarte m re , spre slava i 
podoaba a toat  lumea ; deci voi preg ti 
eu toate pentru el». i a preg tit David 
multe pân  la moartea sa.  

1 Paral. 29, 1.  
6. Chemând apoi pe fiul s u Solomon, i-a 
poruncit s  ridice templul Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  
7. i a zis David lui Solomon : «Fiul 
meu, eu am avut la inim  s  zidesc 
templu în numele Domnului 
Dumnezeului meu ;  

1 Paral. 17, 1.  
8. Dar a fost c tre mine cuvântul 
Domnului  i  a  zis  :  Tu  ai  v rsat  mult  
sânge i ai purtat r zboaie mari ; nu se 
cuvine s  zide ti tu cas  numelui Meu, 

pentru c  ai v rsat mult sânge pe p mânt 
înaintea fe ei Mele.  

1 Paral. 28, 3.  
9. Iat  îns ie i se va na te un fiu ; acela 
va  fi  pa nic  i  Eu  îi  voi  da  lini te  din  
partea tuturor vr jma ilor dimprejur ; de 
aceea numele lui va fi Solomon. i voi da 
lui Israel în zilele lui pace i lini te.  

2 Reg. 7, 11; 12, 24.  
10. El va zidi templu numelui Meu i el 
Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi tat i voi 
înt ri tronul domniei lui peste Israel pe 
veci.  
2 Reg. 7, 13. 3 Reg. 5, 5; 6, 12; 9, 5. Luc. 1, 33. Evr. 1, 5.  

11. i acum, fiul meu, s  fie Domnul cu 
tine,  ca  s  ai  spor  i  s  zide ti  templul  
Domnului Dumnezeului t u, cum a vorbit 
El despre tine.  
12. S i dea ie Domnul minte i 
în elepciune i s  te pun  peste Israel ! S  

ze ti legile Domnului Dumnezeului t u 
!  
13. Atunci vei fi cu spor, de te vei sili s  
împline ti a ez mintele i legile pe care 
le-a dat Domnul lui Moise pentru Israel. 
Fii tare i curajos, nu te teme i nu te 
dezn jdui.  

Deut. 31, 6. Iosua 1, 7. 3 Reg. 2, 2.  
14. i iat  eu din s cia mea am preg tit 
pentru templul Domnului o sut  de mii de 
talan i de aur i un milion de talan i de 
argint, iar fier i aram  f  num r, 
pentru c  acestea sunt foarte multe ; i 
lemn i piatr  de asemenea am preg tit i 

 mai adaugi i tu la acestea.  
1 Paral. 29, 2.  

15. Ai mul ime de lucr tori i cioplitori 
de piatr , sculptori, dulgheri i tot felul 
de oameni pricepu i la tot felul de lucruri.  
16. Aur, argint,  aram i fier ai  cât nu se 
pot cânt ri ; începe i f  ! Domnul va fi 
cu tine».  
17. Apoi a poruncit David tuturor mai-
marilor lui Israel s  ajute lui Solomon, 
fiul s u, zicând :  
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18. «Au nu este cu voi Domnul 
Dumnezeul vostru, Care v-a d ruit pace 
din toate p ile, pentru c  El a dat în 
mâinile mele pe locuitorii rii i s-a 
supus ara înaintea Domnului i înaintea 
poporului S u ?  
19. A adar îndrepta i-v  inima i sufletul 
vostru, ca s  caute pe Domnul 
Dumnezeul vostru ! Scula i-v i zidi i 
loca  sfânt Domnului Dumnezeu, ca s  
muta i chivotul leg mântului Domnului i 
vasele sfinte ale lui Dumnezeu în loca ul 
zidit numelui Domnului».  
CAP. 23 
Num rul, rânduiala i slujba levi ilor. 
1. Îmb trânind David i s turându-se de 
via , a f cut rege peste Israel pe fiul s u 
Solomon.  

3 Reg. 1, 33, 35.  
2. A adunat pe toate c peteniile lui Israel 
i pe preo i i pe levi i.  

3. i au fost num ra i levi ii, de la treizeci 
de  ani  în  sus  i  s-a  aflat  num rul  lor,  
num ra i pe cap, treizeci i opt de mii de 

rba i.  
Num. 4, 3; 8, 24.  

4. Dintre ei au fost rândui i pentru lucru 
în templul Domnului dou zeci i patru de 
mii ; ase mii s  fie scriitori i judec tori,  

Deut. 16, 18.  
5.  Patru  mii  s  fie  portari  i  patru  mii  s  
laude pe Domnul cu instrumentele 
muzicale pe care el le f cuse pentru 
aceasta.  

1 Paral. 9, 22. 2 Paral. 29, 25. Iez. 40, 44-45.  
6.  i  i-a  împ it  David  în  cete,  care  s  
fac  de rând, dup  fiii lui Levi : Gher on, 
Cahat i Merari.  
Ie . 6, 16. Num. 3, 17; 26, 57. 1 Paral. 6, 1. 2 Paral. 8, 14.  

7. Din Gher oni i erau Laedan i imei.  
Ie . 6, 17.  

8. Fiii lui Laedan au fost trei : Iehiel, 
petenie, Zetam i Ioil.  

1 Paral. 26, 21.  

9. Fiii lui imei au fost trei : elomit, 
Haziel i Haran. Ace tia sunt c peteniile 
familiilor lui Laedan.  
10. Tot fii ai lui imei au mai fost : Iahat, 
Ziza, Ieu i Beraia.  Ace ti  patru sunt tot 
fii ai lui imei.  
11.  Iahat  a  fost  c petenie  ;  Ziza  era  al  
doilea ; Ieu i Beraia au avut pu ini copii 
i de aceea ei au fost socoti i la un loc la 

casa tat lui lor.  
12. Fiii lui Cahat au fost patru : Amram, 

har, Hebron i Uziel.  
Ie . 6, 18. 1 Paral. 6, 18.  

13. Fiii lui Amram au fost : Aaron i 
Moise.  Aaron a  fost  ales  ca  s  fie  sfin it  
pentru Sfânta Sfintelor, el i fiii lui pe 
veci, pentru a s vâr i t mâierea înaintea 
fe ei Domnului, ca s -I slujeasc  Lui i s  
binecuvânteze numele Lui în veci.  

Ie . 6, 20. Num. 3, 10. Evr. 5, 4.  
14.  Iar  Moise,  omul  lui  Dumnezeu i  fiii  
lui au fost num ra i la tribul lui Levi.  
15. Fiii lui Moise au fost : Gher om i 
Eliezer.  

Ie . 2, 22; 18, 3.  
16. Fiul lui Gher om a fost ebuel, 

petenia.  
1 Paral. 26, 24.  

17. Fiul lui Eliezer a fost : Rehabia, 
petenia. Eliezer n-a mai avut al i copii. 

Rehabia îns  a avut foarte mul i copii.  
18. Fiul lui I har a fost elomit, 

petenia.  
19.  Fiii  lui  Hebron au fost  :  întâiul  Ieria,  
al doilea Amaria, al treilea Iahaziel i al 
patrulea Iecameam.  

1 Paral. 24, 23-24; 26, 31.  
20. Fiii lui Uziel au fost : întâiul Mica i 
al doilea I ia.  
21. Fiii lui Merari au fost : Mahli i Mu i 
; fiii lui Mahli au fost : Eleazar i Chi .  

Ie . 6, 19. 1 Paral. 6, 19.  
22.  Eleazar  îns  a  murit  i  n-a  avut  
feciori, ci numai fete i le-au luat de so ii 
fiii lui Chi , verii lor.  

1 Paral. 24, 28.  
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23. Fiii lui Mu i au fost trei : Mahli, Eder 
i Ieremot.  

1 Paral. 24, 30.  
24. Ace tia sunt fiii lui Levi, dup  casele 

rin ilor lor, adic  a capilor de familie, 
dup  num toarea lor pe nume i pe 
capete, care f ceau slujb  la templul 
Domnului de la dou zeci de ani în sus.  

Num. 8, 24.  
25. C ci David a zis : «Domnul 
Dumnezeul  lui  Israel  a  dat  lini te  
poporului S u i l-a a ezat în Ierusalim 
pe veci,  
26. i levi ii nu vor mai duce cortul i tot 
felul de lucruri ale lui pentru slujbele din 
el».  
27. De aceea, dup  cele din urm  porunci 
ale lui David, au fost num ra i levi ii de 
la dou zeci de ani în sus,  
28. Ca s  fie pe lâng  fiii lui Aaron, 
pentru a sluji la templul Domnului, în 
curte i în camerele din jur, pentru 
cur irea a tot ceea ce este sfânt i pentru 

vâr irea slujbelor în templul lui 
Dumnezeu,  

2 Paral. 31, 17.  
29. Pentru a îngriji de pâinile punerii 
înainte, de f ina de grâu pentru prinosul 
de pâine i azime, pentru cele de copt, de 
fript i de toat  m sura i cântarul,  
30. i pentru a sta diminea a i seara s  
laude i s  sl veasc  pe Domnul,  
31. i la toate arderile de tot aduse 
Domnului sâmb ta, la lun  nou i la 

rb tori, dup  num r, cum este scris 
pentru ele, s  fie totdeauna înaintea 
Domnului,  
32. i ca s  p zeasc  chivotul legii i 
loca ul sfânt i pe fiii lui Aaron, fra ii lor, 
la slujbele din templul Domnului.  
CAP. 24 
Cetele preo ilor. 
1. Iat  acum cetele în care au fost 
împ i fiii lui Aaron : Fiii lui Aaron au 
fost : Nadab, Abiud, Eleazar i Itamar.  

Num. 3, 2.  
2. Nadab i Abiud au murit înainte de 
tat l lor, iar copii n-au avut i de aceea au 
preo it numai pe Eleazar i Itamar.  

Num. 3, 4; 26, 9, 61.  
3. David i-a împ it astfel : Pe adoc, 
unul din fiii lui Eleazar i pe Ahimelec, 
unul  din  fiii  lui  Itamar,  i-a  pus  s  fac  
slujbele cu rândul.  
4. S-au g sit îns  între fiii lui Eleazar mai 
multe c petenii decât între fiii lui Itamar 
i i-a împ it astfel : Din fiii lui Eleazar 
aisprezece capi de familii, iar din fiii lui 

Itamar opt.  
5. i i-a împ it prin sor i, pentru c  cei 
mai însemna i în loca ul sfânt i înaintea 
lui erau dintre fiii lui Eleazar i dintre fiii 
lui Itamar.  

Luc. 1, 5.  
6. i i-a înscris emaia, fiul lui Natanael, 
scriitor din levi i, înaintea fe ei regelui i 
a c peteniilor, înaintea preo ilor adoc i 
Ahimelec, fiul lui Abiatar i înaintea 
capilor de familie ai preo ilor i levi ilor, 
luând  prin  tragere  la  sor i  o  familie  din  
neamul lui Eleazar i apoi una din 
neamul lui Itamar.  

1 Paral. 18, 16.  
7. Întâiul sor  a c zut lui Iehoiarib, al 
doilea lui Iedaia,  
8. Al treilea lui Harim, al patrulea lui 
Seorim,  
9. Al cincilea lui Malchia, al aselea lui 
Miiamin,  

Ier. 21, 1.  
10. Al aptelea lui Haco , al optulea lui 
Abia,  

Luc. 1, 5.  
11. Al nou lea lui Ie ua, al zecelea lui 

ecania,  
12. Al unsprezecelea lui Elia ib, al 
doisprezecelea lui Iachim,  
13. Al treisprezecelea lui Hupa, al 
paisprezecelea lui I baal,  
14. Al cincisprezecelea lui Bilga, al 
aisprezecelea lui Imer,  
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15. Al aptesprezecelea lui Hezir, al 
optsprezecelea lui Hapi ,  
16. Al nou sprezecelea lui Petahia, al 
dou zecilea lui Iezechiel,  
17. Al dou zeci i unulea lui Iachin, al 
dou zeci i doilea lui Gamul,  
18. Al dou zeci i treilea lui Delaia i al 
dou zeci i patrulea lui Maazia.  
19. Aceasta era în irarea lor la slujb , 
cum trebuia s  vin  în templul Domnului, 
dup  rânduiala lor dat  prin Aaron, tat l 
lor, cum poruncise acestuia Domnul 
Dumnezeul lui Israel.  

4 Reg. 11, 5. 1 Paral. 31, 2. Luc. 1, 5, 8, 9.  
20. Ceilal i fiii ai lui Levi au fost 
împ i  astfel  :  Din  fiii  lui  Amram  :  

ubael ; din fiii lui ubael : Iehdia ;  
21. Din fiii lui Rehabia, întâiul era I ia ;  
22. Din ai lui I har, elomot ; din ai lui 

elomot era Iahat ;  
23. Din ai lui Hebron întâiul era Ieria, al 
doilea, Amaria, al treilea, Iahaziel, al 
patrulea, Iecameam.  

1 Paral. 23, 19.  
24.  Din ai  lui  Uziel  era  Mica  ;  din  ai  lui  
Mica era amir.  
25.  Fratele  lui  Mica  a  fost  I ia  ;  din  fiii  
lui I ia era Zaharia.  
26. Fiii lui Merari au fost : Mahli i Mu i 
; din fiii lui Iaazia a fost Beno ;  
27. Din fiii lui Merari, dup  Iaazia, au 
fost : Beno, oham, Zacur i Ibri.  
28. Mahli a avut pe Eleazar, iar acesta n-a 
avut fii.  

1 Paral. 23, 22.  
29. Chi  a avut pe Ierahmeel.  
30.  Fiii  lui  Mu i  au  fost  :  Mahli,  Eder  i  
Ierimot. Ace tia sunt fiii levi ilor, dup  
familii.  

1 Paral. 23, 32.  
31. Au aruncat i ei sor i la fel ca i fra ii 
lor, fiii lui Aaron, înaintea fe ei regelui 
David,  a  lui  adoc  i  Ahimelec,  i  a  
capilor familiilor preo ti i levite, f  

 se fac  deosebire între cei b trâni i cei 
tineri.  

1 Paral. 25, 8; 26, 13.  
CAP. 25 
Cetele cânt re ilor. 
1. Apoi David i c peteniile o tirii au 
împ it la slujb  pe fiii lui Asaf, ai lui 
Heman  i  ai  lui  Iedutun,  ca  s  
prooroceasc  acompania i de harfe, 
al ute i chimvale.  

Num. 4, 23. 1 Paral. 5, 12; 35, 15. Sir. 47, 10.  
2.  Din  fiii  lui  Asaf  au  fost  rândui i  la  
slujbele lor ace tia : Zacur, Iosif, Netania 
i A arela, fiii lui Asaf, sub conducerea 

lui Asaf, care cântau dup  porunca 
regelui.  
3. Din ai lui Iedutun au fost rândui i fiii 
lui Iedutun : Ghedalia, eri, Isaia, imei, 
Ha abia i Matitia ; ei erau ase sub 
conducerea tat lui lor Iedutun, care cânta 
din chitar  spre slava i lauda Domnului.  
4. Din ai lui Heman au fost rândui i fiii 
lui Heman : Buchia, Matania, Uziel, 

ebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, 
Ghidalti, Romamti-Ezer, Io beca a, 
Maloti, Hotir i Mahaziot.  

3 Reg. 16, 1.  
5. To i ace tia sunt fiii lui Heman, care 
era v torul regelui, dup  cuvintele lui 
Dumnezeu, ca s  m reasc  slava Lui. i 
i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece 
fii i trei fete.  
6. To i ace tia cântau sub conducerea 
tat lui lor în templul Domnului din 
chimvale, psaltirioane i harpe, la 
slujbele din templul Domnului, dup  
ar rile lui David sau ale lui Asaf, 
Iedutun i Heman.  
7. Iar num rul lor, cu al fra ilor lor care 
înv aser  s  cânte înaintea Domnului, i 
al tuturor care tiau acest lucru era dou  
sute optzeci i opt.  

1 Reg. 10, 5.  



pag. 569/1780 

8. Au aruncat i ei sor i pentru rândul la 
slujb , mic cu mare, dasc l i ucenic 
deopotriv .  

1 Paral. 24, 31.  
9. Întâiul sor  a c zut pentru Iosif, fiul lui 
Asaf, cu fra ii i fiii lui ; ei erau 
doisprezece ; al doilea, lui Ghedalia cu 
fra ii i fiii lui, ei erau doisprezece ;  
10. Al treilea, lui Zacur cu fra ii lui i cu 
fiii lui ; ei erau doisprezece.  
11. Al patrulea, lui I ri cu fiii i cu fra ii 
lui ; ei erau doisprezece.  
12. Al cincilea, lui Netania cu fiii i fra ii 
lui ; ei erau doisprezece.  
13. Al aselea, lui Buchia cu fiii i fra ii 
lui ; ei erau doisprezece.  
14. Al aptelea lui Ie arela cu fiii i fra ii 
lui ; ei erau doisprezece.  
15. Al optulea, lui Isaia cu fiii i fra ii lui 
; ei erau doisprezece.  
16. Al nou lea, lui Matania cu fiii i fra ii 
lui ; ei erau doisprezece.  
17. Al zecelea, lui imei cu fiii i cu fra ii 
lui ; ei erau doisprezece.  
18. Al unsprezecelea, lui Azareel cu fiii 
i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

19. Al doisprezecelea, lui Ha abia cu fiii 
i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

20. Al treisprezecelea, lui ebuel cu fiii i 
fra ii lui ; ei erau doisprezece.  
21. Al paisprezecelea, lui Matitia cu fiii 
i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

22. Al cincisprezecelea, lui Ierimot cu fiii 
i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

23. Al aisprezecelea, lui Hanania cu fiii 
i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

24. Al aptesprezecelea, lui Io beca a cu 
fiii i cu fra ii lui ; ei erau doisprezece.  
25. Al optsprezecelea, lui Hanani cu fiii 
i fra ii lui ; ace tia erau doisprezece.  

26. Al nou sprezecelea, lui Maloti cu fiii 
i fra ii lui ; ace tia erau doisprezece.  

27. Al dou zecilea, lui Eliata cu fiii i 
fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

28. Al dou zeci i unulea, lui Hotir cu fiii 
i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  

29. Al dou zeci i doilea, lui Ghidalti cu 
fiii i fra ii lui ; ei erau doisprezece.  
30. Al dou zeci i treilea, lui Mahaziot cu 
fiii i fra ii lui ; ace tia erau doisprezece.  
31. Al dou zeci i patrulea, lui Romamti-
Ezer cu fiii i fra ii lui ; ace tia erau 
doisprezece.  
CAP. 26 
Portarii, c ra ii i judec torii. 
1. Iat  acum împ irea portarilor. Din fiii 
lui Core : Me elemia, fiul lui Core, unul 
din fiii lui Asaf.  
2. Fiii lui Me elemia au fost : întâiul 

scut Zaharia, al doilea Iediael, al treilea 
Zebadia, al patrulea Iatniel,  
3. Al cincilea Elam, al aselea Iohanan, al 
aptelea Elihoenai.  

4. Fiii lui Obed-Edom au fost : Întâiul 
scut emaia, al doilea Iehozabad, al 

treilea Ioah, al patrulea Sacar, al cincilea 
Natanael,  
5. Al aselea Amiel, al aptelea Isahar, al 
optulea Peultai, pentru c  Dumnezeu l-a 
binecuvântat.  
6. Fiului s u emaia i s-a n scut de 
asemenea fii, care au fost c petenii în 
neamul lor, pentru c  au fost oameni 
puternici.  
7. Fiii lui emaia au fost : Otni, Rafael, 
Obed  i  Elzabad  ;  fra ii  lui,  oameni  
puternici, au fost : Elihu, Semachia i 
Isbacom.  
8. To i ace tia sunt dintre fiii lui Obed-
Edom ; ei, fiii lor i fra ii lor, au fost 
oameni sârguincio i i la slujb  pricepu i 
; au fost aizeci i doi din Obed-Edom.  
9. Me elemia a avut optsprezece fii i 
fra i, oameni vrednici.  
10. Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut 
fii  pe  imri,  c petenie,  de i  n-a  fost  
întâiul n scut, dar tat l s u l-a pus 

petenie ;  



pag. 570/1780 

11. Al doilea Hilchia, al treilea Tebalia, 
al patrulea Zaharia ; to i fiii i fra ii lui 
Hosa au fost treisprezece.  
12. A a a fost împ irea portarilor, dup  
capii de familie, vrednici de slujb , 
împreun  cu fra ii lor, ca s  slujeasc  la 
templul Domnului.  
13. i au aruncat i ei sor i, mare i mic, 
dup  familiile lor, pentru fiecare poart .  

1 Paral. 24, 31.  
14. i pentru poarta dinspre r rit a 

zut sor ul lui elemia ; i lui Zaharia, 
fiul lui, sfetnic în elept, i s-a aruncat sor  
i i-a c zut sor  pentru poarta de 

miaz noapte.  
15. Lui Obed-Edom i-a c zut poarta 
dinspre miaz zi ; iar fiilor lui le-a c zut 
sor ul pentru c ri.  

2 Paral. 25, 24.  
16. Lui upim i Hosa le-a c zut pentru 
cea dinspre apus, la por ile elechet, unde 
drumul urc i unde sunt str ji fa  în 
fa .  
17. Spre r rit câte ase levi i, spre 
miaz noapte câte patru, spre miaz zi câte 
patru, iar la c ri câte doi.  
18. Spre apus, în fa a pridvorului la drum, 
câte patru, iar la pridvor câte doi.  
19. Acestea sunt cetele de portari din fiii 
lui Core i din fiii lui Merari.  
20. Iar al ii dintre levi i, fra ii lor, p zeau 
vistieria templului lui Dumnezeu i 
vistieria lucrurilor sfinte,  

3 Reg. 7, 51.  
21. i anume : Fiii lui Laedan, fiul lui 
Gher on, C peteniile familiilor din 
Laedan Gher onitul : Iehiel,  

1 Paral. 23, 8.  
22. i fiii lui Iehiel : Zetam i Ioil, fratele 
lui, care p zeau vistieria templului lui 
Dumnezeu,  
23. Împreun  cu urma ii lui Amram I har, 
Hebron, Uziel ;  

24. ebuel, fiul lui Gher on, fiul lui 
Moise, era str juitor de c petenie al 
vistieriilor.  

1 Paral. 23, 16.  
25. Fratele s u Eleazar avea fiu pe 
Rehabia ; acesta a avut fiu pe Isaia ; 
acesta a avut fiu pe Ioram ; acesta a avut 
fiu pe Zicri, iar acesta a avut fiu pe 

elomit.  
26. elomit i fra ii lui privegheau asupra 
tuturor vistieriilor lucrurilor sfinte care le 

zise regele David, c peteniile 
familiilor, c peteniile peste mii i peste 
sute i c peteniile de o tire.  

3 Reg. 7, 51.  
27. Din cuceriri i pr zi ei afierosiser  
pentru între inerea templului Domnului  

Num. 31, 28.  
28. i tot ce afierosise Samuel proorocul 
i Saul, fiul lui Chi , Abner, fiul lui Ner, 
i Ioab, fiul eruiei ; toate cele afierosite 

erau în grija lui elomit i a fra ilor lui.  
1 Reg. 9, 9. 1 Paral. 9, 22.  

29. Din neamul lui I har, Hanania i fiii 
lui erau rândui i la slujbele din afar  ale 
Israeli ilor, ca scriitori i judec tori.  
30. Din neamul lui Hebron, Ha abia i 
fiii  lui,  oameni  curajo i,  în  num r  de  o  
mie apte sute, aveau supravegherea 
asupra lui Israel de cealalt  parte de 
Iordan, spre apus, pentru tot felul de 
slujbe ale Domnului i ale regelui.  
31. În neamul Hebroni ilor, Ieria era 

petenia Hebroni ilor, în neamul i 
familiile lor. În anul al patruzecilea al 
domniei lui David ei au fost num ra i i 
s-au g sit între ei b rba i curajo i în 
Iazerul Galaadului.  

1 Paral. 23, 19.  
32. i fra ii lui, oameni vrednici, în 
num r de dou  mii apte sute erau capi de 
familie. Pe ace tia i-a pus regele David 
peste triburile lui Ruben i Gad i peste 
jum tate din semin ia lui Manase, pentru 
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toate treburile lui Dumnezeu i ale 
regelui.  
CAP. 27 
Al i dreg tori ai lui David. 
1. Iat  fiii lui Israel, dup  num rul lor, 
capii de familie, c peteniile peste mii, 
peste sute i cârmuitorii care, împ i în 
cete, slujeau regelui la tot cuvântul, 
ducându-se i venind în fiecare lun , în 
toate lunile anului. În fiecare ceat  erau 
câte dou zeci i patru de mii.  
2. Peste ceata întâi, pentru luna întâi, era 

petenia Ia obeam, fiul lui Zabdiel ; în 
ceata lui erau dou zeci i patru de mii ;  

2 Reg. 23, 8.  
3. El era din fiii lui Fares, mai-mare peste 
toate c peteniile de o tire în luna întâi.  
4. Peste ceata din luna a doua era Dodai 
Ahohitul ; în ceata lui se afla i c petenia 
Miclot ; i în ceata lui erau dou zeci i 
patru de mii.  

2 Reg. 23, 9. 1 Paral. 11, 12.  
5. A treia mare c petenie de o tire, pentru 
luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada 
preotul ; i în ceata lui erau dou zeci i 
patru de mii.  

2 Reg. 23, 20.  
6. Acest Benaia era unul dintre cei 
treizeci de viteji i c petenie peste ei ; i 
în ceata lui se afla Amizabad, fiul s u.  

2 Reg. 23, 22.  
7. A patra c petenie, pentru luna a patra, 
era Asael, fratele lui Ioab, i dup  el era 
Zebadia, fiul s u ; i în ceata lui erau 
dou zeci i patru de mii ;  
8. A cincea c petenie, pentru luna a 
cincea, era amhut Izrahitul ; i în ceata 
lui erau dou zeci i patru de mii.  
9. A asea c petenie, pentru luna a asea, 
era Ira, fiul lui Iche  Tecoanul ; i în 
ceata lui erau dou zeci i patru de mii.  
10. A aptea c petenie, pentru luna a 
aptea, era Hele  Peloninul, din fiii lui 

Efraim ; i în ceata lui erau dou zeci i 
patru de mii.  

11. A opta c petenie, pentru luna a opta, 
era Sibecai Hu atitul, din semin ia lui 
Zarah ; i în ceata lui erau dou zeci i 
patru de mii.  

2 Reg. 21, 18.  
12. A noua c petenie, pentru luna a noua, 
era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui 
Veniamin ; i în ceata lui erau dou zeci i 
patru de mii.  
13. A zecea c petenie, pentru luna a 
zecea, era Maherai din Netofat, din 
familia lui Zara ; i în ceata lui erau 
dou zeci i patru de mii.  
14. A unsprezecea c petenie, pentru luna 
a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din 
fiii lui Efraim ; i în ceata lui erau 
dou zeci i patru de mii.  

2 Reg. 23, 20, 30.  
15. A dou sprezecea c petenie, pentru 
luna a dou sprezecea, era Heldai din 
Netofat, din urma ii lui Otniel ; i în 
ceata lui erau dou zeci i patru de mii.  

2 Reg. 23, 29.  
16. Iar peste triburile lui Israel c petenii 
înalte erau : la Rubeni i, Eliezer, fiul lui 
Zicri ; la Simeon, efatia, fiul lui Maaca ;  
17. La levi i era Ha abia, fiul lui 
Chemuel ; la Aaron era adoc ;  
18. La Iuda era Elihu, din fra ii lui David 
; la Isahar era Omri, fiul lui Micael ;  
19. La Zabulon era I maia, fiul lui 
Obadia ; la Neftali era Ierimot, fiul lui 
Azriel ;  
20. La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui 
Azazia ; la jum tatea de trib a lui Manase 
era Ioil, fiul lui Pedaia ;  
21. La jum tatea de trib al lui Manase din 
Galaad,  era  Ido,  fiul  lui  Zaharia  ;  la  
Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner ;  
22. La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. 
Iat  c peteniile triburilor lui Israel.  
23. David n-a f cut num toarea 
acelora, care erau de la dou zeci de ani în 
jos, pentru c  Domnul zisese c  El va 
înmul i pe Israel ca stelele cerului.  
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Fac. 15, 5; 22, 17. Num. 1, 3.  
24. Ioab, fiul eruiei, începuse s  fac  
num toarea, dar nu o sfâr ise. i pentru 
aceasta a venit mânia lui Dumnezeu 
asupra lui Israel i num toarea aceea n-
a intrat în cronica regelui David.  

2 Reg. 24, 4. 1 Paral. 21, 7.  
25. Peste vistieriile regale era Azmavet, 
fiul lui Adiel, iar peste depozitele de 
provizii de la câmp, de prin cet i i de 
prin sate i turnuri era Ionatan, fiul lui 
Uzia.  
26. Peste cei ce se îndeletniceau cu lucrul 
câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui 
Chelub.  
27. Peste vii era imei din Rama, iar 
peste depozitele de vin din vii era Zabdi, 
fiul lui ifmi.  
28. Peste livezile de m slini i de 
smochini din câmpie era Baal-Hanan din 
Gheder, iar peste depozitele de 
untdelemn era Ioa .  
29. Peste vitele mari care p teau în 

aron era itrai Ha aroneanul ; iar peste 
cele din v i, afat, fiul lui Adlai.  

Is. 33, 9.  
30. Peste c mile era Obil Ismaelitul ; 
peste asini era Iehdia Meroneanul.  
31. Peste oi i capre era Iaziz 
Agariteanul. To i ace tia erau c petenii 
peste averea regelui David.  
32. Ionatan, unchiul lui David, era 
sfetnic, om în elept i scriitor ; Iehiel, fiul 
lui Hacmoni, era pe lâng  fiii regelui.  

2 Reg. 13, 3; 21, 21.  
33. Ahitofel era sfetnicul regelui ; Hu ai 
Architul era prietenul regelui.  

2 Reg. 15, 12, 37.  
34. Iar dup  Ahitofel a fost Iehoiada, fiul 
lui Benaia i Abiatar, iar Ioab era 

petenia o tirii pe lâng  rege.  
2 Reg. 8, 16; 20, 23.  

CAP. 28 

Sf tuirea cea din urm  a lui David 
pentru zidirea templului Domnului. 
1. Apoi a adunat David la Ierusalim pe 
toate c peteniile lui Israel, pe mai marii 
triburilor, c peteniile cetelor care slujeau 
regelui, c peteniile peste mii, peste sute, 
îngrijitorii mo iilor i turmelor regelui, pe 
fiii s i cu eunucii, c peteniile o tirii i pe 
to i vitejii lui.  
2. i sculându-se, regele David a zis : 
«Asculta i-m , fra ilor i poporul meu ! 
Am avut la inima mea gând s  zidesc 
loca  de odihn  pentru chivotul 
leg mântului Domnului i a ternut 
picioarelor Dumnezeului nostru i cele de 
trebuin  pentru zidire le-am preg tit.  

2 Reg. 7, 2. 1 Paral. 17, 1. Fapt. 7, 46.  
3. Dar Dumnezeu mi-a zis : S  nu zide ti 
loca  numelui Meu, pentru c  tu e ti om 

zboinic i ai v rsat sânge.  
3 Reg. 5, 3. 1 Paral. 22, 8.  

4.  Cu  toate  acestea  m-a  ales  Domnul  
Dumnezeul lui Israel din toat  casa 
tat lui meu, ca s  fiu rege peste Israel în 
veci, pentru c  pe Iuda l-a ales El domn, 
iar din casa lui Iuda a ales casa tat lui 
meu i din casa tat lui meu i dintre fiii 
tat lui meu a binevoit a m  pune pe mine 
rege peste tot Israelul ;  

Fac. 49, 8-10. 1 Reg. 16, 12.  
5. Iar din to i fiii mei - c ci mul i fii mi-a 
dat Domnul - a ales pe Solomon, fiul 
meu, s ad  pe tronul regatului 
Domnului, peste Israel.  

3 Reg. 1, 17; 3, 6. 2 Paral. 1, 8. În el. 9, 7.  
6. i mi-a zis : Solomon, fiul t u, va zidi 
loca ul Meu i cur ile Mele, pentru c  Mi 
l-am  ales  pe  el  de  fiu  i  Eu  îi  voi  fi  lui  
tat .  

2 Reg. 7, 13. 3 Reg. 5, 5. 1 Paral. 17, 12.  
7. i voi înt ri domnia lui pe veci, dac  
va fi tare în împlinirea poruncilor Mele i 
a a ez mintelor Mele, ca pân  ast zi.  

2 Reg. 7, 13. 1 Paral. 17, 11.  
8. i acum înaintea ochilor a tot Israelul, 
a adun rii Domnului i în auzul 
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Dumnezeului nostru v  gr iesc : P zi i i 
ine i toate poruncile Domnului 

Dumnezeului vostru, ca s  st pâni i tot 
mântul cel bun i s -l l sa i dup  voi 

mo tenire copiilor vo tri pe veci.  
9. i tu, Solomon, fiul meu, cunoa te pe 
Dumnezeul tat lui t u i îi sluje te din 
toat  inima i din tot sufletul, c ci 
Domnul cerceteaz  toate inimile i 
cunoa te toat  mi carea gândurilor. De Îl 
vei c uta pe El, Îl vei g si, iar de Îl vei 

si i El te va p si.  
1 Reg. 16, 7. Ps. 7, 9. Ier. 11, 20; 17, 10, 20-22. Mat. 7, 7. 

Ioan 2, 25. Apoc. 2, 23.  
10. Bag  de seam  îns , de vreme ce 
Domnul te-a ales s  zide ti loca  
sfin eniei Lui, fii tare i f  ceea ce a 
rânduit El».  
11. i a dat David lui Solomon, fiul s u, 
planul pridvorului i al caselor lui, al 

rilor lui, al od ilor celor mari de 
primire, al od ilor celor mai din untru de 
odihn i al casei chivotului legii.  

Ie . 25, 9.  
12. A dat de asemenea planul tuturor 
celor ce avea el în gândul s u : Planul 
cur ii templului Domnului, al tuturor 

rilor dimprejur, al vistieriilor 
lucrurilor sfinte  

3 Reg. 6, 5.  
13. Al înc perilor preo ilor i levi ilor, al 
tuturor slujitorilor din templul Domnului 
i al tuturor vaselor sfinte din templul 

Domnului,  
14. Al lucrurilor de aur, cu ar tarea 
greut ii,  al  tuturor  vaselor  de  slujb ,  al  
tuturor lucrurilor de argint, cu ar tarea 
greut ii lor i al tuturor celorlalte vase de 
slujb .  
15. Apoi i-a dat aurul pentru sfe nicele i 
pentru candelele de aur ale lor, cu 
însemnarea greut ii fiec ruia din 
sfe nice i din candelele lui ; de 
asemenea i argintul pentru sfe nicele de 
argint, cu însemnarea greut ii fiec ruia 

din sfe nice i din candelele lui, potrivit 
cu menirea de slujb  a fiec ruia din 
sfe nice ;  
16. i aurul pentru mesele pâinilor 
punerii înainte, cu însemnarea greut ii 
fiec reia din mesele de aur i argintul 
pentru mesele de argint.  

2 Paral. 4, 8.  
17. I-a dat aurul pentru furculi ele, 
castroanele i cupele cele de aur curat i 
pentru vasele de aur, cu însemnarea 
greut ii fiec rui vas i argintul pentru 
vasele de argint, cu însemnarea greut ii 
fiec rui vas,  
18.  Precum  i  aurul  pentru  jertfelnicul  

mâierii, turnat din aur, cu însemnarea 
greut ii. I-a dat modelul carului divin, al 
heruvimilor de aur, cu aripile întinse 
pentru acoperirea chivotului leg mântului 
Domnului.  
19. «Toate acestea sunt în scrisoarea 
insuflat  de  la  Domnul  -  a  zis  David  -  
cum m-a luminat El pentru toate lucr rile 
zidirii».  
20. Apoi a zis David c tre fiul s u 
Solomon : «Fii tare i curajos i p te 
la lucru, nu te teme, nici te speria, c ci 
Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, 
este cu tine. El nu se va dep rta de tine, 
nici nu te va p si, pân  nu vei ispr vi 
toat  lucrarea ce se cere la templul 
Domnului.  

Deut. 31, 6. 1 Paral. 22, 13. Evr. 13, 5.  
21. Iat i cetele de preo i i de levi i 
pentru toate slujbele cele de la templul lui 
Dumnezeu. Ai de asemenea oameni 
sârguincio i pentru orice lucru i iscusi i 
pentru orice lucrare ; i c peteniile i tot 
poporul sunt gata s  împlineasc  toate 
poruncile tale».  
CAP. 29 
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Dar pentru zidirea templului 
Domnului. Ungerea lui Solomon i a lui 

adoc. Moartea lui David. 
1. Dup  aceea a zis regele David c tre 
toat  adunarea : «Solomon, fiul meu, 
singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este 
tân r i cu pu in  putere, iar lucrul acesta 
este mare, fiindc  nu este pentru om 
zidirea aceasta, ci pentru Domnul 
Dumnezeu.  

1 Paral. 22, 5.  
2. Din toate puterile am preg tit eu pentru 
templul lui Dumnezeu mult aur pentru 
lucrurile cele de aur, argint pentru cele de 
argint, aram  pentru cele de aram , fier 
pentru cele de fier, lemn pentru cele de 
lemn,  pietre  de  onix  i  pietre  pentru  
încrustat, pietre frumoase de diferite 
culori  i  tot  felul  de  pietre  scumpe  i  
mult  marmur .  

1 Paral. 22, 14. Fapt. 7, 46.  
3. Mai mult ! Din dragoste pentru templul 
Dumnezeului meu, dau înc  tot ce am eu 
aur i argint, templului Dumnezeului 
meu, afar  de ceea ce am preg tit eu 
pentru templul cel sfânt,  
4. i anume : trei mii de talan i de aur, 
aur de ofir, apte mii de talan i de argint 
curat, pentru c ptu irea pere ilor în 
templu,  
5. Pentru orice lucru de aur, pentru tot 
lucrul de argint i pentru tot lucrul de 
mân  de me ter. i cine vrea s  vin  
ast zi cu mâinile pline la Domnul ?»  

Ie . 35, 5. Lev 8, 33.  
6. Au început atunci s  aduc  jertf  capii 
de familii i c peteniile triburilor, 

peteniile peste mii i peste sute i 
peteniile cele peste averea regelui.  

7. i au dat pentru zidirea templului lui 
Dumnezeu cinci mii de talan i i zece mii 
de drahme aur, argint zece mii de talan i, 
aram  optsprezece  mii  talan i  i  fier  o  
sut  de mii de talan i.  

8. i cei care aveau pietre scumpe, le-au 
dat i pe acelea în vistieria templului 
Domnului, prin mâinile lui Iehiel 
Gher onitul.  

1 Paral. 26, 21.  
9. i s-a bucurat poporul de râvna lor, 
pentru c  din toat  inima au jertfit 
Domnului. De asemenea s-a bucurat 
foarte mult i regele David.  

2 Paral. 31, 8.  
10. Atunci a sl vit David pe Domnul 
înaintea a toat  adunarea i a zis : 
«Binecuvântat e ti Tu, Doamne 
Dumnezeul lui Israel, Tat l nostru, din 
veac i pân  în veac.  
11. A Ta este, Doamne, m re ia i 
puterea i slava i biruin a i str lucirea ; 
toate câte sunt în cer i pe p mânt sunt 
ale Tale ; a Ta este, Doamne, împ ia i 
Tu e ti mai presus de toate, ca unul ce 
împ ti peste toate.  

Mat. 6, 13. 1 Tim. 1, 17. Apoc. 4, 10.  
12. Bog ia i  slava sunt de la fa a Ta i  
Tu domne ti peste toate ; în mâna Ta este 

ria i puterea i în puterea Ta st  s  
re ti i s  înt re ti toate.  

2 Paral. 20, 6.  
13. i acum dar, Dumnezeul nostru, Te 
sl vim pe Tine i l ud m preasl vit 
numele T u.  
14. C  cine sunt eu i cine este poporul 
meu, încât s  avem putin a de a face 
asemenea jertfe ? Dar de la Tine sunt 
toate i cele primite din mâna Ta i le-am 
dat ie ;  

Iov 35, 7. Filip. 2, 13.  
15. C ci c tori suntem noi înaintea Ta 
i  pribegi,  ca  to i  p rin ii  no tri  ;  ca  

umbra  sunt  zilele  noastre  pe  p mânt  i  
nimic nu este statornic.  

Ps. 38, 17; 89, 9; 118, 19. În el. 2, 5.  
16. Doamne Dumnezeul nostru, toat  
aceast  mul ime de lucruri, pe care am 
preg tit-o noi pentru a zidi templu sfânt 
numelui T u, din mâna Ta le avem i ale 
Tale sunt toate.  
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17. tiu, Dumnezeul meu, c  ispite ti 
inimile i iube ti cur enia inimii ! Eu din 
inim  curat  am jertfit toate i v d acum 

i poporul T u, care se afl  aici, cu 
bucurie Î i jertfe te ie.  

1 Paral. 28, 9. Ioan 2, 25. Fapt. 1, 24.  
18. Doamne Dumnezeul lui Avraam i al 
lui Isaac i al lui Iacov, p rin ii no tri, 

ze te acestea în veci, aceast  aplecare a 
gândurilor inimii poporului T u i 
îndreapt  inimile lor c tre Tine.  

Ie . 3, 6; 4, 5.  
19. Iar lui Solomon, fiul meu, d ruie te-i 
inim  dreapt  ca s  p zeasc  poruncile 
Tale, descoperirile Tale i legile Tale i 

 împlineasc  toate acestea i s  înal e 
cl direa pentru care am f cut preg tire».  
20. Apoi a zis David c tre toat  adunarea 
: «Binecuvânta i pe Domnul Dumnezeul 
nostru !» i toat  adunarea a binecuvântat 
pe Domnul Dumnezeul p rin ilor s i i a 

zut i s-a închinat Domnului i regelui.  
21. Apoi au adus Domnului jertfe i au 
în at arderi de tot Domnului, a doua zi 
dup  aceasta  :  o  mie  de  miei,  o  mie  de  
berbeci i o mie de vi ei cu turn rile lor i 
o mul ime de jertfe de la tot Israelul.  
22. i au mâncat i au b ut înaintea 
Domnului în ziua aceea cu mare bucurie ; 
iar în alt rând au f cut rege pe Solomon, 
fiul lui David, i l-au uns înaintea 
Domnului ca rege, iar pe adoc arhiereu.  

3 Reg. 1, 33; 2, 35; 4, 20.  

23. i s-a urcat Solomon pe tronul 
Domnului, ca rege, în locul lui David, 
tat l  s u, i  a avut spor i  tot Israelul s-a 
supus lui.  

3 Reg. 2, 12.  
24. S-au supus lui Solomon de asemenea 
toate c peteniile i puternicii, precum i 
to i fiii lui David.  
25. Iar Domnul a m rit pe Solomon în 
ochii a tot Israelul i i-a d ruit domnie 
sl vit , cum nu mai avusese înainte de el 
nici unul din regii lui Israel.  

3 Reg. 3, 13.  
26. David, fiul lui Iesei, a domnit peste 
tot Israelul.  

3 Reg. 2, 11.  
27. Timpul domniei lui peste Israel a fost 
patruzeci de ani : în Hebron a domnit el 
apte  ani,  iar  în  Ierusalim  a  domnit  

treizeci i trei.  
2 Reg. 5, 5.  

28. i a murit la adânci b trâne e, s tul de 
via , de bog ie i de slav , iar în locul 
lui s-a f cut rege Solomon, fiul s u.  

Fac. 25, 8.  
29. Faptele lui David, cele dintâi i cele 
de pe urm , sunt scrise în însemn rile lui 
Samuel v torul i în însemn rile lui 
Natan proorocul i în însemn rile lui Gad 

torul,  
30. Precum i toat  domnia lui i b rb ia 
lui i întâmpl rile ce s-au petrecut cu el i 
cu Israel i cu toate împ iile 

mântului.  
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CARTEA A DOUA PARALIPOMENA 
SAU CARTEA A DOUA A CRONICILOR 

 
CAP. 1 
În elepciunea i avu ia lui Solomon. 
1. În vremea aceea Solomon, fiul lui 
David, se înt rise în domnie i Domnul 
Dumnezeul lui era cu el, în ându-l 
foarte sus.  

3 Reg. 2, 2; 3, 1; 10, 23.  
2. Solomon a poruncit s  se adune tot 
Israelul : c peteniile peste mii, 

peteniile peste sute, judec torii i to i 
cei ce cârmuiau în Israel pân  la capii de 
familie.  
3. Apoi s-a dus Solomon i toat  
adunarea pe în imea cea din Ghibeon, 

ci acolo era cortul cel dumnezeiesc al 
adun rii pe care-l f cuse Moise, robul lui 
Dumnezeu, în pustiu.  

Ie . 40, 2, 18. 3 Reg. 3, 4. 1 Paral. 16, 39; 21, 29.  
4. Chivotul Domnului îl adusese David 
din Chiriat-Iearim la locul pe care-l 
preg tise pentru el David, în Ierusalim, 
unde-i f cuse un cort nou.  

1 Paral. 6, 17.  
5. Iar jertfelnicul cel de aram , pe care-l 

cuse Be aleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, 
sese acolo, înaintea cortului celui 

vechi al Domnului. Pe acesta îl cerceta 
Solomon cu adunarea.  

Ie . 38, 1.  
6. i aici, înaintea fe ei Domnului, pe 
jertfelnicul cel de aram , care era înaintea 
cortului adun rii, a adus Solomon o mie 
de arderi de tot.  
7. În noaptea aceea S-a ar tat Dumnezeu 
lui Solomon i i-a zis : «Cere ce dore ti 

i dau ?»  
3 Reg. 3, 5.  

8.  Iar  Solomon  a  zis  c tre  Dumnezeu  :  
«Tu ai f cut cu David, tat l meu, mil  
mare i m-ai pus pe mine rege în locul 
lui.  

3 Reg. 3, 6. 1 Paral. 28, 5.  
9. S  se împlineasc  dar, Doamne 
Dumnezeule, cuvântul T u cel c tre 
David, tat l  meu ! De vreme ce m-ai pus 
pe mine peste un popor mult la num r, ca 
pulberea p mântului,  

3 Reg. 3, 8. În el. 9, 7.  
10. Apoi d -mi mie acum în elepciune i 
tiin , ca s  pricep cum s  cârmuiesc pe 

poporul acesta, c ci cine poate s  
cârmuiasc  pe acest mare popor al T u ?»  

Num. 27, 17. 3 Reg. 3, 12. În el. 7, 7.  
11. Atunci Dumnezeu a zis c tre 
Solomon : «Pentru c  tu ai avut la inim  
asemenea lucru i n-ai cerut bog ie, 
averi i slav , nici sufletele neprietenilor 

i  ;  n-ai  cerut  de  asemenea  nici  zile  
multe, ci ai cerut în elepciune i tiin , 
ca s  judeci pe poporul Meu peste care 
te-am pus rege,  

3 Reg. 3, 11-12.  
12. De aceea i se d  în elepciune i 
tiin , iar bog ie, averi i slav  î i voi da 

atâta, cât  n-au mai avut regii cei dinainte 
de tine i nici dup  tine nu vor mai avea».  

3 Reg. 3, 13; 4, 31. 2 Paral. 9, 22.  
13. Apoi a venit Solomon de pe în imea 
cea din Ghibeon, de la cortul adun rii, la 
Ierusalim i a domnit peste Israel.  

3 Reg. 10, 27. 2 Paral. 9, 27.  
14. Dup  aceea Solomon a adunat care de 

zboi i c re i ; i avea o mie patru 
sute de care de r zboi i dou sprezece 
mii de c re i. Pe to i ace tia i-a a ezat 
în cet ile în care inea carele de r zboi, 
precum i pe lâng  rege în Ierusalim.  

3 Reg. 10, 26.  
15. i a f cut regele ca argintul i aurul s  
fie în Ierusalim la pre  ca pietrele de rând, 
iar cedrii, prin mul imea lor, ajunseser  la 
pre  ca smochinii cei s lbatici care cresc 
mul ime prin locurile joase.  
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16. Caii i se aduceau lui Solomon din 
Egipt i din Cheve (Coa) ; negustorii 
regelui îi cump rau cu bani, din Cheve 
(Coa).  

3 Reg. 10, 28.  
17. Un car de r zboi se cump ra i se 
aducea din Egipt cu ase sute sicli de 
argint, iar calul cu o sut  cincizeci. Tot 
astfel aduceau ei i tuturor Heteilor i 
regilor Siriei.  

3 Reg. 10, 29.  
CAP. 2 
Preg tirea pentru zidirea templului. 
1. Apoi Solomon hot rî s  înal e templu 
numelui Domnului i cas  domneasc  
pentru sine.  
2. În acest scop Solomon a tocmit 
aptezeci de mii de oameni ca s  care 

poveri i optzeci de mii de t ietori de 
piatr  din munte, iar peste ei, trei mii ase 
sute de supraveghetori.  

3 Reg. 5, 15.  
3. Apoi a trimis Solomon la Hiram, 
regele  Tirului,  s  i  se  spun  :  «Cum  ai  

cut cu David, tat l meu, i i-ai trimis 
cedrii pentru cl direa casei lui de locuit, 

a s  faci i cu mine.  
3 Reg. 5, 2.  

4.  Iat i  eu,  fiul  lui,  zidesc  templu  
numelui Domnului Dumnezeului meu, ca 

 îl închin Lui, pentru ca s  se ard  
înaintea Lui t mâie mirositoare, s  I se 
înf eze pururea pâinile punerii înainte 
i s  I se aduc  arderi de tot diminea a i 

seara, în ziua odihnei, la lun  nou i la 
rb torile Domnului Dumnezeului 

nostru, ceea ce s-a poruncit pentru 
totdeauna lui Israel.  
5. Templul pe care voiesc s -l fac este 
mare, pentru c  mare este Dumnezeul 
nostru i mai presus de to i dumnezeii.  

Deut. 10, 17. Ps. 88, 6.  
6. i cine poate s -I zideasc  Lui templu, 
când cerul i cerurile cerurilor nu-L încap 
? i cine sunt eu, ca s -I pot zidi templu ? 

 numai  doar  pentru  a  se  t mâia  
înaintea Lui.  

3 Reg. 8, 27. 2 Paral. 6, 18. Is. 66, 1. Ier. 23, 24.  
7. Trimite-mi dar un om care s tie s  
fac  lucruri de aur, de argint, de aram i 
de fier, de tort purpuriu, stacojiu i 
albastru i care s  mai tie a s pa i a face 
toate acestea împreun  cu me terii care 
sunt aici la mine în Iuda i Ierusalim i pe 
care i-a preg tit David, tat l meu.  
8. S -mi trimi i lemn de cedru, de 
chiparos  i  de  molift  din  Liban,  c ci  tiu  

 robii t i pricep s  taie lemn în Liban, 
i robii mei vor merge cu ai t i,  

3 Reg. 10, 12.  
9. Ca s -mi preg teasc  lemn mult, 
deoarece loca ul pe care voiesc s -l fac 
este mare i minunat.  

3 Reg. 5, 6.  
10. Iat , robilor t i, t ietorilor care taie 
lemnul, le dau hran  : dou zeci de mii de 
core de grâu, dou zeci de mii de core de 
orz, dou zeci de mii de baturi de vin i 
dou zeci de mii de baturi de untdelemn».  

3 Reg. 5, 11.  
11. Hiram, regele Tirului, a r spuns la 
aceasta, prin o scrisoare pe care a trimis-o 
lui Solomon, urm toarele : «Din iubire 
pentru poporul S u, Domnul te-a pus pe 
tine rege peste el».  
12.  Apoi  Hiram  mai  zicea  :  
«Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui 
Israel, Cel ce a f cut cerul i p mântul i 
a dat regelui David fiu în elept, cu minte 
i pricepere, care are de gând s  înal e 

templu Domnului i cas  regal  pentru 
sine.  

3 Reg. 5, 7.  
13.  A adar  î i  trimit  un  om  în elept  i  
înzestrat cu tiin , i anume pe me terul 
Hiram-Abi,  

3 Reg. 7, 13.  
14. Fiul unei femei dintre fiicele lui Dan, 
iar tat l s u e tirian. Acela tie s  fac  
lucruri de aur i de argint, de aram i de 
fier, de piatr i de lemn, de tort purpuriu, 
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stacojiu i albastru, de în i de purpur  ; 
tie  s  fac  tot  felul  de  sculpturi  i  s  

îndeplineasc  tot ce i se va porunci, 
împreun  cu me terii t i, cu me terii 
domnului meu David, tat l t u.  

Ie . 31, 3. 3 Reg. 7, 14.  
15. Iar grâul, orzul, untdelemnul i vinul 
de care vorbe ti tu, domnul meu, trimite-l 
robilor t i.  
16. Noi îns  vom t ia lemn din Liban cât 

i va trebui i-l vom duce cu plutele pe 
mare la Iafa, iar de acolo îl vei duce tu la 
Ierusalim».  
17. Apoi Solomon a num rat pe to i 
str inii care se aflau atunci în p mântul 
lui Israel, afar  de num toarea pe care o 

cuse  David,  tat l  s u,  i  s-au  g sit  o  
sut  cincizeci i trei de mii ase sute in i.  

1 Paral. 22, 2.  
18. Din ace tia a f cut aptezeci de mii 

tori cu spatele i optzeci de mii 
ietori de piatr  în munte, iar trei mii 

ase sute, supraveghetori, ca s  îndemne 
pe oameni la lucru.  

3 Reg. 5, 15-16.  
CAP. 3 
Zidirea templului Domnului. 
1. Solomon a început s  înal e templul 
Domnului în Ierusalim, pe muntele 
Moria, unde Se ar tase Domnul lui 
David, tat l s u, i pe locul pe care-l 
preg tise David, în aria lui Ornan 
Iebuseul.  

2 Reg. 24, 18. 3 Reg. 6, 1. 1 Paral. 21, 18.  
2. Zidirea s-a început în ziua a doua a 
lunii  a  doua  din  anul  al  patrulea  al  
domniei lui Solomon.  
3. Iat  temelia pus  de Solomon la 
zidurile templului Domnului : lungimea 
lui era de aizeci de coji, iar l imea de 
dou zeci de co i.  

3 Reg. 6, 2.  
4. Pridvorul, care era înaintea templului, 
avea lungimea de dou zeci de co i, cât 

imea templului, iar în imea de o sut  

dou zeci de co i i pe din untru l-a 
ptu it cu aur curat.  

3 Reg. 6, 3.  
5. Casa cea mare (Sfânta) îns  a c ptu it-
o cu lemn de chiparos i a îmbr cat-o cu 
aur de cel mai bun, iar pe el a s pat finici 
i l oare.  

3 Reg. 6, 15, 21.  
6. Apoi a împodobit casa cu pietre 
scumpe. Aurul era din Parvaim (Ofir).  

3 Reg. 9, 28.  
7. Pere ii casei, tavanul, u orii, ferestrele 
i u ile le-a acoperit cu aur i pe pere i a 

sculptat chipuri de heruvimi.  
8. Sfânta Sfintelor a f cut-o lung  de 
dou zeci de co i, cât l rgimea casei, i 
larg  de dou zeci de co i, i a îmbr cat-o 
cu ase sute de talan i din cel mai bun 
aur.  

3 Reg. 6, 16, 20, 28.  
9. Cuiele de aur erau în greutate de 
cincizeci de sicli fiecare cui. Înc perile 
de sus înc  le-a îmbr cat cu aur.  
10. Apoi a f cut în Sfânta Sfintelor doi 
heruvimi s pa i în lemn i i-a ferecat cu 
aur.  

Ie . 25, 18. 3 Reg. 6, 23.  
11. Aripile heruvimilor aveau în lungime 
dou zeci de co i : o arip  de cinci co i 
atingea peretele templului, iar cealalt  
arip  de cinci co i atingea aripa celuilalt 
heruvim.  

3 Reg. 6, 24.  
12. Asemenea i aripa de cinci co i a 
celuilalt heruvim atingea peretele 
templului, iar cealalt  arip  de cinci co i 
atingea aripa heruvimului întâi.  
13. Aripile acestor heruvimi întinse erau 
de dou zeci de co i ; heruvimii st teau în 
picioare, cu fe ele spre Sfânta.  

Ie . 25, 20.  
14. Dup  aceea au f cut o perdea de 
torturi purpurii, stacojii i albastre i de 
vison, iar pe ea a închipuit heruvimi.  

Ie . 26, 1, 31. Mat. 27, 51.  
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15. Înaintea templului au f cut doi Stâlpi, 
înal i de treizeci i cinci de co i, iar 
coroanele de deasupra, de cinci co i 
fiecare.  

4 Reg. 25, 13, 17. Ier. 52, 17.  
16.  Au  mai  f cut  l oare,  ca  cele  din  
Sfânta Sfintelor, i le-a pus pe capetele 
stâlpilor. Apoi au f cut o sut  de rodii i 
le-au în irat pe l oare.  

3 Reg. 7, 17.  
17. În sfâr it au a ezat stâlpii înaintea 
templului, unul în dreapta i altul în 
stânga i le-a pus nume : celui din dreapta 
Iachin, iar celui din stânga Booz.  

3 Reg. 7, 21.  
CAP. 4 
Vasele sfin ite. 
1. Dup  aceea a f cut jertfelnic de aram , 
lung de dou zeci de coli, lat de dou zeci 
de co i, înalt de zece co i.  

Ie . 27, 1. 3 Reg. 8, 64.  
2. A f cut a a-numita mare de aram  
turnat  rotund, care avea de la o margine 
pân  la cealalt  zece co i, iar în imea ei 
era de cinci co i ; o sfoar  de treizeci de 
co i putea s  o cuprind  împrejur.  

3 Reg. 7, 23.  
3. Sub ea de jur-împrejur se aflau chipuri 
de boi turnate. Boii ace tia, turna i 
împreun  cu marea, erau a eza i sub ea 
de jur-împrejur pe dou  rânduri, la zece 
co i dep rtare unul de altul.  
4. Marea st tea pe doisprezece boi : trei 
îndrepta i spre miaz noapte, trei 
îndrepta i spre apus, trei îndrepta i spre 
miaz zi i trei îndrepta i spre r rit, iar 
marea deasupra, pe ei ; spatele boilor îns  
erau în untru, sub mare.  

3 Reg. 7, 25.  
5. Ea era groas  în pere i de un lat de 
palm  ; marginile ei erau ca marginile 
unei cupe, sem nând cu o floare deschis  
de crin ; în ea înc peau pân  la trei mii de 
baturi.  

3 Reg. 7, 26.  

6. A mai f cut zece ligheane i le-a a ezat 
cinci în partea dreapt i cinci în partea 
stâng , ca s  se spele în ele cele preg tite 
pentru arderile de tot ; marea îns  era 
pentru preo i, ca s  se spele în ea.  

3 Reg. 7, 38.  
7. De asemenea a f cut zece sfe nice de 
aur,  cum  trebuia  s  fie,  i  le-a  pus  în  
templul Domnului, cinci în partea dreapt  
i cinci în partea stâng .  

3 Reg. 7, 49. 1 Paral. 28, 15-16.  
8. A f cut înc  zece mese i le-a pus în 
templul Domnului, cinci în partea dreapt  
i cinci în partea stâng  ; i a f cut o sut  

de vase de aur.  
1 Paral. 28, 16.  

9. A f cut apoi curtea preo ilor i curtea 
cea mare ; la cur i a f cut por i i por ile 
le-a ferecat cu aram .  
10. Marea a pus-o în partea dreapt , spre 
miaz zi-r rit.  
11. Dup  aceea Hiram a f cut ligheane i 
lope i, castroane, c delni e i toate vasele 
pentru jertfe. i a sfâr it Hiram lucr rile 
pe care le-a f cut lui Solomon pentru 
templul lui Dumnezeu :  

3 Reg. 7, 40, 45.  
12. Cei doi stâlpi cu cele dou  coroane de 
pe vârfurile stâlpilor, i dou  re ele 
pentru acoperit cele dou  coroane, care 
erau pe capetele stâlpilor ;  

3 Reg. 7, 15. 2 Paral. 3, 15-16.  
13. Patru sute de rodii a pus pe re ele, 
câte dou  rânduri de rodii pentru fiecare 
re ea, care acoperea cele dou  coroane de 
pe vârful stâlpilor.  
14. A f cut postamente i pe postamente 
ligheane de sp lat ;  

3 Reg. 7, 27.  
15. O mare i sub ea doisprezece boi ;  
16. Ligheane, lope i, furculi e i toate 
celelalte lucruri le-a f cut me terul Hiram 
regelui Solomon, pentru templul 
Domnului, din aram  lustruit .  
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17. Acestea le-a turnat regele în preajma 
Iordanului, într-un p mânt cleios, între 
Sucot i ereda ( artan).  

3 Reg. 7, 46.  
18. Toate lucrurile acestea le-a f cut 
Solomon în a a de mare num r, încât nu 
se mai tia greutatea aramei.  

3 Reg. 7, 47.  
19. De asemenea a f cut Solomon toate 
lucrurile pentru templul Domnului, 
jertfelnicul cel de aur i mesele pentru 
pâinile punerii înainte ;  

3 Reg. 7, 48.  
20. Sfe nicele i candelele lor de aur 
curat, ca s  fie aprinse dup  rânduial  
înaintea Sfintei Sfintelor.  

3 Reg. 7, 49.  
21. Muc rile, candelele i t vi ele de aur, 
din cel mai curat aur.  
22. Cu itele, potirele, c uiele i ce tile 
tot din cel mai bun aur : u ile templului 
Domnului, u ile din untru de la Sfânta 
Sfintelor i u a de la Sfânta, tot de aur.  

3 Reg. 6, 31.  
CAP. 5 
Sfin irea templului. 
1. Astfel s-a sfâr it tot lucrul pe care l-a 

cut Solomon pentru templul Domnului. 
i a adus Solomon cele h zite de 

David, tat l lui : argint i aur i toate 
lucrurile i le-a dat în vistieria templului 
Domnului.  

3 Reg. 7, 51.  
2. Atunci a adunat Solomon pe b trânii 
lui Israel i pe to i capii semin iilor i 

peteniile familiilor fiilor lui Israel la 
Ierusalim, ca s  str mute chivotul 
leg mântului Domnului din cetatea lui 
David, adic  din Sion.  

3 Reg. 8, 1.  
3. i s-au adunat la rege to i Israeli ii la 

rb toare, în luna a aptea.  
3 Reg. 8, 2, 65.  

4. Dup  ce au venit toate c peteniile lui 
Israel, levi ii au luat chivotul.  

Num. 4, 15. 1 Paral. 15, 2.  

5. i au dus chivotul i cortul adun rii i 
toate lucrurile sfinte care erau în cort, le-
au dus preo ii i levi ii.  
6.  Iar  regele  Solomon  i  toat  ob tea  lui  
Israel, care se adunase la el înaintea 
chivotului, au adus jertfe de oi i boi 
atâtea, cât nu se puteau num ra din 
pricina mul imii.  

3 Reg. 8, 5.  
7. Preo ii au dus chivotul leg mântului 
Domnului la locul lui, în untrul templului 
în Sfânta Sfintelor, sub aripile 
heruvimilor.  

3 Reg. 8, 6.  
8. Heruvimii î i întindeau aripile peste 
locul chivotului i acopereau ei chivotul 
i pârghiile lui de sus.  

9. Apoi pârghiile au fost împinse a a, 
încât capetele pârghiilor chivotului se 
vedeau din Sfânta, în fa a Sfintei 
Sfintelor, iar pârghiile nu se puteau 
vedea, i acolo sunt ele pân  ast zi.  

3 Reg. 8, 8.  
10. În chivot nu era nimic, f  numai 
cele dou  table pe care le pusese Moise în 
Horeb, când încheiase Domnul 
leg mântul cu fiii lui Israel, dup  ie irea 
din Egipt.  

Ie . 25, 16, 21. 3 Reg. 8, 9. Evr. 9, 4.  
11. Dup  ce au ie it preo ii din Sfânta, 

ci to i preo ii care se aflau acolo se 
sfin iser , f  s  se in  seam  de rând,  

3 Reg. 8, 10.  
12. i când to i levi ii care erau cânt re i, 
Asaf, Heman, Iedutun, fiii lor i fra ii lor 
- îmbr ca i în vison, i cu chimbale, 
chitare i harfe au stat în partea de r rit 
a jertfelnicului i împreun  cu ei au stat o 
sut  dou zeci de preo i care trâmbi au din 
trâmbi e  

1 Paral. 25, 1.  
13. i îndat  ce aceia care sunau din 
trâmbi e i cei care cântau, uni i într-un 
singur glas ca s  sl veasc i s  laude pe 
Domnul, au f cut s  r sune trâmbi ele, 
chitarele i celelalte instrumente 



pag. 581/1780 

muzicale, i au sl vit pe Domnul, zicând : 
«C ci El este bun, c  în veac este mila 
Lui !», atunci templul Domnului s-a 
umplut de norul slavei Lui,  

2 Paral. 7, 3. 1 Ezd. 3, 11. Ps. 135, 1. Plâng. 3, 22.  
14. Încât preo ii nu puteau sta la slujb  
din pricina norului, pentru c  slava 
Domnului umpluse templul Domnului.  

Ie . 40, 35. 3 Reg. 8, 11.  
CAP. 6 
Rug ciunea lui Solomon. 
1. Atunci Solomon a zis : «Domnul a 
spus c  El binevoie te s  locuiasc  în 
negur ,  

3 Reg. 8, 12.  
2. Iar eu am zidit templul, ca s  locuie ti 
Tu, Cel Sfânt, i loca  unde s  petreci Tu 
în veci».  

Mat. 23, 21.  
3.  Apoi  i-a  întors  regele  fa a  sa  i  a  
binecuvântat toat  adunarea lui Israel, 

ci toat  adunarea Israeli ilor sta înainte.  
2 Reg. 6, 18. 3 Reg. 8, 14, 55.  

4. i a zis regele : «Binecuvântat este 
Domnul Dumnezeul lui Israel, Care a 
gr it cu gura Sa c tre David, tat l meu, i 
a împlinit cu mâinile Sale ceea ce 
spusese, zicând :  

3 Reg. 8, 13.  
5. Din ziua când am scos pe poporul Meu 
din ara Egiptului, nu Mi-am ales cetate 
nici într-una din semin iile lui Israel, ca 

-Mi zidesc templu în care s  petreac  
numele Meu, nici nu Mi-am ales om care 

 fie cârmuitor poporului Meu Israel.  
2 Reg. 7, 6. 3 Reg. 8, 16.  

6. Acum îns  am ales Ierusalimul, ca s  
petreac  numele Meu acolo, i am ales pe 
David, ca s  p storeasc  peste poporul 
Meu Israel.  

Ps. 121, 3.  
7. Iar lui David, tat l meu, îi intrase la 
inim  s  înal e templu numelui Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  

2 Reg. 7, 2. 3 Reg. 8, 17. 1 Paral. 17, 1.  

8. Îns  Domnul a zis lui David, tat l meu 
: i-a intrat la inim  s  zide ti templu 
numelui Meu ; bine e c i-a intrat acest 
lucru la inim  ;  
9. Dar nu vei zidi tu templul, ci fiul t u 
care va ie i din coapsele tale, acela va 
zidi templu numelui Meu.  

3 Reg. 8, 19. În el. 9, 8.  
10. i a împlinit Domnul cuvântul S u, 
care l-a gr it ; c ci eu am urmat în locul 
lui David, tat l meu, i am ezut pe tronul 
lui Israel, cum zisese Domnul, i am zidit 
templu numelui Domnului Dumnezeului 
lui Israel.  

3 Reg. 8, 20.  
11. i am pus acolo chivotul în care se 
afl  leg mântul Domnului, cel încheiat cu 
fiii lui Israel».  
12. Apoi stând Solomon la jertfelnicul 
Domnului, înaintea adun rii Israeli ilor 
i-a ridicat mâinile sale,  

3 Reg. 8, 22. 1 Ezd. 9, 5.  
13. C ci Solomon î i f cuse un amvon de 
aram , lung de cinci co i, lat de cinci co i 
i înalt de trei co i, i-l pusese în mijlocul 

cur ii.  Pe  acest  amvon  a  stat  el  i  i-a  
plecat genunchii înaintea întregii adun ri 
a Israeli ilor. El a ridicat mâinile sale la 
cer  

3 Reg. 8, 22. 2 Mac. 2, 8. Ef. 3, 14.  
14. i a zis : «Doamne Dumnezeul lui 
Israel, nu este Dumnezeu asemenea ie, 
nici în cer i nici pe p mânt. Tu p ze ti 
leg mântul i mila cu robii T i, care 
umbl  cu toat  inima lor înaintea Ta ;  

3 Reg. 8, 23. 2 Mac. 2, 10.  
15. Tu ai împlinit robului T u David, 
tat l meu, ce i-ai gr it ; c  ceea ce ai gr it 
cu  gura  Ta,  aceea  ai  împlinit  în  ziua  
aceasta cu mâna Ta !  

3 Reg. 8, 24.  
16. i acum, Doamne Dumnezeul lui 
Israel, împline te cele ce ai gr it c tre 
robul T u David, tat l meu, când ai zis : 
Nu va lipsi b rbat din tine care s ad  
înaintea fe ei Mele pe tronul lui Israel, 



pag. 582/1780 

dac  fiii t i î i vor p zi calea lor 
purtându-se dup  legea Mea, a a cum te-
ai purtat tu înaintea Mea.  

2 Reg. 7, 16. 3 Reg. 8, 25. Ps. 131, 11.  
17. Deci acum, Doamne Dumnezeul lui 
Israel, f  s  se adevereasc  cuvântul T u, 

tre robul T u David.  
3 Reg. 8, 17.  

18. Adev rat s  fie c  Dumnezeu va locui 
cu oamenii pe p mânt ? Dac  cerul i 
cerurile cerurilor nu Te încap, cu cât mai 
pu in Te va înc pea templul acesta pe 
care i l-am zidit eu ?  

3 Reg. 8, 27. 2 Paral. 2, 6. Is. 66, 1.  
19. Dar caut  la rug ciunea robului T u 
i la cererea lui, Doamne Dumnezeul 

meu ! Ascult  strigarea i ruga cu care 
robul T u se roag  înaintea Ta :  
20.  S  fie  ochii  T i  deschi i  ziua  i  
noaptea spre templul acesta i spre locul 
unde ai f duit s i pui numele T u, ca 

 ascul i rug ciunea cu care robul T u se 
va ruga în locul acesta.  

Deut. 12, 5; 31, 11. 3 Reg. 8, 29.  
21. S  iei aminte la cererile robului T u 
i ale poporului T u Israel, cu care se vor 

ruga ei în locul acesta ; s  auzi din locul 
ederii Tale, din ceruri, s  ascul i i s  

miluie ti.  
3 Reg. 8, 30.  

22. Când va gre i cineva împotriva 
aproapelui s u i i se va cere jur mânt ca 

 jure, jur mântul se va face înaintea 
jertfelnicului T u în templul acesta.  

Ie . 22, 11. 3 Reg. 8, 31.  
23.  Atunci  s  ascul i  din  cer  i  s  faci  
judecat  robilor T i : s  osânde ti pe cel 
vinovat, f când s  i se întoarc  asupra 
capului lui fapta sa i s  izb ve ti pe cel 
drept, dându-i dup  dreptatea lui.  

3 Reg. 8, 32.  
24. Când poporul T u Israel va fi b tut de 
du man, pentru c  a p tuit înaintea Ta, 
dar apoi se va întoarce c tre Tine, va 
preasl vi numele T u i va cere i se va 
ruga înaintea Ta, în templul acesta,  

Deut. 28, 25. 3 Reg. 8, 33-34.  
25. Atunci s  ascul i din cer i s  ier i 

catul poporului T u Israel i s -l întorci 
în p mântul pe care l-ai dat lor i 

rin ilor lor.  
26.  Când  se  va  încuia  cerul  i  nu  va  fi  
ploaie, pentru c  au p tuit ei înaintea 
Ta, i- i vor aduce rugi în locul acesta, 
vor m rturisi numele T u i se vor 
întoarce de la p catul lor pentru c  i-ai 
smerit,  

Lev 26, 19. Deut. 11, 17. 3 Reg. 8, 35.  
27. Atunci s  ascul i din cer i s  ier i 

catul robilor T i, al poporului T u 
Israel, ar tându-le calea cea bun  pe care 

 mearg , i s  trimi i ploaie p mântului 
u, pe care l-ai dat poporului T u de 

mo tenire.  
3 Reg. 8, 36.  

28. De va fi foamete pe p mânt, de va fi 
boal  molipsitoare, de va fi vânt 
dogorâtor sau p litur , l cust  sau omid , 
du manii de-i vor strâmtora în ara lor, 
stau în cet ile lor, de va fi orice necaz, 
orice boal ,  

2 Paral. 20, 9.  
29. Atunci orice rug ciune i orice cerere 
care se va face de orice om sau de tot 
poporul  T u  Israel,  când  ei  î i  vor  sim i  
fiecare necazul s u i durerea i î i vor 
întinde mâinile lor spre templul acesta,  
30. Tu s  ascul i din cer, din locul ederii 
Tale, i s  ier i ; s  dai fiec ruia dup  

ile lui, c ci Tu cuno ti inima lui i 
singur tii inima fiilor oamenilor,  

3 Reg. 8, 38.  
31. Pentru ca s  se team  de Tine i s  
umble în c ile Tale în toate zilele, cât vor 
tr i pe p mântul pe care l-ai dat p rin ilor 
no tri.  
32. Chiar i str inul, care nu este din 
poporul T u Israel, când va purcede din 

mânt dep rtat pentru numele T u cel 
mare, pentru mâna Ta cea puternic i 
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pentru bra ul T u cel înalt i va veni i se 
va ruga în templul acesta,  

3 Reg. 8, 41. Is. 55, 5-6.  
33. Tu s  ascul i din cer, din locul 

luirii Tale, i s -i împline ti tot 
lucrul pentru care str inul va striga c tre 
Tine, ca s tie toate popoarele 

mântului, de numele T u i s  se team  
de Tine, cum se teme poporul T u Israel, 
i s tie c  în numele T u este închinat 

templul pe care l-am zidit eu.  
34. Când poporul T u va pleca cu r zboi 
împotriva du manilor s i, pe drumul pe 
care-l vei trimite Tu i se va ruga ie, 
întorcându-se spre cetatea aceasta, care 

i-ai ales-o, i spre templul acesta pe care 
l-am zidit eu numelui T u,  

3 Reg. 8, 44.  
35. Atunci s  ascul i din cer rug ciunea 
lor i cererea lor i s  le faci dreptate.  

3 Reg. 8, 45.  
36. Când vor p tui ei înaintea Ta - c ci 
nu este om care s  nu p tuiasc  - i Tu 
Te vei sup ra pe ei i-i vei da du manilor 
lor  i  cei  ce  i-au  luat  robi  îi  vor  duce  în  

mânt dep rtat sau apropiat,  
3 Reg. 8, 46. Iov 15, 14. Pild. 20, 9. Eccl. 7, 20. 1 Ioan 1, 

8.  
37. i când ei, în p mântul în care vor fi 
robi i,  î i  vor  veni  în  sine  i  se  vor  
întoarce  i  i  se  vor  ruga  în  p mântul  
robiei lor, zicând : am p tuit, am f cut 

delege, vinova i suntem ;  
Num. 14, 40. Dan. 9, 3.  

38. Dac  se vor întoarce c tre Tine cu 
toat  inima lor i cu tot sufletul lor, în 

mântul robiei lor, unde ei se vor afla 
du i robi i se vor ruga, întorcându-se 
spre p mântul lor, pe care Tu l-ai dat 

rin ilor lor i spre cetatea care i-ai 
ales-o i spre templul pe care l-am zidit 
eu numelui T u,  

1 Reg. 7, 6. 3 Reg. 8, 47-48.  
39. Atunci s  ascul i din cer, din locul 
ederii Tale, rug ciunea lor i cererea lor, 

i s  le faci dreptate i s  ier i pe poporul 
u de ceea ce a p tuit înaintea Ta.  

Ps. 33, 15.  
40. Dumnezeul meu, s i fie ochii T i 
deschi i i urechile Tale cu luare aminte 
la rug ciunea care i se va face în locul 
acesta.  

3 Reg. 8, 52. 2 Paral. 7, 15.  
41. i acum, Doamne Dumnezeule, 
scoal -Te i vino la locul de odihn  al 

u, Tu i chivotul puterii Tale. Preo ii 
i, Doamne Dumnezeule, se vor 

îmbr ca întru mântuire i cuvio ii T i se 
vor desf ta de bun i.  

Num. 10, 35. Ps. 131, 8, 9.  
42. Doamne Dumnezeule, s  nu- i 
întorci fa a Ta nici de la unsul T u, ci 
adu- i aminte de îndur rile cele c tre 
David, robul T u».  

3 Reg. 7, 13, 15. Ps. 131, 10.  
CAP. 7 

vâr irea sfin irii. 
1. Când a sfâr it Solomon rug ciunea, s-a 
pogorât foc din cer i a mistuit arderea de 
tot i jertfele, i slava Domnului a umplut 
templul.  

Ie . 24, 16. 3 Reg. 18, 38. 2 Mac. 2, 10.  
2. Atunci n-au putut preo ii s  intre în 
templul Domnului din pricina slavei lui 
Dumnezeu care umpluse templul.  

3 Reg. 8, 11.  
3. i to i fiii lui Israel, v zând cum s-a 
coborât focul i slava Domnului peste 
templu, au c zut cu fa a la p mânt pe 
pardoseal , s-au închinat i au sl vit pe 
Domnul : «C  este bun, c  în veac este 
mila Lui !»  

2 Paral. 5, 13. 1 Ezd. 3, 11.  
4. Apoi regele i tot poporul au început s  
aduc  jertfe înaintea fe ei Domnului.  

3 Reg. 8, 62.  
5. Regele Solomon a adus jertf  dou zeci 
i dou  de mii de boi i o sut  dou zeci 

de mii de oi ; a a au sfin it templul lui 
Dumnezeu regele i tot poporul.  

3 Reg. 8, 63.  
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6. Preo ii st teau la slujbele lor i levi ii 
cu instrumentele de cântare ale 
Domnului, pe care le f cuse regele 
David, ca s  laude pe Domnul : «C  în 
veac este mila Lui» ; c ci David cu 
acestea Îl sl vea, iar preo ii trâmbi au din 
trâmbi e înaintea lui, iar Israelul tot st tea 
de fa .  

Num. 10, 10. 1 Paral. 16, 5. Sir. 50, 18.  
7. Apoi a mai sfin it Solomon i mijlocul 
cur ii care era înaintea templului 
Domnului ; c ci a adus acolo arderile de 
tot i gr simea jertfelor de împ care, 
fiindc  jertfelnicul cel de aram  pe care îl 

cuse Solomon nu putea cuprinde 
arderile de tot i prinoasele de pâine i de 
gr sime.  

3 Reg. 8, 64.  
8. În vremea aceea a f cut Solomon 

rb toare de apte zile i împreun  cu el 
a pr znuit tot Israelul, adunare foarte 
mare, venit  de la intrarea Hamatului, 
pân  la râul Egiptului.  

Num. 13, 22. 3 Reg. 8, 65.  
9. Iar în ziua a opta au s rb torit 
încheierea s rb torii, c ci sfin irea 
jertfelnicului a inut apte zile, iar 

rb toarea alte apte zile.  
3 Reg. 8, 2, 65. Ioan 7, 37.  

10. i în ziua a dou zeci i treia a lunii a 
aptea, regele a dat drumul la corturile 

sale poporului, care se bucura i se 
veselea de binele ce d duse Domnul lui 
David, lui Solomon i poporului S u 
Israel.  

3 Reg. 8, 66.  
11. Astfel a ispr vit Solomon templul 
Domnului i casa regelui ; tot ce pl nuise 
Solomon în inima sa s  fac  pentru 
templul Domnului i pentru casa sa, le-a 
ispr vit dup  dorin .  

3 Reg. 9, 1.  
12.  Atunci  S-a  ar tat  Domnul  lui  
Solomon, noaptea, i i-a zis : «Am auzit 
ruga ta i Mi-am ales locul acesta s  fie 
templu pentru aducerea de jertfe.  

Deut. 12, 5. Ioan 4, 20.  
13. De voi încuia cerul i nu va fi ploaie, 
de voi porunci l custei s  m nânce ara, 
sau voi trimite vreo boal  molipsitoare 
asupra poporului Meu  
14. i se va smeri poporul Meu, care se 
nume te cu numele Meu, i se vor ruga i 
vor c uta fa a Mea, i se vor întoarce de 
la c ile lor cele rele, atunci îi voi auzi din 
cer, le voi ierta p catele lor i le voi 

dui ara.  
Deut. 28, 10. Ps. 59, 2; 105, 6. Am. 9, 12.  

15. Acum ochii Mei vor fi deschi i i 
urechile Mele vor fi cu luare-aminte la 
rug ciunea ce se va face în locul acesta.  

2 Paral. 6, 40.  
16.  C ci  am  ales  acum  i  am  sfin it  
templul  acesta,  pentru  ca  s  fie  numele  
Meu acolo în veci ; i ochii Mei i inima 
Mea s  fie acolo în toate zilele.  

3 Reg. 9, 3. 3 Mac. 2, 8.  
17. Dac  tu vei umbla înaintea fetei 
Mele, cum a umblat David, tat l t u, i 
vei face toate câte i-am poruncit, i vei 

zi rânduielile i legile Mele,  
18. Atunci î i voi înt ri tronul regatului 

u, dup  cum am f duit lui David, 
tat l t u, când am zis : Nu va lipsi din 
tine b rbat care s  domneasc  peste 
Israel.  

2 Reg. 7, 12. 3 Reg. 9, 5. 1 Paral. 17, 11-12.  
19. Iar dac  v  ve i abate i ve i p si 
rânduielile Mele i poruncile Mele, care 
vi le-am dat, i v  ve i duce i ve i începe 
a sluji la al i dumnezei i v  ve i închina 
lor,  

3 Reg. 9, 6.  
20.  Atunci  voi  stârpi  pe  Israel  de  pe  fa a  

mântului Meu pe care l-am dat lor, i 
templul acesta pe care l-am sfin it 
numelui Meu, îl voi lep da de la fa a 
Mea, iar pe Israel îl  voi da de pild i de 
ocar  la toate popoarele ;  

Deut. 4, 26. Iosua 23, 16. Ier. 7, 15.  
21. Iar de templul acesta înalt va r mâne 
uimit tot cel ce va trece pe lâng  el, i va 
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zice : Pentru ce a f cut a a Domnul cu 
mântul acesta i cu templul acesta ?  

Deut. 29, 24-25. 3 Reg. 9, 8. Ier. 22, 8.  
22. i vor zice : Pentru c  au p sit pe 
Domnul Dumnezeul p rin ilor lor, Care i-
a scos din p mântul Egiptului, i pentru 

 s-au lipit de al i dumnezei i s-au 
închinat i au slujit lor, pentru aceea a 
adus El asupra lor toate relele acestea».  
CAP. 8 
Cet ile zidite de Solomon. Jertfele i 
cor biile lui. 
1. Dup  sfâr irea celor dou zeci de ani, 
în care Solomon a zidit templul 
Domnului i casa sa,  

3 Reg. 9, 10.  
2. A zidit Solomon cet ile pe care i le 

ruise Hiram i a a ezat în ele pe fiii lui 
Israel.  

3 Reg. 9, 11-12.  
3. Apoi a plecat Solomon împotriva 
Hamat- obei i a luat-o  

Num. 13, 22.  
4. i a zidit el Tadmorul, în pustiu, i 
toate cet ile cele pentru provizii, pe care 
le întemeiase în Hamat.  
5. El a mai zidit de asemenea Bet-
Horonul de Sus i Bet-Horonul de Jos, 
înt rindu-le cu ziduri de jur-împrejur, cu 
por i i cu z voare ;  

3 Reg. 9, 17.  
6. Baalatul i toate cet ile pentru 
provizii, pe care le avea Solomon, i toate 
cet ile pentru carele de r zboi, cet ile 
pentru c re i i tot ce a dorit Solomon 

 zideasc  în Ierusalim, în Liban, în tot 
mântul st pânirii lui.  

3 Reg. 9, 18-19.  
7. Tot poporul care a r mas din Hetei, 
Amorei, Ferezei, Hevei, Iebusei, care nu 
erau dintre fiii lui Israel ;  

3 Reg. 9, 20.  
8. Pe copiii lor care au r mas în ar  dup  
ei i pe care fiii lui Israel nu i-au stârpit, 
Solomon i-a f cut oameni de corvoad  
pân  în ziua de ast zi.  

Iosua 16, 10. Jud. 1, 28. 3 Reg. 9, 21.  
9. Iar pe fiii lui Israel, Solomon nu i-a 

cut oameni de corvoad  pentru lucr rile 
lui  ;  pe  ei  îns  îi  avea  pentru  osta i  

petenii peste g rzi i pentru c petenii 
peste carele i c re ii lui.  
10. Regele Solomon avea dou  sute 
cincizeci de conduc tori mari care 
supravegheau oamenii la lucru.  

3 Reg. 9, 23.  
11. Iar pe fiica lui Faraon, Solomon a 
mutat-o din cetatea lui David în casa pe 
care o zidise pentru ea ; c ci zicea el : 
Femeia mea nu trebuie s  locuiasc  în 
casa lui David, regele lui Israel, pentru c  
acea cas  este sfânt  de când a intrat în ea 
chivotul Domnului.  

3 Reg. 9, 24.  
12. Atunci a început Solomon s  aduc  
arderi de tot Domnului pe jertfelnicul pe 
care-l f cuse pentru Domnul înaintea 
pridvorului,  
13. Pentru ca s  se aduc  pe el arderi de 
tot, dup  rânduial i dup  porunca lui 
Moise, în fiecare zi, în toate zilele de 
odihn , la lunile noi i la cele trei 

rb tori de peste an : la s rb toarea 
azimelor, la s rb toarea s pt mânilor i 
la s rb toarea corturilor.  

Ie . 23, 14-15. Lev 24, 8. 3 Reg. 9, 25.  
14. i a a ezat el, dup  rânduiala lui 
David, tat l s u, preo ii s i fac  slujba 
lor, cu rândul ; i tot cu rândul a rânduit 

 fie de straj  levi ii, s  cânte cânt rile 
de laud i s  slujeasc  pe preo i, dup  
rânduiala de fiecare zi ; pe u ieri, dup  
cetele lor, i-a rânduit la fiecare u , 
pentru c  a a poruncise David, omul lui 
Dumnezeu.  

1 Paral. 23, 6; 24, 1; 27, 1. Luc. 1, 8.  
15.  i  nu  s-a  f cut  întru  nimic  nici  o  
abatere de la poruncile regelui, cele 
pentru preo i i pentru levi i, i nici de la 
cele pentru vistierie.  
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16. A a s-a s vâr it toat  lucrarea lui 
Solomon din ziua punerii temeliei la 
templul Domnului pân  la terminarea lui.  
17. Atunci s-a dus Solomon la E ion-
Gheber i la Elot, pe rmul m rii, care 
este în ara lui Edom.  

3 Reg. 9, 26-27.  
18. Iar Hiram i-a trimis cu slugile sale 
cor bii i robi, cunosc tori ai m rilor, 
care s-au dus cu slugile lui Solomon la 
Ofir i au luat de acolo patru sute 
cincizeci de talan i de aur i i-au adus 
regelui Solomon.  
CAP. 9 
Regina din Saba cerceteaz  pe 
Solomon 
1. Auzind regina din Saba de faima lui 
Solomon i voind s -l încerce cu întreb ri 
grele, a venit la Ierusalim cu foarte mult  
bog ie, cu c mile înc rcate cu aromate, 
cu aur mult i pietre scumpe ; i a venit la 
Solomon i i-a gr it lui toate câte avea în 
sufletul ei.  

3 Reg. 10, 1. Mat. 12, 42. Luc. 11, 31.  
2. i i-a dezlegat Solomon toate 
întreb rile ei i nu s-a g sit nimic 
necunoscut pentru Solomon, încât s  nu-i 
dezlege el.  

3 Reg. 10, 3.  
3. V zând regina din Saba în elepciunea 
lui Solomon i casa pe care o zidise el,  

3 Reg. 10, 4-5.  
4. Mânc rile de la masa lui, locurile de 
edere ale robilor lui, rânduiala 

slujitorilor lui i îmbr mintea lor, 
paharnicii lui, îmbr mintea lor i 
arderile  de  tot  pe  care  le  aducea  în  
templu, a r mas uimit .  
5. i a zis regelui : «Cele ce am auzit eu 
în ara mea despre lucrurile tale i despre 
în elepciunea ta, sunt adev rate ;  

3 Reg. 10, 6.  
6. Dar eu n-am crezut vorbele ce mi se 
spuneau, pân  ce n-am venit i n-am 

zut cu ochii mei. i iat  nici pe 

jum tate nu mi s-a gr it de m rirea 
în elepciunii tale ; tu întreci cu mult 
faima auzit  de mine, despre tine.  
7. Ferici i sunt oamenii t i i fericite sunt 
aceste slugi ale tale, care- i stau 
totdeauna înainte i- i ascult  
în elepciunea !  

3 Reg. 10, 8. Mat. 13, 16-17.  
8. Binecuvântat s  fie Domnul 
Dumnezeul t u Care a binevoit s  te pun  
pe tronul S u, pentru ca s  fii rege în 
numele Domnului Dumnezeului t u. Din 
dragostea pe care Dumnezeul t u o are 

tre Israel, ca s -l înt reasc  în veci, te-a 
cut rege peste el, ca s  faci judecat i 

dreptate».  
3 Reg. 10, 9. 2 Paral. 2, 11.  

9. i a d ruit ea regelui o sut  dou zeci 
de talan i de aur i mul ime mare de 
aromate i de pietre scumpe ; asemenea 
aromate, ca cele d ruite de regina din 
Saba  regelui  Solomon,  nu  se  mai  

zuser .  
3 Reg. 10, 10.  

10. În vremea aceea slugile lui Hiram i 
slugile lui Solomon, care-i aduceau aur 
de  la  Ofir,  îi  aduseser i  lemn  ro u  i  
pietre scumpe.  

3 Reg. 10, 11.  
11. Din acest lemn ro u f cuse regele 
sc rile de la templul Domnului i de la 
casa domneasc , precum i chitare i 
harpe pentru cânt re i. Astfel de lemn nu 
se mai v zuse niciodat  înainte în ara lui 
Iuda.  
12. Iar regele Solomon a dat reginei din 
Saba tot ce ea a dorit i a cerut, afar  de 
darul pe care i l-a dat pentru lucrurile pe 
care ea le adusese regelui. i a a s-a 
întors înapoi în ara sa, ea i slugile sale.  

3 Reg. 10, 13.  
13. Greutatea aurului care i se adusese lui 
Solomon într-un an era de ase sute 
aizeci i ase de talan i de aur.  

3 Reg. 10, 14.  
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14. Afar  de acestea, mai aduceau lui 
Solomon aur i argint solii de la diferite 
popoare i negustorii, precum i to i regii 
Arabiei i conduc torii de provincii.  
15. Regele Solomon a f cut dou  sute de 
scuturi mari de aur cioc nit în care au 
intrat câte ase sute de sicli de aur de 
fiecare scut cioc nit.  

3 Reg. 10, 16; 14, 26.  
16. i trei sute de scuturi mici, tot de aur 
cioc nit, în care au intrat câte trei sute de 
sicli de aur de fiecare scut. Pe acestea le-
a pus regele în Casa P durii din Liban.  
17. Apoi a f cut regele un tron mare de 
os de filde i l-a îmbr cat peste tot cu 
aur curat,  

3 Reg. 10, 18.  
18. Iar la tron a f cut ase trepte de suit,  
un sc unel de aur pentru picioare, prins 
de tron, rezem tori de o parte i de alta a 
locului de edere i doi lei care st teau 
lâng  rezem tori  
19. i înc  doisprezece lei care st teau 
acolo pe cele ase trepte de o parte i de 
alta. A a tron nu se mai g sea în nici un 
regat.  
20. Toate vasele de b ut ale regelui 
Solomon erau de aur i toate vasele din 
Casa P durii din Liban erau de aur ales. 
În zilele lui Solomon argintul se socotea 
ca nimic,  

3 Reg. 10, 21.  
21. C ci cor biile regelui umblau la 
Tarsis cu slugile lui Hiram i la trei ani o 
dat  se întorceau aducând aur i argint, 
filde , maimu e i p uni.  

3 Reg. 10, 22.  
22. Astfel Solomon a întrecut pe to i regii 

mântului în bog ie i în elepciune.  
3 Reg. 10, 23. 2 Paral. 1, 12.  

23. i to i regii rilor c utau s  vad  pe 
Solomon, ca s -i asculte în elepciunea pe 
care i-o pusese Dumnezeu în inima lui.  

Iac. 1, 5.  

24. i fiecare din ei îi aducea vase de 
argint, de aur, ve minte, arme, aromate, 
cai i catâri, în fiecare an.  
25. Solomon avea patru mii de iesle 
pentru caii de pe la carele lui i 
dou sprezece mii de c re i, a eza i în 
cet ile unde avea carele i pe lâng  rege 
în Ierusalim.  

3 Reg. 4, 26; 10, 26.  
26. El domnea peste to i regii, de la râul 
Eufrat pân  la ara Filistenilor i pân  la 
hotarul Egiptului.  

3 Reg. 4, 21.  
27.  i  a  f cut  regele  s  fie  aurul  i  
argintul pre uit în Ierusalim ca pietrele de 
pe drum, iar cedrii, din pricina mul imii 
lor, i-a f cut s  fie pre ui i ca smochinii 
cei s lbatici de prin locuri joase.  

3 Reg. 10, 27. 2 Paral. 1, 15.  
28. Cai pentru Solomon i se aduceau din 
Egipt i din toate rile.  
29. Celelalte fapte ale lui Solomon, de la 
cele dintâi pân  la cele din urm , sunt 
scrise în cartea lui Natan proorocul, în 
proorocia lui Ahia ilonitul i în 
vedeniile lui Ido v torul despre 
Ieroboam, fiul lui Nabat.  

3 Reg. 1, 11; 11, 41.  
30. Solomon a domnit în Ierusalim peste 
tot Israelul patruzeci de ani.  

3 Reg. 11, 42.  
31. Apoi a r posat Solomon cu p rin ii 

i i l-au îngropat în cetatea lui David, 
tat l s u. Iar în locul lui s-a f cut rege 
Roboam, fiul s u.  

3 Reg. 11, 43.  
CAP. 10 
Roboam i dezbinarea regatului. 
1. Atunci s-a dus Roboam la Sichem, 
pentru c  la Sichem se adunaser  to i 
Israeli ii, ca s -l fac  rege.  

3 Reg. 12, 1.  
2. Când a auzit de aceasta Ierobnam, fiul 
lui Nabat, care se afla în Egipt, unde 
fugise de regele Solomon, s-a întors 
Ieroboam din Egipt.  
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3 Reg. 11, 40; 12, 2.  
3. Iar Israeli ii au trimis i l-au chemat. 
Venind deci Ieroboam i tot Israelul, au 
gr it lui Roboam a a :  
4. «Tat l t u a pus jug greu pe noi. Tu 
îns  u ureaz -ne de munca silnic  a 
tat lui t u i de jugul cel greu, care l-a 
pus el pe noi i î i vom sluji».  
5. Iar Roboam le-a zis : «Veni i peste trei 
zile la mine !» i s-a împr tiat poporul.  

3 Reg. 12, 5.  
6. Atunci s-a sf tuit regele Roboam cu 

trânii care fuseser  sfetnicii lui 
Solomon, tat l lui, cât a tr it el i le-a zis 
: «Cum m  sf tui i s  r spund poporului 
acestuia ?»  

3 Reg. 12, 6.  
7. Iar ei i-au zis : «De vei fi bun acum cu 
poporul acesta, de le vei face pe plac i le 
vei vorbi cu blânde e, atunci ei î i vor fi 
robi în toate zilele».  

3 Reg. 12, 6.  
8. Dar el n-a inut seama de sfatul ce i-au 
dat b trânii, ci a început s  se sf tuiasc  
cu oamenii cei tineri care crescuser  cu el 
i-i avea ca sfetnici pe lâng  sine  

3 Reg. 12, 8.  
9. i le-a zis : «Ce m  sf tui i s  r spund 
poporului acestuia, care mi-a gr it a a : 

ureaz -ne jugul pe care tat l t u l-a 
pus pe noi ?»  
10. Oamenii cei tineri, care crescuser  cu 
el, i-au r spuns i i-au zis : «Poporului 
care i-a vorbit : Tat l t u a pus jug greu 
peste noi, iar tu u ureaz -ni-l, spune-le 

a  :  Degetul  meu  cel  mic  e  mai  gros  
decât mijlocul tat lui meu.  

3 Reg. 12, 10.  
11. Tat l meu a pus jug greu pe voi, eu 
îns  voi m ri jugul vostru ; tat l meu v-a 
pedepsit cu biciul, eu îns  v  voi bate cu 
scorpioane».  

3 Reg. 12, 11.  
12. i a venit Ieroboam împreun  cu tot 
poporul la Roboam, în ziua a treia, dup  

cum le poruncise regele, când zisese : 
«Veni i la mine peste trei zile».  

3 Reg. 12, 12. Sir. 47, 27.  
13. Atunci regele le-a r spuns cu 
asprime, c ci n-a inut seam  regele 
Roboam de sfatul b trânilor, ci le-a gr it 
dup  sfatul oamenilor tineri a a :  
14. «Tat l meu pus jug greu peste voi, eu 
îns  îl voi m ri ; tat l meu v-a pedepsit 
cu biciul ; eu îns  v  voi bate cu 
scorpioane».  
15. i n-a ascultat regele de popor, pentru 

 a a fusese rânduit de la Dumnezeu, ca 
i împlineasc  Domnul cuvântul S u, 

pe care-l gr ise prin Ahia ilonitul lui 
Ieroboam, fiul lui Nabat.  

3 Reg. 11, 29-31; 12, 15.  
16. Când tot Israelul a v zut c  regele nu-
l ascult , atunci poporul a r spuns 
regelui, zicând : «Ce parte mai avem noi 
cu David ? Nu mai avem nimic cu fiul lui 
Iesei. La corturi, Israele ! Davide, vezi de 
casa ta !» i s-au împr tiat to i Israeli ii 
pe la corturile lor.  

2 Reg. 20, 1. 3 Reg. 12, 16.  
17. Iar Roboam a r mas rege numai peste 
fiii lui Israel care locuiau în cet ile Iudei.  
18. Atunci regele Roboam a trimis 
împotriva lor pe Adoniram, care era 

petenie peste strânsul d rilor ; dar fiii 
lui Israel l-au b tut cu pietre i el a murit. 
Iar regele Roboam s-a gr bit s  se suie în 
carul s u, ca s  fug  la Ierusalim.  

3 Reg. 4, 6; 12, 18.  
19. A a s-a desp it Israel de casa lui 
David, pân  în ziua de ast zi.  
CAP. 11 
Roboam se preg te te de r zboi. 
1. Atunci a venit Roboam la Ierusalim i 
a  strâns  din  casa  lui  Iuda  i  a  lui  
Veniamin o sut aptezeci de mii de 
osta i ale i, ca s  lupte în Israel i s  
întoarc  regatul iar i sub st pânirea lui 
Roboam.  

3 Reg. 12, 21.  
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2.  i  a  fost  cuvântul  Domnului  spre  
emaia, omul lui Dumnezeu i i-a zis :  

3 Reg. 12, 22.  
3. «Spune lui Roboam, fiul lui Solomon, 
regele Iudei i la tot Israelul din neamul 
lui Iuda i al lui Veniamin :  
4. A a zice Domnul : S  nu merge i i s  
nu face i r zboi cu fra ii vo tri. 
Întoarce i-v  fiecare la casa voastr , c ci 
de Mine s-a f cut acest lucru !» i au 
ascultat ei de cuvintele Domnului i s-au 
întors înapoi din drumul lor împotriva lui 
Ieroboam.  

3 Reg. 12, 24. 2 Paral. 10, 15.  
5.  Roboam  edea  în  Ierusalim  i  a  
împrejmuit cet ile lui Iuda cu ziduri.  
6. El a înt rit Betleemul, Etamul i Tecoa 
;  

Fac. 35, 19.  
7. Bet- urul, Soco i Adulamul,  
8. Gatul, Mare a i Ziful,  
9. Adoraimul, Lachi ul i Azeca,  
10. ora, Aialonul i Hebronul, care se 
aflau  în  neamul  lui  Iuda  i  al  lui  
Veniamin.  
11. Cet ile acestea le-a înt rit el cu 
ziduri i a a ezat în ele c petenii i 
magazii pentru inut pâine, untdelemn i 
vin.  
12. Fiec rei cet i i-a dat scuturi i suli e 
i le-a înt rit cu foarte mare t rie. i a a a 
mas cu el Iuda i Veniamin.  

13. Apoi s-au adunat la el din toate 
ile preo ii i levi ii, care erau în tot 

mântul lui Israel,  
14. C ci levi ii i-au p sit a ez rile i 
locurile lor, st pânite de ei, i au venit în 
Iuda i la Ierusalim, din pricin  c  
Ieroboam i fiii lui îi îndep rtaser  din 
dreg toria preo iei Domnului  

Num. 35, 2. 3 Reg. 12, 31.  
15. i pentru c  Ieroboam î i pusese 
preo i pentru în imi i pentru apii i 
vi eii pe care îi f cuse el.  

3 Reg. 12, 31. 2 Paral. 13, 9.  

16. Iar dup  ei au venit la Ierusalim din 
toate semin iile lui Israel i aceia care î i 
aveau inima îndreptat  s  caute pe 
Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca 

 aduc  jertf  Domnului Dumnezeului 
rin ilor lor.  

17. i a a au înt rit ace tia regatul lui 
Iuda i l-au sprijinit pe Roboam, fiul lui 
Solomon, timp de trei ani., pentru c  trei 
ani a umblat el pe c ile lui David i ale 
lui Solomon.  

2 Paral. 12, 1.  
18. Roboam i-a luat de femeie pe 
Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David 
i al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui 

Iesei.  
1 Reg. 16, 6.  

19. Aceasta i-a n scut fii pe Ieu , pe 
emaria i pe Zaham.  

20. Dup  ea a mai luat pe Maaca, fiica lui 
Abesalom, care i-a n scut pe Abia, pe 
Atai, pe Ziza i pe elomit.  

2 Paral. 13, 2.  
21. Roboam îns  iubea pe Maaca, fiica 
lui Abesalom, mai mult decât pe toate 
femeile i decât pe toate concubinele 
sale, c ci el a avut optsprezece femei i 
aizeci de concubine i a n scut cu ele 

dou zeci i opt de b ie i i aizeci de fete.  
3 Reg. 15, 2.  

22. i a pus Roboam pe Abia, fiul 
Maac i, conduc tor peste fra ii lui, pentru 

 pe el voia s -l fac  rege.  
3 Reg. 15, 1.  

23. i a lucrat în elep te, c ci i-a 
împ it to i feciorii s i în toate cet ile 
înt rite din tot p mântul lui Iuda i al lui 
Veniamin i le-a dat între inere mare i 
le-a c utat mul ime de femei.  
CAP. 12 

zboiul cu ac. Moartea lui 
Roboam. 
1. Dup  ce s-a înt rit regatul lui Roboam 
i a ajuns destul de puternic, Roboam a 
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sit legea Domnului i dimpreun  cu 
el i tot Israelul.  

Deut. 32, 15. 3 Reg. 14, 22. 2 Paral. 11, 17.  
2. Dar pentru c  s-au ab tut ei de la 
Domnul, de aceea în anul al cincilea al 
domniei lui Roboam, ac, regele 
Egiptului, a plecat cu r zboi împotriva 
Ierusalimului,  

2 Reg. 8, 8. 3 Reg. 14, 25.  
3. Cu o mie dou  sute de care de r zboi i 
cu aizeci de mii de c re i ; iar poporul, 
care venise cu el din Egipt : Libieni, 
Suchieni i Etiopieni, era foarte numeros.  
4. Ace tia au luat cet ile înt rite din Iuda 
i au venit la Ierusalim.  

5. Atunci emaia proorocul a venit la 
Roboam i la c peteniile lui Iuda, care se 
strânseser  la Ierusalim din pricina lui 

ac  i  le-a  zis  :  «A a  zice  Domnul  :  
Pentru c  M-a i p sit, de aceea v  las 
pe mâinile lui ac».  

2 Paral. 15, 2.  
6. Iar c peteniile lui Israel i regele s-au 
smerit i au zis : «Drept este Domnul !»  

Dan. 9, 14.  
7. Când a v zut Domnul c  ei s-au smerit, 
atunci a fost cuvântul Domnului din nou 

tre emaia i a zis : «S-au smerit ; nu-i 
voi mai stârpi i în curând le voi da i 
izb vire. Mânia Mea nu se va mai v rsa 
asupra Ierusalimului prin mâna lui ac.  

Ier. 18, 8.  
8.  Dar  ei  tot  vor  fi  slugile  lui  ca  s  
cunoasc  ce înseamn  s -Mi slujeasc  
Mie i ce înseamn  s  slujeasc  regatelor 

mântului».  
9. Atunci a venit ac, regele Egiptului, 
la Ierusalim i a luat vistieriile templului 
Domnului i vistieriile casei regelui ; tot 
ce  a  g sit,  a  luat  ;  a  luat  i  scuturile  cele  
de aur, pe care le f cuse Solomon.  

3 Reg. 10, 17; 14, 26. 2 Paral. 9, 15.  
10. Iar regele Roboam a f cut în locul lor 
scuturi de aram i le-a dat în mâinile 

peteniilor de peste g rzi, care p zeau 
intrarea la casa regelui.  

3 Reg. 14, 27.  
11. i numai când mergea regele la 
templul Domnului, numai atunci venea 
garda i le purta i pe urm  le aducea 
iar i în casa de gard .  
12.  Dup  ce  s-a  smerit  Roboam,  s-a  
îndep rtat mânia Domnului de la el i nu 
l-a nimicit cu totul. Afar  de aceasta i în 
Iuda se g sea câte ceva bun.  

3 Reg. 14, 13; 21, 29.  
13.  A a  s-a  înt rit  iar  regele  Roboam  în  
Ierusalim i a domnit. Roboam era de 
patruzeci i unu de ani când s-a f cut rege 
i a domnit aptesprezece ani în 

Ierusalim, în cetatea pe care o alesese 
Domnul dintre toate semin iile lui Israel, 
ca  s i  pun  numele  în  ea.  Pe  mama lui  
Roboam o chema Naama Amonita.  

3 Reg. 14, 21.  
14. Dar a f cut el rele, pentru c  nu i-a 
îndreptat inima sa ca s  caute pe Domnul.  
15. Faptele lui Roboam, cele dintâi i 
cele de pe urm , sunt scrise în amintirile 
lui emaia proorocul i ale lui Ido 

torul în spi ele neamurilor. Roboam 
a purtat r zboaie cu Ieroboam în toate 
zilele vie ii lor.  

3 Reg. 14, 28; 15, 6.  
16. Apoi a r posat Roboam cu p rin ii s i 
i a fost îngropat în cetatea lui David. Iar 

în locul lui s-a f cut rege Abia, fiul s u.  
3 Reg. 14, 31.  

CAP. 13 
Abia, regele Iudei. R zboiul lui cu 
Ieroboam, regele lui Israel. 
1. Abia a început s  domneasc  peste 
Iuda în anul al optsprezecelea al domniei 
lui Ieroboam.  

3 Reg. 15, 1.  
2.  i  a  domnit  trei  ani  în  Ierusalim.  Pe  
mama lui  o  chema Maaca i  era  fiica  lui  
Uriel din Ghibea i a fost r zboi i între 
Abia i Ieroboam.  

3 Reg. 15, 2. 2 Paral. 11, 20.  
3. Abia a început r zboiul cu o armat  
numai de oameni viteji, adic  de patru 
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sute de mii de oameni ale i. Iar Ieroboam 
a ie it împotriva lui la lupt  cu opt sute 
de mii de oameni, tot numai oameni ale i 
i viteji.  

3 Reg. 15, 7.  
4. Abia cu armata sa s-a a ezat pe vârful 
muntelui emaraim, unul dintre mun ii 
lui Efraim i a zis : «Asculta i-m , 
Ieroboame i voi to i Israeli ii.  
5. Nu ti i voi, oare, c  Domnul 
Dumnezeul lui Israel a dat lui David 
domnia peste Israel în veci, lui i fiilor 
lui, prin leg mânt ve nic ?  
6. Dar s-a sculat Ieroboam, fiul lui Nabat, 
care era rob la Solomon, fiul lui David, i 
s-a r zvr tit împotriva st pânului s u.  

3 Reg. 11, 26.  
7.  Atunci  s-au  strâns  împrejurul  lui  
oameni netrebnici, oameni înr i i s-au 
îndârjit împotriva lui Roboam, fiul lui 
Solomon ; iar Roboam era tân r i cu 
inima  fricoas i  n-a  putut  s  li  se  
împotriveasc .  
8.  Voi  i  acum  zice i  c  pute i  s  v  
împotrivi i regatului Domnului, care se 
afl  în mâna fiilor lui David, pentru c  
sunte i o mul ime mare de popor i ave i 
vi ei de aur, pe care vi i-a f cut Ieroboam, 
ca dumnezei.  

3 Reg. 12, 28.  
9. N-a i izgonit voi oare pe preo ii 
Domnului, pe fiii lui Aaron i pe levi i, i 
nu v-a i f cut voi oare singuri preo i dup  
pilda popoarelor din celelalte ri ? La 
voi, oricine vine s  se cur easc  cu un 
vi el i cu apte berbeci, se face preot 
celui ce nu este dumnezeu.  

3 Reg. 12, 31. 2 Paral. 11, 15.  
10. Iar la noi Domnul este Dumnezeul 
nostru ; noi nu L-am p sit i slujbele 
cele c tre Domnul le fac preo ii, care sunt 
dintre fiii lui Aaron i levi ii, care sunt la 
slujba de straj .  
11. Ei fac s  se ridice în fiecare diminea  
i  în  fiecare  sear  fum  de  arderi  de  tot  

tre Domnul, cum i fum de t mâieri 
bine mirositoare ; i a eaz  în rânduri 
pâinile punerii înainte pe masa cea curat  
i aprind policandrele cele de aur i 

candelele lui, ca s  ard  în fiecare sear , 
pentru c  noi p zim legea Domnului 
Dumnezeului nostru, iar voi L-a i p sit.  

Ie . 27, 21. Lev 8, 35; 24, 4-6.  
12. i iat , noi avem în fruntea noastr  pe 
Dumnezeu i pe preo ii Lui i trâmbi ele 
cele r sun toare, ca s  r sune cu vuiet 
mare împotriva voastr . Fii ai lui Israel, 

 nu v  lupta i cu Domnul Dumnezeul 
rin ilor vo tri, c  nu ve i avea nici un 

spor».  
Num. 10, 9; 14, 41. Deut. 20, 4.  

13. Dar Ieroboam a trimis o ceat  mare 
de oameni care stau la pând , s  
înv luiasc  pe Iuda i s  le cad  în spate, 

a c  ei se aflau în fa a lui Iuda, iar cei 
de la pând  în spatele lui.  

Iosua 8, 4.  
14. Dar Iudeii au prins de veste aceasta i 
au început lupta i în fa i în spate i au 
strigat c tre Domnul, iar preo ii au 
trâmbi at din trâmbi e.  

Num. 10, 9. Iosua 6, 4.  
15. Atunci au ridicat Iudeii strig t mare. 
Dar  când  Iudeii  au  ridicat  strig tul,  
Dumnezeu a lovit pe Ieroboam i pe to i 
Israeli ii în fa a lui Abia i a lui Iuda.  
16. i au fugit fiii lui Israel din fa a celor 
din Iuda i Dumnezeu i-a dat în mâinile 
lor.  
17. Iar Abia dimpreun  cu poporul lui le-
a dat o lovitur  puternic i au c zut 
mor i din Israel cinci sute de mii de 
oameni ale i.  
18. Atunci s-au smerit fiii lui Israel, iar 
fiii lui Iuda s-au f cut puternici, pentru c  
au n jduit în Domnul Dumnezeul 

rin ilor lor.  
Ps. 105, 42.  
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19. Abia l-a fug rit din urm  pe Ieroboam 
i i-a luat cet ile Betelul cu satele lui, 

Ie ana cu satele ei i Efronul cu satele lui.  
3 Reg. 12, 29. Ioan 11, 54.  

20. Dup  aceea Ieroboam n-a mai avut 
putere s  se împotriveasc  în toate zilele 
lui Abia. i l-a lovit Domnul i a murit.  
21. Iar Abia s-a înt rit. El i-a luat 
paisprezece femei i a n scut cu ele 
dou zeci i doi de b ie i i aisprezece 
fete.  
22. Celelalte fapte ale lui Abia, purt rile 
sale i vorbele sale sunt scrise în 
amintirile lui Ido proorocul.  

3 Reg. 15, 3.  
CAP. 14 
Asa sf râm  idolii i biruie pe 
Etiopieni. 
1. Apoi a r posat Abia cu p rin ii s i i l-
au îngropat în cetatea lui David, iar în 
locul lui s-a f cut rege Asa, fiul s u. În 
zilele sale ara a avut pace zece ani.  

3 Reg. 15, 8.  
2. Asa a f cut cele bune i pl cute 
înaintea Domnului Dumnezeului s u,  

3 Reg. 15, 11, 23.  
3. C ci el a îndep rtat jertfelnicele 
dumnezeilor str ini i în imile, a 
sf râmat stâlpii idole ti i a t iat A erele.  

3 Reg. 15, 12.  
4. El a poruncit Iudeilor s  caute pe 
Domnul Dumnezeul p rin ilor lor i s  
împlineasc  legea i poruncile Lui ;  
5. A îndep rtat din toate cet ile lui Iuda 
în imile i chipurile turnate ale soarelui. 
Regatul sub domnia lui a avut pace.  
6. El a zidit cet i tari în Iuda ; c ci ara a 
fost în pace i n-a avut r zboaie cu 
nimeni în acei ani, fiindc  Domnul i-a dat 
odihn .  
7. Tot el a zis Iudeilor : «S  zidi i cet ile 
acestea i s  le îngr di i cu ziduri, cu 
turnuri,  cu  por i  i  cu  z voare  ;  ara  este  
înc  a noastr , pentru c  am c utat pe 
Domnul Dumnezeul nostru ; L-am c utat 

i El ne-a d ruit odihn  din toate p ile». 
i au început s  le zideasc i au izbutit.  

8. Asa avea în o tirea lui trei sute de mii 
de oameni ale i din semin ia lui Iuda, 
înarma i cu scuturi i cu l nci ; iar din 
semin ia lui Veniamin, dou  sute optzeci 
de  mii  de  oameni  ale i,  înarma i  cu  
scuturi i erau i tr tori din arcuri.  
9. Atunci s-a sculat împotriva sa Zerah 
Etiopianul cu o armat  de un milion i cu 
trei sute de care i a venit pân  la Mare a.  

2 Paral. 16, 8.  
10. Aici i-a ie it Asa înainte i s-a a ezat 
cu armata sa în linie de b taie, în valea 
lui efat, lâng  Mare a.  
11. Apoi a strigat Asa c tre Domnul 
Dumnezeul  s u  i  a  zis  :  «Doamne,  la  
Tine este puterea, ca s  aju i i celui tare 
i celui ce nu este tare ; ajut -ne dar nou , 

Doamne Dumnezeul nostru, c ci noi în 
Tine  n jduim  i  în  numele  T u  am  
pornit împotriva acestei mul imi, care 
este atât de mare ; Doamne, Tu e ti 
Dumnezeul nostru, s  n-aib  omul putere 
împotriva Ta».  

1 Reg. 14, 6. 2 Paral. 20, 6.  
12. Atunci a lovit Domnul pe Etiopieni 
înaintea fe ei lui Asa i înaintea fe ei lui 
Iuda i au fugit Etiopienii.  

2 Paral. 13, 15; 16, 8.  
13. Iar Asa i-a fug rit din urm  împreun  
cu poporul care era cu el, pân  la Gherar, 
i au c zut atâ ia Etiopieni, de se credea 
 n-a mai r mas nimeni din ei cu suflet, 

pentru c  aceia c deau zdrobi i înaintea 
Domnului i înaintea o tirii Lui. i au 
luat de la ei o mare mul ime de prad .  
14. i au sf râmat toate cet ile 
dimprejurul Gherarei, pentru c  groaza 
Domnului intrase în ele. i au pr dat 
Israeli ii toate cet ile i au adus din ele 
foarte mult  prad .  

2 Paral. 17, 10; 20, 29.  
15. De asemenea au jefuit i s la ele i au 
luat o mul ime de turme cu vite m runte 
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i c mile i s-au întors cu ele la 
Ierusalim.  
CAP. 15 
Asa face alte îndrept ri în templu. 
1. Atunci s-a pogorât Duhul lui 
Dumnezeu asupra lui Azaria, fiul lui 
Oded,  

2 Paral. 28, 9.  
2. i i-a ie it înaintea lui Asa i i-a zis : 
«Asculta i-m , Asa i tot Iuda i 
Veniamin : Domnul este cu voi când i 
voi sunte i cu El. De-L ve i c uta, va fi 

sit de voi, iar de Îl ve i p si, i El v  
va p si.  

Deut. 20, 1; 31, 16-17. 2 Paral. 24, 20. Is. 55, 6. Iac. 4, 8.  
3. Multe zile a fost Israel f  Dumnezeul 
Cel adev rat i f  de preot-înv tor i 

 de lege ;  
Os. 3, 4. Am. 8, 11.  

4. Dar când el, în strâmtorarea lui, s-a 
întors la Domnul Dumnezeul lui Israel i  
L-a c utat, El S-a l sat g sit de ei.  

În el. 1, 2.  
5. În acele vremuri n-a avut pace, nici cel 
ce ie ea, nici cel ce intra, c ci mari 
tulbur ri au fost între to i locuitorii rilor 
;  
6.  Popor  cu  popor  se  lupta  i  cetate  cu  
cetate, pentru c  Dumnezeu îi aducea la 
tulbur ri prin tot felul de necazuri.  

Mat. 24, 6. Marc. 13, 8.  
7. Dar voi înt ri i-v i s  nu v  
oboseasc  mâinile, pentru c  ve i avea 
plat  pentru faptele voastre !»  

Luc. 21, 19. 1 Cor. 15, 58. Gal. 6, 9.  
8. Când a auzit Asa cuvintele acestea i 
proorocia lui Azaria, fiul lui Oded, 
proorocul,  s-a  înfiripat  în  putere  i  a  
azvârlit idolii p gâne ti din toat ara lui 
Iuda i a lui Veniamin i din cet ile pe 
care le luase din muntele lui Efraim, i a 
înnoit jertfelnicul Domnului care era 
dinaintea pridvorului.  
9. Apoi a adunat pe tot Iuda i pe tot 
Veniaminul i pe str inii din Efraim, din 
Manase i din Simeon, care locuiau cu ei, 

ci mul i din Israel au trecut la el, când 
au v zut c  Domnul Dumnezeu este cu 
el.  
10. Ace tia s-au adunat la Ierusalim în 
luna a treia din anul al cincisprezecelea al 
domniei lui Asa.  
11.  i  au  adus  în  ziua  aceea  jertf  
Domnului din prada care o adunaser  : 
din vitele cele mari, apte sute de jertfe, 
i din vitele m runte, apte mii.  

12. Dup  aceea au f cut leg mânt între 
ei, ca s  caute pe Domnul Dumnezeul 

rin ilor lor, cu toat  inima lor i cu tot 
sufletul lor ;  

Deut. 6, 5. Iosua 24, 24-25. 4 Reg. 23, 3. Neem. 10, 29.  
13. Iar tot cel ce nu va c uta pe Domnul 
Dumnezeul lui Israel s  moar , ori mic de 
va fi, ori mare, ori b rbat de va fi, ori 
femeie.  

2 Paral. 22, 9.  
14. i s-au legat ei cu jur mânt c tre 
Domnul cu glas tare i cu strig te mari i 
în sunetul trâmbi elor i al buciumelor.  
15. i le-a p rut bine la to i Iudeii de 
acest jur mânt, pentru c  cu toat  inima 
lor s-au jurat i cu toat  st ruin a L-au 

utat, i El S-a dat lor s  fie g sit. i le-a 
dat lor Domnul odihn  din toate p ile.  

2 Paral. 20, 30.  
16. Pe Maaca, mama sa, regele Asa a 
lipsit-o de vrednicia de regin , pentru c  
ea f cuse un chip turnat pentru Astarte. 
Asa a r sturnat chipul cel turnat, pe care-l 

cuse ea, l-a sf râmat în buc i i l-a ars 
în valea Chedronului.  

3 Reg. 15, 13.  
17. De i în imile din Israel n-au fost de 
tot dep rtate, ci au mai durat înc  în 
Israel, totu i Asa i-a avut inima sa 
întreag  la Domnul în toate zilele vie ii 
sale.  

3 Reg. 15, 14; 22, 43. Luc. 1, 6.  
18. i a adus el în templul lui Dumnezeu 
lucrurile care le afierosise tat l s u i 
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lucrurile care le afierosise el : adic  aurul, 
argintul i vasele.  

2 Paral. 5, 1.  
19. i r zboi n-a mai fost pân  în anul al 
treizeci i cincilea al domniei lui Asa.  
CAP. 16 

catul întreit al lui Asa. 
1.  Iar  în  anul  al  treizeci  i  aselea  al  
domniei lui Asa, Bae a, regele lui Israel, 
a plecat împotriva lui Iuda i a început s  
zideasc  Rama, pentru ca s  nu poat  
nimeni nici s  plece de la Asa, regele lui 
Iuda, nici s  vin  la el.  

3 Reg. 15, 17.  
2. Atunci a scos Asa argintul i aurul din 
vistieriile templului Domnului i ale casei 
regelui i l-a trimis la Damasc lui 
Benhadad, regele Siriei, zicând :  

3 Reg. 15, 18. 4 Reg. 12, 18.  
3.  «Leg mânt  s  fie  între  mine  i  între  
tine, cum a fost între tat l meu i între 
tat l t u. Iat  eu î i trimit argint i aur, 
du-te i rupe leg mântul t u, care-l ai cu 
Bae a, regele lui Israel, ca s  plece de la 
mine».  
4. i a ascultat Benhadad de regele Asa i 
a trimis pe mai-marii o tirii, ce-i avea, 
împotriva cet ilor lui Israel ; ace tia au 
pustiit Ainul, Danul, Abel-Maimul (Abel-
Bet) i toate hambarele cu provizii din 
cet ile lui Neftali.  

3 Reg. 15, 20.  
5. Când a auzit Bae a de aceasta, a 
încetat s  mai zideasc  Rama, oprind 
lucrarea sa.  

3 Reg. 15, 21.  
6. Iar Asa regele a strâns pe to i cei ai lui 
Iuda i a c rat cu ei din Rama pietrele i 
lemnele pe care Bae a le folosea la 
înt rire, i a zidit cu ele Gheba i Mi pa.  

Iosua 18, 24.  
7. În timpul acela a venit Hanani 

torul la Asa, regele lui Iuda, i i-a zis 
: «Fiindc  ai n jduit în regele Siriei i 
n-ai n jduit în Domnul Dumnezeul t u, 

pentru aceea i-a sc pat oastea regelui 
Siriei din mâna ta.  

2 Paral. 19, 2. Is. 20, 5.  
8. Oare Etiopienii i Libienii n-au avut ei 
oaste mare i care i c re i, c rora nu li 
se mai tia num rul ? Dar pentru c  tu i-
ai pus încrederea în Domnul, El i i-a dat 
în mâna ta ;  

2 Paral. 14, 9, 12.  
9. C ci ochii Domnului v d oriunde, 
peste tot p mântul, pentru ca s  sprijine 
pe cei care sunt cu inima lor întreag  la 
El. Neîn elep te ai lucrat dar acum. 
Pentru aceasta, de acum înainte tu vei 
avea r zboaie».  

Ps. 32, 13. 2 Mac. 9, 5.  
10.  i  s-a  mâniat  Asa  pe  v tor,  i  l-a  
pus la închisoare ; fiindc  din pricina 
aceasta prinsese mare ciud  pe el ; i a 
mai ap sat în acel timp Asa i pe unii din 
popor.  
11. Iar faptele lui Asa de la cele dintâi 
pân  la cele de pe urm  sunt scrise în 
cartea regilor lui Iuda i Israel.  
12.  În  anul  al  treizeci  i  nou lea  al  
domniei sale s-a îmboln vit Asa de 
picioare i boala lui s-a întins pân  la 

ile  cele  mai  de  sus  ale  corpului  ;  dar  
el nici la boala sa n-a c utat pe Domnul, 
ci pe doctori.  
13. i a r posat Asa cu p rin ii s i i a 
murit  în  anul  al  patruzeci  i  unulea  al  
domniei lui.  

3 Reg. 15, 24.  
14. i l-au îngropat în mormântul pe care 
i-l s pase el în cetatea lui David ; i i-au 

pus  pe  un  pat  pe  care-l  umpluse  cu  
aromate i cu tot felul de miresme ; la 
înmormântarea lui i s-au ars foarte multe 
aromate.  
CAP. 17 
Iosafat este fericit pentru evlavia lui. 
1. În locul lui Asa, s-a f cut rege Iosafat, 
fiul  s u.  i  s-a  înt rit  i  el  împotriva  
Israeli ilor ;  
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3 Reg. 15, 24; 22, 41.  
2. C ci a a ezat o tire în toate cet ile 
înt rite ale Iudei i în cet ile lui Efraim 
pe care le st pânise Asa, tat l s u.  
3. i a fost Domnul cu Iosafat, pentru c  
acesta a umblat în c ile cele dintâi ale lui 
David, tat l s u, i n-a c utat la Baali,  

2 Paral. 19, 3.  
4. Ci a c utat pe Dumnezeul tat lui s u i 
a lucrat dup  poruncile Lui, iar nu dup  
faptele Israeli ilor.  
5. Pentru aceasta i-a înt rit Domnul 
domnia în mâna lui i tot Iuda îi aducea 
daruri lui Iosafat, i a avut el bog ie i 

rire mult .  
3 Reg. 22, 44. 2 Paral. 18, 1.  

6. Inima lui s-a înt rit din ce în ce în c ile 
Domnului. Afar  de aceasta, el a 
desfiin at din Iuda i în imile cu 
jertfelnice i A erele.  
7. Iar în anul al treilea al domniei sale, a 
trimis pe cinci din c peteniile sale i 
anume : pe Benhail, Obadia, Zaharia, 
Natanael i Miheia, ca s  înve e poporul 
prin cet ile lui Iuda ;  
8. Împreun  cu ei a trimis i din levi i : pe 

emaia, Netania, Zebadia, Asael, 
emiramot, Ionatan, Adonie, Tobie, Tob-

Adonie ; iar din preo i, pe Eli ama i pe 
Ioram.  
9. Ace tia au înv at în Iuda, având cu ei 
cartea legii Domnului ; i au cutreierat 
toate cet ile lui Iuda i au înv at 
poporul.  
10. În vremea aceasta, în toate regatele 

rilor, care erau împrejurul Iudei, intrase 
frica Domnului i nu îndr znea nimeni s  
se lupte cu Iosafat.  

2 Paral. 14, 14.  
11. i i se aduceau lui Iosafat daruri i 
argint ca bir, pân i din partea 
Filistenilor ; asemenea i Arabii îi 
aduceau vite m runte ; apte mii apte 
sute de berbeci i apte mii apte sute de 
api.  

12. Astfel a ajuns Iosafat la cea mai înalt  
rire i a zidit în Iuda cet ui i cet i 

pentru provizii.  
13. El a avut multe provizii în cet ile lui 
Iuda i oameni de r zboi viteji în 
Ierusalim.  
14. Iat  cartea num torii lor, dup  
familiile cele dup  tat  ale lor : Din Iuda 
erau c petenii peste mii : Adna, 

petenie, care avea sub el trei sute de 
mii de osta i ale i ;  
15. Dup  el Iohanan, c petenie, care avea 
sub el dou  sute optzeci de mii de 
oameni.  
16. Dup  acesta, Amasia, fiul lui Zicri, 
care se f duise pe sine Domnului, avea 
cu el dou  sute de mii de osta i viteji.  

Num. 6, 2.  
17. Din Veniamin : viteazul osta  Eliada, 
care avea sub el dou  sute de mii de 
osta i, înarma i cu arcuri i cu scuturi ;  
18. Dup  el Iehozabad, care avea sub el o 
sut  optzeci de mii de osta i înarma i.  
19. Ace tia au slujit pe rege, afar  de cei 
pe care regele îi împ ise prin cet ile 
înt rite în tot inutul lui Iuda.  
CAP. 18 
Iosafat i Ahab în r zboi cu Sirienii. 
1.  Iosafat  a  avut  mult  bog ie  i  m rire  
i s-a înrudit cu Ahab.  

4 Reg. 8, 18. 2 Paral. 17, 5; 21, 6.  
2. Dup  câ iva ani s-a dus la Ahab în 
Samaria, iar acesta a junghiat, pentru el i 
pentru poporul ce era cu el, un num r 
foarte mare de vite m runte i mari i l-a 
câ tigat s  mearg  împotriva Ramotului 
din Galaad.  

3 Reg. 22, 2.  
3. C ci Ahab, regele lui Israel, a zis lui 
Iosafat,  regele  lui  Iuda  :  «Vrei  s  mergi  
cu mine la r zboi împotriva Ramotului 
din Galaad ?» Acela îns  i-a r spuns : 
«Cum e ti tu, a a sunt i eu ; i cum este 
poporul t u, a a este i poporul meu : 
merg cu tine la r zboi !»  
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3 Reg. 22, 4.  
4. i a zis Iosafat c tre regele lui Israel : 
«Întreab  ast zi, ce zice Domnul ?»  

3 Reg. 22, 5.  
5. Atunci a adunat regele lui Israel ca la 
patru sute de prooroci i le-a zis : «S  
mergem noi oare la r zboi împotriva 
Ramotului din Galaad ori s  ne l m ?» 

i  ei  au  zis  :  «Du-te,  c  Dumnezeu îl  va  
da în mâinile regelui».  

3 Reg. 22, 6.  
6. Zis-a Iosafat : «Nu se g se te pe aici 
vreun prooroc al Domnului, ca s -l 
întreb m i pe el ?»  

3 Reg. 22, 7.  
7.  Iar  regele  lui  Israel  a  r spuns  lui  
Iosafat : «Mai este un om prin care am 
putea întreba pe Domnul, dar nu-l iubesc, 
pentru c  nu prooroce te de bine pentru 
mine, ci totdeauna îmi prooroce te numai 
de r u ; acesta este Miheia, fiul lui Imla». 
Iosafat îns  a zis : «Nu gr i a a, rege !»  
8. Dup  aceea a chemat regele lui Israel 
pe un famen i i-a zis : «Du-te repede 
dup  Miheia, fiul lui Imla».  

3 Reg. 22, 9.  
9. Atunci regele lui Israel i Iosafat, 
regele lui Iuda, edeau fiecare pe tronul 

u îmbr ca i în haine rege ti, în locul din 
fa a por ii Samariei, i to i proorocii 
prooroceau înaintea lor.  
10. Sedechia, fiul lui Chenaana î i f cuse 
i coarne de fier i zicea : :A a zice 

Domnul : Cu acestea îi vei împunge pe 
Sirieni pân  îi vei nimici».  

3 Reg. 22, 11.  
11. i to i proorocii prooroceau acela i 
lucru, zicând : «Du-te împotriva 
Ramotului din Galaad, i vei izbuti, c  
Domnul îl va da în mâinile regelui».  
12. Trimisul care se dusese s  cheme pe 
Miheia i-a gr it, zicând : «Iat  proorocii 
proorocesc to i într-un glas de bine 
regelui ; s  fie i cuvântul t u asemenea 
cu al fiec ruia din ei ; prooroce te i tu de 
bine».  

3 Reg. 22, 13.  
13. Miheia îns  a zis : «Viu este Domnul, 
ce-mi va spune Dumnezeul meu, aceea 
voi prooroci».  
14. Dup  aceea a venit el la rege, iar 
regele i-a zis : «Miheia, s  mergem noi 
oare la r zboi împotriva Ramotului din 
Galaad sau s  ne l m ?» Iar acela a zis : 
«Duce i-v , c  ve i izbuti, c ci aceia vor 

dea în mâinile voastre».  
3 Reg. 22, 15.  

15. i i-a zis regele : «De câte ori s  te jur 
eu oare în numele Domnului, ca s  
gr ie ti numai adev rul ?»  

3 Reg. 22, 16.  
16. Atunci Miheia a zis : «Am v zut pe 
to i fiii lui Israel risipi i prin mun i ca oile 
care n-au p stor, iar Domnul mi-a zis : 
Ace tia neavând domn, s  se întoarc  
fiecare la casa lui cu pace !»  

Num. 27, 17. 3 Reg. 22, 17.  
17. Zis-a regele lui Israel c tre Iosafat : 
«Nu  i-am  spus  eu  oare,  c  el  nu-mi  
prooroce te de bine, ci numai de r u ?»  

3 Reg. 22, 18.  
18. Iar Miheia a zis : «Asculta i a adar 
cuvântul Domnului : Am v zut pe 
Domnul ezând pe tronul S u i toat  

tirea cereasc  st tea de-a dreapta i de-
a stânga Lui.  
19. Atunci Domnul a zis : «Cine din voi 
ar putea s  duc  în ispit  pe Ahab, regele 
lui Israel, ca s  se duc i s  cad  în 
Ramotul din Galaad ?» i a r spuns unul 
una i altul alta.  
20. Atunci a ie it un duh i a stat înaintea 
fe ei Domnului i a zis : «Eu îl voi duce 
în ispit ». i a zis Domnul : «în ce chip 
?»  

3 Reg. 22, 21. Iov 1, 6.  
21. Acela a zis : «M  duc i m  fac duh al 
minciunii în gurile tuturor proorocilor 
lui». Iar Domnul a zis : «Tu îl vei duce în 
ispit i ai s  izbute ti. Du-te i f  a a !  

3 Reg. 22, 22. Ioan 8, 48. 1 Ioan 4, 6.  
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22. i acum iat  a slobozit Domnul pe 
duhul minciunii ca s  intre în gurile 
acestor  prooroci  ai  t i.  Dar  Domnul  n-a  
gr it de bine pentru tine».  

Is. 19, 14. Iez. 14, 9.  
23. i s-a apropiat Sedechia, fiul lui 
Chenaana i a lovit pe Miheia peste 
obraz, zicând : «Pe ce drum anume s-a 
retras Duhul Domnului de la mine, ca s  
gr iasc  prin tine ?»  

3 Reg. 22, 24. Ier. 20, 2. Marc. 14, 65. Ioan 18, 22.  
24.  Iar  Miheia  a  zis  :  «Iat  ai  s  vezi  
aceasta în ziua când vei fugi din c mar  
în c mar , ca s  te ascunzi».  

3 Reg. 20, 30, 39; 22, 25.  
25. Atunci a zis regele lui Israel : «Lua i-l 
pe Miheia, duce i-l la Amon, c petenia 
ora ului, i la Ioa , fiul regelui,  
26.  i  le  spune i  :  A a  gr ie te  regele  :  
Pune i pe acesta la închisoare i s -l 
hr ni i ca în vreme de lips , cu pu in  
pâine i cu pu in  ap , pân  când m  voi 
întoarce cu pace».  
27. Dar Miheia a zis : «Dac  te vei 
întoarce s tos, despre aceasta Domnul 
n-a  gr it  prin  mine».  Apoi  a  zis  :  
«Asculta i acestea to i !»  
28. Dup  aceea a plecat regele lui Israel 
i Iosafat, regele lui Iuda, împotriva 

Ramotului din Galaad.  
3 Reg. 22, 29.  

29. Zis-a regele lui Israel c tre Iosafat : 
«Eu îmi schimb hainele i intru în lupt  ; 
iar tu îmbrac -te în hainele tale cele de 
rege». i i-a schimbat hainele regele lui 
Israel i a intrat în lupt .  

3 Reg. 22, 30.  
30. Regele Siriei îns  poruncise 

peteniilor carelor de r zboi, zicând : 
«S  nu v  lupta i nici cu mic, nici cu 
mare, ci numai cu regele lui Israel !»  
31. Când c peteniile carelor de r zboi au 

zut pe Iosafat, ei i-au zis : «Acesta 
este regele lui Israel» i l-au împresurat 
ca s  se lupte cu el. Îns  Iosafat a strigat, 

iar Dumnezeu i-a dat ajutor i i-a 
îndep rtat Domnul de la el.  

3 Reg. 22, 32. Ps. 65, 8.  
32. i, când c peteniile carelor de r zboi 
au v zut c  acesta nu este regele lui 
Israel, s-au dat înapoi de la el.  
33. Dar un om, din întâmplare, i-a întins 
arcul s u atunci i a r nit pe regele lui 
Israel prin încheietura arm turii, iar 
regele a zis celui ce-i mâna carul : 
«Întoarce-te i scoate-m  din lupt , c ci 
sunt r nit».  

3 Reg. 22, 34.  
34. În acea zi, lupta a fost crâncen i 
regele lui Israel a stat în car în fa a 
Sirienilor pân  seara, iar la asfin itul 
soarelui a murit.  

3 Reg. 22, 35.  
CAP. 19 
Iosafat, mustrat de Iehu, rânduie te 
pov uitori pentru treburile religioase 
i politice. 

1. Dup  aceea Iosafat, regele lui Iuda, s-a 
întors în pace la casa lui în Ierusalim.  
2. I-a ie it îns  înainte Iehu, fiul lui 
Hanani v torul, i a zis regelui Iosafat : 
«Fiindc  ai ajutat pe un nelegiuit i ai 
legat prietenie cu cei pe care-i ur te 
Domnul, de aceea mânia Domnului va fi 
asupra ta.  

3 Reg. 16, 1.  
3. Dar ai i fapte bune, c ci ai stricat 
chipurile cele cioplite din p mântul lui 
Iuda i i-ai îndreptat inima ta ca s  caute 
pe Dumnezeu».  

3 Reg. 14, 13. 2 Paral. 12, 12. Neem. 9, 8.  
4. Atunci Iosafat, s-a a ezat cu locuin a în 
Ierusalim i a început el s  umble iar i 
prin poporul s u de la Beer- eba, pân  la 
muntele lui Efraim i l-a întors la 
Domnul Dumnezeul p rin ilor s i.  
5. i a a ezat judec tori în ar , prin toate 
cet ile înt rite i în fiecare cetate.  

Deut. 16, 18.  
6. i a zis el judec torilor : «Lua i seama 
la ce ve i face ; s  nu face i judecat  
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omeneasc , ci judecata Domnului, c  la 
rostirea judec ii El este cu voi.  

Deut. 1, 17. Ps. 81, 2-3. În el. 6, 4.  
7. De aceea s  fi i cu frica Domnului în 
voi, s  lucra i cu paz , c ci la Domnul 
nu-i nici nedreptate, nici p rtinire i nici 
daruri».  

Deut. 10, 17. Iov 34, 19. În el. 6, 7. Sir. 35, 13. Fapt. 10, 
34. 1 Petr. 1, 17. Rom. 2, 11. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9. Col. 3, 25.  
8. Iosafat a pus i în Ierusalim pe unii din 
levi i, din preo i i din capii de familie, ca 

 fac  judecata Domnului, s  judece 
pricinile dintre Israeli ii ce locuiau în 
Ierusalim.  
9. i iat  ce porunci a dat el acestora : 
«A a s  lucra i, în frica Domnului, cu 
credin i cu inim  curat  !  
10. La orice fel de pricini, care vor veni 
înaintea voastr  de la fra ii vo tri care 
locuiesc în cet ile lor, fie pentru v rsare 
de sânge, sau pentru lege i porunc , fie 
pentru rânduieli i ceremonii, s -i înv i 

 nu fac  r u, ca s  nu se g seasc  
vinova i înaintea Domnului i s  nu vin  
mânia Lui asupra voastr i asupra 
fra ilor vo tri ; lucra i a a i nu ve i gre i  

Deut. 17, 8. Iez. 44, 24.  
11. i iat  Amaria arhiereul este pus 
peste voi în toate lucrurile Domnului ; iar 
Zebadia, fiul lui Israel, c petenia casei lui 
Iuda, este pus pentru toate lucrurile 
regelui, iar ca dreg tori înaintea voastr  
ave i pe levi i. Fi i tari i lucra i astfel, i 
Domnul va fi cu cel bun».  

Zah. 3, 7.  
CAP. 20 
Iosafat biruie pe Amoni i i pe 
Moabi i. 
1. Dup  aceasta au venit Moabi ii i 
dimpreun  cu ei au venit i Amon asupra 
lui Iosafat cu r zboi.  
2. Atunci au venit unii i au spus lui 
Iosafat, zicând : «Vine o mare mul ime 
de popor împotriva ta de dincolo de mare, 

din Siria ; i iat -i se afl  la Ha on-
Tamar, adic  la Enghedi».  

Fac. 14, 7. Iosua 15, 62.  
3. La vestea aceasta s-a înfrico at Iosafat 
i i-a îndreptat fa a sa, ca s  caute pe 

Domnul f când cunoscut tuturor din tot 
Iuda ca s  posteasc .  

2 Paral. 17, 3. Ps. 76, 2.  
4. Deci s-a adunat Iuda ca s  cear  ajutor 
de la Domnul i au venit din toate cet ile 
lui Iuda ca s  roage pe Domnul.  
5. Iar Iosafat a stat în mijlocul adun rii 
lui Iuda i a Ierusalimului, la templul 
Domnului dinaintea cur ii noi  
6. i a zis : «Doamne Dumnezeul 

rin ilor no tri ! Nu e ti Tu oare 
Dumnezeu în cer sus, domnind peste 
toate regatele popoarelor i n-ai Tu oare 
în mâna Ta t ria i puterea, încât nimeni 
nu este s i stea ie împotriv  ?  

1 Paral. 29, 12. 2 Paral. 14, 11. Ps. 8, 1-2; 46, 7-8. Is. 14, 
27.  

7. Dumnezeul nostru, oare nu Tu ai 
izgonit pe locuitorii acestei ri din fa a 
poporului T u Israel i ai dat-o pe veci 
urma ilor lui Avraam, pe care îl iubeai ?  

Ps. 47, 3. Is. 41, 8. Ioan 8, 33. Iac. 2, 23.  
8. i ei s-au a ezat în ea i i-au zidit 
templu sfânt numelui T u, zicând :  
9. De va veni vreo nenorocire peste noi, 
ori sabia care ne pedepse te, sau vreo 
boal  molipsitoare, sau foamete, i noi 
vom sta înaintea templului acesta i 
înaintea fe ei Tale - c ci numele T u este 
în templul acesta - i vom striga în 
strâmtorarea noastr , c tre Tine, Tu s  ne 
ascul i i s  ne izb ve ti.  

2 Paral. 6, 28.  
10. i acum, iat  Amoni ii, Moabi ii i 
locuitorii muntelui Seir, prin ara c rora 
Tu nu le-ai îng duit Israeli ilor s  treac , 
când veneau ei din p mântul Egiptului, ci 
au trecut pe lâng  ei i nu i-au nimicit,  

Deut. 2, 9.  
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11. Iat  ei vor s  ne r spl teasc , fiindc  
au venit s  ne izgoneasc  din st pânirea 
Ta care ne-ai dat-o de mo tenire.  
12. Dumnezeul nostru, judec -i Tu, c ci 
noi n-avem nici o putere împotriva 
acestei mari mul imi care a venit asupra 
noastr i nu tim ce s  facem ; dar ochii 
no tri ne sunt la Tine».  

Ps. 24, 15; 120, 1; 122, 4. Is. 37, 20. Mat. 8, 25.  
13. i st teau to i Iudeii înaintea fe ei 
Domnului i copiii cei mici ai lor, femeile 
lor i feciorii lor.  
14. Atunci S-a pogorât Duhul Domnului 
în mijlocul adun rii peste Iahaziel, fiul 
Zahariei, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul 
lui Matania, levit dintre fiii lui Asaf  

Jud. 11, 29. 2 Paral. 24, 20.  
15. i acesta a zis : «Asculta i to i ai lui 
Iuda i locuitorii Ierusalimului, i tu rege 
Iosafat ! A a zice Domnul c tre voi : S  
nu v  teme i, nici s  v  sp imânta i de 
mul imea aceasta mare, c ci r zboiul nu 
este al vostru, ci al lui Dumnezeu.  

Ie . 14, 13. Iosua 10, 14. Is. 33, 2.  
16. Mâine s  pleca i împotriva lor ; iat  ei 
urc  coasta  i  ave i  s -i  g si i  în  
cap tul v ii din fa a pustiei Ieruel.  
17. Nu voi ave i s  v  lupta i de ast  dat  
; dar în ira i-v , sta i i privi i izb virea 
Domnului, pe care o va trimite El vou . 
Iuda i Ierusalime ! S  nu v  teme i, nici 

 v  sp imânta i ! S  le ie i mâine 
înainte i Domnul va fi cu voi !»  

Ie . 14, 13. Num. 14, 9. Ps. 120, 2.  
18. Atunci s-a plecat Iosafat cu fa a la 

mânt, de asemenea i to i Iudeii i 
locuitorii Ierusalimului au c zut înaintea 
Domnului, ca s  se închine Domnului.  
19. Apoi s-au sculat levi ii dintre fiii lui 
Cahat i dintre fiii lui Core, ca s  laude 
pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu glas 
foarte tare.  
20. i s-au sculat ei de diminea  tare i 
au ie it s  se duc  în pustiul Tecoa ; pe 
când ie eau ei, a stat Iosafat i a zis : 

«Asculta i-m  Iudeilor, voi, locuitori ai 
Ierusalimului ! Ave i încredere în 
Domnul Dumnezeul vostru i fi i tari ! 
Ave i încredere în proorocii Lui i ve i 
izbuti cu bine !»  

Ie . 14, 31. 2 Reg. 14, 2. Ps. 45, 1-2.  
21. Apoi s-a sf tuit el cu poporul i a 
rânduit cânt re i care s  cânte Domnului, 
ca, ie ind ace tia în podoabe sfinte 
înaintea celor înarma i, s  pream reasc  
i s  zic  : «Sl vi i pe Domnul, c  în veac 

este mila Lui !»  
22. Dar când au început ei s  scoat  
strig te de laud i s  pream reasc , 
Domnul a stârnit neîn elegeri între 
Amoni i i Moabi i i între locuitorii 
muntelui Seir, care veniser  în Iuda, i au 
fost b tu i ;  
23. C ci s-au sculat Amoni ii i Moabi ii 
împotriva locuitorilor muntelui Seir, 

tându-i i stârpindu-i ; iar când au 
sfâr it cu locuitorii din Seir, atunci au 
început s  se ucid i ei unul pe altul.  

Jud. 7, 22. 1 Reg. 14, 20.  
24. i când cei din Iuda au ajuns pe 
dealul de unde se vedea pustiul i s-au 
uitat la acea mul ime de lume, iat  to i 
erau  stârvuri  c zute  pe  p mânt  i  nici  
unul nu era teaf r.  
25. Atunci a venit Iosafat i poporul lui 
ca s  adune prada ; i au g sit la ei multe 
bog ii, haine i lucruri scumpe i au 
adunat atâta cât nu puteau s  duc . Trei 
zile au adunat, atât de mult  prad  au 
aflat.  
26. Iar în ziua a patra s-au adunat la 
Emec Beraca, fiindc  acolo 
binecuvântaser  ei pe Domnul. Pentru 
aceasta se i cheam  locul acela Valea 
Binecuvânt rii pân  în ziua de azi.  
27.  Apoi  to i  b rba ii  din  Iuda  i  din  
Ierusalim i cu Iosafat în fruntea lor s-au 
întors foarte voio i la Ierusalim, pentru c  
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Domnul le d duse biruin  asupra 
vr jma ilor lor.  
28. i au venit în Ierusalim la templul 
Domnului, cu chitare, cu harfe i cu 
trâmbi e.  
29. i frica lui Dumnezeu a cuprins pe 
toate regatele p mântului, când au auzit 

 Însu i Domnul a luptat împotriva 
vr jma ilor lui Israel.  

2 Paral. 14, 14.  
30. Dup  aceea domnia lui Iosafat a fost 
în lini te, pentru c  Dumnezeu i-a dat 
odihn  din toate p ile.  

2 Paral. 14, 6; 15, 15.  
31. A a a domnit Iosafat peste Iuda. Când 
s-a f cut rege, el era de treizeci i cinci de 
ani i dou zeci i cinci de ani a domnit în 
Ierusalim. Pe mama lui o chema Azuba, 
fiica lui ilhi.  

3 Reg. 22, 42.  
32. El a inut drumul lui Asa, tat l s u i 
nu s-a dat în l turi de loc, f când tot fapte 
ce erau pl cute în ochii Domnului.  
33. Numai în imile n-au fost de tot 
îndep rtate i nici poporul nu se 
îndreptase înc  cu t rie c tre Dumnezeul 

rin ilor lor.  
3 Reg. 22, 43.  

34. Celelalte fapte ale lui Iosafat, de la 
cele dintâi pân  la cele din urm , se afl  
scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, 
i  sunt  trecute  i  în  cartea  regilor  lui  

Israel.  
3 Reg. 22, 45.  

35. Apoi Iosafat, regele lui Iuda, a intrat 
în leg tur  cu Ohozia, regele lui Israel, 
care petrecea în f delegi,  

3 Reg. 22, 4, 44.  
36. i s-a întov it cu el, ca s  fac  
cor bii, spre a fi trimise la Tarsis ; i 
cor biile le-au f cut ei la E ion-Gheber.  

3 Reg. 9, 26; 22, 48.  
37. Atunci a proorocit Eliezer, fiul lui 
Dodava, din Mare a, o proorocie asupra 
lui Iosafat, zicând : «Fiindc  tu ai intrat 
în leg tur  cu Ohozia, de aceea Domnul 

i-a sf râmat lucrurile tale». i s-au spart 
cor biile i n-au mai putut s  mai mearg  
la Tarsis.  
CAP. 21 
Ioram ucide pe fra ii s i i se închin  la 
idoli. Pedeapsa i moartea lui. 
1. Iosafat a r posat cu p rin ii s i i a fost 
înmormântat la un loc cu p rin ii lui, în 
cetatea lui David. Iar în locul lui s-a f cut 
rege Ioram, fiul s u.  

3 Reg. 22, 50.  
2. El avea ca fra i pe fiii lui Iosafat, adic  
pe Azaria, pe Iehiel, pe Zaharia, pe 
Azaria, pe Micael i pe efatia. To i erau 
fiii lui Iosafat, regele Iudei.  
3. Acestora tat l lor le f cuse daruri mari 
de argint, de aur i de lucruri pre ioase, 
dimpreun  cu cet ile înt rite, care erau 
în Iuda, iar domnia a dat-o lui Ioram, 
pentru c  el era fiul lui cel întâi-n scut.  
4. Îns  Ioram, dac  a luat domnia tat lui 

u i s-a înt rit, a ucis pe to i fra ii lui cu 
sabia, de asemenea i pe unii dintre 

peteniile lui Israel.  
4 Reg. 8, 16.  

5. Ioram era de treizeci i doi de ani când 
s-a  f cut  rege  i  a  domnit  opt  ani  în  
Ierusalim.  

4 Reg. 8, 17.  
6. Dar el a umblat pe drumul regilor lui 
Israel, dup  cum f cuse i casa lui Ahab, 
pentru c  el avea de femeie chiar pe o 
fiic  a lui Ahab ; i a f cut lucruri care nu 
erau pl cute în ochii Domnului.  

4 Reg. 8, 18; 16, 3. 2 Paral. 18, 1.  
7. Totu i Domnul, pentru leg mântul pe 
care-l f cuse cu David, n-a vrut s  piard  
de tot casa lui David, c ci îi f duise s -
i dea lui i fiilor lui un sfe nic luminos în 
toate timpurile.  

2 Reg. 7, 12.  
8.  În  zilele  lui  s-a  rupt  Edomul  de  sub  
st pânirea lui Iuda i i-au pus pentru ei 
rege osebit.  

Fac. 27, 40. 4 Reg. 8, 20.  
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9. Atunci a plecat Ioram împotriva lor cu 
mai-marii o tirii lui i cu toate carele de 

zboi, care le avea ; i, sculându-se 
noaptea, a b tut pe to i Edomi ii care-l 
împresuraser i pe toate c peteniile 
carelor acelora ; i poporul s-a întors 
repede la taberele lor.  
10.  Edomul  a  r mas  tot  rupt  de  sub  
st pânirea lui Iuda pân  în ziua de ast zi. 
Tot în acel timp s-a mai rupt de sub 
st pânirea lui Iuda i Libna, pentru c  el a 

sit pe Domnul Dumnezeul p rin ilor 
i.  

11. De asemenea a f cut el în imile de 
pe mun ii lui Iuda i a dus pe locuitorii 
Ierusalimului  la  desfrâu  i  pe  Iuda  la  

cire.  
Lev 17, 7; 20, 5. 3 Reg. 13, 2.  

12. Atunci i-a venit o scrisoare de la Ilie 
proorocul, în care se spunea : «A a zice 
Domnul Dumnezeul lui David, str mo ul 

u : Fiindc  tu n-ai umblat pe c ile lui 
Iosafat, tat l t u, i pe c ile lui Asa, 
regele lui Iuda,  

3 Reg. 15, 26.  
13.  Ci  ai  umblat  pe  drumul  regilor  lui  
Israel i ai dus pe Iuda i pe locuitorii 
Ierusalimului la desfrâu, dup  cum a dus 
i casa lui Ahab pe Israel la desfrâu, ba 

înc  ai ucis i pe fra ii t i, fiii tat lui t u, 
care erau mai buni decât tine,  
14. Pentru aceasta, iat  Domnul va lovi 
cu lovitur  mare pe poporul t u, pe fiii t i 
i pe femeile tale i toat  averea ta.  

15. Iar pe tine însu i te va lovi cu boal  
grea, cu boala m runtaielor tale, pân  ce 
vor ie i din tine zi cu zi din pricina bolii».  
16. Apoi a înt râtat Domnul împotriva lui 
Ioram duhul Filistenilor i al Arabilor, 
care se învecineaz  cu Etiopienii ;  
17. i au plecat ace tia împotriva Iudei, 
au n lit în toat ara i au luat toat  
averea care se afla în casa regelui ; de 
asemenea i pe fiii lui i pe femeile lui i 

nu i-a mai r mas lui nici un fecior, afar  
de Ohozia, cel mai mic dintre fiii lui.  
18. Iar dup  toate acestea l-a lovit 
Domnul la m runtaiele lui i cu o boal  

 vindecare.  
19. A a s-a trecut zi cu zi, una dup  alta ; 
iar la sfâr itul anului al doilea, din pricina 
bolii lui, au ie it din el toate m runtaiele 
i a murit în cele mai grozave chinuri. La 

înmormântarea lui poporul nu i-a mai ars 
aromate, cum f cuse pentru p rin ii lui.  
20. El a fost de treizeci i doi de ani când 
s-a  f cut  rege  i  opt  ani  a  domnit  în  
Ierusalim ; i a murit neplâns i l-au 
îngropat în cetatea lui David ; îns  nu în 
gropni ele regilor.  

4 Reg. 8, 17, 24.  
CAP. 22 
Pieirea lui Ohozia. 
1. În locul lui locuitorii Ierusalimului au 

cut rege pe Ohozia, fiul cel mai mic al 
lui, fiindc  pe to i fiii cei mai mari îi 
ucisese mul imea care venise cu Arabii la 
tab . Astfel s-a f cut rege Ohozia, fiul 
lui Ioram, regele Iudei.  

4 Reg. 8, 24.  
2. Ohozia era de dou zeci i doi de ani 
când  s-a  f cut  rege  i  a  domnit  în  
Ierusalim un an. Pe mama lui o chema 
Atalia i era fiica lui Omri.  

4 Reg. 8, 26; 11, 1.  
3. El de asemenea a mers pe drumul casei 
lui Ahab, pentru c  a avut pe mama lui 
sf tuitoare la fapte nelegiuite.  

4 Reg. 8, 27.  
4. De aceea a f cut el lucruri care nu erau 
pl cute ochilor Domnului, ca i casa lui 
Ahab ; pentru c  pe casa aceasta a avut-o 
el de sf tuitor dup  moartea tat lui s u, 
spre pieirea lui.  
5. Dup  sfatul lor, a plecat cu Ioram, fiul 
lui Ahab, regele lui Israel, la r zboi 
împotriva lui Hazael, regele Siriei, în 
Ramotul din Galaad. Atunci arca ii 
sirieni au r nit pe Ioram.  
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Iosua 20, 8. 4 Reg. 8, 28.  
6. Acesta, ca s  se lecuiasc  de r nile ce 

tase la Ramot, când s-a luptat cu 
Hazael, regele Siriei, s-a întors înapoi la 
Izreel. i Ohozia, fiul lui Ioram, regele 
Iudei, s-a dus i el la Izreel, ca s  vad  pe 
Ioram, fiul lui Ahab, pentru c  acela era 
bolnav.  

4 Reg. 8, 29; 9, 15-16.  
7. Cu voia lui Dumnezeu i spre pieirea 
lui a venit Ohozia la Ioram, c ci, dup  
sosirea lui aici, a plecat cu Ioram 
împotriva lui Iehu, fiul lui Nim i, pe 
care-l unsese Domnul pentru stârpirea 
casei lui Ahab.  

3 Reg. 12, 15; 19, 16. 4 Reg. 9, 6.  
8. Astfel pe când Iehu aducea la 
îndeplinire judecata care era asupra casei 
lui Ahab, a g sit i pe c peteniile lui Iuda 
i pe fiii fra ilor lui Ohozia, care-i 

slujeau, i i-a ucis.  
3 Reg. 19, 17. 4 Reg. 9, 24. 2 Paral. 24, 24.  

9. Apoi Iehu a poruncit s  caute i pe 
Ohozia  i  l-au  prins  pe  când  el  se  
ascundea în Samaria, l-au adus la Iehu i 
l-au ucis i l-au înmormântat, c ci ziceau 
: «Este fiul lui Iosafat care a c utat pe 
Domnul din toat  inima sa». i n-a r mas 
în casa lui Ohozia nimeni care s  poat  
domni,  

4 Reg. 9, 27-28.  
10. C ci Atalia, mama lui Ohozia, v zând 

 a murit fiul ei, s-a sculat i a stârpit 
toat  s mân a de rege din casa lui Iuda.  

4 Reg. 11, 1.  
11. Dar Io eba, fiica regelui Ioram, a pus 
mâna pe Ioa , fiul lui Ohozia, l-a scos din 
mijlocul fiilor regelui, care aveau s  fie 
uci i i l-a ascuns pe el i pe doica lui în 
odaia de dormit. i astfel Io eba, fiica 
regelui Ioram, femeia lui Iehoiada preotul 
i sora lui Ohozia, a ascuns pe Ioa  din 

fa a Ataliei, i nu l-a omorât.  
4 Reg. 11, 2.  

12. i l-au inut ei ascuns în templul lui 
Dumnezeu ase ani ; iar peste ar  a 
domnit Atalia.  
CAP. 23 
Iehoiada unge pe Ioa  rege. Atalia 
ucis . Baal d râmat. 
1.  Iar  în  anul  al  aptelea  s-a  înt rit  
Iehoiada i a luat de tovar  cu el pe 

peteniile de peste sute, adic  pe Azaria, 
fiul lui Ieroham, pe Ismael, fiul lui 
Iohanan, pe Azaria, fiul lui Obed, pe 
Maaseia, fiul lui Adaia i pe Eli afat, fiul 
lui Zicri.  

4 Reg. 11, 4.  
2. i au umblat de jur-împrejur prin Iuda 
i au adunat pe levi ii din toate cet ile lui 

Iuda i pe capii de familii dup  tat  ai lui 
Israel i au venit la Ierusalim.  
3. Aici a f cut toat  adunarea leg mânt 
cu regele în templul lui Dumnezeu. i a 
zis Iehoiada c tre ei : «Iat  fiul regelui 
trebuie s  fie de acum rege, a a a gr it 
Domnul pentru fiii lui David.  

2 Reg. 7, 13.  
4. Iat  ce trebuie s  face i voi : Trei p i 
dintre voi, care intr  cu rândul de 

pt mân , atât dintre preo i, cât i dintre 
levi i, s  fie u ieri pe la u i ;  

4 Reg. 11, 5.  
5. Trei p i la casa regelui i trei p i la 
poarta  Iesod  ;  iar  poporul  s  stea  tot  în  
cur ile templului Domnului.  

4 Reg. 11, 6.  
6. Nimeni s  nu intre în templul 
Domnului, afar  de preo ii i levi ii care 
fac slujb . Ei pot s  intre, pentru c  sunt 
sfin i  ;  iar  tot  poporul  s  stea  de  straj  
pentru Domnul.  

Num. 8, 5; 16, 5. 1 Ezd. 8, 28-29.  
7. Levi ii s  înconjoare pe rege din toate 

ile, fiecare cu arma lui în mâna sa ; i 
cine va intra în templu s  fie ucis. i s  
fi i pe lâng  rege, când va intra i când va 
ie i».  
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8.  i  au  f cut  levi ii  i  tot  Iuda  ce  le-a  
poruncit Iehoiada preotul. Atunci i-a luat 
fiecare oamenii s i, de aceia care intrau 
cu rândul de s pt mân  sau pe acei care 

i f cuser  s pt mâna, pentru c  
Iehoiada preotul nu d duse drumul 
rândurilor care erau s  fie schimbate.  
9. i a împ it Iehoiada preotul 

peteniilor de peste sute suli ile i 
scuturile cele mari i cele mici ale lui 
David, care erau în templul lui 
Dumnezeu.  

4 Reg. 11, 10.  
10. Apoi a a ezat tot poporul, având 
fiecare în mân  arma sa, de la partea 
dreapt  a templului pân  la partea stâng  
a templului, înconjurând jertfelnicul i 
templul, ca s  fac  cerc în jurul regelui.  
11. Dup  aceea l-au adus pe rege i i-au 
pus coroana i podoabele, i-au dat s in  
în mân  legea i l-au f cut rege ; iar 
ungerea a s vâr it-o Iehoiada preotul i 
fiii lui, zicând : «S  tr iasc  regele !»  

Deut. 17, 19-20. 4 Reg. 11, 12.  
12. Atunci a auzit Atalia strig tele 
poporului care alerga i cânta laude 
pentru rege i a venit i ea la popor în 
templul Domnului s  priveasc  ;  

4 Reg. 11, 13.  
13. i iat  regele edea pe tronul lui la 
intrare i pe lâng  rege, c peteniile, 
trâmbi ii i tot poporul rii se veseleau 
i sunau din trâmbi e ; iar cânt re ii, care 

erau cu instrumente de cântare i cei care 
cântau din gur , cântau cânt rile de 
laud . Atunci Atalia i-a rupt hainele sale 
i a început s  strige : «Vânzare ! 

Vânzare !»  
Num. 10, 10. 4 Reg. 11, 14.  

14. Iar Iehoiada preotul a chemat pe 
peteniile cele peste sute, care erau cu 

comanda armatei i le-a zis : «Scoate i-o 
afar  din templu i cine va urma dup  ea 

 fie ucis cu sabia !» Pentru c  preotul 

zisese  :  «S  nu  o  ucide i  în  templul  
Domnului !»  

4 Reg. 11, 15.  
15. i i-au f cut loc s  ias . Iar când a 
ajuns ea la intrarea casei regelui, cea 
dinspre poarta cailor, au omorât-o acolo.  

4 Reg. 11, 16.  
16. i a f cut Iehoiada leg mânt cu tot 
poporul i cu regele, ca s  fie ei popor al 
Domnului.  

4 Reg. 11, 17.  
17. Apoi s-a dus tot poporul la capi tea 
lui Baal i au d râmat-o i au sf râmat 
jertfelnicele lui i chipurile lui i a 
omorât pe Matan, preotul lui Baal, 
dinaintea jertfelnicelor.  

4 Reg. 11, 18.  
18. Dup  aceea a încredin at Iehoiada 
dreg toriile templului Domnului în 
mâinile preo ilor i ale levi ilor ; a 
împ it pe preo i i pe levi i în cete, care 
trebuiau s  fac  slujb  cu rândul, cum 

ezase David pentru templul Domnului, 
ca s  aduc  arderi de tot Domnului, cum 
este scris în legea lui Moise, cu bucurie i 
cu cântare dup  cum rânduise David.  

Lev 1, 3. 2 Paral. 29, 25.  
19. A a ezat de asemenea portari la 
por ile templului Domnului, ca s  nu 
poat  intra cel ce este necurat prin vreo 
fapt .  
20. Apoi a luat pe c peteniile cele peste 
sute, pe viteji, pe c peteniile poporului i 
pe tot poporul rii i l-au petrecut pe 
rege de la templul Domnului pân  la casa 
domneasc , intrând pe poarta cea înalt , 
în casa regelui ; i l-au a ezat pe tronul 
regatului.  

4 Reg. 11, 19.  
21. i s-a veselit tot poporul rii i s-a 
lini tit cetatea. Iar pe Atalia au omorât-o 
cu sabia.  

4 Reg. 11, 20.  
CAP. 24 
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Domnia lui Ioa . Închinarea la idoli. 
Pedeapsa i moartea lui. 
1. Ioa  era de apte ani când a fost f cut 
rege  i  a  domnit  patruzeci  de  ani  în  
Ierusalim. Pe mama lui o chema ibia i 
era din Beer- eba.  

4 Reg. 12, 1.  
2. Ioa  a f cut lucruri pl cute înaintea 
ochilor Domnului, în toate zilele lui 
Iehoiada preotul.  

4 Reg. 12, 2.  
3. Iehoiada i-a luat dou  femei i a avut 
cu ele b ie i i fete.  
4. Dup  aceasta i-a pus în gând Ioa  s  
înnoiasc  templul Domnului.  
5. De aceea a adunat pe preo i i pe levi i 
i le-a zis : «Duce i-v  prin cet ile lui 

Iuda i strânge i de la to i Israeli ii argint 
în fiecare an pentru repararea templului 
Dumnezeului vostru i gr bi i-v  cu 
lucrul acesta». Îns  levi ii nu s-au gr bit.  

4 Reg. 12, 6.  
6. Atunci a chemat regele pe Iehoiada, 
capul lor i i-a zis : «Pentru ce nu ceri de 
la levi i s  adune din Iuda i din Ierusalim 
darea hot rât  de Moise, robul Domnului, 
i de c tre adunarea Israeli ilor pentru 

cortul adun rii ?  
Ie . 35, 5.  

7. C ci Atalia cea nelegiuit i fiii ei au 
despuiat templul lui Dumnezeu i toate 
lucrurile care erau sfin ite pentru templul 
Domnului i le-au întrebuin at pentru 
baali».  

4 Reg. 11, 1; 12, 8.  
8. Apoi a poruncit regele de s-a f cut o 
lad i a pus-o afar  la u a templului 
Domnului.  

4 Reg. 12, 9.  
9. i s-a dat de veste la tot poporul din 
Iuda i din Ierusalim ca s  aduc  
Domnului darea pe care o pusese Moise, 
robul lui Dumnezeu, asupra Israeli ilor în 
pustiu.  

Ie . 35, 5.  

10. De aceasta le-a p rut bine la toate 
peteniile i la tot poporul i au adus i 

au aruncat argint în lad  pân  s-a umplut 
ea.  
11. i când la timpul s u se aducea lada 
de c tre levi i la dreg torii regelui i când 
vedeau c  era mult argint în ea, atunci 
veneau scriitorul regelui i dreg torul 
arhiereului i de ertau lada, o ridicau i o 
puneau iar la locul ei. A a f ceau în toate 
zilele i s-a strâns argint mult.  

4 Reg. 12, 10.  
12. Iar regele i Iehoiada preotul l-au dat 
me terilor de lucr ri ai templului 
Domnului  i  ace tia  i-au  tocmit  
cioplitori de piatr i dulgheri pentru 
înnoire, asemenea i lucr tori în fier i 
aram  ca s  repare templul Domnului.  

4 Reg. 12, 11; 22, 4-5.  
13.  i  au  luat  me terii  i  au  s vâr it  
lucr rile cu mâinile lor i au adus templul 
lui Dumnezeu la starea lui de mai înainte 
i l-au înt rit.  

4 Reg. 12, 14.  
14. Iar dup  ce au sfâr it toate de lucru, 
au adus argintul r mas înaintea regelui i 
a lui Iehoiada. i au f cut din acest argint 
vase pentru templul Domnului, vase 
pentru slujbe i pentru arderi de tot, cupe 
i celelalte vase de aur i de argint. i au 

adus necontenit arderi de tot în templul 
Domnului în toate zilele lui Iehoiada.  

4 Reg. 12, 11, 13.  
15. Apoi a îmb trânit Iehoiada i a murit 

tul de zile, c ci era de o sut  treizeci de 
ani când a murit.  
16. i l-au înmormântat în cetatea lui 
David, la un loc cu regii, pentru binele 
care îl f cuse în Israel, pentru Dumnezeu 
i pentru templul Lui.  

17. Iar dup  moartea lui Iehoiada, au 
venit c peteniile lui Iuda i s-au închinat 
regelui ; i de atunci regele a început s  
asculte de ei.  

4 Reg. 12, 2.  
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18. i au p sit templul Domnului 
Dumnezeului p rin ilor lor i au început 

 slujeasc  A erelor i idolilor. Din 
pricina acestui p cat, s-a coborât mânia 
Domnului peste Iuda i peste Ierusalim.  
19. i a trimis la ei prooroci, pentru a-i 
face s  se întoarc  la Domnul i i-au 
sf tuit, dar ei nu i-au ascultat.  

2 Paral. 33, 10.  
20. Atunci Duhul lui Dumnezeu a cuprins 
pe Zaharia, fiul lui Iehoiada preotul, care 
s-a suit pe amvon înaintea poporului i 
le-a zis : «A a zice Domnul : Pentru ce 

lca i poruncile Domnului ? Nu ve i 
prop i, fiindc  voi a i p sit pe Domnul 
i El v  va p si pe voi».  

2 Paral. 15, 2; 20, 14.  
21. Dar s-au vorbit cu to ii împotriva lui 
i l-au ucis cu pietre, din porunca regelui 

Ioa , în curtea templului Domnului.  
Evr. 11, 37.  

22. Regele Ioa  nu i-a adus aminte de 
binefacerea care i-a f cut-o Iehoiada, 
tat l lui Zaharia, ci a ucis pe fiul lui i 
acesta, când murea, a zis : «Domnul s  
vad i s  fac  dreptate !»  

Mat. 23, 34-35. Luc. 11, 50-51.  
23. Iar dup  un an, a venit împotriva lui 
armata  sirian ,  a  intrat  în  Iuda  i  în  
Ierusalim i a stârpit din popor pe toate 

peteniile poporului i toat  prada luat  
de la ei a trimis-o regelui, la Damasc.  

4 Reg. 12, 18.  
24. De i o tirea Sirienilor care venise era 
alc tuit  dintr-un mic num r de oameni, 
Domnul îns  a dat în mâna lor o oaste 
foarte mare, pentru c  ei p siser  pe 
Domnul Dumnezeul p rin ilor lor, iar 
Sirienii aduceau la îndeplinire judecata 
care era asupra lui Ioa .  

4 Reg. 12, 20. 2 Paral. 12, 5; 22, 8.  
25. Iar dup  ce s-au retras Sirienii de la 
el, r mânând el greu bolnav, slujitorii lui 
au uneltit împotriva lui, din cauza 
sângelui fiului lui Iehoiada preotul ; i l-
au ucis în patul lui i a a a murit. i l-au 

înmormântat în cetatea lui David, îns  nu 
l-au îngropat în mormântul regilor.  

4 Reg. 21, 8, 26.  
26. Iar acei care au uneltit împotriva lui 
au fost : Zabad, fiul imeatei Amonita i 
Iehozabad, fiul imritei Moabita.  

4 Reg. 12, 21.  
27. Am nuntele despre fiii lui i despre 
mul imea proorociilor împotriva lui, 
precum i despre înnoirea templului lui 
Dumnezeu, se g sesc scrise în cartea 
regilor. Iar în locul s u a fost f cut rege 
Amasia, fiul s u.  

4 Reg. 12, 21; 14, 1.  
CAP. 25 
Domnia lui Amasia, regele Iudei. 
1. Amasia a început s  domneasc  când 
era în vârst  de dou zeci i cinci de ani i 
a  domnit  dou zeci  i  nou  de  ani  în  
Ierusalim. Pe mama lui o chema 
Iehoadan i era de loc din Ierusalim.  

4 Reg. 14, 2.  
2. El a f cut lucruri pl cute înaintea 
Domnului, îns  nu din toat  inima.  

4 Reg. 14, 3. 2 Paral. 26, 4.  
3. Când domnia s-a înt rit în mâna lui, el 
a ucis pe robii s i care uciseser  pe rege, 
tat l s u.  

4 Reg. 14, 5. 2 Paral. 24, 25.  
4. Îns  pe copiii lor nu i-a ucis, fiindc  a 

cut  dup  cum  este  scris  în  lege,  în  
cartea lui Moise, unde a poruncit 
Domnul, zicând : «P rin ii nu trebuie s  
fie uci i pentru feciori, nici feciorii nu 
trebuie s  fie uci i pentru p rin i, ci 
fiecare s  fie ucis pentru p catul lui».  

Deut. 24, 16. 4 Reg. 14, 6. Iez. 18, 20.  
5. Apoi a adunat Amasia pe cei din Iuda 
i i-a a ezat dup  neamurile cele dup  

tat  sub comanda c peteniilor peste mii i 
a c peteniilor peste sute, pe to i ai, lui 
Iuda i ai lui Veniamin ; i i-a socotit de 
la  vârsta  de  dou zeci  de  ani  în  sus  i  a  

sit trei sute de mii de oameni voinici 
care erau în stare s  mearg  la r zboi i 

 poarte suli i scut.  
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Num. 1, 3.  
6. Apoi a mai tocmit cu plat  din Israeli i 
înc  o sut  de mii de osta i viteji cu o 
sut  de talan i de argint.  
7. Dar un om al lui Dumnezeu a venit la 
el i i-a zis : «O, rege, o tirea care o ai 
din Israel s  nu mearg  cu tine, pentru c  
Domnul nu ine cu Israeli ii, nici cu to i 
fiii lui Efraim ;  
8. Ci du-te singur i lupt -te cu b rb ie 
în r zboi. Altfel Dumnezeu te va face s  
cazi în fa a du manului ; c ci Dumnezeu 
are putere i s  te sprijine i s  te fac  s  
cazi».  

2 Paral. 20, 15. Ps. 32, 17; 61, 6.  
9. Iar Amasia a zis c tre omul lui 
Dumnezeu : «Ce s  fac cu cei o sut  de 
talan i d rui i o tirii lui Israel ?» i a zis 
omul lui Dumnezeu : «Domnul poate s -
i dea mai mult decât atâta».  

10. Atunci Amasia a ales o tirea care îi 
venise din ara lui Efraim, ca s  se 
întoarc  la locul s u. Dar ei s-au aprins 
de mânie asupra lui Iuda i s-au întors la 
locul lor foarte mânio i.  
11. Iar Amasia a prins curaj i i-a luat 
poporul s u i a plecat la b lie cu el în 
Valea S rii i a omorât zece mii de 
oameni dintre fiii lui Seir ;  

4 Reg. 14, 7.  
12. i alte zece mii de oameni vii i-au 
luat ca robi fiii lui Iuda i i-au dus pe 
vârful unei stânci i i-au aruncat de pe 
vârful stâncii. i to i s-au zdrobit cu 
des vâr ire.  
13. Iar o tirea pe care Amasia o trimisese 
înapoi, ca s  nu mearg  cu el la r zboi, a 

lit asupra cet ilor lui Iuda din 
Samaria pân  la Bet-Horon i au ucis în 
ele trei mii de oameni, luând foarte mult  
prad .  
14. Iar Amasia dup  ce a lovit pe 
Edomi i, a adus, la întoarcerea lui acas , 
pe zeii fiilor lui Seir i i-a a ezat s -i aib  

ca dumnezei pentru el i s-a închinat lor 
i i-a t mâiat.  

15. Atunci Domnul S-a f cut foc de 
mânie asupra lui Amasia i a trimis pe un 
prooroc i acela i-a zis : «De ce ai c utat 
pe dumnezeii poporului acestuia, care n-
au fost în stare s i scape poporul din 
mâna ta ?»  

Deut. 32, 37. Jud. 10, 14.  
16. Când el i-a gr it aceste vorbe, regele 
i-a  r spuns  :  «Te-a  pus  cineva  s  fii  
sf tuitor regelui ? St pâne te-te, ca nu 
cumva s  fii ucis». i s-a oprit proorocul 
i a zis : « tiu c  Dumnezeu a hot rât s  

te piard , pentru c  ai f cut acest lucru i 
nu ai ascultat sfatul meu !»  
17. Atunci s-a sf tuit Amasia, regele lui 
Iuda, cu ai s i i a trimis la Ioa , fiul lui 
Ioahaz, fiul lui Iehu, regele lui Israel, ca 

-i spun  : «Vino s  ne vedem unul cu 
altul !»  

4 Reg. 13, 12; 14, 8.  
18. Iar Ioa , regele lui Israel, a trimis la 
Amasia, regele lui Iuda, ca s -i spun  : 
«Spinul, care este în Liban, a trimis s -i 
spun  cedrului, care este tot în Liban : D  
pe fiica ta fiului meu de femeie. Îns  
fiarele s lbatice, care sunt în Liban, au 
trecut pe lâng  acest spin i l-au c lcat.  

4 Reg. 14, 9.  
19. Tu zici : Iat  eu am b tut pe Edomi i 
i s-a în at inima ta de m rire de art . 
ezi mai bine acas i te astâmp  ; de 

ce s  te apuci de un lucru primejdios, prin 
care s  cazi i tu i Iuda cu tine ?»  
20. Dar Amasia nici n-a vrut s  aud , 
fiindc  aceasta a fost de la Dumnezeu s  
cad  el în mâna lui Ioa , pentru c  a 

utat pe dumnezeii Edomi ilor.  
4 Reg. 14, 11. 2 Paral. 22, 7.  

21. i a venit Ioa , regele lui Israel, s  
dea ochi unul cu altul, el i cu Amasia, 
regele lui Iuda, la Bet- eme , care este în 
Iuda.  
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22. i Iuda a fost b tut de Israel i fiecare 
a fugit la cortul s u.  

4 Reg. 14, 12.  
23. i pe Amasia, regele lui Iuda, fiul lui 
Ioa , fiul lui Ioahaz, l-a prins Ioa , regele 
lui Israel, la Bet- eme , i l-a dus la, 
Ierusalim i a d râmat zidul Ierusalimului 
pe o întindere de patru sute de co i, de la 
por ile lui Efraim pân  la por ile din 
col ul cet ii ;  

4 Reg. 14, 13.  
24. Apoi a luat tot aurul i argintul i 
toate vasele care erau în templul lui 
Dumnezeu, sub îngrijirea lui Obed-Edom 
i vistieriile casei regelui, precum i 

oameni ca ostatici i s-a întors cu ei în 
Samaria.  

4 Reg. 14, 14. 1 Paral. 26, 15.  
25. Amasia, fiul lui Ioa , regele lui Iuda, 
a mai tr it dup  moartea lui Ioa , fiul lui 
Ioahaz, cincisprezece ani.  

4 Reg. 14, 17.  
26. Celelalte fapte ale lui Amasia, cele 
dintâi i cele de pe urm , se afl  scrise în 
cartea regilor lui Iuda i ai lui Israel.  

4 Reg. 14, 15.  
27. De pe timpul când Amasia s-a ab tut 
de  la  Domnul,  s-a  urzit  în  Ierusalim  o  
uneltire împotriva lui i a fugit la Lachi , 
dar l-au omorât acolo.  

3 Reg. 15, 27. 4 Reg. 14, 19.  
28. i l-au adus pe cai i l-au 
înmormântat cu p rin ii lui în cetatea lui 
Iuda.  

4 Reg. 14, 20.  
CAP. 26 
Ozia (Azaria) t mâiaz i se umple de 
lepr . 
1. Atunci tot poporul lui Iuda a luat pe 
Ozia, care era de aisprezece ani i l-a 

cut rege în locul lui Amasia, tat l s u.  
4 Reg. 14, 21; 15, 1.  

2.  Acesta  a  zidit  Elatul  i  l-a  întors  la  
Iuda, dup  ce a r posat regele cu p rin ii 
lui.  

4 Reg. 14, 22.  

3. Ozia era de aisprezece ani când a fost 
cut rege i a domnit cincizeci i doi de 

ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema 
Iecolia, de loc din Ierusalim.  

4 Reg. 15, 2.  
4. Acesta a f cut lucruri care erau pl cute 
înaintea ochilor Domnului, întocmai a a 
cum f cuse i Amasia, tat l s u ;  

4 Reg. 15, 3. 2 Paral. 25, 2.  
5. C ci el a alergat la Dumnezeu în zilele 
lui Zaharia, care îl înv a frica lui 
Dumnezeu. i în timpul cât a alergat el la 
Domnul i Dumnezeu l-a ajutat de i-a 
mers bine.  

4 Reg. 12, 2.  
6. Într-o vreme a plecat el de s-a b tut cu 
Filistenii i a d râmat zidurile cet ii Gat 
i zidurile cet ii Iabne i zidurile cet ii 

dod ; i a zidit cet i în inutul 
dodului i între Filisteni.  

Am. 1, 8.  
7. Iar Dumnezeu i-a ajutat s  se bat  cu 
Filistenii i cu Arabii care locuiesc la 
Gur-Baal i cu Meuni ii.  
8. A a c  chiar Amoni ii îi d deau daruri 
lui Ozia încât s-a dus vestea de numele 
lui pân  la hotarele Egiptului, c ci 
ajunsese foarte puternic.  
9. Apoi a zidit Ozia turnuri în Ierusalim, 
deasupra por ilor din col i deasupra 
por ilor din vale, cum i la col ul zidului 
i l-a înt rit.  

10. A zidit de asemenea turnuri i în 
pustiu i a s pat multe fântâni, pentru c  
avea multe vite i pe es i pe vale ; avea 
lucr tori de p mânt i vieri în munte i pe 
Carmel, c ci el iubea lucrarea 

mântului.  
11. A mai avut Ozia i o tire care mergea 
la b lie în cete, dup  cum era rânduit  
în catagrafia alc tuit  de Ieiel, scriitorul, 
i de Maasia, judec torul, care se aflau 

sub conducerea lui Hanania, unul din 
peteniile de frunte ale regelui.  
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12. Num rul total al capilor de familii ale 
zboinicilor viteji era de dou  mii ase 

sute ;  
13. i sub conducerea lor era o putere 
ost easc  de trei sute apte mii cinci sute 
de osta i, care puteau s  mearg  la lupt  
cu b rb ie ost easc , pentru a ajuta pe 
rege împotriva du manului.  
14. Pentru ei a preg tit Ozia toat  oastea, 
scuturi, suli e, coifuri i plato e, arcuri i 
pietre de pra tie.  
15. Apoi a f cut în Ierusalim ma ini, 
construite cu me te ug, ca s  le pun  în 
turnuri i pe la col urile zidurilor i s  
arunce cu ele s ge i i pietre mari. i s-a 
dus vestea de numele lui foarte departe, 
pentru c  în chip minunat a fost ajutat i 
s-a f cut puternic.  
16.  i  când  a  ajuns  puternic,  el  s-a  
mândrit în inima lui spre pieirea lui ; i a 

vâr it o nelegiuire înaintea Domnului 
Dumnezeului s u, c ci a intrat în templul 
Domnului, ca s  t mâieze pe jertfelnicul 

mâierii.  
Ie . 30, 7. 4 Reg. 15, 6. 2 Paral. 25, 19.  

17. Dar dup  el a intrat i Azaria preotul, 
împreun  cu optzeci de preo i ai 
Domnului, oameni ale i,  

1 Paral. 6, 10.  
18. i s-au împotrivit regelui Ozia i i-au 
zis : «Nu i-e dat ie, Ozia, s  t mâiezi 
înaintea Domnului, ci preo ilor, fiilor lui 
Aaron, care sunt sfin i s  t mâieze ; ie i 
din loca ul sfânt, c ci ai f cut o 

delege i nu- i va fi de loc spre cinste 
acest lucru înaintea Domnului 
Dumnezeu».  

Num. 18, 7. Evr. 5, 4.  
19.  Ozia  îns  s-a  sup rat  pe  ei  ;  i  cum  
inea în mâna lui c delni a, ca s  
mâieze, deodat  s-a ivit lepra pe fruntea 

lui în fa a preo ilor, în templul Domnului, 
dinaintea altarului t mâierii.  

4 Reg. 5, 27; 15, 5.  

20. Iar dac  s-au uitat la el cu luare 
aminte Azaria arhiereul i to i preo ii, iat  
el avea pe fruntea lui lepr . i l-au silit s  
ias  de acolo ; dar i el însu i s-a gr bit s  
ias , c ci îl lovise Domnul.  
21. i a fost lepros regele Ozia pân  în 
ceasul mor ii lui ; dup  aceea el a tr it 
ascuns într-o cas  osebit, fiind oprit de a 
mai intra în templul Domnului. Iar 
îngrijirea peste casa regelui i cârmuirea 
poporului rii a inut-o Iotam, fiul lui.  

4 Reg. 15, 5.  
22. Celelalte fapte ale lui Ozia, cele 
dintâi i cele de pe urm , le-a scris Isaia 
proorocul, fiul lui Amos.  
23. i a r posat Ozia cu p rin ii lui i l-au 
înmormântat la un loc cu p rin ii lui în 
câmpul cu mormintele regilor, c  ziceau : 
El a fost lepros. i în locul lui a fost f cut 
rege Iotam, fiul s u.  

4 Reg. 15, 7.  
CAP. 27 
Iotam supune pe Amoni i la bir. 
1. Iotam era de dou zeci i cinci de ani 
când a fost f cut rege i a domnit 
aisprezece ani în Ierusalim. Pe mama lui 

o chema Ieru a, fiica lui Sadoc.  
4 Reg. 15, 33.  

2. Acesta a f cut lucruri pl cute înaintea 
ochilor Domnului, întocmai cum a f cut 
i Ozia, tat l s u, numai c  n-a intrat, ca 

el, în loca ul sfânt al Domnului. i 
poporul continua înc  s  se strice.  

4 Reg. 15, 34-35.  
3.  El  a  zidit  por ile  cele  de  sus  ale  
templului Domnului i a f cut multe 
adaosuri la zidul Ofel.  

2 Paral. 33, 14. Neem. 3, 26-27. Is. 32, 14.  
4. La fel a zidit i cet i pe muntele lui 
Iuda, iar în p duri, cet ui i turnuri.  
5. Iotam a avut r zboi cu regele 
Amoni ilor i i-a biruit. În acel an 
Amoni ii i-au dat o sut  de talan i de 
argint, zece mii de core de grâu i zece 
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mii core de orz. Aceast  dare i-au dat-o 
Amoni ii i în al doilea i în al treilea an.  
6. i s-a f cut Iotam a a de puternic, 
pentru c i-a îndreptat c ile sale numai 
înaintea fe ei Domnului Dumnezeului 

u.  
7. Celelalte fapte ale lui Iotam, toate 

zboaiele sale i purtarea sa se g sesc 
scrise în cartea regilor lui Israel i a 
regilor lui Iuda.  

4 Reg. 15, 32.  
8. El era de dou zeci i cinci de ani când 
a fost f cut rege i a domnit în Ierusalim 
aisprezece ani.  

9. Apoi a r posat Iotam cu p rin ii s i, i 
l-au înmormântat în cetatea lui David. Iar 
în locul lui a fost f cut rege Ahaz, fiul 

u.  
4 Reg. 15, 38.  

CAP. 28 
Ahaz, regele Iudei, i nelegiuirile lui. 
1. Ahaz era de dou zeci de ani când a 
fost f cut rege i a domnit aisprezece ani 
în  Ierusalim  ;  îns  el  n-a  f cut  lucruri  
pl cute înaintea ochilor Domnului, 
precum f cuse David, str mo ul lui,  

4 Reg. 16, 2.  
2. Ci a mers pe urmele regilor lui Israel i 
a f cut chiar chipuri turnate de baali.  

4 Reg. 16, 3.  
3. A s vâr it t mâieri în valea fiilor lui 
Hinom i a trecut pe fiii s i prin foc 

când urâciunile popoarelor pe care le 
alungase Domnul dinaintea fiilor lui 
Israel.  

Deut. 18, 9. 4 Reg. 14, 24. Os. 13, 1-2.  
4. A adus jertfe i t mâieri pe în imi, pe 
dealuri i pe sub orice copac înfrunzit.  

Deut. 12, 2.  
5. De aceea l-a dat Domnul Dumnezeu în 
mâna regelui  Sirienilor,  care  l-au  lovit  i  
i-au luat o mul ime de robi i  i-au dus în 
Damasc. De asemenea a mai fost dat i în 
mâna regelui lui Israel, care i acela a 
pricinuit mari pierderi regatului s u ;  

4 Reg. 16, 5.  

6. C ci Pecah, fiul lui Remalia, regele lui 
Israel, a ucis într-o singur  zi o sut  
dou zeci de mii în Iuda, to i numai 
oameni de r zboi, pentru c  aceia 

siser  pe Domnul Dumnezeul 
rin ilor lor.  

7. Iar Zicri, un viteaz din Efraim, a ucis 
pe Maaseia, fiul regelui, pe Azricam, 

petenia cur ii, i pe Elcana, care era al 
doilea dup  rege.  
8. i au luat fiii lui Israel de la fra ii lor 
din Iuda dou  sute de mii de femei, b ie i 
i fete, ca robi ; de asemenea au luat de la 

ei i mult  prad i au dus prada în 
Samaria.  
9. Acolo îns  se afla un prooroc al 
Domnului, care se numea Oded. Acesta a 
ie it înaintea o tirii care venea la Samaria 
i le-a zis : «Iat  Domnul Dumnezeul 

rin ilor vo tri, fiind mâniat pe Iuda, i-a 
dat în mâinile voastre, i voi i-a i ucis cu 
o s lb ticie care a ajuns pân  la cer.  

2 Paral. 15, 1-2. 1 Ezd. 9, 6.  
10. i acum v  gândi i s  v  face i robi i 
roabe pe fiii lui Iuda i ai Ierusalimului.  

Lev 25, 42-43. Deut. 15, 9.  
11. A adar, asculta i-m i duce i înapoi 
pe robii care i-a i luat de la fra ii vo tri ; 

ci altfel flac ra mâniei Domnului va fi 
peste voi».  
12. Atunci s-au sculat unii din c peteniile 
fiilor lui Efraim : Azaria, fiul lui Iohanan, 
Berechia, fiul lui Me ilemot, Iezechia, 
fiul lui alum i Amasa, fiul lui Hadlai, 
împotriva celor care se întorceau din 

zboi  
13. i le-au zis : «S  nu aduce i pe robi 
aici, pentru c  am fi vinova i înaintea 
Domnului.  Vre i  s  mai  ad uga i  la  

catele noastre i la vinov iile noastre ? 
ci i a a este mare vinov ia noastr i 
paia mâniei Domnului este peste 

Israel».  
Num. 18, 5. Iosua 22, 20.  
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14. Atunci osta ii au luat pe robi i 
pr zile  înaintea  c peteniilor  o tirii  i  a  
întregii adun ri.  
15. i s-au sculat b rba ii aminti i mai 
sus,  au  luat  pe  robi  i  din  prad  au  
îmbr cat pe to i cei goi, le-au dat haine i 
înc minte, i-au hr nit, i-au ad pat i i-
au uns cu untdelemn, i pe to i care erau 
slabi i-au pus pe asini i i-au dus la 
Ierihon, cetatea finicilor, la fra ii lor ; iar 
ei s-au întors apoi la Samaria.  

Deut. 15, 13; 34, 3.  
16. În acea vreme a trimis regele Ahaz la 
regele Asirienilor, ca s -l ajute,  

4 Reg. 16, 7.  
17. C  Edomi ii iar au venit i au ucis pe 
mul i din Iuda i au luat robi ;  
18. Asemenea i Filistenii n liser  în 
cet ile din inuturile de la es i de la 
miaz zi ale lui Iuda i luaser  Bet-

eme ul, Aialonul, Ghederotul i Soco cu 
satele care ineau de el, Timna cu satele 
care ineau de ea, i Ghimzo cu satele lui 
i se a ezaser  acolo.  

4 Reg. 18, 8.  
19. A a smerise Domnul pe Iuda din 
pricina lui Ahaz, regele lui Iuda, pentru 

 dusese el pe Iuda la destr lare i 
tuise greu înaintea Domnului.  

Ie . 32, 25. Ier. 15, 4.  
20. Tiglatfalasar, regele Asiriei, a venit 
într-adev r la el ; îns  în loc s -l ajute, i-a 

cut greut i,  
21. Pentru c  Ahaz luase vistieriile din 
templul Domnului i din casa regelui i 
de la c peteniile poporului i le d duse 
regelui Asiriei, dar nu spre bine.  

4 Reg. 16, 8. Ier. 2, 36.  
22.  C ci  el  i  atunci,  când  se  afla  în  
strâmtorare, n-a încetat a s vâr i 

delege înaintea Domnului. A a era 
regele Ahaz.  
23. El a adus jertfe dumnezeilor din 
Damasc, crezând c  ei l-au b tut, i zicea 
: «Fiindc  dumnezeii regilor Sirienilor le-

au ajutat lor, le voi aduce jertf , i ei îmi 
vor ajuta i mie». Îns  ei au fost pricina 

derii lui i pricina c derii a tot Israelul.  
4 Reg. 16, 10.  

24. Ahaz a strâns vasele templului lui 
Dumnezeu, le-a sf râmat i a încuiat u ile 
templului Domnului ; i i-a f cut 
jertfelnice pe la toate col urile în 
Ierusalim ;  

4 Reg. 16, 4, 8. 2 Paral. 29, 3.  
25. i prin toate cet ile lui Iuda a f cut 
locuri înalte ca s  t mâieze la al i 
dumnezei. Prin aceasta a mâniat pe 
Domnul Dumnezeul p rin ilor s i.  
26. Celelalte fapte ale lui i toate c ile 
lui, cele dintâi i cele de pe urm , se 

sesc scrise în cartea regilor lui Iuda i 
ai lui Israel.  

4 Reg. 16, 19.  
27. i a r posat Ahaz cu p rin ii s i i l-
au înmormântat în cetate, în Ierusalim ; 
dar nu l-au pus în gropni ele regilor lui 
Israel. În locul lui s-a f cut rege Iezechia, 
fiul s u.  

4 Reg. 16, 20. Is. 14, 28.  
CAP. 29 
Iezechia înnoie te slujba cea 
adev rat . 
1. Iezechia a fost f cut rege când era de 
dou zeci  i  cinci  de  ani  i  a  domnit  
dou zeci i nou  de ani în Ierusalim. Pe 
mama lui o chema Abia i era fiica lui 
Zaharia.  

4 Reg. 18, 2.  
2. Acesta a f cut lucruri pl cute înaintea 
ochilor Domnului, dup  cum f cuse i 
David, str mo ul lui.  

4 Reg. 18, 3.  
3. În anul întâi al domniei sale, în luna 
întâi, a descuiat el u ile templului 
Domnului i le-a înnoit.  

2 Paral. 28, 24.  
4. Apoi a poruncit s  vin  preo ii i levi ii 
; pe ace tia i-a adunat în locul deschis 
dinspre r rit,  
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5.  i  le-a  zis  :  «Asculta i-m ,  levi i  !  S  
 cur i acum în iv  prin jertfe i s  

sfin i templul Domnului Dumnezeului 
rin ilor vo tri i s  arunca i necur enia 

din locul sfânt afar .  
Neem. 12, 30.  

6. C ci p rin ii vo tri au s vâr it 
delegi i au f cut lucruri care nu erau 

pl cute ochilor Domnului Dumnezeului 
nostru, pe Care L-au p sit, i-au ab tut 
fe ele de la loca ul Domnului i s-au 
întors cu spatele la el ;  

3 Reg. 8, 48. Ier. 2, 27. Iez. 20, 16.  
7. Ba i u ile pridvorului le-au încuiat, au 
stins candelele i n-au mai t mâiat t mâie 
i  nici  n-au  mai  adus  arderi  de  tot  în  

loca ul sfânt al Domnului lui Israel.  
Num. 28, 6.  

8. De aceea s-a coborât mânia Domnului 
peste Iuda i peste Ierusalim i i-a dat El 
pustiirii, batjocurii i ru inii, cum vede i 
i voi singuri cu ochii vo tri.  

Deut. 28, 25. 3 Reg. 9, 8. 2 Paral. 30, 7. Ier. 20, 16; 51, 37.  
9. Iat  p rin ii no tri au c zut de ascu ul 
sabiei, iar fiii no tri, fetele noastre i 
femeile noastre se g sesc din pricina 
aceasta în robie pân  ast zi, într-o ar  
care nu este a lor.  
10. Acum îns  mi-am pus în gând s  fac 
leg mânt cu Domnul Dumnezeul lui 
Israel, ca s i întoarc  iu imea mâniei 
Sale de la noi.  
11. Fiii mei, s  nu pregeta i nicidecum, 

ci pe voi v-a ales Domnul, ca s -I sta i 
înaintea fe ei Lui, s -I sluji i i s -I fi i 
slujitori i aprinz tori de t mâie».  

Deut. 10, 8. Luc. 1, 9.  
12. Atunci s-au sculat levi ii : Mahat, fiul 
lui Amasia i Ioil, fiul lui Azaria, dintre 
fiii lui Cahat ; Chi , fiul lui Abdi i 
Azaria, fiul lui Iehaleleel, din semin ia lui 
Merari ; Ioah, fiul lui Zima i Eden, fiul 
lui Ioah, din neamul lui Gher on ;  

1 Paral. 6, 44.  
13. imri i Ieiel din fiii lui Eli afan ; 
Zaharia i Matania, din fiii lui Asaf ;  

14.  Iehiel  i  imei,  din  fiii  lui  Eman  ;  
emaia i Uziel din fiii lui Iedutun.  

15. Ace tia au adunat pe fra ii lor i s-au 
cur it prin aduceri de jertfe ; apoi s-au 
dus, dup  porunca regelui, s  cure e i 
templul Domnului, dup  cuvintele 
Domnului.  

Ie . 19, 10.  
16. i au intrat preo ii în untrul templului 
Domnului pentru cur ire i au scos afar  
în curtea templului tot ce au g sit necurat 
în loca ul sfânt al Domnului ; iar levi ii 
au luat acestea ca s  le scoat  afar  la 
pârâul Chedron.  
17. Apoi au început a face sfin irea în 
ziua întâi a lunii întâi i în ziua a opta a 
aceleia i luni au intrat în pridvorul 
templului Domnului. Templul Domnului 
l-au sfin it opt zile ; în ziua a aisprezecea 
din luna întâi l-au terminat.  

4 Reg. 23, 12.  
18. Dup  aceea s-au dus la regele 
Iezechia acas i i-au spus : «Noi am 
cur it templul Domnului i jertfelnicul 
cel pentru arderi de tot, cu toate vasele lui 
; masa pentru pâinile punerii înainte, cu 
toate vasele ei ;  
19. i toate vasele pe care le aruncase 
regele  Ahaz  în  timpul  domniei  lui,  în  
nelegiuirea sa, noi le-am preg tit i le-am 
sfin it ; i iat  ele sunt înaintea 
jertfelnicului Domnului».  

2 Paral. 28, 24.  
20. Atunci s-a sculat regele Iezechia 
foarte de diminea , a adunat c peteniile 
cet ii i s-a dus la templul Domnului.  
21. i au adus apte vi ei, apte berbeci, 
apte miei i apte api, ca jertf  pentru 

cat : pentru regat, pentru loca ul de 
sfin ire i pentru Iuda. A poruncit apoi 
preo ilor, fiilor lui Aaron, ca s -i aduc  
arderi de tot pe jertfelnicul Domnului.  

Lev 4, 13-14.  
22. Au junghiat vi ei i au luat preo ii 
sângele i au stropit cu el jertfelnicul ; au 
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junghiat berbecii i au stropit cu sângele 
lor jertfelnicul ; au junghiat mieii i au 
stropit cu sângele lor de asemenea 
jertfelnicul.  

Lev 8, 15.  
23. Apoi au adus apii cei pentru p cat 
înaintea regelui i a adun rii ; ace tia i-
au pus mâinile peste ei.  

Ie . 29, 10. Lev 1, 4.  
24. i i-au junghiat preo ii i au cur it cu 
sângele lor jertfelnicul pentru tergerea 

catelor întregului Israel, c ci regele 
poruncise s  se aduc  arderi de tot i 
jertf  pentru p cat, pentru sine i pentru 
tot Israelul.  
25. Apoi a a ezat în templul Domnului 
levi i cu chimvale, cu harpe i cu chitare, 
dup  rânduiala lui David i a lui Gad, 

torul regelui, i a lui Natan 
proorocul, fiindc  de c tre Domnul se 

ezase aceast  rânduial  prin proorocii 
Lui.  

1 Paral. 6, 31; 23, 5; 24, 19.  
26. i st teau levi ii cu instrumentele de 
cântare ale lui David i preo ii cu 
trâmbi ele.  

Num. 10, 10.  
27. i a poruncit Iezechia s  se aduc  
arderi de tot pe jertfelnic. i în timpul 
când a început arderea de tot, a început i 
cântarea pentru Domnul cu trâmbi ele i 
cu instrumentele de cântare ale lui David, 
regele lui Israel.  
28. i toat  adunarea a f cut rug ciuni, 
iar cânt re ii au cântat din fluiere, pân  s-
a terminat arderea de tot.  

2 Paral. 23, 18.  
29. Iar dup  terminarea arderii de tot, 
regele i to i care se aflau cu el s-au 
plecat i s-au închinat.  
30. Iezechia regele i c peteniile au zis 

tre levi i, s  sl veasc  pe Domnul cu 
cuvintele lui David i ale lui Asaf 

torul, i ei L-au sl vit cu mare 

bucurie i s-au plecat la p mânt i s-au 
închinat.  
31. Apoi a început Iezechia a gr i i a zis 
: «Acum v-a i sfin it pe voi Domnului ; 
apropia i-v i aduce i jertfe i prinoase 
de mul umire în templul Domnului». i a 
adus toat  adunarea jertfe i prinoase de 
laud i de împ care, i cel pe care-l l sa 
inima, arderi de tot.  

Lev 7, 12.  
32. Num rul vitelor pentru arderile de tot, 
aduse de cei ce se adunaser  a fost : 
aptezeci de boi, o sut  de berbeci, dou  

sute de miei. Toate acestea au fost jertfite 
ca arderi de tot Domnului.  
33. Pentru celelalte jertfe sfinte au fost 
ase sute de vite mari i trei mii de vite 

runte.  
34. Îns  preo ii au fost pu ini i nu puteau 

 jupoaie toate arderile de tot ; de aceea 
le-au ajutat i levi ii, fra ii lor, pân  ce au 
terminat lucrul i pân  ce s-au sfin it 
preo ii ; c ci levi ii au fost mai silitori la 
sfin ire decât preo ii.  

2 Paral. 35, 11.  
35. Afar  de aceasta a mai fost o mul ime 
de arderi de tot cu gr simi de jertfe de 
împ care i cu turn ri de vin la arderi de 
tot. A a s-a a ezat la loc slujba în templul 
Domnului.  

Lev 3, 3.  
36. i s-a bucurat Iezechia dimpreun  cu 
tot poporul, c  Dumnezeu a potrivit a a 
pe popor, încât s-a f cut acest lucru, cum 
nici nu se a teptase.  
CAP. 30 
Vestirea i serbarea Pa tilor. 
1. Apoi a trimis Iezechia prin toat ara 
lui Israel i a lui Iuda i a scris scrisori lui 
Efraim i lui Manase, ca s  vin  la 
templul Domnului la Ierusalim pentru 

rb torirea Pa tilor Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  

Ie . 12, 11, 18. Lev 23, 5. 4 Reg. 23, 21.  
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2. C ci la sfatul pe care-l inuse regele în 
Ierusalim, împreun  cu c peteniile, 
chibzuiser  ca s  s rb toreasc  Pa tile în 
luna a doua,  

Ie . 12, 6; 13, 4. Num. 9, 11.  
3. Din pricin  c  nu le putuse s rb tori la 
timpul lor, pentru c  nu erau nici preo i 
sfin i în num r de ajuns i nici poporul 
nu se strânsese la Ierusalim.  
4. Acest lucru a pl cut regelui i întregii 
adun ri.  
5. i au hot rât s  se dea de veste la tot 
Israelul, de la Beer- eba pân  la Dan, ca 

 vin  la Ierusalim pentru s rb torirea 
Pa tilor Domnului Dumnezeului lui 
Israel, c ci demult nu se mai s rb torise 

a cum este scris.  
Ie . 12, 3.  

6.  i  s-au  dus  trimi ii  cu  scrisorile,  care  
erau f cute de rege i de c peteniile lui, 
prin toat ara lui Israel i a lui Iuda i, 
dup  porunca regelui, le spuneau : «Fii ai 
lui Israel, întoarce i-v  la Domnul 
Dumnezeul lui Avraam i al lui Isaac i al 
lui Israel, i Se va întoarce i El la cei 

ma i dintre voi, care a i mai sc pat din 
mâna regilor Asiriei.  

Ie . 3, 6; 4, 5. 4 Reg. 15, 19-20.  
7. i nu mai fi i a a ca p rin ii vo tri i ca 
fra ii vo tri, care au s vâr it f delegi 
înaintea Domnului Dumnezeului 

rin ilor lor, i El i-a dat pustiirii, 
precum vede i.  

2 Paral. 29, 8.  
8. Nici s  nu v  mai ine i de acum tari la 
cerbice, ca p rin ii vo tri, ci supune i-v  
Domnului i venin la loca ul de sfin ire al 
Lui,  pe  care  El  l-a  sfin it  pe  veci  ;  i  
sluji i  Domnului  Dumnezeului  vostru  i  
El Î i va abate flac ra mâniei Sale de la 
voi.  

Ie . 32, 8. Is. 48, 4. Ier. 13, 16. Luc. 17, 18.  
9. Când v  ve i întoarce la Domnul atunci 
fra ii vo tri i fiii vo tri au s  g seasc i 
ei mil  la acei care i-au luat pe ei robi i 

se vor întoarce în ara aceasta ; c ci bun 
i îndurat este Domnul Dumnezeul vostru 
i nu- i va întoarce fa a de la voi, dac  v  

ve i întoarce la El».  
Ie . 34, 6. Ier. 3, 12.  

10. i au mers trimi ii din cetate în cetate 
prin inutul lui Efraim i al lui Manase i 
pân  la acela al Zabulonului ; aceia 
râdeau, b tându- i joc de ei.  
11. Totu i unii din semin ia lui A er, a lui 
Manase i a lui Zabulon s-au smerit i au 
venit la Ierusalim.  
12. i a fost mâna Domnului peste Iuda, 
Care le-a d ruit o singur  inim , ca s  
împlineasc  porunca regelui i a 

peteniilor, dup  cuvântul Domnului.  
Ier. 32, 39. Fapt. 4, 32; 11, 21.  

13. i s-a adunat la Ierusalim mul ime de 
popor pentru s rb torirea praznicului 
azimelor,  în  luna  a  doua  i  adunarea  a  
fost foarte mare.  

Ioan 11, 55.  
14. i s-au sculat i au r sturnat 
jertfelnicele care erau în Ierusalim i 
toate jertfelnicele pe care se s vâr eau 

mâierile pentru idoli, le-au sf râmat i 
le-au aruncat în pârâul Chedron.  
15. Apoi au junghiat mielul Pa tilor în 
ziua a paisprezecea a lunii a doua. Preo ii 
i levi ii, ru inându-se, s-au sfin it i au 

adus arderi de tot în templul Domnului.  
Num. 9, 11.  

16. Apoi au stat la locul lor, dup  
rânduiala pe care o aveau prin legea lui 
Moise, omul lui Dumnezeu. Preo ii 
stropeau cu sângele pe care-l luau din 
mâna levi ilor.  
17. Fiindc  în adunare erau mul i din cei 
care nu erau cura i, de aceea, pentru cei 
necur i, levi ii junghiau mielul Pa tilor  

Ioan 11, 55.  
18. i mul i din popor, din semin ia lui 
Efraim, a lui Manase, a lui Isahar i a lui 
Zabulon, care nu se sfin iser , au mâncat 
Pa tile împotriva Scripturii.  

Ie . 12, 3. Lev 22, 4. Num. 9, 6.  
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19. Dar Iezechia s-a rugat pentru ei, 
zicând : «Domnul cel bun s  ierte pe tot 
cel ce i-a îndreptat inima s  caute pe 
Domnul Dumnezeul p rin ilor s i, de i ei 
n-au cur irea cerut  pentru cele sfinte !»  
20. i a ascultat Domnul pe Iezechia i a 
iertat poporul.  

Ps. 102, 3.  
21. i au s rb torit fiii lui Israel, care s-
au aflat în Ierusalim, s rb toarea azimilor 
apte zile cu mare veselie. În fiecare zi 

levi ii i preo ii l udau pe Domnul cu 
instrumente de cântare f cute spre 
preasl virea Domnului.  
22. Apoi a gr it Iezechia c tre to i levi ii 
care au bun  pricepere la serviciul 
Domnului, dup  inima lor. i au mâncat 
azimile de s rb toare apte zile, aducând 
jertfe de pace i sl vind pe Domnul 
Dumnezeul p rin ilor lor.  
23. i a hot rât toat  adunarea ca s  mai 

rb toreasc  alte apte zile, i le-au 
petrecut pe acestea cu veselie,  
24. Pentru c  Iezechia, regele lui Iuda, 

duse celor ce se adunaser  o mie de 
vi ei i zece mii de vite m runte ; 

peteniile d duser  de asemenea celor 
ce se adunaser  o mie de vi ei i zece mii 
de vite m runte, i mul i preo i se 
sfin iser .  
25. i s-a veselit toat  ob tea lui Iuda i 
preo ii i levi ii, toat  adunarea i str inii 
care veniser  din ara lui Israel i locuiau 
în Iuda.  

Ie . 12, 43, 48.  
26. i a fost veselie mare în Ierusalim, 
pentru c  din zilele lui Solomon, fiul lui 
David, regele lui Israel, nu se mai f cuse 
nici o veselie ca aceasta în Ierusalim.  
27. Apoi s-au sculat preo ii i levi ii i au 
binecuvântat poporul ; i glasul lor a fost 
auzit, c ci rug ciunea lor s-a suit pân  la 
loca ul cel sfânt al Domnului, Care este 
în ceruri.  

Num. 6, 23, 27.  

CAP. 31 
Stârpirea închin rii la idoli. Îngrijirea 
de preo i i levi i. 
1. Dup  ce s-au terminat toate acestea, s-
au dus to i Israeli ii care se g seau acolo 
în cet ile lui Iuda i au sf râmat idolii, 
au t iat A erele i au stricat locurile 
înalte i jertfelnicele din Iuda i din tot 

mântul lui Veniamin, al lui Efraim i al 
lui Manase, pân  la margini. Apoi s-au 
întors to i fiii lui Israel, fiecare la mo ia 
sa, în cet ile lor.  

Deut. 7, 5. 4 Reg. 18, 4.  
2. Iar Iezechia a a ezat cetele de preo i i 
de levi i, dup  împ irea lor, pe fiecare 
la slujba sa, pe care o avea de preot sau 
de levit, pentru ca s  fac  slujbe, laude i 
doxologii, la timpul arderilor de tot i al 
jertfelor de împ care, la por ile cur ii 
templului Domnului.  

1 Paral. 24, 19. Luc. 1, 8.  
3. De asemenea a hot rât regele o parte 
din averea sa pentru arderile de tot, adic  
pentru arderile de tot de diminea a i de 
seara ; pentru arderile de tot din ziua 
odihnei, de la lunile noi i de la s rb tori, 
dup  cum este scris în legea Domnului.  

Num. 28, 2-3.  
4. Apoi a poruncit el i poporului din 
Ierusalim s  dea preo ilor i levi ilor 
între inerea hot rât , pentru ca ei s  fie 
mai cu tragere de inim  la împlinirea 
legii Domnului.  

Num. 18, 8. Neem. 13, 10.  
5. Când s-a adus la cuno tin  tuturor 
aceast  porunc , atunci fiii lui Israel au 
adus prinoase de pâine, de vin, de 
untdelemn, de miere i din toate roadele 
arinii, din bel ug ; au adus de asemenea 

din bel ug i zeciuieli din toate.  
Ie . 23, 19; 34, 26. Lev 2, 14.  

6. Dar i Israeli ii i cei din Iuda, care 
locuiau prin cet ile lui Iuda, au adus 
asemenea zeciuieli din vitele mari i din 
vitele m runte, cum i zeciuieli din 
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jertfele pe care le f duiser  ei 
Domnului Dumnezeului lor, i le-au f cut 
gr mezi.  

Num. 31, 28.  
7. Gr mezile au început s  le fac  în luna 
a treia, iar în luna a aptea le-au sfâr it.  
8. Atunci a venit Iezechia i cu 

peteniile lui i au v zut gr mezile i au 
binecuvântat pe Domnul i poporul lui 
Israel.  
9. Apoi a întrebat Iezechia pe preo i i pe 
levi i despre aceste gr mezi : «Pentru ce 
gr mezile stau a a ?»  
10. i a r spuns Azaria arhiereul, care era 
din casa lui adoc, i  a zis :  «De când a 
început a se aduce prinoase în templul 
Domnului, de atunci am mâncat i noi de 
ne-am  s turat  i  a  mai  i  r mas  din  
bel ug, pentru c  Domnul a binecuvântat 
pe poporul S u. i aceast  gr mad  mare 
este din cele ce au r mas».  

Neem. 13, 12. Mal. 3, 10.  
11. Atunci Iezechia a poruncit s  se 
preg teasc  în templul Domnului c ri 
; i dac  le-au preg tit,  
12. Au c rat acolo prinoasele de pârg , 
zeciuielile i darurile, cu toat  
credincio ia. i a pus ca ispravnic peste 
ele pe Conania levitul i pe fratele s u 

imei, ca al doilea.  
Neem. 13, 13.  

13. Iar pe Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, 
Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat 
i pe Benaia, i-a pus ca supraveghetori 

sub mâna lui Conania i a lui imei, 
fratele s u, dup  cum rânduiser  regele 
Iezechia i Azaria, c petenia templului 
lui Dumnezeu.  
14. Core, fiul lui Imna levitul, care era 
portar în partea de r rit, era 
supraveghetor peste prinoasele care se 
aduceau de bun voie lui Dumnezeu ; ca 

 împart  prinoasele de pârg  aduse 
Domnului i lucrurile mai de seam  care 
se sfin iser .  

Lev 2, 3. Num. 18, 9. 1 Paral. 23, 28.  
15. Sub mâna lui se aflau Eden, 
Miniamin, Iosua, emaia, Amaria i 

ecania, în cet ile preo ilor, ca s  
împart  cu credincio ie fra ilor lor p ile 
ce li se cuveneau, precum celui mare, a a 
i celui mic,  

16. În afara celor scri i în catagrafii, 
tuturor celor de parte b rb teasc  de la 
trei ani în sus, tuturor celor care intrau în 
templul Domnului la slujb , pentru 
trebuin ele zilnice, dup  dreg toriile lor i 
dup  cete,  
17. Precum i preo ilor înscri i în 
catagrafie, dup  familiile lor, i levi ilor 
de la dou zeci de ani în sus, dup  
dreg toriile lor i dup  cetele lor,  
18. Celor înscri i în catagrafie i la to i 
nevârstnicii lor, cu femeile lor, cu b ie ii 
lor i cu fetele lor, adic  la toat  ob tea 
de neam preo esc ; c ci ei se ar taser  cu 
toat  credincio ia la sfânta slujb .  
19. Pentru fiii lui Aaron, care erau preo i 
în satele dimprejurul cet ilor lor, erau 
pu i anume b rba i, la fiecare cetate ca s  
le împart  tuturor celor de parte 

rb teasc  dintre preo i p ile ce li se 
cuveneau ; precum i la to i levi ii înscri i 
în catagrafie.  
20.  A a a  f cut  Iezechia  în  tot  Iuda.  El  a  

cut lucruri care erau bune, drepte i 
adev rate în fa a Domnului Dumnezeului 

u.  
4 Reg. 18, 3-5.  

21. i tot lucrul pe care l-a început pentru 
slujba din templul lui Dumnezeu, pentru 

zirea  legii  i  a  poruncilor,  fiind  cu  
gândul la Dumnezeul s u, el l-a f cut cu 
toat  tragerea sa de inim i a avut spor la 
ei.  

4 Reg. 18, 6. 2 Paral. 26, 5.  
CAP. 32 
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Iezechia scap  prin minune de 
Sanherib. 
1. Dup  atâtea lucruri i atâta 
credincio ie, a venit Sanherib, regele 
Asirienilor,  i  a  intrat  în  Iuda  i  a  
împresurat cet ile înt rite i i-a f cut 
planul ca s  le r peasc  pentru el.  

4 Reg. 18, 13. Is. 36, 1. Sir. 48, 20.  
2. Când Iezechia a v zut c  a venit 
Sanherib cu gândul ca s  lupte împotriva 
Ierusalimului,  
3. A hot rât împreun  cu sfetnicii i cu 
vitejii s i ca s  astupe izvoarele de ap  
care erau afar  din cetate i ace tia l-au 
ajutat.  
4. Atunci s-a adunat o mul ime de popor 
i a astupat toate izvoarele i pârâul care 

curgea prin mijlocul rii, zicând : S  nu 
vin  regele Asiriei i g sind ap  mult , s  
se înt reasc .  
5. i s-a înt rit Iezechia i a f cut la loc 
tot  zidul  care  se  stricase  i  a  ridicat  
turnuri,  a  zidit  pe  din  afar  un  alt  zid,  a  
în at zidul cet ii lui David i a preg tit 
o mul ime de arme i de scuturi.  

2 Paral. 25, 23.  
6. A pus c petenii ost ti peste popor i 
i-a adunat pe lâng  el în locul larg de la 
poarta v ii i le-a gr it pe inima lor 
zicând :  
7. «Înt ri i-v i îmb rb ta i-v , s  nu v  
teme i, nici s  v  înfrico i de fa a 
regelui i de fa a întregului neam care 
este cu el, c ci cu noi sunt mai mul i 
decât cu el.  

4 Reg. 6, 16. Is. 31, 3. 1 Ioan 4, 4.  
8. Cu el sunt bra e de carne, iar cu noi 
este Domnul Dumnezeul nostru Care ne 
ajut i Care lupt  în b liile noastre». i 
s-a încurajat poporul de cuvintele lui 
Iezechia, regele lui Iuda.  
9. Dup  aceasta Sanherib, regele Asiriei, 
care era cu toat  o tirea lui în fa a 
Lachi ului, a trimis pe ni te slujba i ai s i 
la Ierusalim, la Iezechia, regele lui Iuda, 

i  la  to i  cei  din  Iuda  care  erau  în  
Ierusalim, ca s  le spun  :  

4 Reg. 18, 17. Mih. 1, 13.  
10. «A a zice Sanherib, regele Asiriei : 
Pe ce v  bizui i de ede i închi i în 
cetatea Ierusalimului ?  

4 Reg. 18, 19.  
11. Nu vede i c  Iezechia v  am ge te, ca 

 v  dea mor ii prin foame i prin sete, 
zicând : Domnul Dumnezeul nostru ne va 
sc pa din mâna regelui Asiriei ?  

4 Reg. 18, 29.  
12. Nu vede i c  acest Iezechia a 
desfiin at locurile înalte ale lui i 
jertfelnicele lui i a spus lui Iuda i 
Ierusalimului : S  v  închina i înaintea 
unui singur jertfelnic i numai pe el s  

mâia i ?  
4 Reg. 18, 22.  

13. Oare nu ti i ce am f cut eu i p rin ii 
mei tuturor popoarelor rilor ? Putut-au 
oare dumnezeii popoarelor acestor ri s  
le scape ara lor din mâna mea ?  

4 Reg. 18, 33-34; 19, 12. Is. 10, 9.  
14. Care din to i dumnezeii popoarelor, 
pe care le-au pierdut p rin ii mei, a putut 

i scape poporul din mâna mea ? Cum 
dar Dumnezeul vostru v  va putea sc pa 
din mâna mea ?  

Deut. 2, 34. 4 Reg. 18, 35.  
15. i acum p zi i-v , ca s  nu v  mai 
am geasc  Iezechia, nici s  nu v  mai 
înduplece astfel ! S  nu-l crede i ! C ci 
dac  n-a fost în stare nici un dumnezeu 
de al nici unui popor i regat s i scape 
poporul s u din mâna mea i din mâna 

rin ilor mei, atunci nici Dumnezeul 
vostru nu v  va sc pa din mâna mea».  
16. Înc i altele multe au vorbit robii lui 
împotriva Domnului Dumnezeu i 
împotriva lui Iezechia, robul Lui.  
17. Ba scrisese el i scrisori prin care 
hulea pe Domnul Dumnezeul lui Israel i 
în care gr ia împotriva Lui astfel de 
cuvinte : «Precum dumnezeii popoarelor 

mântului n-au sc pat pe popoarele lor 
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din mâna mea, a a nici Dumnezeul lui 
Iezechia nu va sc pa pe poporul S u din 
mâna mea».  

4 Reg. 19, 14. Is. 37, 10-14.  
18. i strigau cu glas tare în limba 
Iudeilor c tre poporul din Ierusalim, care 
era pe zid, ca s -i îngrozeasc i s -i 
sperie i s  le ia cetatea.  

4 Reg. 18, 26-28.  
19. Ei vorbeau despre Dumnezeul 
Ierusalimului, ca despre dumnezeii 
popoarelor p mântului, care sunt lucruri 
de mâini omene ti.  

4 Reg. 18, 33; 19, 12.  
20. Atunci s-a rugat regele Iezechia i 
Isaia proorocul, fiul lui Amos, i au 
strigat cu glas mare la cer.  

4 Reg. 19, 1, 14.  
21. i a trimis Domnul pe un înger care a 
pierdut pe tot viteazul i r zboinicul i 

petenia i generalul din tab ra regelui 
Asiriei, încât acesta s-a întors cu ru ine în 
ara sa ; i când a intrat în casa 

dumnezeului s u, l-au ucis cu sabia acolo 
fiii lui.  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36.  
22. A a a sc pat Domnul pe Iezechia i 
pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui 
Sanherib, regele Asiriei, i din mâna 
tuturor celorlal i i i-a ap rat din toate 

ile.  
23. Atunci mul i au adus daruri 
Domnului în Ierusalim i lucruri scumpe 
lui Iezechia, regele Iudei, care dup  
aceasta a câ tigat în ochii tuturor 
popoarelor m rire mare.  
24. În zilele acelea s-a îmboln vit 
Iezechia de moarte i s-a rugat Domnului 
i Domnul l-a auzit i i-a dat semn.  

4 Reg. 20, 1. Is. 38, 1. Sir. 48, 26.  
25. Îns  Iezechia n-a fost recunosc tor 
pentru binefacerea care i s-a f cut, c ci s-
a seme it în inima lui. i a c zut mânia 
lui Dumnezeu peste el i peste Iuda i 
peste Ierusalim.  

Is. 39, 2. Luc. 17, 18.  

26. Dar îndat  ce Iezechia s-a smerit 
pentru mândria inimii lui i cu el 
împreun i locuitorii Ierusalimului, 
mânia Domnului nu s-a mai coborât 
asupra lor în zilele lui Iezechia.  

4 Reg. 20, 17-18.  
27. Iezechia a avut bog ie i m rire 
foarte mare ; i i-a f cut vistierii de 

strat argint, aur, pietre scumpe, 
aromate, scuturi i tot felul de vase 
pre ioase.  
28. A f cut de asemenea i hambare 
pentru roade : grâu, vin i untdelemn ; 

ez ri i iesle pentru tot felul de vite i 
staule pentru turme.  
29. i-a zidit i cet i i a avut o mul ime 
de vite mari i de vite m runte, pentru c  
Dumnezeu îi d duse lui foarte mult  
avere.  
30. Tot acest Iezechia a astupat gura de 
sus a apelor Ghihonului i le-a f cut s  
curg  în jos prin partea de apus a cet ii 
lui David. i la tot lucrul lui, Iezechia a 
lucrat cu spor.  

4 Reg. 20, 20.  
31. Când trimi ii regelui Babilonului au 
venit la el s -l întrebe pentru semnul care 
se s vâr ise în ar , atunci l-a p sit 
Dumnezeu, ca s -l încerce i s  cunoasc  
tot ce avea el în inima lui,  

Deut. 8, 2; 13, 3. 4 Reg. 20, 11. Is. 39, 1.  
32. Celelalte fapte ale lui Iezechia i 
milosteniile lui sunt scrise în vedenia lui 
Isaia-proorocul, fiul lui Amos, i în cartea 
regilor lui Iuda i Israel.  

4 Reg. 18, 1; 19, 1. Is. 36, 1.  
33. Apoi a r posat Iezechia cu p rin ii lui 
i  l-au  îngropat  în  rândul  de  sus  al  

mormintelor fiilor lui David i tot Iuda i 
locuitorii din Ierusalim i-au f cut mare 
cinste la moartea lui. Iar în locul lui a fost 

cut rege Manase, fiul s u.  
4 Reg. 20, 20.  

CAP. 33 
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Domnia lui Manase i Amon. 
1. Manase era de doisprezece ani când s-a 

cut rege i a domnit cincizeci i cinci de 
ani în Ierusalim.  

4 Reg. 21, 1.  
2. Acesta a f cut lucruri nepl cute 
înaintea ochilor Domnului, umblând dup  
urâciunile popoarelor izgonite de Domnul 
din fa a fiilor lui Israel.  

Deut. 18, 9.  
3. C ci a f cut din nou locurile înalte pe 
care le sf râmase Iezechia, tat l s u, i a 

ezat jertfelnice pentru baali, a f cut 
ere, s-a închinat la toat  o tirea 

cereasc i i-a slujit ;  
Ie . 34, 13. 4 Reg. 21, 3. Fapt. 7, 42.  

4. A f cut jertfelnice i în templul 
Domnului, despre care Domnul zisese : 
«În Ierusalim va fi numele Meu în veci» ;  

Deut. 12, 11. 3 Reg. 8, 29. Ier. 32, 34.  
5. A zidit jertfelnice pentru toat  o tirea 
cereasc  în amândou  cur ile templului 
Domnului.  

Deut. 4, 19.  
6.  Tot  el  a  trecut  prin  foc  pe  fiii  s i  în  
valea Ben-Hinom i a f cut vr jitorie, 
farmece i magie ; a adus oameni care 
chemau duhurile mor ilor i fermec tori ; 
i a înmul it relele împotriva Domnului, 

mâniindu-L.  
Lev 18, 21; 19, 26; 20, 2.  

7. Apoi a f cut un idol cioplit i l-a a ezat 
în templul lui Dumnezeu, de i Dumnezeu 
gr ise  c tre  David  i  c tre  Solomon,  fiul  
lui : «În templul acesta i în Ierusalimul 
pe care l-am ales dintre toate semin iile 
lui Israel, îmi voi pune numele Meu în 
veac ;  

3 Reg. 9, 3. 4 Reg. 21, 7.  
8. Mai mult, nu voi îng dui ca piciorul lui 
Israel s  p easc  afar  din p mântul 
acesta,  pe  care  l-am  dat  p rin ilor  lor,  
numai dac  ei vor fi st ruitori în a face 
tot ce le-am spus, dup  toat  legea, 
rânduielile i poruncile date prin Moise».  

2 Reg. 7, 10. 3 Reg. 8, 16. 4 Reg. 21, 8.  

9.  Îns  Manase  a  dus  pe  Iuda  i  pe  
locuitorii Ierusalimului la atâta r cire, 
încât ei au s vâr it mai r u decât acele 
popoare pe care Domnul le stârpise din 
fa a fiilor lui Israel.  

4 Reg. 21, 9.  
10. De aceea a gr it Domnul lui Manase 
i poporului s u, dar ei n-au ascultat.  

11. De aceea a adus Domnul peste ei pe 
peteniile armatei regelui Asiriei, care l-

au prins pe Manase cu arcanul i l-au 
legat cu c tu e de fier i l-au dus la 
Babilon.  
12. i în strâmtorarea sa, el a c utat fa a 
Domnului Dumnezeului s u i s-a smerit 
foarte înaintea Dumnezeului p rin ilor 

i.  
13. Iar dac  s-a rugat, Dumnezeu l-a auzit 
i i-a ascultat rug ciunea lui i l-a adus 

înapoi la Ierusalim, în regatul s u. i a 
cunoscut Manase c  Domnul este 
Dumnezeul cel adev rat.  

Dan. 4, 33.  
14. Dup  aceea a zidit el zidul cel din 
afar  al cet ii lui David, în partea de 
apus a Ghihonului, pe vale i pân  la 
poarta pe tilor, a înconjurat Ofelul, l-a 

cut înalt i a a ezat c petenii de oaste 
prin toate cet ile înt rite ale lui Iuda.  

3 Reg. 3, 2. 2 Paral. 27, 3. Neem. 3, 3.  
15. Apoi a doborât pe dumnezeii cei 
str ini i idolul cel din templul Domnului 
i toate capi tele pe care le zidise pe 

muntele templului Domnului i în 
Ierusalim le-a aruncat afar  din cetate.  
16. A f cut la loc jertfelnicul Domnului i 
a adus pe el jertfe de împ care i de laud  
iar lui Iuda i-a spus s  slujeasc  
Domnului Dumnezeului lui Israel.  
17. Poporul mai aducea jertfe pe locurile 
înalte, dar numai pentru Domnul 
Dumnezeul s u.  
18. Celelalte fapte ale lui Manase i 
rug ciunea lui c tre Dumnezeul s u i 
cuvintele v torilor, care i s-au gr it în 
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numele Domnului Dumnezeului lui 
Israel, se g sesc scrise în istoria regilor 
lui Israel.  

4 Reg. 21, 16-17.  
19. i rug ciunea lui i cum l-a ascultat 
pe el Dumnezeu i toate p catele lui i 

delegile lui i locurile în care el a 
zidit locuri înalte i a a ezat chipurile 
Astartei i idolii, înainte de a se smeri, se 

sesc scrise în istoria lui Hozai.  
20. Apoi a r posat Manase cu p rin ii s i 
i l-au îngropat în gr dina casei lui, iar în 

locul lui s-a f cut rege Amon, fiul s u.  
4 Reg. 21, 18.  

21. Amon era de dou zeci i doi de ani 
când s-a f cut rege i a domnit doi ani în 
Ierusalim.  

4 Reg. 21, 19.  
22. i a f cut el lucruri nepl cute înaintea 
ochilor Domnului, precum f cuse i 
Manase, tat l s u ; c ci a adus jertfe la 
toate chipurile cioplite, pe care le f cuse 
Manase, tat l s u, i le-a slujit.  

4 Reg. 21, 20.  
23. Dar el nu s-a smerit înaintea fe ei 
Domnului, cum s-a smerit Manase, tat l 

u ; dimpotriv , Amon i-a înmul it 
catele sale.  

24. i au uneltit slugile lui împotriva lui 
i l-au omorât în casa sa.  

25. Îns  poporul rii a omorât pe to i 
care uneltiser  împotriva regelui Amon. 

i în locul lui poporul rii a f cut rege pe 
Iosia, fiul s u.  

4 Reg. 21, 26.  
CAP. 34 
Domnia lui Iosia. 
1. Iosia era de opt ani când s-a f cut rege 
i  a  domnit  treizeci  i  unu  de  ani  în  

Ierusalim.  
4 Reg. 22, 1.  

2. Acesta a f cut lucruri pl cute înaintea 
ochilor Domnului i a umblat pe c ile lui 
David, str mo ul s u i nu s-a ab tut nici 
la dreapta nici la stânga ;  

Deut. 5, 32. 4 Reg. 22, 2.  

3. C ci în anul al optulea al domniei lui, 
fiind înc  tân r, a început s  caute pe 
Dumnezeul lui David, str mo ul s u, iar 
în anul al doisprezecelea a început s  
cure e Iuda i Ierusalimul de locurile 
înalte, de A ere, de idolii ciopli i i de 
idolii turna i.  
4. A sf râmat în fa a lui jertfelnicele 
baalilor i idolii de pe ele ; a t iat A erele 
i a pref cut în praf idolii ciopli i i idolii 

turna i i praful l-a risipit pe mormintele 
celor ce le aduseser  jertfe ;  

Lev 26, 30.  
5. A ars oasele preo ilor pe jertfelnicele 
lor i a cur it Iuda i Ierusalimul.  

4 Reg. 23, 8, 14, 16.  
6. De asemenea i cet ile lui Manase, ale 
lui Efraim, ale lui Simeon, ba i pe ale 
semin iei lui Neftali i locurile pustiite 
dimprejurul lor.  
7. Sf râmând jertfelnicele i stricând 

erele, f când chipurile cioplite praf i 
sf râmând to i idolii din tot p mântul lui 
Israel s-a întors la Ierusalim.  
8. În anul al optsprezecelea al domniei 
sale, dup  cur irea rii i a templului lui 
Dumnezeu, el a trimis pe afan, fiul lui 

alia, pe Maaseia, c petenia cet ii i pe 
Ioab, fiul lui Ioahaz, cronicarul, ca s  
înnoiasc  templul Domnului 
Dumnezeului s u.  

4 Reg. 22, 3.  
9. Ace tia au venit la Hilchia arhiereul i 
i-au dat argintul care se adusese în 
templul lui Dumnezeu i pe care levi ii 
cei ce st teau de paz  la u i îl adunaser  
din mâinile semin iilor lui Manase i ale 
lui Efraim i ale tuturor celorlal i Israeli i, 
de la to i cei din Iuda i Veniamin i de la 
locuitorii Ierusalimului  

4 Reg. 22, 4.  
10. i l-au dat în mâinile me terilor de 
lucr ri care erau tocmi i la templul 
Domnului, ca s -l împart  lucr torilor, 
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care lucrau la templul Domnului, la 
repararea i consolidarea lui.  

4 Reg. 22, 5.  
11. i ei l-au împ it la dulgheri i la 
zidari, ca s  cumpere pietre cioplite, 
bârne pentru leg turi i pentru pus la 
acoperi ul cl dirilor pe care le stricaser  
regii lui Iuda.  
12. Oamenii ace tia au lucrat cinstit la 
lucrare i au avut ca supraveghetori peste 
ei pe Iahat i pe Obadia care erau levi i 
dintre fiii lui Merari ; pe Zaharia i pe 
Me ulam, care erau dintre fiii lui Cahat, 
precum i pe to i levi ii care tiau s  cânte 
cu instrumente muzicale.  

4 Reg. 12, 15.  
13. Tot ace tia erau pu i i peste salahori 
i supravegheau pe to i lucr torii la 

fiecare lucru ; i dintre levi i erau 
scriitori, judec tori i portari.  
14. Când au luat ei argintul care se 
adusese în templul Domnului, atunci 
Hilchia preotul a g sit cartea legii 
Domnului care fusese dat  prin mâinile 
lui Moise.  

4 Reg. 21, 8.  
15. i a început Hilchia s  gr iasc i a 
zis c tre afan scriitorul : «Am g sit 
cartea legii în templul Domnului !» i 
Hilchia a dat acea carte lui afan.  
16. Iar afan s-a dus cu cartea la rege i i-
a dus regelui o dat  cu cartea i tirea : 
«Tot ce ai încredin at robilor t i se va 
face !  

4 Reg. 22, 9.  
17. Apoi au dus argintul care s-a g sit  în 
templul Domnului i l-au dat în mâinile 
supraveghetorilor i în mâinile me terilor 
de lucr ri.  
18. Dup  aceea afan, scriitorul regelui, a 
mai f cut cunoscut, zicând : «Hilchia 
preotul mi-a dat o carte». i afan a citit-
o înaintea regelui.  

4 Reg. 22, 10.  

19. Când a auzit regele cuvintele legii i-
a rupt hainele sale.  

Lev 26, 14. Deut. 28, 15.  
20. i a dat porunc  regele lui Hilchia, lui 
Ahicam, fiul lui afan, lui Abdon, fiul lui 
Miheia, lui afan scriitorul, lui Asaia, 
slujitorul regelui, zicând :  

4 Reg. 22, 12.  
21. «Duce i-v  de întreba i pe Domnul 
despre mine i despre cei ce au r mas în 
Israel i despre acei din Iuda, pentru 
cuvintele c ii acesteia care s-a g sit, 
pentru c  mare este mânia Domnului care 
s-a aprins peste noi, din pricin  c  p rin ii 
no tri n-au p zit cuvintele Domnului, ca 

 fac  dup  cum este scris în cartea 
aceasta».  
22. Atunci s-a dus Hilchia i cei ce erau 
din partea regelui la Hulda, prooroci a, 
femeia lui alum, ve mântarul, fiul lui 
Tochat, fiul lui Hasra. Ea locuia în 
desp mântul al doilea în Ierusalim i 
au vorbit cu ea de aceasta.  

4 Reg. 22, 14.  
23.  Iar  ea  le-a  spus  :  «A a  zice  Domnul  
Dumnezeul lui Israel : Spune i acelui om 
care v-a trimis la mine :  

4 Reg. 22, 15.  
24.  A a  zice  Domnul  :  Iat  voi  aduce  
nenorociri peste locul acesta i peste 
locuitorii lui toate blestemele, care sunt 
scrise în cartea aceasta pe care a i citit-o 
în fa a regelui lui Iuda,  

Lev 26, 14, 16. Deut. 28, 15. 4 Reg. 22, 16.  
25.  Din  pricin  c  M-au  p sit  i  au  

mâiat pe al i dumnezei, ca s  M  supere 
cu toate faptele mâinilor lor. Mânia Mea 
se va aprinde peste acest loc i nu se va 
potoli.  
26. Iar c tre regele lui Iuda care v-a 
trimis s  întreba i pe Domnul, a a s -i 
spune i : A a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel pentru cuvintele pe care tu le-ai 
auzit :  

4 Reg. 22, 18.  
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27. Fiindc  inima ta s-a înmuiat i tu te-ai 
smerit înaintea lui Dumnezeu, auzind 
cuvintele Lui pentru locul acesta i pentru 
locuitorii lui i tu te-ai smerit înaintea 
Mea  i  i-ai  rupt  hainele  tale  i  ai  plâns  
înaintea Mea i Eu te-am auzit, zice 
Domnul :  

Deut. 20, 3.  
28.  Iat  Eu  te  voi  a eza  la  un  loc  cu  

rin ii t i i vei fi pus în mormântul t u 
cu pace ; ochii t i nu vor vedea 
nenorocirile pe care le voi aduce peste 
locul acesta i peste locuitorii lui». i i-au 
adus regelui r spunsul acesta.  

4 Reg. 22, 20. Ier. 34, 4.  
29. i a trimis regele i a adunat pe to i 

trânii lui Iuda i ai Ierusalimului,  
4 Reg. 23, 1.  

30. i s-a dus regele la templul Domnului 
i, împreun  cu el, tot Iuda i locuitorii 

Ierusalimului, preo ii, levi ii i tot 
poporul de la mic pân  la mare ; i el le-a 
citit în auzul lor toate cuvintele c ii 
leg mântului care s-a g sit în templul 
Domnului.  

4 Reg. 23, 2.  
31. i a stat regele la locul lui i a f cut 
leg mânt în fa a Domnului, ca s  urmeze 
Domnului i s  p zeasc  poruncile Lui, 
descoperirile i rânduielile Lui, cu toat  
inima i cu tot sufletul lor, ca s  
împlineasc  cuvintele leg mântului, care 
sunt scrise în cartea aceasta.  

4 Reg. 23, 3.  
32. Apoi a poruncit regele ca acest 
leg mânt s  aib  t rie pentru to i cei ce se 
afl  în  Ierusalim  i  în  toat ara  lui  
Veniamin ; i au început locuitorii 
Ierusalimului s  se poarte dup  
leg mântul Domnului Dumnezeului 

rin ilor lor  
33. i a alungat Iosia toate urâciunile, din 
toate inuturile, c rora se închinau fiii lui 
Israel ; i a poruncit tuturor celor care se 
aflau în p mântul lui Israel s  slujeasc  

Domnului Dumnezeului lor. i în toate 
zilele vie ii lui nu s-au ab tut ei de la 
Domnul Dumnezeul p rin ilor lor.  

4 Reg. 23, 4-5.  
CAP. 35 
Iosia serbeaz  Pa tile. Moartea sa. 
1. În vremea aceea a s rb torit Iosia 
Pa tile Domnului în Ierusalim i a 
junghiat mielul Pa tilor în ziua a 
paisprezecea a lunii întâi.  

4 Reg. 23, 21. 3 Ezd. 1, 1.  
2. A a ezat pe preo i la locul lor i i-a 
obligat s  slujeasc  în templul Domnului 
;  
3. Iar levi ilor, care înv au pe to i 
Israeli ii i care erau sfin i pentru 
Domnul, le-a zis : «Pune i chivotul cel 
sfânt în templul pe care l-a zidit 
Solomon, fiul lui David, regele lui Israel ; 
nu mai ave i nevoie s -l mai purta i pe 
umeri, ci sluji i acum Domnului 
Dumnezeului vostru i poporului S u 
Israel  

3 Reg. 6, 1.  
4. i v  rândui i dup  neamurile voastre 

rinte ti i dup  cetele voastre, cum a 
scris David, regele lui Israel i cum a 
scris Solomon, fiul lui ;  
5. A eza i-v  în loca ul sfânt dup  cetele 
voastre între fiii poporului, fra ii vo tri, i 
dup  cetele în care sunt împ i levi ii, 
dup  neamurile lor.  
6. Junghia i mielul Pa tilor i v  sfin i 
i-l preg ti i pentru fra ii vo tri, ca s  fac  

ei dup  cuvântul Domnului care s-a dat 
prin Moise».  

Ie . 12, 3.  
7.  Dup  aceea  a  dat  Iosia  ca  dar  fiilor  
poporului, tuturor care se aflau acolo, tot 
pentru jertfa Pa tilor, din vite m runte un 
num r de treizeci de mii de miei i de 
api tineri i trei mii de boi. Acestea erau 

din averea regelui.  
Num. 28, 15.  
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8. C peteniile lui au f cut de bun  voie 
un dar poporului, preo ilor i levi ilor : 
Hilchia, Zaharia i Iehiel, c peteniile 
templului lui Dumnezeu, au dat preo ilor 
pentru jertfa Pa tilor, dou  mii ase sute 
de oi, miei i api, i trei sute de boi ;  

Lev 7, 16.  
9. Conania, emaia i Natanael fra ii lui, 
i Ha abia, Ieiel i Iozabad, c peteniile 

levi ilor, au d ruit levi ilor pentru jertfa 
Pa tilor cinci mii de oi i cinci sute de 
boi.  
10. A a s-a înjghebat slujba : preo ii s-au 

ezat la locul lor i levi ii dup  cetele lor 
i dup  porunca regelui ;  

11.  i  au  junghiat  mielul  Pa tilor  i  au  
stropit preo ii cu sânge, luându-l din 
mâinile levi ilor ; iar levi ii jupuiau pielea 
de pe animalele de jertf .  
12. Apoi au rânduit cele g tite pentru 
arderile de tot, ca s  le împart  poporului, 
cum era acesta împ it în cete dup  
familii, ca ei s  le aduc  Domnului, cum 
este scris în cartea lui Moise. Tot a a au 

cut ei i cu boii.  
13. i au fript mielul Pa tilor pe foc, dup  
rânduial  ; i jertfele cele sfinte le-au fiert 
în c ld ri, în oale i în tig i i le-au 
împ it f  mult  trud  la tot poporul,  

Ie . 12, 8. Deut. 16, 7.  
14. Iar pentru ei i pentru preo i au g tit 
dup  aceasta, c ci preo ii, fiii lui Aaron, 
au fost ocupa i cu aducerea de jertfe i de 
gr simi pân  noaptea ; i de aceea levi ii 
au g tit i pentru ei i pentru preo i, fiii 
lui Aaron.  
15. i cânt re ii, fiii lui Asaf, au stat la 
locurile lor, dup  rânduiala lui David, a 
lui  Asaf,  a  lui  Heman  i  a  lui  Iedutun,  

torii regelui, asemenea i portarii au 
stat la fiecare poart  ; i ei nici nu aveau 
nevoie s  lipseasc  de la slujba lor, 
fiindc  levi ii, fra ii lor, g teau pentru ei.  

1 Paral. 25, 1.  

16. A a s-a g tit în acea zi toat  slujba 
care a fost pentru Domnul, ca s  se 

rb toreasc  Pa tile i s  se aduc  
arderile de tot pe jertfelnicul Domnului, 
dup  porunca regelui Iosia.  
17. Fiii lui Israel, care se aflau acolo, au 
pr znuit în vremea aceea Pa tile i 

rb toarea azimelor, timp de apte zile.  
Ie . 12, 15.  

18. Pa ti ca acestea îns  nu mai fuseser  
rb torite în Israel din zilele lui Samuel 

proorocul ; nici unul dintre regii lui Israel 
n-a s rb torit Pa tile a a cum a s rb torit 
Iosia cu preo ii i levi ii, cu tot Iuda i 
Israelul care se aflau acolo, i cu 
locuitorii Ierusalimului.  

4 Reg. 23, 22.  
19. Pa tile acestea au fost s rb torite în 
anul al optsprezecelea al domniei lui 
Iosia.  

4 Reg. 23, 23.  
20. Dup  toate acestea, care le-a f cut 
Iosia în templul lui Dumnezeu, i cum 
regele Iosia a ars cu foc pe cei ce gr iesc 
din pântece, pe magi, capi tile, idolii i 

erele ce erau în Ierusalim i în Iuda, ca 
 se p zeasc  cuvintele Domnului, scrise 

în cartea pe care o g sise Hilchia preotul 
în templul Domnului, n-a fost ca el nici 
unul dintre regii dinainte de el, ca s  se fi 
întors la Domnul cu toat  inima lui i cu 
tot sufletul lui i cu toat  t ria lui, dup  
toat  legea lui Moise, i nici dup  el nu s-
a ridicat ca el. Totu i Domnul nu i-a 
potolit de tot iu imea cea mare a mâniei 
Lui, iu ime cu care Domnul Se mâniase 
pe Iuda, pentru toate f delegile pe care 
le s vâr ise Manase. i a zis Domnul : 

i pe Iuda îl voi lep da de la fa a Mea, 
cum  am  lep dat  casa  lui  Israel  ;  i  voi  
lep da cetatea Ierusalimului, pe care am 
ales-o,  i  templul  despre  care  am  zis  :  
Numele Meu va fi acolo». i a venit 
Neco, regele Egiptului, cu r zboi asupra 
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Carchemi ului, pe Eufrat ; i Iosia i-a 
ie it înainte.  

4 Reg. 23, 24-25.  
21. În vremea aceea a trimis Neco soli la 
el, ca s -i spun  : «Ce treab  am eu cu 
tine, rege al lui Israel ? Nu împotriva ta 
vin eu acum, ci merg acolo unde am 

zboi. i Dumnezeu mi-a poruncit s  
gr besc ; s  nu te împotrive ti lui 
Dumnezeu, Care este cu mine, ca s  nu te 
piard ».  
22. Dar Iosia nu s-a dat înd t dinaintea 
lui, ci s-a preg tit s  se lupte cu el ; i n-a 
ascultat de cuvintele lui Neco, care erau 
din gura lui Dumnezeu, ci a ie it la lupt  
în valea Meghido.  

Zah. 12, 11.  
23. Atunci arca ii au tras asupra regelui 
Iosia  ;  i  a  zis  regele  slugilor  sale  :  
«Duce i-m  de aici, pentru c  sunt greu 

nit».  
4 Reg. 23, 29.  

24.  i  l-au  luat  slugile  lui  din  car  i  l-au  
ezat în alt car care-l avea el i l-au dus 

la Ierusalim. i a murit i a fost 
înmormântat cu p rin ii s i. i tot Iuda i 
Ierusalimul l-au jelit pe Iosia.  

4 Reg. 23, 30.  
25. Asemenea i Ieremia l-a jelit pe Iosia 
într-o cântare de jale. De Iosia au vorbit 
i to i cânt re ii i toate cânt re ele în 

cânt rile lor de jelire, care s-au p strat 
pân  azi i se întrebuin eaz  în Israel. Ele 
se g sesc scrise în cartea cânt rilor de 
jelire.  

Ier. 22, 10.  
26. Celelalte lucr ri ale lui Iosia i faptele 
cele bune ale lui, pe care le-a s vâr it 
dup  cele scrise în legea Domnului,  

4 Reg. 22, 1.  
27. Cum i faptele lui, cele dintâi i cele 
de pe urm , se g sesc scrise în cartea 
regilor lui Israel i ai lui Iuda.  
CAP. 36 

Urma ii lui Iosia. Robia Babilonului. 
1. Atunci a luat poporul rii pe Ioahaz, 
fiul lui Iosia, l-au uns i l-au f cut rege în 
locul tat lui s u, în Ierusalim.  

4 Reg. 23, 30.  
2. Ioahaz era de dou zeci i trei de ani 
când s-a f cut rege i a domnit trei luni în 
Ierusalim. Pe mama lui o chema Hamutal 
i era fiica lui Ieremia din Libna. Acesta 

a f cut lucruri rele înaintea Domnului, 
întocmai cum f cuser  p rin ii lui. Dar 
faraonul Neco l-a luat legat la Ribla, în 
inutul Hamatului, ca s  nu mai 

domneasc  în Ierusalim.  
3. Dup  ce l-a dat jos de pe tronul din 
Ierusalim, regele Egiptului l-a dus în 
Egipt i a pus pe ar  o dajdie de o sut  
talan i de argint i un talant de aur.  

4 Reg. 23, 33.  
4. Iar peste Iuda i Ierusalim, regele 
Egiptului a pus rege pe Eliachim, fratele 
lui Ioahaz, c ruia i-a schimbat numele în 
Ioiachim ; iar pe Ioahaz, fratele lui, l-a 
luat Neco i l-a dus în Egipt i a murit 
acolo. Ioiachim i-a dat lui Faraon argintul 
i aurul cerut. De atunci a început ara s  

pl teasc  bir dup  cuvântul lui Faraon i 
fiecare, dup  puterea ce avea, cerea argint 
i aur de la poporul rii pentru bir, care 

era trimis Faraonului Neco.  
4 Reg. 23, 34. Mat. 1, 11.  

5. Ioiachim era de dou zeci i cinci de 
ani  când  s-a  f cut  rege  i  a  domnit  
unsprezece ani în Ierusalim. Pe mama lui 
o chema Zebuda i era fiica lui Pedaia din 
Ruma. Acesta a f cut lucruri nepl cute 
înaintea ochilor Domnului Dumnezeului 

u, cum f cuser i p rin ii lui. În zilele 
lui a venit Nabucodonosor, regele 
Babilonului, asupra rii i Ioiachim i-a 
fost supus trei ani i apoi s-a lep dat de 
el. Atunci a trimis Domnul împotriva lor 
pe Caldei, pe tâlharii Siriei, pe tâlharii 
Moabi ilor, pe fiii lui Amon i pe cei ai 
Samariei i s-au retras pentru acest 
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cuvânt, pentru cuvântul Domnului, pe 
care l-a gr it prin gura robilor S i 
prooroci. Îns  mânia Domnului tot a mai 

inuit asupra lui Iuda, ca s -l lepede de 
la fa a Sa, pentru toate p catele lui 
Manase, pe care le f cuse acesta i pentru 
sângele cel nevinovat pe care l-a v rsat 
Ioiachim, umplând Ierusalimul cu sânge 
nevinovat. Îns  Domnul tot n-a vrut s -l 
stârpeasc .  

4 Reg. 23, 36.  
6. Împotriva lui s-a ridicat 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i l-a 
legat în c tu e de fier, ca s -l duc  la 
Babilon.  

4 Reg. 24, 1. Iez. 19, 9.  
7. Nabucodonosor a dus la Babilon i o 
parte din vasele templului Domnului i 
le-a pus în capi tea sa în Babilon.  

Dan. 1, 2.  
8.  Celelalte  fapte  ale  lui  Ioiachim  i  
urâciunile lui, pe care le-a f cut el i care 
s-au mai g sit asupra lui, sunt scrise în 
cartea regilor lui Israel i ai lui Iuda. i a 

posat Ioiachim cu p rin ii lui i a fost 
îngropat în Ganozai la un loc cu p rin ii 

i i în locul lui s-a f cut rege Iehonia, 
fiul s u.  

4 Reg. 24, 5, 8. 1 Paral. 3, 16. Ier. 22, 24. Mat. 1, 12.  
9. Iehonia era de optsprezece ani când s-a 

cut rege i a domnit trei luni i zece zile 
în Ierusalim. Acesta a f cut lucruri 
nepl cute înaintea ochilor Domnului.  

4 Reg. 24, 8.  
10. Dup  trecerea unui an, a trimis regele 
Nabucodonosor i a poruncit s -l aduc  la 
Babilon împreun  cu vasele cele 
pre ioase din templul Domnului i peste 
Iuda i Ierusalim a pus rege pe Sedechia, 
fratele s u.  

4 Reg. 24, 13, 15.  
11. Sedechia era de dou zeci i unu de 
ani  când  s-a  f cut  rege  i  a  domnit  
unsprezece ani în Ierusalim ;  

4 Reg. 24, 18. Ier. 1, 3; 52, 1.  

12. i el a f cut lucruri nepl cute înaintea 
ochilor Domnului Dumnezeului s u. El 
nu s-a smerit înaintea lui Ieremia 
proorocul, care îi proorocea cuvintele din 
gura Domnului.  

Ier. 37, 2; 38, 3, 20.  
13. El s-a r zvr tit împotriva regelui 
Nabucodonosor, care-l pusese s  jure pe 
numele  Domnului  i  s-a  f cut  tare  de  
cerbice i i-a învârto at inima sa pân  
într-atâta, c  nu s-a mai întors la Domnul 
Dumnezeul lui Israel.  
14.  La  fel  au  p tuit  mult  i  toate  

peteniile preo ilor i ale poporului, 
când toate urâciunile p gânilor i au 

spurcat templul Domnului pe care îl 
sfin ise el în Ierusalim.  

Deut. 18, 5.  
15. Atunci a trimis la ei Domnul 
Dumnezeul p rin ilor lor pe trimi ii s i 
foarte de diminea , pentru c  i-a fost 
mil  de popor i de loca ul S u.  

Ier. 25, 4. Dan. 9, 10. Mat. 21, 34. Luc. 11, 49.  
16. Dar ei i-au b tut joc de trimi ii cei 
de  la  Dumnezeu  i  n-au  inut  seam  de  
cuvintele Lui ; au batjocorit pe proorocii 
Lui, pân  ce mânia Domnului s-a coborât 
peste poporul Lui, încât acesta n-a mai 
avut sc pare.  
1 Ezd. 5, 12. Ier. 36, 23. Iez. 32, 32. Zah. 1, 4. Mat. 5, 12. 

Luc. 6, 23.  
17. C ci El a adus asupra lor pe regele 
Caldeilor i acela a omorât pe tinerii lor 
cu sabia în loca ul cel sfânt al lor i n-a 
cru at nici pe Sedechia, nici pe b ie i, nici 
pe  fete,  nici  pe  b trâni,  nici  pe  cei  
înc run i ; pe to i Dumnezeu i-a dat în 
mâna lui.  

4 Reg. 25, 1.  
18. Toate vasele din templul lui 
Dumnezeu, cele mari i cele mici, 
vistieriile templului i vistieriile regelui i 
ale c peteniilor lui, toate le-a adus el în 
Babilon.  

4 Reg. 25, 13. Ier. 27, 19, 22.  
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19.  Apoi  a  dat  foc  templului  lui  
Dumnezeu, a d râmat zidul 
Ierusalimului, toate c rile lui le-a ars 
cu foc i toate palatele cele mari le-a 
nimicit.  

4 Reg. 25, 9-10.  
20. Iar pe cei care au sc pat de sabie i-a 
str mutat în Babilon ; i au fost ei ca robi 
ai  lui  i  ai  fiilor  lui,  pân  în  timpul  
domniei regelui Persiei,  

4 Reg. 25, 11.  
21. Pentru ca s  se împlineasc  cuvântul 
Domnului cel zis prin gura lui Ieremia, 
pân  ce ara va termina de inut zilele sale 
de odihn  ; c ci în toate zilele pustiirii ea 
s-a odihnit pân  la împlinirea celor 
aptezeci de ani.  

Ier. 25, 11.  

22. Iar în anul dintâi al lui Cirus, regele 
Persiei, pentru împlinirea cuvintelor 
Domnului rostite prin Ieremia, a trezit 
Domnul duhul lui Cirus, regele Persiei, i 
a poruncit acesta s  se fac  cunoscut 
tuturor din tot regatul s u, prin cuvânt i 
prin scris i s  le spun  :  

1 Ezd. 1, 1; 5, 13; 6, 3. 3 Ezd. 2, 1.  
23.  «A a  zice  Cirus,  regele  Per ilor  :  
Toate regatele p mântului, Domnul 
Dumnezeul cerului mi le-a dat mie i mi-
a poruncit s -I zidesc templul în 
Ierusalimul cel din Iuda. Cine este între 
voi din tot poporul Lui ? Domnul 
Dumnezeul lui s  fie cu el i s  se duc  
acolo».  

Is. 44, 28; 45, 1, 13. Dan. 2, 38

.  
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CARTEA ÎNTÂI A LUI EZDRA 
 

CAP. 1 
Cirus elibereaz  pe Iudei din robie. 
1. În anul întâi al domniei lui Cirus, 
regele Per ilor, ca s  se împlineasc  
cuvântul Domnului, cel gr it prin gura lui 
Ieremia, a de teptat Domnul duhul lui 
Cirus, regele Per ilor i acesta a poruncit 

 se fac tiut în tot regatul s u, prin grai 
i prin scris, acestea :  
2 Paral. 36, 22. 1 Ezd. 5, 13; 6, 3. Ier. 25, 12; 29, 10. Dan. 

9, 2. 3 Ezd. 2, 1.  
2. «A a gr ie te Cirus, regele Per ilor : 
Toate regatele p mântului mi le-a dat mie 
Domnul Dumnezeul cerului i mi-a 
poruncit s -I fac loca  la Ierusalim în 
Iuda.  
3. A adar, aceia dintre voi, din tot 
poporul  Lui,  care  voiesc  -  fie  cu  ei  
Dumnezeul lor - s  se duc  la Ierusalim 
în Iuda i s  zideasc  templul Domnului 
Dumnezeului lui Israel, a Acelui 
Dumnezeu Care este în Ierusalim ;  

Ps. 75, 1.  
4. i tot celui r mas în toate locurile, 
oriunde ar tr i, s -i ajute locuitorii locului 
aceluia cu argint i cu aur i cu alt  avere 
i cu vite, cu daruri de bun  voie pentru 

templul lui Dumnezeu care este la 
Ierusalim».  
5. Atunci s-au ridicat c peteniile 
semin iilor lui Iuda i ale lui Veniamin, i 
preo ii i levi ii i to i aceia c rora 
Dumnezeu le de teptase duhul s  se duc  

 înal e templul Domnului care este la 
Ierusalim.  
6. i to i vecinii lor i-au ajutat cu vase de 
argint, cu aur i cu alt  avu ie i cu vite i 
cu lucruri scumpe i cu tot felul de daruri 
de bun  voie pentru templu.  
7. Iar regele Cirus a scos vasele templului 
Domnului, pe care Nabucodonosor le 

luase din Ierusalim i le pusese în casa 
dumnezeului s u ;  

4 Reg. 24, 13; 25, 14. 1 Ezd. 5, 14; 6, 5. Dan. 1, 2.  
8. Pe acestea le-a scos Cirus, regele 
Per ilor, prin mâna lui Mitridat, 
vistiernicul, care le-a dat pe seama lui 

ba ar, c petenia lui Iuda.  
1 Ezd. 2, 2, 9; 5, 14, 16.  

9. i num rul lor era : treizeci de vase de 
aur, o mie de vase de argint, dou zeci i 
nou  de cu ite,  
10.  Treizeci  de  cupe  de  aur,  patru  sute  
zece cupe de argint de mâna a doua, o 
mie alte felurite vase ;  
11. Iar de toate erau cinci mii patru sute 
de vase de argint i de aur. Toate acestea 
le-a luat cu el ba ar, când au plecat 
robii cei ce voiau s  se întoarc  din 
Babilon la Ierusalim.  
CAP. 2 
Num rul i catagrafia Israeli ilor 
întor i din robie. Dajdia lor. 
1. Iat  fiii rii, dintre robii str muta i din 
Iuda, pe care Nabucodonosor, regele 
Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au 
întors i au venit la Ierusalim i în Iuda, 
fiecare în ora ul s u, cu Zorobabel,  

Neem. 7, 6-7.  
2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, 
Nahamani, Mardoheu, Bil an, Mispar, 
Bigvai, Rehum i Baana. Num rul 
oamenilor poporului israelit care s-au 
întors a fost acesta :  

1 Ezd. 1, 8; 5, 14, 16.  
3.  Fiii  lui  Fares  :  dou  mii  o  sut  
aptezeci i doi ;  

4. Fiii lui efatia : trei sute aptezeci i 
doi ;  
5. Fiii lui Arah : apte sute aptezeci i 
cinci ;  

Neem. 7, 10.  
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6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua i 
Ioab : dou  mii opt sute doisprezece ;  

Neem. 7, 11.  
7. Fiii lui Elam : o mie dou  sute 
cincizeci i patru ;  
8. Fiii lui Zatu : nou  sute patruzeci i 
cinci ;  
9. Fiii lui Zacai : apte sute aizeci ;  
10. Fiii lui Bani : ase sute patruzeci i 
doi ;  

Neem. 7, 15.  
11.  Fiii  lui  Bebai  :  ase  sute  dou zeci  i  
trei ;  
12. Fiii lui Azgad : o mie dou  sute 
dou zeci i doi ;  
13.  Fiii  lui  Adonicam  :  ase  sute  aizeci  
i ase ;  

14. Fiii lui Bigvai : dou  mii cincizeci i 
ase ;  

15.  Fiii  lui  Adin  :  patru  sute  cincizeci  i  
patru ;  
16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia : 
nou zeci i opt ;  
17. Fiii lui Be ai : trei sute dou zeci i 
trei ;  
18. Fiii lui Iora : o sut  doisprezece ;  
19. Fiii lui Ha um : dou  sute dou zeci i 
trei ;  
20. Fiii lui Ghibar : nou zeci i cinci ;  
21. Oamenii din Betleem : o sut  
dou zeci i trei ;  
22. Oamenii din Netofa : cincizeci i ase 
;  
23. Oamenii din Anatot : o sut  dou zeci 
i opt ;  

Ier. 1, 1.  
24. Oamenii din Betazmavet : patruzeci 
i doi ;  

25. Din Chiriat-Iearim, Chefira i Beerot 
: apte sute patruzeci i trei ;  
26.  Din  Rama  i  Gheba  :  ase  sute  
dou zeci i unu ;  
27. Oamenii din Micmas : o sut  
dou zeci i doi ;  

28. Oamenii din Betel i din Ai : dou  
sute dou zeci i trei ;  
29. Oamenii din Nebo : cincizeci i doi ;  

1 Reg. 21, 1.  
30. Oamenii din Magbi  : o sut  cincizeci 
i ase ;  

31. Fiii celuilalt Elam : o mie dou  sute 
cincizeci i patru ;  
32. Fiii lui Harim : trei sute dou zeci ;  
33. Oamenii din Lod, Hadid i Ono : 
apte sute dou zeci i cinci ;  

34. Oamenii din Ierihon : trei sute 
patruzeci i cinci ;  
35. Fiii lui Senaa : trei mii ase sute 
treizeci ;  
36. Preo i : fiii lui Iedaia, din casa lui 
Iosua : nou  sute aptezeci i trei ;  

1 Paral. 24, 7.  
37. Fiii lui Imer : o mie cincizeci i doi ;  

1 Paral. 24, 14.  
38. Fiii lui Pa hur : o mie dou  sute 
patruzeci i apte ;  

1 Paral. 9, 12.  
39. Fiii lui Harim : o mie aptesprezece ;  

1 Paral. 24, 8.  
40. Levi i : fiii lui Iosua i Cadmiel, din 
fiii lui Hodavia : aptezeci i patru ;  

1 Ezd. 3, 9. Neem. 7, 43.  
41. Cânt re i : fiii lui Asaf : o sut  
dou zeci i opt ;  
42. Fiii portarilor : fiii lui alum, fiii lui 
Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui 
Hatita, fiii lui obai, cu to ii la un loc : o 
sut  treizeci i nou  ;  
43. Cei încredin i templului : fiii lui 

iha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,  
Iosua 9, 27. 1 Paral. 9, 2. 1 Ezd. 8, 20. Neem. 10, 28.  

44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui 
Fadon ;  
45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui 
Acub ;  
46. Fiii lui Hagab, fiii lui amlai, fiii lui 
Hanan ;  
47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui 
Reaia ;  
48. Fiii lui Re in, fiii lui Necoda ;  
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49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui 
Paseah ;  
50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui 
Meunim ;  
51. Fiii lui Nefi im, fiii lui Bacbuc ;  
52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui 
Ba lut, fiii lui Mechida, fiii lui Har a ;  
53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui 
Tamah ;  
54. Fiii lui Ne iah, fiii lui Hatifa.  
55. Fiii robilor lui Solomon : fiii lui 
Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda ;  

3 Reg. 9, 21. Neem. 11, 3.  
56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui 
Ghidel ;  
57. Fiii lui efatia, fiii lui Hatil, fiii lui 
Pocheret-Ha ebaim, fiii lui Ami.  
58. Cei încredin i templului i fiii 
robilor lui Solomon erau cu to ii trei sute 
nou zeci i doi ;  

Neem. 7, 61.  
59. Iar cei ce au ie it din Telmelah, din 
Telhar a i din Cherub-Adan-Imer, care 
n-au putut s i arate semin ia i neamul 
lor, ca s  arate c  sunt din Israel, au fost :  
60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie i fiii lui 
Necoda : ase sute cincizeci i doi.  
61. Iar din neamul preo ilor : fiii lui 
Hobaia, fiii lui Haco i fiii lui Barzilai 
care i-a luat femeie din fiicele lui 
Barzilai Galaaditul al c rui nume l-a 
adoptat.  

2 Reg. 17, 27. Neem. 7, 63.  
62. i-au c utat cartea spi ei neamului lor 
i n-au g sit-o i de aceea au fost 

îndep rta i de la preo ie.  
Neem. 7, 64.  

63. i Tir ata le-a zis s  nu m nânce din 
cele sfinte, pân  nu se va ridica preot cu 
Urim i Tumim.  

Ie . 28, 30. Lev 21, 22. Neem. 7, 64.  
64. Deci toat  adunarea la un loc se 
alc tuia din patruzeci i dou  de mii trei 
sute aizeci de oameni,  

Neem. 7, 66.  

65. Afar  de robii lor i de roabele lor, 
care erau în num r de apte mii trei sute 
treizeci  i  apte  ;  i  mai  erau  cu  ei  dou  
sute de cânt re i i cânt re e ;  
66. i aveau apte sute treizeci i ase de 
cai,  
67. Dou  sute patruzeci i cinci de catâri, 
patru sute treizeci i cinci de c mile i 
ase mii apte sute dou zeci de asini.  

68. i ajungând unele din c peteniile 
semin iilor la templul Domnului care este 
la Ierusalim, au d ruit de bun voie pentru 
templul lui Dumnezeu, ca s  fie ridicat 
din nou pe temeliile lui.  
69. i ace tia din prisosul lor au d ruit în 
casa ob teasc  pentru începerea lucr rilor 
: aizeci i una de mii de drahme de aur, 
cinci mii de mine de argint i o sut  de 
ve minte preo ti.  

Neem. 7, 71. 1 Petr. 4, 11. 2 Cor. 8, 3.  
70. i au început s  locuiasc  preo ii i 
levi ii i poporul i cânt re ii i portarii i 
cei încredin i templului în ora ele lor i 
tot Israelul s-a a ezat în cet ile sale.  

Neem. 7, 72-73.  
CAP. 3 
Jertfelnicul arderii de tot. S rb toarea 
corturilor. Punerea temeliei templului. 
1. Iar când a venit luna a aptea i când 
fiii lui Israel erau prin ora ele lor, s-a 
strâns poporul ca un singur om la 
Ierusalim ;  
2. i s-a sculat Iosua, fiul lui Io adac, i 
fra ii lui, preo ii i Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, i fra ii lui i au f cut jertfelnic 
Dumnezeului lui Israel, ca s  aduc  pe el 
arderi de tot, cum se scrie în legea lui 
Moise, omul lui Dumnezeu.  

Lev 6, 9. 3 Ezd. 5, 73; 6, 2. Sir. 49, 13-14. Mat. 1, 12.  
3. i au a ezat jertfelnicul pe temeliile 
lui, de i se temeau de popoarele str ine, 
i au început s  aduc  pe el arderi de tot 

Domnului,  arderi  de  tot  diminea a  i  
seara.  

Ie . 27, 21.  
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4. i au s vâr it s rb toarea corturilor, 
dup  cum este scris, cu ardere de tot 
zilnic , dup  num rul hot rât i dup  
rânduiala fiec rei zile.  

Ie . 23, 15-16. Lev 23, 34.  
5. Dup  aceea au început s  s vâr easc  
arderea de tot cea obi nuit , i cea de la 
lun  nou , i cea de la s rb torile 
închinate Domnului, i jertfele pe care le 
aducea Domnului fiecare de bun  voie.  

Lev 7, 16. Deut. 12, 6.  
6. Chiar din ziua întâi a lunii a aptea au 
început s  aduc  Domnului arderi de tot. 
Iar temelia templului Domnului nu se 
pusese înc .  
7. i au început a da argint pietrarilor i 
dulgherilor, iar Sidonienilor i Tirienilor 
bucate i b utur i untdelemn, ca s  
aduc  pe mare la Iafa lemn din Liban, 
dup  învoirea dat  lor de Cirus, regele 
Per ilor.  
8. i în anul al doilea dup  sosirea lor la 
templul lui Dumnezeu din Ierusalim, în 
luna a doua, Zorobabel, fiul lui Salatiel, 
i Iosua, fiul lui Io adac, i ceilal i fra i ai 

lor, preo ii i levi ii, i to i cei ce veniser  
din robie la Ierusalim au f cut început i 
au pus pe levi ii de la dou zeci de ani în 
sus s  supravegheze lucr rile templului 
Domnului.  
9.  i  a a  Iosua  cu  fiii  i  fra ii  lui,  i  
Cadmiel cu fiii lui, fiii lui Iuda, precum i 
fiii lui Henadad cu fiii lor i cu fra ii lor, 
levi ii, au stat s  supravegheze pe cei ce 
lucrau la templul lui Dumnezeu.  

1 Ezd. 2, 40. Neem. 7, 43.  
10. i când ziditorii puneau temelia 
templului Domnului, atunci preo ii, 
îmbr ca i în ve mintele lor i cu trâmbi e, 
i levi ii, fiii lui Asaf, cu chimvale, au 

fost pu i s  laude pe Domnul, dup  
rânduiala lui David, regele lui Israel.  

2 Paral. 29, 26. 1 Ezd. 5, 2.  
11. i au început ei s  cânte pe rând 
«l uda i» i «sl vi i pe Domnul, c  este 

bun, c  în veac este mila Lui spre Israel». 
i tot poporul striga cu glas mare, sl vind 

pe Domnul, pentru c  a ajutat s  se pun  
temeliile templului Domnului.  

1 Paral. 16, 34. 2 Paral. 5, 13; 7, 3.  
12. În vremea aceasta mul i din preo i i 
din  levi i  i  din  capii  de  familie  i  din  

trânii care v zuser  vechiul templu, 
zând punerea temeliei acestui templu, 

plângeau cu hohote, mul i îns  cântau 
tare de bucurie ;  

Ag. 2, 4, 10.  
13. Îns  poporul nu putea osebi strig tele 
de bucurie de bocetele de plâns ale 
mul imii, pentru c  poporul striga tare i 
glasul se auzea departe.  
CAP. 4 
Vr jma ii lui Iuda împiedic  zidirea 
templului. 
1. Auzind vr jma ii lui Iuda i ai lui 
Veniamin c  cei ce s-au întors din robie 
zidesc templu Domnului Dumnezeului lui 
Israel,  
2. Au venit la Zorobabel i au zis c tre el 
: «S  zidim i noi cu voi, pentru c i noi, 
ca i voi, c ut m pe Dumnezeul vostru i 
Lui Îi aducem jertfe înc  din zilele lui 
Asarhadon, regele Asiriei, care ne-a adus 
aici».  

4 Reg. 17, 28. 3 Ezd. 5, 74.  
3. Iar Zorobabel, Iosua i celelalte 

petenii ale semin iilor lui Israel le-au 
zis : «Nu se cuvine s  zidi i împreun  cu 
noi templu Dumnezeului nostru, ci numai 
noi singuri vom zidi templu Domnului 
Dumnezeului lui Israel, precum ne-a 
poruncit Cirus, regele Per ilor».  

4 Reg. 17, 33, 41. 1 Cor. 10, 21.  
4. Atunci poporul rii aceleia a început 

 descurajeze poporul lui Iuda i s -l 
împiedice de la zidire,  

Neem. 6, 9.  
5. Cump rând contra lor pe sfetnicii 
regelui, ca s  z rniceasc  planul lor în 
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toate zilele lui Cirus, regele Per ilor, pân  
în zilele lui Darie, regale Per ilor.  
6. i sub domnia lui Aha vero , pe la 
începutul domniei acestuia, au scris 
plângere împotriva locuitorilor lui Iuda i 
ai Ierusalimului.  

3 Ezd. 2, 16.  
7. i în zilele lui Artaxerxe, Bi lam, 
Mitridat, Tabeel i ceilal i tovar i ai lor 
au scris lui Artaxerxe, regele Per ilor. i 
scrisoarea a fost scris  cu slove aramaice 
i în limba aramaic .  

8. i sfetnicul Rehum cu scriitorul im ai 
înc  au scris c tre regele Artaxerxe 
urm toarea scrisoare împotriva 
Ierusalimului :  
9. «Atunci Rehum, cârmuitorul, i im ai 
scriitorul i ceilal i tovar i ai lor : Dineii 
i Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, 

Babilonienii, Suzienii, Dehaveii,  
10. Elami ii i celelalte popoare, pe care 
str lucitul i marele Asurbanipal le-a 
str mutat i le-a a ezat în cet ile 
Samariei i în celelalte cet i de peste râu, 
scriu c tre regele Artaxerxe...».  

4 Reg. 17, 24.  
11. Iat  copia de pe scrisoarea ce au 
trimis c tre regele Artaxerxe : «Slugile 
tale, oamenii de dincolo de Eufrat...  
12. Cunoscut s  fie regelui c  Iudeii care 
au plecat de la tine i au venit la noi la 
Ierusalim rezidesc cetatea cea rea i 

zvr tit i fac ziduri, i temeliile le-au 
i ispr vit.  

13. i s  mai tie regele c , dac  cetatea 
aceasta se va zidi i zidurile ei se vor face 
din nou, atunci Iudeii nu vor pl ti nici bir, 
nici d ri, nici vam i pagube se vor face 
vistieriei regale.  

1 Ezd. 7, 24.  
14. i fiindc  noi mânc m sare de la 
curtea  regelui  i  nu  putem  suferi  s  
vedem pe rege p gubit, de aceea d m de 
tire regelui :  

15. S  se caute în cartea faptelor 
rin ilor t i i în cartea faptelor vei g si 

i vei afla c  cetatea aceasta este cetate 
zvr tit i primejdioas  pentru regi i 

inuturi i c  din vechime s-au petrecut în 
ea  abateri,  din  care  pricin  a  i  fost  
pustiit  cetatea aceasta.  
16. De aceea noi în tiin m pe rege c , 
dac  cetatea aceasta se va ispr vi de zidit 
i zidurile ei se vor face, atunci nu vei 

mai avea st pânire peste râu».  
Neem. 4, 2.  

17. Iar regele a trimis r spunsul urm tor 
lui Rehum cârmuitorul i lui im ai 
scriitorul i celorlal i tovar i ai lor, care 
locuiesc în Samaria i în celelalte cet i 
de peste râu.  
18. «Pace... Scrisoarea ce mi-a i trimis a 
fost citit  cu luare-aminte înaintea 
noastr ,  
19. i s-a dat din partea noastr  porunc  
de s-a cercetat i s-a aflat c  cetatea aceea 
de mult s-a r zvr tit împotriva regilor i 

 s-a f cut în ea tulbur ri i r scoale ;  
20. i c  au fost în Ierusalim regi 
puternici care au st pânit toat  latura cea 
de peste râu i c rora li s-au pl tit bir i 
vam .  

Deut. 11, 24. Iosua 1, 4. 2 Paral. 18, 1.  
21. A adar, porunc  da i ca oamenii aceia 

 înceteze de a mai lucra i ca cetatea 
aceea s  nu se mai zideasc , pân  nu va 
veni porunc  de la mine ;  

1 Ezd. 5, 3.  
22. i s  fi i cu luare-aminte, ca s  nu v  
scape ceva neb gat în seam  în treburile 
acestea. De ce îng dui i înmul irea 
lucr rilor v toare în paguba regelui 
?»  
23. Îndat  ce s-a citit scrisoarea aceasta a 
regelui Artaxerxe, înaintea lui Rehum i a 
lui im ai scriitorul i a tovar ilor lor, 
ace tia au trimis îndat  la Ierusalim i cu 
puterea armelor au oprit lucr rile 
Iudeilor.  
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24. Atunci s-au oprit lucr rile la templul 
lui Dumnezeu cel din Ierusalim, i 
oprirea aceasta a inut pân  în anul al 
doilea al domniei lui Darie, regele 
Per ilor.  

Zah. 1, 1. 3 Ezd. 6, 6.  
CAP. 5 
Iar i începe zidirea templului. 
1. Dar proorocul Agheu i proorocul 
Zaharia, fiul lui Ido, au gr it Iudeilor 
celor din Ierusalim i din Iuda cuvinte 
prooroce ti în numele Dumnezeului lui 
Israel.  

Ag. 1, 1. Zah. 1, 1. 3 Ezd. 6, 1.  
2. Atunci s-au sculat Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, i Iosua, fiul lui Io adac, i au 
început a zidi templul lui Dumnezeu cel 
din Ierusalim, fiind cu ei proorocii lui 
Dumnezeu, care îi înt reau.  

1 Paral. 3, 19. Ag. 1, 12. Mat. 1, 12.  
3. În vremea aceea au venit la el Tatnai, 
cârmuitorul inuturilor de peste fluviu, i 

etar-Boznai i tovar ii lor, i le-au gr it 
a : «Cine v-a dat vou  învoire s  zidi i 

casa aceasta i s  ispr vi i zidurile 
acestea ?»  

1 Ezd. 4, 21. 3 Ezd. 6, 4.  
4. Atunci noi le-am spus numele acelor 
oameni care zideau casa aceasta.  
5. Dar ochiul Dumnezeului lor era spre 

peteniile iudaice, i aceia nu i-au 
mustrat pân  nu au adus lucrurile la 
cuno tin a lui Darie i pân  n-a venit 
dezlegare în chestiunea aceasta.  

Zah. 4, 10.  
6. Iat  cuprinsul scrisorii pe care Tatnai, 
cârmuitorul inuturilor de peste Eufrat, i 

etar-Boznai cu tovar ii lor, cu 
Arfarsateii cei de peste fluviu, au trimis-o 
regelui Darie,  
7. i iat  ce era scris în în tiin area 
trimis  lui :  
8. «Pace întru toate regelui Darie ! 
Cunoscut fie regelui c  noi am fost în 
inutul lui Iuda, la templul Dumnezeului 

celui mare, i am v zut c  el se zide te 
din pietre mari i se pune i lemn în zid i 
lucrarea aceasta merge repede i au spor 
la mân .  

Deut. 10, 17.  
9. Atunci am întrebat noi pe c petenii i 
le-am zis a a : Cine v-a dat vou  învoire 

 zidi i casa aceasta i zidurile acestea s  
le ispr vi i ?  
10. Pe lâng  aceasta i-am mai întrebat i 
de numele acelora, ca s i d m de veste 
i s i scriem numele acelor oameni, 

care sunt mai însemna i la ei.  
11. i ei mi-au r spuns cu vorbele acestea 
: Noi suntem robii Dumnezeului cerului 
i al p mântului i zidim templul care a 

fost f cut cu mult înainte de aceasta i pe 
care un mare rege al lui Israel l-a zidit i 
l-a ispr vit.  

3 Reg. 6, 1-2.  
12. Când îns  p rin ii no tri au mâniat pe 
Dumnezeul cerului, Acesta i-a dat în 
mâna lui Nabucodonosor, regele 
Babilonului, care a d râmat templul 
acesta i pe popor l-a str mutat la 
Babilon.  

4 Reg. 24, 20. 2 Paral. 36, 16.  
13. Iar în anul întâi al lui Cirus, regele 
Babilonului, regele Cirus a dat învoire s  
se zideasc  acest templu al lui Dumnezeu 
;  

2 Paral. 36, 22. 1 Ezd. 1, 1.  
14. Chiar i vasele de aur i de argint ale 
templului lui Dumnezeu, pe care 
Nabucodonosor le luase din templul 
Ierusalimului i le dusese în capi tea din 
Babilon, le-a scos regele Cirus din 
capi tea Babilonului i le-a dat în seama 
lui ba ar, pe care l-a numit el 
cârmuitor i i-a zis :  

1 Ezd. 1, 7; 2, 2; 6, 5.  
15. Ia vasele acestea, mergi i pune-le în 
templul din Ierusalim, i templul lui 
Dumnezeu s  se zideasc  pe locul lui 
vechi.  
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16. Atunci ba ar acela a venit i a pus 
temelia templului lui Dumnezeu din 
Ierusalim, i de atunci i pân  ast zi se 
zide te el i nu s-a ispr vit.  

1 Ezd. 1, 8.  
17. Deci, dac  binevoie te regele, s  se 
caute în casa vistieriei regale de acolo din 
Babilon i s  se vad  dac  în adev r 
regele Cirus a dat învoire s  se zideasc  
acest templu al lui Dumnezeu în 
Ierusalim i s  ni se trimit tire care este 
voin a regelui în aceast  privin ».  
CAP. 6 
Terminarea i sfin irea templului. 
1. Atunci regele Darie a dat porunc  s  se 
cerceteze la locul unde se p strau actele 
i unde se inea vistieria la Babilon.  

3 Ezd. 6, 23.  
2. i s-a g sit în palatul din Ecbatana, 
care este în inutul Mediei, un sul de 
pergament, în care era scris  aceast  
amintire :  
3. «În anul întâi al regelui Cirus, regele 
Cirus a dat aceast  porunc  pentru 
templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim : 

 se zideasc  templul pe locul acela 
unde se aduc jertfele i s  i se pun  
temelii s toase ! În imea lui s  fie de 
aizeci de co i i l rgimea lui tot de 
aizeci de co i.  

2 Paral. 36, 22. 1 Ezd. 1, 1. 3 Ezd. 6, 24.  
4. S  se pun  trei rânduri de pietre i un 
rând de lemn, iar cheltuielile s  se dea 
din casa regelui.  
5. Chiar i vasele de aur i de argint ale 
templului lui Dumnezeu, pe care 
Nabucodonosor le-a luat din templul din 
Ierusalim  i  le-a  dus  la  Babilon  s  se  
înapoieze i s  se duc  în templul din 
Ierusalim i s  se pun  fiecare la locul lui 
în templul lui Dumnezeu».  

1 Ezd. 1, 7; 5, 14.  
6. «Deci, Tatnai, cârmuitor al inuturilor 
de peste fluviu, i etar-Boznai cu 
tovar ii vo tri, cu Arfarsateii cei de 

peste fluviu, dep rta i-v  de acolo i nu 
opri i lucr rile la acel templu al lui 
Dumnezeu ;  
7. Las  pe cârmuitorul iudeu i pe 

peteniile iudaice s  zideasc  acel 
templu al lui Dumnezeu pe locul lui.  
8. Iar din partea mea se d  porunc  cu 
privire la cele cu care voi trebuie s  
ajuta i acelor c petenii iudaice la zidirea 
acelui templu al lui Dumnezeu : Lua i 
numaidecât din birul inuturilor de peste 
fluviu i da i oamenilor acelora, ca lucrul 

 nu se opreasc  ; i ce trebuie pentru 
arderile de tot ale Dumnezeului ceresc :  

1 Ezd. 7, 20.  
9. Vi ei, sau berbeci, sau miei, precum i 
grâu, sare,  vin i  untdelemn, s  li  se dea, 
cum vor zice preo ii cei din Ierusalim,  
10. Ca ei s  aduc  jertf  pl cut  
Dumnezeului ceresc i s  se roage pentru 

tatea regelui i a fiilor lui.  
11. Tot de mine porunc  se mai d  c  
dac  vreun om va schimba aceast  
hot râre, atunci se va scoate o bârn  din 
casa lui i va fi acela ridicat i pironit pe 
ea, iar casa lui se va preface pentru 
aceasta în d râm tur .  
12. i Dumnezeu al C rui nume locuie te 
acolo s  doboare pe tot regele i poporul 
care i-ar întinde mâna sa ca s  schimbe 
aceasta în paguba acestui templu al lui 
Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darie, am 
dat porunca aceasta ; s  fie întocmai 
adus  la îndeplinire !»  
13. Atunci Tatnai, cârmuitorul inuturilor 
de peste fluviu, i etar-Boznai cu 
tovar ii lor au f cut întocmai a a, cum 
poruncise regele Darie.  
14. i c peteniile Iudeilor au zidit i au 
sporit, dup  proorocia lui Agheu 
proorocul i a lui Zaharia, fiul lui Ido. i 
cu voia Dumnezeului lui Israel i a lui 
Cirus i Darie i Artaxerxe, regii Per ilor, 
l-au zidit i l-au ispr vit.  
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3 Ezd. 7, 4.  
15. i s-a ispr vit templul acesta în ziua a 
treia a lunii Adar, în al aselea an al 
domniei regelui Darie.  
16. i fiii lui Israel, preo ii i ceilal i, care 
se întorseser  din robie, au s vâr it cu 
bucurie sfin irea acestui templu al lui 
Dumnezeu.  

Num. 7, 10. 3 Reg. 8, 10.  
17. La sfin irea acestui templu al lui 
Dumnezeu s-au adus : o sut  de boi, dou  
sute  de  berbeci,  patru  sute  de  miei  i  
doisprezece api, jertf  de iertarea 

catelor pentru tot Israelul, dup  
num rul semin iilor lui Israel.  

3 Reg. 8, 63.  
18. i au fost pu i preo ii cu rândul i 
levi ii tot cu rândul s  slujeasc  lui 
Dumnezeu în Ierusalim, cum era scris în 
cartea lui Moise.  

Num. 3, 6.  
19. i cei ce se întorseser  din robie au 

vâr it Pa tile în ziua a paisprezecea a 
lunii întâi,  

Ie . 12, 6, 18.  
20. Pentru c  se cur iser  preo ii i 
levi ii i cu to ii pân  la unul erau cura i ; 
i au junghiat mielul Pa tilor pentru to i 

cei ce se întorseser  din robie, pentru 
fra ii lor preo i i pentru ei în i.  

2 Paral. 29, 24. Neem. 12, 30.  
21. i au mâncat fiii lui Israel, cei ce se 
întorseser  din robie i cei ce se 
desp iser  cu ei de necur enia 
popoarelor rii, ca s  caute pe Domnul 
Dumnezeul lui Israel ;  
22. i au pr znuit s rb toarea azimelor 
apte zile cu bucurie, pentru c  îi 

înveselise Domnul i întorsese spre ei 
inima regelui Asiriei, ca s  le înt reasc  
mâinile la zidirea templului Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  

Ie . 12, 15. 1 Ezd. 7, 27.  
CAP. 7 

Ezdra întocme te slujba dumnezeiasc . 
1. Dup  întâmpl rile acestea, sub domnia 
lui Artaxerxe, regele Per ilor, Ezdra, fiul 
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,  

1 Paral. 6, 14. 3 Ezd. 8, 31.  
2. Fiul lui alum, fiul lui adoc, fiul lui 
Ahitub,  
3. Fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui 
Meraiot,  

1 Paral. 6, 6.  
4. Fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi,  
5. Fiul lui Buchi, fiul lui Abi ua, fiul lui 
Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron 
arhiereul,  
6. Acest Ezdra a ie it din Babilon ; i era 
el c rturar iscusit i cunosc tor al legii lui 
Moise, pe care o d duse Domnul 
Dumnezeul lui Israel. Iar regele i-a dat lui 
tot ce a dorit, pentru c  mâna 
Dumnezeului s u era peste el.  

1 Ezd. 8, 18.  
7. i împreun  cu el au plecat la 
Ierusalim i unii din fiii lui Israel i preo i 
i levi i i cânt re i i portari i cei 

încredin i templului, în anul al aptelea 
al domniei lui Artaxerxe.  
8. i a venit el la Ierusalim tot în al 
aptelea an al regelui, în luna a cincea ;  

9. C ci în ziua întâi a lunii întâi a fost 
plecarea lui din Babilon, iar în ziua întâi 
a lunii a cincea a ajuns la Ierusalim, 
pentru c  mâna binef toare a lui 
Dumnezeu era peste el ;  

Neem. 2, 8.  
10. C ci Ezdra se hot râse cu toat  inima 

 înve e  legea  Domnului  i  s-o  
împlineasc i s  înve e pe Israel legea i 
dreptatea.  

Mat. 5, 19.  
11. Iat  acum i cuprinsul scrisorii pe 
care Artaxerxe a dat-o lui Ezdra, preotul 
i c rturarul, care propov duise în Israel 

cuvintele poruncilor Domnului i ale 
legilor Lui :  
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12. «Artaxerxe, regele regilor, c tre 
Ezdra, preotul, înv torul legii 
Dumnezeului ceresc Celui des vâr it...  
13. S-a dat de mine porunc , ca în regatul 
meu to i aceia din poporul lui Israel i din 
preo ii lui i din levi ii lui, care doresc s  
se duc  la Ierusalim, s  mearg  cu tine.  
14. Fiindc  tu e ti trimis de rege i de cei 
apte sfetnici ai lui, ca s  cercetezi Iuda i 

Ierusalimul dup  legea Dumnezeului t u, 
pe care o ai în mâna ta,  
15.  i  s  duci  argintul  i  aurul  pe  care  
regele i sfetnicii lui l-au jertfit 
Dumnezeului lui Israel a C ruia locuin  
este în Ierusalim  

1 Ezd. 8, 25.  
16. i tot aurul i argintul pe care-l vei 
aduna tu din toat ara Babilonului, 
împreun  cu toate darurile de bun  voie 
de la popor i  preo i,  pe care le vor jertfi  
ei pentru templul Dumnezeului lor, cel 
din Ierusalim.  
17. De aceea cump  numaidecât cu 
banii ace tia, boi, berbeci, miei i daruri 
de pâine cât trebuie, i turn ri pentru ei i 
du-le la jertfelnicul templului 
Dumnezeului vostru cel din Ierusalim.  
18. i ce ve i crede voi i fra ii vo tri c  
este bine s  face i cu cel lalt argint i aur, 
aceea s  face i dup  voia Dumnezeului 
vostru.  
19. i vasele ce i s-au dat ie pentru 
slujbele templului Dumnezeului t u, 
pune-le înaintea Dumnezeului 
Ierusalimului.  
20. i alte lucruri de trebuin  pentru 
templul Dumnezeului t u, ce vei crede tu 

 trebuie, d -le din casa vistieriilor 
rege ti.  

1 Ezd. 6, 8.  
21. Din partea mea, a regelui Artaxerxe, 
se d  tuturor p str torilor vistieriilor de 
peste râu porunca aceasta : Tot ce va cere 
de la voi preotul Ezdra, înv torul legii 

Dumnezeului ceresc, s -i da i numaidecât 
;  
22. Argint pân  la o sut  de talan i, grâu 
pân  la o sut  de core, vin pân  la o sut  
de baturi i tot pân  la o sut  de baturi de 
untdelemn ; iar sare, f  m sur .  
23. Tot ce s-a poruncit de Dumnezeul 
ceresc trebuie s  se fac  cu îngrijire 
pentru templul Dumnezeului celui ceresc. 

ga i de seam  s  nu- i întind  cineva 
mâna asupra templului Dumnezeului 
celui ceresc, ca s  nu fie mânia Lui 
asupra regatului, a regelui i a fiilor lui.  
24. i v  d m tire c  nici asupra unuia 
din preo i, sau levi i, sau cânt re i, sau 
portari, sau cei încredin i templului, sau 
slujitori ai acestui templu al lui 
Dumnezeu s  nu se pun  nici bir, nici 
dare, nici vam .  

1 Ezd. 4, 13.  
25. Iar tu, Ezdra, dup  în elepciunea 
Dumnezeului t u, care este în mâna ta, s  
pui cârmuitori i judec tori i s  judece 
aceia tot poporul cel de peste fluviu, pe 
to i cei ce tiu legea Dumnezeului t u, iar 
pe cei ce nu o tiu, s -i înv i.  

1 Ezd. 10, 4-5.  
26. i cine nu va împlini legea 
Dumnezeului t u i legea regelui, asupra 
aceluia s  se fac  îndat  judecat i s  se 
osândeasc  sau la moarte, sau la izgonire, 
sau la amend , sau la închidere în 
temni ».  
27. «Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeul p rin ilor no tri Care a pus în 
inima regelui gândul s  împodobeasc  
templul Domnului cel din Ierusalim i a 
atras asupra mea mila regelui i a 
sfetnicilor lui i a tuturor dreg torilor 
celor puternici ai regelui !  

1 Ezd. 6, 22.  
28. Atunci eu m-am înt rit, c ci mâna 
Domnului Dumnezeului meu era peste 
mine, i am adunat pe c peteniile lui 
Israel, ca s  mearg  cu mine».  
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Neem. 2, 8.  
CAP. 8 

toria lui Eleazar la Ierusalim. 
1. «Iat  capii de familie i spi a neamului 
acelora care au plecat cu mine din 
Babilon, în timpul domniei regelui 
Artaxerxe :  

3 Ezd. 8, 31.  
2. Gher om din fiii lui Finees ; Daniel din 
fiii lui Itamar ; Hatu  din fiii lui David ;  
3. Zaharia din fiii lui ecania, care se 
tr gea din fiii lui Fares, i împreun  cu el 
o sut  cincizeci de suflete, parte 

rb teasc , scrise în spi a neamului ;  
4. Elioenai, fiul lui Zerahia, din neamul 
lui Pahat-Moab împreun  cu dou  sute de 
suflete, parte b rb teasc .  
5. ecania, fiul lui Iahaziel, din urma ii 
lui Zatu, cu trei sute de suflete, parte 

rb teasc .  
6. Ebed, fiul lui Ionatan, din urma ii lui 
Adin, cu cincizeci de suflete, parte 

rb teasc .  
7. Isaia, fiul lui Atalia, din urma ii lui 
Elam, cu aptezeci de oameni.  
8. Zebadia, fiul lui Mihail, din urma ii lui 

efatia, cu optzeci de oameni.  
9. Obadia, fiul lui Iehiel, din urma ii lui 
Ioab, cu dou  sute optsprezece oameni.  
10. elomit, fiul lui Iosifia, din urma ii 
lui Lani, cu o sut aizeci de oameni.  
11. Zaharia, fiul lui Bebai, din urma ii lui 
Bebai, cu dou zeci i opt de oameni.  
12. Iohanan, fiul lui Hacatan, din urma ii 
lui Azgad, cu o sut  zece oameni.  
13. i cei din urm  din fiii lui Adonicam, 
ale c ror nume erau : Ielifelet, Ieiel i 

emaia cu aizeci de oameni.  
14. Utai i Zabud, din fiii lui Bigvai, cu 
aptezeci de oameni.  

15. Pe ace tia i-am adunat eu la râul ce 
curge prin Ahava i am poposit acolo trei 
zile ; iar când am cercetat eu poporul i 

pe preo i, n-am g sit acolo pe nimeni din 
fiii lui Levi.  

1 Ezd. 7, 7.  
16. i am trimis s  cheme pe Eleazar, 
Ariel, emaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, 
Natan, Zaharia i Me ulam, care erau 

petenii, i pe Ioarib i Elnatan, care 
erau înv tori,  
17. i le-am dat acestora îns rcinare c tre 
Ido, care era c petenie în inutul Casifia, 
i le-am pus în gura lor ce s  gr iasc  cu 

Ido i cu fra ii lui, i cu cei încredin i 
templului din inutul Casifia, ca s  ne 
aduc  slujitori pentru templul 
Dumnezeului nostru.  
18. Pentru c  mâna binef toare a 
Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au 
adus ei un om în elept din fiii lui Mahli, 
fiul  lui  Levi,  fiul  lui  Israel,  anume  pe  

erevia, i pe fiii acestuia i pe fra ii lui 
în num r de optsprezece ;  

Ie . 6, 19. 1 Ezd. 7, 6, 28.  
19. i ne-au mai adus pe Ha abia i pe 
Isaia din fiii lui Merari, împreun  cu fra ii 
lor i cu fiii lor, dou zeci de oameni ;  
20. i dintre cei încredin i templului pe 
care i-a dat David i dreg torii lui în 
slujba levi ilor, ne-a adus dou  sute 
dou zeci de in i ; ace tia to i erau numi i 
pe nume.  

Iosua 9, 21, 27. 1 Ezd. 2, 43. Neem. 10, 28.  
21.  i  acolo,  la  râul  Ahava,  am  rânduit  
post, ca s  ne smerim înaintea fe ei 
Dumnezeului nostru i s  cerem de la El 

torie bun  pentru noi i pentru copiii 
no tri i pentru toat  avu ia noastr ,  

2 Paral. 20, 3.  
22.  C ci  îmi  fusese  ru ine  s  cer  de  la  
rege o tire i c re i, ca s  ne p zeasc  
de vr jma i în cale, c  noi, când am gr it 
cu regele, am zis : «Mâna Dumnezeului 
nostru este binef toare pentru to i cei 
ce alearg  la El, iar asupra tuturor celor 
ce-L p sesc este puterea Lui i mânia 
Lui !»  
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1 Ezd. 8, 31. Neem. 2, 8. Is. 22, 17.  
23.  i  a a  am  postit  noi  i  am  rugat  
pentru aceasta pe Dumnezeul nostru, i 
El ne-a auzit.  

Ps. 142, 1.  
24.  i  am  luat  din  cei  ce  erau  mai  mari  
peste preo i doisprezece oameni : pe 

erevia i pe Ha abia i împreun  cu ei 
pe cei zece fra i ai lor.  
25. i le-am dat lor cu cântarul aurul i 
argintul  i  vasele  i  tot  ce  se  d ruise  
pentru templul Dumnezeului nostru, ce 

ruise regele i sfetnicii lui i dreg torii 
lui i to i Israeli ii care se aflau acolo.  

1 Ezd. 7, 15.  
26. Acestea le-am dat în mâna lor, 
cânt rite : argint, ase sute cincizeci de 
talan i,  vase  de  argint,  ca  la  o  sut  de  
talan i, aur o sut  de talan i,  
27. Cupe de aur, dou zeci, de o mie de 
drahme una, i dou  vase de aram  din 
cea mai bun , lucitoare, care se pre uie te 
ca i aurul.  
28. i le-am zis : «Voi sunte i sfin ii 
Domnului i vasele sunt sfin ite, iar 
argintul i aurul sunt darurile cele de 
bun  voie Domnului Dumnezeului 

rin ilor vo tri !  
29. Veghea i i p zi i acestea, pân  le ve i 
da cu cântarul mai-marilor preo ilor, 
levi ilor i c peteniilor semin iilor lui 
Israel la Ierusalim, în camerele templului 
Domnului».  
30. i au primit preo ii i levi ii aurul i 
argintul i vasele cânt rite ca s  le duc  la 
Ierusalim, în templul Dumnezeului 
nostru.  
31. Dup  aceea am plecat noi de la râul 
Ahava în ziua a dou sprezecea a lunii 
întâi, ca s  mergem la Ierusalim ; i mâna 
Dumnezeului nostru a fost cu noi i ne-a 
sc pat din mâna vr jma ului i de cei ce 
ne pândeau în cale.  

1 Ezd. 8, 22.  

32. i am venit la Ierusalim i am r mas 
acolo trei zile,  
33. Iar a patra zi am dat cu cântarul 
argintul i aurul i vasele la templul 
Dumnezeului nostru, în mâna lui 
Meremot preotul, fiul lui Urie, împreun  
i lui Eleazar, fiul lui Finees, precum i 

lui Iozabat, fiul lui Iosua, i lui Noadia, 
fiul lui Binui, levi ii.  
34. Toate le-am dat cânt rit i num rat i 
toate cele cânt rite s-au scris în acela i 
timp.  
35. i cei veni i din robie au adus ardere 
de tot Dumnezeului lui Israel, 
doisprezece vi ei pentru tot Israelul, 
dou zeci i ase de berbeci, aptezeci i 
apte de miei i doisprezece api, jertf  

pentru p cat ; toate acestea le-au adus 
ardere de tot Domnului.  

1 Ezd. 6, 17.  
36. i am dat poruncile regelui satrapilor 
i guvernatorilor de peste râu, i ace tia 

au ar tat cinste poporului i templului lui 
Dumnezeu».  
CAP. 9 
Poc in a i rug ciunea lui Ezdra. 
1. «Dup  ispr virea acestora, au venit la 
mine c peteniile i au zis : «Poporul lui 
Israel i preo ii i levi ii nu s-au deosebit 
de popoarele cele de alt neam i de 
urâciunile lor, adic  de Canaanei, Hetei, 
Ferezei, Iebusei, Amoni i, Moabi i, 
Egipteni i Amorei,  

3 Ezd. 8, 70-71.  
2. Pentru c  au luat pe fiicele acelora so ii 
pentru  ei  i  pentru  feciorii  lor  i  s-a  
amestecat s mân a cea sfânt  cu 
popoarele cele de alt neam, ba înc  mâna 
celor mai însemna i i mai de frunte a 
fost cea dintâi în aceast  nelegiuire».  

Ie . 34, 16. Deut. 7, 3. Jud. 3, 6. 1 Ezd. 10, 2.  
3. Auzind cuvântul acesta, mi-am rupt 
haina cea de deasupra i cea de dedesubt 
i mi-am smuls p rul din capul meu i din 

barba mea i am c zut de mâhnire.  



pag. 637/1780 

Mat. 26, 65.  
4. Atunci s-au adunat la mine to i cei ce 
se temeau de cuvintele Dumnezeului lui 
Israel, din pricina nelegiuirii celor veni i 
din robie, i eu am stat în întristare pân  
la jertfa cea de sear .  

Ie . 29, 39. Is. 66, 20.  
5.  Iar  la  vremea  jertfei  de  sear  m-am  
sculat din locul tânguirii mele i cu 
hainele rupte de deasupra i de dedesubt 
am c zut în genunchi i mi-am întins 
mâinile c tre Domnul Dumnezeul meu i 
am zis :  

2 Paral. 6, 12.  
6. «Dumnezeul meu, m  ru inez i m  
tem s -mi ridic fa a c tre Tine, 
Dumnezeul meu, pentru c  f delegile 
noastre au trecut peste cap i vina noastr  
s-a m rit pân  la cer.  

Dan. 9, 7.  
7. Din zilele p rin ilor no tri i pân  
ast zi suntem în mare vinov ie, i pentru 

delegile noastre am fost da i noi, i 
regii no tri, i preo ii no tri, în mâinile 
regilor celor de alt neam, i în sabie i în 
robie, i prad i în ru ine, cum suntem i 
ast zi.  

Dan. 9, 16.  
8. i iat , dup  pu in  vreme, ni s-a dat 
îndurare de la Domnul Dumnezeul nostru 
i El ne-a l sat pe câ iva s  sc m i ne-

a ajutat s  ne a ez m în locul cel sfânt al 
Lui i ne-a d ruit s  ne învior m pu in 
din robia noastr .  

Ps. 12, 4. Is. 22, 23.  
9. Noi robi suntem, dar nici în robie nu 
ne-a p sit pe noi Dumnezeul nostru i a 
îndreptat El spre noi mila regilor Per ilor 
ca s  ne lase s  înviem, s  zidim templu 
Dumnezeului nostru, s -l scoatem din 

râm turile lui i ne-a dat înt rire în 
Iuda i în Ierusalim.  

Ps. 79, 12-13. Is. 5, 2, 5. 3 Ezd. 8, 82-83.  
10. Dar acum, dup  toate acestea, ce vom 
zice noi, Dumnezeul nostru ? C ci ne-am 
ab tut de la poruncile Tale,  

11. Pe care le-ai dat Tu prin prooroci, 
robii T i, i ai zis : P mântul în care v  
duce i voi ca s -l st pâni i este p mânt 
necurat, c ci este spurcat de necur enia 
popoarelor celor de alt neam i de 
urâciunile lor, cu care ele l-au umplut de 
la un cap t la altul.  
12. Deci pe fetele voastre s  nu le da i 
dup  feciorii lor i pe fetele lor s  nu le 
lua i pentru feciorii vo tri i pacea lor i 
bunurile lor s  nu le c uta i în veci, ca s  

 înt ri i i s  v  hr ni i cu bun ile 
mântului aceluia i s -l l sa i mo tenire 

ve nic  fiilor vo tri.  
13. Dup  toate cele ce ne-au ajuns pe noi 
pentru faptele noastre cele rele i pentru 
marea noastr  vinov ie i pentru c  Tu, 
Dumnezeule, nu Te-ai purtat cu noi dup  

sura nelegiuirilor noastre i ne-ai dat i 
izb virea aceasta,  
14. Au doar  iar i vom c lca poruncile 
Tale i vom intra în leg tur  de rudenie 
cu aceste popoare tic loase ? Nu Te vei 
mânia Tu oare atâta, încât s  ne stârpe ti 
i s  nu mai r mân  nici unul i s  nu mai 

fie nici o izb vire ?  
15. Doamne Dumnezeul lui Israel, drept 

ti Tu, pentru c  am sc pat noi pân  în 
ziua de ast zi ; i iat  noi i ast zi suntem 
în nelegiuirile noastre ; deci astfel fiind, 
n-ar trebui s  st m înaintea fe ei Tale».  

Ier. 14, 20. Dan. 9, 16.  
CAP. 10 
Femeile str ine sunt desp ite de 
Israel. 
1.  Pe  când  se  ruga  astfel  Ezdra  i  se  

rturisea, plângând i îngenunchind 
înaintea templului lui Dumnezeu, s-a 
strâns la el o mare mul ime de Israeli i, 

rba i i femei i copii, pentru c i 
poporul a plâns foarte mult.  
2. i a gr it ecania, fiul lui Iehiel, care 
era din urma ii lui Elam, i a zis c tre 
Ezdra : «Noi am f cut nelegiuire înaintea 
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Dumnezeului nostru, când ne-am luat 
femei de alt neam din popoarele 

mântului acestuia, dar mai este înc  o 
dejde pentru Israel în lucrul acesta ;  

1 Ezd. 9, 2. Neem. 13, 23.  
3. S  încheiem acum leg mânt cu 
Dumnezeul nostru c , dup  sfatul 
st pânului meu i al celor ce cinstesc 
poruncile Dumnezeului nostru, s  d m 
drumul tuturor femeilor i copiilor 

scu i cu ele, ca s  fim dup  lege.  
4. Scoal  deci, c  aceasta este treaba ta, 
îmb rb teaz -te i lucreaz , c  noi 
suntem cu tine».  

1 Ezd. 7, 25. 3 Ezd. 8, 97.  
5. i s-a sculat Ezdra i a pus pe 

peteniile preo ilor i ale levi ilor i pe 
tot Israelul s  fac  jur mânt c  vor face 

a. i ei au f cut jur mânt.  
Neem. 10, 29.  

6. i dup  ce s-a sculat, Ezdra s-a dus de 
la templul lui Dumnezeu la locuin a lui 
Iohanan, fiul lui Elia ib i, ajungând 
acolo, n-a mâncat pâine, nici, ap  n-a 

ut, c ci plângea pentru nelegiuirea 
celor din robie.  

3 Ezd. 9, 1.  
7.  i  a  f cut  cunoscut  în  Iuda  i  în  
Ierusalim tuturor celor ce fuseser  în 
robie s  se adune la Ierusalim ;  
8. i cel ce nu va veni pân  în trei zile, pe 
averea aceluia, dup  sfatul c peteniilor i 
al b trânilor, se va pune blestem, iar el 
însu i va fi îndep rtat din ob tea celor ce 
fuseser  în robie.  

Neem. 13, 28.  
9. i s-au adunat to i locuitorii Iudei i ai 
inutului lui Veniamin la Ierusalim în trei 

zile. i aceasta era în luna a noua, în ziua 
a dou zecea a lunii acesteia. i s-a a ezat 
tot poporul în pia a de la templul lui 
Dumnezeu, tremurând atât pentru p catul 
acesta, cât i din pricina ploilor.  

1 Reg. 12, 17.  
10. i s-a sculat Ezdra preotul i le-a zis : 
«Voi a i f cut p cat, luându-v  femei de 

neam str in i cu aceasta a i m rit vina lui 
Israel.  

1 Ezd. 9, 1-2.  
11. A adar, poc i-v  de p catul acesta 
înaintea Domnului Dumnezeului 

rin ilor vo tri i face i voia Lui i 
dep rta i-v  de popoarele p mântului 
acestuia i de femeile celor de alt neam».  
12. i r spunzând toat  adunarea, a zis cu 
glas tare : «Cum zici tu, a a vom face !  
13. Îns  poporul este mult la num r i 
acum  este  timp  ploios  i  nu  putem  sta  
afar . i apoi i treaba aceasta nu este de-
o zi ori de dou , pentru c  mul i din noi 
am s vâr it acest p cat.  
14. Deci s  r mân  c peteniile noastre 
pentru întreaga ob te i to i cei din 
ora ele noastre care i-au luat femei 
str ine s  vin  aici la vremea hot rât i 
împreun  cu ei s  vin i c peteniile 
fiec rui ora i judec torii lui, pân  se va 
potoli de la noi mânia cea arz toare a 
Dumnezeului nostru, care s-a pornit 
pentru p catul acesta».  
15. Atunci Ionatan, fiul lui Asael i 
Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost pu i pentru 
lucrul acesta ; iar levi ii Me ulam i 

abetai erau ajutoarele lor.  
16.  Cei  ce  se  întorseser  din  robie  au  

cut a a. i Ezdra preotul a rânduit la 
treaba aceasta i pe c peteniile 
semin iilor din fiecare semin ie i i-a 
numit pe nume. i au f cut ei sfat în ziua 
întâi a lunii a zecea, ca s  cerceteze lucrul 
acesta,  
17. i au ispr vit cercetarea tuturor celor 
ce- i luaser  femei de alt neam, în ziua 
întâi a lunii întâi.  
18. Din fiii preo ilor care- i luaser  femei 
str ine, s-au g sit : Maaseia, Eliezer, 
Iariv i Ghedalia, din fiii lui Iosua, al lui 
Io adac i fra ii lui ;  

Mal. 2, 7-8.  
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19. i ace tia i-au dat mâinile c  vor da 
drumul femeilor lor i c  vor aduce jertf  
un berbec pentru vina lor.  

Lev 4, 3.  
20. i s-au mai g sit : Hanani i Zebadia, 
din fiii lui Imer ;  
21. Maaseia, Ilie, emaia, Iehiel i Uzia, 
din fiii lui Harim ;  

1 Ezd. 2, 39.  
22. Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, 
Iozabad i Eleasa, din fiii lui Pa hur ;  
23. Iozabad, imei, Chelaia, zis i 
Chelita, Petahia, Iuda i Eliezer, din levi i 
;  
24. Elia ib, din cânt re i ; alum, Telem 
i Uri, din portari.  

25. Iar din Israeli i : Ramia, Izia, 
Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia i 
Benaia, din fiii lui Fares ;  
26. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdie, 
Iremot i Ilie, din fiii lui Elam ;  
27. Elioenai, Elia ib, Matania, Ieremot, 
Zabad i Aziza, din fiii lui Zatu ;  
28. Iohanan, Hanania, Zabai i Atlai, din 
fiii lui Bebai ;  

29. Me ulam, Maluc, Adaia, Ia ub, eal 
i Ieramot, din fiii lui Bani ;  

30. Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, 
Matania, Binui, Manase i Be aleel, din 
fiii lui Pahat-Moab ;  
31. Eliezer, I ia, Malchia, emaia,  
32. Simeon, Veniamin, Maluc i emaria, 
din fiii lui Harim ;  
33. Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, 
Ieremai, Manase i imei, din fiii lui 
Ha un ;  
34. Iar din fiii lui Bani : Maadai, Amram, 
Ioel,  
35. Benaia, Bedia, Cheluhu,  
36. Vania, Meremot, Elia ib,  
37. Matania, Matnai, Iaa ai,  
38. Bani, Binui, imei,  
39. elemia, Natan, Adaia,  
40. Macnadbai, ai, arai,  
41. Azariel, elemiahu, emaria,  
42. alum, Amaria i Iosif ;  
43. i în sfâr it din fiii lui Nebo : Ieiel, 
Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel i 
Benaia.  
44. To i ace tia î i luaser  femei str ine i 
unele din aceste femei le n scuser  copii.  
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CARTEA LUI NEEMIA 
SAU A DOUA EZDRA 

 
CAP. 1 
Rug ciunea lui Neemia. 
1. Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. 
«În luna Chislev, în anul al dou zecilea al 
regelui Artaxerxe, mi s-a întâmplat s  fiu 
în capitala Suza.  

1 Ezd. 2, 2. Neem. 2, 1.  
2. Atunci a venit din Iuda Hanani, unul 
din fra ii mei i al i câ iva oameni ; i i-
am întrebat despre cei ce sc paser  din 
robie i r seser  în Iuda i despre 
Ierusalim.  
3. «Cei ce au sc pat din robie i au r mas 
- îmi spuser  ei - sunt acolo, în ara lor, în 
mare necaz i înjosire ; iar zidurile 
Ierusalimului sunt d râmate i por ile lui 
arse».  

4 Reg. 25, 10. 2 Paral. 36, 19.  
4. Auzind eu cuvintele acestea, am 
început s  plâng i am fost întristat câteva 
zile, am postit i m-am rugat înaintea 
Dumnezeului ceresc, zicând :  
5. «Doamne, Dumnezeule al cerurilor, 
Dumnezeul cel mare i înfrico tor, Care 

ze ti leg mântul T u i e ti milostiv cu 
cei ce Te iubesc i p zesc poruncile Tale,  

Neem. 9, 32. Dan. 9, 4.  
6. S  fie urechile Tale cu luare-aminte i 
ochii T i deschi i, ca s  auzi rug ciunea 
robului T u, cu care m  rog eu acum ziua 
i noaptea înaintea Ta, pentru fiii lui 

Israel, robii T i, m rturisind p catele 
fiilor lui Israel, cu care am p tuit 
înaintea Ta i eu i casa tat lui meu.  

3 Reg. 8, 29. Dan. 9, 16.  
7. Noi Te-am mâniat i n-am p zit 
poruncile, legile i orânduielile pe care 
le-ai dat Tu lui Moise, robul T u.  

1 Ezd. 9, 14.  
8. Adu- i aminte îns  de cuvântul pe care 
l-ai spus robului T u Moise, când ai zis : 

«De ve i p tui, v  voi împr tia printre 
popoare ;  

Deut. 28, 64.  
9. Iar când v  ve i întoarce la Mine i ve i 

zi poruncile Mele i le ve i împlini, 
atunci, de a i fi izgoni i chiar i la 
marginea cerului, i de acolo v  voi 
aduna i v  voi aduce la locul pe care l-
am  ales,  ca  s -Mi  pun  numele  Meu  
acolo».  

Deut. 12, 11; 30, 4. 2 Mac. 1, 29; 2, 18.  
10. Ace tia îns  sunt robii T i i poporul 

u, pe care Tu l-ai r scump rat cu 
puterea Ta i cu mâna Ta cea puternic .  
11.  Rogu-Te  dar,  o,  Doamne,  s  fie  
urechile Tale cu luare-aminte la 
rug ciunea robului T u i la rug ciunea 
robilor T i, c rora le place s  se team  de 
numele T u, i ajut  robului T u acum i-
i d  s  dobândeasc  mil  la omul acesta. 

ci eu eram paharnicul regelui».  
CAP. 2 
Neemia împuternicit a zidi 
Ierusalimul. 
1. «În luna Nisan, în anul al dou zecilea 
al regelui Artaxerxe, având vinul în 
seama mea, am luat vin i am dat regelui 
i niciodat , mi se pare, nu m-am ar tat 

trist înaintea lui.  
Neem. 1, 1.  

2. Dar regele mi-a zis : «De ce este trist  
fa a  ta  ?  De  bolnav,  nu  e ti  bolnav  !  Se  
vede c  ai vre-o întristare la inim  !»  
3. i m-am speriat stra nic i am r spuns 
regelui : «în veci s  tr iasc  regele ! Cum 

 nu fie trist  fa a mea, când cetatea, 
casa mormintelor p rin ilor mei, este 
pustiit i por ile ei arse cu foc !»  
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4. « i ce dore ti tu ?» - întreb  regele. Eu 
îns , dup  ce m-am rugat Dumnezeului 
ceresc, am zis c tre rege :  
5. «De binevoie te regele i de are robul 

u trecere la tine, atunci trimite-m  în 
Iuda, la cetatea unde sunt mormintele 

rin ilor mei, ca s  o zidesc».  
Dan. 2, 4; 3, 9; 5, 10.  

6. Iar regele i regina, care edea lâng  el, 
mi-au  zis  :  «Cât  timp  are  s  dureze  

toria ta i când ai s  te întorci ?» i 
dup  ce am ar tat cât timp am s  lipsesc, 
regele a binevoit s  m  trimit  în Iuda.  

Neem. 5, 14; 13, 6.  
7. La plecare îns  am zis c tre rege : «De 
binevoie te regele, s -mi dea scrisori 

tre guvernatorii de peste fluviu, ca s -
mi dea drumul s  pot ajunge în Iuda,  
8. Precum i o scrisoare c tre Asaf, 

zitorul p durilor regelui, ca s -mi dea 
lemn pentru por ile cet ii, cele dinspre 
templul Domnului, i pentru zidul cet ii 
i pentru casa mea de locuit». i mi-a dat 

regele scrisori, pentru c  mâna 
binef toare a Dumnezeului meu era 
peste mine.  

3 Reg. 5, 6. 1 Ezd. 7, 6, 9, 28; 8, 22.  
9. i am mers la guvernatorii de peste 
fluviu i le-am dat scrisorile regelui. 
Regele îns  trimisese cu mine c petenii 
militare cu c re i.  
10. Dar când au auzit de aceasta Sanbalat 
Horonitul i Tobie, robul amonit, le-a 

rut  foarte  r u  c  a  venit  un  om  s  se  
îngrijeasc  de binele fiilor lui Israel.  

Neem. 4, 1; 7, 5. Ier. 48, 3.  
11. Iar dup  ce am ajuns la Ierusalim i 
am stat acolo trei zile,  
12. M-am sculat noaptea cu pu ini 
oameni ai mei s  cercetez cetatea. Nu 
spusesem îns  nim nui ce-mi d duse 
Dumnezeu în gând s  fac pentru 
Ierusalim i nu se afla acolo la mine nici 
o vit , decât numai aceea pe care 
înc lecasem eu.  

Neem. 3, 15.  
13. i am ie it atunci noaptea pe Poarta 

ii i m-am îndreptat spre izvorul 
Dragonului i spre Poarta Gunoiului i 
am cercetat zidurile Ierusalimului cele 
stricate i por ile lui cele arse.  
14. i m-am apropiat de poarta Izvorului 
i de iazul Regelui, dar nu era loc s  

treac  dobitocul care m  purta.  
15. i de aceea m-am suit înapoi pe vale 
i am cercetat din nou zidurile i, intrând 

tot pe Poarta V ii, m-am înapoiat.  
16. C peteniile îns  nu tiau unde 
fusesem eu i ce f cusem. Pân  atunci eu 
nu spusesem nimic nici Iudeilor, nici 
preo ilor, nici celor mai de seam , nici 

peteniilor, nici celorlal i care se 
îndeletniceau cu felurite lucr ri.  
17. Atunci îns  le-am zis : «Voi vede i în 
ce stare rea ne afl m : Ierusalimul este 

râmat i por ile lui mistuite de foc. Hai 
 zidim zidurile Ierusalimului i nu vom 

mai fi de batjocur  !»  
18. i le-am istorisit cum mâna 
binef toare a lui Dumnezeu fusese 
peste mine i cum mi-a vorbit regele. 
Atunci ei au zis : «Hai s  zidim !» i s-au 
înt rit ei în aceast  hot râre bun .  
19. Dar auzind despre aceasta, Sanbalat 
Horonitul, Tobie, robul amonit i 
Ghe em Arabul au râs de noi i cu dispre  
ne-au zis : «Ce v-a i apucat s  face i voi 
aici ? Nu cumva gândi i s  v  r zvr ti i 
împotriva regelui ?» «Dumnezeul cel 
ceresc ne va ajuta, le r spunsei eu. Noi, 
slujitorii Lui, ne vom apuca de zidit, iar 
voi n-ave i nici parte, nici drept, nici 
pomenire în Ierusalim».  

Neem. 4, 1; 13, 28. Iov 12, 4. Ef. 2, 12.  
CAP. 3 
Zidirea Ierusalimului. 
1. «Atunci s-a ridicat Elia ib, preotul cel 
mare, cu fra ii s i preo i i au zidit Poarta 
Oilor i, punându-i canaturile, au sfin it-o 
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; tot ei au reparat i zidul de la turnul Mea 
pân  la turnul Hananeel i l-au sfin it.  

Deut. 20, 5. Neem. 12, 10, 39. Ier. 31, 58. Ioan 5, 2.  
2. Lâng  Elia ib au zidit Ierihonenii, iar 
lâng  ace tia a zidit Zacur, fiul lui Imri.  
3. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Pe tilor i 
au acoperit-o, punându-i canaturile cu 
încuietorile i z voarele trebuitoare.  

2 Paral. 33, 14.  
4. De la ace tia înainte a reparat 
Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Haco  ; 
lâng  acesta a reparat Me ulam, fiul lui 
Berechia, fiul lui Me ezabeel ; de la 
ace tia înainte a reparat adoc, fiul lui 
Baana.  
5. Al turi de ace tia au reparat cei din 
Tecoa, ai c ror frunta i de altfel nu i-au 
plecat grumazul s  lucreze pentru 
Domnul lor.  
6. Ioiada, fiul lui Paseah i Me ulam, fiul 
lui Besodia, au reparat Poarta Veche i, 
acoperind-o, i-au pus canaturile cu 
încuietorile i z voarele trebuitoare.  
7. De la ei înainte au lucrat Melatia 
Ghibeonitul i Iadon din Meronot, 
precum i oamenii din Ghibeon i din 
Mi pa, supu i st pânirii guvernatorilor de 
dincolo de fluviu.  

Ier. 31, 40.  
8. Al turi de ace tia a reparat Uziel, fiul 
lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta 
înainte a reparat Hanania, fiul lui 
Rocheim. i înt rir  Ierusalimul pân  la 
zidul cel lat.  
9. De la ei înainte a reparat Refaia, fiul 
lui Hur, c petenia unei jum i din 
inutul Ierusalimului.  

10. Lâng  acesta a reparat, în fa a casei 
lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar lâng  el a 
reparat Hatu , fiul lui Ha abneia.  
11. O alt  parte de zid a fost reparat  de 
Malchia, fiul lui Harim i de Ha ub, fiul 
lui Pahat-Moab ; tot ei au reparat i turnul 
Cuptoarelor.  

12. De la ei înainte au lucrat, cu fiicele 
sale, alum, fiul lui Halohe , c petenia 
celeilalte jum i a inutului 
Ierusalimului.  
13. Hanun i locuitorii din Zanoah au 
reparat Poarta V ii. Ei au zidit-o i i-au 
pus canaturile cu încuietorile i 

voarele.  Tot  ei  au  f cut  mai  bine  de  o  
mie de co i de zid, pân  la Poarta 
Gunoiului.  

2 Paral. 26, 9.  
14. Malchia, fiul lui Recab, c petenia 
inutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta 

Gunoiului ; i-a pus canaturile, cu 
încuietorile i z voarele necesare.  
15. alum, fiul lui Col-Hoze, c petenia 
inutului Mi pa, a reparat Poarta 

Izvorului, a zidit-o i i-a pus canaturile cu 
încuietorile i z voarele trebuitoare. El a 
mai f cut zidul de la sc ld toarea Siloam, 
de lâng  gr dina regelui, pân  la scara ce 
coboar  din cetatea lui David.  

Is. 8, 6. Ioan 9, 7.  
16. De la el înainte a reparat Neemia, fiul 
lui Azbuc, c petenia unei jum i din 
inutul Bet- ur, pân  în fa a mormintelor 

lui David i pân  la iazul cel s pat i pân  
la Casa Vitejilor.  

4 Reg. 18, 17; 20, 20.  
17. De la el înainte au reparat levi ii : 
Rehum, fiul lui Bani ; lâng  acesta a 
reparat Ha abia, c petenia unei jum i 
din inutul Cheila, din partea acestui 
inut.  

18. Mai departe au reparat fra ii lui : 
Bavai, fiul lui Henanad, c petenia 
celeilalte jum i din inutul Cheila,  
19. i lâng  el Ezer, fiul lui Iosua, 

petenia din Mi pa, a reparat alt  parte 
de zid din fa a sc rii armelor pân  la col .  
20. De la el înainte Baruc, fiul lui Zabai, 
a reparat cu mult  sârguin  o alt  parte 
de zid, de la col  pân  la poarta casei lui 
Elia ib, preotul cel mare.  

2 Paral. 26, 9.  
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21.  Dup  el  a  reparat  o  alt  parte  de  zid  
Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Haco , de 
la poarta casei lui Elia ib pân  la cap tul 
casei lui Elia ib.  
22. Mai departe au reparat preo ii din 
împrejurimile Ierusalimului.  
23. Iar lâng  ei, Veniamin i Ha ub au 
reparat zidul în dreptul casei lor. Lâng  ei 
Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a 
reparat zidul lâng  casa sa.  
24. Lâng  acesta, Binui, fiul lui Henadad 
a reparat alt  bucat  de zid, de la casa lui 
Azaria pân  în dreptul col ului.  
25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat în 
dreptul unghiului i al turnului, care se 
ridic  deasupra casei de sus a regelui cea 
din apropierea cur ii închisorii. Lâng  
acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paro .  

Ier. 32, 2.  
26. Iar cei încredin i templului, care 
erau pe deal, au reparat zidul pân  în 
dreptul Por ii Apelor, spre r rit i pân  
la turnul cel înalt.  

2 Paral. 27, 3; 33, 14. Neem. 11, 21.  
27. De la ei înainte cei din Tecoa au 
reparat o parte, în fa a turnului celui mare 
i înalt pân  la zidul lui Ofel.  

28. De la Poarta Cailor în sus au reparat 
preo ii, fiecare în dreptul casei sale.  

4 Reg. 11, 16. Ier. 31, 40.  
29. De la ei înainte a reparat adoc, fiul 
lui Imer, dinaintea casei sale, iar dup  el 
a reparat emaia, fiul lui ecania, 
str jerul Por ii R ritului.  
30.  Dup  el  Hanania,  fiul  lui  elemia  i  
Hanun,  al  aselea  fiu  al  lui  alaf,  au  
reparat alt  parte de zid. Dup  ei 
Me ulam, fiul lui Berechia, a reparat în 
dreptul locuin ei lui.  
31. Apoi Malchia f urarul a reparat pân  
la casa celor încredin i templului i a 
negustorilor, în dreptul por ii lui Mifcad 
i pân  la foi orul din col .  

32.  Iar  argintarii  i  negustorii  au  dres  
zidul de la foi orul din col i pân  la 
Poarta Oilor».  
CAP. 4 
Zidirea înainteaz  cu toate piedicile. 
1. «Când a auzit Sanbalat, c  noi refacem 
zidurile Ierusalimului, s-a mâniat i s-a 
tulburat tare i a batjocorit pe Iudei ;  

Neem. 2, 10, 19; 13, 28.  
2.  i  de  fa  cu  fra ii  s i  i  de  fa  cu  
osta ii samarineni a zis : «Ce fac ace ti 
Iudei neputincio i ? Se poate oare s  li se 
îng duie aceasta ? Se poate oare s  aduc  
jertfe ? Se poate oare s  li se îng duie 
aceasta ? Se poate oare s  dezgroape 
pietrele din movilele de moloz i înc  
arse ?»  
3. Iar Tobie Amonitul de lâng  el a zis : 
«Las -i s  zideasc , fiindc  are s  vin  o 
vulpe i are s  le strice zidul lor cel de 
piatr  !»  

Neem. 13, 4.  
4. Auzi, Dumnezeul nostru, în ce dispre  
suntem noi i întoarce ocara lor asupra 
copiilor lor i d -i dispre ului în ara 
robiei.  
5. i nelegiuirile lor s  nu le acoperi, nici 

catul lor s  nu se tearg  înaintea fe ei 
Tale, pentru c  au am rât pe cei ce zideau 
!  

Ps. 5, 10; 7, 16. Ier. 18, 23.  
6. i noi totu i am lucrat înainte la zid i 
l-am încheiat peste tot pân  la jum tate ; 
i poporului nu-i lipsea râvn  de a lucra.  

7. Dar Sanbalat, Tobie, Arabii, Amoni ii 
i cei din A dod, auzind c  se înal  

zidurile Ierusalimului, c  sp rturile lui au 
început s  se astupe, s-au mâniat foarte 
tare ;  
8.  i  s-au  sf tuit  împreun  s  vin  cu  

zboi i s  d râme Ierusalimul.  
9. Atunci noi ne-am rugat Dumnezeului 
nostru i am pus straj , ca s  ne p zeasc  
de ei ziua i noaptea.  
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10. Iudeii îns  au zis : «Puterile 
salahorilor au sl bit i moloz e foarte 
mult  ;  noi  nu  mai  suntem  în  stare  s  
facem zidul».  
11. Iar du manii no tri gr iau : «Nici n-
au s  afle, nici n-au s  vad  nimic pân  
când vom ajunge în mijlocul lor ; îi vom 
ucide i vom face s  înceteze lucrul».  
12. i dup  ce au venit Iudeii care 
locuiau lâng  ei i ne-au spus de vreo 
zece ori, din toate p ile, c  du manii 
no tri au s  n leasc  asupra noastr ,  
13. Atunci în p ile de jos ale cet ii, 
dup  ziduri, am a ezat poporul dup  
semin ii, cu s bii i cu l nci i cu arcuri.  
14. Apoi am cercetat toate i, sculându-

,  am  zis  celor  mai  de  seam i  
peteniilor i celuilalt popor : «Nu v  

teme i  de  ei  !  Aduce i-v  aminte  de  
Domnul cel mare i înfrico tor i lupta i-

 pentru fra ii vo tri, pentru fiii vo tri, 
pentru fiicele voastre, pentru femeile 
voastre i pentru casele voastre !»  

Ie . 15, 11. Num. 14, 9.  
15. Când au auzit du manii no tri c  ne 
este cunoscut gândul lor, atunci 
Dumnezeu a risipit planul lor ; iar noi ne-
am întors cu to ii la ziduri, apucându-ne 
fiecare de lucrul nostru.  

Iov 5, 12-13. Ps. 32, 10.  
16. Din acea zi jum tate din tinerii mei se 
îndeletniceau cu lucrul, iar jum tate din 
ei st teau gata de ap rare cu l nci, cu 
scuturi, cu arcuri i cu plato e, iar 
înd tul lor se aflau c peteniile a toat  
casa lui Iuda.  
17. Cei ce lucrau la zid i cei ce c rau, cu 
o mân  lucrau, iar cu cealalt ineau 
lancea.  
18. Fiecare din cei ce zideau erau încin i 
peste coapsele lor cu sabia i a a lucrau ; 
iar lâng  mine se afla cel ce suna din 
trâmbi .  

19.  i  eu  am  zis  celor  mai  însemna i  i  
peteniilor i poporului de rând : 

«Lucrul este mult i greu i noi suntem 
risipi i pe ziduri i dep rta i unii de al ii.  
20. De aceea s  alerga i la mine acolo 
unde ve i auzi sunetul trâmbi ei i 
Dumnezeul nostru se va lupta pentru 
noi».  

Ie . 14, 14. Deut. 1, 30; 3, 22.  
21. i a a am lucrat noi, iar jum tate 
st tea cu lancea în mân  de la r ritul 
soarelui pân  seara la ie irea stelelor.  
22. Afar  de aceasta, tot atunci am mai 
zis poporului s  r mân  to i în Ierusalim 
cu robii lor, str juind în timpul nop ii, iar 
în timpul zilei lucrând.  
23. i nici eu, nici fra ii mei, nici slugile 
mele, nici str jerii care m  înso iser , nu 
s-au dezbr cat de haine i fiecare pân i 
la ap  mergea cu sabia în mân ».  
CAP. 5 
Neemia opre te cam ta. 
1. Atunci s-a f cut murmur mare în popor 
i între femei împotriva fra ilor lor Iudei.  

2. Erau unii care ziceau : «Noi cu fiii i 
cu fiicele noastre suntem mul i, s  ni se 
dea pâine s  ne hr nim i s  tr im».  
3. Al ii ziceau : «Ne-am pus z log viile i 
ogoarele i casele noastre, ca s  ne lu m 
pâine s  ne astâmp m foamea».  
4. Iar al ii ziceau : «Noi lu m bani cu 
cam  ca s  pl tim bir regelui, 

logindu-ne viile i ogoarele noastre.  
5.  i  noi  avem  acela i  trup  ca  i  fra ii  
vo tri i fiii vo tri sunt tot a a cum sunt i 
fiii lor ; dar iat  c  noi suntem nevoi i s  
ne  d m  fiii  i  fiicele  robi,  ba  unele  din  
fiicele noastre se i afl  în robie. N-avem 
la îndemân  nici un mijloc de 

scump rare. i viile noastre i ogoarele 
noastre sunt în st pânirea altora».  

Neem. 9, 37.  
6. Când am auzit eu murmurul lor i 
astfel de vorbe m-am mâniat foarte tare.  
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7. Inima mea s-a tulburat i am dojenit 
aspru pe cei mai însemna i i pe 

petenii. «Voi lua i mit  de la fra ii 
vo tri», le-am zis eu. i am f cut 
împotriva lor o adunare mare,  

Ie . 22, 25. Lev 25, 36-37.  
8. i le-am zis : «Noi, pe cât ne-au ajutat 
puterile, am r scump rat fra i de ai no tri, 
Iudei, care fuseser  vându i p gânilor ; 
iar voi vinde i pe fra ii vo tri». Ei îns  

ceau i nu g seau r spuns.  
Lev 25, 47-48.  

9.  «Nu  face i  bine  -  am  zis  eu  mai  
departe. Nu vi se cuvine oare s  umbla i 
în frica lui Dumnezeu, ca s  înl tura i 
ocara neamurilor vr jma e nou  ?  

Rom. 2, 24. 2 Cor. 6, 3. 1 Tim. 6, 1.  
10. i eu, fra ii mei i slujitorii mei, le-
am dat împrumut i argint i pâine, dar n-
am mai cerut înapoi.  
11. Întoarce i-le dar chiar acum ogoarele, 
viile, m slinii i casele lor i dobânda 
argintului, pâinii, vinului i 
untdelemnului, pentru care le-a i dat 
împrumut».  
12. «Se vor întoarce i nu vom mai cere 
de la ei - ziser  ei. Vom face a a cum zici 
tu». Atunci am chemat preo ii i le-am 
poruncit s  le ia jur mânt c  vor face a a.  
13. Iar eu mi-am scuturat haina i am zis : 
«A a s  scuture Dumnezeu i de cas i 
de avere pe fiecare om care nu- i va ine 
cuvântul s u i a a s  fie el scuturat i 
gol. «Amin» - zise toat  adunarea. Atunci 
am preasl vit pe Dumnezeu i poporul i-
a împlinit cuvântul.  

Num. 5, 22. Mat. 10, 14.  
14. i din ziua aceea în care eu am fost 
numit guvernator al lor în ara lui Iuda, 
din anul al dou zecilea pân  în anul al 
treizeci i doilea al regelui Artaxerxe, 
timp de doisprezece ani eu i fra ii mei n-
am mâncat pâinea de conduc tor.  

Neem. 2, 6; 12, 26.  

15. Iar conduc torii de mai înainte, 
ap sau poporul i luau de la el pâine i 
vin, pe lâng  cei patruzeci de sicli de 
argint ; ba pân i slugile lor ap sau 
poporul. Eu îns  n-am f cut a a, pentru 

 m  temeam de Dumnezeu.  
Pild. 16, 6.  

16. În vremea aceasta eu am mers înainte 
cu  lucrul  la  zidurile  acestea  i  nici  o  
arin  n-am cump rat i to i slujba ii mei 

se adunau acolo la lucru.  
17. Eu aveam la masa mea pân  la o sut  
cincizeci de oameni, Iudei i c petenii, 
afar  de cei ce veneau la noi de pe la 
popoarele dimprejur.  
18. i iat  ce se g tea în fiecare zi : un 
bou,  ase  oi  îngr ate  i  p ri  ;  i  la  
fiecare zece zile se consuma mul ime de 
vin de tot felul. Cu toate acestea pâinea 
de conduc tor n-am cerut-o, deoarece 
poporul acesta avea de dus o munc  grea.  
19. Dumnezeu s  primeasc  tot ce am 

cut eu spre binele poporului acestuia».  
Fac. 40, 14. Neem. 13, 14, 22. Ps. 105, 4.  

CAP. 6 
Neemia sfâr te zidirea Ierusalimului. 
1. Canaturile por ilor înc  nu le pusesem, 
când a auzit Sanbalat, Tobie, Ghe em 
Arabul i ceilal i du mani ai no tri c  eu 
am reparat zidul i nu a mai r mas nici o 
sp rtur  în el.  

Neem. 13, 21, 28.  
2. Atunci au trimis Sanbalat i Ghe em la 
mine  s  mi  se  spun  :  «Vino  s  ne  
întâlnim împreun  într-unul din satele din 
Valea Ono !» C ci ei puseser  la cale s -
mi fac  r u.  
3. Dar eu am trimis la ei robi s  le spun  : 
«Am de f cut un lucru mare i nu pot s  
vin, c ci lucrul ar înceta, dac  l-a  l sa i 

 veni la voi».  
4. De patru ori au trimis ei la mine cu 
aceea i poftire i eu le-am r spuns la fel.  
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5. Atunci a trimis la mine Sanbalat a 
cincea oar  pe slujitorul s u care avea în 
mâna sa o scrisoare deschis .  
6. În ea se scria : «Umbl  zvonul printre 
popoare i spune i Ghe em, cum c  tu i 
Iudeii v-a i gândit s  v  r scula i, pentru 
care scop i zide ti zidul i vrei s  fii 
regele lor, dup  acelea i zvonuri ;  
7.  i  ai  fi  pus  i  prooroci,  ca  s  te  
vesteasc  în Ierusalim i s i zic  regele 
Iudei, i astfel de zvonuri vor ajunge pân  
la rege. Vino deci s  ne sf tuim 
împreun ».  
8.  Eu  îns  am  trimis  s  i  se  spun  :  
«Nimic de felul celor ce spui tu n-a fost.  
Acestea le-ai n scocit tu din capul t u».  
9. C ci to i ne înfrico eaz  socotind c  ne 
vom  l sa  de  lucru  i  zidul  nu  se  va  mai  
face. Dar eu înc i mai mult m  
încurajam la lucru i ziceam : «Înt re te-

i acum, Dumnezeule !»  
1 Ezd. 4, 4.  

10. i am mers eu în casa lui emaia, fiul 
lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, i el, 
încuindu-se, a zis : «S  ne adun m în 
templul lui Dumnezeu, în mijlocul lui, i 

 încuiem  u ile,  c ci  au  s  vin  s  te  
ucid , i au s  vin  noaptea s  te ucid ».  
11. «Se poate oare s  fug  un astfel de 
om, ca mine ? - am r spuns eu. Se poate 
oare ca unul ca mine s  intre în templu, 
pentru a r mâne cu via  ? Nu merg !»  
12. i am cunoscut c  nu Dumnezeu îl 
trimisese, ci el gr ia ca un prooroc 
împotriva mea, pentru c  îl cump raser  
Tobie i Sanbalat.  
13. i fusese cump rat ca eu s  m  sperii 
i s  fac a a i s  gre esc, ca apoi s  aib  

lumea p rere urât  despre mine, i s  fiu 
prigonit pentru aceast  sc dere.  
14. Pomene te, Dumnezeul meu, pe 
Tobie i pe Sanbalat dup  aceste fapte ale 
lor ; de asemenea i pe prooroci a Noadia 

i pe ceilal i prooroci care au vrut s  m  
sperie !  
15. Zidul a fost ispr vit în ziua a 
dou zeci i cincea a lunii Elul, adic  în 
cincizeci i dou  de zile.  
16. Când au auzit de aceasta to i 
du manii no tri i au v zut aceasta toate 
popoarele cele dimprejurul nostru, s-au 
smerit foarte mult i au cunoscut c  acest 
lucru a fost f cut de Dumnezeul nostru.  

Ie . 8, 19.  
17. Pe lâng  aceasta, în zilele acelea, cei 
mai  de  seam  ai  Iudei  au  scris  multe  
scrisori, pe care le-au trimis la Tobie, iar 
ei primeau scrisori de-ale lui Tobie ;  
18. C ci mul i din Iuda erau cu el în 
leg tur  înt rit  prin jur mânt, c ci el era 
ginerele lui ecania, fiul lui Arah, iar fiul 

u Iohanan luase de nevast  pe fiica lui 
Me ulam, fiul lui Berechia.  
19. Ba îmi vorbeau ei i de bun tatea lui 
i vorbele mele ajungeau la el. i Tobie 

trimitea scrisori, ca s  m  sperie.  
CAP. 7 
Paza cet ii. Num rul celor întor i sub 
Zorobabel. 
1. Dup  ce s-a terminat zidul i am pus 
canaturile i au fost a eza i la slujba lor 
portarii i cânt re ii i levi ii,  

Neem. 6, 1. Sir. 49, 15.  
2. Atunci am poruncit fratelui meu 
Hanani i lui Anania, c petenia cet ii 
Ierusalimului, c ci el cu mult mai mult 
decât al ii era om credincios i tem tor de 
Dumnezeu,  

Ie . 18, 21.  
3. i le-am zis : «S  nu se deschid  
por ile Ierusalimului pân  nu r sare 
soarele, i s  le închid i s  le încuie în 
fa a  voastr ».  i  am  pus  str jeri  pe  
locuitorii Ierusalimului, fiecare când îi 
venea rândul i fiecare în fa a casei sale.  
4. Cetatea îns  era întins i mare, iar 
popor  era  pu in  în  ea  i  case  nu  se  
zidiser  din nou.  
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5. i mi-a dat Dumnezeul meu gând s  
aduc pe cei mai mari, pe c petenii i 
poporul, ca s  fac o num toare, dup  
spi ele neamului lor, i am g sit cartea cu 
spi ele de neam ale celor ce veniser  
întâia oar , i într-însa erau scrise 
urm toarele :  

Neem. 2, 12.  
6. Iat  locuitorii rii care au plecat din 
robie, unde-i dusese Nabucodonosor, 
regele Babilonului, i s-au întors la 
Ierusalim i în Iuda, a ezându-se fiecare 
în cetatea sa,  

1 Ezd. 2, 1, 5.  
7. Împreun  venind cu Zorobabel : Iosua, 
Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, 
Mardoheu, Bil an, Misperet, Bigvai, 
Nehum i Baana. Num rul poporului lui 
Israel :  
8. Fiii lui Fares, dou  mii o sut aptezeci 
i doi ;  

9. Fiii lui efatia, trei sute aptezeci i doi 
;  
10. Fiii lui Arah, ase sute cincizeci i doi 
;  

1 Ezd. 2, 5.  
11. Fiii lui Pahat-Moab, din urma ii lui 
Iosua i Ioab, dou  mii opt sute 
optsprezece ;  

1 Ezd. 2, 1, 6.  
12. Fiii lui Elam, o mie dou  sute 
cincizeci i patru ;  
13. Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci i 
cinci ;  
14. Fiii lui Zacai, apte sute aizeci ;  
15. Fiii lui Binui, ase sute patruzeci i 
opt ;  

1 Ezd. 2, 10.  
16. Fiii lui Bebai, ase sute dou zeci i 
opt ;  
17. Fiii lui Azgad, dou  mii trei sute 
dou zeci i doi ;  
18. Fiii lui Adonicam, ase sute aizeci i 
apte ;  

19. Fiii lui Bigvai, dou  mii aizeci i 
apte ;  

20. Fiii lui Adin, ase sute cincizeci i 
cinci ;  
21. Fiii  lui Ater,  din familia lui Iezechia, 
nou zeci i opt ;  
22. Fiii lui Ha um, trei sute dou zeci i 
opt ;  
23. Fiii lui Be ai, trei sute dou zeci i 
patru ;  
24. Fiii lui Harif, o sut  doisprezece ;  
25. Ghibeoni ii, nou zeci i cinci ;  
26. Oameni din Betleem i Netofa, o sut  
optzeci i opt ;  
27. Oameni din Anatot, o sut  dou zeci i 
opt ;  
28. Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci 
i doi ;  

29. Oameni din Chiriat-Iearim, din 
Chefira i din Beerot, apte sute patruzeci 
i trei ;  

30. Oameni din Rama i din Gheba, ase 
sute dou zeci i unu ;  
31. Oameni din Micmas, o sut  dou zeci 
i doi ;  

32. Oameni din Betel i din Ai, o sut  
dou zeci i trei ;  
33. Oameni din cel lalt Nebo, cincizeci i 
doi ;  
34. Fiii celuilalt Elam, o mie dou  sute 
cincizeci i patru ;  
35. Fiii lui Harim, trei sute dou zeci ;  
36. Ierihoneni, trei sute patruzeci i cinci 
;  
37. Lodieni, Hadidieni i oameni din 
Ono, apte sute dou zeci i unu.  
38. Fiii lui Senaa, trei mii nou  sute 
treizeci.  
39. Preo ii : fiii lui Iedaia, din casa lui 
Iosif, nou  sute aptezeci i trei ;  
40. Fiii lui Imer, o mie cincizeci i doi ;  
41. Fiii lui Pa hur, o mie dou  sute 
patruzeci i apte ;  
42. Fiii lui Harim, o mie aptesprezece ;  
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43. Levi ii : fiii lui Iosua i ai lui 
Cadmiel, din casa lui Hodavia, aptezeci 
i patru.  

1 Ezd. 2, 40; 3, 9.  
44. Cânt re ii : fiii lui Asaf, o sut  
patruzeci i opt.  
45. Portarii : fiii lui alum, fiii lui Ater, 
fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui 
Hatita, fiii lui obai, o sut  treizeci i opt.  
46. Cei încredin i templului : fiii lui 

iha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,  
Neem. 10, 28.  

47. Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui 
Padon,  
48. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui 

almai,  
49. Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui 
Gahar,  
50. Fiii lui Reaia, fiii lui Re in, fiii lui 
Necoda,  
51. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui 
Paseah,  
52. Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui 
Nefi im,  
53. Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui 
Harhur,  
54. Fiii lui Ba lit, fiii lui Mehida, fiii lui 
Har a,  
55. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui 
Tamah,  
56. Fiii lui Ne iah, fiii lui Hatifa.  
57. Fiii robilor lui Solomon : fiii lui 
Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida ;  
58. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui 
Ghidel ;  
59. Fiii lui efatia, fiii lui Hatil, fiii lui 
Pocheret-Ha ebaim, fiii lui Amon.  
60. Netineii i fiii robilor lui Solomon în 
total erau trei sute nou zeci i doi.  
61. Iat  acum i cei ce au plecat din Tel-
Melah, din Tel-Har a, din Cherub-Adon 
i din Imer, i care n-au putut s i arate 

nici casa din care se trag, nici semin ia, 
pentru a dovedi c  sunt Israeli i :  

1 Ezd. 2, 58-59.  

62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui 
Necoda, ase sute patruzeci i doi.  
63. i dintre preo i : fiii lui Hobaia, fiii 
lui Haco , fiii lui Barzilai, care a luat de 
so ie una din fiicele lui Barzilai 
Galaaditul i a primit numele acesteia.  

1 Ezd. 2, 61.  
64. Ei i-au c utat spi a neamului lor, dar 
nu  i-au  g sit-o,  i  au  fost  sco i  din  
preo ie ;  

1 Ezd. 2, 62.  
65.  i  guvernatorul  le-a  zis  s  nu  

nânce din lucrurile de mare sfin enie 
pân  nu se va ridica un preot cu Urim i 
Tumim.  

Ie . 28, 30. 1 Ezd. 2, 63. 3 Ezd. 5, 62.  
66. Adunarea întreag  a fost de patruzeci 
i dou  de mii trei sute aizeci de suflete,  

67. Afar  de robi i roabe, care erau în 
num r de apte mii trei sute treizeci i 
apte.  Printre  ei  se  mai  aflau  dou  sute  

patruzeci i cinci de cânt re i i cânt re e.  
68. Ei aveau apte sute treizeci i ase de 
cai, dou  sute patruzeci i cinci de catâri,  
69. Patru sute treizeci i cinci c mile i 
ase mii apte sute dou zeci asini.  

70.  Unii  capi  de  familie  au  f cut  daruri  
pentru lucru. Tir ata a dat la vistierie o 
mie de drahme de aur, cincizeci de cupe 
i cinci sute treizeci ve minte preo ti.  

71. C peteniile caselor au dat în vistieria 
lucr rilor dou zeci de mii de drahme de 
aur i dou  mii dou  sute mine de argint. 
Cel lalt popor a dat dou zeci de mii de 
drahme de aur i dou  mii de mine de 
argint i aizeci i apte de ve minte 
preo ti.  

1 Ezd. 2, 69.  
72. Preo ii i levi ii, portarii, cânt re ii i 
oamenii din popor, cei încredin i 
templului i tot Israelul s-au a ezat în 
cet ile lor.  

1 Ezd. 2, 70.  
73. i când a sosit luna a aptea, fiii lui 
Israel se aflau prin cet ile lor.  
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CAP. 8 
Neemia i Ezdra citesc i tâlcuiesc 
legea. S rb toarea corturilor. 
1. Atunci s-a adunat tot poporul ca un 
singur  om  în  pia a  cea  din  fa a  Por ii  
Apelor i a zis lui Ezdra c rturarul s  
aduc  el cartea legii lui Moise pe care a 
dat-o Domnul lui Israel.  

Deut. 31, 9, 11. 1 Ezd. 3, 1. Neem. 9, 1.  
2. i c rturarul Ezdra a adus legea 
înaintea adun rii, care era alc tuit  din 

rba i i din femei i din to i acei ce erau 
în stare s  în eleag . Aceasta s-a f cut în 
ziua întâi a lunii a aptea.  

Lev 23, 34.  
3. i a citit Ezdra din carte de diminea  
pân  la amiaz  în pia a cea de dinaintea 
Por ii Apelor, înaintea b rba ilor i 
femeilor i a celor ce erau în stare s  
priceap i tot poporul a fost cu luare-
aminte la citirea c ii legii.  

Neem. 13, 1.  
4. Ezdra c rturarul st tea sus pe un pode  
de lemn, f cut anume pentru acest prilej. 
Al turi de el, la dreapta lui, st teau 
Matitia, ema, Anaia, Urie, Hilchia i 
Maaseia ; iar la stânga lui se aflau Pedaia, 
Misael, Malchia, Ha um, Ha badana, 
Zaharia i Me ulam.  

Neem. 9, 4. Mat. 23, 2.  
5. i a deschis Ezdra cartea înaintea 
ochilor  a  tot  poporul,  c ci  el  se  afla  mai  
sus decât tot poporul i când a deschis el 
cartea, tot poporul st tea în picioare în 
pia .  
6. Mai întâi Ezdra a binecuvântat pe 
Domnul, marele Dumnezeu i tot 
poporul, ridicându- i mâinile, a r spuns : 
Amin, Amin ! i plecându-se, s-a 
închinat înaintea Domnului pân  la 

mânt.  
Num. 5, 22. 1 Paral. 16, 36.  

7. Apoi Iosua, Bani, erebia, Iamin, 
Acub, abetai, Hodia, Maaseia, Chelita, 
Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, i levi ii 

au tâlcuit poporului legea, stând fiecare la 
locul lui.  
8. Ei citeau l murit buc i din cartea legii 
lui Dumnezeu, iar buc ile citite le 

mureau i poporul în elegea cele ce se 
citeau.  
9. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra 
preotul i c rturarul, i levi ii care înv au 
poporul au zis c tre tot poporul : «Ziua 
aceasta este închinat  Domnului 
Dumnezeului vostru, s  nu fi i tri ti, nici 

 plânge i ! C ci tot poporul plângea, 
auzind cuvintele legii.  

Lev 23, 24. Deut. 16, 11. 1 Ezd. 2, 63.  
10. Ci merge i de mânca i carne gras i 
be i vin dulce - ad ugar  ei - i trimite i 
parte i celor ce n-au nimic g tit, c ci 
ziua aceasta este sfin it  Domnului 
nostru. Nu fi i tri ti, c ci bucuria 
Domnului va fi puterea voastr ».  

Est. 9, 19. Pild. 31, 6. Luc. 14, 13.  
11. i au lini tit levi ii tot poporul, zicând 
: «T ce i, c ci ziua aceasta este sfânt . 
Nu fi i tri ti !»  
12. i tot poporul s-a dus s  m nânce i 

 bea i s  trimit  p i celor ce nu aveau 
i s  fac  veselie mare ; c ci în eleseser  

ei cuvintele ce li se tâlcuiser .  
13. A doua zi, capii familiilor din tot 
poporul, preo ii i levi ii se strânseser  
împrejurul lui Ezdra c rturarul, ca s  
asculte t lm cirea cuvintelor legii.  
14. i au g sit ei scris în legea pe care 
Domnul a dat-o lui Moise, c  fiii lui 
Israel  în  timpul  s rb torilor  din  luna  a  
aptea trebuie s  locuiasc  în corturi.  

Ie . 23, 16.  
15. i au vestit aceasta în toate cet ile 
lor i în Ierusalim, zicând : «Duce i-v  de 

uta i, în munte, crengi de m slin 
lbatic, de mirt, de finici i de tufari i 

face i corturi cum este scris».  
16. Atunci poporul s-a dus s  caute 
crengi i a f cut fiecare cort pe acoperi ul 
casei lor, în curtea sa, în curtea templului 
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Domnului i în pia a de dinaintea Por ii 
Apelor i în pia a de dinaintea Por ii lui 
Efraim.  
17. Toat  ob tea celor ce se întorseser  
din robie i-a f cut corturi i a stat în ele. 
Din zilele lui Iosua, fiul lui Navi, pân  în 
ziua aceasta, fiii lui Israel nu mai fuseser  

a. i a fost bucurie foarte mare.  
18. i s-a citit din cartea legii Domnului 
în fiecare zi, din cea dintâi zi pân  la cea 
din urm . i au inut s rb toarea apte 
zile iar a opta zi au f cut o adunare 

rb toreasc , dup  rânduial .  
Lev 23, 36. Deut. 31, 10-11.  

CAP. 9 
Poc in a întregului popor. 
1. În ziua de dou zeci i patru a acestei 
luni s-au adunat to i fiii lui Israel, 
îmbr ca i cu sac i cu capetele pres rate 
cu cenu , ca s  posteasc .  

1 Ezd. 10, 1. Neem. 3, 1.  
2. i osebindu-se cei ce erau din neamul 
lui Israel de to i cei de alt neam, au venit 
de i-au m rturisit p catele lor i 

delegile p rin ilor lor.  
3. i dup  ce s-au a ezat la locurile lor, li 
s-a citit din cartea legii Domnului 
Dumnezeului lor un sfert de zi, iar alt 
sfert de zi i-au m rturisit p catele lor i 
s-au închinat Domnului Dumnezeului lor.  

Mat. 20, 1, 3, 5. Ioan 11, 9.  
4. Apoi Iosua, Binui, Cadmiel, ebania, 
Buni, erebia, Baani i Chenani s-au 
urcat pe pode ul levi ilor i au strigat cu 
glas mare c tre Domnul Dumnezeul lor ;  

Neem. 8, 4.  
5. i levi ii Iosua, Cadmiel, Bani, 
Ha abneia, erebia, Hodia, ebania i 
Petahia au zis : «Scula i-v i 
binecuvânta i pe Domnul Dumnezeul 
vostru din veac în veac !» «Dumnezeule - 
a zis Ezdra - sl veasc -se numele T u cel 
sl vit i mai presus de orice laud i 
sl vire !  

6. Numai Tu e ti Domn i numai Tu ai 
cut cerurile, cerurile cerurilor i toat  
tirea lor, p mântul i toate cele de pe 

el, m rile i toate cele ce se cuprind în ele 
; Tu dai via  la toate i ie se închin  

tirea cerurilor.  
Ps. 32, 6; 123, 8. Is. 44, 6. Fapt. 4, 24. Apoc. 10, 6.  

7. Tu, Doamne Dumnezeule ai ales pe 
Avram, l-ai scos din Urul Caldeii i i-ai 
dat numele de Avraam.  

Fac. 12, 1; 17, 5. Fapt. 7, 2.  
8. Tu ai g sit c  inima lui e credincioas  
înaintea Ta, Tu ai f cut leg mânt cu el i 
Tu ai f duit s  dai urma ilor lui ara 
Canaanului, a Heteilor, a Amoreilor, a 
Ferezeilor, a Iebuseilor i a Ghergheseilor 
; i Tu i-ai inut cuvântul, pentru c  Tu 

ti drept.  
Fac. 12, 6, 7; 15, 18. 1 Ezd. 9, 15.  

9. Tu ai v zut necazul p rin ilor no tri în 
Egipt i ai auzit strig tele lor la Marea 
Ro ie.  

Ie . 2, 24; 14, 17.  
10. Tu ai f cut semne i minuni înaintea 
lui Faraon, împotriva tuturor slugilor lui 
i împotriva întregului popor din ara lui, 

pentru c  Tu ai v zut cu cât  r utate s-au 
purtat ei cu p rin ii no tri i i-ai f cut 
nume pân  în ziua de ast zi.  
11. Tu ai desp it marea înaintea 

rin ilor no tri i au trecut prin mijlocul 
rii ca pe uscat, dar i-ai cufundat în 

adânc, cum se cufund  o piatr  în ap , pe 
cei ce-i urm reau.  

Ie . 14, 21.  
12. Tu i-ai pov uit ziua cu stâlp de nor i 
noaptea cu stâlp de foc i le-ai luminat 
calea pe care aveau s  mearg .  

Ie . 13, 21.  
13. Tu Te-ai pogorât pe muntele Sinai, 
le-ai gr it din în imea cerurilor i le-ai 
dat porunci drepte ; legi ale adev rului, 
înv turi i orânduiri minunate.  

Ie . 19, 18. Deut. 4, 12.  
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14. Tu le-ai ar tat odihna Ta cea sfânt i 
le-ai scris prin Moise, sluga Ta, porunci, 
rânduieli i lege.  

Ie . 20, 8.  
15. Tu le-ai dat din în imea cerului 
pâine, când au fl mânzit i le-ai scos ap  
din  piatr ,  când au însetat,  i  le-ai  zis  s  
intre i s  mo teneasc ara pe care cu 
jur mânt le-ai f duit-o.  

Ie . 16, 4, 13; 17, 6. Num. 20, 10. Ioan 6, 31.  
16. Dar p rin ii no tri s-au înd tnicit i 
i-au învârto at cerbicia lor ; n-au ascultat 

poruncile Tale, nici s-au supus i au uitat 
minunile pe care le-ai f cut pentru ei.  

Os. 13, 6.  
17. Învârto atu- i-au cerbicia lor i în 

zvr tirea lor i-au ales o c petenie, ca 
 se întoarc  în robia lor ; dar Tu, fiind 

Dumnezeu iubitor i iert tor, negrabnic la 
mânie i bogat în mil i îndurare, nu i-ai 

sit.  
Ie . 32, 8; 33, 3, 5. Num. 14, 4. Ps. 102, 8. Ier. 19, 15.  

18. Chiar când i-au f cut un vi el turnat 
i au zis : «Iat  dumnezeul t u care te-a 

scos din Egipt !» i s-au dedat la hule 
mari împotriva Ta,  

Ie . 22, 4.  
19. În nem rginita Ta îndurare, nu i-ai 

sit în pustiu i stâlpul de nor n-a 
încetat s -i c uzeasc  ziua în calea lor, 
nici stâlpul de foc s  le lumineze noaptea 
drumul ce f ceau.  

Ie . 13, 21.  
20. Trimisu-le-ai Duhul T u cel bun, ca 

-i în elep easc  ; nu ai lipsit gura lor de 
mana Ta i în setea lor le-ai dat ap .  

Ie . 17, 6. Num. 11, 17. Iosua 5, 12. Ps. 118, 34; 142, 10.  
21. Timp de patruzeci de ani i-ai hr nit în 
pustie i nimic nu le-a lipsit ; hainele lor 
nu s-au învechit, nici înc mintele lor 
nu s-au rupt.  

Deut. 8, 4; 29, 5.  
22. Le-ai dat regate i popoare le-ai 
împ it i au pus st pânire pe ara lui 
Sihon, regele He bonului i pe p mântul 
lui Og, regele Vasanului.  

Num. 21, 21, 24-26; 32, 33.  
23. Tu ai înmul it pe fiii lui ca stelele 
cerului i i-ai dus în ara de care ai spus 

rin ilor lor c  o vor mo teni.  
Fac. 15, 5; 22, 17.  

24. i fiii lor au intrat i au mo tenit ara 
aceea ; ai supus înaintea lor pe locuitorii 

mântului aceluia, pe Canaanei i i-ai 
dat pe ace tia în mâna lor cu regele i cu 
tot poporul b tina , ca s  le fac  ce vor 
vrea.  

Iosua 6, 2; 12, 1-2.  
25. i s-au f cut ei st pâni peste cet i 
tari i peste p mântul roditor, peste case 
pline de toate bun ile, fântâni s pate în 
piatr , vii, m slini i pomi roditori din 
bel ug ; i au mâncat i s-au s turat i s-
au îngr at tr ind în desf ri prin 
bun tatea Ta.  

Deut. 6, 11.  
26. Dar ei s-au ridicat i s-au r zvr tit 
împotriva Ta ; au aruncat legea Ta la 
spate ; pe proorocii T i care-i îndemnau 

 se întoarc  la Tine i-au ucis ; i i-au 
adus hule mari.  

Deut. 28, 47. Mat. 21, 35. Luc. 6, 23; 11, 49.  
27. Atunci Tu i-ai dat în mâinile 
vr jma ilor lor, care i-au ap sat. Dar în 
vremea necazului lor au strigat c tre Tine 
i Tu i-ai auzit din în imea cerurilor i, 

în mila Ta cea mare, le-ai trimis 
izb vitori ca s -i izb veasc  din mâinile 
vr jma ilor lor.  

Jud. 2, 14; 3, 8. 4 Reg. 13, 5.  
28. Iar dac  s-au odihnit, au început iar s  
fac  r u înaintea Ta. Atunci Tu i-ai dat 
din nou în mâna vr jma ilor lor ca s -i 
st pâneasc . i ei din nou au strigat c tre 
Tine i Tu i-ai auzit din în imea 
cerurilor  i,  în  mila  Ta  cea  mare,  i-ai  
izb vit de multe ori.  

Jud. 4, 1.  
29. I-ai pov uit s  se întoarc  la legea 
Ta, dar ei s-au înd tnicit i n-au ascultat 
poruncile Tale, ci au p tuit împotriva 
poruncilor care dau via  celui ce le 
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împline te i i-au îndârjit spinarea lor i 
cerbicia lor i-au învârto at-o i nu s-au 
supus.  
Lev 18, 5. Iez. 20, 11. Luc. 10, 28. Rom. 10, 5. Gal. 3, 12.  
30. Tu îns , a teptând întoarcerea lor, i-ai 
îng duit mul i ani i le-ai de teptat 
luarea-aminte prin Duhul T u i prin 
proorocii T i, dar ei nu i-au plecat 
urechea. Atunci i-ai dat în mâna 
popoarelor str ine.  

Is. 42, 20.  
31.  Dar,  în  mila  Ta  cea  mare,  nu  i-ai  
stârpit, nici nu i-ai p sit, c ci Tu e ti un 
Dumnezeu milos i îndurat.  

Plâng. 3, 22.  
32. i acum, Dumnezeul nostru, 
Dumnezeul cel mare, puternic i 
înfrico tor,  Cel  ce  ii  leg mântul  T u  i  
faci mil , nu soco i ca pu in lucru 
suferin ele ce am îndurat noi, regii no tri, 

peteniile noastre, preo ii no tri, 
proorocii no tri, p rin ii no tri i tot 
poporul T u din vremea regilor Asiriei 
pân  în ziua aceasta.  

Neem. 1, 5. Dan. 9, 4.  
33. Tu e ti drept în toate câte ne-au ajuns, 

ci Tu ai fost credincios, iar noi am 
cut r u.  

Ie . 32, 8.  
34. Regii no tri, c peteniile noastre, 
preo ii no tri i p rin ii no tri n-au p zit 
legea Ta i n-au luat aminte nici la 
poruncile Tale, nici la îndemnurile ce le-
ai dat.  

Dan. 9, 8.  
35. Cât au fost în regatul lor în mijlocul 
binefacerilor Tale, într-o ar  larg i 
roditoare pe care le-ai dat-o Tu, ei nu i-
au  slujit  ie,  nici  nu  s-au  întors  de  la  
faptele lor cele urâte.  

Deut. 32, 14. Os. 13, 6.  
36. i ast zi iat  suntem robi i ara ce Tu 
ai dat-o p rin ilor no tri, ca s  se bucure 
de roadele ei i de bun ile ei,  
37. Ea î i înmul te ast zi roadele pentru 
regii c rora ne-ai supus pentru p catele 

noastre. Ei domnesc peste noi i peste 
vitele noastre, dup  bunul lor plac i noi 
ne afl m în necaz mare.  

Neem. 5, 5.  
38. Pentru toate acestea facem leg mânt 
pe  care  i  noi  în ine  cu  isc litur ,  i  

peteniile, levi ii i preo ii no tri îl 
înt resc cu pecetea».  
CAP. 10 
Pecetluirea leg mântului celui nou. 
1. Iat  acum i cei care i-au pus pecetea 
lor : Neemia guvernatorul, fiul lui 
Hacalia ;  

1 Ezd. 2, 63. Neem. 9, 38.  
2. Preo ii : Sedechia, Seraia, Azaria, 
Ieremia,  
3. Pa hur, Amaria, Malchia,  
4. Hatu , ebania, Maluc,  
5. Harim, Meremot, Obadia,  
6. Daniel, Ghineton, Baruc,  
7. Me ulam, Abia, Miamin,  
8. Maazia, Bilgai, emaia.  
9. Levi ii : Iosua, fiul lui Azania, Binui, 
din fiii lui Henadad, Cadmiel ;  
10. i fra ii lor : ebania, Hodia, Chelita, 
Pelaia, Hanan,  
11. Mica, Rehob, Ha abia,  
12. Zacur, erebia, ebania,  
13. Hodia, Bani, Beninu.  
14. C peteniile poporului : Paro , Pahat-
Moab, Elam, Zatu, Bani,  
15. Buni, Azgad, Bebai,  
16. Adonia, Bigvai, Adin,  
17. Ater, Iezechia, Azur,  
18. Hodia, Ha um, Be ai,  
19. Harif, Anatot, Nebai,  
20. Magpia , Me ulam, Hezir,  
21. Me ezabeel, adoc, Iadua,  
22. Pelatia, Hanan, Anaia,  
23. Hozea, Hanania, Ha ub,  
24. Halohe , Pileha, obec,  
25. Rehum, Ha abna, Maaseia,  
26. Ahia, Hanan, Anan,  
27. Maluc, Harim, Baana.  
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28. Cel lalt popor : preo i, levi i, portari, 
cânt re i, cei încredin i templului i to i 
cei ce s-au desp it de popoarele str ine, 
ca s  urmeze legea lui Dumnezeu, 
femeile lor, b ie ii lor i fetele lor, to i cei 
ce erau în stare s  priceap i s  în eleag   

Iosua 9, 23. 1 Ezd. 2, 43.  
29. S-au unit cu fra ii i cu c peteniile lor 
i au f duit cu blestem i jur mânt i au 

jurat s  se poarte dup  legea lui 
Dumnezeu, dat  prin Moise, sluga lui 
Dumnezeu, s  p zeasc i s  împlineasc  
toate poruncile Domnului, St pânul 
nostru, hot rârile i legile Lui.  

Deut. 29, 18. 4 Reg. 23, 3. 2 Paral. 15, 12. 1 Ezd. 10, 5. 
Ps. 118, 106.  

30. Am f duit s  nu d m fetele noastre 
popoarelor rii, nici s  lu m fetele lor 
pentru feciorii no tri ;  
31. S  nu cump m nimic în ziua de 
odihn , în zilele de s rb toare de la 
popoarele din ar , când ne vor aduce în 
acele zile de vânzare m rfuri sau orice 
bucate ; iar în anul al aptelea s  iert m 
toate datoriile.  

Ie . 20, 10. Lev 23, 3; 25, 4. Neem. 13, 15.  
32. Am luat de asemenea îndatorirea s  

m a treia parte de siclu, pe an, pentru 
slujbele templului Dumnezeului nostru.  

Ie . 20, 13.  
33. Pentru pâinile punerii înainte, pentru 
jertfa cea necontenit , pentru arderile de 
tot necontenite, care se fac în zile de 
odihn , la lun  nou i la s rb tori, 
pentru lucrurile sfinte, pentru jertfa de 
iertare, spre cur irea lui Israel, i pentru 
tot ce se s vâr te în templul 
Dumnezeului nostru.  

Ie . 25, 30; 29, 40. Num. 29, 2.  
34. Apoi au tras la sorti preo ii, levi ii i 
poporul, dup  casele noastre p rinte ti, ca 

 se tie cine i când trebuie s  aduc  în 
fiecare an, la anumit  vreme, lemne în 
templul Dumnezeului nostru, spre a se 
arde pe altarul Domnului Dumnezeului 
nostru, dup  cum este scris în lege.  

Lev 6, 12. Neem. 13, 31.  
35.  Am  mai  hot rât  s  mai  ducem  în  
fiecare an la templul Domnului pârga din 
roadele p mântului nostru i pârga din 
roadele tuturor pomilor ;  

Ie . 23, 19. Lev 19, 23.  
36. S  aducem la templul Dumnezeului 
nostru, preo ilor care fac slujbele în 
templul Dumnezeului nostru, pe întâiul 

scut dintre fiii no tri i dintre 
dobitoacele noastre, cum este scris în 
lege, i pe întâiul-n scut al vitelor noastre 
mari i m runte ;  

Ie . 13, 2.  
37. S  aducem la preo i, în vistieria 
templului Dumnezeului nostru, pârga din 
aluatul nostru i ofrandele noastre de 
fructe din tot pomul, din vin i 
untdelemn, i s  d m dijm  pentru 

mântul nostru levi ilor, care au dreptul 
 o ia în toate cet ile de pe p mânturile 

lucrate de noi.  
Lev 23, 17. Num. 18, 12. Deut. 14, 22. Neem. 13, 12.  

38. Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu 
levi ii, când ace tia vor lua zeciuiala ; i 
din zeciuiala luat , levi ii vor duce 
zeciuial  în templul Dumnezeului nostru, 
în od ile vistieriei.  

Deut. 14, 23.  
39. C ci în aceste od i atât fiii lui Israel, 
cât i fiii levi ilor trebuie s  aduc  
prinoase de pâine, de vin i de 
untdelemn. Acolo sunt casele sfinte i 
stau  preo ii  care  slujesc  i  portarii  i  
cânt re ii. Astfel noi nu vom l sa în 

sire templul Dumnezeului nostru.  
CAP. 11 
Împ irea locuitorilor în Ierusalim i 
în celelalte cet i. 
1. C peteniile poporului s-au a ezat în 
Ierusalim, iar cel lalt popor a tras sor i, 
ca a zecea parte din ei s  locuiasc  în 
sfânta cetate a Ierusalimului, iar celelalte 
nou  p i s  r mân  în celelalte cet i.  
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2. i a binecuvântat poporul pe to i cei ce 
s-au  învoit  de  bun  voie  s  se  a eze  în  
Ierusalim.  

Jud. 5, 2. 1 Paral. 9, 3.  
3. Iat  c peteniile rii care s-au a ezat în 
Ierusalim i în cet ile lui Iuda, locuind 
fiecare pe mo ia sa, în cetatea sa : 
Israeli ii, preo ii i levi ii, cei încredin i 
templului i urma ii slujitorilor lui 
Solomon.  

1 Paral. 9, 2.  
4. În Ierusalim s-au a ezat din fiii lui Iuda 
i din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda 

s-au a ezat : Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui 
Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui efatia, 
fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,  
5. i Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-
Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul 
lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui iloni.  
6. Fiii lui Fares care s-au a ezat în 
Ierusalim erau în total patru sute aizeci 
i opt de oameni de oaste.  

7. Iat  acum fiii lui Veniamin : Salu, fiul 
lui Me ulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, 
fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui 
Itiel, fiul lui Isaia,  
8.  Apoi  Gabai  i  alai,  nou  sute  
dou zeci i opt.  
9. Ioil, fiul lui Zicri, era c petenia lor, iar 
Iuda, fiul lui Senua, era a doua c petenie 
a cet ii.  
10. Din preo i : Iedaia, fiul lui Ioiarib, i 
Iachin,  
11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui 
Me ulam, fiul lui adoc, fiul lui Meraiot, 
fiul lui Ahitub, c petenia templului 
Domnului ;  

1 Paral. 9, 11.  
12. i fra ii lor, care se îndeletnicesc cu 
slujba în templul Domnului, opt sute 
dou zeci i doi ; Adaia, fiul lui Ieroham, 
fiul lui Pelalia, fiul lui Am i, fiul lui 
Zaharia, fiul lui Pa hur, fiul lui Malchia,  

Neem. 12, 7.  

13. i fra ii s i, c peteniile caselor 
rinte ti, dou  sute patruzeci i doi ; i 

Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, 
fiul lui Me ilemot, fiul lui Imer,  
14. i fra ii lor, b rba i de oaste, o sut  
dou zeci i opt ; Zabdiel, fiul lui 
Ghedolim, era c petenia lor.  
15. Dintre levi i : emaia, fiul lui Ha ub, 
fiul lui Azricam, fiul lui Ha abia, fiul lui 
Buni,  
16. abetai i Iozabad, c petenii ale 
levi ilor pentru treburile din afar  ale 
templului lui Dumnezeu ;  
17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, 
fiul lui Asaf, c petenia care începea 
laudele în timpul rug ciunii, i 
Bacbuchia, al doilea între fra ii s i i 
Abda, fiul lui amua, fiul lui Galal, fiul 
lui Iedutun.  
18. To i levi ii în cetatea sfânt  erau dou  
sute optzeci i patru.  
19. Portarii : Acub, Talmon i fra ii lor, 

zitorii por ilor, o sut aptezeci i doi.  
20. Ceilal i Israeli i, preo i i levi i, se 

ezar  în toate cet ile lui Iuda, fiecare 
la mo ia sa.  
21. Cei încredin i templului se a ezar  
pe colin i aveau de c petenie pe iha i 
Ghi pa.  

Neem. 3, 26-27.  
22. C petenia levi ilor la Ierusalim era 
Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Ha abia, fiul lui 
Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, 
cânt re i îns rcina i s  fac  slujb  la 
templul lui Dumnezeu ;  
23. C ci pentru cânt reli era o porunc  
din partea regelui, prin care li se hot ra o 
plat  anumit  pe fiecare zi.  
24. Petahia, fiul lui Me ezabeel din fiii 
lui Zerah, fiul lui Iuda, era împuternicit 
de rege pentru toate nevoile poporului.  
25. Iar dintre cei ce tr iesc în sate pe 
arinile lor, fii de ai lui Iuda, s-au a ezat 

la Kiriat-Arba i în satele ce ineau de el ; 
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la Dibon i în satele ce ineau de el ; la 
Iecab eel i în satele lui ;  

Iosua 15, 21; 20, 7; 21, 11.  
26. La Ie ua, la Molada, la Bet-Pelet ;  
27. La Ha ar- ual, la Beer- eba i în 
satele ce ineau de ea ;  
28. La iclag, la Mecona i în satele ce 
ineau de ea ;  

29. La En-Rimon, la orea, la Iarmut ;  
30. La Zanoah, la Adulam i în satele ce 
ineau de el ; la Lachi i în arinile ce 
ineau de el ; la Azeca i în satele ce 
ineau de el ; s-au a ezat ei de la Beer-
eba pân  la Ghe-Hinom.  

31. Fiii lui Veniamin s-au a ezat, 
începând de la Gheba : în Micmas, în 
Aia, în Betel i în satele lui ;  
32. În Anatot, în Nob, în Anania,  

1 Reg. 21, 1.  
33. În Ha or, în Rama, în Ghitaim,  

2 Reg. 4, 3.  
34. În Hadid, în eboim, în Nebalat,  
35. În Lod, în Ono i în Ghehara im.  

1 Paral. 8, 12. Neem. 6, 2.  
36. Erau i levi i care aveau arini în 
Veniamin, cu toate c  erau socoti i în 
partea lui Iuda.  
CAP. 12 
Numele preo ilor i levi ilor. Sfin irea 
cet ii. Rândul îngrijitorilor de cele 
sfinte. 
1. Iat  preo ii i levi ii care au venit cu 
Zorobabel,  fiul  lui  Salatiel,  i  cu  Iosua  :  
Seraia, Ieremia, Ezdra,  
2. Amaria, Maluc, Hatu ,  
3. ecania, Rehum, Meremot,  
4. Ido, Ghineton, Abia,  

Luc. 1, 5.  
5. Miiamin, Moadia, Bilga,  
6. emaia, Ioiarib, Iedaia,  
7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Ace tia 
au fost c peteniile preo ilor i ale fra ilor 
lor în vremea lui Iosua.  

Neem. 11, 12.  
8. Levi ii au fost : Iosua, Binui, Cadmiel, 

erebia, Iuda, Matania, care împreun  cu 

fra ii s i conducea pe cânt reli în timpul 
slujbelor de laud  ;  
9. Bacbuchia i Uni, care împreun  cu 
fra ii lor cântau de cealalt  parte.  

Neem. 11, 17.  
10. Iosua a n scut pe Ioachim, Ioachim a 

scut pe Elia ib, Elia ib a n scut pe 
Ioiada ;  

Neem. 13, 4. Ag. 1, 1. Zah. 3, 1.  
11. Ioiada a n scut pe Iohanan, Iohanan a 

scut pe Iadua.  
Neem. 12, 22.  

12. În zilele lui Ioachim, preo i, c petenii 
de familii, erau : Meraia pentru casa lui 
Seraia ; Hanania pentru casa lui Ieremia ;  
13.  Me ulam  pentru  casa  lui  Ezdra  ;  
Iohanan pentru casa lui Amaria ;  
14. Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif 
pentru casa lui ecania ;  
15. Adna pentru casa lui Harim ; Helcai 
pentru casa lui Meremot ;  
16. Zaharia pentru casa lui Ido ; Me ulam 
pentru casa lui Ghineton ;  
17. Zicri pentru casa lui Abia ; Piltai 
pentru casa lui Miiamin i Moadia ;  

Luc. 1, 5.  
18. amua pentru casa lui Bilga ; Ionatan 
pentru casa lui emaia ;  
19. Matanai pentru casa lui Ioiarib ; Uzi 
pentru casa lui Iedaia ;  
20. Calai pentru casa lui Salai ; Eber 
pentru casa lui Amoc ;  
21. Ha abia pentru casa lui Hilchia ; 
Natanael pentru casa lui Iedaia.  
22. În zilele lui Elia ib, ale lui Ioiada, ale 
lui Iohanan i ale lui Iadua, levi ii, 

petenii de case, au fost înscri i cu 
preo ii pân  la domnia lui Darie Persanul 
;  

Neem. 12, 11.  
23. Fiii lui Levi, c petenii de familie, au 
fost înscri i în cartea Cronicilor pân  în 
timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui 
Elia ib ;  
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24. C peteniile levi ilor erau deci : 
Ha abia, erebia i Iosua, fiul lui 
Cadmiel ; iar fra ii lor alc tuiau ceata a 
doua pentru a l uda i a sl vi numele lui 
Dumnezeu, dup  rânduiala lui David, 
omul lui Dumnezeu, r spunzând o ceat  
celeilalte.  

1 Paral. 25, 1. Neem. 11, 12.  
25. Matania, Bacbuchia i Obadia, 
Me ulam, Talmon i Acub aveau slujba 
de portari i str juiau când se aduna 
poporul înaintea por ii.  

1 Paral. 9, 17. Neem. 11, 19.  
26. Ace tia au tr it pe vremea lui 
Ioachim,  fiul  lui  Iosua,  fiul  lui  Io adac i  
pe  timpul  lui  Neemia  guvernatorul  i  al  
preotului i c rturarului Ezdra.  

1 Ezd. 7, 6. Neem. 2, 6; 5, 14.  
27. La sfin irea zidului Ierusalimului înc  
s-au chemat levi ii din toate locurile, 
poruncindu-li-se s  vin  la Ierusalim 
pentru s vâr irea sfin irii i pentru 

rb toarea vesel  cu doxologii i cânt ri, 
în sunetul chimvalelor, lirelor i harfelor.  

1 Ezd. 6, 16. Ioan 10, 22.  
28. Cei din neamul cânt relilor s-au 
adunat din împrejurimile Ierusalimului i 
din cet ile netofatiene,  
29. Din Bet-Ghilgal, din esurile Ghebei, 
din Azmavet, c ci cânt re ii î i f cuser  
satele în apropiere de Ierusalim.  

Deut. 11, 30. Iosua 5, 9.  
30. i preo ii i levi ii s-au cur it i au 
sfin it poporul, por ile i zidurile.  

Ie . 19, 10.  
31. i am suit eu c peteniile lui Iuda pe 
ziduri i am pus dou  coruri mari pentru 
cântarea de laud  ; unul din ele s-a a ezat 
în partea dreapt  a zidului, spre poarta 
Gunoiului.  
32. În urma lor mergeau Ho aia i 
jum tate din c peteniile lui Iuda :  
33. Azaria, Ezdra i Me ulam ;  
34. Iuda, Veniamin, emaia i Ieremia ;  
35. Iar dintre fiii preo ilor mergeau cu 
trâmbi e : Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul 

lui emaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, 
fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,  
36. i fra ii lui : emaia, Azareel, 
Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda i 
Hanani cu instrumentele muzicale ale lui 
David, omul lui Dumnezeu, iar înaintea 
lor se afla c rturarul Ezdra.  
37. La Poarta Izvorului, în fa a lor, s-au 
urcat pe treptele sc rii de la cetatea lui 
David, care ducea pe zidul de deasupra 
casei lui David, pân  la Poarta Apelor, 
spre r rit.  
38. Al doilea cor s-a îndreptat în cealalt  
parte, i dup  el am mers eu i jum tate 
din popor i am înaintat pe zid de la 
turnul Cuptoarelor i pân  la zidul cel lat,  
39. i de la Poarta Efraim, am trecut pe 
lâng  poarta veche i Poarta Pe tilor, pe 
lâng  turnul lui Hananeel, pe lâng  turnul 
Mea spre Poarta Oilor i ne-am oprit la 
Poarta închisorii.  

Neem. 3, 1. Ioan 5, 2.  
40. Apoi amândou  corurile au mers la 
templul lui Dumnezeu. i am f cut 
acela i lucru i noi, eu i c peteniile care 
erau cu mine  
41. i preo ii : Eliachim, Maaseia, 
Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, 
Hanania cu trâmbi e,  
42. Maaseia, emaia, Eleazar, Uzi, 
Iohanan, Malchia, Elam i Ezer. 
Cânt re ii cântau sub conducerea lui 
Izrahia.  
43. i s-au adus în ziua aceea mul ime de 
jertfe i s-au veselit, c ci Dumnezeu 

duse poporului pricin  mare de 
bucurie. i femeile i copiii s-au veselit, 
iar strig tele lor de bucurie din Ierusalim 
se auzeau pân  departe.  
44.  În  aceea i  zi  au  fost  pu i  oameni  
supraveghetori la c rile unde aveau s  
se aduc  prinoasele, pârga i zeciuielile, 
i  au  fost  împuternici i  s  adune  din  
arinile din jurul cet ilor p ile hot râte 
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prin lege pentru preo i i levi i. i Iudeii 
s-au bucurat când au v zut pe preo i i pe 
levi i la slujba lor,  

Deut. 1, 15.  
45. Îndeplinind toate cele pentru slujba 
dumnezeiasc i pentru cur ire. 
Cânt re ii i portarii i-au îndeplinit 
datoria lor dup  porunca lui David i a lui 
Solomon, fiul lui ;  
46. Înc  de demult, din zilele lui David i 
Asaf se hot râser  c peteniile cânt re ilor 
i cânt rile cele de laud i de mul umire 

în cinstea lui Dumnezeu.  
1 Paral. 25, 1.  

47. În zilele lui Zorobabel i Neemia, tot 
Israelul d dea parte cânt re ilor i 
portarilor pentru fiecare zi ; i d deau 
levi ilor darurile sfin ite, i levi ii le 

deau de asemenea darurile sfin ite 
urma ilor lui Aaron.  

Num. 18, 24-26.  
CAP. 13 
Râvna lui Neemia pentru îndreptarea 
obiceiurilor. 
1. În acea zi s-a citit din cartea lui Moise 
în auzul poporului i s-a g sit scris în ea 

 Amonitul i Moabitul nu pot fi primi i 
niciodat  în adunarea lui Dumnezeu,  

Deut. 23, 3. Neem. 8, 3.  
2. Pentru c  ei n-au întâmpinat pe fiii lui 
Israel  cu  pâine  i  ap i  pentru  c  au  
tocmit împotriva lor pe Valaam, ca s -i 
blesteme, dar Dumnezeul nostru a 
schimbat blestemul în binecuvântare.  

Num. 22, 5-6.  
3. i auzind aceast  lege, a desp it 
Israel tot ce era str in.  
4. Dar înainte de aceasta, preotul Elia ib, 
mai-marele peste c rile templului 
Dumnezeului nostru, i rud  cu Tobie,  

Neem. 4, 3; 12, 10.  
5. Rânduise pentru acesta o odaie mare, 
unde mai înainte se puneau prinoasele, 

mâia, vasele sfinte, zeciuiala de pâine, 
de vin i de untdelemn, ce era hot rât  

pentru levi i, cânt re i, portari, i ceea ce 
se cuvenea preo ilor.  
6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au 

cut toate acestea, pentru c  m  
întorsesem la rege, în anul al treizeci i 
doilea al domniei lui Artaxerxe, regele 
Babilonului.  
7. i la sfâr itul acestui an, am c tat de 
la rege învoirea de a veni la Ierusalim, i 
am aflat de r ul ce a f cut Elia ib, dând 
lui Tobie o c mar  în curtea templului lui 
Dumnezeu.  
8. i mi-a p rut foarte r u de acestea i 
am aruncat afar  din c mar  toate 
lucrurile  care  erau  ale  lui  Tobie,  dând  
porunc  s  fie sfin ite c rile.  
9. i am pus din nou lucrurile templului 
lui Dumnezeu, prinoasele i t mâia.  

Lev 2, 1. 2 Paral. 29, 5.  
10. Am mai în eles de asemenea c  

ile ce se cuveneau levi ilor nu le 
fuseser  date i c  levi ii i cânt re ii, 
îns rcina i s  fac  slujb , fugiser  pe la 
arinile lor.  

2 Paral. 31, 4.  
11. De aceea am mustrat pe c petenii i 
am zis : «Pentru ce a fost p sit templul 
lui Dumnezeu ?» i i-am adunat pe levi i 
i pe cânt re i i i-am pus la locurile lor.  

12. Atunci to i Iudeii au început a aduce 
la c mar  zeciuial  de pâine, de vin i de 
untdelemn ;  

Neem. 10, 37.  
13. i eu am încredin at supravegherea 

rilor lui elemia preotul i lui adoc 
rturarul, i lui Pedaia, unul dintre levi i, 

i le-am dat ca ajutor pe Hanan, fiul lui 
Zacur, fiul lui Matania, c ci ace tia se 
bucurau de mare cinste. i tot ei au fost 
împuternici i s  fac  împ ire fra ilor lor.  
14. Pomene te-m , Dumnezeul meu, 
pentru aceasta i nu uita faptele mele 
evlavioase f cute pentru templul 
Dumnezeului meu i pentru slujbele din 
el !  
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Neem. 5, 19. Ps. 131, 1. Evr. 6, 10.  
15. În zilele acelea am v zut în Iuda 
oameni care c lcau în teascuri în ziua 
odihnei, aduceau snopi i înc rcau pe 
asini vin, struguri, smochine i tot felul 
de greut i i le duceau în ziua odihnei la 
Ierusalim. i le-am f cut mustrare aspr  
chiar atunci, când vindeau lucruri de 
mâncare.  

Neem. 10, 31. Ier. 17, 21. Am. 8, 5.  
16. De asemenea se aflau Tirieni, a eza i 
în Ierusalim, care aduceau pe te i tot 
felul de m rfuri i le vindeau, în ziua 
odihnei, Iudeilor în Ierusalim.  
17. i am mustrat pe mai-marii Iudeilor i 
le-am zis : «Ce înseamn  aceste fapte 
urâte, pe care le face i voi, pâng rind ziua 
odihnei ?  
18. Oare nu a a au f cut p rin ii vo tri i 
nu din pricina aceasta a adus Dumnezeul 
nostru aceste necazuri asupra voastr i 
asupra acestei cet i ? i voi atrage i din 
nou mânia Lui asupra lui Israel, 
necinstind ziua odihnei !»  

Ier. 17, 21, 27.  
19. Apoi am poruncit s  se închid  toate 
por ile Ierusalimului în ajunul zilei de 
odihn , când începe a se întuneca, i s  
nu se mai deschid  decât dup  ea. i am 
pus câte unul din slujitorii mei la por i, ca 

 împiedice intrarea de m rfuri în ziua 
odihnei.  
20. Atunci negu tori i vânz tori de tot 
felul de lucruri au r mas câteodat  sau de 
dou  ori afar  din Ierusalim.  
21. Dar eu i-am mustrat aspru, zicându-le 
: «pentru ce petrece i voi noaptea înaintea 
zidurilor ? De ve i mai face aceasta, voi 
pune mâna pe voi !» De atunci ei n-au 
mai venit în ziua odihnei.  
22. i am mai poruncit eu levi ilor s  se 
cure e i s  vin  s  p zeasc  por ile, ca s  
sfin easc  ziua odihnei. Adu- i aminte de 

mine, Dumnezeul meu, pentru acestea i 
 ocrote te dup  mare mila Ta !  

Neem. 5, 19.  
23. Tot atunci am v zut eu Iudei, luându-
i femei a dodiene, amonite i moabite.  

1 Ezd. 9, 2; 10, 2.  
24. Jum tate din copiii lor vorbeau limba 

dodian i nu tiau s  vorbeasc  
evreie te ; nu tiau decât limba unuia sau 
altuia din acele popoare.  
25. Eu i-am mustrat aspru i pe ace tia i 
i-am blestemat ; ba pe unii i-am lovit, le-
am smuls p rul i i-am jurat pe numele 
lui Dumnezeu, zicând : «S  nu v  da i 
fetele dup  feciorii lor i s  nu lua i pe 
fetele lor, nici pentru fiii vo tri, nici 
pentru voi.  

Deut. 7, 3-4. 1 Ezd. 9, 2.  
26. Oare nu a a a p tuit Solomon, 
regele lui Israel ? Nu se afla rege ca el la 
nici un popor i el era iubit de Dumnezeu 
i Domnul îl pusese rege peste tot Israelul 

; dar femeile cele de alt neam l-au atras i 
pe el în p cat.  

2 Reg. 12, 24. 3 Reg. 3, 13; 11, 3; 14, 21. 2 Paral. 1, 12.  
27. Se poate oare s  aud eu de voi c  
face i acest r u mare i p tui i înaintea 
lui Dumnezeu, luându-v  femei de alt 
neam ?»  
28. Unul din fiii lui Ioiada, fiul lui 
Elia ib, preotul cel mare, era ginerele lui 
Sanbalat Horonitul ; dar eu l-am alungat 
de la mine.  

1 Ezd. 10, 8. Neem. 2, 19; 4, 1.  
29. Adu- i aminte de ei, Dumnezeul 
meu, c ci au spurcat preo ia i 
leg mântul preo esc i levit !  

Neem. 6, 14.  
30. Astfel i-am cur it eu de to i str inii i 
am pus rânduial  preo ilor i levi ilor, 
fiec ruia dup  slujba lui,  
31. i deasemenea pentru aducerea 
lemnelor la vremea hot rât , precum i a 
prinoaselor de pârg . Adu- i aminte de 
mine, Dumnezeul meu, spre binele meu !  

Fac. 40, 14. Neem. 5, 19; 10, 34. Is. 38, 3.  
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ESTERA 
 

CAP. 1 
Visul lui Mardoheu. 
În anul al doilea al domniei lui Artaxerxe 
cel Mare, în ziua întâi a lunii Nisan, 
Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui imei, fiul 
lui Chi , iudeu din semin ia lui Veniamin, 
om mare, care tr ia în cetatea Suza i 
slujea la curtea regelui, a visat un vis. 
Mardoheu era din robii pe care 
Nabucodonosor, regele Babilonului, îi 
luase în robie din Ierusalim cu Iehonia, 
regele Iudei. Iar visul lui a fost acesta : 
«S-a f cut parc  zgomot mare pe p mânt, 
tunet, cutremur i tulburare. i deodat  au 
ie it doi balauri mari, gata s  se lupte 
unul cu altul, i urletul lor era cumplit. 
Dup  urletul lor, toate popoarele s-au 
preg tit de r zboi, ca s  loveasc  pe 
poporul drep ilor. i iat  a venit pe 

mânt zi de negur i întuneric, de necaz 
i strâmtorare, de mare durere i 

tulburare. Atunci tot poporul drep ilor s-a 
tulburat,  temându-se  de  r ul  lor  ;  s-a  
preg tit s  piar i a început s  strige 

tre Domnul. La strig tul lor, a ie it 
parc  dintr-un izvor mic un râu mare cu 
ap  mult , a str lucit lumin i soare, s-
au în at cei smeri i i au nimicit pe 
trufa i».  
De teptându-se Mardoheu dup  acest vis, 
care închipuia ce avea s  fac  Dumnezeu, 

stra acest vis în inima sa i dorea s -l 
priceap  în toat  întregimea lui pân  în 
sear . i a r mas Mardoheu la curte cu 
Gavata i cu Tara, doi eunuci ai regelui 
care p zeau curtea ; atunci a auzit ce 
vorbeau ei, a aflat planul i a descoperit 

 ei se preg teau s  pun  mâna pe regele 
Artaxerxe  i  i-a  spus  regelui.  Regele  a  
cercetat pe cei doi eunuci i dup  ce ei au 

rturisit, au fost spânzura i. Regele a 
scris întâmplarea aceasta spre aducere 
aminte i a scris-o i Mardoheu. Atunci a 
poruncit regele lui Mardoheu s  slujeasc  
la curte i i-a dat i daruri pentru aceasta. 
Dar pe lâng  rege era atunci vestit Aman, 
fiul lui Hamadata din ara Agag. Acesta 
se silea s  fac  r u lui Mardoheu i 
poporului s u pentru cei doi eunuci ai 
regelui.  
1. Dup  întâmpl rile acestea, în zilele lui 
Artaxerxe, care domnea peste o sut  
dou zeci i apte de ri, de la India pân  
în Etiopia,  

1 Ezd. 4, 6.  
2. În vremea când regele Artaxerxe î i 
avea scaunul s u domnesc în cetatea 
Suza,  

Dan. 8, 2.  
3. În anul al treilea al domniei lui, a dat el 
osp  pentru dreg torii s i i pentru cei 
ce-i slujeau lui, pentru c peteniile mai 
înalte ale o tirii Persiei i Mediei i 
pentru guvernatorii rilor sale,  

Est. 2, 18. Dan. 8, 2.  
4. Ar tându- i marea bog ie a regatului 

u i str lucirea deosebit  a m ririi sale, 
în curgere de mai mult  vreme, anume 
timp de o sut  optzeci de zile.  
5. Dup  sfâr itul acestor zile, regele a 

cut i pentru poporul s u care se afla în 
capitala Suza, de la mic pân  la mare, 
osp  de apte zile, în gr dina cur ii sale 
domne ti,  
6. Împodobit  cu covoare de m tase alb  
i de purpur  violet , atârnate pe frânghii 

de în i de m tase, trecute prin verigi de 
argint, înt rite în stâlpi de marmur .  
7.  Divanuri  de  aur  i  de  argint  erau  

ezate pe pardoseal  de porfir , de 
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marmur  alb , de sidef i marmur  
neagr .  

Iez. 23, 41.  
8. B uturile se turnau în vase de aur i în 
cupe felurite, în valoare de treizeci de mii 
de talan i, iar vin din care bea însu i 
regele a fost mult, dup  bog ia i 

rnicia regelui. B utura se consuma 
cuviincios i f  sil , c  regele poruncise 
tuturor cârmuitorilor din casa sa s  fac  
fiec ruia dup  voia lui.  

Dan. 5, 3.  
9. Regina Vasti a f cut i ea osp , pentru 
femei, în casa domneasc  a regelui 
Artaxerxe.  
10. În ziua a aptea, când inima regelui s-
a înveselit de vin, acesta a zis c tre 
Mehuman, Bizeta, Harbona, Bigta, 
Abgata, Zetar i Carcas, cei apte eunuci 
care slujeau înaintea fe ei regelui 
Artaxerxe,  
11. S  aduc  pe regina Vasti înaintea 
fe ei regelui cu coroana regeasc  pe cap, 
ca s  arate popoarelor i c peteniilor 
frumuse ea ei, pentru c  era foarte 
frumoas .  
12. Dar regina Vasti n-a voit s  vin  dup  
porunca regelui ce i s-a trimis prin 
eunuci.  
13. Din pricina aceasta s-a mâniat regele 
tare i s-a aprins într-însul urgie mare i a 
zis c tre în elep ii care tiau datinile din 
trecut, (c ci a a era rânduiala ca orice 
pricin  a regelui s  se spun  înaintea 
celor ce cuno teau legile i dreptul) :  
14.  «Cum  s  se  aplice  legea  fa  de  
regina Vasti, pentru c  ea nu a împlinit 
porunca regelui Artaxerxe, ce i s-a trimis 
prin eunuci ?»  
15. i erau în apropierea regelui : 
Car ena, etar, Admata, Tar , Mere , 
Marsena i Memucan, apte c petenii ale 
Mediei i Persiei, care puteau vedea fa a 

regelui i ineau locurile cele dintâi în 
regat.  
16. Atunci a r spuns Memucan înaintea 
regelui i a c peteniilor : «Regina Vasti 
s-a f cut vinovat  nu numai înaintea 
regelui, ci i înaintea tuturor dreg torilor 
i înaintea tuturor popoarelor care sunt în 

toate rile regelui Artaxerxe,  
17. Pentru c  purtarea reginei Vasti va 
ajunge la tirea tuturor femeilor, i vor 
nesocoti i acelea pe b rba ii lor i vor 
zice : Regele Artaxerxe a poruncit s  fie 
adus  regina Vasti înaintea fe ei sale i ea 
n-a venit.  
18. De acum so iile dreg torilor din 
Persia i Media, care vor auzi de purtarea 
reginei, vor zice la fel dreg torilor 
regelui, i va fi destul dispre i mânie.  
19. Deci, dac  binevoie te regele, s  ias  
de la el hot râre regeasc i s  se scrie în 
legile Persiei i Mediei, cu neschimbare, 

 regina Vasti nu va mai intra înaintea 
regelui Artaxerxe, iar vrednicia de regin  
a ei regele o va da alteia mai vrednic  
decât ea.  
20. Când se va auzi de aceast  hot râre a 
regelui,  care  se  va  împr tia  în  toat  
împ ia lui cât este ea de mare, atunci 
toate femeile î i vor cinsti b rba ii de la 
mic pân  la mare».  
21. i cuvântul a pl cut regelui i 
dreg torilor, i a f cut dup  sfatul lui 
Memucan.  
22. Regele a trimis în toate rile scrisori, 
scrise pentru fiecare ar  cu scrisul ei i 
pentru fiecare popor în limba lui, ca 
fiecare b rbat s  fie st pân în casa sa. 
Aceasta s-a adus la cuno tin a fiec ruia în 
limba p rinteasc  a fiec ruia.  
CAP. 2 
Vasti alungat  de Artaxerxe. 
1. Dup  întâmplarea aceasta, când s-a 
potolit mânia regelui Artaxerxe, i-a adus 
el aminte de regina Vasti, de ceea ce 
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cuse ea i de ce se hot râse împotriva 
ei,  
2. Iar oamenii regelui, care-i slujeau lui, 
au  zis  :  «S  se  caute  pentru  rege  fete  
tinere i frumoase.  
3. S  rânduiasc  dar regele dreg tori în 
toate rile regatului s u, care s  adune 
toate fetele tinere i frumoase la fa  în 
capitala Suza, în casa femeilor, sub 
supravegherea lui Hegai, eunucul regelui, 

zitorul femeilor, i s  le dea s pun i 
celelalte de trebuin  pentru sp lat.  
4. i fata care va Pl cea ochilor regelui s  
fie regin  în locul Vastei». Cuvântul 
acesta a pl cut regelui, i el a f cut a a.  
5. În vremea aceea era în capitala Suza 
un iudeu cu numele Mardoheu, fiul lui 
Iair, fiul lui imei, fiul lui Chi , din 
semin ia lui Veniamin.  
6. Acesta fusese adus din Ierusalim 
împreun  cu robii lua i cu Iehonia, regele 
lui Iuda, pe care-i luase Nabucodonosor, 
regele Babilonului.  

4 Reg. 24, 14-15.  
7. El cre tea pe Hadasa, adic  pe Estera, 
fiica unchiului s u, deoarece ea nu avea 
nici tat , nici mam . Fata aceasta era 
mândr  la înf are i frumoas  la chip 
i, dup  moartea tat lui ei i a mamei ei, 

o luase Mardoheu ca fiic .  
Est. 4, 8.  

8. Când s-a f cut cunoscut  porunca 
regelui  i  hot rârea  lui  i  când  au  fost  
adunate multe fete în capitala Suza, sub 
supravegherea lui Hegai, atunci a fost 
luat i Estera în casa regelui sub 
supravegherea lui Hegai, p zitorul 
femeilor.  
9. Fata aceasta a pl cut ochilor lui i i-a 
atras bun voin a lui. De aceea s-a gr bit 
el  s -i  dea  cele  de  sp lat  i  tot  ce  i  se  
cuvenea i a pus pe lâng  ea apte fete 
vrednice de a fi cu ea i au a ezat-o pe ea 

i fetele ei în cea mai bun  înc pere din 
casa femeilor.  
10. Estera îns  n-a spus nimic nici de 
poporul s u, nici de neamurile sale, 
pentru c  Mardoheu îi d duse porunc  s  
nu spun .  
11. Mardoheu venea în fiecare zi în 
curtea casei femeilor, ca s  afle tiri 
despre s tatea Esterei i cele ce se 
petreceau cu ea.  
12. Când venea fiec rei fete vremea s  
intre la regele Artaxerxe, dup  ce timp de 
dou sprezece luni se s vâr eau asupra ei 
cele rânduite pentru femei, (c ci atât timp 
inea vremea cur irii lor : ase luni cu 

miruri i ase luni cu aromate i alte 
unsori femeie ti),  
13. Atunci fata intra la rege i orice ar fi 
cerut, i se d dea pentru a merge din casa 
femeilor în casa regelui.  
14. Seara ea intra i diminea a se ducea în 
a doua cas  a femeilor sub supravegherea 
lui aa gaz, eunuc al regelui, p zitorul 
concubinelor, i nu mai intra dup  aceea 
la rege decât doar dac  ar fi voit-o regele 
i ar fi fost chemat  anume.  

15. Când a venit vremea Esterei, fiica lui 
Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o 
luase la sine ca fiic , s  mearg  la rege, 
atunci ea nu a cerut nimic, decât numai 
ceea ce-i zisese Hegai, eunucul regelui, 

zitorul femeilor. Ea a aflat trecere 
înaintea tuturor celor ce o vedeau.  
16. Estera a fost luat  la regele Artaxerxe 
i dus  în casa lui domneasc  în luna a 

zecea, adic  în luna Tebet, în al aptelea 
an al domniei lui.  
17. i a iubit regele pe Estera mai mult 
decât pe toate femeile, i ea a dobândit 
bun voin a lui i trecere mai mult decât 
toate femeile, i el a pus coroana 
domneasc  pe capul ei i a f cut-o regin  
în locul Vastei.  
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18. Apoi a f cut regele osp  mare pentru 
to i  dreg torii  s i  i  pentru  cei  ce-i  
slujeau lui. Acesta a fost osp  pentru 
Estera ; regele a mai f cut mari u ur ri 

rilor i a împ it daruri cu d rnicie de 
rege.  

Est. 1, 3.  
19. Iar când s-au adunat fetele a doua 
oar i Mardoheu edea la poarta regelui,  
20. Estera nu spusese nimic despre 
neamul s u, a a cum îi poruncise 
Mardoheu, pentru c  Estera împlinea 
cuvântul lui Mardoheu, ca i când era sub 
ocrotirea lui.  

Est. 4, 8.  
21. Într-o zi, când Mardoheu edea la 
poarta regelui, doi eunuci ai regelui, 
Bigtan i Tere , c peteniile paznicilor lui, 
s-au aprins de mânie, c  se d duse 
întâietate lui Mardoheu, i c utau s  pun  
mâna pe regele Artaxerxe.  
22. Aflând acest lucru, Mardoheu i-a spus 
reginei Estera, iar Estera i-a spus regelui 
în numele lui Mardoheu.  
23. Fapta s-a cercetat i s-a g sit 
adev rat . Amândoi eunucii au fost 
spânzura i în curte. Aceast  binefacere a 
lui Mardoheu a fost scris  în cartea 
amintirilor zilnice ale regelui.  

Est. 6, 2.  
CAP. 3 
Uneltirile lui Aman. 
1. Dup  aceea a ridicat regele Artaxerxe 
pe Aman, fiul lui Hamadata, din ara 
Agag, i a pus scaunul lui mai presus 
decât al tuturor c peteniilor pe care le 
avea.  

Est. 5, 11; 6, 6.  
2. To i cei ce slujeau regelui, care erau la 
poarta regelui, se închinau i se aruncau 
cu fe ele la p mânt înaintea lui Aman, 

ci a a poruncise regele ; iar Mardoheu 
nu  se  închina  i  nu- i  pleca  fa a  la  

mânt.  

3. De aceea cei ce slujeau regelui i care 
erau la poart , ziceau lui Mardoheu : «De 
ce calci tu porunca regelui ?»  

Dan. 3, 12; 6, 14.  
4. i cum ei ziceau aceasta în fiecare zi, 
iar el nu-i asculta, i-au spus lui Aman, ca 

 vad  de va st rui Mardoheu în purtarea 
sa, c ci el le spusese c  este iudeu.  
5. Când a v zut Aman c  Mardoheu nu se 
închin i nu- i pleac  fruntea pân  la 

mânt înaintea sa, s-a umplut de mânie.  
6. Dar i s-a p rut prea pu in lucru s  pun  
mâna numai pe Mardoheu. i fiindc  i se 
spusese din ce popor e Mardoheu, Aman 
i-a pus în gând s  ucid  pe to i Iudeii 

care se aflau în tot regatul lui Artaxerxe, 
întrucât erau poporul lui Mardoheu.  
7. Au f cut deci sfat în luna întâi, adic  în 
luna Nisan, în anul al doisprezecelea al 
domniei lui Artaxerxe, i au aruncat Pur, 
adic  sor i, de fa  cu Aman, ca s  vad  
în  ce  lun i  în  ce  zi  s  fie  ucis  dintr-o  
dat  poporul lui Mardoheu, i a c zut 
sor ul pe luna a dou sprezecea, adic  pe 
luna lui Adar.  

Est. 9, 24. Pild. 14, 32.  
8. În vremea aceasta a spus Aman regelui 
Artaxerxe : «Este un popor risipit i 
împr tiat printre popoare, prin toate 

rile regatului t u. Legile lui sunt 
deosebite de legile tuturor popoarelor, 
legilor regelui nu se supun i regele nu se 
cuvine s -l lase a a.  

Num. 23, 9.  
9. Dac  binevoie te regele, atunci s  se 
hot rasc  în scris s  fie uci i i eu voi 
cânt ri zece mii de talan i de argint i voi 
da în mâna vistiernicilor, ca s -i verse în 
vistieria regelui».  
10. Atunci i-a scos regele inelul s u din 
mâna sa i l-a dat lui Aman, fiul lui 
Hamadata, din ara Agag, ca s  înt reasc  
decretul cel împotriva Iudeilor,  

Fac. 41, 42. Est. 8, 2.  
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11. Zicând lui Aman : «Î i dau ie acest 
argint i poporul ; f  cu el ce vrei !»  
12. Atunci au fost chema i scriitorii 
regelui în a treisprezecea zi a lunii întâi, 
i s-a scris, cum poruncise Aman, c tre 

satrapii regatului i c tre c petenia 
fiec rei din cele o sut  dou zeci i apte 
de ri, de la rile Indiei i pân  la 
Etiopia, i c tre c peteniile fiec rui popor 
; i s-a scris fiec rei ri cu scrierea ei i 
fiec rui popor în limba lui i toate s-au 
scris  în  numele  regelui  Artaxerxe  i  au  
fost înt rite cu inelul lui.  
13. Scrisorile s-au trimis prin tafete în 
toate rile regelui, ca s  ucid , s  piard  
i s  nimiceasc  pe to i Iudeii, mic i 

mare, copii i femei, într-o singur  zi, i 
anume în a treisprezecea zi a lunii a 
dou sprezecea, adic  în luna Adar, iar 
averile lor s  le jefuiasc . Iat  cuprinsul 
acelei scrisori :  
«Marele rege Artaxerxe, celor ce 
cârmuiesc de la India pân  la Etiopia 
peste o sut  dou zeci i apte de ri i 

peteniilor i slujitorilor de sub 
conducerea lor acestea scrie : Domnind 
peste multe popoare i st pânind toat  
lumea, eu, f  s  fiu îngâmfat de putere, 
ci cârmuind pururea cu blânde e i cu 
lini te, am voit s  fac via a supu ilor 
pururea netulburat , p zind regatul meu 
în pace i u or de str tut pân  la 
hotarele lui, statornicind pacea de to i 
dorit . Dar când eu am întrebat pe 
sfetnici, cum am putea aduce aceasta la 
îndeplinire, atunci Aman, care e vestit la 
noi prin în elepciune i se bucur  neclintit 
de bun voin a noastr i care a dovedit 
cea mai deplin  credincio ie, pentru care 
a dobândit cinstea de a edea în al doilea 
loc dup  rege, ne-a ar tat c  prin toate 
neamurile lumii s-a amestecat un popor 
vr jma , potrivnic legilor tuturor 
popoarelor, care necontenit nesocote te 

poruncile regelui, ca s  nu se poat  
întemeia cârmuirea noastr  f  
meteahn . Aflând deci c  numai singur 
acest popor se împotrive te pururea 
oric rui om, c  duce un fel de via  
str in  de legi i, împotrivindu-se pururea 
lucr rilor noastre, face cele mai mari 
nelegiuiri, ca regatul nostru s  nu ajung  
a  fi  bine  întocmit,  am  poruncit  cele  
ar tate vou  în scrisorile lui Aman, care 
este pus de noi peste lucruri i ca un al 
doilea p rinte al nostru, ca s -i stârpi i pe 
to i,  cu  femei  i  cu  copii,  prin  sabie  
cumplit ,  f  nici  o  mil i  cru are,  în  
treisprezece ale lunii a dou sprezecea, 
adic  în luna lui Adar, a acestui an, ca 
astfel ace ti oameni vr jma i i ast zi, ca 
i în trecut, fiind într-o singur  zi arunca i 

cu sila în iad, s  nu ne mai împiedice în 
viitor de a duce via  pa nic i 
netulburat  pân  în sfâr it.  

Est. 8, 13; 9, 1.  
14. Cuprinsul acestei porunci s  se dea în 
fiecare ar , ca lege cu putere pentru toate 
popoarele, ca ele s  fie gata pentru ziua 
aceea».  
15. tafetele au zburat repede cu porunca 
regelui. Porunca s-a f cut cunoscut i în 
capitala Suza. Regele i Aman edeau i 
beau, iar cetatea Suza era în fierbere.  

Est. 4, 8; 8, 15.  
CAP. 4 
Jalea i postul Iudeilor. 
1. Când Mardoheu a aflat tot ce se f cuse, 
i-a rupt hainele sale, i-a pus pe sine sac 
i cenu i, ie ind în mijlocul cet ii, a 

ridicat strig t amarnic.  
Num. 14, 6. Iosua 7, 6.  

2. Ajungând îns  pân  la poarta regelui, 
s-a oprit, deoarece nu putea s  intre pe 
poarta regelui îmbr cat cu sac i cu 
cenu  pe cap.  
3.  Tot  a a  i  în  fiecare  ar i  loc,  unde  
ajungea porunca regelui i scrisoarea lui, 
era tânguire mare printre Iudei, post, 
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plângere i bocet. Sacul i cenu a erau 
ternutul multora.  

Iona 3, 6.  
4. Atunci au venit slujitorii Esterei, 
eunucii i slujnicele ei i i-au spus ; i 
regina s-a tulburat stra nic. Apoi a trimis 
haine lui Mardoheu, ca s  se îmbrace cu 
ele i s  lepede de pe el sacul. Dar el n-a 
voit.  
5. De aceea a chemat Estera pe Hatac, 
unul din eunucii regelui pe care acesta îl 
pusese s  fie pe lâng  ea, i l-a trimis la 
Mardoheu, ca s  afle de ce i pentru ce 
sunt acestea.  
6. Mergând Hatac la Mardoheu, în pia a 
ora ului cea din fa a cur ii regelui,  
7. I-a spus Mardoheu toate câte se 
întâmplase i de num rul argin ilor ce 

duise Aman s  verse în vistieria 
domneasc  pentru Iudei ca s -i 
stârpeasc .  

Est. 3, 9.  
8. Îi d du de asemenea i o copie de pe 
porunca domneasc , cuprins  în hrisovul 
dat în Suza pentru stârpirea lor, ca s -l 
arate Esterei i s -i dea de veste despre 
toate. Pe lâng  aceasta o sf tuia s  
mearg  la rege i s -l roage de iertare 
pentru poporul ei, aducându- i aminte de 
zilele sale cele smerite, când era crescut  
sub mâna lui, a lui Mardoheu, pentru c  
Aman, cel al doilea dup  rege, a osândit 
pe Iudei la moarte ; s  strige de asemenea 

tre Domnul, ca s -i izb veasc  pe ei de 
la moarte.  

Est. 2, 7, 20; 3, 15.  
9. Deci a venit Hatac i a spus Esterei 
vorbele lui Mardoheu.  
10. Atunci a vorbit Estera cu Hatac i l-a 
trimis s  spun  lui Mardoheu :  
11. «To i cei ce slujesc regelui i 
popoarele din rile regelui tiu c  tot cel 
ce va intra la rege în untrul cur ii, b rbat 
sau femeie, f  s  fie chemat, ia o 
singur  osând  : moartea. Numai acela 

spre care va întinde regele sceptrul s u de 
aur scap  cu via . Eu îns  n-am fost 
chemat  la rege de mai bine de treizeci de 
zile».  

Est. 5, 1-2; 8, 4.  
12. Aceste cuvinte ale Esterei au fost 
spuse lui Mardoheu.  
13. Iar Mardoheu a r spuns Esterei 
urm toarele : «S  nu soco i c  ai s  scapi 
tu  singur  în  casa  regelui,  dintre  to i  
Iudeii.  
14. Dac  tu vei t cea în vremea aceasta, 
atunci izb virea i eliberarea vor veni 
pentru Iudei din alt  parte, iar tu i casa 
tat lui t u ve i pieri. i cine tie dac  tu 
n-ai ajuns la vrednicia de regin  tocmai 
pentru vremile acestea ?»  
15. Atunci Estera a r spuns lui Mardoheu 
:  
16. «Mergi, adun  pe to i Iudeii din Suza 
i posti i pentru mine ; s  nu mânca i i s  

nu be i trei zile, nici ziua, nici noaptea i 
voi posti i eu cu slujnicile mele i apoi 

 voi duce la rege, de i aceasta este 
împotriva legii i de va fi s  pier, voi 
pieri».  

Est. 5, 1.  
17. Atunci s-a dus Mardoheu i a f cut 
cum îi poruncise Estera. El s-a rugat 
Domnului, pomenind toate lucrurile 
Domnului i zicând : «Doamne, Doamne, 
Împ rate atot iitorule, to i sunt în puterea 
Ta i nu este cine s  se împotriveasc ie 
când vei voi s  izb ve ti pe Israel. Tu ai 

cut  cerul  i  p mântul  i  toate  cele  
minunate de sub cer. Tu e ti Domnul 
tuturor i nu este cine s  se împotriveasc  
ie, Doamne ! Tu toate le tii Doamne, Tu 
tii c  eu nu din mândrie, nici din trufie, 

nici ca s  jignesc nu m-am închinat lui 
Aman cel mândru, c ci eu cu pl cere m-

 fi apucat s  s rut t lpile picioarelor lui 
pentru izb virea lui Israel. Dar eu am 

cut aceasta ca s  nu dau slav  
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oamenilor mai presus de slava lui 
Dumnezeu i nu m-am închinat nim nui, 
decât numai ie, Domnului meu i nici nu 
voi face aceasta din mândrie. i acum, 
Doamne Dumnezeule, Împ rate, 
Dumnezeul lui Avraam, cru  pe poporul 

u, c ci se pune la cale pieirea noastr  
i voiesc s  piard  mo tenirea Ta cea 

dintru început. Nu trece cu vederea partea 
Ta pe care ai r scump rat-o pentru Tine 
din ara Egiptului. Auzi rug ciunea mea 
i Te milostive te spre mo tenirea Ta ; 

întoarce plânsul nostru în veselie ca, vii 
fiind noi, s  l ud m numele T u, 
Doamne, i nu astupa gura celor ce Te 
pream resc pe Tine». i to i Israeli ii au 
strigat din toate puterile lor c  moartea 
era înaintea ochilor lor. i a alergat i 
Estera la Domnul, cuprins  de groaza 
mor ii i, dezbr cându-se de hainele 
slavei  sale,  s-a  îmbr cat  în  haine  de  
dezn dejde i de jale, iar în locul 
unsorilor celor scumpe, cu cenu i cu 

rân i-a pres rat capul s u ; i-a smerit 
cumplit trupul s u i tot locul împodobit 
alt dat  l-a umplut de p r smuls din capul 

u i, rugându-se Domnului, 
Dumnezeului lui Israel, a zis : «Domnul 
meu,  numai  Tu  singur  e ti  Împ ratul  
nostru ; ajut -mi mie celei singuratice i 

 ajutor afar  de Tine, c  pieirea mea e 
aproape ! Eu am auzit, Doamne, de la 
tat l meu, în neamul meu p rintesc, c  Tu 
i-ai  ales  pe  Israel  din  toate  popoarele  i  

pe p rin ii no tri din to i str mo ii lor, ca 
 fie mo tenirea Ta ve nic i ai f cut 

pentru ei toate câte ai zis. Acum noi am 
gre it  înaintea  Ta  i  Tu  ne-ai  dat  în  
mâinile vr jma ilor no tri, pentru c  am 

udat pe dumnezeii lor ; drept e ti Tu, 
Doamne ! Dar ei acum nu se mai 
mul umesc cu robia noastr  amar , ci i-
au dat mâna cu idolii lor, ca s  r stoarne 
poruncile gurii Tale i s  stârpeasc  

mo tenirea Ta i s  astupe gura celor ce 
Te sl vesc pe Tine i s  sting  slava casei 
Tale i jertfelnicul T u, s  dezlege gura 
popoarelor pentru a preasl vi pe 
dumnezeii lor cei mincino i i pentru ca 
regele cel p mântesc s  fie admirat 
totdeauna. Nu da, Doamne, sceptrul T u 
dumnezeilor celor ce nu sunt, ca s  nu se 
bucure vr jma ii de c derea noastr , ci 
întoarce uneltirea lor asupra lor în i, iar 
pe uneltitorul împotriva noastr  d -l 
ru inii. Adu- i aminte, Doamne, arat -Te 
nou  în vremea necazului nostru i-mi d  
mie curaj. Împ rate al dumnezeilor i 
St pâne a toat  st pânirea, d ruie te gurii 
mele cuvânt cu trecere înaintea leului 
acestuia i umple inima lui de ur  c tre 
cel ce ne prigone te pe noi, spre pieirea 
lui i a celor de un gând cu el. Iar pe noi 
ne izb ve te cu mâna Ta i-mi ajut  mie 
celei singure, care nu am alt ajutor decât 
pe Tine, Doamne ; Tu ai tiin  de toate i 
cuno ti c  eu ur sc slava celor f  de 
lege i mi-e sil  de patul celor net ia i 
împrejur i de tot cel de alt neam. De 
asemenea cuno ti nevoia mea, c  nu pot 
suferi semnul mândriei mele care se afl  
pe capul meu în zilele când m  ar t, mi-e 
sil  de el, ca de o hain  întinat  cu sânge 
i nici nu-l port când sunt singur . Roaba 

Ta n-a mâncat din masa lui Aman, nici n-
a pre uit osp ul regesc ; vin jertfit la 
idoli n-am b ut, nici nu s-a veselit roaba 
Ta din vremea schimb rii soartei mele i 
pân  acum decât numai de Tine, Doamne 
Dumnezeul lui Avraam. Dumnezeule, 
Cel ce ai putere peste toate, auzi glasul 
celor f  de n dejde i ne izb ve te din 
mâinile uneltitorilor de rele, sc pându-m  
din frica mea».  
CAP. 5 
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Estera la rege. Aman unelte te 
moartea lui Mardoheu. 
1. Dup  trei zile de rug ciune Estera i-a 
dezbr cat hainele cele de jale i s-a 
îmbr cat în cele de regin i, f cându-se 
str lucit i chemând pe Dumnezeul cel 
atoatev tor i mântuitor, a luat cu ea 
dou  slujnice : una de care se sprijinea 
oarecum din alintare, iar alta care, 
urmându-i, îi inea hainele. Ea era 
minunat , în culmea frumuse ii sale i 
fa a sa era vesel  ca i cum ar fi fost plin  
de iubire, iar inima ei era ap sat  de fric . 
S-a oprit în curtea din untru a casei 
regelui, la u a regelui. Regele edea 
atunci pe tronul s u domnesc, în casa 
domneasc , chiar în dreptul u ii, îmbr cat 
în toate hainele m ririi sale, tot în aur i 
în pietre scumpe, dar cumplit de 
posomorât. Când regele a v zut pe regina 
Estera stând afar , aceasta a aflat mil  în 
ochii lui. Întorcându- i fa a înfl rat  de 
slav , el a privit cu mânie stra nic . 
Atunci regina a c zut cu duhul, s-a 
schimbat la fa  din pricina sl biciunii ce 
i-a venit i s-a aplecat pe capul slujnicei 
care o înso ea. Dar Dumnezeu a schimbat 
duhul regelui în blânde e i, sculându-se 
cu gr bire de pe tronul s u, a cuprins-o în 
bra ele sale, pân  ea i-a venit în fire. 
Apoi a mângâiat-o cu vorbe bune, 
zicându-i : «Ce ai Estera ? Eu sunt fratele 

u ! Lini te te-te, c  nu vei muri, c ci 
st pânirea ne este comun . Apropie-te !»  

Est. 4, 16.  
2. Apoi regele i-a întins spre Estera 
sceptrul s u cel de aur, care era în mâna 
sa. Atunci Estera s-a apropiat i s-a atins 
de vârful sceptrului, iar regele i-a pus 
sceptrul pe grumazul ei i a s rutat-o, 
zicându-i  :  «Vorbe te-mi  !»  i  ea  a  zis  :  
«St pânul meu, eu am v zut în tine parc  
pe îngerul lui Dumnezeu i s-a tulburat 
inima mea de fric  în fa a slavei tale, c  

minunat e ti st pâne i fa a ta este plin  
de har». i când vorbea ea, a c zut din 
pricina sl biciunii i regele s-a tulburat i 
toate slugile lui o mângâiau.  

2 Reg. 14, 20.  
3. Apoi regele i-a zis : «Ce voie ti, regin  
Estera i care- i este cererea ? Chiar i 
jum tate din regat i se va da».  

Est. 7, 2. Marc. 6, 23.  
4. i a zis Estera : «Eu am acum zi de 

rb toare. De binevoie te regele, s  vin  
cu Aman ast zi la osp ul pe care i l-am 
preg tit eu».  
5. Iar regele a zis : «Mergi degrab  dup  
Aman, ca s  se fac  dup  cuvântul 
Esterei». i a venit regele cu Aman la 
osp ul ce-l preg tise Estera.  
6. La b utur  regele a zis c tre Estera : 
«Ce dorin  ai ? Ea i se va îndeplini. 
Care este cererea ta ? Ea i se va împlini 
chiar i pân  la jum tate din regatul meu 
!»  
7. Atunci Estera a r spuns i a zis : «Iat  
dorin a i cererea mea :  
8. De am aflat bun voin  în ochii regelui 
i de binevoie te el s  împlineasc  

dorin a mea i s -mi împlineasc  cererea, 
atunci s  vin  regele cu Aman mâine la 
osp ul  ce-l  voi  preg ti,  i  eu  voi  da  

spuns dup  porunca regelui».  
9.  În  ziua  aceea  a  ie it  Aman  vesel  i  
voios. Dar când Aman a v zut pe 
Mardoheu la poarta regelui i c  acesta 
nu s-a sculat m car de la locul s u 
înaintea lui, s-a umplut de mânie asupra 
lui Mardoheu.  

Pild. 26, 26. Sir. 11, 34.  
10. Cu toate acestea Aman s-a st pânit. 
Ajungând acas , a trimis s  cheme pe 
prietenii s i i pe Zere , femeia sa.  

Est. 6, 13.  
11. i le-a povestit Aman despre bog ia 
sa cea mare, despre mul imea fiilor s i i 
despre felul cum l-a m rit pe el regele i 
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cum l-a în at peste c peteniile i 
slujitorii s i.  

Est. 3, 1.  
12. «Ba i regina Estera, a zis mai departe 
Aman, pe nimeni afar  de mine n-a 
chemat cu regele la osp ul pe care l-a 
preg tit. Chiar i mâine sunt chemat la ea 
la osp .  
13. Dar toate acestea nu m  mul umesc 
cât  vreme v d pe iudeul Mardoheu 
ezând la poarta domneasc ».  

Pild. 14, 31.  
14. La acestea Zere , so ia sa, i prietenii 

i i-au zis : «S  se preg teasc  
spânzur toare înalt  de cincizeci de co i 
i mâine diminea  cere regelui s  fie 

spânzurat Mardoheu i apoi vei merge 
voios la osp  cu regele». Acest cuvânt a 
pl cut lui Aman i a pus s  se preg teasc  
spânzur toarea.  

Est. 6, 4. Sir. 10, 15-16.  
CAP. 6 
Mardoheu în mare cinste. 
1. În noaptea aceea Domnul a dep rtat 
somnul de la rege i acesta a poruncit 
slugii s -i aduc  Cronica însemn rilor 
zilnice i ele au fost citite înaintea 
regelui.  
2. Acolo se afla scris ce descoperise 
Mardoheu regelui cu privire la Bigtan i 
Tere , cei doi eunuci ai regelui, p zitorii 
pragului, care uneltiser  s  pun  mâna pe 
regele Artaxerxe.  

Est. 2, 23.  
3.  Atunci  a  zis  regele  :  «Ce  cinste  i  

splat  s-a dat lui Mardoheu pentru 
aceasta ?» Iar oamenii regelui, care-i 
slujeau, au zis : «Nu i s-a f cut nimic».  
4. Când întreba regele de binefacerile lui 
Mardoheu, a venit Aman în curte, iar 
regele a zis : «Cine este în curte ?» Aman 
îns  venise  în  curtea  de  afar  a  casei  
regelui s  vorbeasc  cu regele, ca s  fie 
spânzurat Mardoheu în spânzur toarea pe 
care i-o preg tise el.  

Ps. 7, 16. Pild. 4, 16; 5, 22.  
5. i oamenii regelui au zis : «Iat  Aman 
st  în curte». Regele a zis : «S  intre !»  
6. Aman a intrat, iar regele i-a zis : «Ce 

 se fac  omului pe care regele vrea s -l 
cinsteasc  ?» Aman socotea în inima sa : 
«Pe cine altul voie te regele s  
cinsteasc , dac  nu pe mine ?»  
7. i a zis Aman : «Pentru omul pe care 
vrea s -l cinsteasc  regele,  
8. S  se aduc  îmbr minte regeasc i 
calul pe care c re te regele i coroan  
de rege ;  
9. Apoi s  se dea hainele, coroana i calul 
unuia dintre cei dintâi dreg tori ai 
regelui, ca s  îmbrace pe omul acela, pe 
care vrea regele s -l cinsteasc i s -l 
plimbe c lare pe cal prin pia a cet ii i s  
se strige înaintea lui : A a se face omului, 
pe care vrea regele s -l cinsteasc  !»  
10. Atunci regele a zis lui Aman : «Bine 
ai zis ! Ia repede haine i cal, cum ai 
spus, i f  a a iudeului Mardoheu, care 
ade la poarta regelui. S  nu la i nimic 

din toate câte ai zis».  
11. i a luat Aman haine i cal, a 
îmbr cat pe Mardoheu i l-a plimbat 

lare pe cal prin pia a cet ii, strigând 
înaintea lui : «A a se face omului, pe care 
regele vrea s -l cinsteasc  !»  
12. Apoi Mardoheu s-a întors la poarta 
regelui, iar Aman s-a dus repede acas  
trist i cu capul în p mânt.  

2 Paral. 26, 20.  
13.  i  a  spus  Aman  so iei  sale,  Zere i  
tuturor prietenilor s i toate câte se 
petrecuser  cu el. Iar în elep ii lui i 
Zere , femeia sa, i-au zis : «Dac  
Mardoheu, din pricina c ruia a început 

derea ta, e din neamul iudeilor, atunci 
tu nu vei putea face nimic împotriva lui, 
ci vei c dea sigur înaintea lui, c ci cu el 
este Dumnezeul cel viu» ;.  

Pild. 16, 18. Ioan 18, 6.  
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14. i înc  gr ind ei cu el, au venit 
eunucii regelui i-l gr beau pe Aman s  
mearg  la osp ul pe care-l preg tise 
Estera.  
CAP. 7 
Aman spânzurat. 
1. În ziua aceea regele cu Aman au venit 

 prânzeasc  la regina Estera.  
2. În timpul osp ului, regele a zis iar i 

tre Estera : «Care este dorin a ta, regin  
Estera ? C  ea î i va fi împlinit . i care 
este rug mintea ta, c i se va împlini 
chiar i pân  la jum tate din regatul 
meu».  

Est. 5, 3, 6. Marc. 6, 23.  
3. Regina Estera a r spuns : «De am aflat 
bun voin  în ochii t i, o, rege, i dac  
binevoie te regele, atunci s  ni se 

ruiasc  via  mie i poporului meu, 
dup  ruga mea.  
4. C ci suntem vându i noi, eu i poporul 
meu, spre ucidere, spre nimicire i pieire. 
De  am fi  vându i  ca  s  fim  robi  eu  a  fi  

cut, de i vr jma ul nu ar fi acoperit 
paguba regelui».  

Ps. 100, 5.  
5. i regele Artaxerxe a r spuns : «Cine 
este acela i unde este omul care a 
îndr znit a gândi s  fac  a a ?  

Ps. 100, 5.  
6. Iar Estera a r spuns : «Asupritorul i 
vr jma ul este r ut ciosul Aman !» i s-a 
cutremurat Aman înaintea regelui i a 
reginei.  
7. i s-a sculat regele de la osp  plin de 
mânie i s-a dus în gr dina palatului ; iar 
Aman a r mas s  roage pe regina Estera, 
pentru via a sa, c ci vedea bine c  regele 
hot râse pieirea lui.  

Pild. 10, 24; 16, 14; 20, 2.  
8. Când s-a întors regele din gr dina 
palatului, Aman tocmai se aruncase pe 
patul pe care se afla Estera. i a zis regele 
: «Vrei înc  s i siluie ti pe regin  aici, 
în casa mea ?» Acest cuvânt, ie it din 

gura regelui, acoperi de tulburare fa a lui 
Aman.  
9. Atunci Harbona, unul din eunucii 
regelui, a zis : «Iat i spânzur toarea pe 
care a preg tit-o Aman pentru Mardoheu, 
care a gr it de bine pe rege, st  la casa lui 
Aman, înalt  de cincizeci de co i». Iar 
regele a zis : «Spânzura i-l acolo !»  
10. i au spânzurat pe Aman în 
spânzur toarea preg tit  de el. Numai a a 
s-a potolit mânia regelui.  

Est. 6, 4. Pild. 26, 27. Eccl. 10, 8.  
CAP. 8 

zbunarea Iudeilor. 
1. În ziua aceea, regele Artaxerxe a dat 
reginei Estera casa lui Aman, vr jma ul 
Iudeilor ; iar Mardoheu a fost chemat de 
rege, c ci Estera îi spusese c  el este rud  
cu ea.  

Est. 2, 7.  
2. i regele i-a scos inelul pe care-l luase 
de la Aman, i l-a dat lui Mardoheu ; iar 
Estera a pus pe Mardoheu ispravnic peste 
casa lui Aman.  

Est. 3, 10.  
3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea 
regelui, a c zut la picioarele lui, a plâns i 
l-a rugat s  abat  r utatea lui Aman 
Agaghitul i uneltirea lui pe care el o 
îndreptase împotriva Iudeilor.  
4. Atunci regele i-a întins sceptrul s u 
cel de aur c tre Estera, i s-a ridicat 
Estera i a stat înaintea fe ei regelui,  

Est. 4, 11.  
5. i a zis : «De binevoie te regele i de 
am aflat eu trecere înaintea fe ei lui ; de 
este drept lucrul acesta înaintea regelui i 
de plac eu ochilor lui, atunci s  se scrie, 
ca s  fie revocate scrisorile cele trimise 
dup  uneltirile lui Aman, fiul lui 
Hamadata, din ara Agag, pentru uciderea 
Iudeilor în toate p ile regatului ;  
6. C ci cum a  putea eu s  privesc 
nenorocirea care ar atinge pe poporul 
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meu i cum a  putea s  v d pieirea 
neamului meu ?»  
7. Regele Artaxerxe a zis c tre Estera i 
Mardoheu : «Casa lui Aman am dat-o 
Esterei, iar pe el l-am spânzurat, pentru 

i-a întins mâna sa asupra Iudeilor.  
8. Scrie i i voi despre Iudei ce v  place, 
în numele regelui i înt ri i cu inelul 
regelui, c ci scrisoarea scris  în numele 
regelui i înt rit  cu inelul regelui nu se 
poate schimba».  
9.  Atunci  au  fost  chema i  scriitorii  
regelui, în luna a treia, adic  în luna 
Sivan, în ziua de dou zeci i trei ale lunii, 
i cum a poruncit Mardoheu, a a s-a scris 

Iudeilor i satrapilor, guvernatorilor 
rilor i cârmuitorilor inuturilor lor, de 

la India pân  la Etiopia, din cele o sut  
dou zeci i apte ri ; i s-a scris fiec rei 

ri  cu  scrierea  ei  i  fiec rui  popor  în  
limba lui, i Iudeilor le-a scris cu literele 
lor i în limba lor.  

Est. 3, 12.  
10. Mardoheu a scris în numele regelui 
Artaxerxe, scrisorile le-a pecetluit cu 
inelul regelui i le-a trimis prin curieri 

ri, pe caii din hergheliile regelui,  
11. Spunând c  regele îng duie iudeilor 
din fiecare cetate s  se adune ca s i 
apere  via a  lor,  s  bat ,  s  ucid i  s  
piard  pe to i cei puternici din popor i 
din ar , care ar vrea s -i atace, cu 
femeile i cu copiii lor, iar averea lor s  o 
jefuiasc .  
12. Aceasta s  se fac  în toate rile lui 
Artaxerxe, într-o singur  zi, în a 
treisprezecea zi a lunii a dou sprezecea, 
adic  a lunii Adar. Cuprinsul acestei 
scrisori este urm torul : «Marele rege 
Artaxerxe, satrapilor celor o sut  
dou zeci i apte de r ri de la India i 
pân  la Etiopia, guvernatorilor de 
provincii i tuturor supu ilor, 
credincio ilor lui, salutare. Mul i din cei 

spl ti i cu cinste prin nem rginita 
bun tate a binefacerilor s-au trufit peste 

sur i nu numai supu ilor no tri caut  
 le  fac  r u,  ci,  neputându- i  s tura  

mândria, încearc  s  urzeasc  uneltiri i 
împotriva binef torilor lor, pierzând nu 
numai sim ul recuno tin ei omene ti, ci, 
plini de trufie nebun , caut  în chip 
nelegiuit s  scape i de judecata lui 
Dumnezeu, Cel ce pururea toate le vede. 
Dar adesea i mul i, fiind îmbr ca i cu 
putere, ca s  rânduiasc  lucrurile 
prietenilor ce s-au încrezut în ei, prin 
încredin rile lor îi fac vinova i de 

rsare de sânge nevinovat i-i supun la 
primejdii de neînl turat, am gind gândul 
bun i neprih nit al st pânilor prin 
vorb rie viclean i mincinoas . Aceasta 
se poate vedea atât din povestirile mai 
vechi,  cum  am  spus,  precum  i  din  
faptele s vâr ite în chip nelegiuit înaintea 
ochilor vo tri de r utatea celor ce 
st pânesc cu nevrednicie. De aceea ne 
îngrijim pentru viitor, ca s  întocmim noi 
o împ ie netulburat  pentru to i 
oamenii din lume, neîng duind 
în el toriile, i pricinile ce ni se 
înf eaz  judecându-le cu toat  luarea 
aminte cuvenit . A a Aman, fiul lui 
Hamadata Macedoneanul, cu adev rat 
str in de sângele persan i foarte departe 
de bun tatea noastr , fiind primit oaspete 
la noi, s-a învrednicit de bun voin a pe 
care noi o avem c tre orice popor, pân  
într-atâta, încât a fost numit p rintele 
nostru i cinstit de to i, înf ându-se ca 
a doua persoan  dup  tronul regal. Dar 
fiind de o mândrie nem surat , a uneltit 

 ne lipseasc  pe noi de putere i de 
via , iar pe salvatorul i pururea 
binef torul nostru Mardoheu i pe 
nevinovata p rta  la regalitatea noastr , 
Estera, cu tot poporul lor, se silea prin 
felurite m suri viclene s -i piard . Astfel 
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socotea el s  ne lase f  oameni, iar 
împ ia persan  s  o dea 
Macedonenilor. Noi îns  pe Iudei, 
osândi i de acest f tor de rele, la 
moarte, îi g sim nu r uf tori, ci oameni 
care tr iesc dup  cele mai drepte legiuiri 
i fii ai Dumnezeului celui viu, mare i 

preaînalt, Care ne-a d ruit nou i 
str mo ilor no tri împ ie preafericit . 
De aceea bine ve i face, de nu ve i aduce 
la îndeplinire scrisorile trimise de Aman 
al lui Hamadata, c ci el, f când aceasta, a 
fost spânzurat la por ile Suzei cu toat  
casa, dup  cuvântul lui Dumnezeu, Celui 
ce st pâne te peste to i, Care i-a dat lui 
curând osânda cuvenit . Iar o copie a 
acestei scrisori pune i-o la vedere în tot 
locul, s  l sa i pe Iudei s  se foloseasc  
de legile lor i s -i ajuta i, ca pe cei ce se 
vor scula asupra lor la vreme de necaz s -
i poat  r pune în ziua de treisprezece ale 
lunii a dou sprezecea, Adar, chiar în ziua 
aceea. C ci Dumnezeu, Cel ce st pâne te 
peste to i, în loc s  piard  pe poporul cel 
ales, i-a rânduit lui aceast  bucurie. i 
voi, Iudeilor, între s rb torile voastre 
vestite, s rb tori i i aceast  zi însemnat  
cu toat  veselia, ca s  fie de acum i s  

mân  în viitor pentru voi i pentru 
Per ii binevoitori amintirea izb virii 
voastre, iar pentru du manii vo tri s  fie 
amintirea pieirii lor. Fiecare cetate, sau 
inut îndeob te, care nu se va conforma, 

se va pustii f  cru are cu sabie i foc i 
va ajunge nu numai nelocuit  de oameni 
totdeauna, ci dezgust toare pentru fiare i 

ri.  
13. Copii ale acestei scrisori s  se dea în 
fiecare ar , ca lege, astfel ca Iudeii s  fie 
gata pentru ziua aceea s  se r zbune pe 
vr jma ii lor».  
14. Curieri, c ri pe cai iu i din 
hergheliile regelui, au alergat repede i cu 

mare grab , cu porunca regelui. Porunca 
a fost vestit i în cetatea Suza.  
15. Mardoheu a ie it de la rege în 
ve minte rege ti de culoare purpurie i 
alb i cu cunun  mare de aur, iar cetatea 
Suza s-a bucurat i s-a veselit.  
16. La Iudei a fost atunci lumin  în case, 
bucurie, veselie i mare pr znuire.  

2 Reg. 22, 29. Iov 18, 6. Ps. 36, 39; 111, 4.  
17. De asemenea în toate rile, prin toate 
cet ile i în toate locurile unde ajunsese 
scrisoarea cu porunca regelui, a fost 
bucurie, veselie, ospe e i pr znuire la 
Iudei. Chiar i dintre popoarele rii mul i 
se f cur  Iudei, pentru c -i cuprinsese 
frica de Iudei.  

Ps. 63, 10.  
CAP. 9 
Iudeii rânduiesc s rb toare. 
1. În luna a dou sprezecea, adic  în luna 
Adar, în a treisprezecea zi, când a sosit 
timpul aducerii la îndeplinire a poruncii 
regelui i a decretului lui ; în ziua aceea, 
când n jduiau du manii Iudeilor s -i 
biruiasc , s-a dovedit dimpotriv  c  
Iudeii i-au ar tat puterea asupra 
du manilor lor ;  

Est. 3, 13.  
2. Atunci Iudeii s-au adunat în toate 
cet ile lor, prin toate rile lui Artaxerxe, 
ca s  pun  mâna pe cei ce le doreau r ul 
i nimeni n-a putut sta împotriva fe ei lor, 

pentru c  frica de Iudei ap sa asupra 
tuturor popoarelor.  
3. Toate c peteniile rilor, satrapii, 
guvernatorii i slujitorii regelui au 
sprijinit pe Iudei, de teama lui Mardoheu,  
4. C ci Mardoheu era mare în casa 
regelui i renumele lui se l ise în toate 

rile, deoarece omul acesta, Mardoheu, 
devenise tot mai puternic.  

Est. 8, 17.  
5. Atunci au stârpit Iudeii pe to i 
du manii lor, ucigând cu sabia, omorând, 
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pierzând i f când cu du manii lor dup  
voia lor.  
6. În cetatea Suza, au ucis Iudeii cinci 
sute de oameni.  

Pild. 11, 8.  
7. Între ace tia au ucis i pe Par andata, 
pe Dalfon, pe Aspata,  
8. Pe Porata, pe Adalia, pe Aridata,  
9. Pe Parma ta, pe Arisai, pe Aridai i pe 
Iezata,  
10. Adic  pe cei zece feciori ai lui Aman, 
fiul lui Hamadata, vr jma ul Iudeilor ; 
dar ei nu i-au pr dat de averile lor.  

Ie . 17, 14.  
11. În acea zi s-a adus la cuno tin  
regelui num rul celor uci i în cetatea 
Suza.  
12. Atunci regele a zis c tre regina Estera 
: «În cetatea Suza, au ucis Iudeii cinci 
sute de oameni i pe cei zece fii ai lui 
Aman. Ce vor fi f cut ei în celelalte ri 
ale regelui ? Care este dorin a ta ? Ea i se 
va împlini. i ce dorin  mai ai ? C  ea î i 
va fi împlinit ».  
13. Estera a r spuns : «De binevoie te 
regele, s  se îng duie Iudeilor celor din 
Suza s  fac  acela i lucru i mâine, pe 
care l-au f cut ast zi, iar pe cei zece fii ai 
lui Aman s -i spânzure».  
14. i a poruncit regele s  se fac  a a ; s-
a dat porunc  în Suza i pe cei zece fii ai 
lui Aman i-au spânzurat.  
15. i s-au adunat Iudeii cei din Suza i 
în  ziua  a  paisprezecea  a  lunii  lui  Adar  i  
au omorât trei sute de oameni, dar la jaf 
nu i-au întins mâinile.  
16. Iar ceilal i Iudei care se aflau în rile 
regelui s-au adunat ca s i apere via a 
lor i s  fie netulbura i de vr jma ii lor. 
Ace tia au omorât din du manii lor 
aptezeci i cinci de mii, iar la jaf nu i-

au întins mâinile.  
17. Aceasta s-a petrecut în treisprezece 
ale lunii lui Adar. În ziua de paisprezece 

a aceleia i luni s-au lini tit i au f cut-o 
zi de osp i de veselie.  
18. Iudeii îns , care se aflau în Suza, s-au 
adunat în ziua de treisprezece i de 
paisprezece ale lunii lui Adar, iar în 
cincisprezece ale ei s-au lini tit i au 

cut-o zi de osp i de veselie.  
19. De aceea Iudeii din provincie, care 
locuiesc în sate neînt rite, petrec ziua de 
paisprezece ale lunii Adar în veselie i 
ospe e, ca zi de s rb toare, trimi ându- i 
daruri unii altora ; iar cei ce tr iesc în 
ora e petrec i ziua de cincisprezece ale 
lunii Adar în mare veselie, trimi ând 
daruri vecinilor.  

Neem. 8, 10.  
20. Dup  aceea Mardoheu a scris toate 
întâmpl rile acestea i a trimis scrisori 
tuturor Iudeilor care erau în rile regelui 
Artaxerxe, la cei de aproape i la cei de 
departe,  
21. Ca s  s rb toreasc  acele zile bune în 
fiecare an, în ziua de paisprezece i de 
cincisprezece ale lunii Adar,  
22. Întrucât acestea sunt zilele în care 
Iudeii au fost l sa i în pace de vr jma ii 
lor i întrucât aceasta este luna în care 
întristarea lor s-a pref cut în bucurie i 
tânguirea în zi de s rb toare. S  fac  dar 
din ele zile de petrecere i de veselie, 
trimi ându- i unii altora daruri i dând 
milostenie la s raci.  
23. i au primit Iudeii cele ce le scrisese 
Mardoheu :  
24.  Cum  Aman,  fiul  lui  Hamadata,  din  
ara Agag, vr jma ul tuturor Iudeilor, se 

gândise s -i ucid i aruncase Pur, adic  
sor , pentru pierderea lor ;  

Est. 3, 7.  
25. Cum Estera a str tut pân  la rege i 
cum regele a poruncit prin scrisoare 
nou , ca uneltirea cea rea a lui Aman, pe 
care o pl nuise el asupra Iudeilor, s  se 
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întoarc  asupra capului lui i s -l 
spânzure pe el i pe fiii lui.  

Est. 9, 14.  
26. De aceea s-au i numit aceste zile 
Purim, de la numirea Pur. Deci, potrivit 
cu toate cuvintele scrisorii i cu toate cele 
ce ei v zuser i cu cele ce se petrecuser  
la ei,  
27. Iudeii au stabilit i au primit pentru ei 
i pentru urma ii lor i pentru cei ce li se 

vor al tura, ca s  s rb toreasc  f  
abatere aceste dou  zile în fiecare an 
dup  rânduial ,  
28. i ca zilele acestea ale Purimului s  
fie pomenite i pr znuite din neam în 
neam, în fiecare familie, la Iudei, în 
fiecare ar i în fiecare cetate.  
29. Regina Estera, fiica lui Abihail i 
Mardoheu Iudeul au scris a doua oar  în 
chip  st ruitor  cele  ce  au  f cut  ei,  ca  s  
înt reasc  scrisoarea despre Purim,  

Est. 2, 15.  
30. i au trimis scrisori tuturor Iudeilor 
din cele o sut  dou zeci i apte de ri 
ale regatului lui Artaxerxe cu cuvinte de 
pace i de credincio ie,  
31. Ca ei s  p zeasc  cu t rie aceste zile 
ale Purimului la vremea lor, precum le 
statorniciser  Mardoheu Iudeul i regina 
Estera, pentru ei i pentru urma ii lor cu 
post i tânguire.  
32. i porunca Esterei înt ri a ezarea 

rb torii Purimului scriind-o în carte.  
CAP. 10 
Lauda lui Mardoheu. 
1. Dup  aceea regele Artaxerxe puse bir 
pe ri i pe insulele m rii.  
2.  De  altfel  toate  faptele  sl vite  i  
atotputernicia lui, cum i ar tarea 
am nun it  a m ririi lui Mardoheu cu 
care-l cinstise regele, sunt scrise în cartea 
Cronicilor regilor Mediei i Persiei.  

3. De asemenea e ar tat acolo c  iudeul 
Mardoheu era al doilea dup  regele 
Artaxerxe, mare înaintea Iudeilor i iubit 
între mul imile fra ilor s i, c ci c uta 
binele poporului s u i vorbea în folosul 
neamului lui. i zicea Mardoheu : «De la 
Dumnezeu a fost aceasta, c  eu mi-am 
adus aminte de visul pe care l-am visat 
despre aceste întâmpl ri, c  n-a r mas 
neîmplinit nimic din el. Izvorul cel mic s-
a f cut râu mare i a fost lumin , soare i 
mul ime de ap  ; acest râu este Estera, pe 
care i-a luat-o de femeie regele i a 

cut-o regin . Iar cei doi balauri sunt eu 
i Aman. Popoarele sunt cei ce s-au unit 
 stârpeasc  numele Iudeilor ; iar 

poporul meu sunt Israeli ii, care au strigat 
tre Dumnezeu i au fost izb vi i. A 

izb vit Dumnezeu pe poporul S u i ne-a 
izb vit Domnul din toate relele acestea. 

vâr it-a Dumnezeu semne i minuni 
mari, cum n-au fost printre neamuri. A a 
a rânduit Dumnezeu doi sor i : unul 
pentru poporul lui Dumnezeu, iar cel lalt 
pentru neamuri. Ace ti doi sor i au ie it 
în ceasul, la vremea i în ziua judec ii 
înaintea lui Dumnezeu i a tuturor 
neamurilor. Atunci i-a adus aminte 
Domnul de poporul S u i a dat dreptate 
mo tenirii Sale. Aceste zile ale lunii lui 
Adar, adic  a paisprezecea i a 
cincisprezecea ale acestei luni, se vor 
pr znui ve nic cu alai, cu bucurie i 
veselie înaintea lui Dumnezeu în poporul 

u Israel». În anul al patrulea al domniei 
lui Ptolomeu i a Cleopatrei, Dositei, care 
se  spune  c  a  fost  preot  i  levit  i  
Ptolomeu, fiul s u, au adus în Alexandria 
aceast  scrisoare despre Purim. Aceast  
scrisoare se spune c  a tâlcuit-o Lisimah, 
fiul lui Ptolomeu, care fusese la 
Ierusalim.  
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CARTEA LUI IOV 
 

CAP. 1 
Relele întâmpl ri ale lui Iov. 
1. Era odat  în inutul Uz un om pe care 
îl chema Iov i acest om era f  prihan  
i  drept  ;  se  temea  de  Dumnezeu  i  se  

ferea de ce este r u.  
Iov 2, 3. Iez. 14, 14, 20. Luc. 1, 6. Iac. 5, 11.  

2. i i s-au n scut apte feciori i trei fete.  
3.  El  avea  apte  mii  de  oi,  trei  mii  de  

mile, cinci sute de perechi de boi i 
cinci sute de asini i mul ime mare de 
slugi. i omul acesta era cel mai de 
seam  dintre to i r ritenii.  
4. Feciorii lui se duceau unul la altul i 

ceau ospe e în casele lor, fiecare la ziua 
lui, i trimiteau s  cheme pe surorile lor 
ca s  m nânce i s  bea cu ei.  
5. i apoi, când ispr veau zilele petrecerii 
lor,  Iov chema i sfin ea pe feciorii  s i  i  
se scula dis-de-diminea i aducea arderi 
de tot, dup  num rul lor al tuturor, c ci 
Iov zicea : «Se poate ca feciorii mei s  fi 

tuit i s  fi cugetat cu p cat 
împotriva lui Dumnezeu». i a a f cea 
Iov mereu.  

Ie . 19, 10. Num. 11, 18.  
6. Dar într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au 
înf at înaintea Domnului i Satan a 
venit i el printre ei.  

3 Reg. 22, 21. Iov 2, 1. Zah. 6, 5. Mat. 18, 10. Apoc. 12, 
10.  

7. Atunci Domnul a zis c tre Satan : «De 
unde vii ?» Iar Satan a r spuns Domnului 
i a zis : «Am dat târcoale pe p mânt i 

m-am plimbat în sus i în jos».  
Mat. 12, 43. 1 Petr. 5, 8.  

8. i Domnul a zis c tre Satan : «Te-ai 
uitat  la  robul  Meu  Iov,  c  nu  este  nici  
unul ca el pe p mânt f  prihan i drept 
i  tem tor  de  Dumnezeu  i  care  s  se  

fereasc  de ce este r u ?»  
Luc. 1, 6.  

9. Dar Satan a r spuns Domnului i a zis : 
«Ore degeaba se teme Iov de Dumnezeu 
?  
10. N-ai f cut Tu gard în jurul lui i în 
jurul casei lui i în jurul a tot ce este al 
lui, în toate p ile i ai binecuvântat 
lucrul mâinilor lui i turmele lui au 
umplut p mântul ?  
11.  Dar  ia  întinde  mâna  Ta  i  atinge-Te  
de tot ce este al lui, s  vedem dac  nu Te 
va blestema în fa  !»  

Iov 2, 5; 19, 21. Is. 8, 21. Mal. 3, 13, 14.  
12.  Atunci  Domnul  a  zis  c tre  Satan  :  
«Iat , tot ce are el este în puterea ta ; 
numai asupra lui s  nu întinzi mâna ta». 

i Satan a pierit din fa a lui Dumnezeu.  
13. i într-o zi, când feciorii i fetele lui 
Iov mâncau i beau vin în casa fratelui lor 
mai mare,  

Eccl. 9, 12.  
14. A sosit un vestitor la Iov i i-a spus : 
«Boii erau la ar tur i asinele p teau pe 
lâng  ei ;  
15. Atunci Sabeenii au n lit asupra lor, 
au pus mâna pe vite, i pe robi i-au trecut 
prin ascu ul sabiei. i am sc pat numai 
eu singur i am venit s i dau de veste !»  
16. Nu a sfâr it vorba bine i altul a sosit 
i a spus : «Focul lui Dumnezeu a c zut 

din cer i a ars oile tale i pe robii t i i i-
a mistuit. i am sc pat numai eu singur i 
am venit s i dau de veste !»  
17. Nu a sfâr it vorba bine i altul a sosit 
i a spus : «Caldeii, împ i în trei cete, 

au dat n val  peste c milele tale i le-au 
ridicat i pe robi i-au trecut prin ascu ul 
sabiei. i am sc pat numai eu singur i 
am venit s i dau de veste !»  
18. Nu sfâr ise vorba bine i altul a sosit 
i a spus : «Feciorii t i i fetele tale 
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mâncau i beau vin în casa fratelui lor 
mai mare,  
19. i iat  c  un vânt puternic s-a stârnit 
dinspre pustiu i a izbit în cele patru 
col uri ale casei i casa s-a pr bu it peste 
tineri i ei au murit. i am sc pat numai 
eu singur i am venit s i dau de veste».  
20.  Atunci  Iov  s-a  sculat  i-a  sfâ iat  
ve mântul, s-a ras pe cap i, c zând la 

mânt, s-a închinat,  
21. i a rostit : «Gol am ie it din 
pântecele mamei mele i gol m  voi 
întoarce în p mânt ! Domnul a dat, 
Domnul a luat ; fie numele Domnului 
binecuvântat !»  

Eccl. 5, 14. În el. 7, 6. Iac. 5, 11. 1 Tim. 6, 7.  
22.  i  întru  toate  acestea,  Iov  nu  a  

tuit i nu a rostit nici un cuvânt de 
hul  împotriva lui Dumnezeu.  

Iov 2, 10.  
CAP. 2 

bdarea lui Iov. 
1. i iar i au venit într-o zi îngerii lui 
Dumnezeu s  se înf eze înaintea 
Domnului i Satan a venit i el printre ei 

 se înf eze înaintea Domnului.  
Iov 1, 6.  

2. i Domnul a zis c tre Satan : «De unde 
vii ?» Iar Satan a r spuns Domnului i a 
zis : «Am dat târcoale pe p mânt i m-am 
plimbat în sus i în jos».  

1 Petr. 5, 8.  
3. i Domnul a zis c tre Satan : «Ai luat 
tu seama la robul Meu Iov ? C  nu este 
nici unul ca el pe p mânt, f  prihan i 
drept i tem tor de Dumnezeu i care s  
se fereasc  de ce este r u. El se ine cu 
putere în statornicia lui i tu M-ai 
înt râtat pe nedrept împotriva lui ca s -l 
pr desc».  

Iov 1, 1. Ier. 20, 14.  
4. Dar Satan a r spuns Domnului i a zis : 
«Cojoc pentru cojoc ! C  tot ce are omul 

 pentru via a lui.  

5. Dar ia întinde- i mâna i atinge-Te de 
osul i de carnea lui ! S  vedem dac  nu 
Te va blestema în fa  !»  

Iov 1, 11.  
6. i Domnul a zis c tre Satan : «Îl dau în 
puterea ta ! Numai nu te atinge de via a 
lui».  
7. Atunci Satan a plecat dinaintea 
Domnului i a lovit pe Iov cu lepr , din 

lpile picioarelor pân  în cre tetul 
capului.  

Iov 7, 5.  
8. i a luat Iov un ciob ca s  se scarpine 
i edea pe gunoi, afar  din ora .  

9. Atunci nevasta lui a zis c tre el : «Te 
ii mereu în statornicia ta ? Blesteam  pe 

Dumnezeu i mori !»  
Tob. 2, 14.  

10. Dar Iov i-a r spuns : «Vorbe ti cum 
ar vorbi una din femeile nebune ! Ce ? 
Dac  am primit de la Dumnezeu cele 
bune, nu vom primi oare i pe cele rele ?» 

i în toate acestea, Iov n-a p tuit de loc 
cu buzele sale.  

Iov 1, 22. Eccl. 7, 14.  
11.  Iar  trei  prieteni  ai  lui  Iov  au  aflat  
despre toate aceste nenorociri care 

duser  peste el i au venit fiecare din 
ara  lui  i  ei  erau  :  Elifaz  din  Teman,  

Bildad din uah i ofar din Naamah. Ei 
se în eleseser  împreun  s  vin  s  
împ rt easc  durerea lui i s -l mângâie.  

Fac. 25, 3.  
12. i când ei i-au ridicat ochii de 
departe nu l-au mai recunoscut. Atunci au 
slobozit glasurile lor, s-au tânguit i i-au 
sfâ iat fiecare ve mântul i i-au pres rat 
capul cu rân .  

2 Reg. 1, 2.  
13. Apoi au ezut pe p mânt, lâng  el, 
apte zile i apte nop i, f  s -i spun  

nici un cuvânt, c ci vedeau cât este de 
mare durerea lui.  
CAP. 3 
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Plângerea lui Iov. 
1. Dup  aceea, Iov a deschis gura sa i a 
blestemat ziua în care s-a n scut.  
2. i Iov a vorbit i a zis :  
3.  «Piar  ziua  în  care  m-am  n scut  i  
noaptea care a zis : un prunc de parte 

rb teasc  s-a z mislit !  
Ier. 20, 14.  

4. Ziua aceea s  se fac  întuneric i 
Domnului  din  cer  s  nu-I  pese  de  ea  i  
lumina s  n-o mai lumineze.  
5. Bezna i umbra mor ii s-o cotropeasc , 
norii s-o înv luiasc i toate negurile s-o 
însp imânte !  
6. Întunericul s  cuprind  noaptea aceea 
i s  nu mai fie pus  în zilele anului i în 

socoteala lunilor s  nu mai intre !  
7. Pustie s  r mân  noaptea aceea i nici 
o bucurie s  nu p trund  în ea !  
8. Blestemat  s  fie de c tre cei ce 
blesteam  zilele,  de  c tre  cei  ce  tiu  s  
descânte Leviatanul.  

Iov 41, 1.  
9. S  se întunece stelele rev rsatului 
zorilor  ei  ;  s  a tepte  lumina  i  nimic  s  
nu vin i s  nu mai vad  genele aurorei,  
10. Pentru c  n-a închis pântecele care m-
a z mislit i n-a ascuns durerea dinaintea 
ochilor mei.  
11. De ce n-am murit când eram în sânul 
mamei mele ? i nu mi-am dat duhul, 
ie ind din pântecele ei ?  

Iov 10, 18. Ier. 20, 18.  
12. De ce m-au primit cei doi genunchi i 
de ce cei doi sâni mi-au dat s  sug ?  
13. C ci acum a  sta culcat i lini tit, a  
dormi i m-a  odihni,  

Eccl. 4, 3.  
14. Cu împ ra ii i cu dreg torii 

mântului, care i-au zidit morminte în 
singur tate,  
15. Sau cu domnitorii care umplu de aur 
i de argint casele lor.  

16.  Sau  de  ce  n-am  fost  o  stârpitur  
aruncat i ascuns , ca acei prunci care n-
au apucat s  vad  lumina ?  

Ps. 57, 8.  
17. Acolo cei nelegiui i se astâmp i 
cei împov ra i se odihnesc.  
18. Acolo cei ce poart  lan uri ajung la 
liman  de  pace  i  nu  mai  aud  glasul  
paznicului.  
19. Mic i mare acolo sunt tot una i 
robul a sc pat de st pânul s u.  
20. Pentru ce d  Dumnezeu lumina vie ii 
celui nenorocit i zile celor cu sufletul 
am rât ;  
21. Celor ce a teapt  moartea, i ea nu 
vine, i care scormonesc dup  ea mai 
mult ca dup  o comoar  ;  

Apoc. 9, 6.  
22. Celor ce se bucur  cu bucurie mare i 
sunt plini de fericire, fiindc  au g sit un 
mormânt ;  
23. Celui care nu tie încotro s  mearg i 
pe care îl îngr de te Dumnezeu de jur-
împrejur ?  
24. Gemetele mele sunt pâinea mea i 
vaietele mele curg ca apa.  
25. De ceea ce m  tem, aceea mi se 
întâmpl i de ceea ce mi-e fric  tocmai 
de aceea am parte.  

Pild. 28, 14.  
26. N-am nici tihn , nici odihn , nu-mi 

sesc nici o pace i zbuciumul m  
st pâne te».  
CAP. 4 
Elifaz mustr  pe Iov. 
1. Atunci Elifaz din Teman a deschis 
gura i a zis :  

Iov 15, 1; 22, 1.  
2. «S i vorbim ori s  nu- i vorbim ? 
Necazul t u e crâncen ! Dar cine ar putea 

i în bu e cuvintele ?  
3. Iat , tu d deai înv tur  multora i 
înt reai multe mâini sl bite.  

Evr. 12, 12.  
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4. Cuvintele tale au inut în sus pe cei ce 
erau s  cad i tu ai înt rit genunchii care 
se cl tinau.  

Is. 35, 3.  
5. Acum când i-a venit i ie rândul, e ti 
la strâmtorare i i-ai pierdut firea ; acum 
când lovitura te-a ajuns, te-ai sp imântat 
!  
6. Frica ta de Dumnezeu nu- i d  
încredere i des vâr irea c ilor tale nu- i 

 n dejde ?  
7.  Ia  adu- i  aminte,  care  nevinovat  s-a  
pr dit i unde le-a pierit urma celor 
drep i în fa a lui Dumnezeu ?  
8. Dup  cum am v zut eu, numai cei ce 
ar  nelegiuirea i seam  r utatea au 
parte de asemenea roade.  

Iov 15, 35. Ps. 7, 14; 128, 3. Pild. 22, 8.  
9. La porunca Domnului, ei vor pieri, de 
suflarea mâniei Lui se vor stinge.  

2 Reg. 22, 16. Is. 11, 4. 2 Tes. 2, 8.  
10. R cnetul leului i glasul leopardului, 
precum i din ii puilor de lei se sf râm .  

Ps. 57, 6. Naum 2, 13.  
11.  Leul  b trân  moare  c  nu  mai  are  ce  
mânca i puii leoaicei se risipesc.  
12.  O  oapt  a  r zbit  pân  la  mine  i  
urechea mea a prins ceva din ea.  
13. În spaimele care vin din n lucirile 
nop ii, atunci când somn adânc se las  
peste oameni,  

Iov 33, 15.  
14. Cutremur m-a apucat i fiori mi-au 
scuturat toate oasele.  

Dan. 10, 8.  
15. Atunci un duh a trecut prin fa a mea ; 
tot p rul mi s-a zbârlit de groaz .  
16. A stat drept în picioare, dar n-am tiut 
cine este ; o umbr  este înaintea ochilor 
mei, i aud o voce u oar  care zice :  
17.  «Un om poate  s  fie  drept  în  fa a  lui  
Dumnezeu ? O f ptur  omeneasc  este ea 
curat  înaintea Celui ce a zidit-o ?  

Iov 9, 2; 15, 15; 25, 4.  
18. Dac  El nu se încrede în slujitorii S i 
i dac  g se te vin  chiar îngerilor S i,  

Iov 15, 15-16. 2 Petr. 2, 4. Iuda 1, 6.  
19. Cu cât mai vârtos celor ce locuiesc în 
locuin e de lut, a c ror obâr ie este în 

rân i pe care îi strive te ca pe o molie.  
Iov 13, 28; 25, 6. 2 Cor. 5, 1.  

20. De diminea  pân  seara sunt 
zdrobi i, pier pe vecie f  s -i scape 
nimeni.  

Iov 15, 33. Ps. 36, 2, 36.  
21. Mor, dar nu mor de prea mult  
în elepciune».  
CAP. 5 
Fericit este omul pe care Dumnezeu îl 
mustr . 
1. Strig  acum, dac  o fi cineva care s i 

spund . C tre care din sfin ii îngeri te 
vei îndrepta ?  
2. Mânia ucide pe cel f  de minte, iar 
aprinderea omoar  pe cel r cit.  
3. Am v zut pe nebun prinzând r cin  
i pe loc am blestemat s la ul lui :  

Ps. 36, 35-36.  
4. S  se dep rteze copiii lui de orice 
izb vire i s  fie c lca i în picioare la 
poart i nimeni s  nu le vin  într-ajutor.  
5. Seceri ul lui s -l m nânce fl mânzii i 

-l duc  cu ei în ascunzi uri i toat  
averea lui s-o soarb  înseta ii !  
6.  Pentru  c  nelegiuirea  nu  iese  din  

mânt i necazul nu r sare din pulbere,  
7. Ci omul î i na te singur suferin a, 
precum  vulturii  se  ridic  în  aer,  prin  
puterile lor ;  

Iov 14, 1.  
8. Dar eu alerg la Dumnezeu i Lui Îi ar t 
necazul meu.  
9. El face lucruri mari i nep trunse, 
lucruri minunate i f  num r.  

Iov 9, 10; 37, 5. Ps. 71, 20; 144, 3.  
10. El d  ploaie pe p mânt i trimite ap  
pe câmpii.  

Iov 36, 27. Ps. 103, 10; 146, 8.  
11. El înal  pe cei smeri i i izb ve te pe 
cei nec ji i.  

Luc. 1, 52.  
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12. El destram  planurile celor vicleni i 
cu mâinile lor nu pot s  izbândeasc .  

Neem. 4, 15. Ps. 32, 10. Is. 44, 25. 1 Cor. 3, 19.  
13. El prinde pe în elep i în iste imea lor 
i sfatul celor în el tori iese prost.  

2 Reg. 17, 14. Pild. 21, 30. Ier. 8, 9. 1 Cor. 3, 20.  
14. Ziua în amiaza mare dau de întuneric 
i umbl  ca pe timp de noapte în ceas de 

zi.  
Deut. 28, 29. Rom. 1, 21.  

15. Dar Dumnezeu scap  din gura lor pe 
omul dos dit i din mâna celui puternic 
pe cel s rac.  
16. Astfel, s rmanul prinde n dejde i 
nedreptatea î i închide gura.  

Ps. 106, 42.  
17. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl 
mustr  ! i s  nu dispre uie ti certarea 
Celui Atotputernic.  

Ps. 93, 12. Pild. 3, 11. Iac. 1, 12. Evr. 12, 5. Apoc. 3, 19.  
18. C ci El r ne te i El leag  rana, El 
love te i mâinile Lui t duiesc.  

Deut. 32, 39.  
19. De ase ori din nevoi te va scoate, iar 
a aptea oar , r ul te va ocoli.  

Ps. 90, 15. Is. 43, 1.  
20. În timp de foamete, te va sc pa de la 
moarte i în b lie din primejdia sabiei.  

Ps. 32, 19; 36, 19.  
21. Vei fi la ad post de biciul bârfelii i 
nu te vei teme de pr d când va veni.  

Ps. 54, 22. Pild. 26, 22.  
22. Î i vei râde de pustiire i de foamete i 
nu- i va p sa de fiarele p mântului.  
23. C ci vei avea leg mânt cu pietrele 
câmpului i fiara s lbatic  va tr i cu tine 
în pace.  

Ps. 90, 12. Is. 11, 6. Os. 2, 20.  
24. Tu vei ti cortul t u la ad post i când 

i vei cerceta locuin a nu vei avea 
dezam gire.  
25. Vei ti c  urma ii t i sunt numero i i 

 odraslele tale sunt multe ca iarba 
mântului.  

26. Sosi-vei la mormânt, la adânci 
trâne e, ca o ir  de grâu strâns  la 

vremea ei.  

27. Iat  ceea ce am cercetat i a a este. 
Ascult i înva  spre folosul t u».  
CAP. 6 
Iov r spunde lui Elifaz. 
1. Atunci Iov a r spuns i a gr it :  
2. «O, dac  durerea mea s-ar cânt ri i 
nenorocirea mea ar fi pus  la cântar !  
3. i fiindc  este mai grea decât nisipul 

rilor, de aceea cuvintele mele sunt 
bâlbâite !  

Pild. 27, 3.  
4. Pentru c  s ge ile Celui Atotputernic 
stau înfipte în mine i duhul meu bea 
veninul lor, de aceea spaimele lui 
Dumnezeu vin cete-cete împotriva mea.  

Deut. 32, 23. Ps. 37, 2; 44, 6.  
5. Zbiar  m garul s lbatic când e lâng  

unea verde ? Muge te boul când st  
lâng  nutre  ?  
6. Po i s  m nânci ce n-are sare f  sare 
? Are vreun gust albu ul oului ?  
7. Sufletul meu n-a voit s  se ating  de 
ele ; inima mea s-a dezgustat de pâinea 
mea.  
8. Cine îmi va d rui îndeplinirea 
rug ciunii mele i va face ca Dumnezeu 

-mi dea ce a tept,  
9. i s  primeasc  s  m  sf râme i s i 
întind  mâna i s  m  nimiceasc  !  

Iov 7, 16; 13, 21.  
10. Dar va fi înc  o mângâiere pentru 
mine i voi tres lta, de i împov rat de 
dureri nemiloase, fiindc  n-am ascuns 
poruncile Celui Sfânt.  
11. Ce putere mai am ca s  a tept i ce 
viitor mai am ca s  prelungesc via a mea 
?  
12. T ria mea este t ria pietrelor ? Trupul 
meu este oare de aram  ?  

1 Cor. 10, 13.  
13. A  putea g si vreun sprijin în mine i 
tot ajutorul n-a fugit, oare, departe de 
mine ?  
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14. Celui ce este în suferin  i se cuvine 
mila prietenului s u, dar el uit  teama de 
Cel Atotputernic.  
15. Fra ii mei s-au ar tat în el tori ca un 
puhoi, ca albia puhoaielor repezi.  

Iov 19, 13. Ps. 87, 19.  
16. Erau acoperite de ghia , z pada 
st tea gr mad  peste ele ;  
17. Dar cum se tope te z pada, ele i 
seac i, cum se înc lze te, ele se usuc  
pe loc.  
18. Caravanele se abat din drumul lor, ele 
înainteaz  în pustiu i se r cesc.  
19. Caravanele din Tema a teapt , 
convoaiele din Saba n jduiesc în ele.  
20. i sunt uimi i c  au avut încredere ; 
când sosesc lâng  uscatele puhoaie sunt 
uimi i.  
21. A a a i fost i voi acum pentru mine : 

 scutur  spaima i v  este fric  !  
22. Nu cumva v-am zis : Da i-mi de 
poman i împ i din averile voastre 
pentru mine ?  
23. Sau sc pa i-m  din mâna unui 
du man sau r scump ra i-m  din mâna 
tiranilor ?  
24. Fi i înv torii mei i eu voi t cea ; 

muri i-m  unde este p catul meu !  
25. Cât de îmbietoare sunt cuvintele 
întregimii suflete ti ! Dar ce judec  
judecata care vine de la voi ?  
26. Cugeta i voi s  face i judecata 
vorbelor ? Duc -se în vânt cuvintele unui 
dezn jduit !  

Iov 16, 6.  
27. Voi n stui i pe orfan, voi 
împov ra i pe prietenul vostru.  
28. i acum întreba i i v  întoarce i c tre 
mine i în fa a voastr  nu voi spune 
minciun  !  
29. Cerceta i din nou ! Nu este nici o 
viclenie ! Cerceta i din nou ! Dreptatea 
mea este mereu aici !  

30. Este oare vreo strâmb tate pe limba 
mea i cerul gurii mele nu va deosebi el 
ce este r u i ce este amar ?  
CAP. 7 
Iov se tânguie te de tic lo ia omului. 
1. Oare omul pe p mânt nu este ca într-o 
slujb  ost easc i zilele lui nu sunt ca 
zilele unui simbria  ?  

Iov 14, 6.  
2. El este asemenea robului care suspin  
dup  umbr , asemenea n imitului care- i 

teapt  simbria.  
3. Astfel i eu am avut parte de luni de 
durere, i mi-au fost date nop i de 
suferin .  
4. Dac  m  culc, zic : Când va veni ziua ? 
Dac  m  scol, m  întreb : Când va veni 
seara ? i sunt n dit de fel de fel de 
ar ri pân  la asfin it.  

Deut. 28, 67.  
5. Trupul meu e plin de p duchi i de 
solzi de murd rie ; pielea mea crap i se 
zbârce te.  

Iov 2, 7.  
6. Zilele mele au fost mai grabnice ca 
suveica  i  s-au  ispr vit,  fiindc  firul  s-a  
terminat.  

Iov 8, 9. Ps. 89, 5-6. Is. 38, 12. Iac. 4, 14.  
7. Adu- i aminte, Doamne, c  via a mea e 
o suflare, c  ochiul meu nu va mai vedea 
fericirea.  
8. Ochiul celui ce m  vedea nu m  va mai 

ri ; ochii T i m  vor c uta, dar eu nu 
voi mai fi.  

Ps. 38, 17.  
9. Negura se risipe te, piere, tot astfel cel 
ce coboar  în iad nu mai vine înapoi.  
10. Nu se mai înapoiaz  în casa sa i 
locuin a sa nu-l mai cunoa te.  

Ps. 101, 16. În el. 2, 1.  
11. Drept aceea nu voi pune straj  gurii 
mele, ci voi vorbi întru dezn dejdea 
duhului meu i m  voi plânge întru 
am ciunea inimii mele.  
12. Sunt eu, oare, oceanul sau balaurul 
din ocean, ca s  pui s  m  p zeasc  ?  
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13.  Când  gândesc  :  Patul  meu  m  va  
odihni, culcu ul meu îmi va alina 
durerile,  
14. Atunci Tu m  sp imântezi cu vise i 

 îngroze ti cu n luciri.  
15. Pentru aceea, sufletul meu ar vrea 
mai bine treangul, mai bine moartea 
decât aceste chinuri.  
16. M  ispr vesc, nu voi tr i în veac ; 
las -m , c ci zilele mele sunt o suflare.  
17. Ce este omul, ca s i ba i capul cu el 
i ca s -i dai luarea Ta aminte ?  

Ps. 8, 5; 143, 3.  
18. De ce îl cercetezi în fiecare diminea  
i de ce îl urm re ti în orice clip  ?  

19. Când vei înceta s  m  prive ti ? Când 
îmi vei da r gaz s -mi înghit saliva ?  
20. Dac  am gre it, ce i-am f cut ie, 

zitorule de oameni ? De ce m-ai luat 
int  pentru s ge ile Tale i de ce i-am 

ajuns povar  ?  
Iov 9, 29.  

21. De ce nu îng dui gre eala mea i nu 
la i s  treac  f delegea mea ? Degrab  

 voi culca în rân  ; m  vei c uta, dar 
nu m  vei mai g si».  
CAP. 8 
Bildad mustr  pe Iov. 
1. Atunci Bildad din uah a r spuns i a 
zis :  

Iov 18, 1; 25, 1.  
2. «Pân  când vei tot vorbi astfel de 
lucruri i cuvintele din gura ta vor izvorî 
ca vijelia ?  
3. Dumnezeu o s  încovoaie ce e drept ? 
Cel Atotputernic o s  strâmbe El 
dreptatea ?  

Deut. 32, 4. 2 Paral. 19, 7. Dan. 9, 14. Rom. 3, 8.  
4. Dac  feciorii t i au p tuit fa  de El, 
El i-a l sat s  se pr bu easc  sub povara 
nelegiuirii lor.  
5. Dar tu dac  vii la Dumnezeu, dac  te 
rogi de Cel Atotputernic,  

Iov 22, 23.  

6. Dac  e ti nevinovat i f  pat , atunci 
de bun  seam  c  va veghea asupra ta i 
va cl di la loc casa drept ii tale  
7. i starea ta cea veche va fi nimica 
toat , atât de mult vei fi deasupra în 
starea ta cea nou .  

Iov 42, 10.  
8. Întreab  pe cei care au fost înaintea 
noastr i ia aminte la cele tr ite i p ite 
de p rin i.  

Deut. 4, 32.  
9.  C ci  noi  suntem  de  ieri  i  nu  tim  
nimic, c ci zilele noastre pe p mânt nu 
sunt decât o umbr .  

Iov 14, 2. Ps. 101, 12; 143, 4.  
10. Ei î i vor da înv tur , ei î i vor gr i 
i  din  inima  lor  î i  vor  cuvânta  unele  ca  

acestea :  
11. Oare papura cre te f  balt i 
rogozul f  umezeal  ?  
12. Pe când înc  este în floare i nu este 

iat, el se usuc , mai înainte decât orice 
buruian .  

Ps. 128, 6. Ier. 17, 6.  
13. Tot a a se întâmpl  cu to i aceia care 
uit  pe Dumnezeu i a a se ve teje te 

dejdea celui nelegiuit.  
Ps. 111, 10. Pild. 10, 28.  

14. Încrederea lui e spulberat i bizuin a 
lui este o pânz  de p ianjen.  
15. Se sprijin  pe casa sa, dar ea nu se 
ine ; se aga  de ea, dar casa se pr vale.  

16. St  plin de suc în fa a soarelui i în 
gr dina unde este î i întinde vl starii ;  
17. R cinile lui se împletesc cu pietrele 
i se înfig în adâncul stâncilor.  

18.  Dac  îl  smulgi  din  loc,  locul  îl  
duie te : Nu te-am v zut niciodat  !  

19.  Iat -l  acum  putred,  pe  c rare,  i  din  
mânt r sar al i vl stari.  

20. Dumnezeu nu dispre uie te pe cel 
des vâr it i nu ia de mân  pe r uf tori.  

Ps. 36, 17-18.  
21. Gura ta va fi plin  înc  o dat  de 
râsete i buzele tale de veselie.  
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22. Cei ce te ur sc se vor înve mânta în 
ru ine i cortul celor r i va pieri !»  

Ps. 34, 26.  
CAP. 9 
Ap rarea lui Iov. 
1. Atunci Iov a r spuns i a zis :  
2. « tiu bine c  a a este ; c ci cum ar 
putea un om s  fie drept înaintea lui 
Dumnezeu ?  

Iov 4, 17; 25, 4. Ps. 142, 2. 1 Cor. 4, 4.  
3. Dac  ar fi s  se certe cu El, din o mie 
de lucruri n-ar putea s -I r spund  nici la 
unul singur.  

Ie . 34, 7. Eccl. 5, 10.  
4.  A  Lui  este  în elepciunea  i  
atotputernicia ; cine ar putea s -I stea 
împotriv i s  r mân  teaf r ?  

Iov 37, 23. Fapt. 9, 5.  
5. El mi  mun ii din loc f  ca ei s  
prind  de veste c  El i-a r sturnat în 
mânia Lui.  

Ier. 51, 25. Mat. 17, 20.  
6. El zguduie p mântul din temelia lui, 

a încât stâlpii lui se clatin .  
7. El porunce te soarelui i soarele nu se 
mai ridic . El pune pecetea Lui asupra 
stelelor.  

Iosua 10, 13. 4 Reg. 20, 11.  
8. El singur este Cel ce întinde cerurile i 
umbl  pe valurile m rii.  

Ier. 51, 15. Mat. 14, 25.  
9. El a zidit Carul mare, Rali a, Pleiadele 
i c rile stelelor de miaz zi.  

Iov 38, 31.  
10. El a f cut lucruri mari i nep trunse i 
minuni f  de num r.  

Iov 5, 9. Rom. 11, 33.  
11. Iat , dac  trece pe lâng  mine, eu nu-
L v d, i dac  se strecoar , eu nu-I prind 
de veste.  
12. Dac  ia i ridic , cine va putea s -L 
opreasc i cine-I va zice : Ce ai f cut ?  

Is. 10, 15; 14, 27; 43, 13. Dan. 4, 32.  
13. Dumnezeu nu- i înfrâneaz  mânia Sa 
i sub El se încovoaie to i slujitorii 

mândriei.  
Naum 1, 6.  

14. i eu atunci cum o s -I r spund i ce 
cuvinte o s  aleg ?  
15. Chiar dac  a  avea dreptate, nu-I voi 

spunde, ci m  voi ruga judec torului.  
Iov 10, 7.  

16.  Chiar  dac  m-ar  asculta,  când  Îl  
chem, tot n-a  putea s  cred c  ascult  
glasul meu,  
17. C ci El m  sf râm  ca sub furtun i 
înmul te f  cuvânt r nile mele.  
18.  El  nu-mi  d  r gaz  s  r suflu  i  m  
adap  cu am ciune.  
19. Dac  este vorba de putere, El este Cel 
puternic. Dac  este vorba de judecat , 
cine m  va ap ra ?  
20. Oricât  dreptate a  avea, gura mea m  
va osândi i dac  sunt f  prihan  ea m  
scoate vinovat.  
21. Sunt oare des vâr it ? Eu singur nu 

 cunosc pe mine i via a mea o 
dispre uiesc.  

1 Cor. 4, 4.  
22. Pentru aceea am zis : Tot una este ! 
El nimice te pe cel des vâr it i pe cel 
viclean.  

Iov 34, 9.  
23. Dac  o nenorocire aduce moartea 
deodat , ce-I pas  Lui de dezn dejdea 
celor f  de vin  ?  
24. Dac  o ar  a înc put pe mâna unui 
om viclean, El acoper  fa a judec torilor 

i. i dac  nu El, cine atunci ?  
25. Zilele mele sunt mai grabnice decât 
un aduc tor de ve ti i au fugit f  s  
vad  fericirea.  

Iov 7, 7. Ps. 89, 10-11. 1 Cor. 7, 29.  
26. S-au strecurat ca ni te b rci de 
papur , ca un vultur care se n puste te 
asupra pr zii sale.  

În el. 5, 11.  
27. Dac  zic : Vreau s -mi uit suferin a, 

-mi schimb înf area i s  fiu voios,  
28. Sunt n dit de teama chinurilor 
mele, tiind bine c  Tu nu m  vei scoate 
nevinovat.  
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29. Dac  sunt vinovat, de ce s  m  mai 
trudesc zadarnic ?  

Iov 7, 20.  
30. Dac  m-a  sp la cu z pad i mi-a  
cur i mâinile cu le ie,  

Ps. 72, 13. Ier. 2, 22.  
31. Atunci Tu tot m-ai cufunda în noroi, 
încât i ve mintele mele s-ar scârbi de 
mine.  
32. C ci Dumnezeu nu este un om ca 
mine, ca s  stau cu El de vorb i ca s  
mergem împreun  la judecat .  

Eccl. 6, 10. Ier. 49, 19.  
33. Între noi nu se afl  un al treilea care 

i pun  mâna peste noi amândoi  
34. i care s  dep rteze varga Sa de 
deasupra capului meu, a a încât groaza 
Lui s  nu m  mai tulbure ;  

Ps. 88, 32.  
35. Atunci a  vorbi i nu m-a  mai teme 
de El. Dar nu este a a i eu sunt singur cu 
mine însumi.  

1 Cor. 4, 4.  
CAP. 10 
Iov se tânguie te de necazul s u. 
1. Sufletul meu este dezgustat de via a 
mea. Voi l sa s  curg  slobod  tânguirea 
mea i voi vorbi întru suferin a sufletului 
meu.  
2. Voi spune c tre Domnul : Nu m  
osândi ; l mure te-m , s tiu pentru ce 
Te cer i cu mine.  

Iov 34, 10.  
3.  Care  e  folosul  T u,  când  e ti  aprig  i  
dispre uie ti f ptura mâinilor Tale i e ti 
surâz tor la sfatul celor r i ?  
4.  Ai  Tu  ochi  materiali  i  vezi  lucrurile  
precum le vede omul ?  

1 Reg. 16, 7.  
5. Zilele Tale sunt oare ca zilele omului 
i anii T i ca anii omene ti,  

Ps. 101, 28.  
6. Ca s  cercetezi f delegea mea i s  
cau i p catul meu,  
7. Când tii bine c  nu sunt vinovat i c  
nimeni nu m  poate sc pa din mâna Ta ?  

Iov 9, 15. Tob. 13, 2. În el. 16, 5.  
8. Mâinile Tale m-au f cut i m-au zidit 
i apoi Tu m  nimice ti în întregime.  

Iov 14, 15. Ps. 118, 73.  
9. Adu- i aminte c  m-ai f cut din p mânt 
i c  m  vei întoarce în rân .  

Fac. 2, 7; 3, 19.  
10. Nu m-ai turnat oare ca pe lapte i nu 
m-ai închegat ca pe ca  ?  
11. M-ai îmbr cat în piele i în carne, m-
ai esut din oase i din vine ;  

Ps. 138, 13. 2 Mac. 7, 11.  
12. Apoi mi-ai dat via , i bun voin a Ta 
i purtarea Ta de grij  au inut vie 

suflarea mea,  
13. i ceea ce Tu ineai ascuns în inima 
Ta, iat tiu acum gândul T u :  

Marc. 10, 27. Iac. 5, 5.  
14. Dac  p tuiesc, Tu m  supraveghezi 
i nu m  dezvinov ti de gre eala mea.  

Ps. 89, 8.  
15. Dac  sunt vinovat este amar de mine 
i dac  sunt drept nu cutez s  ridic capul, 

ca  unul  ce  sunt  s tul  de  ocar i  sunt  
ap sat de necazuri.  

Iov 35, 2.  
16. i astfel f  vlag  cum sunt, Tu m  
vânezi ca un leu i din nou Te ar i 
minunat fa  de mine.  
17. Tu înnoie ti du nia Ta împotriva 
mea. Tu spore ti mânia Ta asupr -mi ca 
ni te  o tiri  primenite  care  se  lupt  cu  
mine.  

Iov 19, 12.  
18. De ce m-ai scos din sânul mamei 
mele ? A  fi murit i nici un ochi nu m-ar 
fi v zut !  

Iov 3, 11. Ier. 20, 14.  
19.  A  fi  fost  ca  unul  care  n-a  fost  
niciodat i din pântecele mamei mele a  
fi trecut în mormânt.  
20. Nu sunt oare zilele mele destul de 
pu ine ? D -Te la o parte ca s  pot s -mi 
vin pu in în fire,  

Ps. 38, 18.  
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21.  Mai  înainte  ca  s  plec  spre  a  nu  m  
mai întoarce din inutul întunericului i al 
umbrelor mor ii,  

Iov 16, 22. Ps. 87, 6, 13.  
22. ara de întuneric i neorânduial  
unde lumina e totuna cu bezna».  

Iov 3, 19. Is. 5, 14.  
CAP. 11 
Iov învinov it de f rnicie. 
1. Atunci ofar, din Naamah, a luat 
cuvântul i a vorbit :  

Iov 2, 11; 20, 1.  
2.  «Cel  ce  în ir  atâtea  vorbe  s  nu  
primeasc  nici un r spuns i tocmai 
vorb re ul s  aib  dreptate ?  

Pild. 10, 14.  
3. Toate câte le-ai spus îi vor face pe 
oameni s  tac i vei râde de ei, f  ca 
nimeni s  te înfrunte ?  
4. Fiindc  tu zici : Credin a mea este 
curat i în ochii T i n-am nici o vin .  
5. Dar cine va face pe Dumnezeu s  
vorbeasc , s  Î i deschid  buzele spre 
tine,  
6. i s i dest inuiasc  tainele 
în elepciunii ? (c ci ele sunt cu anevoie 
de  în eles)  ;  atunci  de-abia  vei  ti  c  
Dumnezeu î i cere socoteal  de gre eala 
ta.  

Ps. 50, 7.  
7. Descoperi-vei tu care este firea lui 
Dumnezeu ? Urca-vei tu pân  la 
des vâr irea Celui Atotputernic ?  

Rom. 11, 33. 1 Cor. 2, 10.  
8. Ea este mai înalt  decât cerurile. i ce 
vei face tu ? Ea este mai adânc  decât 
împ ia mor ii. Cum vei p trunde-o tu ?  

Ps. 138, 7. Ier. 23, 24.  
9. M sura ei este mai lung  decât 

mântul i mai lat  decât marea.  
10. Dac  trece cu vederea, dac ine 
ascuns, dac  d  pe fa , cine poate s -L 
opreasc  ?  
11. El cunoa te pe cei ce tr iesc din 
în el ciune, El vede nedreptatea i o ine 
în seam  ;  

Ps. 93, 9-11.  
12.  Astfel  deci  un  om f  minte  câ tig  
în elepciune, precum puiul de asin ajunge 
asin mare.  
13. Cât despre tine, dac  inima ta e 
credincioas i dac  întinzi mâinile c tre 
El,  
14. i dep rtezi de mâna ta f delegea ei 
i nu rabzi s  locuiasc  nedreptatea în 

corturile tale,  
Is. 1, 16-18.  

15. Atunci vei ridica fruntea ta f  pat  
pe ea, vei fi puternic i f  fric .  

1 Ioan 3, 21.  
16. Fiindc  vei uita necazul t u de azi i-
i vei aduce aminte de el numai ca de 

ni te ape, care au fost i au trecut.  
Ier. 12, 11.  

17.  i  via a  ta  va  înflori  mai  mândr  
decât miezul zilei, iar întunericul se va 
face rev rsat de zori.  

Ps. 36, 6. Is. 58, 8.  
18. Atunci tu vei fi la ad post, c ci vei fi 
plin  de  n dejde,  te  vei  sim i  ocrotit  i  te  
vei culca f  grij .  
19. Te vei întinde f  ca s  te 
strâmtoreze nimeni i mul i vor r sf a 
obrazul t u.  

Lev 26, 5. Ps. 4, 8; 90, 7.  
20. Dar ochii nelegiui ilor tânjesc i loc 
de sc pare nu au, iar n dejdea este când 

i vor da sufletul».  
Iov 8, 13; 14, 19.  

CAP. 12 
Iov se ap  înaintea lui ofar i a 
prietenilor s i. 
1. Atunci Iov a r spuns i a zis :  
2. «Cu adev rat numai voi sunte i 
în elep i i în elepciunea va muri o dat  
cu voi.  
3. Dar i eu am minte ca voi i nu sunt 
mai prejos decât voi i cine nu cunoa te 
lucrurile pe care mi le-a i spus ?  

Iov 13, 2.  
4. Eu am ajuns pricin  de batjocur  
pentru prietenul meu, eu care chem pe 
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Dumnezeu i c ruia El r spunde : cel 
drept, cel f  vin  e pricin  de râs.  

Iov 17, 6. În el. 5, 3.  
5. S  dispre uim nenorocirea (gândesc cei 
ferici i)  ;  înc  o  lovitur  celor  ce  se  
poticnesc.  
6. Foarte lini tite stau i sunt corturile 
jefuitorilor i cei ce mânie pe Dumnezeu 
sunt plini de încredere, ca unii care au 

cut din pumnul lor un dumnezeu.  
Iov 21, 7. Ps. 72, 3. Ier. 12, 1.  

7. Dar ia întreab  dobitoacele i te vor 
înv a, i p rile cerului, i te vor l muri 
;  
8. Sau vorbe te cu p mântul, i- i va da 
înv tur i pe tii m rii î i vor istorisi cu 
de-am nuntul.  
9. Cine nu cunoa te din toate acestea c  
mâna Domnului a f cut aceste lucruri ?  

Pild. 16, 4. Am. 3, 6.  
10.  În  mâna  Lui  El  ine  via a  a  tot  ce  
tr ie te i suflarea întregii omeniri.  

Ps. 103, 29. Dan. 5, 23. Fapt. 17, 25, 28. Evr. 12, 9.  
11. Urechea nu deosebe te ea cuvintele 
tot a a, precum cerul gurii deosebe te 
mâncarea ?  

Iov 34, 3.  
12. Oare nu la b trâni s luie te 
în elepciunea i priceperea nu merge 
mân  în mân  cu vârsta înaintat  ?  

Iov 15, 10.  
13. La Dumnezeu se afl  în elepciunea i 
puterea ; sfatul i p trunderea sunt ale 
Lui.  

Dan. 2, 20. În el. 7, 22, 25.  
14. Ceea ce d râm  El, nimeni nu mai 
zide te la loc i pe cine-l închide, nimeni 
nu poate s -l mai deschid .  

Is. 22, 22; 25, 2. Apoc. 1, 18; 3, 7.  
15. Dac  opre te apele pe loc, ele scad i 
pier ; dac  le d  drumul, ele r stoarn  
lumea ;  

Fac. 7, 11.  
16. T ria i în elepciunea sunt la El. El 
este st pân i peste r cit i peste cel ce-l 
face s  r ceasc .  

17. El gone te pe sfetnici în picioarele 
goale i pe judec tori îi arunc  prad  
nebuniei.  

Is. 29, 14.  
18. El destram  puterea împ ra ilor i 
pune cing toare de frânghie în jurul 
coapselor lor.  

Dan. 2, 21.  
19. El gone te pe preo i în picioarele 
goale i d  peste cap pe cei puternici.  
20. El taie vorba celor me teri la cuvânt 
i ia mintea celor b trâni.  

2 Tes. 2, 11.  
21. El face de ocar  pe cei mari i 
sl be te încing toarea celor voinici.  

Ps. 106, 40. Is. 28, 15; 40, 23.  
22. El scoate din întuneric lucrurile 
ascunse i aduce la lumin  ceea ce era 
acoperit de umbr .  

Dan. 2, 22. Mat. 10, 27. Luc. 8, 17; 12, 2.  
23.  El  spore te  neamurile  i  apoi  le  
pierde, El le las  s  se întind i apoi le 
strâmtoreaz .  
24. El scoate din min i pe c peteniile 
popoarelor i îi las  s  r ceasc  în 
singur i f  c ri.  

Ps. 75, 12. Is. 23, 11.  
25. Acolo ei orbec iesc în întuneric, f  
nici o lumin , c ci Dumnezeu îi las  s  se 
împleticeasc  aidoma celui ce s-a 
îmb tat.  

Is. 29, 9; 59, 10.  
CAP. 13 
Iov cere ca Dumnezeu s -i dea pe fa  

catele. 
1. De bun  seam , ochiul meu a v zut 
toate acestea, urechea mea le-a auzit i le-
a în eles.  
2.  Ceea  ce  ti i  voi,  tiu  i  eu  i  nu  sunt  
deloc mai prejos decât voi.  

Iov 12, 3; 15, 9.  
3. Dar eu vreau s  vorbesc cu Cel 
Atotputernic, vreau s -mi ap r pricina 
înaintea lui Dumnezeu.  
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4. C ci voi sunte i ni te n scocitori ai 
minciunii, sunte i cu to ii ni te doctori 
neputincio i !  

Iov 16, 2.  
5. Ce bine ar fi fost dac  a i fi t cut ! Cât  
în elepciune ar fi fost din partea voastr  !  

Pild. 17, 28.  
6. Asculta i acum ap rarea mea i b ga i 
de seam  la rostirea buzelor mele.  
7. Oare de dragul lui Dumnezeu spune i 
voi lucruri strâmbe i spre ap rarea Lui 
croi i minciuni ?  
8. Voi i s ine i cu El i s  fi i ap torii 
Lui ?  
9. i dac  ar fi ca s  v  cerceteze, ar fi 
bine de voi, sau vre i s -L în ela i cum 
în ela i un om ?  
10. Desigur El v  va osândi dac  în 
ascuns vre i s  fi i p rtinitori cu El.  

Deut. 10, 17.  
11. M re ia Lui oare nu v  înfrico eaz i 
groaza Lui nu va c dea oare peste voi ?  
12. Rostirile voastre au t ria cenu ei. 

spunsurile voastre se prefac în noroi.  
13. Închide i gura în fa a mea i eu voi 
vorbi, orice ar fi s  se întâmple.  
14. Drept aceea îmi voi lua în din i 
carnea mea i via a mea o pun în mâna 
mea.  
15. Dac  o fi s  m  ucid , nu voi tremura, 
dar voi descurca în fa a Sa firele pricinei 
mele,  
16. i chiar aceasta îmi va fi mie izbând , 
fiindc  un nelegiuit nu se înf eaz  
înaintea Lui.  

Mat. 7, 23.  
17. Asculta i cu luare-aminte cuvintele 
mele i ceea ce v  voi spune s  v  

mân  în urechi.  
18. Iat  am pus la cale o judecat , i tiu 

 eu sunt cel ce am dreptate.  
19. Are cineva ceva de spus împotriva 
mea ? Atunci voi amu i degrab i voi 

tepta moartea.  

20. Numai scute te-m  de dou  lucruri, i 
nu m  voi ascunde de fa a Ta.  
21. Dep rteaz  mâna Ta de deasupr -mi 
i nu m  mai tulbura cu groaza Ta.  

Iov 6, 9.  
22. Apoi cheam -m i eu î i voi 

spunde, sau las -m  s  vorbesc eu i Tu 
-mi dai r spuns.  

Iov 38, 3.  
23. Câte gre eli i câte p cate am f cut ? 

-mi pe fa  c lcarea mea de lege i 
catul meu.  

24. De ce ascunzi fa a Ta i  m  iei drept 
un du man al T u ?  

Iov 19, 11; 33, 10. Ps. 43, 25.  
25. Vrei oare, s  însp imân i o frunz  pe 
care o bate vântul ? Vrei s  Te îndârje ti 
împotriva unui pai uscat ?  
26. De ce s  scrii împotriva mea aceste 
hot râri amare ? De ce s -mi sco i ochii 
cu gre elile tinere ii ?  

Ps. 24, 6. Plâng. 2, 5.  
27. De ce s -mi vâri picioarele în butuci 
i  s  pânde ti  to i  pa ii  mei  i  toate  

urmele mele ?  
Iov 33, 11.  

28.  Când  Tu  tii  c  trupul  meu  se  
nimice te ca un putregai i ca o hain  
mâncat  de molii !  

Iov 4, 19. Is. 51, 7.  
CAP. 14 
Nimicnicia vie ii omene ti. 
1. Omul n scut din femeie are pu ine zile 
de tr it, dar se satur  de necazuri.  

În el. 2, 1. Sir. 18, 8-9.  
2. Ca i floarea, el cre te i se ve teje te 
i ca umbra el fuge i e f  durat .  

Iov 8, 9. Ps. 101, 12; 108, 23; 143, 4. Is. 40, 6. Sir. 14, 18. 
Iac. 1, 10. 1 Cor. 7, 29.  

3. i asupra lui prive ti i pe mine Tu m  
sile ti s  vin la judecat  cu Tine.  
4. Cine ar putea s  scoat  ceva curat din 
ceea ce este necurat ? Nimeni !  

Ps. 50, 6; 138, 16. Pild. 20, 9. Eccl. 8, 8. Is. 64, 6.  
5. Deoarece zilele lui sunt m surate i tii 
socoteala lunilor lui i i-ai pus un hotar 
peste care nu va trece.  
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6. Întoarce- i privirea de la el, ca s  aib  
pu in r gaz, s  se poat  bucura ca 
simbria ul la sfâr itul zilei (de munc ).  

Iov 7, 1, 16.  
7. Un copac, de pild , tot are n dejde, 

ci  dac -l  tai,  el  cre te  din  nou  i  
vl starii nu-i vor lipsi.  
8. Dac  r cina lui îmb trâne te în 

mânt i dac  trunchiul lui putreze te,  
9. Când d  de ap  înverze te din nou i se 
acoper  cu ramuri ca i cum ar fi atunci 

dit.  
10. Dar omul când moare r mâne nimicit 
; când omul î i d  sufletul, unde mai este 
el ?  
11. Apele m rilor pot s  dispar , fluviile 
pot s  scad i s  sece.  
12.  La  fel  i  omul  se  culc i  nu  se  mai  
scoal  ; i cât vor sta cerurile, el nu se 
mai de teapt i nu se mai treze te din 
somnul lui.  

Iov 19, 25. Dan. 12, 2.  
13. O, de m-ai ascunde în împ ia 
mor ilor, ca s  m ii acolo pân  când va 
trece  mânia  Ta,  i  de  mi-ai  soroci  o  
vreme, când iar i s i aduci aminte de 
mine !  

Iov 10, 8. Ps. 89, 18.  
14. Dac  omul a murit o dat , fi-va el 
iar i viu ? Toate zilele robiei mele a  

tepta pân  ce vor veni s  m  schimbe.  
15. Atunci Tu m  vei chema i eu Î i voi 

spunde ; Tu vei cere înapoi lucrul 
mâinilor Tale.  
16. Pe când ast zi Tu numeri pa ii  mei ;  
atunci Tu nu vei mai lua seama la p catul 
meu.  

Iov 31, 4. Ps. 138, 1.  
17. Nelegiuirea mea ar fi pecetluit  ca 
într-un sac i gre eala mea ai sp la-o i ai 
face-o alb .  

Iez. 18, 22. Os. 13, 12.  
18. i precum muntele se d râm i se 
preface în nisip i precum stânca e 
rostogolit  din locul ei,  

19. i precum apele m nânc  pietrele i 
valurile lor acoper  p mântul, tot a a Tu 
sf râmi n dejdea omului.  
20. Tu Te ridici uria  împotriva lui, i el 
se nimice te ; Tu schimbi înf area lui 
i-l trimi i de la Tine.  

21. Dac  feciorii lui ajung la mare cinste, 
el nu mai tie ; dac  au ajuns de râsul 
lumii, el nu-i mai vede.  

Eccl. 2, 19; 9, 5.  
22. Carnea lui e în întristare mare numai 
pentru el. Sufletul lui numai pentru el e 
cuprins de jale».  
CAP. 15 
Elifaz vrea s  fac  pe Iov f arnic. 
1. Atunci Elifaz, din Teman, a r spuns i 
a zis :  

Iov 4, 1; 22, 1.  
2. «Este oare cinstit pentru în elept s  

spund  cu cuvinte u uratice i s i 
umple pieptul cu suflarea vântului de 

rit ?  
3. I se cuvine lui s  judece cu vorbe seci 
i prin cuvânt ri care n-au nici o noim  ?  

4. Tu mergi atât de departe, încât 
desfiin ezi cucernicia i nesocote ti 
rug ciunea înaintea lui Dumnezeu.  
5. Nelegiuirea ta insufl  gura ta i tu 
împrumu i vorbirea ta de la cei vicleni.  
6. Chiar gura ta te osânde te i nu eu, 
chiar buzele tale sunt martore împotriva 
ta.  

Mat. 12, 37. Luc. 19, 22.  
7. Nu cumva e ti tu cel dintâi om care s-a 

scut ? Venit-ai tu pe lume mai înainte 
decât mun ii ?  

Pild. 8, 25.  
8. Ai stat tu de sfat cu Dumnezeu i te-ai 

cut tu st pân pe toat  în elepciunea ?  
Is. 40, 13. Ier. 23, 18.  

9. Ce tii  tu pe care s  nu-l tim i noi ? 
Ce pricepi tu i noi nu pricepem ?  

Iov 13, 2.  
10. Printre noi se afl  oameni vechi de 
zile, b trâni mai în vârst  decât tat l t u.  
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11. i se pare pu in lucru mângâierile în 
numele lui Dumnezeu i cuvintele spuse 
cu blânde e ?  
12. De ce te la i târât de inima ta i de ce 
prive ti a a trufa  cu ochii t i ?  
13. De ce întorci spre Dumnezeu mânia 
ta  i  dai  drumul  din  gura  ta  la  astfel  de  
cuvânt ri ?  
14. Ce este omul ca s  se cread  curat, i 
cel n scut din femeie, ca s  se cread  
neprih nit ?  
Fac. 6, 5. 3 Reg. 8, 46. 2 Paral. 6, 36. Iov 25, 4. Ps. 142, 2.  
15. Dac  Dumnezeu nu are încredere în 
sfin ii S i i dac  cerurile nu sunt destul 
de curate înaintea ochilor S i,  

Iov 4, 18; 25, 5.  
16. Cu atât mai pu in o f ptur  urâcioas  
i stricat  cum este omul cel ce bea 

nedreptatea ca apa.  
Iov 34, 7. Col. 2, 13.  

17. Vreau s i dau o înv tur , ascult -
 ; i ceea ce am v zut vreau s i aduc 

la cuno tin  ;  
18. Ceea ce în elep ii au vestit f  s  
ascund  nimic, precum au auzit de la 

rin ii lor,  
19. Atunci când ara le-a fost dat  numai 
lor i nici un str in nu se a ezase înc  
printre ei.  
20. Nelegiuitul se chinuie te în toate 
zilele vie ii sale i de-a lungul anilor 

zi i celui tiran.  
Pild. 28, 1. Is. 48, 22.  

21. Glasuri îngrozitoare fac larm  în 
urechile lui ; în mijlocul p cii, i se pare 

 un uciga  se n puste te asupra lui.  
Lev 26, 36.  

22. El nu mai n jduie te s  mai ias  
din întuneric i î i simte capul mereu sub 
sabie.  
23. Se i vede aruncat de mâncare 
vulturilor, fiindc tie c  pr dul lui este 

 întârziere.  
24. Ziua întunericul îl însp imânt . 
Zbuciumul i tulburarea îl strâng la 

mijloc i se arunc  asupra-i gata de 
împresurare,  

Lev 26, 21.  
25. Fiindc  a îndr znit s i îndrepte 
mâna împotriva lui Dumnezeu i s  fac  
pe viteazul fa  de Cel Atotputernic ;  
26. Fiindc  a îndr znit s  n leasc  
împotriva Lui cu gâtul întins i la 
ad postul scuturilor sale groase i 
rotunde.  
27. Chipul lui i se ascundea în gr sime i 
osânza st tea grea pe coapsele lui,  

Deut. 32, 15-16. Ps. 16, 10; 72, 7; 118, 70.  
28. i s luia în cet i pustiite, în case 
în care nu mai st tea nimeni, fiindc  
amenin au s  se pr bu easc .  
29. Nu va aduna bog ie i ce are nu va 
ine mult, iar umbra lui nu se va lungi pe 

mânt.  
30. Nu va mai putea s  ias  din întuneric. 
Focul va mistui ramurile sale i vijelia va 

tura florile lui ;  
Iov 4, 9. 2 Tes. 2, 8.  

31. S  nu se cread  în minciun , fiindc  
tim c  e de ert ciune.  

Iov 22, 16.  
32. Vrejul s u se va ofili mai înainte de 
vreme i ml di a sa nu va da muguri 
verzi.  

Ps. 54, 24; 72, 19. Eccl. 7, 17.  
33. Ca vi a m nat , va l sa s  cad  rodul 

u  i  la  fel  ca  m slinul  va  împr tia  
florile sale.  
34. Fiindc  ceata celui r u la inim  va fi 

sat  stearp i focul mistuie corturile cu 
bog ii de jaf.  

Is. 9, 18.  
35. Ei z mislesc r utatea i nasc 
nelegiuirea, dar cu aceasta pântecele lor 
dospe te în el ciunea».  

Ps. 7, 14. Is. 59, 4.  
CAP. 16 
Iov dovede te nevinov ia sa. 
1. Atunci Iov a r spuns i a gr it :  
2. «Am auzit mereu astfel de lucruri ; 
sunte i to i ni te jalnici mângâietori.  
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Iov 21, 34. Is. 59, 4.  
3. Când se vor sfâr i aceste vorbe goale i 
ce te chinuie te ca s  r spunzi ?  
4. i eu a  vorbi a a ca voi, dac  sufletul 
vostru ar fi în locul sufletului meu ; a  
putea s  spun multe cuvinte împotriva 
voastr i  s  dau  din  cap  în  privin a  
voastr .  
5. V-a  mângâia numai cu gura i cu 
mi carea buzelor mele v-a  aduce 

urare.  
6. Dar, dac  vorbesc, durerea mea nu se 
lini te te i dac  tac din gur , durerea 
mea nu se dep rteaz  de la mine.  
7. În ceasul de fa , Dumnezeu mi-a luat 
toat  vlaga ; toat  tic lo ia mea m  
împresoar , Doamne !  

Iov 10, 17.  
8. M-ai acoperit cu zbârcituri, care toate 

rturisesc împotriva mea ; neputin a 
mea ea îns i m  d  de gol i bârfitorul 
st  împotriva mea.  
9. El m  sfâ ie în furia Lui i se poart  cu 
mine du nos, scrâ ne te din din i 
împotriva mea ; du manul meu arunc  
asupr -mi s ge ile ochilor s i ;  

Ps. 34, 21. Plâng. 2, 5.  
10. Deschis-au gura lor împotriva mea, în 
batjocur  m-au lovit peste obraji. To i 
gr mad  se înghesuie împotriva mea.  
11. Dumnezeu m  d  pe mâna unui 

gân. El m  arunc  prad  celor r i.  
12.  Mi-era  destul  de  bine,  dar  El  m-a  
sf râmat. M-a luat de ceaf i m-a f cut 
praf i a aruncat asupr -mi toate s ge ile 
Sale ;  

Deut. 32, 23. Plâng. 3, 12.  
13. În jurul meu se învârtesc s ge ile Sale 
; El îmi str punge r runchii f  mil  ; El 
vars  pe p mânt fierea mea.  
14. El m  d râm  bucat  cu bucat i 

le te asupra mea ca un r zboinic.  
15. Am cusut un sac pe trupul meu i am 
vârât în rân  capul meu.  

16. Chipul meu s-a înro it de plânset i 
umbra mor ii s-a s luit în pleoapele 
mele ;  

Iov 17, 7. Ps. 6, 6-7.  
17. i cu toate acestea, în mâinile mele 
nu este nici o silnicie i rug ciunea mea 
este curat  !  

1 Tim. 2, 8.  
18. P mântule, nu ascunde sângele meu 
i s  nu fie nici un loc nestr tut de 

bocetele mele.  
19. Iar acum martorul meu este în ceruri 
i cel ce d  pentru mine bun  m rturie 

este sus în locurile înalte.  
20. Prietenii mei î i bat joc de mine, dar 
ochiul meu vars  lacrimi înaintea lui 
Dumnezeu.  

Ps. 24, 14.  
21. O, de-ar fi îng duit omului s  stea de 
vorb  cu Dumnezeu, cum st  de vorb  un 
om cu prietenul s u !  
22. C ci ace ti pu ini ani se vor scurge i 
voi apuca pe un drum de pe care nu m  
voi mai întoarce.  

Iosua 23, 14. Iov 7, 21; 10, 21.  
CAP. 17 
Iov poveste te mai departe necazurile 
lui. 
1. Sufletul meu e d nat, zilele mele 
se sting, mormântul m  a teapt .  
2. Sunt împresurat de batjocoritori i 
ochii mei trebuie s  priveasc  spre oc rile 
lor.  
3. D -mi acum chez ia Ta lâng  Tine, 
altfel cine ar vrea s  r spund  pentru 
mine ?  
4. Pentru c  Tu ai luat priceperea din 
inima lor, de aceea Tu nu-i vei ridica.  

Mat. 11, 25.  
5. Sunt unii care fac osp  cu prietenii, 
atunci când acas  ochii copiilor se sting 
de foame.  
6. Am ajuns de poveste între oameni ; 
sunt acela pe care-l scuipi în fa .  

Iov 12, 4; 30, 9. Iez. 33, 32.  
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7. Ochii mei s-au întunecat de sup rare, 
dularele mele s-au sub iat ca umbra.  

Ps. 6, 7.  
8.  Oamenii  cei  drep i  stau  înm rmuri i  i  
cel nevinovat se r scoal  împotriva celui 
nelegiuit.  

Ps. 108, 5.  
9. Cel ce este drept se ine îns  de calea 
sa i cine este cu mâinile curate e din ce 
în ce mai tare.  
10. Cât despre voi ceilal i, voi to i da i 
înapoi i veni i aici, c ci nu voi g si 
printre voi nici un în elept.  
11. Zilele mele s-au scurs, socotin ele 
mele  s-au  sf râmat  i  la  fel  dorin ele  
inimii mele.  
12. Din noapte ei vor s  fac  zi i spun c  
lumina este mai aproape decât 
întunericul.  
13. Mai pot s  n jduiesc ? Împ ia 
mor ii este casa mea, culcu ul meu l-am 
întins în inima întunericului.  
14. Am zis mormântului : Tu e ti tat l 
meu ; am zis viermilor : voi sunte i mama 
i surorile mele !  

15. Atunci unde mai este n dejdea mea i 
cine a v zut pe undeva norocul meu ?  
16. El s-a rostogolit pân  în fundul 
iadului i împreun  cu mine se va 
cufunda în rân ».  
CAP. 18 
Bildad socote te pe Iov între cei f  de 
lege. 
1. Atunci Bildad din uah a început s  
vorbeasc i a zis :  

Iov 8, 1; 25, 1.  
2. «Când vei ajunge odat  la cap tul unor 
astfel de vorbe ? Vino- i în fire i apoi 
vom vorbi.  
3.  Pentru  ce  suntem  socoti i  ca  ni te  
dobitoace ? De ce s  trecem în ochii t i 
drept vite cornute ?  
4. Nu cumva pentru tine care te sfâ ii în 
mânia  ta,  o  s  ajung  p mântul  s  se  

pustiiasc i stâncile s  se mute din locul 
lor ?  
5. Fire te, lumina nelegiuitului se stinge 
i flac ra focului lui nu mai str luce te.  

Iov 21, 17. Ps. 96, 11. Is. 5, 30.  
6. Lumina se întunec  în cortul lui i 
candela de deasupra lui se ispr ve te.  

Iov 29, 3. Pild. 13, 9.  
7. Pa ii lui, alt dat  vânjo i, se 
îngusteaz i  propriul  lui  sfat  acum  îl  
poticne te.  

Est. 7, 9.  
8.  El  d  cu  picioarele  în  la i  se  plimb  
în re eaua de sfori.  
9. Capcana l-a prins de c lcâi i la ul s-a 
încol cit pe el.  

Iov 5, 5.  
10. Cursa care trebuia s -l prind  este 
ascuns  în p mânt i prinz toarea st  în 
poteca lui ;  
11. Spaimele dau peste el din toate p ile 
i se in de el pas cu pas.  

Iov 27, 20.  
12. Lâng  bun ile lui el moare de 
foame i nenorocirea lui st  gata lâng  el.  
13. Boala mu  din trupul lui. Primul 

scut al mor ii roade m dularele lui.  
14. Din cortul unde st tea la ad post este 
scos afar i târât înaintea groaznicului 
împ rat.  

Iov 11, 20. Ps. 51, 5.  
15. Nimeni din ai lui nu mai s luie te 
în cortul lui, care nu mai este al lui. Pe 
locuin a lui plou  cu pucioas .  

Fac. 19, 24.  
16. R cinile lui se usuc  în p mânt, iar 
ramurile lui se ve tejesc în aer.  

Am. 2, 9.  
17. Pomenirea lui se terge de pe p mânt 
i în toat  lumea numele i-a pierit.  

Pild. 2, 22.  
18. De la lumin  i-au dat brânci în 
întuneric i de pretutindeni e scos afar .  
19. Nu las  nici urma i, nici s mân  în 
poporul s u i nimeni nu mai tr ie te 
dup  el prin locurile prin care a locuit.  

Ps. 36, 28; 108, 12. În el. 3, 16.  
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20. Cei din apus s-au mirat foarte de 
soarta lui i  cei din r rit  au sim it fiori  
în ei.  

Ps. 36, 13.  
21. Aceasta r mâne din s la urile celui 
nelegiuit i iat  locul celui ce n-a 
cunoscut pe Dumnezeu».  

Iov 20, 29.  
CAP. 19 
Iov în necazurile lui se mângâie cu 

dejdea învierii. 
1. Atunci Iov a început s  vorbeasc i a 
zis :  
2. «Cât  vreme ve i întrista voi sufletul 
meu i m  ve i zdrobi cu cuvânt rile 
voastre ?  
3. Iat  a zecea oar  de când m  
batjocori i. Nu v  este ru ine c  v  purta i 

a ?  
4. Chiar dac  ar fi adev rat c  am 

tuit, gre eala mea este pe capul meu.  
Rom. 14, 12-13. Gal. 6, 5.  

5.  Iar  dac  voi  v  face i  tari  i  mari  
împotriva mea i-mi scoate i ochii cu 
tic lo ia mea,  
6. S tii c  Dumnezeu este Cel ce m  
urm re te i c  El m-a înv luit cu la ul 

u.  
Os. 7, 12.  

7. Dac  strig de multa-ap sare, nu 
primesc nici un r spuns ; ip în gura 
mare, dar nimeni nu-mi face dreptate.  

Ps. 68, 4; 87, 16. Ier. 20, 8. Plâng. 3, 7.  
8. El a astupat calea mea, ca s  nu mai 
trec pe ea, i a acoperit cu bezn  toate 
drumurile mele.  
9. M-a dezbr cat de m rirea mea i mi-a 
smuls cununa de pe cap.  
10. M-a d râmat de jur împrejur i sunt în 
ceasul mor ii i n dejdea mea a scos-o 
din r cin  ca pe un copac.  
11. Aprins-a împotriva mea mânia Sa i 
m-a luat drept du manul S u.  

Iov 19, 11; 33, 10. Plâng. 2, 5.  

12. Hoardele Sale sosesc gr mad , î i fac 
drum pân  la mine i pun tab  de jur 
împrejurul cortului meu.  

Iov 10, 17; 25, 3.  
13. A dep rtat pe fra ii mei de lâng  mine 
i cunoscu ii mei î i întorc fa a când m  

d.  
Ps. 30, 12; 37, 11. Marc. 14, 49-50.  

14. Rudele mele au pierit, casnicii mei au 
uitat de mine.  
15. Cei ce locuiau împreun  cu mine i 
slujnicele mele se uit  la mine ca la un 
str in ; sunt în ochii lor ca unul venit din 
alt ar .  
16. Chem pe sluga mea i nu-mi 

spunde, m car c  o rog cu gura mea.  
17. Suflarea mea a ajuns nesuferit  
pentru  femeia  mea  i  am  ajuns  s  miros  
greu pentru fiii cei n scu i din coapsele 
mele.  

Iov 2, 9.  
18. Pân i copiii îmi arat  dispre  ; când 

 scol, vorbesc pe seama mea.  
19. To i sfetnicii mei cei mai de aproape 

 urgisesc i aceia pe care îi iubeam s-
au întors împotriva mea.  
20. Oasele mele ies afar  din piele i nu 
mi-au mai r mas tefere decât gingiile.  
21. Mil  fie-v  de mine, ave i mil  de 
mine, o, voi, prietenii mei, c ci mâna lui 
Dumnezeu m-a lovit !  
22. De ce m  prigoni i cu urgia lui 
Dumnezeu i nu v  mai s tura i de carnea 
mea ?  
23. Cât a  vrea ca vorbele mele s  fie 
scrise, cât a  vrea s  fie s pate pe aram .  
24. S  fie s pate pe veci, cu un condei de 
fier i de plumb, într-o stânc  !  
25. Dar eu tiu c  R scump torul meu 
este viu i  c  El,  în ziua cea de pe urm , 
va ridica iar din pulbere aceast  piele a 
mea ce se destram .  

Luc. 24, 27. Ioan 11, 22-25. Gal. 3, 14. Apoc. 5, 9.  
26. i afar  din trupul meu voi vedea pe 
Dumnezeu.  
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Iez. 37, 3, 8. 2 Mac. 7, 11. Ioan 11, 25.  
27. Pe El Îl voi vedea i ochii mei Îl vor 
privi, nu ai altuia. i de dorul acesta 

runtaiele mele tânjesc în mine.  
Avac. 2, 4. Ioan 8, 56.  

28. Iar dac  zice i : Cum îl vom urm ri i 
ce pricin  de proces vom g si noi în el ?  
29. Teme i-v  de sabie, pentru voi în iv , 
când mânia va izbucni împotriva gre elii 
voastre. i atunci ve i înv a c  este o 
judecat  !»  
CAP. 20 
Cuvântul lui ofar ; fericirea 
necredincio ilor este nestatornic . 
1. i ofar din Naamah a început s  
vorbeasc i a zis :  

Iov 11, 1.  
2. «Cugetul meu m  împinge s  vorbesc, 
din pricina fr mânt rii pe care o simt în 
mine.  
3. Am auzit o înv tur  care m  scoate 
din s rite i atunci o pornire vijelioas , 
din duhul meu, m  face s  r spund.  

Sir. 5, 13.  
4. Nu tii tu oare c  de mult de tot, din 
zilele când omul a fost a ezat pe p mânt,  
5. Desf tarea celor f  de lege ine foarte 
pu in i bucuria f arnicului nu st  decât 
o clip  ?  

Evr. 11, 25.  
6. Chiar dac  statura lui s-ar în a pân  
la ceruri i cu capul s-ar atinge de nori,  
7. El totu i va pieri ca o n luc , pe vecie, 
i cei ce îl vedeau vor întreba : Ce s-a 
cut ?  

Ps. 36, 36; 51, 5. 1 Tes. 5, 3.  
8. Zboar  ca un vis i nu mai dai de el, e 

turat ca o vedenie de noapte.  
Ps. 72, 19. Is. 29, 7.  

9. Ochiul, care îl privea, nu-l mai vede i 
locul unde se g sea, nu-l mai z re te.  

Ps. 36, 10; 102, 16.  
10. Feciorii lui vor trebui s  cer easc  
mila celor s raci i mâinile lui vor da 
înapoi ce a luat cu for a.  

Iov 21, 19; 27, 14. Ps. 108, 9.  

11. Oasele lui sunt înc  pline de vlaga 
tinere ii,  dar  ea  se  va  culca  cu  el  în  
pulbere ;  
12. Dac  r utatea este dulce în gura lui, el 
o ascunde sub limba lui.  

Ps. 54, 22.  
13. Dac  o tine în gur i nu o scuip , 
dac  o mestec  în cerul gurii,  
14. Totu i hrana lui în m runtaiele lui se 
stric i se face în intestinele lui venin de 

pârc .  
15. Averea, pe care a înghi it-o, acum o 
vars  ; Dumnezeu i-o d  afar  din 
pântece.  
16. Venin de arpe otr vitor sugea. 
Limba de n pârc  îl omoar  !  
17. El nu va mai vedea pâraiele de 
proasp t untdelemn, valurile de miere i 
de smântân .  
18. D  înd t ce-a câ tigat i nu se mai 
folose te de câ tig i de roadele 
negustoriei sale nu se mai bucur .  

Ier. 12, 13.  
19. Pentru c  a asuprit f  mil  pe s raci 
i a furat o cas , în loc s  o zideasc .  

Is. 5, 8.  
20. El nu va cunoa te pacea l untric i el 
nu va sc pa nimic din toate câte 
pre uie te.  

Pild. 10, 2; 11, 4; 15, 6. Iez. 7, 19. Sir. 5, 10.  
21. Nimic nu scap  de l comia lui, de 
aceea înflorirea lui nu va ine deloc.  
22.  Când  bog ia  lui  va  fi  la  culme,  
tulburarea îl va apuca deodat i toate 
loviturile nenorocirii vor c dea în capul 
lui.  

Luc. 12, 20.  
23. Când va fi gata s i sature pântecele, 
Dumnezeu va dezl ui asupr -i urgia 
mâniei Sale i va ploua cu s ge i peste el.  

Num. 11, 33.  
24. Dac  va sc pa de plato a de fier, îl va 
str punge arcul de aram .  

Is. 24, 18. Ier. 48, 44.  
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25. O s geat  îi iese din spate, o alta i s-a 
înfipt în fica i i spaimele mor ii îl 
sfâr esc.  

Ps. 7, 12-13. Iez. 21, 9-10.  
26. Toat  neagra pieire amenin  
comorile pe care le-a adunat ; un foc care 
arde neaprins îl mistuie pe oricine va mai 

mâne din cortul lui.  
Deut. 32, 22. Ier. 15, 14; 17, 4.  

27. Cerurile vor dezveli f delegea lui i 
mântul i se va ridica împotriv .  

28. N praznic  rev rsare de ape va 
tura casa lui i apele vor curge în ziua 

dumnezeie tii mânii.  
29. Aceasta este partea h zit  de 
Dumnezeu omului nelegiuit, aceasta este 
mo tenirea pe care el o prime te de la 
Domnul».  

Iov 18, 21; 27, 13.  
CAP. 21 
Iov r spunde lui ofar despre fericirea 
i pedeapsa necredincio ilor. 

1. Atunci Iov a vorbit înc  o dat i a zis :  
2. «Asculta i cu luare-aminte cuvântul 
meu i aici s  se opreasc  mângâierile 
voastre.  
3. Îng dui i-mi s  vorbesc i eu, i dup  
ce voi vorbi, atunci po i s i ba i joc.  
4. Oare plângerea mea se înal  împotriva 
unui om ? i atunci r bdarea mea cum n-
o s  fie pe sfâr ite ?  
5.  Uita i-v  la  mine i  mira i-v  foarte  i  
pune i mâna la gur .  

Mih. 7, 16.  
6. C ci, când m  gândesc, m  apuc  
groaza i toat  carnea de pe mine 
tremur .  
7. Pentru ce tic lo ii au via , ajung la 
adânci b trâne e i sporesc în putere ?  
Iov 12, 6. Ps. 72, 3. Ier. 12, 1. Avac. 1, 4, 13. Luc. 16, 25.  

8. Urma ii lor se ridic  voinici în fa a lor 
i odraslele lor d inuiesc sub ochii lor.  

9. Casele lor stau nev mate, f  team  
i varga lui Dumnezeu nu st  deasupra 

lor.  
Ps. 72, 4-5; 143, 12-14.  

10. Taurii sunt plini de vlag i pr sitori, 
juncanele lor fat i nu leap .  
11. Copiii lor zburd  ca oile i odraslele 
lor d uiesc împrejur.  
12. Ei cânt  din tob i din harf i se 
desfat  la sunetele flautului.  

Is. 5, 12. Am. 6, 5-6.  
13. Î i ispr vesc zilele în fericire i 
coboar  cu pace în împ ia mor ii.  

Luc. 16, 25. Iac. 5, 5.  
14. i tocmai ei ziceau lui Dumnezeu : 
«În l turi de la noi ! Nu vrem deloc s  
cunoa tem c ile Tale !  

Iov 22, 17. Ps. 11, 4. Ier. 2, 20.  
15. Cine este Cel Atotputernic ca s -I 
slujim  Lui  i  ce  folos  vom  avea  s -I  
în m rug ciuni ?»  

Mal. 3, 14.  
16. N-ai zice, oare, c  fericirea lor e în 
mâna lor ? Sfatul celor r i nu este 
totdeauna departe de Dumnezeu ?  

Iov 12, 18. Ps. 72, 20.  
17. De câte ori se stinge candela 
nelegiui ilor i nenorocirea d  n val  
peste ei ? De câte ori Dumnezeu 
nimice te cu mânia Sa pe cei r uf tori,  

Iov 18, 5-6; 29, 3; 38, 15.  
18. Ca s  fie ei ca paiul în b taia vântului 
i ca pleava pe care o r suce te vârtejul ?  

Ps. 1, 4; 34, 5. Is. 29, 5. Os. 13, 3.  
19. Dumnezeu, vei zice, p streaz  pentru 
copiii lui r splata f delegii lui. Dar s -l 
pedepseasc  pe el însu i, ca s  se înve e.  
20. S i vad  cu ochii nenorocirea i s  
se adape din mânia Celui Atotputernic !  
21. Fiindc  ce-i mai pas  de casa lui, 
dup  moartea lui, când num rul lunilor 
lui a fost retezat ?  

Ps. 54, 24; 57, 9; 101, 25.  
22. Dar nu cumva Îi vom da noi 
înv tur  lui Dumnezeu, Lui care st i 
judec  pe cei de sus ?  
23. Unul moare, în plin tatea puterii sale, 
când este înconjurat de fericire i de pace,  
24. Când g le ile îi sunt pline de lapte i 
oasele pe care le suge, pline cu m duv .  
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25. Altul moare, cu sufletul cople it de 
am ciune, f  s  fi gustat vreo fericire.  
26.  i  unul  i  altul  se  culc  în  rân i  
viermii îi cotropesc.  

Iov 17, 14.  
27. tiu prea bine gândurile voastre i 
socotin ele pe care vi le f uri i în privin a 
mea.  
28. Voi zice i în mintea voastr  : Unde 
este casa asupritorului i unde este cortul 
în care locuiau nelegiui ii ?  
29. N-a i întrebat oare pe cei ce trec pe 
drum i n-a i recunoscut dreptatea 
spuselor lor ?  
30. Anume cum c  în ziua nenorocirii cel 

u este cru at i c  în ceasul mâniei el 
scap  ?  

Ps. 72, 18-19. Pild. 16, 4.  
31. Cine îl mustr  în fa  pentru purtarea 
lui i cine-i întoarce cu aceea i m sur  
faptele pe care le-a f cut ?  
32. Iar când este dus la locul de odihn , 
din stâlpul de la c tâi el parc  st  de 
straj .  
33. Bulg rii p mântului îi sunt u ori ; în 
convoi pe urma lui înainteaz  toat  
lumea, i înaintea lui o mul ime 
nenum rat .  
34. Atunci ce sunt de artele mângâieri pe 
care mi le da i ? Din toate cuvintele 
voastre nu r mâne decât în el ciune».  

Iov 16, 2-3.  
CAP. 22 
Elifaz se îndoie te iar i de evlavia lui 
Iov. 
1. Elifaz din Teman a r spuns atunci i a 
zis :  

Iov 4, 1; 15, 1.  
2.  «Poate  omul  s  fie  de  vreun  folos  lui  
Dumnezeu ? Nu, fiindc  în eleptul î i 
este de folos lui însu i.  
3. Ce are Cel Atotputernic dac  tu e ti 

 prihan  ? i care este câ tigul Lui, 
dac  drumurile tale sunt f  vin  ?  

Iov 35, 7. Luc. 17, 10.  

4. Oare El te pedepse te pentru 
cucernicia ta i pentru ea intr  cu tine în 
judecat  ?  
5. Nu, dimpotriv , fiindc  r utatea ta este 
mare i f delegile tale sunt f  hotar !  
6. C ci tu f  dreptate luai z loage de la 
fra ii t i i smulgeai ve mântul de pe 
oameni i-i l sai goi.  

Iov 24, 7. Is. 58, 7. Ier. 18, 7.  
7. Tu nu d deai s  bea celui însetat i nu 

deai s  m nânce celui fl mând ;  
Mat. 25, 42.  

8. Cel cu pumnul tare cotrope te 
mântul i cel cu trecere îl ia, în 

st pânire.  
9. Goneai de la pragul t u pe v duve cu 
mâinile goale i bra ele celor orfani tu le 
sf râmai.  
10. Acesta este cuvântul pentru care 
la uri te înconjoar i spaimele te-au 
apucat dintr-o dat .  

2 Reg. 22, 6. Ps. 17, 6.  
11. Lumina s-a stins pentru tine i nu mai 
vezi i o ap  rev rsat  te-a dat la fund.  

2 Reg. 22, 17.  
12. Dumnezeu nu este El oare mai presus 
de ceruri ? Prive te în sus spre stele cât 
de sus sunt ele !  
13. Tu ai zis : Ce tie Dumnezeu ! Judec  
El oare prin umbr  ?  

Iov 24, 15. Ps. 9, 31; 63, 5-6; 93, 7. Is. 29, 15.  
14.  Norii  sunt  ca  o  perdea  în  fa a  Lui  i  
El nu poate s  vad  ; El se plimb  numai 
de jur împrejurul cerurilor.  
15. Voie ti tu s  urmezi pe str vechea 
cale pe care au b torit-o oamenii cei 

 de lege ?  
1 Petr. 4, 2.  

16. Cei ce au fost m tura i înainte de 
vreme, când un fluviu s-a rostogolit peste 
temeliile lor,  

Iov 15, 31-32.  
17. i ei ziceau lui Dumnezeu : «În l turi 
de  la  noi  !  i  ce  poate  s  ne  fac  Cel  
Atotputernic ?»  

Iov 21, 14.  
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18. Dar tocmai El umpluse casele lor de 
bun i, îns  sfatul celor r i r mânea 
departe de Dumnezeu.  

Iov 21, 16.  
19. Cei drep i se uit i se bucur , iar cel 
nevinovat râde de ei.  

Ps. 106, 42.  
20. Iat , avu ia lor a nimicit-o i focul a 
mistuit toat  strânsura lor !  

Iez. 28, 18.  
21. Împac -te cu Dumnezeu i cazi la 
pace. Atunci bine va fi de tine.  
22. Prime te, te rog, înv tur  din gura 
Lui i pune la inim  cuvintele Lui ;  
23. Dac  te întorci la Cel puternic i te 
smere ti, dac  dep rtezi nedreptatea de 
cortul t u,  

Iov 8, 5-6.  
24. Atunci aurul t u îl vei pre ui drept 

rân i comorile Ofirului drept 
pietricele,  
25. Pentru c  Cel Atotputernic va fi 
pentru tine sloi de aur i gr mezi de 
argint.  
26. Atunci tu te vei desf ta întru Cel 
Atotputernic i ridica-vei fa a ta c tre 
Dumnezeu.  
27. Tu vei chema numele Lui i El te va 
auzi i tu vei împlini juruin ele tale.  

Ps. 49, 14; 90, 15. Is. 58, 9; 65, 24.  
28. Când te vei hot rî s  faci un lucru, 
lucrul îl vei izbuti i lumina va str luci pe 
toate drumurile tale,  
29. Fiindc  Dumnezeu smere te pe 
mândri i mândria, i mântuie te pe acela 
care- i pleac  ochii în p mânt.  

Ps. 30, 24. Pild. 29, 23. Mat. 23, 12. Luc. 14, 11; 18, 14.  
30. El izb ve te pe cel nevinovat i tu la 
fel  vei  sc pa,  când  mâinile  tale  vor  fi  
curate».  

2 Reg. 22, 21. Ps. 17, 22.  
CAP. 23 
Iov m rturise te cur enia cugetului 

u, l sându-se la judecata Domnului. 
1. Dar Iov iar i a vorbit i a zis :  

2. « i de data aceasta plângerea mea este 
luat  tot ca r zvr tire i totu i mâna mea 
de-abia în bu e suspinele mele.  
3. O, dac  a ti unde s -L g sesc ! Dac  

 putea s  ajung la palatul Lui !  
4. Atunci a  dezv lui înaintea Lui pricina 
mea i a  umple gura mea cu învinuiri.  
5. A ti atunci cuvintele cu care mi-ar 

spunde i a  în elege rostul spuselor 
Lui.  
6. i-ar dezl ui El oare toat  puterea în 
cearta Lui cu mine ? Nu, El ar sta i m-ar 
asculta.  
7. El ar lua aminte la omul drept care 
vorbe te în fa a Lui i astfel a  fi iertat pe 
vecie de Judec torul meu.  
8. C ci iat , dac  o iau spre r rit, El nu 
este acolo ; dac  o iau spre apus, nu-L 

resc !  
9. L-am c utat spre miaz noapte i n-am 
dat de El, m-am întors c tre miaz zi i 
nici aici nu L-am v zut !  
10. Dar El cunoa te i umbletul meu i 
starea mea pe loc i dac  ar fi s  m  
treac  prin cuptor de foc, voi ie i din 
cuptor curat ca aurul.  

Iov 31, 4; 33, 9. 1 Petr. 1, 7.  
11. M-am inut cu pasul meu dup  pasul 
Lui, am p zit calea Lui i nu m-am ab tut 
din ea.  

Ps. 118, 51.  
12. De la porunca buzelor Sale nu m-am 
dep rtat, la sânul meu am inut ascunse 
cuvintele gurii Sale.  
13. Dar hot rârea Lui este luat i cine-L 
va împiedica ? C ci ceea ce sufletul S u a 
poftit, aceea va i face.  
14. Fiindc  El aduce la îndeplinire 
hot rârea Sa i alte foarte multe lucruri la 
fel, care sunt în gândul S u.  
15. Iat  pentru ce sunt însp imântat în 
fa a Lui. M  gândesc i mi-e team  de El.  
16.  Dumnezeu  a  sl bit  inima  mea  i  Cel  
Atotputernic m-a îngrozit.  
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17. i n-am t cut din pricina întunericului 
i din pricina nop ii care a înv luit fa a 

mea.  
CAP. 24 
Despre rânduiala lui Dumnezeu cea 
tainic , dar dreapt  ; pentru 
nefericirea celor drep i i fericirea 
celor p to i. 
1. De ce, pentru Cel Atotputernic, 
vremurile r spl tirilor sunt ascunse i cei 
ce-L cunosc n-au v zut zilele Sale de 
judec tor ?  
2. Viclenii mut  hotarele arinilor, fur  
turma de oi cu cioban cu tot.  

Deut. 19, 14. Pild. 22, 28.  
3. Duc la ei acas  asinul copiilor orfani i 
iau z log boul v duvei.  
4. Dau la o parte de pe cale pe cei s raci 
din ar , iar pe to i nenoroci ii din ar  îi 
silesc s  se ascund .  
5. Ace tia la fel cu asinii s lbatici din 
pustie ies pe furi  s i caute de mâncare 
i, dup  ce lucreaz  pân  seara, tot n-au 

pâine pentru copii.  
6. Ei secer  noaptea pe câmp, ei culeg via 
nelegiuitului ;  

3 Reg. 21, 15.  
7. Petrec noaptea goi, fiindc  n-au cu ce 

 se înveleasc , pentru c  n-au ve mânt 
 se apere de frig.  

Iov 22, 6.  
8. Ploaia repede din mun i îi ud  pân  la 
piele i în loc de ad post strâng în bra e 
stâncile.  
9.  Cei dintâi smulg pe orfan de la i  
iau z log haina s racului.  
10. i s racii umbl  goi, f  
îmbr minte i, istovi i de foame, duc în 
spinare snopii.  

Is. 58, 7.  
11. La teascul bogatului, ei storc 
untdelemnul, ei calc  jghiaburile cu 
struguri i tânjesc de sete.  

12. În cetate, muribunzii se vait i 
sufletul celor r ni i cere ajutor ; dar 
Dumnezeu n-aude rug ciunea lor !  

Iov 35, 9.  
13.  Mai  sunt  r zvr ti i  împotriva  zilei,  
care nu cunosc c rile ei i nu r mân în 
potecile ei.  
14. Uciga ul se scoal  dis-de-diminea , 
ucide pe cel s rac i nevoia i jefuie te.  
15. Ochii celui desfrânat pândesc 
amurgul zilei i el î i zice : Nu m  vede 
nici ipenie de om, i î i pune o mahram  
pe fa .  

Fac. 39, 9. Iov 22, 14. Ps. 63, 5-6; 93, 7. Pild. 7, 9.  
16. Tâlharul, acoperit de întuneric, sparge 
casele i intr  în ele, c ci el le-a pus semn 
de cu ziu ,  
17. Iar când vine diminea a, parc  ar fi 
pentru ei umbra mor ii. Când zorii 
str lucesc, toate spaimele mor ii dau 
peste ei.  
18. Nelegiuitul plute te u or ca pe fa a 
apelor, dar pe p mânt partea lui este plin  
de blestem i fericirea nu va c lca 
niciodat  via lui.  

Fac. 49, 4.  
19. Precum seceta i ar a sorb apele 

pezilor topite, tot astfel soarbe locuin a 
mor ilor pe p to i.  
20. Pântecele mamei lor l-au uitat, 
viermii se desf teaz  din el, nimeni nu-l 
mai ine minte i astfel nelegiuirea lor s-a 
frânt ca un copac.  

Ps. 108, 15-16.  
21. Ei chinuiau pe femeia stearp i f  
de copii, ei s-au purtat aprig cu femeia 

duv .  
22. Dar Cel ce, prin puterea Lui, strune te 
pe  cei  puternici,  se  ridic  r zbun tor  i  
to i ace tia nu se mai in st pâni pe via a 
lor.  
23.  El  îi  las  s  se  sprijine  cu  bun  
încredin are, dar ochii Lui erau asupra 

ilor lor.  
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24. Se ridicaser , dar acum nu mai sunt, 
s-au a ternut ca nalba, când o cose ti i 
ca spicul ierbii s-au ve tejit.  

Ps. 36, 2; 72, 18.  
25. Dac  zice i c  nu este a a, cine îmi va 
dovedi c  am min it i cine va spulbera 
cuvântul meu ?»  
CAP. 25 
Înaintea lui Dumnezeu to i oamenii 
sunt p to i. 
1. Atunci Bildad din uah a început s  
vorbeasc i a zis :  

Iov 8, 1; 18, 1.  
2. «A Lui este st pânirea, a Lui este 
puterea înfrico toare ! i El s luie te 
pacea în locurile preaînalte.  
3. Cine poate s  numere o tile Sale ? i 
peste cine nu se ridic  paza Lui ?  

Iov 19, 12. Ps. 102, 20.  
4.  Cum  ar  putea  un  om  s  fie  f  de  
prihan  înaintea lui Dumnezeu, sau cum 
ar putea s  fie curat cel ce se na te din 
femeie ?  

Iov 4, 17; 9, 2; 15, 14. Ps. 142, 2.  
5. Iat  nici luna nu str luce te destul în 
ochii Lui i nici stelele nu sunt de tot 
curate, pentru El !  

Iov 15, 15.  
6. Cu cât mai pu in omul, care nu este 
decât putreziciune, cu atât mai pu in 

scutul din om, care nu este decât un 
vierme !»  

Iov 4, 19. Ps. 21, 6.  
CAP. 26 
Iov laud  puterea lui Dumnezeu mai 
presus decât Bildad. 
1. Atunci Iov a r spuns i a zis :  
2. «În ce chip aju i tu pe cel ce este f  
de putere i sprijini bra ul care a sl bit ?  
3. Cum tii tu s  sf tuie ti pe cel lipsit de 
în elepciune i ce bel ug de tiin  ai dat 
pe fa  ?  
4. C tre cine ai îndreptat tu cuvintele tale 
i al cui duh gr ia prin gura ta ?  

5. Înaintea lui Dumnezeu, umbrele 
posa ilor tremur  sub p mânt, iar apele 

i viet ile din ape se însp imânt .  
Is. 14, 9.  

6. Împ ia mor ilor este goal  înaintea 
Lui i adâncul este f  acoperi .  

Pild. 15, 11. Evr. 4, 13.  
7. El întinde miaz noaptea peste genune ; 
El spânzur  p mântul pe nimic.  

Iov 38, 6. Evr. 1, 3.  
8. El închide apele în norii S i i norii nu 
se rup sub greutatea apelor.  

Iov 38, 37. Pild. 8, 27.  
9. El acoper  fa a lunii pline, desf urând 
asupra ei norii S i.  
10. El a tras un cerc pe suprafa a apelor, 
pân  la hotarul dintre lumin i întuneric.  

Iov 38, 8. Pild. 8, 29. Ier. 5, 22.  
11.  Stâlpii  cerului  se  clatin i  se  
însp imânt  la mustrarea Lui.  

2 Reg. 22, 8.  
12. Cu puterea Lui El a despicat marea i 
cu în elepciunea Lui a sf râmat furia ei.  

Ps. 88, 9. Is. 51, 10, 15. Marc. 4, 39. Luc. 8, 24-25.  
13. Suflarea Lui însenineaz  cerurile i 
mâna Lui str punge arpele fugar !  

Is. 27, 1.  
14. i dac  acestea sunt marginile din 
afar  ale înf ptuirilor Sale, cât de pu in 
lucru este ceea ce str bate pân  la noi ! 
Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea s -l 
în eleag  ?»  
CAP. 27 
Iov, ap rând nevinov ia sa, pune fa  
în fa  pe cei cuvio i cu f arnicii. 
1. Dar Iov a mers mai departe cu pildele 
lui i a zis :  
2. «Viu este Dumnezeu Care a dat la o 
parte dreptatea mea ! Viu este Cel 
Atotputernic Care a împov rat sufletul 
meu !  
3.  Cât  vreme  duhul  meu  va  fi  întreg  în  
mine i suflarea lui Dumnezeu în pieptul 
meu,  
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4. Buzele mele nu vor rosti nici un 
neadev r i limba mea nu va gr i nici o 
minciun  !  

Ps. 14, 2-3.  
5. Departe de mine gândul s  v  dau 
dreptate ! Pân  când o fi s -mi dau duhul 
nu m  voi lep da de nevinov ia mea.  

Ps. 118, 106.  
6. in cu t rie la dreptatea mea i nu voi 

sa-o s -mi scape ; inima mea nu se 
ru ineaz  de zilele pe care le-am tr it.  

1 Cor. 4, 4.  
7. Du manul meu s  aib  partea 
nelegiuitului i cel ce este împotriva mea 

 aib  partea celui ce lucreaz  
nedreptatea !  

Iov 42, 7.  
8. Care este n dejdea unui înr it, când el 
se roag i î i ridic  sufletul c tre 
Dumnezeu ?  

Iac. 4, 3.  
9. Aude oare Dumnezeu strigarea lui, 
când d  peste el vreo nenorocire ?  

Ps. 17, 44. Pild. 1, 28; 28, 9. Ioan 9, 31.  
10. Este oare Cel Atotputernic desf tarea 
lui ? Cheam  el în toat  vremea numele 
lui Dumnezeu ?  

Pild. 15, 8.  
11. Voiesc s  v  înv  c ile lui 
Dumnezeu i ceea ce este în gândul Celui 
Atotputernic nu vreau s  v  ascund.  
12. i dac  voi to i a i dovedit-o (ca i 
mine), atunci pentru ce vorbi i în zadar ?  

Ps. 4, 2.  
13. Iat  partea pe care Dumnezeu o 

streaz  celui r u i mo tenirea pe care 
asupritorii vor primi-o de la Cel 
Atotputernic.  

Iov 20, 29.  
14.  Dac  fiii  s i  sunt  numero i,  sunt  
pentru t ul sabiei i odraslele lui nu au 
atâta pâine cât s  se sature :  

Deut. 28, 41. Iov 20, 10.  
15. Câ i mai scap  dintre ai lui vor muri 
de cium i v duvele lor nu-i vor jeli.  

Ps. 77, 63.  

16. Dac  adun  bani mul i ca nisipul i 
gr de te ve minte multe ca noroiul,  
17. Poate s  le gr deasc , dar cu ele se 
va îmbr ca un om f  prihan i de to i 
banii lui va avea parte unul cu inima 
curat .  

Ps. 48, 10. Pild. 13, 22; 28, 8. Eccl. 2, 26.  
18. Casa pe care i-a zidit-o este casa 
unei molii i ca o colib  pe care i-o face 
un pândar.  
19. Se culc  bogat, dar nu se mai culc  a 
doua oar  ; deschide ochii i nu mai este.  

Ps. 48, 19.  
20. Spaimele l-au ajuns ziua în amiaza 
mare ; în puterea nop ii, un vârtej l-a 
smuls.  

Iov 15, 20; 18, 11.  
21. Vântul de la r rit l-a spulberat i se 
duce ; din locul de unde era îl spulber .  

Iez. 17, 10.  
22. Dumnezeu îl împov reaz  f  mil i 
înaintea mâinii care îl pedepse te el caut  

 fug .  
23. Oamenii bat din mâini la priveli tea 
aceasta i cu fluier turi îl alung  de peste 
tot.  

Iez. 25, 6. Naum 3, 19. Sof. 2, 15.  
CAP. 28 
Izvorul în elepciunii. 
1. Argintul are z mintele lui de obâr ie 
i aurul are locul lui de unde-l sco i i-l 
mure ti.  

2.  Din  p mânt  scoatem  fierul  i  din  
stânca topit  scoatem arama.  
3.  Omul  a  pus  hotare  întunericului  i  
cerceteaz  pân  în cele mai dep rtate 
adâncuri, sfredelind piatra ascuns  în 
umbr i în bezn .  
4. Un popor str in a s pat c ri pe sub 

mânt, uitate de piciorul celor de 
deasupra i departe de oameni ; 
scormonitorii  se  spânzur  pe  funii  i  se  
clatin  încoace i în colo.  
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5. i deasupra este p mântul din care iese 
pâinea, dar pe dedesubt este r it ca de 
foc.  
6. Aici pietrele lui sunt de safir, dincoace 
sunt puzderii de aur,  
7. C ri pe care nu le-a cunoscut pas rea 
de prad i pe care ochiul vulturului nu i 
le-a însemnat.  
8. Fiarele s lbatice nu le-au c lcat 
niciodat , niciodat  leul nu s-a strecurat 
pe aici.  
9. Dar omul a ajuns cu mâna lui la aceste 
stânci de cremene i mun ii i-a r sturnat 
din temelie.  
10. El a s pat an uri în stânci i nimic de 
pre  nu scap  privirii lui.  
11. El a r scolit izvoarele apelor i tot ce 
era în adâncime a scos afar  la lumin .  
12. Dar în elepciunea de unde izvor te 
ea i care este locul de obâr ie al 
priceperii ?  
13. P mânteanul nu cunoa te calea c tre 
ea, c ci ea nu se g se te pe meleagurile 
celor vii.  
14.  Adâncul  a  gr it  :  Ea  nu  se  afl  în  
sânul meu ! i marea a spus la fel : Ea nu 
este la mine !  
15. Mintea cea înalt  nu poate fi 
schimbat  cu bulg ri de aur i argintul 
nu-l cânt re ti ca s-o pl te ti.  

Ps. 18, 10; 118, 72. Pild. 3, 14; 8, 10; 16, 16.  
16. Ea nu poate s  fie pre uit  nici cu 
aurul Ofirului, nici cu pre ioasa 
cornalin , nici cu pietre de safir !  

Pild. 8, 11. În el. 7, 9.  
17. Cu ea al turi nu pot s  stea nici aurul, 
nici cristalul i cu un vas din aurul cel 
mai curat nu se poate schimba ea.  

Pild. 8, 19.  
18. Despre m rgean i despre diamant, 
nici s  mai pomenim, iar agonisirea 
în elepciunii întrece cu mult pe aceea a 

rg ritarelor.  

19. Topazele Etiopiei nu stau în cump  
cu ea i cu aurul cel mai curat nu vei 
pl ti-o niciodat  !  
20. i aceast  în elepciune de unde vine 
ea i care este s la ul priceperii ?  
21.  Ea  a  fost  ascuns  de  ochii  oric rei  

pturi vii ; ea a fost t inuit i de pas rea 
cerului.  
22.  Adâncul  i  moartea  au  zis  :  Noi  am  
auzit vorbindu-se de ea.  
23. Dumnezeu îi cunoa te drumul i 
numai El este Cel ce tie locuin a ei.  

Bar. 3, 32.  
24. Când El privea pân  la marginile 

mântului i îmbr a cu ochii tot ce se 
afl  sub ceruri,  

Ps. 32, 13.  
25. Ca s  dea vântului cump i s  
chibzuiasc  legea apelor,  
26. Când El statornicea ploilor un f ga i 
o cale bubuitului tunetului,  

Iov 38, 25.  
27. Atunci El a v zut în elepciunea i a 
cânt rit-o, atunci a pus-o în lumin i i-a 

surat adâncimea.  
28. Dup  aceea Dumnezeu a zis omului : 
Iat , frica de Dumnezeu, aceasta este 
în elepciunea, iar în dep rtarea de cel r u 
st  priceperea».  

Ps. 33, 14; 110, 10. Pild. 1, 7.  
CAP. 29 
Iov aminte te fericirea sa. 
1. Apoi Iov a mers mai departe cu pildele 
sale i a zis :  
2.  «O,  dac  a  fi  înc  o  dat  ca  în  lunile  
de mai înainte, ca în zilele când 
Dumnezeu m  ocrotea,  
3. Ca atunci când El inea str lucitoare 
deasupra capului meu candela Sa i, 
luminat de ea, eu str team prin 
întuneric !  

Iov 18, 6.  
4. De ce nu sunt înc  o dat  ca în zilele 
toamnei mele, când Dumnezeu inea 
parte cortului meu,  
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5. Când Cel Atotputernic era înc  cu 
mine i împrejurul meu st teau feciorii 
mei,  
6. Iar picioarele mele se sc ldau în lapte 
i stânca aspr  izvora pentru mine pâraie 

de untdelemn ?  
7. Atunci când ie eam la poarta de sus a 
cet ii i a ezam în pia  scaunul meu,  
8. Tineretul, v zându-m , se ascundea cu 
sfial , iar cei b trâni se ridicau în picioare 
i r mâneau a a.  

9. Frunta ii poporului î i opreau 
cuvânt rile i î i puneau mâna la gur .  
10. Glasul c peteniilor sc dea i limba 
lor se lipea de cerul gurii.  
11. C ci urechea care m  auzea m  
fericea i ochiul care m  vedea îmi d dea 
mare m rturie.  
12. Fiindc  sc pam de pieire pe cel 

rman care striga dup  ajutor i pe 
orfanul f  sprijin.  

Ps. 71, 12. Sir. 4, 10.  
13. Binecuvânt rile celui ce era gata s  
piar  veneau asupr -mi i umpleam de 
bucurie inima v duvei.  
14. M  îmbr cam întru dreptate, ca într-
un ve mânt i judecata mea cea dreapt  
era mantia mea i turbanul meu.  

Ps. 131, 9.  
15. Eram ochii celui orb i piciorul celui 
chiop ;  

Lev 19, 14.  
16. Eram tat l celor neputincio i i 
cercetam cu sârguin  pricinile care îmi 
erau necunoscute.  

Iov 31, 18. Pild. 29, 7. Sir. 4, 10.  
17. Sf râmam f lcile nelegiuitului i 
smulgeam prada din din ii lui.  

Pild. 30, 14.  
18. i îmi ziceam : Voi adormi în cuibul 
meu  i  ca  pas rea  Phoenix  voi  înmul i  
zilele mele.  

Ps. 29, 6.  
19. R cina mea se va r sfira pe lâng  
ap i roua se va l sa, noaptea, peste 
ramurile mele.  

Deut. 28, 4.  
20. Slava mea va întineri neîncetat i 
arcul meu se va înnoi în mâna mea.  

Fac. 49, 24. Is. 40, 31.  
21. Oamenii m  ascultau i st teau f  
grai i a teptau s  aud  sfatul meu.  
22. Dup  ce le vorbeam eu, ei nu mai 
spuneau nimic i cuvântul meu c dea 
asupra lor pic tur  cu pic tur .  
23. M  a teptau precum a tep i ploaia i 

scau gura lor, ca pentru bura de 
prim var .  
24. Dac  le surâdeam, nu- i credeau 
ochilor i surâsul meu nu-l l sau s  se 
piard .  
25. Le ar tam care este dreapta cale i 
st team mereu în fruntea lor, st team ca 
un împ rat, între osta ii s i i, oriunde-i 
duceam, ei veneau dup  mine.  
CAP. 30 
Iov plânge nenorocirea lui. 
1. Iar acum am ajuns de batjocur  pentru 
cei mai tineri decât mine i pe ai c ror 

rin i îi pre uiam prea pu in, ca s -i pun 
al turi cu câinii turmelor mele.  
2.  Ce  a  fi  f cut  cu  puterea  bra elor  lor,  
odat  ce vlaga lor se dusese toat  ?  
3. Din pricina s ciei i a foametei 
însp imânt toare, ei mâncau r cini din 
locuri uscate i mama lor era câmpia 
pustie i jalnic .  
4. Ei culegeau ierburi de prin m cini i 
pâinea lor era r cina de ienup r.  
5. Erau goni i din mijlocul oamenilor i 
dup  ei lumea urla ca dup  ni te ho i.  
6. Drept aceea, au ajuns s  se aciueze pe 
marginea uvoaielor, prin g urile 

mântului i prin v unile stâncilor.  
7. Zbiar  prin h uri, stau gr mad  pe 
sub scaie i.  
8. Neam de oameni tic lo i, neam de 
oameni f  nume, ei erau gunoaiele pe 
care le arunci din ar  !  
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9. i ast zi, iat  c  sunt cântecul lor, am 
ajuns basmul lor.  

Iov 17, 6. Ps. 34, 15; 68, 15. Plâng. 3, 14.  
10. Le e groaz  de mine, s-au dep rtat de 
mine i pentru obrazul meu n-au f cut 
economie cu scuipatul lor !  

Num. 12, 14. Iov 19, 19. Ps. 37, 11; 87, 8-9.  
11. Cel ce i-a deznodat treangul robiei 

 asupre te i tot a a cel ce i-a scos 
balele din gur .  

12. În dreapta mea se ridic  martori 
potrivnici mie, în cursa lor au prins 
picioarele mele i i-au croit drumuri 
împotriv -mi.  
13. Au d râmat poteca mea, cu gând ca 

 m  piard , ei se suie încoace i nimeni 
nu le este stavil .  
14. Ca printr-o sp rtur  larg , ei dau iure  
i în d râm turi se t lesc.  

Iov 6, 4.  
15. Mul imea spaimelor s-a întors asupra 
mea, slava mea au gonit-o ca vântul i 
izb virea mea a trecut ca un nor.  
16.  i  acum  sufletul  meu  se  tope te  în  
mine, zile de am ciune m  cuprind.  

Ps. 21, 15; 41, 4; 61, 8. Plâng. 2, 19.  
17. Noaptea oasele mele sunt ca 
sfredelite i nervii mei nu tiu de odihn .  
18. Cu o putere n praznic , Dumnezeu 

 tine de hain i m  strânge de gât ca 
gulerul c ii.  
19. Mi-a dat brânci în noroi i am ajuns 

 fiu la fel cu praful i cu cenu a.  
Fac. 18, 27. Iov 16, 15. Ps. 39, 2. Sir. 10, 9.  

20. Strig c tre Tine i nu-mi r spunzi, 
stau în picioare i Tu nu m  vezi.  

Iov 19, 7.  
21. Tu Te-ai f cut asupritorul meu i cu 
toat  puterea bra ului T u m  prigone ti.  
22. Tu m  ridici deasupra vântului i m  
pui  pe  el  c lare  i  apoi  m  nimice ti  cu  
iure ul furtunii.  
23. tiu foarte bine c  Tu m  duci spre 
moarte i la locul de întâlnire al tuturor 
muritorilor.  

Evr. 9, 27.  

24. Totu i împotriva s rmanului nu 
ridicam mâna mea, când striga c tre 
mine, în nenorocirea lui.  

Iov 3, 17.  
25. N-am plâns oare i eu împreun  cu 
cel care- i ducea via a greu ? Sufletul 
meu n-avea mil  de cel s rman ?  

Rom. 12, 15.  
26. M  a teptam la fericire i iat  c  a 
venit nenorocirea ; a teptam lumina i a 
venit întunericul.  

Is. 59, 9. Ier. 14, 19.  
27. M runtaiele mele au fiert în clocote 

 încetare ; zile de jale grea mi-au sosit 
înainte.  
28. Am umblat înnegrit la fa , dar nu de 
soare  ;  m-am  ridicat  în  adunare  i  am  
strigat.  
29. Am ajuns frate cu acalii, am ajuns 
tovar  cu stru ii.  

Ps. 101, 7-8. Is. 38, 14. Mih. 1, 8.  
30. Pielea s-a f cut pe mine neagr i 
oasele mele sunt arse de friguri.  

Ps. 118, 83. Plâng. 4, 8.  
31. Astfel harfa mea a ajuns instrument 
tânguirii i flautul meu glasul 
bocitoarelor.  

Am. 8, 10. Bar. 4, 34.  
CAP. 31 
Via a curat  a lui Iov. 
1. F cusem leg mânt cu ochii mei i 
asupra unei fecioare nu-i ridicam.  

Fac. 34, 1-2. Sir. 9, 5. Mat. 5, 28.  
2. i care este partea pe care Dumnezeu o 
trimite din ceruri i ce câ tig h ze te, 
din în ime, Cel Atotputernic ?  
3. Nefericirea nu este ea oare pentru cel 
nedrept i nenorocirea pentru f ptuitorii 

delegii ?  
Is. 1, 28.  

4. Nu vede, oare, Dumnezeu c ile mele i 
nu num  El to i pa ii mei ?  

Iov 14, 16; 23, 10; 34, 21. Ps. 138, 2.  
5. Umblat-am oare întru minciun i 
picioarele mele au zorit spre în el ciune ?  

Ps. 25, 4.  
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6. S  m  cânt reasc  în cump na 
drept ii i Dumnezeu s  cunoasc  
neprih nirea mea.  

Ps. 138, 23.  
7. Dac  pa ii mei s-au ab tut de la calea 
cea dreapt i inima mea a fost târât  de 
ochii  mei,  iar  de  mâinile  mele  s-a  lipit  
vreo murd rie,  

Ps. 7, 3.  
8. Atunci altul s  m nânce ceea ce eu 
sem n i vl starii mei s  fie sco i din 

cin  !  
Lev 26, 16. Deut. 28, 30, 38.  

9. Dac  inima mea a fost am git  de vreo 
femeie i am stat de pând  la u a 
aproapelui meu,  

Iov 24, 15.  
10. Atunci nevasta mea s  învârteasc  la 
râ ni  pentru altul i al ii s  aib  parte de 
ea.  

Deut. 28, 30.  
11. C ci aceasta ar fi o urâciune, o 
nelegiuire vrednic  de pedeapsa 
judec torilor,  

Fac. 38, 24. Lev 20, 10.  
12. Un foc care mistuie pân  la iad i care 
nimice te toat  strânsura mea ;  

Is. 47, 14.  
13. Dac  a  fi nesocotit dreptul slugii sau 
al slujnicei mele, în socotelile lor cu 
mine,  

Ef. 6, 9. Col. 3, 26.  
14. Ce m  voi face eu ; când Dumnezeu 
se va ridica i ce r spuns Îi voi da, când 
va lua procesul în cercetare ?  
15. Cel ce m-a f cut pe mine în pântecele 
mamei mele nu l-a f cut i  pe robul meu 
? Nu este, oare, El singur Care ne-a 
alc tuit în pântece ?  
16. Datu-m-am, oare, în l turi, când 

racul dorea ceva i l sat-am s  se sting  
de plânsete ochii v duvelor ?  

Iac. 2, 15-16. 1 Ioan 3, 17.  
17. Mâncam, oare, singur bucata mea de 
pâine i orfanului nu-i d deam din ea ?  

Luc. 14, 13.  

18. Dimpotriv , din tinere ile mele, am 
crescut  pe  orfan  ca  un  tat i  de  la  
na tere, am c uzit pe v duv .  

Iov 29, 16. Sir. 4, 10.  
19. Dac  vedeam un nenorocit f  hain  
i vreun s rac care n-avea c ma  pe el,  

Is. 58, 7.  
20. Nu m  binecuvântau coapsele lui i 
nu-l înc lzea lâna mieilor mei ?  

Deut. 24, 13.  
21. Dac  am repezit mâna mea împotriva 
vreunui orfan, fiindc  vedeam c  am 
sprijinitori la masa judec ii,  

Is. 58, 4.  
22.  Atunci  s  cad  um rul  meu  din  
încheietur i bra ul meu s  se dezlege de 
osul cel lalt !  

Zah. 11, 17.  
23. Dar eu m  temeam de pedeapsa lui 
Dumnezeu i înaintea m re iei Lui nu 
puteam s  stau.  

Fac. 50, 19.  
24. Mi-am pus eu încrederea în aur sau 
am zis aurului l murit : Tu e ti n dejdea 
mea ?  

Ps. 61, 11. Marc. 10, 24.  
25. Ori eram fericit peste m sur , c  
aveam atâta avere i c  mâna mea 
agonisise mult ?  

Pild. 11, 28.  
26. Ori când vedeam soarele în 
str lucirea lui i luna înaintând cu 

re ie,  
Deut. 4, 19. Iez. 8, 16.  

27. A fost inima mea am git  în tain i 
am dus eu mâna la gur , ca s-o s rut ?  

3 Reg. 19, 18.  
28. i aceasta ar fi fost o mare f delege, 
fiindc  a  fi t duit pe Dumnezeul cel 
Preaînalt.  

Tit 1, 16.  
29. M-am bucurat eu de nenorocirea 
du manului meu i am tres ltat când vreo 

utate d duse peste el ?  
Pild. 24, 17.  
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30. Eu n-am îng duit limbii mele s  
gre easc i s  cear  moartea 
du manului, blestemându-l.  
31. Oamenii care ineau de casa mea 
ziceau : «Unde s-ar g si vreunul care s  
nu se fi s turat la masa lui ?»  
32. Str inul nu petrecea noaptea niciodat  
afar  ; por ile mele le deschideam 

torului.  
Fac. 19, 2. Rom. 12, 13. Evr. 13, 2.  

33. Acoperit-am eu, ca lumea cealalt , 
catele mele, ascunzând, în sânul meu, 

gre eala f ptuit ,  
Fac. 3, 8. Os. 6, 7.  

34. Pentru c , adic , m  temeam de zarva 
cet ii i m  însp imânta dispre ul 
cet enilor i atunci r mâneam f  glas 
i nu mai m  ar tam în poart  ?  

35. O, cine, îmi va da pe cineva care s  
 asculte ? Iat  aici isc litura mea ! Cel 

Atotputernic s -mi r spund  ! Iar 
învinuirea scris  de potrivnicii mei,  
36. Voi purta-o pe um rul meu, voi 
înnoda-o în jurul capului meu, ca o 
cunun .  
37. Îi voi da socoteal  de to i pa ii mei, 
ca un principe m  voi înf a înaintea 
Lui.  
38. Nu cumva ogoarele mele cer 

zbunare împotriva mea i brazdele lor 
sunt prididite de lacrimi ?  
39. Nu cumva m-am înfruptat din roadele 
lor i n-am pl tit i am f cut pe vechii lor 
st pâni s  se plâng  de mine ?  

Iac. 5, 11.  
40. Dac  ar fi a a, atunci s  creasc  pe 
ele p mid  în loc de grâu i neghin  în 
loc de orz !» Aici cuvintele lui Iov se 
termin .  
CAP. 32 
Elihu se mânie de t cerea prietenilor 
lui Iov. 
1. Astfel, ace ti trei b rba i nu mai 

spunser  nimic lui Iov, pentru c  el se 
socotea f  vin .  

Iov 2, 11.  
2. Atunci se aprinse de mânie Elihu, fiul 
lui Baracheel din Buz, din familia lui 
Ram.  i  mânia  lui  se  aprinse  împotriva  
lui Iov, fiindc  el pretindea c  este drept 
înaintea lui Dumnezeu,  

Iov 35, 2.  
3. i iar i se aprinse mânia lui împotriva 
celor trei prieteni ai lui Iov, fiindc  ei nu 

seau nici un r spuns i totu i osândeau 
pe Iov.  
4. Elihu îns  a teptase pe când ei vorbeau 
cu Iov, fiindc  ei erau mai în vârst  decât 
Elihu.  
5. Dar când a v zut el c  nu mai este nici 
un  r spuns  în  gura  celor  trei  oameni,  
atunci s-a aprins mânia lui.  
6. i a a Elihu, fiul lui Baracheel din 
Buz, a început a vorbi i  a zis :  «Eu sunt 
tân r i voi sunte i b trâni, de aceea m-
am sfiit i m-am temut s  v  dau pe fa  
gândul meu.  

Iov 15, 10.  
7. Mi-am zis : vârsta trebuie s  vorbeasc  
i mul imea anilor s  ne înve e 

în elepciunea.  
Iov 12, 12.  

8. Dar duhul din om i suflarea Celui 
Atotputernic dau priceperea.  

Pild. 2, 6. Is. 11, 2.  
9. Nu cei b trâni sunt în elep i i nici 
mo negii nu sunt cei ce în eleg totdeauna 
dreptatea.  

Ps. 18, 100. Dan. 2, 21.  
10.  Drept  aceea  am zis  :  Lua i  aminte  la  
mine, voi ar ta i eu ce tiu.  
11. Iat  c  am a teptat cuvintele voastre, 
am stat cu urechea a intit  la judec ile 
voastre, pe când voi v  c uta i ce avea i 
de spus.  
12. Am stat cu ochii a inti i asupra 
voastr i iat  c  nici unul n-a convins pe 
Iov, nici unul n-a r sturnat cuvintele lui ;  
13. De aceea s  nu zice i : Noi am g sit 
în elepciunea i Dumnezeu ne d  
înv tura, iar nu un om.  
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14. Astfel, nu voi pune înainte ni te 
cuvinte ca acestea i nu-i voi r spunde cu 
temeiurile voastre.  
15. Ei au fost op ri i, n-au mai r spuns 
nimic, cuvintele le-au fugit din gur   
16. i eu am a teptat ! Dar pentru c  ei 
nu mai vorbesc, fiindc  au stat pe loc i 
nu mai r spund,  
17. Voi zice i eu ceva din partea mea, 
voi ar ta i eu tiin a mea,  
18. C ci sunt plin de cuvinte pân  în gât 
i duhul meu l untric îmi d  zor.  

Ier. 20, 9. Mih. 3, 8.  
19. Iat  c  cugetul meu în mine este ca un 
vin  care  n-are  pe  unde  s  r sufle,  ca  un  
vin care sparge ni te burdufuri noi.  
20. Voi vorbi deci ca s  m  u urez, voi 
deschide gura mea i nu-l voi l sa pe Iov 

 r spuns.  
21. Nu voi lua partea nim nui i nu voi 

guli pe nimeni,  
Ier. 17, 16.  

22. C ci nu m  pricep s  lingu esc, altfel 
într-o clipeal  m-ar smulge Ziditorul 
meu.  
CAP. 33 
Elihu ap  dreptatea lui Dumnezeu. 
1. Drept aceea, Iov, te rog, ascult  
cuvintele mele i ia aminte la toate 
cuvintele mele.  
2. Iat  c  am deschis gura mea i limba 
mea gr ie te.  
3. Inima mea va scoate la iveal  cuvinte 
de înv tur , buzele mele se vor rosti cu 
limpezime,  
4.  Duhul  lui  Dumnezeu  este  Cel  ce  m-a  

cut i suflarea Celui Atotputernic este 
toarea vie ii mele.  

Fac. 1, 2; 2, 7. Ps. 32, 6; 103, 30.  
5. Dac  po i, r spunde-mi, ap i 
pricina înaintea mea, fii tare !  
6. Înaintea lui Dumnezeu eu sunt la fel cu 
tine i eu ca i tine am fost fr mântat din 
lut,  

Iov 10, 9. Eccl. 12, 7.  

7. De aceea frica de mine s  nu te 
tulbure, nici mâna mea s  nu atârne greu 
asupra ta.  
8. Tu ai spus în auzul meu i eu am auzit 
rostul vorbelor tale spunând a a :  
9. «Eu sunt curat i f  nici o vin , eu 
sunt f  prihan i n-am nici o gre eal  ;  

Iov 10, 7; 16, 17; 23, 10.  
10. Dar iat  c  Dumnezeu caut  pricin  
de ur  împotriva mea i m  socote te ca 
un vr jma  al Lui.  

Iov 13, 24; 19, 11.  
11. El pune picioarele mele în butuci i 
pânde te to i pa ii mei !»  

Iov 13, 27.  
12. Dar aici î i voi r spunde c  tu n-ai 
dreptate, fiindc  Dumnezeu este mai 
mare decât omul.  

Iov 34, 7.  
13. De ce gr ie ti împotriva Lui, fiindc  
El nu d  nim nui socoteal  de toate câte 
face ?  
14. Vezi c  Dumnezeu vorbe te când 
într-un fel, când într-alt fel, dar omul nu 
ia aminte.  

Num. 23, 19. 1 Reg. 15, 29.  
15. i anume, El vorbe te în vis, în 
vedeniile nop ii, atunci când somnul se 
las  peste oameni i când ei dorm în 

ternutul lor.  
Iov 4, 13.  

16. Atunci El d  în tiin ri oamenilor i-i 
cutremur  cu ar rile Sale.  

2 Reg. 7, 27. Is. 50, 4.  
17. Ca s  întoarc  pe om de la cele rele i 

-l fereasc  de mândrie  
18. Ca s -i fereasc  sufletul de pr pastie 
i via a lui de calea mormântului ;  

19. De aceea, prin durere, omul este 
mustrat în patul lui i oasele lui sunt 
zguduite de un cutremur neîntrerupt.  
20. Pofta lui este dezgustat  de mâncare 
i inima lui nu mai pofte te nici cele mai 

bune bucate.  
Ps. 106, 18.  
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21. Carnea dup  el se pr de te i piere 
i oasele lui, pân  acum nev zute, îi ies 

prin piele.  
22. Sufletul lui vine încet, încet spre 
pr pastie i via a lui spre împ ia 
mor ilor.  
23. Dac  atunci se afl  un înger lâng  el, 
un mijlocitor între vii, care s -i arate 
omului calea datoriei,  

Fac. 48, 16. Zah. 3, 1. 1 Tim. 2, 5.  
24. Dumnezeu Se milostive te de el i 
zice îngerului : «Izb ve te-l ca s  nu cad  
în pr pastie ; am g sit pentru sufletul lui 
pre ul de r scump rare !»  

Ps. 90, 15. Is. 43, 1-2. Os. 13, 14.  
25. Atunci trupul lui înflore te ca în 
tinere e i el vine înapoi la zilele de la 
începutul vie ii sale.  
26. El se roag  lui Dumnezeu i 
Dumnezeu îi arat  bun tatea Sa i-i 
îng duie s  vad  fa a Sa cu mare bucurie 
i astfel îi d  omului iertarea Sa.  

Ps. 49, 14. Is. 58, 9.  
27. Atunci omul prive te peste semenii 

i i zice : «P tuisem i c lcasem 
dreptatea, dar n-am fost pedepsit dup  
faptele mele.  
28.  C ci  El  a  izb vit  sufletul  meu  ca  s  
nu treac  prin strâmtorile mor ii i ochii 
mei v d înc  lumina».  

1 Cor. 11, 32.  
29. Iat  toate acestea le face Dumnezeu 
de dou  ori, de trei ori cu omul,  
30. Ca s -i scoat  sufletul din pieire i ca 

-l lumineze cu lumina celor vii.  
Ps. 55, 13-14; 102, 4.  

31. Ia aminte Iov, ascult -m  pe mine, 
taci i eu voi vorbi !  
32. Dac  ai ceva de spus d -mi r spuns, 
vorbe te, c ci dorin a mea este s i dau 
dreptate.  
33. Iar dac  nu, ascult  la mine : ine- i 
gura i te voi înv a care este 
în elepciunea».  
CAP. 34 

Elihu înfrunt  pe Iov. 
1. Elihu a vorbit mai departe i a zis :  
2. «Asculta i, în elep ilor, cuvintele mele 
i voi, înv ilor, a inti i-v  urechile,  

3. Fiindc  urechea deosebe te cuvintele, 
precum cerul gurii gust  mâncarea.  

Iov 12, 11.  
4. S  cercet m între noi ce este drept, s  
tim între noi ceea ce este bine,  

5. Fiindc  Iov a zis : «Eu sunt drept, dar 
Dumnezeu nu-mi d  dreptate !  

Iov 13, 18; 23, 10; 35, 2.  
6. De i nevinovat, trec drept mincinos ; 
rana mea este nevindecat , de i eu nu am 
nici o gre eal ».  

Iov 6, 4.  
7.  Cine  mai  este  ca  Iov,  care  s  bea  
batjocura, cum ar bea apa ?  

Iov 15, 16.  
8.  Care  s  se  înso easc  cu  cei  care  fac  
nedreptate i s  mearg  în pas cu f torii 
de rele ?  
9. C ci Iov a zis : «Omul n-are nici un 
folos, dac  se str duie te s  fie pl cut lui 
Dumnezeu».  

Iov 9, 22. Mal. 3, 14.  
10. Dar voi oameni de inim , asculta i-

 ! Departe este de Dumnezeu r utatea, 
departe este de El nedreptatea !  

Iov 8, 3; 36, 23.  
11. C ci Dumnezeu întoarce omului dup  
faptele lui i se poart  cu fiecare dup  
purtarea lui.  

Ps. 61, 11. Pild. 24, 12. Rom. 2, 6. 2 Cor. 5, 10.  
12. Cu adev rat, Dumnezeu nu f ptuie te 

ul i Cel Atotputernic nu strâmb  
dreptatea.  
13. Cine i-a încredin at cârmuirea 

mântului i cine i-a dat în grij  aceast  
lume întreag  ?  

Iov 38, 4.  
14. Dac  Dumnezeu n-ar cugeta decât la 
Sine Însu i i dac  ar lua înapoi la Sine 
duhul S u i suflarea Sa,  

Ps. 103, 29.  



pag. 705/1780 

15.  Toate  f pturile  ar  pieri  deodat i  
omul s-ar întoarce în rân .  

Fac. 3, 19.  
16. Dac  ai minte, ascult  aceasta, pleac  
urechea la cuvintele mele.  
17. Unul care prigone te dreptatea ar 
putea oare s  domneasc  ? i vei osândi 
tu pe Cel mare i drept ?  
18. El, Care strig  împ ra ilor : 
Netrebnicilor ! i celor mai mari de pe 

mânt : Nelegiui ilor !  
19.  El  nu  caut  la  fa a  celor  mari  i  nu  
face deosebire între bogat i s rac, pentru 

 to i sunt lucrarea mâinilor Sale.  
Deut. 10, 17. 2 Paral. 19, 7. În el. 6, 7. Sir. 35, 13. Fapt. 

10, 34. 1 Petr. 1, 17. Rom. 2, 11. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9.  
20.  Într-o  clipit  ei  mor  i  se  duc  ;  în  
miez de noapte, un popor se zbucium i 

 greutate pr bu te pe tiran.  
21. Pentru c  ochii Domnului 
supravegheaz  c rile omului i vede 
to i pa ii lui.  

Ier. 16, 17.  
22. Pentru El nu este nici întuneric, nici 
umbr ,  unde  s  se  poat  ascunde  cei  ce  
lucreaz  nelegiuirea.  

Ps. 138, 10.  
23. Dumnezeu n-are nevoie s  priveasc  
mult  vreme pe cineva, ca s -l trag  
înaintea judec ii Sale.  
24. El zdrobe te pe puternici, f  lung  
cercetare i pune pe al ii în locul lor.  

Pild. 5, 21.  
25. De vreme ce El cunoa te faptele lor, 
El  îi  r stoarn  în  fapt  de  noapte  i-i  
zdrobe te.  

Iov 27, 20.  
26. Ca pe ni te nelegiui i ce sunt, El îi 
love te de fal  cu foarte mul i privitori,  
27. Fiindc  s-au dat la o parte din 
preajma Sa i n-au voit s  priceap  

rile Sale  
Ps. 27, 7-8.  

28. i au f cut s  urce pân  la Domnul 
strig tul celui s rac i s  r sune în 
urechile Sale plânsul celor nenoroci i.  

Ps. 9, 12.  
29. Dac  Domnul se odihne te, cine 
poate s -L smulg  din odihna Lui i dac  

i acoper  fa a, cine poate s -L mai 
reasc  ? Dar El st i supravegheaz i 

pe popoare i pe oameni,  
Ioan 14, 27. Rom. 8, 34.  

30. Ca unul Care nu voie te st pânirea 
celor nelegiui i, nici poticnirea 
popoarelor.  

Os. 13, 11.  
31. Dac  un f arnic zice lui Dumnezeu : 
«Am fost târât la p cat i nu voi mai face 
ce este r u,  
32. Ceea ce nu tiu, Tu înva -m  ; dac  
am s vâr it vreo nedreptate nu voi porni 
iar de la cap t !»  
33. Crezi tu, dup  p rerea ta, c  
Dumnezeu îi va face în schimb tot a a ? 
Fiindc  ai fost dispre uitor, fiindc  te faci 
tu judec tor în locul meu, spune-mi 
atunci ce tii tu ?  
34. Oamenii în toat  firea vor zice i tot 

a orice om cuminte care m  ascult  :  
35. Iov nu vorbe te dup  dreapta 
înv tur i cuvintele lui nu sunt dup  
sfânta dreptate.  
36. Îns  Iov trebuie cercetat pân  la cap t 
cu privire la acele r spunsuri vrednice de 
ni te nelegiui i.  
37. El a sporit p catul s u ; aici între noi 
el pune la îndoial  gre eala lui i 
îngr de te vorbele sale împotriva lui 
Dumnezeu».  
CAP. 35 
Elihu vorbe te despre dreptatea lui 
Dumnezeu. 
1. Elihu a vorbit mai departe i a zis :  
2. «Crezi tu c  ai dreptate i socote ti c  
te-ai limpezit înaintea lui Dumnezeu,  

Iov 32, 2; 34, 5.  
3. Când zici : «Ce folosesc, ce câ tig am 
eu, c  nu p tuiesc ?»  
4.  Iat  ce- i  voi  r spunde  i  ie  i  
prietenilor t i :  
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5. Prive te cerurile i îndreapt  într-acolo 
ochii ; uit -te la nori, cât sunt ei de sus, 
fa  de tine !  
6. Dac  p tuie ti, ce r u îi faci lui 
Dumnezeu i dac  p catele tale sunt 
numeroase, ce-I stric  Lui ?  

Ier. 7, 19.  
7. Dac  e ti drept, ce dar Îi faci sau ce 
prime te El din mâna ta ?  

Iov 22, 3. Luc. 17, 10. Rom. 11, 35.  
8. R utatea ta poate s  strice unui om ca 
i tine, dreptatea ta s  foloseasc  celui ce 

este ca i tine n scut din om.  
9. Ei strig  atunci când împilarea a trecut 
orice margini, ei r cnesc în mâinile celor 
puternici.  

Iov 24, 12.  
10. Dar ei nu întreab  : Unde este 
Dumnezeu Cel ce ne-a f cut, El Care 

ruie te nop ii cânt ri de veselie ?  
Ps. 41, 9.  

11. El Care ne d  mai mult  în elepciune 
decât dobitoacelor p mântului i mai 
mult  pricepere decât p rilor cerului ?  

2 Petr. 2, 12.  
12. S  tot strige ei atunci, c ci Dumnezeu 
nu r spunde, din pricina trufa ei împil ri 
a celor r i.  

Iov 27, 9. Pild. 15, 29.  
13. Zadarnic  le este truda ; Dumnezeu 
nu aude i Cel Atotputernic nu ia aminte.  

Is. 1, 15. Ioan 9, 31.  
14. Cu atât mai pu in, când tu zici c  nu 
tii  de  unde  s -L  iei,  c  tu  e ti  cu  El  în  

judecat i c -L tot a tep i s  vin .  
Iov 23, 9. Eccl. 3, 17.  

15. Ba, înc  atunci când tu spui c  mânia 
Lui nu pedepse te i c  El nu prea tie 
limpede ce este aceea nelegiuire !  

Eccl. 12, 13.  
16. Da, Iov î i deschide gura zadarnic i, 
ne tiind ce spune, înmul te cuvintele 

 rost.  
CAP. 36 
Urmarea vorbirii lui Elihu. 
1. Elihu a mers mai departe i a gr it :  

2. «A teapt  o clip i vei înv a i altele, 
ci sunt înc  temeiuri i cuvinte de 

partea lui Dumnezeu.  
3. Voi porni cu tiin a mea de departe i 
voi dovedi dreptatea Ziditorului meu.  

Ps. 50, 5.  
4. C ci cu adev rat ceea ce- i spun eu nu 
este minciun i cal ce st  lâng  tine este 
unul des vâr it în cuno tin .  

2 Cor. 2, 17.  
5. Fire te, Dumnezeu este prea puternic, 
dar nu leap  pe nimeni ; El este prea 
puternic prin în imea în elepciunii Sale.  
6. El nu las  pe nelegiuit s  prop easc  
i celor nenoroci i le face dreptate.  

7. El nu despoaie pe cei drep i de 
dreptatea lor, iar cu împ ra ii la fel : îi 
pune în je uri împ te ti i-i a az  s  
domneasc  de-a pururi. Dar ei se umfl  
de trufie.  

Ps. 32, 18-19; 112, 7.  
8. i atunci iat -i fereca i cu lan uri i 
iat -i prin i cu funiile mâhnirii.  

Ps. 106, 10.  
9. Dup  aceea, Dumnezeu le dezv luie 
fapta pe care au f cut-o i nelegiuirea în 
care au c zut, anume c  s-au trufit.  
10. Dar El le face aceast  dest inuire ca 

 ia  aminte  i  le  d  porunc  s  se  
întoarc  de la r utatea lor ;  

Iov 33, 16.  
11. Dac  dau ascultare i vin la supunere, 
ei î i ispr vesc zilele lor în fericire i anii 
lor în desf ri ;  

2 Paral. 33, 13. Ps. 35, 7.  
12. Iar dac  sunt neascult tori, atunci trec 
prin strâmtorile mor ii i se sting 
nepricepu i i orbi.  

Luc. 19, 42.  
13.  Nelegiui ii  se  mânie  ;  ei  nu  se  roag  
lui Dumnezeu, când sunt pu i în lan uri.  

Mat. 23, 27.  
14. Unii ca ace tia se sting de tineri i 
via a lor se ve teje te în floare.  
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15. Dar pe cel nenorocit Dumnezeu îl 
scap  prin nenorocirea lui i prin 
suferin  Dumnezeu îi d  înv tur .  

Ps. 34, 10. Is. 66, 2.  
16. Tot a a i pe tine te va scoate din 
strânsoarea durerii, ca s  te pun  la loc 
larg, unde nu mai este nici o stinghereal  
i unde masa ta va fi înc rcat  cu mânc ri 

grase i alese.  
2 Paral. 18, 31. Ps. 17, 21.  

17. Dac  tu ai fost pedepsit cu str nicie, 
ca un nelegiuit, tu scoate din pedeaps  
puterea drept ii ;  
18. Certarea Lui s  nu te împing  la 
mânie împotriva Lui i mul imea b ii s  
nu te scoat  din calea cugetului drept.  

1 Reg. 12, 3. Ps. 48, 6. Pild. 11, 4.  
19. Era oare s  pun  Dumnezeu vreun 
pre  pe  bog iile  tale  ?  Nu !  Nici  pe  aur,  
nici pe toate mijloacele puterii 

mânte ti.  
20. Nu pofti noaptea (dep rt rii de 
Dumnezeu), c ci în ea, popoare întregi au 
fost smulse din locul lor.  
21. Ia seama, nu te duce la nedreptate, 

ci ea este adev rata cauz  a suferin ei.  
Evr. 6, 11.  

22. Da, Dumnezeu este nespus de mare 
prin puterea Lui ! Cine poate s  înve e ca 
El ?  

1 Reg. 3, 18.  
23. Cine I-a dat înv tur  cum s  se 
poarte ? i cine poate s -I spun  : 
«Aceasta ai f cut-o r u ?»  

Rom. 11, 33.  
24. Adu- i aminte i pream re te opera 
Lui, pe care o cânt , în laudele lor, 
oamenii ;  
25. Orice om o prive te, m car c  o 
îmbr eaz  cu ochiul, numai de departe.  
26. Cât este de mare Dumnezeu ! Dar noi 
nu putem s -L în elegem i num rul 
anilor S i nu se poate socoti.  

Ps. 91, 8; 101, 28. Dan. 6, 26. 1 Tim. 6, 16.  
27. El atrage pic turile de ap , El le 
preface în aburi i d  ploaia.  

Iov 5, 10.  
28. Iar norii o trec prin sita lor i o vars  
pic turi peste mul imile omene ti.  
29.  Cine  poate  s  priceap  cum  se  
desf oar  norii i cum bubuie tunetul în 
cortul lui ?  

Ps. 103, 2. Pild. 8, 28.  
30.  Iat  c  El  a  rostogolit  aburii  S i  i  a  
acoperit adâncimile m rii.  
31. Prin el Domnul hr ne te popoarele i 
le d  bel ug de mâncare.  
32. El ridic  fulgerul, cu amândou  
mâinile i-l trimite s  loveasc  la int .  
33. El d  din vreme de veste ciobanului i 
oilor, care simt din aer apropierea vijeliei.  
CAP. 37 
Slava lui Dumnezeu se cunoa te din 
cartea firii. 
1. i din pricina aceasta inima mea se 
zbucium i se zbate din locul ei.  
2. Asculta i bubuitul glasului S u i 
tunetul care iese din gura Sa.  
3. Peste toat  întinderea cerului El 
azvârle fulgerul S u i fulgerul S u 
ajunge pân  la marginile p mântului.  

Ps. 17, 18.  
4. În urma fulgerului, vine un muget 
prelung. El tun  cu glasul Lui zguduitor, 
El nu mai împiedic  fulgerele cât timp 
glasul Lui r sun .  
5. Dumnezeu cu tunetul S u s vâr te 
minuni, El face lucruri mari pe care noi 
nu putem s  le pricepem.  

Iov 5, 9. Ps. 28, 3; 76, 17; 103, 7.  
6. El porunce te z pezii : «Cazi pe 

mânt », i ploilor îmbel ugate : 
«St rui i cu putere !»  

Ps. 32, 9; 147, 5.  
7. Pe fiecare om El pune a Sa pecetie, 
pentru ca to i oamenii s  recunoasc  
puterea Lui.  
8. Fiarele s lbatice se dau înapoi în 
culcu urile lor i r mân ascunse în 
vizuinile lor.  

Ps. 103, 22.  
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9. Vijelia vine de la miaz zi i frigul vine 
de la miaz noapte.  
10. La suflarea lui Dumnezeu se încheag  
ghia a i întinderea apelor se face sloi.  

Ps. 148, 8.  
11. El umple norii cu ap i din 
întunecimea furtunii sloboade fulgerele.  
12. Iar norii, învârtindu-se în cercuri, 
alearg  dup  planurile Sale, astfel c  
îndeplinesc tot ce le porunce te, în lungul 
i în latul lumii Sale p mânte ti.  

13. i Domnul îi trimite : aici ca o b taie 
pentru p mânt, dincolo ca o milostivire a 
voin ei Sale.  
14. Iov, ia aminte la aceste lucruri, stai 
locului i te uit  la minunile lui 
Dumnezeu !  

Ps. 110, 2.  
15. În elegi tu cum cârmuie te Dumnezeu 
norii  S i  i  în  ce  fel  poate  norul  s  
sloboad  fulgerul pe p mânt ?  
16. În elegi tu plutirea norilor, minuni ale 
Aceluia a C rui tiin  este des vâr it  ?  
17. Tu, care te aprinzi în ve mintele tale, 
când p mântul se odihne te sub vântul 
arz tor din miaz zi,  
18. Po i s  întinzi la fel cu El boltitura 
cerului, ca o oglind  turnat  din metal ?  

Is. 44, 24.  
19.  Spune-mi  i  mie  ce  vom  putea  s  
gr im cu El ? Ce vorb  vom începe noi 
cu El, astfel întuneca i la minte precum 
suntem ?  
20. Acum, când eu vorbesc, cine-I d  de 
veste ce zic eu ? Când a vorbit cineva 
ceva, El o tie fiindc  I-a Spus altul ?  
21. Oamenii nu pot s  priveasc  
prealuminosul soare, care str luce te pe 
cer, acum dup  ce vântul a împr tiat 
norii.  
22. Acum lumin  biruitoare se revars  
din norii de la miaz noapte i m re ia 
Domnului robe te i cutremur  inima.  
23. Pe Cel Atotputernic nu putem s -L 
ajungem cu priceperea noastr . El este 

atotînalt în putere i bogat în judecat i 
nu calc  niciodat  dreptatea în picioare.  

Iov 9, 4; 12, 13, 16. Ps. 144, 3.  
24. Pentru aceea oamenii se tem de El i I 
se închin  ; El îns  nu- i pogoar  privirile 
asupra nici unuia dintre cei ce se cred pe 
sine în elep i».  
CAP. 38 
Dumnezeu Se dest inuie te din norii 
cerului i Însu i d  înv tur . 
1. Atunci Dumnezeu i-a r spuns lui Iov, 
din sânul vijeliei, i i-a zis :  

Ie . 19, 18. 3 Reg. 19, 11. Iov 4, 3. Iez. 1, 4.  
2. «Cine este cel ce pune pronia sub 
obroc, prin cuvinte f  în elepciune ?  
3. Încinge- i deci coapsele ca un viteaz i 
Eu te voi întreba i tu Îmi vei da l muriri 
!  

Iov 13, 22; 40, 7.  
4. Unde erai tu, când am întemeiat 

mântul ? Spune-Mi, dac tii s  spui.  
Fac. 1, 1. Iov 34, 13.  

5. tii tu cine a hot rât m surile 
mântului sau cine a întins deasupra lui 

lan ul de m surat ?  
Pild. 30, 4.  

6. În ce au fost înt rite temeliile lui sau 
cine a pus piatra lui cea din capul 
unghiului,  

Iov 26, 7. Ps. 23, 2.  
7. Atunci când stelele dimine ii cântau 
laolalt i to i îngerii lui Dumnezeu M  

rb toreau ?  
Dan. 7, 10.  

8. Cine a închis marea cu por i, când ea 
ie ea n valnic , din sânul firii,  

Fac. 7, 11. Iov 26, 10. Ps. 32, 7. Ier. 5, 22.  
9. i când i-am dat ca ve mânt negura i 
norii drept scutece,  
10. Apoi i-am hot rnicit hotarul Meu i i-
am pus por i i z voare  

Ps. 103, 9. Pild. 8, 29.  
11. i am zis : Pân  aici vei veni i mai 
departe  nu  te  vei  întinde,  aici  se  va  
sf râma trufia valurilor tale ?  
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12. Ai poruncit tu dimine ii, vreodat  în 
via a ta, i i-ai ar tat aurorei care este 
locul ei,  
13. Ca s  apuce p mântul de col uri i s  
scuture pe nelegiui i de pe p mânt ?  
14. În rev rsatul zorilor, p mântul se face 
ro u ca ro iile pece i i ia culori ca de 
ve mânt.  
15. Cei r i r mân f  noaptea (prielnic  
lor) i bra ul ridicat este frânt.  

Iov 18, 5; 21, 17. Iez. 30, 22.  
16. Ai fost tu pân  la izvoarele m rii sau 
te-ai plimbat pe fundul pr pastiei ?  

Ps. 76, 18.  
17. i s-au ar tat oare por ile mor ii i 
por ile umbrei le-ai v zut ?  

Iov 10, 21. Is. 14, 9.  
18. Ai cugetat oare la întinderea 

mântului ? Spune, tii toate acestea ?  
19.  Care  drum  duce  la  palatul  luminii  i  
care este locul întunericului,  
20. Ca s tii s -l c uze ti în cuprinsul 
lui i s  po i s  nimere ti potecile care 
duc la el acas  ?  
21. Tu tii bine, c ci atunci erai n scut i 
num rul zilelor tale e foarte mare.  

Ps. 38, 5.  
22. Ai ajuns tu la c rile z pezii ? Ai 

zut tu c rile grindinei,  
23. Pe care le in deoparte pentru vremuri 
de strâmtorare, pentru zilele de b lie i 
de r zboi ?  

Ie . 9, 14-15. Iosua 10, 11.  
24. Unde se risipesc aburii i se 

spânde te pe p mânt vântul de la r rit 
?  
25. Cine a s pat albie puhoaielor cerului 
i cine a croit drum bubuitului tunetului,  

Iov 28, 26. Ps. 134, 7. Ier. 10, 13.  
26. Ca s  plou  pe un p mânt nelocuit i 
pe  o  pustietate  unde  nu  se  afl  fiin  
omeneasc   
27. i s  adape inuturile sterpe i uscate 
i s  scoat  paji te de iarb  din întinderea 

ple uv  ?  
Ps. 106, 35.  

28. Are ploaia un tat  ? Cine a z mislit 
stropii de rou  ?  

Iov 5, 10; 36, 27. Ier. 14, 22.  
29. Din sânul cui a ie it ghea a ? i cine 
este cel ce na te promoroaca din cer ?  
30. Apele se încheag i se înt resc ca 
piatra i fa a m rii se face sloi !  
31. Po i tu s  legi cataramele Pleiadelor 
sau s  deznozi lan urile Orionului ?  

Iov 9, 9. Is. 13, 10.  
32. Po i tu s  sco i la vreme cununa 
Zodiacului i vei fi tu cârmaci Carului 
Mare i stelelor lui ?  
33. Cuno ti tu legile cerului i po i tu s  
faci s  fie pe p mânt ceea ce este scris în 
ele ?  

Ier. 31, 35.  
34. Po i tu s  ridici pân  la nori glasul t u 
ca s  se sloboad  peste tine potopul 
ploilor ?  
35. E ti  tu în stare s  azvârli  fulgerele i  
ele s  plece i s i spun  : Iat -ne ?  
36. Cine a pus atâta în elepciune în 
pas rea ibis sau cine i-a dat pricepere 
coco ului ?  

Iov 32, 8.  
37. Cine poate s in  cu destoinicie 
socoteala norilor i s  verse pe p mânt 
burdufurile cerului,  

Iov 26, 8.  
38.  Ca  s  se  adune  pulberea  i  s  se  
înt reasc , iar bulg rii de p mânt s  se 
lipeasc  laolalt  ?  
39. Tu e ti cel ce aduci prad  leoaicei i 
potole ti foamea puilor de leu,  

Ps. 103, 21.  
40. Când s-au ascuns în vizuini sau stau 
i pândesc ascun i în h uri ?  

41. Cine are grij  de mâncarea corbului, 
când puii lui cronc nesc la Dumnezeu, de 
foame, i zboar  încoace i încolo dup  
hran  ?  

Ps. 146, 9. Mat. 6, 26. Luc. 12, 24.  
CAP. 39 
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Minunile f pturii. 
1. tii tu când nasc caprele s lbatice ? Ai 

gat de seam  care este vremea 
cerboaicelor ?  

Ps. 28, 9.  
2. Numeri tu lunile sarcinii lor i tii tu 
când le vine ceasul s  nasc  ?  
3. Ele îngenunchiaz , fat  puii i scap  de 
durerile lor,  
4. Iar puii lor prind putere, se fac mari pe 
câmp, pornesc i nu se mai întorc spre 
mamele lor.  
5. Cine a l sat slobod asinul s lbatic i l-a 
dezlegat de la iesle ?  
6. I-am dat pustiul ca s -l locuiasc i 

mântul s rat i l-am h zit ocol ;  
Ps. 106, 34.  

7. El î i bate joc de zarva ora elor ; el nu 
aude strig tele nici unui st pân ;  
8. El str bate mun ii, locul s u de p une, 
i umbl  dup  ori ice verdea .  

9. Va voi bivolul s lbatic s  se bage la 
tine slug i s  petreac  noaptea lâng  
ieslele tale ?  
10.  Po i  tu  s -l  legi  cu  funia  de  gât  i  s  
trag  grapa dup  tine, peste ar tur  ?  
11.  Po i  s  te  încrezi  în  el,  fiindc  este  
atât de tare, i s -i la i în grij  munca ta ?  
12. Te bizui tu pe el, c  mai vine înapoi 

i aduc  roadele la aria ta ?  
13. Aripile stru ului sunt negr it de agere 
; stru ul are pene preafrumoase i mândru 
penaj.  
14. Când î i las  ou le pe p mânt i le 
las  s  se cloceasc  în nisipul fierbinte,  
15. El uit  c  oarecine poate s  le calce 
cu piciorul i c  vreo fiar  s lbatic  poate 

 le striveasc .  
16. Stru ul e hain cu puii s i, ca i cum n-
ar fi  ai  lui,  i  nu-i pas  deloc de truda sa 
zadarnic .  
17. Vezi c  Dumnezeu nu l-a înzestrat cu 
pricepere i p trundere.  

18. Când se scoal  îns i porne te, face 
de ocar i pe cal i pe c re .  
19. Tu e ti cel ce dai putere calului ? Tu 
i-ai împodobit gâtul cu falnica lui coam  
?  
20.  Tu  l-ai  înv at  s  sar  u or,  ca  o  

cust  ? Nechezatul lui viteaz insufl  
spaim  !  
21. El bate p mântul cu copita i mândru 
de puterea lui porne te spre taberele 
înarmate ;  
22. El î i bate joc de primejdie i n-are 
nici o team i nu se d  înapoi dinaintea 
sabiei.  
23.  La  oblânc  îi  sun  tolba  cu  s ge i  ;  
fulgere arunc  suli a i lancea.  
24. De aprindere, de ner bdare, el 

nânc , gonind, p mântul i, când a 
sunat trâmbi a, nu mai are astâmp r.  

Pild. 21, 31.  
25. La chemarea trâmbi ei, pare c  zice : 
Haide ! i de departe soarbe cu n rile 

lia, tunetul poruncilor c peteniilor i 
strig tele r zboinice.  
26. Oare, prin de tept ciunea ta s-a 
îmbr cat în pene oimul i î i întinde 
aripile ca ni te seceri, spre miaz zi ?  
27. Nu cumva vulturul se ridic  în 
în ime din porunca ta i î i a az  cuibul 
pe vârfuri neajunse ?  
28. El î i face s la ul în stânci i acolo 
petrece noaptea - pe un vârf de stânc i 
pe vreo în ime pr stioas .  
29. Acolo el st i î i pânde te prada ; 
ochii s i str pung dep rt rile,  
30. Puii s i beau sângele pr zii i unde 
sunt hoiturile, acolo se adun  vulturii».  

Mat. 24, 28. Luc. 17, 37.  
CAP. 40 
Ar tarea atotputerniciei lui Dumnezeu 
la hipopotam. 
1. i Domnul a vorbit mai departe cu Iov 
i i-a zis :  
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2. «Cel ce s-a apucat la ceart  cu Cel 
Atotputernic se va da oare b tut ? Cel ce 
judec  pe Dumnezeu va r spunde ceva ?»  
3. i Iov a r spuns Domnului zicând :  
4. «Dac  am fost u uratic, ce r spuns s -
i mai dau ? Voi pune mâna mea pe gura 

mea.  
5. Am vorbit o dat , dar înc  o dat  nu 
voi mai vorbi ; de dou  ori i nu voi lua-o 
iar de la început».  
6. Atunci Domnul a vorbit cu Iov, din 
mijlocul furtunii i a zis :  
7. «Încinge- i coapsele ca un viteaz i te 
voi întreba i Îmi vei da l muriri.  

Iov 38, 3.  
8. Po i tu cu adev rat s  g se ti cusur 
judec ii Mele ? i M  vei osândi pe 
Mine, ca s i faci dreptate ?  
9. Este bra ul t u ca bra ul lui Dumnezeu 
? i glasul t u este, oare, tunet, precum 
este glasul Lui ?  
10. Atunci împodobe te-te cu m re ie i 
cu seme ie, îmbrac -te cu str lucire i cu 
cinste !  
11. Revars  puhoaiele mâniei tale i 
doboar  cu o privire pe cel trufa  !  
12.  Vezi  de  to i  seme ii  i  smere te-i  i  
calc  în picioare, f  z bav , pe to i cei 

i !  
13. Ascunde-i pe to i gr mad , în 

mânt, i îi înmormânteaz .  
14. i atunci Eu Însumi te voi pream ri, 
pentru toate câte ai izbândit cu dreapta ta.  
15. Ia prive te acum înaintea ta, 
hipopotamul ; i el ca i tine este f ptura 
Mea ; el pa te iarb  ca boul.  
16.  Vezi  ce  putere  are  în  coapsele  lui  i  
ce t rie are în mu chii de pe pântece.  
17. Coada lui e dârz  ca lemnul cedrului 
i vinele de pe pulpele lui stau ca ni te 

noduri.  
18. Oasele lui sunt ca ni te evi de aram  
i m dularele ca ni te drugi de fier.  

19. El este fruntea f pturilor lui 
Dumnezeu i f cut s  fie cel mai mare 
peste celelalte dobitoace.  
20.  Mun ii  îi  dau  hran i  toate  fiarele  

lbatice sunt îngrozite când îl v d.  
21. El se culc  sub florile de lotus, în 
ocolul trestiilor i al b ii.  
22.  Frunzele  de  lotus  îi  fac  umbr i  

lciile b ii îl împrejmuiesc.  
23. Dac  fluviul vine mare, f  de veste, 
el nu se sinchise te ; el st  lini tit pe loc, 
chiar când ar fi ca Iordanul s -i urce 

valnic pân  la gur .  
24. Cine poate s -l priveasc  ? Cine poate 

-i str pung  nasul cu un la  ?  
CAP. 41 
Puterea leviatanului. 
1.  Po i  tu  s  prinzi  leviatanul  cu  undi a,  
ori s -i legi limba cu o sfoar  ?  

Iov 3, 8. Ps. 103, 26.  
2. Vei putea tu s -i vâri în nas o trestie 
sau s -i g ure ti falca cu cârligul ?  
3.  Î i  va  face  el  multe  rug min i  i  î i  va  
spune el lucruri dr la e ?  
4. Ori va face cu tine leg mânt i-l vei lua 
la tine rob pe toat  via a ?  
5.  Te vei  juca  tu  cu  el,  cum te  joci  cu  o  
pas re, sau îl vei lega tu ca s i 
învesele ti fetele ?  
6. Pescarii întov i vor putea s -l 
scoat  de vânzare i negustorii s -l vând  
cu bucata ?  
7. Vei putea tu s -i g ure ti pielea cu 

ge i i capul cu cârligul pesc resc ?  
8. Ridic i numai mâna împotriva lui i 
vei pomeni de o asemenea lupt i nu o 
vei mai începe niciodat  !  
9. Iat , este o de ert ciune s  mai 

jduie ti în izbând  ; numai 
înf area lui i te d  la p mânt.  

Ier. 49, 19; 50, 44.  
10. Cine este atât de nechibzuit încât s -l 
înt râte ? Cine va îndr zni s  dea piept cu 
Mine ?  

Ie . 19, 5. Ps. 23, 1.  
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11. Cine M-a îndatorat cu ceva, ca s  fiu 
acum dator s -i dau înapoi ? Tot ce se 
afl  sub ceruri este al Meu.  

Deut. 10, 14. Ps. 49, 12.  
12. Cât despre leviatan, voi vorbi despre 

dularele lui i despre t ria lui i despre 
frumoasa lui întocmire.  
13. Cine a ridicat pulpana din fa  a 
ve mântului lui i cine poate p trunde în 

ptu eala armurei lui ?  
14. Cine a deschis vreodat  por ile gurii 
lui ? Zim ii lui sunt îngrozitori !  
15. Spinarea lui este ca un irag de 
scuturi, pe care le-ai fi înt rit i pecetluit 
puternic.  
16. Ele sunt strânse unul într-altul atât de 
tare, c  nici vântul nu p trunde printre 
ele.  
17. Fiecare e lipit de cel de lâng  el i se 
in a a i nu se mai despart.  

18. Din str nutul lui scap  lumin i 
ochii lui sunt ro ii ca pleoapele zorilor.  
19. Din gura lui ies parc  ni te tor e 
aprinse i izbucnesc valuri de scântei.  
20. Din n rile lui iese fum, ca dintr-o 

ldare pus  la foc i care fierbe.  
21. R suflarea lui este de c rbuni aprin i 
i din gura lui nesc fl ri.  

22. Puterea lui e adunat  în grumazul lui 
i înaintea lui ne te groaza.  

23. Carnea lui e îndesat  ; oricât ai ap sa 
în ea nu se las .  
24. Inima lui este tare ca piatra, tare ca 
piatra râ ni ei, cea de dedesubt.  
25. De m re ia lui se tem i valurile ; 
valurile m rii se dau înapoi din fa a lui.  
26. S -l atingi cu sabia nu folose ti nimic 
; nici cu lancea, nici cu s geata, nici cu 
toporul.  
27. Fierul pentru pielea lui este ca paiul, 
iar arama ca lemnul putred.  
28. S geata nu-l pune pe fug i pietrele 
din pra tie cad pe el ca ni te pleav .  

29. O s geat  pentru el este un pai în vânt 
i î i bate joc de vâjâitul unei l nci ce 

zboar .  
30. Sub pântecele lui sunt ni te solzi 
ascu i ; când d  prin noroi, pare c  d  cu 
grapa.  
31. Când se afund , apa fierbe ca într-o 

ldare ; el preface marea într-un cazan 
de fiert mirodenii.  
32. El las  în urm  o dâr  luminoas i 
adâncul pare un cap cu plete albe.  
33. Pe p mânt el nu- i afl  perechea i e 

cut s  nu cunoasc  frica.  
34.  El  se  uit  de  sus  la  to i  câ i  sunt  
puternici i este împ rat peste toate 
fiarele s lbatice».  
CAP. 42 
Umilirea i îndreptarea lui Iov. 
1. i Iov a r spuns Domnului zicând :  
2. « tiu c  po i s  faci orice i c  nu este 
nici un gând care s  nu ajung  pentru 
Tine fapt .  

Fac. 18, 14. Mat. 19, 26. Marc. 10, 27. Luc. 1, 37; 18, 27.  
3. Cine cuteaz , ai zis Tu, s  bârfeasc  
planurile Mele, din lips  de în elepciune 
? Cu adev rat, am vorbit f  s  în eleg 
despre lucruri prea minunate pentru mine 
i nu tiam.  

Iov 38, 2. Ps. 39, 8; 138, 1.  
4.  Ascult  -  ai  spus  Tu  iar  -  i  Eu  voi  
vorbi, te voi întreba i tu Îmi vei da 

muriri.  
5. Din spusele unora i altora auzisem 
despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a 

zut.  
Is. 55, 3. Luc. 5, 8.  

6. Pentru aceea, m  urgisesc eu pe mine 
însumi  i  m  poc iesc  în  praf  i  în  
cenu ».  
7. Iar dup  ce Domnul a rostit aceste 
cuvinte c tre Iov, a gr it c tre Elifaz din 
Teman : «Mânia Mea arde împotriva ta i 
împotriva celor doi prieteni ai t i, pentru 

 n-a i vorbit de Mine a a de drept, 
precum a vorbit robul Meu Iov.  
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Iov 2, 11; 27, 7.  
8. Acum deci lua i apte vi ei i apte 
berbeci i duce i-v  la robul Meu Iov i 
aduce i-le, pentru voi, ardere de tot ; iar 
robul Meu Iov s  se roage pentru voi ; 
din dragoste pentru el, voi fi îng duitor, 
ca s  nu M  port cu voi dup  nebunia 
voastr , întrucât n-a i vorbit despre Mine 

a de drept cum a vorbit robul Meu 
Iov».  

Fac. 20, 7. Iac. 5, 16.  
9. Astfel Elifaz din Teman, Bildad din 

uah i ofar din Naamat, s-au dus i au 
cut cum le spusese Domnul, i Domnul 

a primit rug ciunea lui Iov.  
10. i Domnul l-a pus pe Iov iar i în 
starea lui de la început, dup  ce s-a rugat 
pentru prieteni, i i-a întors îndoit tot ce 
avusese mai înainte.  

Deut. 30, 3. Iov 8, 7. Marc. 10, 30. Luc. 18, 30. Evr. 11, 
34.  

11. i to i fra ii i toate surorile i to i 
prietenii lui de alt  dat  au venit s -l 
cerceteze, au mâncat pâine în casa lui, l-
au comp timit, l-au mângâiat de toate 

nenorocirile pe care le slobozise Domnul 
asupra lui i fiecare i-a dat câte un chesita 
i câte un inel de aur.  

12. i Dumnezeu a binecuvântat sfâr itul 
vie ii lui Iov mai bogat decât începutul ei, 
i el a strâns paisprezece mii de oi, ase 

mii de c mile, o mie de perechi de boi i 
o mie de asine.  

Iov 1, 3.  
13. i a avut apte fii i trei fiice.  
14. Celei dintâi i-a pus numele Iemima, 
celei de a doua, Che ia i celei de a treia, 
Cheren-Hapuc.  
15. Iar în toat ara nu se g seau femei 
atât de frumoase ca fetele lui Iov, i tat l 
lor le-a f cut p rta e la mo tenire, lâng  
fra ii lor.  
16. i Iov a mai tr it dup  aceea o sut  
patruzeci de ani i a v zut pe fiii s i i pe 
fiii fiilor s i, pân  la al patrulea neam.  

Pild. 3, 16.  
17. i Iov a murit b trân i înc rcat de 
zile.  
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PSALMII 
 

PSALMUL 1 
Al lui David. 
1. Fericit b rbatul, care n-a umblat în 
sfatul necredincio ilor i în calea 

to ilor nu a stat i pe scaunul 
hulitorilor n-a ezut ;  
Ps. 25, 4. Pild. 1, 15; 4, 14; 10, 30. Ier. 15, 17. Sir. 14, 21-

22.  
2. Ci în legea Domnului e voia lui i la 
legea Lui va cugeta ziua i noaptea.  

Iosua 1, 8. Sir. 6, 38. Rom. 7, 22.  
3.  i  va  fi  ca  un  pom  r dit  lâng  
izvoarele apelor, care rodul s u va da la 
vremea sa i frunza lui nu va c dea i 
toate câte va face vor spori.  

Fac. 39, 3, 23. Num. 24, 6. Ps. 91, 12. Is. 1, 30; 44, 4; 65, 
22. Ier. 17, 8. Sir. 4, 14.  

4. Nu sunt a a necredincio ii, nu sunt a a 
! Ci ca praful ce-l spulber  vântul de pe 
fa a p mântului.  

Iov 21, 18. Ps. 34, 5; 82, 13. Is. 17, 13; 29, 5. Dan. 2, 35. 
Os. 13, 3. În el. 3, 19; 5, 14, 23.  

5. De aceea nu se vor ridica 
necredincio ii la judecat , nici p to ii 
în sfatul drep ilor.  

Mat. 25, 32.  
6. C tie Domnul calea drep ilor, iar 
calea necredincio ilor va pieri.  

Is. 1, 28. Naum 1, 7. Ioan 10, 4. 2 Tim. 2, 19.  
PSALMUL 2 
Al lui David. 
1. Pentru ce s-au înt râtat neamurile i 
popoarele au cugetat de ert ciuni ?  

Ps. 30, 13; 93, 21; 111, 1; 118, 23. Mat. 12, 14; 26, 3-5; 
27, 1. Marc. 15, 1. Luc. 21, 2; 22, 66. Ioan 11, 47. Fapt. 4, 

25; 5, 39.  
2. S-au ridicat împ ra ii p mântului i 

peteniile s-au adunat împreun  
împotriva Domnului i a unsului S u, 
zicând :  

Ier. 2, 20; 5, 5. Mat. 21, 38. Marc. 12, 7. Luc. 20, 14.  
3. «S  rupem leg turile lor i s  lep m 
de la noi jugul lor».  
Deut. 28, 63. Ps. 58, 9; 92, 5. Pild. 1, 26. Iez. 21, 17. În el. 

4, 18.  

4. Cel ce locuie te în ceruri va râde de 
dân ii i Domnul îi va batjocori pe ei !  

Ps. 49, 2-3; 92, 5.  
5. Atunci va gr i c tre ei întru urgia Lui 
i întru mânia Lui îi va tulbura pe ei ;  

Ps. 92, 1. Mih. 4, 2-3. Ioan 18, 37. Evr. 3, 6; 12, 22.  
6. Iar Eu sunt pus împ rat de El peste 
Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind 
porunca Domnului.  

Dan. 2, 44. Mat. 3, 16, 17. Marc. 1, 11. Luc. 3, 22. Fapt. 
13, 33. Evr. 1, 5; 5, 5.  

7. Domnul a zis c tre Mine : «Fiul Meu 
ti Tu, Eu ast zi Te-am n scut !  

Ps. 21, 30; 81, 8; 105, 5. Dan. 7, 27. Mih. 4, 6. Zah. 9, 10. 
Luc. 20, 14. Evr. 1, 2.  

8. Cere de la Mine i- i voi da neamurile 
mo tenirea Ta i st pânirea Ta marginile 

mântului.  
Is. 30, 14. Apoc. 2, 27; 12, 5; 19, 15.  

9. Le vei pa te pe ele cu toiag de fier ; ca 
pe vasul olarului le vei zdrobi !»  

Ps. 109, 5. În el. 6, 2.  
10. i acum împ ra i în elege i ! Înv i-

 to i, care judeca i p mântul !  
11.  Sluji i  Domnului  cu  fric i  v  
bucura i de El cu cutremur.  

Ps. 33, 8; 39, 6; 83, 13. Pild. 16, 20. Is. 30, 18. Ier. 17, 7. 
Sir. 5, 7. 1 Petr. 2, 6.  

12.  Lua i  înv tur ,  ca  nu  cumva  s  Se  
mânie Domnul i s  pieri i din calea cea 
dreapt , când se va aprinde degrab mânia 
Lui ! Ferici i to i cei ce n jduiesc în El.  
PSALMUL 3 
Al lui David. 
1. Doamne, cât s-au înmul it cei ce m  
nec jesc ! Mul i se scoal  asupra mea ;  

Ps. 118, 157.  
2. Mul i zic sufletului meu : «Nu este 
mântuire lui, întru Dumnezeul lui !»  
3. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu e ti, 
slava mea i Cel ce înal i capul meu.  

2 Reg. 22, 36. Ps. 27, 10; 88, 18.  
4. Cu glasul meu c tre Domnul am strigat 
i m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.  
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5.  Eu  m-am  culcat  i  am  adormit  ;  
sculatu-m-am, c  Domnul m  va sprijini.  

Pild. 3, 24. Sir. 34, 14.  
6. Nu m  voi teme de mii de popoare, 
care împrejur m  împresoar .  

Ps. 26, 4. Luc. 12, 4.  
7. Scoal , Doamne, mântuie te-m , 
Dumnezeul meu, c  Tu ai b tut pe to i cei 
ce m  vr jm esc în de ert ; din ii 

to ilor ai zdrobit.  
Ps. 57, 6.  

8. A Domnului este mântuirea i peste 
poporul T u, binecuvântarea Ta.  

Is. 43, 11. Os. 13, 4. În el. 16, 8.  
PSALMUL 4 
Al lui David. 
1. Când Te-am chemat, m-ai auzit, 
Dumnezeul drept ii mele ! Întru necaz 
m-ai desf tat ! Milostive te-Te spre mine 
i ascult  rug ciunea mea.  

Ps. 5, 1; 16, 1; 26, 10; 27, 2; 53, 2.  
2. Fiii oamenilor, pân  când grei la inim  
? Pentru ce iubi i de ert ciunea i c uta i 
minciuna ?  

Iov 27, 12. Ps. 3, 1.  
3.  S ti i  c  minunat  a  f cut  Domnul  pe  
cel cuvios al S u ; Domnul m  va auzi 
când voi striga c tre Dânsul.  
4. Mânia i-v , dar nu gre i ; de cele ce 
zice i în inimile voastre, întru 

ternuturile voastre, v  c i.  
În el. 14, 9. Ef. 4, 26.  

5. Jertfi i jertfa drept ii i n jdui i în 
Domnul.  

Ps. 50, 18; 61, 8.  
6. Mul i zic : «Cine ne va ar ta nou  cele 
bune ?» Dar s-a însemnat peste noi 
lumina fe ei Tale, Doamne !  

Num. 6, 25-26. Ps. 30, 16. Mat. 6, 10.  
7. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare 
decât veselia pentru rodul lor de grâu, de 
vin i de untdelemn ce s-a înmul it.  
8. Cu pace, a a m  voi culca i voi 
adormi, c  Tu, Doamne, îndeosebi întru 

dejde m-ai a ezat.  
Iov 11, 19. Pild. 3, 24.  

PSALMUL 5 

Al lui David. 
1. Graiurile mele ascult -le, Doamne ! 
În elege strigarea mea !  

Ps. 4, 1; 16, 1.  
2. Ia aminte la glasul rug ciunii mele, 
Împ ratul meu i Dumnezeul meu, c ci 

tre Tine, m  voi ruga, Doamne !  
Ps. 53, 2; 60, 1; 83, 4; 129, 2; 142, 1.  

3. Diminea a vei auzi glasul meu ; 
diminea a voi sta înaintea Ta i m  vei 
vedea.  

Ps. 118, 147.  
4. C  Tu e ti Dumnezeu, Care nu voie ti 

delegea, nici nu va locui lâng  Tine 
cel ce viclene te.  

Deut. 32, 4. Ps. 118, 132. Pild. 3, 32. Sir. 15, 11, 20. Mat. 
7, 23; 25, 12. Luc. 13, 27. Ioan 9, 31.  

5. Nu vor sta c lc torii de lege în preajma 
ochilor T i. Urât-ai pe to i cei ce lucreaz  

 de lege.  
2 Paral. 36, 23. Gal. 5, 21.  

6. Pierde-vei pe to i cei ce gr iesc 
minciuna ; pe uciga i pe viclean îl 
ur te Domnul.  

2 Reg. 16, 7. Ps. 54, 24; 138, 19. Pild. 11, 20; 12, 22; 15, 
9. Is. 1, 15.  

7. Iar eu, întru mul imea milei Tale, voi 
intra în casa Ta, închina-m -voi spre 
sfânt loca ul T u, întru frica Ta.  
8. Doamne, pov uie te-m  întru 
dreptatea Ta din pricina du manilor mei ! 
Îndrepteaz  înaintea mea calea Ta.  
9. C  nu este în gura lor adev r, inima lor 
este de art  ; groap  deschis  grumazul 
lor, cu limbile lor viclenesc.  

Ps. 139, 3. Rom. 3, 13.  
10. Judec -i pe ei, Dumnezeule ; s  cad  
din sfaturile lor ; dup  mul imea 
nelegiuirilor lor, alung -i pe ei, c  Te-au 
am rât, Doamne,  

Neem. 4, 5.  
11. i s  se veseleasc  to i cei ce 

jduiesc întru Tine ; în veac se vor 
bucura i le vei fi lor s la i se vor l uda 
cu Tine to i cei ce iubesc numele T u.  
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12. C  Tu vei binecuvânta pe cel drept, 
Doamne, c ci cu arma bunei voiri ne-ai 
încununat pe noi.  
PSALMUL 6 
Al lui David. 
1. Doamne, nu cu mânia Ta s  m  mustri 
pe mine, nici cu urgia Ta s  m  cer i.  

Ps. 37, 1. Ier. 10, 24.  
2. Miluie te-m , Doamne, c  neputincios 
sunt ; vindec -m , Doamne, c  s-au 
tulburat oasele mele ;  
3. i sufletul meu s-a tulburat foarte i 
Tu, Doamne, pân  când ?  

Ps. 5, 18.  
4. Întoarce-Te, Doamne ; izb ve te 
sufletul meu, mântuie te-m , pentru mila 
Ta.  

Ps. 40, 4.  
5.  C  nu  este  întru  moarte  cel  ce  Te  
pomene te pe Tine. i în iad cine Te va 

uda pe Tine ?  
Ps. 29, 9; 87, 11; 113, 25. Is. 38, 18. Bar. 2, 17. Sir. 17, 

22.  
6. Ostenit-am întru suspinul meu, sp la-
voi în fiecare noapte patul meu, cu 
lacrimile mele a ternutul meu voi uda.  

Iov 16, 16. Sir. 17, 19.  
7. Tulburatu-s-a de sup rare ochiul meu, 
îmb trânit-am între to i vr jma ii mei.  

Iov 17, 7. Ps. 30, 9.  
8. Dep rta i-v  de la mine to i cei ce 
lucra i f delegea, c  a auzit Domnul 
glasul plângerii mele.  

Ps. 100, 4; 118, 115. Mat. 7, 23; 25, 41. Luc. 13, 27.  
9. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul 
rug ciunea mea a primit.  

Luc. 16, 15.  
10. S  se ru ineze i s  se tulbure foarte 
to i vr jma ii mei ; s  se întoarc i s  se 
ru ineze foarte degrab.  

1 Reg. 25, 29. Ps. 34, 4, 26; 128, 5.  
PSALMUL 7 
Al lui David. 
1. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am 

jduit. Mântuie te-m  de to i cei ce 
 prigonesc i m  izb ve te,  

2 Reg. 22, 3-4.  

2. Ca nu cumva s  r peasc  sufletul meu 
ca un leu, nefiind cine s  m  izb veasc , 
nici cine s  m  mântuiasc .  
3. Doamne, Dumnezeul meu, de am f cut 
aceasta, de este nedreptate în mâinile 
mele,  

Iov 31, 7.  
4. De am r spl tit cu r u celor ce mi-au 

cut mie r u i de am jefuit pe vr jma ii 
mei f  temei,  

1 Reg. 24, 7; 26, 9.  
5. S  prigoneasc  vr jma ul sufletul meu 
i s -l prind , s  calce la p mânt via a 

mea i m rirea mea în rân  s  o a eze.  
6. Scoal -Te, Doamne, întru mânia Ta, 
înal -Te pân  la hotarele vr jma ilor mei 
; scoal -Te, Doamne, Dumnezeul meu, 
cu porunca cu care ai poruncit  
7. i adunare de popoare Te va înconjura 
i peste ea la în ime Te întoarce.  

8. Domnul va judeca pe popoare ; judec -
, Doamne, dup  dreptatea mea i dup  

nevinov ia mea.  
Fac. 18, 25. Ps. 25, 1. Iez. 23, 31.  

9. Sfâr easc -se r utatea p to ilor i 
înt re te pe cel drept, Cel ce cerci inimile 
i r runchii, Dumnezeule drepte.  

1 Reg. 16, 7. 2 Reg. 22, 25. 3 Reg. 8, 39. 1 Paral. 28, 9. 
Ps. 16, 3; 25, 2; 43, 23. Pild. 15, 11. Ier. 11, 20; 17, 10; 

20, 12. În el. 1, 6. Sir. 42, 23. Ioan 2, 25. Fapt. 15, 8. 
Apoc. 2, 23.  

10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce 
mântuie te pe cei drep i la inim .  

Ps. 124, 4.  
11. Dumnezeu este judec tor drept, tare 
i îndelung-r bd tor i nu se mânie în 

fiecare zi.  
12. De nu v  ve i întoarce, sabia Sa o va 
luci, arcul S u l-a încordat i l-a preg tit  

Iov 20, 25. Plâng. 2, 4; 3, 12. În el. 5, 20.  
13. i în el a g tit unelte de moarte ; 

ge ile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.  
14. Iat  a poftit nedreptatea, a z mislit 
silnicia i a n scut nelegiuirea.  

Iov 4, 8; 15, 35. Is. 33, 11; 59, 4.  
15. Groap  a s pat i a adâncit-o i va 

dea în groapa pe care a f cut-o.  
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Ps. 9, 15; 34, 8; 56, 9; 63, 9; 114, 11. Pild. 5, 22; 16, 27; 
26, 27. Eccl. 10, 4. Ier. 18, 19.  

16. S  se întoarc  nedreptatea lui pe 
capul lui i pe cre tetul lui silnicia lui s  
se coboare.  

Jud. 9, 24. Neem. 4, 4-5. Est. 6, 4. Ps. 139, 9. Pild. 5, 22.  
17. L uda-voi pe Domnul dup  dreptatea 
Lui i voi cânta numele Domnului Celui 
Preaînalt.  
PSALMUL 8 
Al lui David. 
1. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de 
minunat este numele T u în tot p mântul 
! C  s-a în at slava Ta, mai presus de 
ceruri.  

2 Paral. 20, 6. Ps. 109, 1.  
2. Din gura pruncilor i  a celor ce sug ai 

vâr it laud , pentru vr jma ii T i, ca s  
amu ti pe vr jma i pe r zbun tor.  

Mat. 11, 25; 21, 16. Fapt. 17, 24.  
3. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor 
Tale, luna i stelele pe care Tu le-ai 
întemeiat, îmi zic :  
4. Ce este omul c i aminte ti de el ? Sau 
fiul omului, c -l cercetezi pe el ?  
5. Mic oratu-l-ai pe dânsul cu pu in fa  
de îngeri, cu m rire i cu cinste l-ai 
încununat pe el.  

Iov 7, 17. Ps. 143, 3. Evr. 2, 6.  
6. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul 
mâinilor Tale, toate le-ai supus sub 
picioarele lui.  

Fac. 1, 28; 9, 2. Mat. 28, 18. 1 Cor. 15, 27.  
7. Oile i boii, toate ; înc i dobitoacele 
câmpului ;  

Ioan 3, 55. Ef. 1, 22.  
8. P rile cerului i pe tii m rii, cele ce 
str bat c rile m rilor.  
9. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de 
minunat este numele T u în tot p mântul 
!  
PSALMUL 9 
Al lui David. 
1. L uda-Te-voi, Doamne, din toat  
inima mea, spune-voi toate minunile 
Tale.  

Ps. 74, 1; 110, 1; 137, 1.  

2. Veseli-m -voi i m  voi bucura de 
Tine ; cânta-voi numele T u, Preaînalte.  

Ps. 30, 7.  
3. Când se vor întoarce vr jma ii mei 
înapoi, sl bi-vor i vor pieri de la fa a Ta 
!  
4. C  ai f cut judecata mea i dreptatea 
mea ; ezut-ai pe scaun, Cel ce judeci cu 
dreptate.  
5. Certat-ai neamurile i au pierit 
nelegiui ii ; stins-ai numele lor în veac i 
în veacul veacului.  

2 Reg. 22, 15-16. Ps. 33, 16. Pild. 10, 7.  
6. Vr jma ului i-au lipsit de tot s biile i 
cet ile i le-ai sf râmat ; pierit-a 
pomenirea lor în sunet.  
7. Iar Domnul r mâne în veac ; g tit-a 
scaunul Lui de judecat   

Ps. 102, 19. Plâng. 5, 19.  
8. i El va judeca lumea ; cu dreptate va 
judeca popoarele.  

Num. 23, 21. Ps. 95, 13. Fapt. 17, 31.  
9. i a fost Domnul sc pare s racului, 
ajutor la vreme potrivit  în necazuri.  

Ps. 31, 8.  
10. S  n jduiasc  în Tine cei ce cunosc 
numele T u, c  n-ai p sit pe cei ce Te 
caut  pe Tine, Doamne !  

3 Reg. 8, 57.  
11. Cânta i Domnului, Celui ce locuie te 
în Sion, vesti i între neamuri faptele Lui.  
12. C  Cel ce r zbun  sângele lor i-a 
adus aminte. N-a uitat strig tul s racilor.  

Fac. 4, 9. Deut. 32, 43. Iov 34, 28.  
13. Miluie te-m , Doamne ! Vezi 
smerenia mea, de c tre vr jma ii mei, Cel 
ce m  înal i din por ile mor ii,  

Bar. 3, 4.  
14. Ca s  vestesc toate laudele Tale, în 
por ile fiicei Sionului ; veseli-m -voi de 
mântuirea Ta !  
15. C zut-au neamurile în groapa pe care 
au f cut-o ; în cursa aceasta, pe care au 
ascuns-o, s-a prins piciorul lor.  

Ps. 7, 15; 140, 11.  
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16. Se cunoa te Domnul când face 
judecat  ! Întru faptele mâinilor lui s-a 
prins p tosul.  

Pild. 29, 6.  
17. S  se întoarc  p to ii în iad ; toate 
neamurile care uit  pe Dumnezeu.  
18. C  nu pân  în sfâr it va fi uitat 

racul, iar r bdarea s racilor în veac nu 
va pieri.  

Ps. 33, 6; 139, 12. Luc. 18, 7.  
19. Scoal -Te, Doamne, s  nu se 
înt reasc  omul ; s  fie judecate 
neamurile înaintea Ta !  
20. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca 

 cunoasc  neamurile c  oameni sunt.  
Is. 31, 3.  

21.  Pentru  ce,  Doamne,  stai  departe  ?  
Pentru ce treci cu vederea la vreme de 
necaz ?  
22. Când se mândre te necredinciosul, se 
aprinde s racul ; se prind în sfaturile pe 
care le gândesc.  
23. C  se laud  p tosul cu poftele 
sufletului lui, iar cel ce face strâmb tate, 
pe sine se binecuvinteaz .  
24. Înt râtat-a cel p tos pe Domnul, 
dup  mul imea mâniei lui ; nu-L va c uta 
; nu este Dumnezeu înaintea lui.  

Ps. 13, 1; 52, 1.  
25. Spurcate sunt c ile lui în toat  vremea 
; lep date sunt judec ile Tale de la fa a 
lui, peste to i vr jma ii lui va st pâni.  
26.  C  a  zis  întru  inima  sa  :  Nu  m  voi  
clinti din neam în neam, r u nu-mi va fi.  
27. Gura lui e plin  de blestem, de 
am ciune i de vicle ug ; sub limba lui 
osteneal i durere.  

Pild. 24, 2. Rom. 3, 14.  
28. St  la pând  în ascuns cu cei boga i 
ca s  ucid  pe cel nevinovat ; ochii lui 
spre cel s rac privesc.  

Fapt. 23, 15.  
29. Pânde te din ascunzi , ca leul din 
culcu ul s u ; pânde te ca s  apuce pe 

rac, pânde te pe s rac ca s -l trag  la 
el.  

Ps. 16, 12.  
30. În lan ul lui îl va smeri ; se va pleca i 
va c dea asupra lui, când va st pâni pe 
cei s raci.  

Is. 3, 15.  
31.  C  a  zis  în  inima  lui  :  «Uitat-a  
Dumnezeu ! Întors-a fa a Lui, ca s  nu 
vad  pân  în sfâr it !»  

Iov 22, 13. Ps. 72, 11.  
32. Scoal -Te, Doamne, Dumnezeul meu, 
înal -se mâna Ta, nu uita pe s racii T i 
pân  în sfâr it !  

Marc. 4, 38.  
33. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe 
Dumnezeu  ?  C  a  zis  în  inima  lui  :  
Domnul nu va cerceta !  
34.  Vezi,  pentru  c  Tu  prive ti  la  
necazuri i la durere, ca s  le iei în 
mâinile Tale ; c ci în Tine se încrede 

racul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor.  
Ps. 67, 7.  

35. Zdrobe te bra ul celui p tos i r u, 
catul lui va fi c utat i nu se va afla.  

36. Împ i-va Domnul în veac i în 
veacul veacului ! Pieri i neamuri din 

mântul Lui.  
Ier. 10, 10. Iez. 30, 24. Dan. 6, 27.  

37. Dorin a s racilor a auzit-o Domnul ; 
la râvna inimii lor a luat aminte urechea 
Ta.  
38. Judec  pe s rac i pe smerit, ca s  nu 
se mai mândreasc  omul pe p mânt.  
PSALMUL 10 
Al lui David. 
1. În Domnul am n jduit. Cum ve i 
zice sufletului meu : «Mut -te în mun i, 
ca o pas re ?»  

1 Reg. 24, 3; 26, 20. Ps. 54, 23; 123, 7.  
2. C  iat  p to ii au încordat arcul, au 

tit s ge i în tolb , ca s  s geteze în 
întuneric pe cei drep i la inim .  
3. C  au surpat ceea ce ai a ezat ; dar 
dreptul ce a f cut ?  
4. Domnul este în loca ul cel sfânt al S u, 
Domnul în cer are scaunul S u. Ochii Lui 
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spre s rac privesc, genele Lui cerceteaz  
pe fiii oamenilor.  

Is. 66, 1. Avac. 2, 20. Sir. 5, 3-4. Mat. 5, 34; 23, 22.  
5. Domnul cerceteaz  pe cel drept i pe 
cel necredincios ; iar pe cel ce iube te 
nedreptatea îl ur te sufletul S u.  

Pild. 15, 29.  
6. Va ploua peste p to i la uri, foc i 
pucioas  ; iar suflare de vifor este partea 
paharului lor.  

Fac. 19, 24. Ps. 139, 10. Ier. 23, 19.  
7. C  drept este Domnul i dreptatea a 
iubit i fa a Lui spre cel drept prive te.  

1 Reg. 16, 7. Mat. 23, 23.  
PSALMUL 11 
Al lui David. 
1. Mântuie te-m , Doamne, c  a lipsit cel 
cuvios, c  s-a împu inat adev rul de la fiii 
oamenilor.  

Is. 57, 1. Mih. 7, 2.  
2. De ert ciuni a gr it fiecare c tre 
aproapele s u, buze viclene în inim i în 
inim  rele au gr it.  

Ps. 27, 4. Mih. 7, 5.  
3. Pierde-va Domnul toate buzele cele 
viclene i limba cea plin  de mândrie.  

Gal. 5, 12.  
4. Pe cei ce au zis : «Cu limba noastr  ne 
vom m ri, c ci buzele noastre la noi sunt 
; cine ne este Domn ?»  

Ie . 5, 2. Iov 21, 14-15. Dan. 3, 15.  
5. Pentru necazul s racilor i suspinul 
nenoroci ilor, acum M  voi scula, zice 
Domnul ; le voi aduce lor mântuirea i le 
voi vorbi pe fa .  

Ps. 145, 7.  
6. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, 
argint l murit în foc, cur at de p mânt, 
cur at de apte ori.  

2 Reg. 22, 31. Ps. 17, 33; 18, 6. Pild. 8, 8; 30, 5.  
7. Tu, Doamne, ne vei p zi i  ne vei feri  
de neamul acesta în veac.  
8. C ci, atunci când se ridic  sus oamenii 
de nimic, nelegiui ii mi un  pretutindeni.  

Ps. 36, 32.  
PSALMUL 12 

Al lui David. 
1. Pân  când, Doamne, m  vei uita pân  
în sfâr it ? Pân  când vei întoarce fa a Ta 
de la mine ?  

Ps. 43, 26; 101, 2.  
2. Pân  când voi gr di gânduri în 
sufletul meu, durere în inima mea ziua i 
noaptea ?  

Jud. 6, 13. Ps. 76, 6-7. Plâng. 5, 20. Avac. 1, 2.  
3. Pân  când se va în a vr jma ul meu 
împotriva mea ?  
4. Caut , auzi-m , Doamne, Dumnezeul 
meu, lumineaz  ochii mei, ca nu cumva 

 adorm întru moarte,  
1 Ezd. 9, 8. Ier. 51, 39.  

5. Ca nu cumva s  zic  vr jma ul meu : 
«Înt ritu-m-am asupra lui». Cei ce m  
nec jesc se vor bucura de m  voi cl tina.  
6. Iar eu spre mila Ta am n jduit ; 
bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta 
; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a f cut 
bine i voi cânta numele Domnului Celui 
Preaînalt.  

Ps. 102, 2; 104, 2-3. Is. 66, 14. Avac. 3, 18.  
PSALMUL 13 
Al lui David. 
1. Zis-a cel nebun în inima sa : «Nu este 
Dumnezeu !» Stricatu-s-au oamenii i 
urâ i s-au f cut întru îndeletnicirile lor. 
Nu este cel ce face bun tate, nu este pân  
la unul.  

Ps. 9, 24-27; 52, 1-2.  
2.  Domnul  din  cer  a  privit  peste  fiii  
oamenilor, s  vad  de este cel ce în elege, 
sau cel ce caut  pe Dumnezeu.  

Ps. 32, 13. Ier. 5, 1. Zah. 9, 1.  
3. To i s-au ab tut, împreun  netrebnici s-
au f cut ; nu este cel ce face bun tate, nu 
este pân  la unul.  

Os. 7, 7. Rom. 3, 10.  
4. Oare, nu se vor în elep i to i cei ce 
lucreaz  f delegea ? Cei ce m nânc  pe 
poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L-
au chemat.  
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5. Acolo s-au temut de fric , unde nu era 
fric , c  Dumnezeu este cu neamul 
drep ilor.  
6. S racul n jduie te în Domnul i voi 

i râs de n dejdea lui, zicând : Cine va 
da din Sion mântuire lui Israel ?  

Eccl. 9, 16.  
7. Dar când va întoarce Domnul pe cei 
robi i ai poporului S u, bucura-se-va 
Iacob i se va veseli Israel.  

Ps. 52, 8. Is. 59, 20.  
PSALMUL 14 
Al lui David. 
1. Doamne, cine va locui în loca ul T u 
i cine se va s lui în muntele cel sfânt 

al T u ?  
Ps. 23, 3; 83, 5. Is. 57, 13.  

2.  Cel  ce  umbl  f  prihan i  face  
dreptate, cel ce are adev rul în inima sa,  

Ps. 44, 8. Is. 33, 15. Mat. 5, 8.  
3. Cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a 

cut r u împotriva vecinului s u i ocar  
n-a rostit împotriva aproapelui s u.  

Iov 27, 4. Sir. 5, 16. Ef. 4, 25.  
4. Def imat s  fie înaintea Lui cel ce 
viclene te, iar pe cei ce se tem de 
Domnul  îi  sl ve te  ;  cel  ce  se  jur  
aproapelui s u i nu se leap ,  

4 Reg. 3, 14.  
5. Argintul s u nu l-a dat cu cam i 
daruri împotriva celor nevinova i n-a luat. 
Cel ce face acestea nu se va cl tina în 
veac.  

Ie . 22, 25. Deut. 23, 19.  
PSALMUL 15 
Al lui David. 
1. P ze te-m , Doamne, c  spre Tine am 

jduit.  
2. Zis-am Domnului : «Domnul meu e ti 
Tu, c  bun ile mele nu- i trebuie».  
3. Prin sfin ii care sunt pe p mântul Lui 
minunat  a f cut Domnul toat  voia întru 
ei.  

Ioan 11, 5.  
4. Înmul itu-s-au sl biciunile celor ce 
alearg  dup  al i dumnezei. Nu voi lua 

parte la adun rile lor cu jertfe de sânge, 
nici nu voi pomeni numele lor pe buzele 
mele.  

Iosua 23, 7. Is. 1, 11. Os. 2, 19.  
5. Domnul este partea mo tenirii mele i 
a paharului meu. Tu e ti Cel care îmi 

ezi mie iar i mo tenirea mea.  
Ps. 72, 25; 93, 5; 141, 7. Plâng. 3, 24.  

6. Sor ii mi-au c zut între cei puternici, 
 mo tenirea mea este puternic .  

7. Binecuvânta-voi pe Domnul, Cel ce m-
a în elep it ; la aceasta i noaptea m  
îndeamn  inima mea.  
8. V zut-am mai înainte pe Domnul 
înaintea mea pururea, c  de-a dreapta 
mea este ca s  nu m  clatin.  

Luc. 24, 27. Ioan 2, 22. Fapt. 2, 25, 31.  
9. Pentru aceasta s-a veselit inima mea i 
s-a bucurat limba mea, dar înc i trupul 
meu va s lui întru n dejde.  

Ps. 29, 12; 56, 10-11.  
10. C  nu vei l sa sufletul meu în iad, 
nici  nu  vei  da  pe  cel  cuvios  al  T u  s  
vad  stric ciunea.  

Ps. 48, 15. Os. 13, 14. Ioan 20, 9. Fapt. 13, 35. 1 Cor. 15, 
4.  

11. Cunoscute mi-ai f cut c ile vie ii ; 
umplea-m -vei de veselie cu fa a Ta, i la 
dreapta Ta de frumuse i ve nice m  vei 

tura.  
Fapt. 2, 28.  

PSALMUL 16 
O rug ciune a lui David. 
1. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia 
aminte cererea mea, ascult  rug ciunea 
mea, din buze f  de viclenie.  

Ps. 4, 1; 5, 1; 142, 1.  
2. De la fa a Ta judecata mea s  ias , 
ochii mei s  vad  cele drepte.  
3. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai 
cercetat-o ; cu foc m-ai l murit, dar nu s-
a aflat întru mine nedreptate.  

Ps. 7, 9; 65, 9. Ier. 11, 20; 12, 3.  
4. Ca s  nu gr iasc  gura mea lucruri 
omene ti, pentru cuvintele buzelor Tale 
eu am p zit c i aspre.  
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5. Îndreapt  picioarele mele în c rile 
Tale, ca s  nu ov ie pa ii mei.  

1 Reg. 2, 8.  
6. Eu am strigat, c  m-ai auzit 
Dumnezeule ; pleac  urechea Ta c tre 
mine i auzi cuvintele mele.  
7. Minunate f  milele Tale, Cel ce 
mântuie ti pe cei ce n jduiesc în Tine 
de cei ce stau împotriva dreptei Tale.  

Is. 33, 2.  
8. P ze te-m , Doamne, ca pe lumina 
ochilor ; cu acoper mântul aripilor Tale 
acoper -m   

Deut. 32, 10. Rut 2, 12. Ps. 35, 7; 62, 8; 90, 1. Zah. 2, 12. 
Mat. 23, 37.  

9. De fa a necredincio ilor care m  
nec jesc pe mine. Vr jma ii mei sufletul 
meu l-au cuprins ;  
10. Cu gr sime inima lor i-au încuiat, 
gura lor a gr it mândrie.  

Iov 15, 27. Iuda 1, 16.  
11. Izgonindu-m  acum m-au înconjurat, 
ochii lor i-au a intit ca s  m  plece la 

mânt.  
12. Apucatu-m-au ca un leu gata de 
prad , ca un pui de leu ce locuie te în 
ascunzi uri.  

Ps. 9, 29.  
13. Scoal -Te, Doamne, întâmpin -i pe ei 
i împiedic -i ! Izb ve te sufletul meu de 

cel necredincios, cu sabia Ta.  
14. Doamne, desparte-m  de oamenii 
acestei lumi, ce- i iau partea în via , c ci 
s-a umplut pântecele lor de bun ile 
Tale ; s turatu-s-au fiii lor i au l sat 

ele pruncilor.  
15. Iar eu întru dreptate m  voi ar ta fe ei 
Tale, s tura-m -voi când se va ar ta slava 
Ta.  

Mat. 5, 8. 1 Ioan 3, 20. 1 Cor. 13, 10.  
PSALMUL 17 
O cântare a lui David. 
1. Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. 
Domnul este înt rirea mea i sc parea 
mea i izb vitorul meu,  

2 Reg. 22, 2. Ps. 61, 2.  

2. Dumnezeul meu, ajutorul meu i voi 
jdui spre Dânsul,  

Ps. 45, 1. Is. 33, 16. Evr. 2, 13.  
3. Ap torul meu i puterea mântuirii 
mele i sprijinitorul meu.  

Ps. 30, 3.  
4. L udând voi chema pe Domnul i de 
vr jma ii mei m  voi izb vi.  
5. Cuprinsu-m-au durerile mor ii i 
râurile f delegii m-au tulburat.  
6. Durerile iadului m-au înconjurat ; 
întâmpinatu-m-au la urile mor ii.  

2 Reg. 22, 6. Iov 22, 10.  
7. i când m  nec jeau am chemat pe 
Domnul i c tre Dumnezeul meu am 
strigat.  
Ps. 33, 5-6; 60, 2; 76, 3; 94, 6. Is. 26, 16. Iona 2, 8. Ioan 2, 

3.  
8. Auzit-a din loca ul Lui cel sfânt glasul 
meu i strigarea mea, înaintea Lui, va 
intra în urechile Lui.  

Ioan 2, 8.  
9. i s-a cl tinat i s-a cutremurat 

mântul i temeliile mun ilor s-au 
tulburat i s-au cl tinat c  S-a mâniat pe 
ele Dumnezeu.  

2 Reg. 22, 8. Ier. 10, 10. Avac. 3, 6.  
10. Întru mânia Lui fum s-a ridicat i par  
de foc de la fa a Lui, c rbuni aprin i de la 
El.  

Deut. 4, 24. Iez. 10, 2. Evr. 12, 29.  
11. i a plecat cerurile i S-a coborât i 
negur  era sub picioarele Lui.  
12. i S-a suit pe heruvimi i a zburat ; 
zburat-a pe aripile vântului.  
13. i i-a pus întunericul acoper mânt, 
împrejurul Lui cortul Lui, ap  
întunecoas  în norii v zduhului.  

Is. 50, 3.  
14. De str lucirea fe ei Lui norii au fugit, 
glasul Lui prin grindin i c rbuni de foc.  
15. i a tunat din cer Domnul i Cel 
Preaînalt a dat glasul S u.  

1 Reg. 2, 10; 7, 10. Ier. 51, 16.  
16. Trimis-a s ge i i i-a risipit pe ei, i 
fulgere a înmul it i i-a tulburat pe ei.  
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17. i s-au ar tat izvoarele apelor i s-au 
descoperit temeliile lumii,  
18. De certarea Ta, Doamne, de suflarea 
Duhului mâniei Tale.  

2 Reg. 22, 17. Iov 37, 3. Ps. 65, 11; 68, 1-2.  
19. Trimis-a din în ime i m-a luat, 
ridicatu-m-a din ape multe.  
20. Izb ve te-m  de vr jma ii mei cei tari 
i de cei ce m  ur sc pe mine, c  s-au 

înt rit mai mult decât mine.  
21. Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului 
meu, dar Domnul a fost înt rirea mea  

Iov 36, 16. Ps. 30, 8.  
22. i m-a scos la loc larg, m-a izb vit, c  
m-a voit.  

Iov 22, 30.  
23. i îmi va r spl ti mie Domnul dup  
dreptatea mea, i dup  cur ia mâinilor 
mele îmi va r spl ti mie,  
24. C  am p zit c ile Domnului i n-am 
fost necredincios Dumnezeului meu.  
25. C  toate judec ile Lui sunt înaintea 
mea, i îndrept rile Lui nu s-au dep rtat 
de la mine.  
26. i voi fi f  prihan  cu Dânsul, i m  
voi p zi de f delegea mea.  

1 Reg. 26, 23.  
27. i îmi va r spl ti mie Domnul dup  
dreptatea mea, i dup  cur ia mâinilor 
mele înaintea ochilor Lui.  
28.  Cu  cel  cuvios,  cuvios  vei  fi  ;  i  cu  
omul nevinovat, nevinovat vei fi.  

Lev 26, 24. Sir. 39, 29.  
29. i cu cel ales, ales vei fi ; i cu cel 
înd tnic Te vei înd tnici.  

1 Reg. 2, 7-8. Ps. 112, 6-7. Luc. 14, 11.  
30. C  Tu pe poporul cel smerit îl vei 
mântui, i ochii mândrilor îi vei smeri.  

Is. 42, 16.  
31. C  Tu vei aprinde f clia mea, 
Doamne ; Dumnezeul meu, vei lumina 
întunericul meu.  

Ps. 59, 13.  
32. C ci cu Tine m  voi izb vi de ispit , 
i cu Dumnezeul meu voi trece zidul.  

Ps. 11, 6; 18, 7. Os. 14, 14.  

33. Dumnezeul meu, f  prihan  este 
calea Lui, cuvintele Domnului în foc 

murite ; scut este tuturor celor ce 
jduiesc în El.  

Pild. 30, 5.  
34. C  cine este Dumnezeu afar  de 
Domnul ? i cine este Dumnezeu afar  
de Dumnezeul nostru ?  

2 Reg. 22, 32. Is. 43, 11; 44, 6.  
35. Dumnezeu, Cel ce m  încinge cu 
putere, i a pus f  prihan  calea mea.  
36. Cel ce face picioarele mele ca ale 
cerbului i peste cele înalte m  pune.  

Avac. 3, 19.  
37. Cel ce înt re ti mâinile mele în vreme 
de  r zboi,  i  ai  pus  arc  de  aram  în  
bra ele mele.  

Ps. 143, 1.  
38. i mi-ai dat mie scutul mântuirii mele 
i dreapta Ta m-a sprijinit.  

39. i certarea Ta m-a îndreptat pân  în 
sfâr it, i certarea Ta îns i m  va înv a.  

Ps. 30, 8.  
40. L rgit-ai pa ii mei sub mine, i n-au 
sl bit picioarele mele.  

În el. 5, 17.  
41. Urm ri-voi pe vr jma ii mei i-i voi 
prinde pe dân ii i nu m  voi întoarce 
pân  ce se vor sfâr i.  
42.  Îi  voi  zdrobi  pe  ei  i  nu  vor  putea  s  
stea, c dea-vor sub picioarele mele.  
43. i m-ai încins cu putere spre r zboi i 
ai împiedicat pe to i cei ce se sculau 
împotriva mea.  

Fac. 49, 8.  
44. i pe vr jma ii mei i-ai f cut s  fug , 
iar pe cei ce m  ur sc pe mine i-ai 
nimicit.  

Iov 27, 9. Ioan 9, 31.  
45. Strigat-au c tre Domnul, i nu era cel 
ce mântuie te ; i nu i-a auzit pe ei.  

4 Reg. 13, 7. Ps. 82, 13. Is. 10, 6.  
46. i-i voi sf râma pe ei ca praful în fa a 
vântului, ca tina uli elor îi voi zdrobi pe 
ei.  

Rom. 15, 9.  



pag. 723/1780 

47. Izb ve te-m  de r zvr tirile 
poporului ; pusu-m-ai c petenie 
neamurilor.  
48. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-
a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit.  
49. Fiii str ini m-au min it pe mine. Fiii 
str ini au îmb trânit i au chiop tat din 

rile lor.  
Deut. 32, 40.  

50. Viu este Domnul i binecuvântat este 
Dumnezeul meu, i s  se înal e 
Dumnezeul mântuirii mele.  

1 Paral. 17, 10.  
51. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda 
i mi-ai supus popoarele ; Izb vitorul 

meu de vr jma ii cei furio i,  
52. De la cei ce se ridic  împotriva mea, 
înal -m , de omul nedrept izb ve te-m .  

Rom. 15, 9.  
53. Pentru aceasta Te voi l uda între 
neamuri, Doamne, i numele T u îl voi 
cânta.  
54. Cel ce m re ti mântuirea împ ratului 

u i faci mil  unsului T u, lui David i 
semin iei lui pân  în veac.  
PSALMUL 18 
Al lui David. 
1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu i 
facerea mâinilor Lui o veste te t ria.  

Ps. 96, 6. Sir. 43, 1-2. Fapt. 14, 17. Rom. 1, 20.  
2. Ziua zilei spune cuvânt, i noaptea 
nop ii veste te tiin .  
3. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale c ror 
glasuri s  nu se aud .  
4. În tot p mântul a ie it vestirea lor, i la 
marginile lumii cuvintele lor.  

Rom. 10, 18.  
5. În soare i-a pus loca ul s u ; i el este 
ca un mire ce iese din c mara sa.  
6. Bucura-se-va ca un uria , care alearg  
drumul lui.  

Eccl. 1, 5. Sir. 43, 3.  
7. De la marginea cerului ie irea lui, i 
oprirea lui pân  la marginea cerului ; i 
nu este cine s  se ascund  de c ldura lui.  

Deut. 32, 2-4. Ps. 11, 6; 17, 32; 118, 50, 92. Pild. 4, 22. 
Ier. 15, 16. Sir. 33, 3. Rom. 7, 14.  

8. Legea Domnului este f  prihan , 
întoarce sufletele ; m rturia Domnului 
este credincioas , în elep te pruncii ;  

Ps. 118, 130. Naum 1, 3. Sir. 24, 35. 2 Petr. 1, 19. Ef. 1, 
18.  

9. Judec ile Domnului sunt drepte, 
veselesc inima ; porunca Domnului este 
str lucitoare, lumineaz  ochii.  
10. Frica de Domnul este curat , r mâne 
în veacul veacului. Judec ile Domnului 
sunt adev rate, toate îndrept ite.  

Iov 28, 15. Ps. 118, 72, 103, 127. Sir. 23, 35; 24, 22.  
11. Dorite sunt mai mult decât aurul, i 
decât piatra cea de mare pre  ; i mai 
dulci decât mierea i fagurele.  

Ps. 118, 2.  
12. C  robul T u le p ze te pe ele, i 

spl tire mult  are.  
13. Gre elile cine le va pricepe ? De cele 
ascunse ale mele cur te-m   
14. i de cele str ine fere te pe robul T u 
; de nu m  vor st pâni, atunci f  
prihan  voi fi i m  voi cur i de p cat 
mare.  
15. i vor binepl cea cuvintele gurii mele 
i cugetul inimii mele înaintea Ta pururea 

; Doamne, Ajutorul meu i Izb vitorul 
meu.  

Ps. 39, 17; 118, 108.  
PSALMUL 19 
Al lui David. 
1. S  te aud  Domnul în ziua necazului i 

 te apere numele Dumnezeului lui 
Iacob.  

Ps. 17, 11.  
2. Trimit ie ajutor din loca ul S u cel 
sfânt i din Sion s  te sprijineasc  pe tine.  
3. Pomeneasc  toat  jertfa ta i arderea de 
tot a ta binepl cut  s -I fie.  
4. Dea ie Domnul dup  inima ta i tot 
sfatul t u s -l plineasc .  

Ps. 20, 2; 144, 20.  
5. Bucura-ne-vom de mântuirea ta i întru 
numele Dumnezeului nostru ne vom 
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ri. Plineasc  Domnul toate cererile 
tale.  

Is. 41, 16.  
6. Acum am cunoscut c  a mântuit 
Domnul pe unsul S u, cu puterea dreptei 
Sale.  

2 Reg. 8, 6.  
7. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt 
al Lui.  

1 Reg. 17, 45. 4 Reg. 19, 23. Ps. 43, 8.  
8. Unii se laud  cu c ru ele lor, al ii cu 
caii lor, iar noi ne l ud m cu numele 
Domnului Dumnezeului nostru.  
9. Ace tia s-au împiedicat i au c zut, iar 
noi ne-am sculat i ne-am îndreptat.  
10. Doamne, mântuie te pe împ ratul i 
ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.  
PSALMUL 20 
Al lui David. 
1. Doamne, întru puterea Ta se va veseli 
împ ratul  i  întru  mântuirea  Ta  se  va  
bucura foarte.  
2. Dup  dorirea inimii lui i-ai dat lui, i 
de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.  

Ps. 19, 4; 144, 20. Ioan 20, 28.  
3. C  l-ai întâmpinat pe el cu 
binecuvânt rile bun ii, pus-ai pe capul 
lui cunun  de piatr  scump .  

Evr. 2, 9.  
4.  Via  a  cerut  de  la  Tine  i  i-ai  dat  lui  
lungime de zile în veacul veacului.  

Ps. 60, 6. Fapt. 17, 25.  
5. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, 
slav i mare cuviin  vei pune peste el.  
6. C  îi vei da lui binecuvântare în veacul 
veacului, îl vei veseli pe dânsul întru 
bucurie cu fa a Ta.  

Is. 19, 24.  
7. C  împ ratul n jduie te în Domnul 
i întru mila Celui Preaînalt nu se va 

clinti.  
8. Afl -se mâna Ta peste to i vr jma ii 

i, dreapta Ta s  afle pe to i cei ce Te 
ur sc pe Tine.  

Mat. 24, 51.  

9. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în 
vremea ar rii Tale ;  

Mal. 3, 19.  
10. Domnul întru mânia Sa îi va tulbura 
pe ei, i-i va mânca pe ei focul.  
11. Rodul lor de pe p mânt îl vei pierde 
i s mân a lor dintre fiii oamenilor.  

Ps. 33, 16. Is. 14, 22.  
12. C  au gândit rele împotriva Ta, au 
cugetat sfaturi care nu vor putea s  stea.  
13.  C  îi  vei  pune  pe  ei  pe  fug i  cu  
arcul T u vei inti capul lor.  
14. Înal -Te, Doamne, întru t ria Ta, 
cânta-vom i vom l uda puterile Tale.  

Apoc. 22, 20.  
PSALMUL 21 
Al lui David. 
1. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia 
aminte la mine, pentru ce m-ai p sit ? 
Departe sunt de mântuirea mea cuvintele 
gre elilor mele.  

Mat. 26, 24, 54; 27, 46. Marc. 15, 34.  
2. Dumnezeul meu, striga-voi ziua i nu 
vei auzi, i noaptea i nu Te vei gândi la 
mine.  
3. Iar Tu întru cele sfinte locuie ti, lauda 
lui Israel.  
4. În Tine au n jduit p rin ii no tri, 

jduit-au în Tine i i-ai izb vit pe ei.  
Ps. 106, 6.  

5. C tre Tine au strigat i s-au mântuit, în 
Tine au n jduit i nu s-au ru inat.  

Ps. 24, 2. Rom. 5, 5.  
6. Iar eu sunt vierme i nu om, ocara 
oamenilor i def imarea poporului.  

Iov 25, 6. Fapt. 17, 3. 1 Cor. 15, 3.  
7. To i cei ce m-au v zut m-au batjocorit, 
gr it-au cu buzele, cl tinat-au capul 
zicând :  

Ps. 108, 25. În el. 2, 18-20. Mat. 26, 67; 27, 39. Marc. 9, 
12; 15, 29. Luc. 18, 32; 22, 63; 24, 27. 1 Petr. 1, 11. Filip. 

2, 7.  
8. «N jduit-a spre Domnul, 
izb veasc -l pe el, mântuiasc -l pe el, c -
l voie te pe el».  

În el. 2, 18. Mat. 27, 43.  
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9.  C  Tu  e ti  Cel  ce  m-ai  scos  din  
pântece, n dejdea mea, de la sânul maicii 
mele.  

Ps. 70, 6.  
10. Spre Tine m-am aruncat de la na tere, 
din pântecele maicii mele Dumnezeul 
meu e ti Tu.  
11. Nu Te dep rta de la mine, c  necazul 
este aproape, i nu este cine s -mi ajute.  
12. Înconjuratu-m-au vi ei mul i, tauri 
gra i m-au împresurat.  

Ps. 87, 17-18. Am. 4, 1. Mat. 27, 20.  
13. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un 
leu ce r pe te i r cne te.  
14.  Ca  apa  m-am  v rsat  i  s-au  risipit  
toate oasele mele.  
15. F cutu-s-a inima mea ca ceara ce se 
tope te în mijlocul pântecelui meu.  

Iov 30, 16.  
16. Uscatu-s-a ca un vas de lut t ria mea, 
i limba mea s-a lipit de cerul gurii mele 
i în râna mor ii m-ai coborât.  

Deut. 28, 66. Ioan 19, 28.  
17. C  m-au înconjurat câini mul i, 
adunarea celor vicleni m-a împresurat.  

Mat. 26, 56; 27, 27. Marc. 14, 49.  
18. Str puns-au mâinile mele i 
picioarele mele.  

Ioan 19, 37.  
19. Num rat-au toate oasele mele, iar ei 
priveau i se uitau la mine.  

Luc. 23, 35.  
20. Împ it-au hainele mele loru i i 
pentru c ma a mea au aruncat sor i.  

Mat. 27, 35. Marc. 15, 24. Luc. 23, 34. Ioan 19, 24.  
21. Iar Tu, Doamne, nu dep rta ajutorul 

u de la mine, spre sprijinul meu ia 
aminte.  

Ps. 39, 17.  
22. Izb ve te de sabie sufletul meu i din 
gheara câinelui via a mea.  
23. Izb ve te-m  din gura leului i din 
coarnele taurilor smerenia mea.  

Is. 34, 7.  
24. Spune-voi numele T u fra ilor mei ; 
în mijlocul adun rii Te voi l uda, zicând :  

Ps. 25, 12; 67, 27; 108, 30. Ioan 20, 17. Evr. 2, 12.  

25. Cei ce v  teme i de Domnul, l uda i-
L pe El, toat  semin ia lui Iacob sl vi i-L 
pe El !  
26. S  se team  de Dânsul toat  semin ia 
lui Israel.  
27. C  n-a def imat, nici n-a lep dat ruga 

racului,  
Evr. 5, 7.  

28. Nici n-a întors fa a Lui de la mine i 
când am strigat c tre Dânsul, m-a auzit.  

Ps. 34, 18; 115, 5.  
29. De la Tine este lauda mea în adunare 
mare, rug ciunile mele le voi face 
înaintea celor ce se tem de El.  

Ps. 68, 36. Cânt. 5, 1. Is. 65, 13. Mat. 11, 5. Luc. 1, 53.  
30. Mânca-vor s racii i se vor s tura i 
vor l uda pe Domnul, iar cei ce-L caut  
pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul 
veacului.  

Ps. 2, 7. Is. 60, 14.  
31. Î i vor aduce aminte i se vor întoarce 
la Domnul toate marginile p mântului.  

Ps. 46, 8. Dan. 7, 27. Mat. 6, 10.  
32. i se vor închina înaintea Lui toate 
semin iile neamurilor.  

Ps. 71, 11. Is. 49, 23.  
33. C  a Domnului este împ ia i El 
st pâne te peste neamuri.  

Is. 53, 10.  
34. Mâncat-au i s-au închinat to i gra ii 

mântului, înaintea Lui vor c dea to i 
cei ce se coboar  în p mânt.  
35. i sufletul meu în El viaz , i 
semin ia mea va sluji Lui.  
36. Se va vesti Domnului neamul ce va s  
vin . i vor vesti dreptatea Lui poporului 
ce se va na te i ce a f cut Domnul.  
PSALMUL 22 
Al lui David. 
1.  Domnul  m  pa te  i  nimic  nu-mi  va  
lipsi.  

Is. 40, 11. Ier. 23, 4. Iez. 34, 14, 23. Ioan 10, 11-12. 1 
Petr. 2, 25. Filip. 4, 19. Apoc. 7, 17.  

2. La loc de p une, acolo m-a s luit ; 
la apa odihnei m-a hr nit.  

Ioan 10, 9.  
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3. Sufletul meu l-a întors, pov uitu-m-a 
pe c ile drept ii, pentru numele Lui.  
4. C  de voi i umbla în mijlocul mor ii, 
nu m  voi teme de rele ; c  Tu cu mine 

ti.  
Ps. 117, 6. Rom. 8, 31.  

5. Toiagul T u i varga Ta, acestea m-au 
mângâiat.  
6.  G tit-ai  mas  înaintea  mea,  împotriva  
celor ce m  nec jesc ; uns-ai cu 
untdelemn capul meu i paharul T u este 
ad pându-m  ca un puternic.  

Ps. 111, 10; 115, 4. Pild. 9, 2. Is. 25, 6. Luc. 7, 46.  
7. i mila Ta m  va urma în toate zilele 
vie ii mele, ca s  locuiesc în casa 
Domnului, întru lungime de zile.  

Ps. 25, 6; 26, 6; 62, 3.  
PSALMUL 23 
Al lui David. 
1. Al Domnului este p mântul i plinirea 
lui ; lumea i to i cei ce locuiesc în ea.  

Ie . 9, 29; 19, 5. Deut. 10, 14. Iov 41, 10. Ps. 49, 12. 1 
Cor. 10, 26.  

2. Acesta pe m ri l-a întemeiat pe el i pe 
râuri l-a a ezat pe el.  

Iov 38, 6. 2 Petr. 3, 5.  
3. Cine se va sui în muntele Domnului i 
cine va sta în locul cel sfânt al Lui ?  

Ps. 14, 1. Is. 33, 15-16.  
4. Cel nevinovat cu mâinile i curat cu 
inima, care n-a luat în de ert sufletul s u 
i nu s-a jurat cu vicle ug aproapelui s u.  

Mat. 5, 8.  
5. Acesta va lua binecuvântare de la 
Domnul i milostenie de la Dumnezeu, 
Mântuitorul s u.  

Is. 48, 17-18. Os. 10, 12.  
6. Acesta este neamul celor ce-L caut  pe 
Domnul, al celor ce caut  fa a 
Dumnezeului lui Iacob.  

Is. 51, 2. 1 Petr. 2, 9.  
7. Ridica i, c petenii, por ile voastre i v  
ridica i por ile cele ve nice i va intra 
Împ ratul slavei.  
8.  Cine  este  acesta  Împ ratul  slavei  ?  
Domnul Cel tare i puternic, Domnul Cel 
tare în r zboi.  

Ps. 44, 4.  
9. Ridica i, c petenii, por ile voastre i v  
ridica i por ile cele ve nice i va intra 
Împ ratul slavei.  
10. Cine este acesta Împ ratul slavei ? 
Domnul puterilor, Acesta este Împ ratul 
slavei.  
PSALMUL 24 
Al lui David. 
1. C tre Tine, Doamne, am ridicat 
sufletul meu, Dumnezeul meu.  

Ps. 85, 4; 118, 116.  
2.  Spre  Tine  am  n jduit,  s  nu  fiu  
ru inat în veac, nici s  râd  de mine 
vr jma ii mei.  

Ps. 21, 5.  
3. Pentru c  to i cei ce Te a teapt  pe 
Tine nu se vor ru ina ; s  se ru ineze to i 
cei ce fac f delegi în de ert.  

Ps. 26, 15; 85, 11.  
4. C ile Tale, Doamne, arat -mi, i 

rile Tale m  înva .  
5. Îndrepteaz -m  spre adev rul T u i 

 înva , c  Tu e ti Dumnezeu, 
Mântuitorul meu, i pe Tine Te-am 

teptat toat  ziua.  
Ps. 102, 17. Ier. 33, 11.  

6. Adu- i aminte de îndur rile i milele 
Tale, Doamne, c  din veac sunt.  

Iov 13, 26.  
7. P catele tinere ilor mele i ale 
ne tiin ei mele nu le pomeni.  

Deut. 32, 4.  
8. Dup  mila Ta pomene te-m  Tu, 
pentru bun tatea Ta, Doamne.  
9. Bun i drept este Domnul, pentru 
aceasta lege va pune celor ce gre esc în 
cale.  

Ps. 31, 9. Dan. 4, 34. Os. 14, 10.  
10. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecat , 
înv a-va pe cei blânzi c ile Sale.  

Ps. 78, 9.  
11.  Toate  c ile  Domnului  sunt  mil i  
adev r pentru cei ce caut  a ez mântul 
Lui i m rturiile Lui.  
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12. Pentru numele T u, Doamne, 
cur te p catul meu c  mult este.  

Ps. 36, 22. Is. 60, 21. Mat. 5, 5.  
13.  Cine  este  omul  cel  ce  se  teme  de  
Domnul ? Lege va pune lui în calea pe 
care a ales-o.  

Deut. 29, 29. Sir. 43, 38. Luc. 8, 10.  
14. Sufletul lui întru bun i se va 

lui i semin ia lui va mo teni 
mântul.  

2 Paral. 20, 12. Iov 16, 20. Ps. 120, 1.  
15. Domnul este înt rirea celor ce se tem 
de El, a ez mântul Lui îl va ar ta lor.  
16. Ochii mei sunt pururea spre Domnul 

 El va scoate din la  picioarele mele.  
2 Reg. 22, 7. Plâng. 1, 20.  

17. Caut  spre mine i m  miluie te, c  
sit i s rac sunt eu.  

18. Necazurile inimii mele s-au înmul it ; 
din nevoile mele scoate-m .  

Ioan 15, 25.  
19. Vezi smerenia mea i osteneala mea 
i-mi iart  toate p catele mele.  

20. Vezi pe vr jma ii mei c  s-au înmul it 
i cu ur  nedreapt  m-au urât.  

21. P ze te sufletul meu i m  izb ve te, 
ca s  nu m  ru inez c  am n jduit în 
Tine.  
22. Cei f  r utate i cei drep i s-au lipit 
de mine, c  Te-am a teptat, Doamne.  
23. Izb ve te, Dumnezeule, pe Israel din 
toate necazurile lui.  
PSALMUL 25 
Al lui David. 
1. Judec -m , Doamne, c  eu întru 
ner utate am umblat i în Domnul 

jduind, nu voi sl bi.  
Ps. 7, 8.  

2. Cerceteaz -m , Doamne, i m  cearc  
; aprinde r runchii i inima mea.  

Ps. 7, 9; 138, 23. Ier. 11, 20.  
3. C  mila Ta este înaintea ochilor mei i 
bine mi-a pl cut adev rul T u.  
4. Nu am ezut în adunarea de ert ciunii 
i cu c lc torii de lege nu voi intra.  

Iov 31, 5. Ps. 1, 1.  

5. Urât-am adunarea celor ce viclenesc i 
cu cei necredincio i nu voi edea.  

Ps. 118, 128.  
6. Sp la-voi întru cele nevinovate mâinile 
mele i voi înconjura jertfelnicul T u, 
Doamne,  

Deut. 21, 6. Ps. 22, 7; 41, 2.  
7. Ca s  aud glasul laudei Tale i s  spun 
toate minunile Tale.  
8. Doamne, iubit-am bun cuviin a casei 
Tale i locul loca ului slavei Tale.  

1 Reg. 26, 19. Mat. 23, 21. Luc. 2, 37.  
9. S  nu pierzi cu cei necredincio i 
sufletul meu i cu v rs torii de sânge 
via a mea,  

1 Reg. 15, 18.  
10. Întru ale c ror mâini sunt f delegi i 
dreapta c rora e plin  de daruri.  
11. Iar eu întru ner utatea mea am umblat 
; izb ve te-m , Doamne, i m  miluie te,  
12. C ci piciorul meu a stat întru dreptate 
; întru adun ri Te voi binecuvânta, 
Doamne.  

Ps. 21, 24.  
PSALMUL 26 
Al lui David. 
1. Domnul este luminarea mea i 
mântuirea mea ; de cine m  voi teme ?  

2 Reg. 22, 29. Ps. 117, 6. Mih. 7, 8. Fapt. 17, 25.  
2. Domnul este ap torul vie ii mele ; de 
cine m  voi înfrico a ?  
3. Când se vor apropia de mine cei ce îmi 
fac r u, ca s  m nânce trupul meu ;  

2 Reg. 22, 39.  
4. Cei ce m  nec jesc i vr jma ii mei, 
aceia au sl bit i au c zut.  

Ps. 3, 6.  
5. De s-ar rândui împotriva mea o tire, nu 
se va înfrico a inima mea ;  
6. De s-ar ridica împotriva mea r zboi, eu 
în El n jduiesc.  

Fac. 20, 5. Ps. 22, 7; 62, 3. Luc. 10, 42.  
7. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta 
o voi c uta : s  locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vie ii mele,  
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8. Ca s  v d frumuse ea Domnului i s  
cercetez loca ul Lui.  

Ps. 30, 20.  
9. C  Domnul m-a ascuns în cortul Lui în 
ziua necazurilor mele ; m-a acoperit în 
locul cel ascuns al cortului Lui ;  

Ps. 115, 8. Is. 38, 20.  
10. Pe piatr  m-a în at. i acum iat , a 
în at capul meu peste vr jma ii mei.  

Ps. 4, 1.  
11. Înconjurat-am i am jertfit în cortul 
Lui jertf  de laud . Îl voi l uda i voi 
cânta Domnului.  

Ps. 49, 15.  
12. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am 
strigat ; miluie te-m i m  ascult .  
13. ie a zis inima mea : Pe Domnul voi 

uta. Te-a c utat fa a mea ; fa a Ta, 
Doamne, voi c uta.  

3 Reg. 8, 57.  
14. S  nu- i întorci fa a Ta de la mine i 

 nu Te aba i întru mânie de la robul T u 
;  

Is. 63, 16; 64, 7.  
15. Ajutorul meu fii, s  nu m  lepezi pe 
mine i s  nu m  la i, Dumnezeule, 
Mântuitorul meu.  

Ps. 24, 3; 85, 11; 138, 24.  
16. C  tat l meu i mama mea m-au 

sit, dar Domnul m-a luat.  
Ps. 30, 8. Mat. 26, 59, 60. Marc. 14, 55.  

17. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea 
Ta i m  îndrepteaz  pe c rarea dreapt , 
din pricina vr jma ilor mei.  

Ps. 141, 7. Is. 38, 11.  
18. Nu m  da pe mine pe mâna celor ce 

 nec jesc, c  s-au ridicat împotriva 
mea martori nedrep i i nedreptatea a 
min it sie i.  

Is. 25, 9. Avac. 2, 3.  
19. Cred c  voi vedea bun ile 
Domnului, în p mântul celor vii.  
20. A teapt  pe Domnul, îmb rb teaz -te 
i s  se înt reasc  inima ta i a teapt  pe 

Domnul.  
PSALMUL 27 

Al lui David. 
1. C tre Tine, Doamne, am strigat, 
Dumnezeul meu, ia aminte ! C  de nu m  
vei auzi, m  voi asem na cu cei care se 
coboar  în groap .  

Ps. 87, 4; 142, 7.  
2. Ascult  glasul rug ciunii mele când 

 rog c tre Tine, când ridic mâinile 
mele c tre loca ul T u cel sfânt.  

Ps. 4, 1; 142, 6.  
3. S  nu tragi cu cei p to i sufletul 
meu, i cu cei ce lucreaz  nedreptate s  
nu m  pierzi,  
4. Cu cei ce gr iesc pace c tre aproapele 
lor, dar cele rele sunt în inimile lor.  

Ps. 11, 2; 61, 5. Ier. 9, 8. Mih. 7, 5.  
5. D -le lor dup  faptele lor i dup  
vicle ugul gândurilor lor.  

Plâng. 3, 64. Mat. 16, 27.  
6. Dup  lucrul mâinilor lor, d -le lor ; 

spl te te-i dup  faptele lor,  
7. C  n-au în eles lucrurile Domnului i 
faptele mâinilor Lui ; îi vei d râma i nu-i 
vei zidi.  

Iov 34, 27. Is. 5, 12.  
8. Binecuvântat este Domnul c  a auzit 
glasul rug ciunii mele.  
9. Domnul este ajutorul i ap torul 
meu, în El a n jduit inima mea i mi-a 
ajutat.  
10. i a înflorit trupul meu i de bun voia 
mea Îl voi l uda pe El.  

Ps. 3, 3.  
11. Domnul este înt rirea poporului S u 
i ap tor mântuirilor unsului S u.  

Ps. 26, 1-2.  
12. Mântuie te poporul T u i 
binecuvinteaz  mo tenirea Ta ; pa te-i pe 
ei i-i ridic  pân  în veac.  
PSALMUL 28 
Al lui David. 
1. Aduce i Domnului, fii ai lui 
Dumnezeu, aduce i Domnului mieii oilor, 
aduce i Domnului slav i cinste ;  

Ps. 95, 7. Apoc. 21, 24.  
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2. Aduce i Domnului slav  numelui S u ; 
închina i-v  Domnului în curtea cea 
sfânt  a Lui.  
3. Glasul Domnului peste ape ; 
Dumnezeul slavei a tunat ; Domnul peste 
ape multe.  
2 Reg. 22, 14. Iov 37, 4-5. Ps. 67, 34. Marc. 3, 17. Fapt. 7, 

2.  
4. Glasul Domnului întru t rie, glasul 
Domnului întru mare cuviin  ;  
5. Glasul Domnului cel ce sf râm  cedrii 
i va zdrobi Domnul cedrii Libanului ;  

Is. 30, 31.  
6. El face s  sar  Libanul ca un vi el ; iar 
Ermonul ca un pui de gazel .  
7. Glasul Domnului, cel ce vars  para 
focului.  
8. Glasul Domnului, cel ce cutremur  
pustiul i va cutremura Domnul pustiul 
Cade ului.  
9. Glasul Domnului dezleag  pântecele 
cerboaicelor, glasul Domnului despoaie 
cedrii i în loca ul Lui, fiecare va spune : 
Slav  !  

Iov 39, 1-4.  
10. Domnul va împ i peste potop i va 
edea Domnul Împ rat în veac.  

Fac. 6, 17. 1 Petr. 3, 20-21.  
11. Domnul t rie poporului S u va da, 
Domnul va binecuvânta pe poporul S u 
cu pace.  
PSALMUL 29 
Al lui David. 
1. Te voi în a, Doamne, c  m-ai ridicat 
i n-ai veselit pe vr jma ii mei împotriva 

mea.  
Ps. 34, 19.  

2. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am 
tre Tine i m-ai vindecat.  

Deut. 32, 39. Ps. 102, 3.  
3. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, 
mântuitu-m-ai de cei ce se coboar  în 
groap .  

1 Reg. 2, 6. Ps. 85, 13.  
4. Cânta i Domnului cei cuvio i ai Lui i 

uda i pomenirea sfin eniei Lui.  

Ps. 96, 12.  
5. C  iu ime este întru mânia Lui i via  
întru voia Lui ; seara se va s lui 
plângerea, iar diminea a bucuria.  

Is. 26, 20; 54, 8; 60, 10. Plâng. 3, 23, 32. Ioan 19, 30.  
6. Iar eu am zis întru îndestularea mea : 
«Nu m  voi cl tina în veac !»  

Iov 29, 18.  
7. Doamne, întru voia Ta, dat-ai 
frumuse ii mele putere ; dar când i-ai 
întors fa a Ta, eu m-am tulburat.  
8. C tre Tine, Doamne, voi striga i c tre 
Dumnezeul meu m  voi ruga.  
9.  Ce  folos  ai  de  sângele  meu  de  m  
cobor în stric ciune ? Oare, Te va l uda 
pe Tine râna, sau va vesti adev rul T u 
?  

Ps. 6, 5. Is. 38, 18. Bar. 2, 17.  
10. Auzit-a Domnul i m-a miluit ; 
Domnul a fost ajutorul meu !  
11. Schimbat-ai plângerea mea întru 
bucurie, rupt-ai sacul meu i m-ai încins 
cu veselie.  
12. Ca slava mea s i cânte ie i s  nu 

 mâhnesc ; Doamne, Dumnezeul meu, 
în veac Te voi l uda !  

Ps. 15, 9.  
PSALMUL 30 
Al lui David. 
1. Spre Tine, Doamne, am n jduit, s  
nu fiu ru inat în veac. Întru îndreptarea 
Ta izb ve te-m i m  scoate.  

Ps. 70, 1; 102, 17-18. Is. 49, 23.  
2. Pleac  spre mine urechea Ta, gr be te 
de m  scoate. Fii mie Dumnezeu ap tor 
i cas  de sc pare ca s  m  mântuie ti.  

Ps. 114, 2.  
3. C  puterea mea i sc parea mea e ti Tu 
i pentru numele T u m  vei pov ui i 

 vei hr ni.  
Ps. 17, 3.  

4. Scoate-m -vei din cursa aceasta pe 
care mi-au ascuns-o mie, c  Tu e ti 
ap torul meu.  
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5. În mâinile Tale îmi voi da duhul meu ; 
izb vitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul 
adev rului.  

Num. 16, 22. Luc. 23, 46. Fapt. 7, 59.  
6. Urât-ai pe cei ce p zesc de ert ciuni în 
zadar, iar eu spre Domnul am n jduit.  

Deut. 32, 21. Ps. 61, 10.  
7. Bucura-m -voi i m  voi veseli de mila 
Ta, c  ai c utat spre smerenia mea, 
mântuit-ai din nevoi sufletul meu  

Ps. 9, 2.  
8. i nu m-ai l sat în mâinile vr jma ului 
; pus-ai în loc desf tat picioarele mele.  

2 Reg. 22, 20. Ps. 17, 21, 39; 26, 16.  
9. Miluie te-m , Doamne, c  m  nec jesc 
; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, 
sufletul meu i inima mea.  

Ps. 6, 7; 87, 9.  
10. C  s-a stins întru durere via a mea i 
anii mei în suspinuri ; sl bit-a întru 

cie t ria mea i oasele mele s-au 
tulburat.  

Ps. 39, 15-16; 108, 24.  
11. La to i vr jma ii mei m-am f cut de 
ocar i vecinilor mei foarte, i fric  
cunoscu ilor mei. Cei ce m  vedeau afar  
fugeau de mine.  

Iov 19, 13. Ps. 37, 11; 88, 41.  
12.  Uitat  am  fost  ca  un  mort  din  inima  
lor, ajuns-am ca un vas stricat.  

Eccl. 9, 5. Ier. 48, 38.  
13. C  am auzit ocara multora din cei ce 
locuiesc împrejur, când se adunau ei 
împreun  împotriva mea ; ca s  ia 
sufletul meu s-au sf tuit.  

Ps. 2, 1.  
14. Iar eu c tre Tine am n jduit, 
Doamne, zis-am : «Tu e ti Dumnezeul 
meu !»  
15. În mâinile Tale, soarta mea, 
izb ve te-m  din mâna vr jma ilor mei i 
de cei ce m  prigonesc.  

Ps. 38, 5.  
16. Arat  fa a Ta peste robul T u, 
mântuie te-m  cu mila Ta !  

Num. 6, 25. Ps. 4, 6; 79, 3. Dan. 9, 18.  

17. Doamne, s  nu fiu ru inat, c  Te-am 
chemat pe Tine ; s  se ru ineze 
necredincio ii i s  se coboare în iad.  
18. Mute s  fie buzele cele viclene, care 
gr iesc împotriva dreptului f delege, cu 
mândrie i cu def imare.  
19. Cât este de mare mul imea bun ii 
Tale, Doamne, pe care ai g tit-o celor ce 
se tem de Tine, pe care ai f cut-o celor ce 

jduiesc în Tine, înaintea fiilor 
oamenilor !  

Is. 64, 4.  
20. Ascunde-i-vei pe dân ii cu 
acoper mântul fe ei Tale de tulburarea 
oamenilor.  

1 Reg. 25, 29. Ps. 26, 8.  
21. Acoperi-i-vei pe ei în cortul T u de 
împotrivirea limbilor.  
22. Binecuvântat este Domnul, c  
minunat  a fost mila Sa, în cetate înt rit .  
23. Iar eu am zis întru uimirea mea : 
Lep dat sunt de la fa a ochilor T i.  

Ps. 4, 3; 144, 20. Plâng. 3, 53-55.  
24. Pentru aceasta ai auzit glasul 
rug ciunii mele când am strigat c tre 
Tine.  

Iov 22, 29. Pild. 29, 23. 1 Petr. 5, 5.  
25. Iubi i pe Domnul to i cuvio ii Lui c  
adev rul caut  Domnul i r spl te te 
celor ce se mândresc, cu prisosin .  
26. Îmb rb ta i-v i s  se înt reasc  
inima voastr , to i cei ce n jdui i în 
Domnul.  
PSALMUL 31 
Al lui David. 
1. Ferici i c rora s-au iertat f delegile i 

rora s-au acoperit p catele.  
Ps. 84, 2. Iez. 36, 29. Rom. 4, 7.  

2. Fericit b rbatul, c ruia nu-i va socoti 
Domnul p catul, nici nu este în gura lui 
vicle ug.  

1 Cor. 5, 19.  
3. C  am t cut, îmb trânit-au oasele 
mele, când strigam toat  ziua.  



pag. 731/1780 

4. C  ziua i noaptea s-a îngreunat peste 
mine  mâna  Ta  i  am  c zut  în  suferin  
când ghimpele T u m  împungea.  

Ps. 37, 1, 4.  
5. P catul meu l-am cunoscut i 

delegea mea n-am ascuns-o, 
împotriva mea.  
Ps. 37, 18; 50, 3-4. Pild. 28, 13. 1 Ioan 1, 9. 1 Cor. 11, 31.  
6. Zis-am : «M rturisi-voi f delegea 
mea Domnului» ; i Tu ai iertat 
nelegiuirea p catului meu.  

Lev 13, 6. Mat. 6, 12. Luc. 11, 4.  
7. Pentru aceasta se va ruga c tre Tine tot 
cuviosul la vreme potrivit , iar potop de 
ape multe de el nu se va apropia.  

2 Reg. 22, 17. Is. 55, 6.  
8. Tu e ti sc parea mea din necazul ce 

 cuprinde, bucuria mea ; izb ve te-m  
de cei ce m-au înconjurat.  

Ps. 9, 9.  
9. În elep i-te-voi i te voi îndrepta pe 
calea aceasta, pe care vei merge ; a inti-
voi spre tine ochii Mei.  

Deut. 11, 12. Ps. 24, 11. Pild. 4, 11; 14, 8.  
10. Nu fi ca un cal i ca un catâr, la care 
nu este pricepere ; cu z bal i cu frâu 

lcile lor voi strânge ca s  nu se apropie 
de tine.  

Pild. 26, 3.  
11. Multe sunt b ile p tosului ; iar pe 
cel ce n jduie te în Domnul, mila îl va 
înconjura.  

Is. 57, 19-20.  
12. Veseli i-v  în Domnul i v  bucura i, 
drep ilor, i v  l uda i to i cei drep i la 
inim .  

Ps. 32, 1; 63, 11; 96, 12.  
PSALMUL 32 
Al lui David, la Evrei f  titlu. 
1. Bucura i-v , drep ilor ; celor drep i li 
se cuvine laud .  

Ps. 31, 12; 146, 1.  
2. L uda i pe Domnul în al ut , în 
psaltire cu zece strune cânta i-I Lui.  

Ps. 91, 3; 143, 9.  
3. Cânta i-I Lui cântare nou , cânta i-I 
frumos, cu strig t de bucurie.  

Ps. 39, 3; 149, 1. Is. 42, 10. Apoc. 5, 9.  
4.  C  drept  este  cuvântul  Domnului  i  
toate lucrurile Lui întru credin .  
5. Iube te milostenia i judecata, Domnul 
; de mila Domnului plin este p mântul.  

Ps. 118, 64.  
6. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au 
înt rit i cu duhul gurii Lui toat  puterea 
lor.  

Fac. 1, 6-8. Neem. 9, 6. Iov 33, 4. Pild. 3, 19. Is. 45, 12. 
Iudit. 16, 17. Sir. 43, 30. Ioan 1, 3. Fapt. 17, 24. Evr. 11, 

3. Apoc. 14, 7.  
7. Adunat-a ca într-un burduf apele m rii, 
pus-a în vistierii adâncurile.  

Fac. 1, 9. Iov 38, 8. Ier. 5, 22.  
8. S  se team  de Domnul tot p mântul i 
de El s  se cutremure to i locuitorii lumii.  
9.  C  El a zis i  s-au f cut,  El a poruncit  
i s-au zidit.  

Fac. 1, 3. Iov 37, 6. Ps. 147, 7. Is. 46, 11. Iudit. 16, 17.  
10. Domnul risipe te sfaturile neamurilor, 
leap  gândurile popoarelor i defaim  
sfaturile c peteniilor.  

2 Reg. 17, 14. Neem. 4, 15. Iov 5, 12. Luc. 1, 51.  
11. Iar sfatul Domnului r mâne în veac, 
gândurile inimii Lui, din neam în neam.  

Pild. 19, 21. Is. 46, 10. Mal. 3, 6. Evr. 6, 17.  
12. Fericit este neamul c ruia Domnul 
este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a 
ales de mo tenire Lui.  

Ps. 64, 4; 143, 15.  
13. Din cer a privit Domnul, v zut-a pe 
to i fiii oamenilor.  

2 Paral. 16, 9. Iov 28, 24. Ps. 13, 2.  
14. Din loca ul S u, cel gata, privit-a spre 
to i cei ce locuiesc p mântul.  

Pild. 15, 3.  
15. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, 
Cel ce pricepe toate lucrurile lor.  

Evr. 4, 13.  
16. Nu se mântuie te împ ratul cu o tire 
mult i  uria ul  nu  se  va  mântui  cu  
mul imea t riei lui.  
17. Mincinos este calul spre sc pare i cu 
mul imea puterii lui nu te va izb vi.  

2 Paral. 25, 8. Pild. 21, 31.  
18. Iat  ochii Domnului spre cei ce se 
tem de Dânsul, spre cei ce n jduiesc în 
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mila Lui. Ca s  izb veasc  de moarte 
sufletele lor i s -i hr neasc  pe ei în 
foamete.  

Iov 36, 7. Ps. 33, 15. Sir. 15, 19. 1 Petr. 3, 12.  
19. i sufletul nostru a teapt  pe Domnul, 

 ajutorul i ap torul nostru este.  
Iov 5, 20. Ps. 36, 19. Pild. 10, 3.  

20. C  în El se va veseli inima noastr i 
în numele cel sfânt al Lui am n jduit.  
21. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, 
precum am n jduit i noi întru Tine.  

Is. 66, 14.  
PSALMUL 33 
Al lui David. 
1. Bine voi cuvânta pe Domnul în toat  
vremea, pururea lauda Lui în gura mea.  

Ps. 103, 33.  
2. În Domnul se va l uda sufletul meu ; 

 aud  cei blânzi i s  se veseleasc .  
Luc. 1, 46.  

3. Sl vi i pe Domnul împreun  cu mine i 
 în m numele Lui împreun .  

Ps. 104, 3.  
4. C utat-am pe Domnul i m-a auzit i 
din toate necazurile mele m-a izb vit.  

Is. 2, 12; 65, 24.  
5.  Apropia i-v  de  El  i  v  lumina i  ;  i  
fe ele voastre s  nu se ru ineze.  

Ps. 17, 7-8. Mih. 7, 7.  
6. S racul acesta a strigat i Domnul l-a 
auzit pe el i din toate necazurile lui l-a 
izb vit.  

Ps. 9, 18; 68, 37.  
7. Str jui-va îngerul Domnului 
împrejurul  celor  ce  se  tem  de  El  i-i  va  
izb vi pe ei.  

Fac. 32, 1. Dan. 3, 28; 4, 10. Zah. 9, 8. Evr. 1, 14.  
8. Gusta i i vede i c  bun este Domnul ; 
fericit b rbatul care n jduie te în El.  

Ps. 2, 11; 145, 5. Pild. 16, 20. Plâng. 3, 25. 1 Petr. 2, 3.  
9. Teme i-v  de Domnul to i sfin ii Lui, 

 n-au lips  cei ce se tem de El.  
Iosua 4, 24. Ps. 111, 3. Sir. 40, 29.  

10. Boga ii au s cit i au fl mânzit, iar 
cei ce-L caut  pe Domnul, nu se vor lipsi 
de tot binele.  

Ps. 106, 9. Am. 5, 4. Sir. 32, 24. Luc. 1, 53.  

11. Veni i fiilor, asculta i-m  pe mine, 
frica Domnului v  voi înv a pe voi ;  
12. Cine este omul cel ce voie te via a, 
care iube te s  vad  zile bune ? Opre te-
i limba de la r u i buzele tale s  nu 

gr iasc  vicle ug.  
1 Petr. 3, 10.  

13. Fere te-te de r u i f  bine, caut  
pacea i o urmeaz  pe ea.  

Ps. 36, 27. Iac. 1, 26.  
14. Ochii Domnului spre cei drep i i 
urechile Lui spre rug ciunea lor.  
Fac. 13, 8. Iov 28, 28. Ps. 36, 37. Is. 1, 16. Am. 5, 14. Sir. 

17, 21.  
15. Iar fa a Domnului spre cei ce fac rele, 
ca s  piar  de pe p mânt pomenirea lor.  
2 Paral. 6, 39-40. Ps. 32, 18. Is. 63, 24. Zah. 11, 4. Sir. 34, 

17. Ioan 9, 31.  
16. Strigat-au drep ii i Domnul i-a auzit 
i din toate necazurile lor i-a izb vit.  

Lev 17, 10; 26, 17. Ps. 9, 5; 20, 11. Iez. 31, 14. Sir. 15, 19.  
17. Aproape este Domnul de cei umili i la 
inim i  pe  cei  smeri i  cu  duhul  îi  va  
mântui.  
18. Multe sunt necazurile drep ilor i din 
toate acelea îi va izb vi pe ei Domnul.  

Ps. 144, 19.  
19. Domnul p ze te toate oasele lor, nici 
unul din ele nu se va zdrobi.  

Pild. 11, 8. Fapt. 7, 10; 14, 22. Rom. 8, 17. 2 Cor. 1, 4.  
20. Moartea p to ilor este cumplit i 
cei ce ur sc pe cel drept vor gre i.  

Is. 66, 14. Ioan 19, 36.  
21. Mântui-va Domnul sufletele robilor 

i i nu vor gre i to i cei ce n jduiesc 
în El.  

Pild. 22, 8. În el. 3, 10.  
PSALMUL 34 
Al lui David. 
1. Judec , Doamne, pe cei ce-mi fac mie 
strâmb tate ; lupt  împotriva celor ce se 
lupt  cu mine ;  

Is. 49, 25.  
2. Apuc  arma i pav za i scoal -Te 
întru ajutorul meu ;  
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3. Scoate sabia i închide calea celor ce 
 prigonesc ; spune sufletului meu : 

«Mântuirea ta sunt Eu !»  
4. S  fie ru ina i i înfrunta i cei ce caut  
sufletul meu ; s  se întoarc  înapoi i s  
se ru ineze cei ce gândesc r u de mine.  

Ps. 6, 10; 39, 18-19; 69, 2-3; 70, 13.  
5.  S  fie  ca  praful  în  fa a  vântului  i  
îngerul Domnului s -i nec jeasc . S  fie 
calea lor întuneric i alunecare i îngerul 
Domnului s -i prigoneasc .  

Iov 21, 18. Ps. 1, 4. Is. 29, 5. Os. 13, 3. În el. 11, 20.  
6. C  în zadar au ascuns de mine groapa 
la ului lor, în de ert au oc rât sufletul 
meu.  
7. S  vin  asupra lor la ul pe care nu-l 
cunosc i cursa pe care au ascuns-o s -i 
prind  pe ei ; i chiar în la ul lor s  cad .  

Ier. 18, 21. Luc. 23, 4.  
8. Iar sufletul meu s  se bucure de 
Domnul, s  se veseleasc  de mântuirea 
lui.  

Ps. 7, 15-16. Dan. 6, 25.  
9. Toate oasele mele vor zice : Doamne, 
cine este asemenea ie ? Cel ce izb ve te 
pe s rac din mâna celor mai tari decât el 
i pe s rac i pe s rman de cei ce-l r pesc 

pe el.  
Luc. 1, 46-47.  

10. S-au sculat martori nedrep i i de cele 
ce nu tiam m-au întrebat.  

1 Reg. 17, 47. Iov 36, 15.  
11. R spl tit-au mie rele pentru bune i 
au vl guit sufletul meu.  

3 Reg. 21, 13. Mat. 26, 60. Marc. 14, 55. Fapt. 6, 13.  
12. Iar eu, când m  sup rau ei, m-am 
îmbr cat  cu  sac  i  am  smerit  cu  post  
sufletul meu i rug ciunea mea în sânul 
meu se va întoarce.  

Ps. 108, 4.  
13. Ca i cu un vecin, ca i cu un frate al 
nostru a a de bine m-am purtat ; ca i 
cum a  fi jelit i m-a  fi întristat, a a m-
am smerit.  
14. Dar împotriva mea s-au veselit i s-au 
adunat ; adunatu-s-au împotriva mea cu 

i i n-am tiut ; risipi i au fost i nu s-
au c it.  
15. M-au ispitit, cu batjocur  m-au 
batjocorit, au scrâ nit împotriva mea cu 
din ii lor.  

Iov 30, 9. Mat. 23, 35.  
16. Doamne, când vei vedea ? Întoarce 
sufletul meu de la fapta lor cea rea, de la 
lei, via a mea.  

Ps. 111, 10.  
17. L uda-Te-voi, Doamne, în adunare 
mare, întru popor numeros Te voi l uda.  
18. S  nu se bucure de mine cei ce m  
du nesc pe nedrept, cei ce m  ur sc în 
zadar i fac semn cu ochii.  

Ps. 21, 28; 39, 11.  
19. C  mie de pace îmi gr iau i asupra 
mea vicle uguri gândeau.  

Ps. 29, 1; 68, 6. Ioan 15, 25.  
20. L rgitu- i-au împotriva mea gura lor ; 
zis-au : «Bine, bine, v zut-au ochii 
no tri».  
21.  V zut-ai,  Doamne,  s  nu  taci  ;  
Doamne, nu Te dep rta de la mine.  

Iov 16, 9-10. Ps. 39, 20; 69, 4. Plâng. 2, 16. Iez. 25, 3.  
22. Scoal -Te, Doamne i ia aminte spre 
judecata mea, Dumnezeul meu i Domnul 
meu, spre pricina mea.  
23. Judec -m  dup  dreptatea Ta, 
Doamne Dumnezeul meu i s  nu se 
bucure de mine.  

Ps. 43, 25.  
24. S  nu zic  întru inimile lor : «Bine, 
bine, sufletului nostru», nici s  zic  : «L-
am înghi it pe el».  
25. S  fie ru ina i i înfrunta i deodat  cei 
ce se bucur  de necazurile mele ; s  se 
îmbrace cu ru ine i ocar  cei ce se laud  
împotriva mea.  
26. S  se bucure i s  se veseleasc  cei ce 
voiesc dreptatea mea i s  spun  pururea 
: «Sl vit s  fie Domnul, Cel ce voie te 
pacea robului S u !»  

Iov 8, 22. Ps. 6, 10; 131, 18.  
27. i limba mea va gr i dreptatea Ta, în 
toat  ziua, lauda Ta.  
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Ps. 39, 21.  
PSALMUL 35 
Al lui David. 
1. Necredin a c lc torului de lege spune 
inimii mele, c  nu este într-însul frica de 
Dumnezeu.  

Fac. 20, 11. Rom. 3, 18.  
2. El singur se am ge te în ochii s i, când 
zice c  ar fi urm rind f delegea i ar fi 
urând-o.  

4 Reg. 17, 9.  
3.  Graiurile  gurii  lui  f delege  i  
vicle ug ; n-a vrut s  priceap  ca s  fac  
bine.  

Ps. 58, 13.  
4. F delege a gândit în a ternutul s u, 
în toat  calea cea bun  n-a stat i r utatea 
n-a urât.  

Pild. 4, 16. Mih. 2, 1. Rom. 12, 9.  
5.  Doamne,  în  cer  este  mila  Ta  i  
adev rul T u pân  la nori.  

Ps. 56, 13; 107, 5.  
6. Dreptatea Ta ca mun ii lui Dumnezeu, 
judec ile Tale adânc mare ; oameni i 
dobitoace vei izb vi Doamne.  

Iona 4, 11. Rom. 11, 33. 1 Cor. 9, 9.  
7. C  ai înmul it mila Ta, Dumnezeule, 
iar  fiii  oamenilor  în  umbra  aripilor  Tale  
vor n jdui.  

Rut 2, 12. Iov 36, 11. Ps. 16, 8; 60, 4.  
8. S tura-se-vor din gr simea casei Tale 
i din izvorul desf rii Tale îi vei ad pa 

pe ei.  
Ps. 90, 1. Cânt. 2, 4; 5, 1. Is. 25, 6. Ier. 2, 13. 2 Cor. 8, 9. 

Apoc. 7, 17; 21, 6.  
9. C  la Tine este izvorul vie ii, întru 
lumina Ta vom vedea lumin .  
10. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe 
Tine i dreptatea Ta celor drep i la inim .  
11. S  nu vin  peste mine picior de 
mândrie  i  mâna  p to ilor  s  nu  m  
clatine.  
12. Acolo au c zut to i cei ce lucreaz  

delegea ; izgoni i au fost i nu vor 
putea s  stea.  
PSALMUL 36 

Al lui David. 
1. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu 
urma pe cei ce fac f delegea.  

Ps. 72, 3. Pild. 3, 31; 23, 17; 24, 1, 19.  
2. C ci ca iarba curând se vor usca i ca 
verdea a ierbii degrab se vor trece.  

4 Reg. 19, 26. Iov 4, 20; 24, 24. Ps. 91, 7; 128, 6. Is. 37, 
27.  

3. N jduie te în Domnul i f  bun tate 
i locuie te p mântul i hr ne te-te cu 

bog ia lui.  
Sir. 14, 21.  

4. Desf teaz -te în Domnul i î i va 
împlini ie cererile inimii tale.  
5. Descoper  Domnului calea ta i 

jduie te în El i El va împlini.  
Ps. 54, 23. Pild. 16, 3.  

6. i va scoate ca lumina dreptatea ta i 
judecata ca lumina de amiaz .  

Iov 11, 17. Ps. 118, 154. Is. 58, 8. Os. 6, 5.  
7. Supune-te Domnului i roag -L pe El ; 
nu râvni dup  cel ce spore te în calea sa, 
dup  omul care face nelegiuirea.  

Ps. 61, 1.  
8. P se te mânia i las  iu imea ; nu 

uta s  viclene ti.  
Ef. 4, 26.  

9. C  cei ce viclenesc de tot vor pieri ; iar 
cei ce a teapt  pe Domnul vor mo teni 

mântul.  
Pild. 2, 21. Is. 34, 17.  

10. i înc  pu in i nu va mai fi p tosul 
i vei c uta locul lui i nu-l vei afla.  

Iov 20, 9.  
11. Iar cei blânzi vor mo teni p mântul i 
se vor desf ta de mul imea p cii.  

Mat. 5, 5.  
12. Pândi-va p tosul pe cel drept i va 
scrâ ni asupra lui, cu din ii s i.  

Ps. 111, 10.  
13.  Iar  Domnul  va  râde  de  el,  c  mai  
înainte vede c  va veni ziua lui.  

Iov 18, 20. Ps. 58, 9. Iez. 21, 29.  
14. Sabia au scos p to ii, întins-au 
arcul lor ca s  doboare pe s rac i pe 

rman, ca s  junghie pe cei drep i la 
inim .  
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15. Sabia lor s  intre în inima lor i 
arcurile lor s  se frâng .  
16. Mai bun este pu inul celui drept, 
decât bog ia mult  a p to ilor.  

Pild. 15, 16. Marc. 8, 8.  
17. C  bra ele p to ilor se vor zdrobi, 
iar Domnul înt re te pe cei drep i.  

Iov 8, 20. Ier. 48, 25.  
18. Cunoa te Domnul c ile celor f  
prihan i mo tenirea lor în veac va fi.  
19. Nu se vor ru ina în vremea cea rea i 
în zilele de foamete se vor s tura.  

Iov 5, 20. Ps. 32, 19; 110, 5; 131, 15.  
20. C  p to ii vor pieri, iar vr jma ii 
Domnului, îndat  ce s-au m rit i s-au 
în at, s-au stins, ca fumul au pierit.  

Sir. 40, 16.  
21. Împrumut  p tosul i nu d  înapoi, 
iar dreptul se îndur i d .  
22. C  cei ce-L binecuvânteaz  pe El vor 
mo teni p mântul, iar cei ce-L blesteam  
pe El, de tot vor pieri.  

Ps. 24, 12. Pild. 2, 21.  
23. De la Domnul pa ii omului se 
îndrepteaz i calea lui o va voi foarte.  

Pild. 20, 24. Ier. 10, 23.  
24. Când va c dea, nu se va zdruncina, c  
Domnul înt re te mâna lui.  

Ps. 137, 7; 144, 15. Pild. 3, 23; 24, 16. 2 Cor. 4, 9.  
25. Tân r am fost i am îmb trânit i n-
am v zut pe cel drept p sit, nici 
semin ia lui cerând pâine ;  

Plâng. 1, 11. Sir. 2, 11.  
26. Toat  ziua dreptul miluie te i 
împrumut i semin ia lui binecuvântat  
va fi.  

Ps. 111, 5, 9. Pild. 21, 26. Sir. 29, 1.  
27. Fere te-te de r u i f  binele i vei tr i 
în veacul veacului.  

Ps. 33, 13-14. Is. 1, 16.  
28. C  Domnul iube te judecata i nu va 

si pe cei cuvio i ai S i ; în veac vor fi 
zi i. Iar cei f  de lege vor fi izgoni i 

i semin ia necredincio ilor va fi stârpit .  
3 Reg. 8, 57. Iov 18, 19.  

29. Iar drep ii vor mo teni p mântul i 
vor locui în veacul veacului pe el.  

Mat. 5, 5.  
30. Gura dreptului va deprinde 
în elepciunea i limba lui va gr i 
judecat .  

Pild. 10, 31. Mat. 12, 35.  
31. Legea Dumnezeului s u în inima lui 
i nu se vor poticni pa ii lui.  

Is. 51, 7.  
32. Pânde te p tosul pe cel drept i 
caut  s -l omoare pe el ;  

Ps. 11, 8. Marc. 3, 2.  
33. Iar Domnul nu-l va l sa pe el, în 
mâinile  lui,  nici  nu-l  va  osândi,  când  se  
va judeca cu el.  
34. A teapt  pe Domnul i p ze te calea 
Lui ! i te va înv a pe tine ca s  
mo tene ti p mântul ; când vor pieri 

to ii vei vedea.  
35. V zut-am pe cel necredincios f lindu-
se i în ându-se ca cedrii Libanului.  
Iov 5, 3. Ps. 72, 6. Iez. 31, 3. Dan. 4, 17. În el. 4, 4. Sir. 9, 

14.  
36.  i  am  trecut  i  iat  nu  era  i  l-am  

utat pe el i nu s-a aflat locul lui.  
Iov 4, 20; 5, 31; 20, 7. Pild. 10, 25; 29, 16.  

37. P ze te ner utatea i caut  dreptatea, 
 urma i are omul f tor de pace.  

Fac. 39, 8. Ps. 33, 14; 105, 3. Luc. 16, 25. Rom. 2, 10.  
38. Iar cei f  de lege vor pieri deodat  
i urma ii necredincio ilor vor fi stârpi i.  

39. Iar mântuirea drep ilor de la Domnul, 
 ap torul lor este în vreme de necaz.  

Est. 8, 16. Ps. 45, 1.  
40.  i-i  va  ajuta  pe  ei  Domnul  i-i  va  
izb vi pe ei i-i va scoate pe ei din mâna 

to ilor i-i va mântui pe ei c  au 
jduit în El.  

Dan. 6, 24. În el. 3, 9.  
PSALMUL 37 
Al lui David. 
1. Doamne, nu cu mânia Ta s  m  mustri 
pe mine, nici cu iu imea Ta s  m  cer i.  

Ps. 6, 1; 31, 4. Eccl. 10, 4. Ier. 10, 24. Avac. 1, 12.  
2. C  s ge ile Tale s-au înfipt în mine i 
ai înt rit peste mine mâna Ta.  

Deut. 32, 23. Iov 6, 4. Ps. 44, 6.  
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3. Nu este vindecare în trupul meu de la 
fa a mâniei Tale ; nu este pace în oasele 
mele de la fa a p catelor mele.  

Lev 13, 13.  
4. C  f delegile mele au covâr it capul 
meu, ca o sarcin  grea ap sat-au peste 
mine.  

Ps. 31, 4. Plâng. 1, 14. Iez. 33, 10.  
5. Împu itu-s-au i au putrezit r nile 
mele, de la fa a nebuniei mele.  
6. Chinuitu-m-am i m-am gârbovit pân  
în sfâr it, toat  ziua mâhnindu-m  
umblam.  

Ps. 41, 10.  
7. C alele mele s-au umplut de oc ri i 
nu este vindecare în trupul meu.  
8. Nec jitu-m-am i m-am smerit foarte ; 

cnit-am din suspinarea inimii mele.  
9. Doamne, înaintea Ta este toat  dorirea 
mea i suspinul meu de la Tine nu s-a 
ascuns.  
10. Inima mea s-a tulburat, p situ-m-a 

ria mea i lumina ochilor mei i aceasta 
nu este cu mine.  

Ps. 87, 9.  
11. Prietenii mei i vecinii mei în preajma 
mea s-au apropiat i au ezut ; i cei de 
aproape ai mei departe au stat.  
Iov 19, 13; 30, 10. Ps. 30, 11. Luc. 23, 45-52. Ioan 19, 25.  
12. i se sileau cei ce c utau sufletul meu 
i cei ce c utau cele rele mie gr iau 

de ert ciuni i vicle uguri toat  ziua 
cugetau.  
13. Iar eu ca un surd nu auzeam i ca un 
mut ce nu- i deschide gura sa.  

Ps. 38, 3. Is. 53, 7. Mat. 27, 12. Fapt. 8, 32.  
14. i m-am f cut ca un om ce nu aude i 
nu are în gura lui mustr ri.  
15. C  spre Tine, Doamne, am n jduit ; 
Tu m  vei auzi, Doamne, Dumnezeul 
meu,  
16. C  am zis, ca nu cumva s  se bucure 
de mine vr jma ii mei ; i când s-au 
cl tinat picioarele mele, împotriva mea s-
au seme it.  

17. C  eu spre b i gata sunt i durerea 
mea înaintea mea este pururea.  
18. C  f delegea mea eu o voi vesti i 

 voi îngriji pentru p catul meu ;  
Ps. 31, 5-6. 2 Cor. 7, 10.  

19. Iar vr jma ii mei tr iesc i s-au înt rit 
mai mult decât mine i s-au înmul it cei 
ce m  ur sc pe nedrept.  
20. Cei ce îmi r spl tesc rele pentru 
bune, m  def imau, c  urmam bun tatea.  

Fac. 44, 4. Ps. 108, 4.  
21.  Nu  m  l sa,  Doamne  Dumnezeul  
meu, nu Te dep rta de la mine ;  
22. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne 
al mântuirii mele.  
PSALMUL 38 
Al lui David. 
1. Zis-am : «P zi-voi c ile mele, ca s  nu 

tuiesc eu cu limba mea ;  
Ps. 140, 3. Iac. 1, 26.  

2.  Pus-am  gurii  mele  paz ,  când  a  stat  
tosul împotriva mea».  

3. Amu it-am i m-am smerit i nici de 
bine n-am gr it i durerea mea s-a înnoit.  

Ps. 37, 13-14.  
4. Înfierbântatu-s-a inima mea în untrul 
meu i în cugetul meu se va aprinde foc.  

Fapt. 17, 16.  
5. Gr it-am cu limba mea : «F -mi 
cunoscut, Doamne, sfâr itul meu,  

Iov 38, 21. Ps. 30, 15; 89, 13. Rom. 13, 11.  
6. i num rul zilelor mele care este, ca s  
tiu ce-mi lipse te».  

Ps. 89, 5-6; 143, 4. Eccl. 8, 8. Is. 40, 17.  
7. Iat , cu palma ai m surat zilele mele i 
statul meu ca nimic înaintea Ta.  

Ps. 61, 9.  
8. Dar toate sunt de ert ciuni ; tot omul 
ce viaz .  

Iov 8, 9; 42, 3.  
9. De i ca o umbr  trece omul, dar în 
zadar se tulbur .  

Eccl. 4, 8; 6, 2. Ier. 17, 11. Luc. 12, 20.  
10. Strânge comori i nu tie cui le adun  
pe ele.  
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11. i acum cine este r bdarea mea ? 
Oare,  nu  Domnul  ?  i  statul  meu  de  la  
Tine este.  
12. De toate f delegile mele izb ve te-

 ; ocar  celui f  de minte nu m  da.  
Plâng. 3, 28. Mat. 11, 5.  

13. Amu it-am i n-am deschis gura mea, 
 Tu e ti Cel ce m-ai f cut pe mine. 

Dep rteaz  de la mine b ile Tale.  
14. De t ria mâinii Tale, eu m-am sfâr it. 
Cu mustr ri pentru f delege ai pedepsit 
pe om  

Is. 51, 7-8.  
15. i ai sub iat ca pânza de p ianjen 
sufletul s u ; dar în de ert se tulbur  tot 

mânteanul.  
16. Auzi rug ciunea mea, Doamne, i 
cererea mea ascult-o ; lacrimile mele s  
nu le treci,  

2 Cor. 5, 6-7.  
17. C ci str in sunt eu la Tine i str in ca 
to i p rin ii mei.  
1 Paral. 29, 15. Iov 7, 8. 1 Petr. 2, 11. Filip. 3, 20. Evr. 11, 

13.  
18. Las -m  ca s  m  odihnesc, mai 
înainte de a m  duce i de a nu mai fi.  

Iov 10, 20.  
PSALMUL 39 
Al lui David. 
1. A teptând am a teptat pe Domnul i S-
a plecat spre mine.  
2. A auzit rug ciunea mea. M-a scos din 
groapa tic lo iei i din tina noroiului  

Iov 30, 19. Ps. 68, 1-2, 18. Luc. 6, 48.  
3. i  a pus pe piatr  picioarele mele i  a 
îndreptat pa ii mei.  
4. i a pus în gura mea cântare nou , 
cântare Dumnezeului nostru ;  

Ps. 32, 3. Apoc. 5, 9.  
5. Vedea-vor mul i i se vor teme i vor 

jdui în Domnul.  
6. Fericit b rbatul, a c rui n dejde este 
numele Domnului i n-a privit la 
de ert ciuni i la nebunii mincinoase.  

Ps. 2, 11. Pild. 16, 20. Ier. 17, 7.  

7. Multe ai f cut Tu, Doamne, 
Dumnezeul meu, minunile Tale, i nu 
este cine s  se asemene gândurilor Tale ;  

Ie . 15, 11.  
8. Vestit-am i am gr it : înmul itu-s-au 
peste num r.  
9. Jertf i prinos n-ai voit, dar trup mi-ai 
întocmit ;  

Ps. 50, 17. Evr. 10, 5.  
10. Ardere de tot i jertf  pentru p cat n-
ai cerut. Atunci am zis : «Iat  vin !  

Is. 50, 5. Ier. 30, 21. Ioan 1, 45; 4, 34; 5, 46. Evr. 10, 8.  
11. În capul c ii este scris despre mine. 
Ca s  fac voia Ta, Dumnezeul meu, am 
voit i legea Ta în untru inimii mele».  

Ps. 34, 18.  
12. Bine am vestit dreptate în adunare 
mare ; iat  buzele mele nu le voi opri ; 
Doamne, Tu ai cunoscut.  

Mat. 12, 35.  
13. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima 
mea, adev rul T u i mântuirea Ta am 
spus.  
14. N-am ascuns mila Ta i adev rul T u 
în adunare mare.  
15. Iar Tu, Doamne, s  nu dep rtezi 
îndur rile Tale de la mine, mila Ta i 
adev rul T u pururea s  m  sprijineasc .  

Ps. 30, 10. Is. 59, 12.  
16. C  m-au împresurat rele, c rora nu 
este num r ; ajunsu-m-au f delegile 
mele i n-am putut s  v d ;  
17. Înmul itu-s-au mai mult decât perii 
capului meu i inima mea m-a p sit.  

Ps. 21, 21.  
18. Binevoie te, Doamne, ca s  m  
izb ve ti ; Doamne, spre ajutorul meu ia 
aminte.  

Ps. 34, 4.  
19. S  fie ru ina i i înfrunta i deodat  cei 
ce caut  s  ia sufletul meu.  
20. S  se întoarc  înapoi i s  se ru ineze 
cei ce-mi voiesc mie rele ;  

Ps. 34, 21.  
21. S  fie ru ina i îndat  cei ce-mi zic 
mie : «Bine, bine».  

Ps. 34, 27.  
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22. S  se bucure i s  se veseleasc  de 
Tine, to i cei ce Te caut  pe Tine, 
Doamne, i s  zic  pururea cei ce iubesc 
mântuirea Ta : «Sl vit s  fie Domnul !»  

Ps. 69, 7.  
23. Iar eu s rac sunt i s rman ; Domnul 
se va îngriji de mine.  
24. Ajutorul meu i ap torul meu e ti 
Tu ; Dumnezeul meu nu z bovi.  
PSALMUL 40 
Al lui David. 
1. Fericit cel care caut  la s rac i la 

rman ; în ziua cea rea îl va izb vi pe el 
Domnul.  

Pild. 14, 21. Dan. 4, 24. Sir. 3, 29-30; 7, 34. Mat. 5, 7. 
Luc. 14, 13.  

2.  Domnul  s -l  p zeasc  pe  el  i  s -l  
vieze i s -l fericeasc  pe p mânt i s  
nu-l dea în mâinile vr jma ilor lui.  
3. Domnul s -l ajute pe el pe patul durerii 
lui ; în a ternutul bolii lui s -l înt reasc  
pe el.  

Mat. 9, 22. Luc. 7, 7.  
4. Eu am zis : «Doamne, miluie te-m  ; 
vindec  sufletul meu, c  am gre it ie».  

Ps. 6, 4. Is. 30, 29.  
5. Vr jma ii mei m-au gr it de r u zicând 
: «Când va muri i va pieri numele lui ?»  
6. Iar de venea cineva s  m  vad , 
minciuni gr ia ; inima lui aduna 

delege sie i, ie ea afar i gr ia.  
7. Împreun  împotriva mea opteau to i 
vr jma ii mei ; împotriva mea gândeau 
de mine rele.  

Fac. 37, 20. Mat. 22, 15.  
8. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva 
mea,  zicând :  «Nu zace,  oare  ?  Nu se  va  
mai scula !»  

Mat. 27, 26. Marc. 12, 13.  
9. Chiar omul cu care eram în pace, în 
care am n jduit, care a mâncat pâinea 
mea, a ridicat împotriva mea c lcâiul.  
Dan. 11, 26. Avd. 1, 7. Sir. 20, 16-17. Mat. 26, 20-21, 23, 

50. Marc. 14, 18. Luc. 22, 21. Ioan 13, 18. Fapt. 1, 16.  
10.  Iar  Tu,  Doamne,  miluie te-m i  m  
scoal i voi r spl ti lor.  

11. Întru aceasta am cunoscut c  m-ai 
voit, c  nu se va bucura vr jma ul meu 
de mine.  
12. Iar pe mine pentru ner utatea mea m-
ai sprijinit i m-ai înt rit înaintea Ta, în 
veac.  
13. Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeul lui Israel din veac i pân  în 
veac. Amin. Amin.  

1 Paral. 16, 36. Ps. 71, 20-22. Luc. 1, 68.  
PSALMUL 41 
Al fiilor lui Core. 
1. În ce chip dore te cerbul izvoarele 
apelor, a a Te dore te sufletul meu pe 
Tine, Dumnezeule.  
2. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul 
cel viu ; când voi veni i m  voi ar ta 
fe ei lui Dumnezeu ?  

2 Reg. 22, 47. Ps. 25, 6; 62, 2; 83, 2.  
3. F cutu-mi-s-au lacrimile mele pâine 
ziua i noaptea, când mi se zicea mie în 
toate zilele : «Unde este Dumnezeul t u 
?»  

Ps. 78, 10; 113, 10.  
4. De acestea mi-am adus aminte cu 
rev rsare de inim , când treceam cu 
mul ime mare spre casa lui Dumnezeu,  

1 Reg. 1, 15. 2 Reg. 15, 25. Iov 30, 16.  
5. În glas de bucurie i de laud i în 
sunet de s rb toare.  

Ps. 42, 4. Mat. 26, 38.  
6. Pentru ce e ti mâhnit, suflete al meu, i 
pentru ce m  tulburi ?  

Ps. 42, 5.  
7. N jduie te în Dumnezeu, c -L voi 

uda pe El ; mântuirea fe ei mele este 
Dumnezeul meu.  
8. În mine sufletul meu s-a tulburat ; 
pentru aceasta îmi voi aduce aminte de 
Tine,  din  p mântul  Iordanului  i  al  
Ermonului, din muntele cel mic.  

Ps. 68, 2-3. Iona 2, 4.  
9. Adânc pe adânc cheam  în glasul 

derilor apelor Tale.  
Ps. 118, 62; 149, 5.  
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10. Toate talazurile i valurile Tale peste 
mine au trecut.  

Iov 35, 10. Ps. 37, 6. Ioil 2, 17.  
11. Ziua va porunci Domnul milei Sale, 
iar noaptea cântare Lui de la mine.  
12. Rug ciunea Dumnezeului vie ii mele, 
spune-voi lui Dumnezeu : «Sprijinitorul 
meu e ti Tu, pentru ce m-ai uitat ?»  

Ps. 42, 5. Mat. 26, 38.  
13. Pentru ce umblu mâhnit când m  
nec je te vr jma ul meu ?  
14. Când se sf râmau oasele mele m  
oc rau asupritorii mei.  
15. Când îmi ziceau mie în toate zilele : 
«Unde este Dumnezeul t u ?»  
16. Pentru ce e ti mâhnit, suflete al meu, 
i pentru ce m  tulburi ?  

17. N jduie te în Dumnezeu, c -L voi 
uda pe El ; mântuirea fe ei mele este 

Dumnezeul meu.  
PSALMUL 42 
Al fiilor lui Core. La Evrei f  titlu. 
1. Judec -m , Dumnezeule, i ap  
dreptatea mea de neamul necuvios, de 
omul nedrept i viclean, i izb ve te-m .  
2. C  Tu e ti, Dumnezeule, înt rirea mea 
; pentru ce m-ai lep dat ? Pentru ce 
umblu mâhnit când m  nec je te 
vr jma ul meu ?  

Ps. 37, 6.  
3.  Trimite  lumina  Ta  i  adev rul  T u  ;  
acestea m-au pov uit i m-au condus la 
muntele cel sfânt al T u i la loca urile 
Tale.  

Ie . 15, 17. 2 Reg. 15, 25.  
4. i voi intra la jertfelnicul lui 
Dumnezeu, la Dumnezeul Cel ce 
vesele te tinere ile mele ;  

Ps. 40, 4-5.  
5. L uda-Te-voi în al ut , Dumnezeule, 
Dumnezeul meu.  

Ps. 41, 6, 12.  
6. Pentru ce e ti mâhnit, suflete al meu, i 
pentru ce m  tulburi ?  

7. N jduie te în Dumnezeu c -L voi 
uda pe El ; mântuirea fe ei mele este 

Dumnezeul meu.  
PSALMUL 43 
Al fiilor lui Core. 
1. Dumnezeule, cu urechile noastre am 
auzit, p rin ii no tri ne-au spus nou   
2. Lucrul pe care l-ai f cut în zilele lor, în 
zilele cele de demult.  

Deut. 6, 21. Ps. 74, 1; 77, 3; 88, 39.  
3. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe 

rin i i-ai s dit ; b tut-ai popoare, iar pe 
ei i-ai înmul it.  

Ie . 15, 17. Ps. 79, 8.  
4. C  nu cu sabia lor au mo tenit 

mântul i bra ul lor nu i-a izb vit pe ei,  
Deut. 33, 29.  

5.  Ci  dreapta  Ta  i  bra ul  T u  i  
luminarea fe ei Tale, c  bine ai voit întru 
ei.  
6.  Tu  e ti  Însu i  Împ ratul  meu  i  
Dumnezeul meu, Cel ce porunce ti 
mântuirea lui Iacob ;  
7. Cu Tine pe vr jma ii no tri îi vom lovi 
i cu numele T u vom nimici pe cei ce se 

scoal  asupra noastr .  
1 Reg. 17, 47. 4 Reg. 2, 24. Ps. 59, 13. Is. 33, 22.  

8. Pentru c  nu în arcul meu voi n jdui 
i sabia mea nu m  va mântui.  

Ps. 19, 7-8.  
9. C  ne-ai izb vit pe noi de cei ce ne 
nec jesc pe noi i pe cei ce ne ur sc pe 
noi i-ai ru inat.  
10. Cu Dumnezeu ne vom l uda toat  
ziua i numele T u îl vom l uda în veac.  
11. Iar acum ne-ai lep dat i ne-ai ru inat 
pe noi i nu vei ie i cu o tirile noastre ;  

Ps. 59, 1, 11.  
12. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la 
du manii  no tri  i  cei  ce  ne  ur sc  pe  noi  
ne-au jefuit.  
13. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare i 
întru neamuri ne-ai risipit ;  
14. Vândut-ai pe poporul T u f  de pre  
i nu l-ai pre uit când l-ai vândut.  

1 Reg. 12, 9. Is. 52, 3.  
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15. Pusu-ne-ai pe noi ocar  vecinilor 
no tri, batjocur i râs celor dimprejurul 
nostru ;  

Ps. 68, 23-24; 78, 4; 79, 6; 88, 41. Ier. 24, 9.  
16. Pusu-ne-ai pe noi pild  c tre neamuri, 
cl tinare de cap între popoare.  
17. Toat  ziua înfruntarea mea înaintea 
mea este i ru inea obrazului meu m-a 
acoperit,  

Jud. 2, 14.  
18. De c tre glasul celui ce oc te i 
clevete te, de c tre fa a vr jma ului i 
prigonitorului.  
19. Acestea toate au venit peste noi i nu 
Te-am uitat i n-am c lcat leg mântul 

u  
Is. 26, 8.  

20. i nu s-a dat înapoi inima noastr  ; iar 
pa ii no tri nu s-au ab tut de la calea Ta,  
21. C  ne-ai smerit pe noi în loc de 
durere i ne-a acoperit pe noi umbra 
mor ii.  
22. De am fi uitat numele Dumnezeului 
nostru i am fi întins mâinile noastre spre 
dumnezeu str in,  
23. Oare, Dumnezeu n-ar fi cercetat 
acestea ? C  El tie ascunzi urile inimii.  

Ps. 7, 9.  
24. C  pentru Tine suntem uci i toat  
ziua,  socoti i  am  fost  ca  ni te  oi  de  
junghiere.  

Rom. 8, 36. 1 Cor. 4, 9.  
25. De teapt -Te, pentru ce dormi, 
Doamne ? Scoal -Te i nu ne lep da pân  
în sfâr it.  

Ps. 34, 23; 58, 5; 73, 1. Ier. 14, 9. Mat. 8, 24-25.  
26.  Pentru  ce  întorci  fa a  Ta  ?  Ui i  de  

cia noastr i de necazul nostru ?  
Iov 13, 24. Ps. 12, 1; 101, 2; 106, 39.  

27. C  s-a plecat în rân  sufletul nostru, 
lipitu-s-a de p mânt pântecele nostru.  

Is. 51, 23.  
28. Scoal -Te, Doamne, ajut -ne nou i 
ne izb ve te pe noi, pentru numele T u.  
PSALMUL 44 

Al fiilor lui Core. 
1. Cuvânt bun r spuns-a inima mea ; 
gr i-voi cântarea mea Împ ratului.  

Ef. 1, 6.  
2. Limba mea este trestie de scriitor ce 
scrie iscusit.  
3. Împodobit e ti cu frumuse ea mai mult 
decât fiii oamenilor ; rev rsatu-s-a har pe 
buzele tale. Pentru aceasta te-a 
binecuvântat pe tine Dumnezeu, în veac.  

Cânt. 5, 13. Is. 33, 17. Luc. 4, 22.  
4. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta, 
puternice,  

1 Reg. 25, 13. Ps. 23, 8-9. Is. 11, 5. Zah. 9, 13-14. Evr. 4, 
12. Apoc. 1, 16; 19, 15.  

5. Cu frumuse ea ta i cu str lucirea ta. 
Încordeaz i arcul, prop te i 
împ te,  

Ps. 71, 4.  
6. Pentru adev r, blânde e i dreptate, i 
te va pov ui minunat dreapta ta.  

Iov 6, 4. Ps. 37, 2. Zah. 9, 14.  
7. S ge ile tale ascu ite sunt puternice în 
inima du manilor împ ratului ; popoarele 
sub tine vor c dea.  

Luc. 1, 33. Ioan 12, 34. Evr. 1, 8.  
8. Scaunul T u, Dumnezeule, în veacul 
veacului, toiag de dreptate toiagul 
împ iei Tale.  

Num. 35, 25. Ps. 14, 2. Cânt. 1, 2. Is. 32, 1; 61, 1. Fapt. 
10, 38.  

9. Iubit-ai dreptatea i ai urât f delegea 
; pentru aceasta Te-a uns pe Tine, 
Dumnezeul T u, cu untdelemnul 
bucuriei, mai mult decât pe p rta ii T i.  

Cânt. 1, 3. Ef. 5, 2.  
10. Smirna i aloea îmb ls meaz  
ve mintele Tale ; din palate de filde  
cânt ri de al ut  Te veselesc ; fiice de 
împ ra i întru cinstea Ta ;  
11. St tut-a împ teasa de-a dreapta Ta, 
îmbr cat  în hain  aurit i prea 
înfrumuse at .  

Is. 61, 10.  
12. Ascult  fiic i vezi i pleac  urechea 
ta i uit  poporul t u i casa p rintelui 

u,  
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Os. 2, 21.  
13. C  a poftit Împ ratul frumuse ea ta, 

 El este Domnul t u.  
Is. 62, 4.  

14. i se vor închina Lui fiicele Tirului 
cu daruri, fe ei Tale se vor ruga mai-marii 
poporului.  

Ps. 71, 10. Apoc. 19, 7.  
15. Toat  slava fiicei Împ ratului este 
în untru, îmbr cat  cu es turi de aur i 
prea înfrumuse at .  

Cânt. 1, 4. Iez. 16, 10. Mat. 22, 11. 1 Petr. 3, 4.  
16. Aduce-se-vor Împ ratului fecioare în 
urma ei, prietenele ei se vor aduce ie.  

Is. 61, 10. 1 Petr. 3, 3.  
17. Aduce-se-vor întru veselie i bucurie  
18. Aduce-se-vor în palatul Împ ratului.  

Rom. 9, 5. Apoc. 1, 6; 5, 10.  
19. În locul p rin ilor t i s-au n scut ie 
fii ; pune-i-vei pe ei c petenii peste tot 

mântul.  
20. Pomeni-vor numele t u în tot neamul 
;  
21. Pentru aceasta popoarele te vor l uda 
în veac i în veacul veacului.  
PSALMUL 45 
Al fiilor lui Core. 
1. Dumnezeu este sc parea i puterea 
noastr , ajutor întru necazurile ce ne 
împresoar .  

2 Paral. 20, 20. Ps. 17, 2-3; 36, 39. Pild. 18, 10. Is. 26, 1. 
Avac. 3, 19. Os. 2, 20.  

2. Pentru aceasta nu ne vom teme când se 
va  cutremura  p mântul  i  se  vor  muta  
mun ii în inima m rilor.  
3. Venit-au i s-au tulburat apele lor, 
cutremuratu-s-au mun ii de t ria lui.  
4. Apele râurilor veselesc cetatea lui 
Dumnezeu ; Cel Preaînalt a sfin it loca ul 
Lui.  

Num. 2, 17. Ps. 64, 10-11. Avac. 3, 10.  
5. Dumnezeu este în mijlocul cet ii, nu 
se va cl tina ; o va ajuta Dumnezeu dis-
de-diminea .  

Is. 33, 20-21. Iez. 48, 35. Sof. 3, 15. Zah. 2, 9.  

6. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au 
împ iile ; dat-a Cel Preaînalt glasul 
Lui, cutremuratu-s-a p mântul.  

Ps. 74, 3.  
7. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul 
nostru, Dumnezeul lui Iacob.  

Rom. 8, 31.  
8. Veni i i vede i lucrurile lui 
Dumnezeu, minunile pe care le-a pus 
Domnul pe p mânt.  

Ps. 65, 4.  
9. Pune-va cap t r zboaielor pân  la 
marginile p mântului, arcul va sf râma i 
va frânge arma, iar pavezele în foc le va 
arde.  

Ps. 75, 3. Os. 2, 20.  
10. Opri i-v i cunoa te i c  Eu sunt 
Dumnezeu, în a-M -voi pe p mânt.  

Is. 64, 1. Iez. 28, 22; 39, 21.  
11. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul 
nostru, Dumnezeul lui Iacob.  

Rom. 8, 31.  
PSALMUL 46 
Al fiilor lui Core. 
1. Toate popoarele bate i din palme, 
striga i lui Dumnezeu cu glas de bucurie.  

Ps. 144, 1.  
2. C  Domnul este Preaînalt, înfrico tor, 
Împ rat mare peste tot p mântul.  

Zah. 14, 9. Mal. 1, 14. Sir. 1, 7. Apoc. 19, 15.  
3. Supusu-ne-a nou  popoare i neamuri 
sub picioarele noastre ;  
4. Alesu-ne-a nou  mo tenirea Sa, 
frumuse ea lui Iacob, pe care a iubit-o.  
5. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, 
Domnul în glas de trâmbi .  

Ps. 67, 19. Fapt. 1, 9. Ef. 4, 10.  
6. Cânta i Dumnezeului nostru, cânta i ; 
cânta i Împ ratului nostru, cânta i.  

Is. 12, 5.  
7. C  Împ rat a tot p mântul este 
Dumnezeu ; cânta i cu în elegere.  

2 Paral. 20, 6.  
8. Împ it-a Dumnezeu peste neamuri, 
Dumnezeu ade pe tronul cel sfânt al S u.  

Ps. 21, 31; 79, 1-2; 144, 11. Evr. 8, 1.  
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9. Mai-marii popoarelor s-au adunat cu 
poporul  Dumnezeului  lui  Avraam,  c  ai  
lui Dumnezeu sunt puternicii p mântului 
; El S-a în at foarte.  
PSALMUL 47 
Al fiilor lui Core. 
1. Mare este Domnul i l udat foarte în 
cetatea Dumnezeului nostru, în muntele 
cel sfânt al Lui ;  

Ps. 144, 3. Evr. 12, 22. Apoc. 14, 1.  
2. Bine întemeiat  spre bucuria întregului 

mânt. Muntele Sionului, coastele de 
miaz noapte, cetatea Împ ratului Celui 
mare.  

Ps. 49, 2. Iez. 40, 2.  
3. Dumnezeu în palatele ei se cunoa te, 
când o ap  pe ea.  

2 Paral. 20, 8. Zah. 8, 3. Mal. 1, 14. Mat. 5, 35.  
4. C  iat  împ ra ii s-au adunat, strânsu-
s-au împreun .  
5. Ace tia v zând-o a a, s-au minunat, s-
au tulburat, s-au cutremurat ;  

4 Reg. 18, 17.  
6. Cutremur i-a cuprins pe ei acolo ; 
dureri ca ale celei ce na te. Cu vânt 
puternic va sf râma cor biile Tarsisului.  

4 Reg. 19, 3. Is. 13, 8; 21, 3.  
7. Precum am auzit, a a am i v zut, în 
cetatea Domnului puterilor, în cetatea 
Dumnezeului nostru.  

Mih. 4, 10.  
8. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac. 
Primit-am, Dumnezeule, mila Ta, în 
mijlocul loca ului T u.  

Is. 27, 8.  
9. Dup  numele T u, Dumnezeule, a a i 
lauda Ta peste marginile p mântului ; 
dreapta Ta este plin  de dreptate.  
10. S  se veseleasc  Muntele Sionului, s  
se bucure fiicele lui Iuda pentru 
judec ile Tale, Doamne.  

4 Reg. 19, 15. Fapt. 19, 17.  
11. Înconjura i Sionul i-l cuprinde i pe 
el, povesti i despre turnurile lui.  

12. Pune i-v  inimile voastre întru 
puterea lui i str bate i palatele lui, ca s  
povesti i neamului ce vine,  
13. C  Acesta este Dumnezeu, 
Dumnezeul nostru în veac i în veacul 
veacului ; El ne va pa te pe noi în veci.  
PSALMUL 48 
Al fiilor lui Core. 
1. Auzi i acestea toate neamurile, 
asculta i to i cei ce locui i în lume :  
2. P mântenii i fiii oamenilor, împreun  
bogatul i s racul.  

Ps. 148, 11.  
3. Gura mea va gr i în elepciune i 
cugetul inimii mele pricepere.  
4. Pleca-voi spre pild  urechea mea, 
tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul 
meu.  

Ps. 77, 1-2. Mat. 13, 35.  
5. Pentru ce s  m  tem în ziua cea rea, 
când m  va înconjura f delegea 
vr jma ilor mei ?  
6.  Ei  se  încred  în  puterea  lor  i  cu  
mul imea bog iei lor se laud .  

Iov 36, 18-19. Ps. 51, 7. Pild. 11, 4.  
7. Nimeni îns  nu poate s  scape de la 
moarte, nici s  pl teasc  lui Dumnezeu 
pre  de r scump rare,  

Mat. 16, 26. Marc. 8, 37. 1 Ioan 3, 16.  
8. C  r scump rarea sufletului e prea 
scump i niciodat  nu se va putea face,  

Mat. 16, 26. Marc. 8, 37. 1 Petr. 1, 19.  
9. Ca s  r mân  cineva pe totdeauna viu 
i s  nu vad  niciodat  moartea.  

Ps. 88, 48.  
10. Fiecare vede c  în elep ii mor, cum 
mor i cei neîn elep i i nebunii, i las  
altora bog ia lor.  

Iov 27, 17. Pild. 11, 4. Eccl. 2, 16; 6, 2. Is. 22, 18.  
11. Mormântul lor va fi casa lor în veac, 
loca urile lor din neam în neam, de i 
numit-au cu numele lor p mânturile lor.  
12. i omul, în cinste fiind, n-a priceput ; 
al turatu-s-a dobitoacelor celor f  de 
minte i s-a asem nat lor.  
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13. Aceast  cale le este sminteal  lor i 
celor ce vor g si de bune spusele lor.  

Eccl. 3, 19.  
14. Ca ni te oi în iad sunt pu i, moartea îi 
va pa te pe ei.  
15. i-i vor st pâni pe ei cei drep i i 
ajutorul ce-l n jduiau din slava lor, se 
va învechi în iad.  

Is. 14, 11. Apoc. 2, 27.  
16. Dar Dumnezeu va izb vi sufletul meu 
din mâna iadului, când m  va apuca.  
17. S  nu te temi când se îmbog te 
omul i când se înmul te slava casei lui.  

Ps. 15, 10.  
18.  C  la  moarte  el  nu va  lua  nimic,  nici  
nu se va coborî cu el slava lui.  
19. Chiar dac  sufletul lui se va 
binecuvânta în via a lui i te va l uda 
când îi vei face bine,  

Iov 27, 19. Eccl. 8, 10. 1 Tim. 6, 7.  
20. Totu i intra-va pân  la neamul 

rin ilor lui i în veac nu va vedea 
lumin .  

Deut. 29, 19.  
21. Omul în cinste fiind n-a priceput ; 
al turatu-s-a dobitoacelor celor f  de 
minte i s-a asem nat lor.  

Eccl. 3, 19. Luc. 12, 20.  
PSALMUL 49 
Al lui Asaf. 
1. Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a 
gr it i a chemat p mântul,  

Deut. 10, 17.  
2. De la r ritul soarelui pân  la apus. 
Din Sion este str lucirea frumuse ii Lui.  

Ps. 2, 4; 47, 2; 134, 21.  
3. Dumnezeu str lucit va veni, 
Dumnezeul nostru, i nu va t cea.  

Is. 66, 15. Ioil 2, 3. 2 Petr. 3, 12. Evr. 12, 29.  
4. Foc înaintea Lui va arde i împrejurul 
Lui vifor mare.  

Deut. 31, 28.  
5. Chema-va cerul de sus i p mântul, ca 

 judece pe poporul S u.  
Mat. 24, 31.  

6. Aduna i-I Lui pe cuvio ii Lui, pe cei ce 
au f cut leg mânt cu El pentru jertfe.  

7. i vor vesti cerurile dreptatea Lui, c  
Dumnezeu judec tor este.  

Ps. 80, 8.  
8. «Ascult , poporul Meu i- i voi gr i 
ie, Israele !... i voi m rturisi ie : 

Dumnezeu, Dumnezeul t u sunt Eu.  
9. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, 
iar arderile de tot ale tale înaintea Mea 
sunt pururea.  

Is. 66, 3. Ier. 6, 20. Os. 5, 6. Fapt. 17, 25.  
10. Nu voi primi din casa ta vi ei, nici din 
turmele tale api,  

Ps. 94, 4.  
11. C  ale Mele sunt toate fiarele 
câmpului, dobitoacele din mun i i boii.  
12. Cunoscut-am toate p rile cerului i 
frumuse ea arinii cu Mine este.  

Ie . 19, 15. Iov 41, 11. Ps. 23, 1.  
13. De voi fl mânzi, nu- i voi spune ie, 

 a Mea este lumea i plinirea ei.  
14. Oare, voi mânca carne de taur, sau 
sânge de api voi bea ?  

Lev 22, 18. Iov 22, 27; 33, 26. Ps. 60, 8; 64, 1; 106, 22; 
115, 8. Iona 2, 10. Rom. 12, 1. Evr. 13, 15.  

15. Jertfe te lui Dumnezeu jertf  de laud  
i împline te Celui Preaînalt f duin ele 

tale.  
Ps. 26, 11; 76, 2; 85, 7; 119, 1. Zah. 13, 9.  

16. i M  cheam  pe Mine în ziua 
necazului i te voi izb vi i M  vei 
preasl vi».  

Sir. 15, 9. Rom. 2, 21. 1 Cor. 9, 27.  
17. Iar p tosului i-a zis Dumnezeu : 
«Pentru ce tu istorise ti drept ile Mele i 
iei leg mântul Meu în gura ta ?  

Mat. 7, 3.  
18.  Tu  ai  urât  înv tura  i  ai  lep dat  
cuvintele Mele înapoia ta.  

Mat. 24, 49. Ef. 5, 7.  
19. De vedeai furul, alergai cu el i cu cel 
desfrânat partea ta puneai.  

Mih. 6, 12.  
20. Gura ta a înmul it r utate i limba ta a 
împletit vicle ug.  
21. ezând împotriva fratelui t u 
cleveteai i împotriva fiului maicii tale ai 
pus sminteal .  
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Is. 42, 14; 47, 11; 57, 11.  
22.  Acestea  ai  f cut  i  am  t cut,  ai  
cugetat f delegea, c  voi fi asemenea 
ie ; mustra-te-voi i voi pune înaintea 

fetei tale p catele tale.  
Ps. 51, 5.  

23. În elege i dar acestea cei ce uita i pe 
Dumnezeu, ca nu cumva s  v  r peasc i 

 nu fie cel ce izb ve te.  
24. Jertfa de laud  M  va sl vi i acolo 
este calea în care voi ar ta lui mântuirea 
Mea».  

Luc. 8, 39. Ioan 7, 17.  
PSALMUL 50 
Al lui David. 
1. Miluie te-m , Dumnezeule, dup  mare 
mila Ta  

Ps. 56, 1. Is. 33, 2. Luc. 18, 13. Evr. 9, 14.  
2. i dup  mul imea îndur rilor Tale, 
terge f delegea mea.  

3. Mai vârtos m  spal  de f delegea 
mea i de p catul meu m  cur te.  
4. C  f delegea mea eu o cunosc i 

catul meu înaintea mea este pururea.  
Ps. 31, 5.  

5. ie unuia am gre it i r u înaintea Ta 
am f cut, a a încât drept e ti Tu întru 
cuvintele Tale i biruitor când vei judeca 
Tu.  

Iov 36, 3. Rom. 3, 4.  
6. C  iat  întru f delegi m-am z mislit 
i în p cate m-a n scut maica mea.  

Iov 14, 4. Pild. 20, 9.  
7. C  iat  adev rul ai iubit ; cele 
near tate i cele ascunse ale în elepciunii 
Tale, mi-ai ar tat mie.  

Iov 11, 6. 1 Cor. 2, 7.  
8. Stropi-m -vei cu isop i m  voi cur i ; 
sp la-m -vei i mai vârtos decât z pada 

 voi albi.  
Lev 14, 6-8.  

9. Auzului meu vei da bucurie i veselie ; 
bucura-se-vor oasele mele cele smerite.  
10. Întoarce fa a Ta de la p catele mele i 
toate f delegile mele terge-le.  

11. Inim  curat  zide te întru mine, 
Dumnezeule i duh drept înnoie te întru 
cele dinl untru ale mele.  

Deut. 30, 6. 2 Cor. 5, 17. Gal. 6, 15. Ef. 2, 10.  
12. Nu m  lep da de la fa a Ta i Duhul 

u cel sfânt nu-l lua de la mine.  
Ier. 7, 15.  

13. D -mi mie bucuria mântuirii Tale i 
cu duh st pânitor m  înt re te.  

Ier. 7, 15. Mat. 6, 13.  
14. Înv a-voi pe cei f  de lege c ile 
Tale i cei necredincio i la Tine se vor 
întoarce.  

Mat. 7, 5.  
15. Izb ve te-m  de v rsarea de sânge, 
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele 
; bucura-se-va limba mea de dreptatea 
Ta.  

2 Reg. 11, 15-16; 12, 9.  
16. Doamne, buzele mele vei deschide i 
gura mea va vesti lauda Ta.  

Ps. 70, 8.  
17. C  de ai fi voit jertf , i-a  fi dat ; 
arderile de tot nu le vei binevoi.  

Ps. 39, 9.  
18. Jertfa lui Dumnezeu : duhul umilit ; 
inima înfrânt i smerit  Dumnezeu nu o 
va urgisi.  

Ps. 4, 5; 6, 3-4. Is. 66, 2. Ioil 2, 13. Mat. 5, 3. Luc. 6, 20; 
18, 13.  

19. F  bine, Doamne, întru bun  voirea 
Ta, Sionului, i s  se zideasc  zidurile 
Ierusalimului.  

Ps. 101, 14; 146, 2. Is. 33, 20; 49, 16; 54, 11.  
20. Atunci vei binevoi jertfa drept ii, 
prinosul i arderile de tot ; atunci vor 
pune pe altarul T u vi ei.  

Lev 6, 22. Deut. 33, 19. Is. 12, 21.  
PSALMUL 51 
Al lui David. 
1. Ce te f le ti întru r utate, puternice ? 

delege toat  ziua, nedreptate a vorbit 
limba ta ; ca un brici ascu it a f cut 
vicle ug.  

Pild. 21, 12.  
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2. Iubit-ai r utatea mai mult decât 
bun tatea, nedreptatea mai mult decât a 
gr i dreptatea.  

Ps. 56, 6; 93, 4. Pild. 25, 18.  
3. Iubit-ai toate cuvintele pierz rii, limb  
viclean  !  
4. Pentru aceasta Dumnezeu te va doborî 
pân  în sfâr it, te va smulge i te va muta 
din loca ul t u i r cina ta din 

mântul celor vii.  
5. Vedea-vor drep ii i se vor teme i de 
el vor râde i vor zice : «Iat  omul care 
nu i-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui,  

Iov 18, 14; 20, 7. Ps. 49, 22; 72, 19.  
6. Ci a n jduit în mul imea bog iei 
sale i s-a înt rit întru de ert ciunea sa».  
7. Dar eu, ca un m slin roditor în casa lui 
Dumnezeu, am n jduit în mila lui 
Dumnezeu, în veac i în veacul veacului.  

Ps. 48, 6. Pild. 11, 28. Marc. 10, 24. Luc. 12, 20.  
8. Sl vi-Te-voi în veac, c  ai f cut 
aceasta i voi a tepta numele T u, c  bun 
este înaintea cuvio ilor T i.  

Ps. 91, 12. Ier. 11, 16. Os. 14, 7.  
PSALMUL 52 
Al lui David. 
1.  Zis-a  cel  nebun  întru  inima  sa  :  «Nu  
este Dumnezeu !»  

Ps. 9, 24; 13, 1.  
2. Stricatu-s-au i urâ i s-au f cut întru 

delegi. Nu este cel ce face bine.  
3.  Domnul  din  cer  a  privit  peste  fiii  
oamenilor, s  vad  de este cel ce în elege, 
sau cel ce caut  pe Dumnezeu.  
4. To i s-au ab tut, împreun  netrebnici s-
au f cut ; nu este cel ce face bine, nu este 
pân  la unul.  

Ier. 2, 29. Rom. 3, 10-11.  
5. Oare, nu vor cunoa te, to i cei ce 
lucreaz  f delegea ? Cei ce m nânc  pe 
poporul Meu cum m nânc  pâinea,  
6. Pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-
au temut de fric  unde nu era fric ,  

Mat. 25, 25.  

7. C  Dumnezeu a risipit oasele celor ce 
plac oamenilor ; ru inatu-s-au, c  
Dumnezeu i-a urgisit pe ei.  
8. Cine va da din Sion mântuirea lui 
Israel ? Când va întoarce Domnul pe cei 
robi i ai poporului S u, bucura-se-va 
Iacob i se va veseli Israel.  

Ps. 13, 7. Apoc. 22, 20.  
PSALMUL 53 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, întru numele T u 
mântuie te-m i  întru  puterea  Ta  m  
judec .  
2. Dumnezeule, auzi rug ciunea mea, ia 
aminte cuvintele gurii mele !  

Ps. 4, 1; 5, 2; 54, 1; 60, 1.  
3. C  str inii s-au ridicat împotriva mea 
i cei tari au c utat sufletul meu i n-au 

pus pe Dumnezeu înaintea lor.  
Ps. 85, 14. Tob. 4, 5.  

4. Dar iat , Dumnezeu ajut  mie i 
Domnul este sprijinul sufletului meu.  
5. Întoarce-va cele rele vr jma ilor mei ; 
cu adev rul T u îi vei pierde pe ei.  

Ier. 2, 15.  
6. De bun voie voi jertfi ie ; l uda-voi 
numele T u, Doamne, c  este bun,  
7.  C  din tot necazul m-ai izb vit  i  spre 
vr jma ii mei a privit ochiul meu.  

Ps. 58, 10-11.  
PSALMUL 54 
Al lui David. 
1. Auzi, Dumnezeule, rug ciunea mea i 
nu trece cu vederea ruga mea.  

Ps. 53, 2.  
2. Ia aminte spre mine i m  ascult  ; 
mâhnitu-m-am întru nelini tea mea i m-
am tulburat de glasul vr jma ului i de 
necazul p tosului.  
3. C  a ab tut asupra mea f delege i 
întru mânie m-a vr jm it.  
4. Inima mea s-a tulburat întru mine i 
frica mor ii a c zut peste mine ;  

2 Reg. 17, 1.  
5. Team i cutremur au venit asupra mea 
i m-a acoperit întunericul.  



pag. 746/1780 

6. i am zis : Cine-mi va da mie aripi ca 
de porumbel, ca s  zbor i s  m  
odihnesc ?  
7. Iat  m-a  îndep rta fugind i m-a  

lui în pustiu.  
8. A teptat-am pe Dumnezeu, Cel ce m  
mântuie te de pu in tatea sufletului i de 
vifor.  
9. Nimice te-i, Doamne i împarte 
limbile lor, c  am v zut f delege i 
dezbinare în cetate.  
10. Ziua i noaptea o va înconjura pe ea 
peste zidurile ei ; f delege i osteneal  
în mijlocul ei i nedreptate ;  

Num. 23, 21.  
11.  i  n-a  lipsit  din  uli ele  ei  cam i  
vicle ug.  
12. C  de m-ar fi oc rât vr jma ul, a  fi 

bdat ;  
13. i dac  cel ce m  ur te s-ar fi f lit 
împotriva mea, m-a  fi ascuns de el.  
14. Iar tu, omule, asemenea mie, 

petenia mea i cunoscutul meu,  
Mat. 26, 23. Ioan 13, 18. Fapt. 1, 16.  

15. Care împreun  cu mine te-ai îndulcit 
de mânc ri, în casa lui Dumnezeu am 
umblat în acela i gând !  
16. S  vin  moartea peste ei i s  se 
coboare în iad de vii,  
17. C ci vicle ug este în loca urile lor, în 
mijlocul lor.  
18. Iar eu, c tre Dumnezeu am strigat, i 
Domnul m-a auzit pe mine.  

Dan. 6, 11.  
19. Seara i diminea a i la amiezi spune-
voi, voi vesti, i va auzi glasul meu.  
20. Izb vi-va cu pace sufletul meu de cei 
ce se apropie de mine, c  mul i erau 
împotriva mea.  
21. Auzi-va Dumnezeu i-i va smeri pe 
ei, Cel ce este mai înainte de veci.  
22. C  nu este în ei îndreptare i nu s-au 
temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile 
împotriva alia ilor lor,  

Iov 5, 21; 20, 12. Ps. 56, 6; 63, 3. Pild. 18, 9; 26, 22; 30, 
14.  

23. Întinat-au leg mântul Lui. Risipi i au 
fost  de  mânia  fe ei  Lui  i  s-au  apropiat  
inimile lor ;  
Lev 9, 8. Rut 4, 15. Ps. 10, 1; 36, 5. Sir. 12, 20-21. Mat. 6, 

25. Luc. 12, 22. 1 Petr. 5, 7.  
24. Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult 
decât untdelemnul, dar ele sunt s ge i.  

4 Reg. 1, 4. Iov 15, 32; 21, 21. Ps. 5, 6; 68, 19. Pild. 26, 
27.  

25.  Arunc  spre  Domnul  grija  ta  i  El  te  
va hr ni ; nu va da în veac cl tinare 
dreptului.  
26. Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe 
ei în groapa stric ciunii.  
27. B rba ii v rs tori de sânge i vicleni 
nu vor ajunge la jum tatea zilelor lor ; iar 
eu voi n jdui spre Tine, Doamne.  
PSALMUL 55 
Al lui David. 
1. Mântuie te-m , Doamne, c  m-a 
nec jit omul ; toat  ziua r zboindu-se m-
a nec jit.  
2. C lcatu-m-au vr jma ii mei toat  ziua, 

 mul i sunt cei ce se lupt  cu mine, din 
în ime.  

Ps. 56, 4-5.  
3. Ziua când m  voi teme, voi n jdui în 
Tine.  
4. În Dumnezeu voi l uda toate cuvintele 
mele toat  ziua ; în Dumnezeu am 

jduit,  nu  m  voi  teme  :  Ce-mi  va  
face mie omul ?  

Is. 51, 7. 1 Petr. 3, 12. Evr. 13, 6.  
5. Toat  ziua cuvintele mele au urât, 
împotriva mea toate gândurile lor sunt 
spre r u.  
6. Locui-vor lâng  mine i se vor ascunde 
; ei vor p zi c lcâiul meu, ca i cum ar 

uta sufletul meu.  
Ps. 58, 3.  

7. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei ; în 
mânie popoare vei sf râma, Dumnezeule.  

Ps. 58, 14.  
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8. Via a mea am spus-o ie ; pune 
lacrimile mele înaintea Ta, dup  

duin a Ta.  
9. Întoarce-se-vor vr jma ii mei înapoi, 
în orice zi Te voi chema. Iat , am 
cunoscut c  Dumnezeul meu e ti Tu.  

Ier. 29, 12.  
10. În Dumnezeu voi l uda graiul, în 
Dumnezeu voi l uda cuvântul ;  

Num. 23, 21.  
11. În Dumnezeu am n jduit, nu m  
voi teme : Ce-mi va face mie omul ?  

Ps. 117, 6. Rom. 8, 31.  
12. În mine sunt, Dumnezeule, 

duin ele pe care le voi aduce laudei 
Tale,  
13. C  ai izb vit sufletul meu de la 
moarte, picioarele mele de alunecare, ca 
bine s  plac înaintea lui Dumnezeu, în 
lumina celor vii.  

Iov 33, 30. Ps. 114, 8. Os. 13, 14.  
PSALMUL 56 
Al lui David. 
1. Miluie te-m , Dumnezeule, miluie te-

, c  spre Tine a n jduit sufletul meu  
Ps. 50, 1.  

2. i în umbra aripilor Tale voi n jdui, 
pân  ce va trece f delegea.  

Ps. 8, 3.  
3. Striga-voi c tre Dumnezeul Cel 
Preaînalt, Dumnezeul Care mi-a f cut 
bine.  
4.  Trimis-a  din  cer  i  m-a  mântuit,  dat-a  
spre ocar  pe cei ce m  nec jesc pe mine.  
5. Trimis-a Dumnezeu mila Sa i 
adev rul S u i a izb vit sufletul meu din 
mijlocul puilor de lei. Adormit-am 
tulburat.  

Ps. 55, 2-3.  
6. Fiii oamenilor, din ii lor sunt arme i 

ge i i limba lor sabie ascu it .  
Ps. 51, 2; 54, 22.  

7. Înal -Te peste ceruri, Dumnezeule, i 
peste tot p mântul slava Ta !  

Ps. 56, 14; 107, 6.  

8. Curse au g tit sub picioarele mele i au 
împilat sufletul meu ;  
9. S pat-au înaintea mea groap i au 

zut în ea.  
Ps. 7, 15. Pild. 26, 27. Eccl. 10, 8.  

10. Gata este inima mea, Dumnezeule, 
gata este inima mea ! Cânta-voi i voi 

uda slava Ta.  
Ps. 107, 1.  

11. De teapt -te m rirea mea ! 
De teapt -te psaltire i al ut  ! De tepta-

-voi diminea a.  
Ps. 15, 9.  

12. L uda-Te-voi între popoare, Doamne, 
cânta-voi ie între neamuri,  

Ps. 107, 4.  
13. C  s-a m rit pân  la cer mila Ta i 
pân  la nori adev rul T u.  

Ps. 35, 5.  
14. Înal -Te peste ceruri, Dumnezeule, i 
peste tot p mântul slava Ta !  

Ps. 56, 7.  
PSALMUL 57 
Al lui David. 
1. De gr i într-adev r dreptate, drept 
judeca i, fii ai oamenilor.  
2. Pentru c  în inim  f delege lucra i pe 

mânt, nedreptate mâinile voastre 
împletesc.  

Pild. 21, 29.  
3. Înstr inatu-s-au p to ii de la na tere, 

cit-au din pântece, gr it-au minciuni.  
Ps. 115, 2.  

4. Mânia lor dup  asem narea arpelui, 
ca a unei vipere surde, care- i astup  
urechile ei,  

Ps. 139, 3. Is. 11, 8. Ier. 8, 17.  
5. Care nu va auzi glasul 
descânt toarelor, al vr jitorului care 
vr je te cu iscusin .  

Is. 48, 8. Sir. 12, 17.  
6. Dumnezeu va zdrobi din ii lor în gura 
lor ; m selele leilor le-a sf râmat 
Domnul.  

Iov 4, 10. Ps. 3, 7.  
7. De nimic se vor face, ca apa care trece 
; întinde-va arcul S u pân  ce vor sl bi.  
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8. Ca ceara ce se tope te vor fi nimici i ; 
a c zut foc peste ei i n-au v zut soarele.  

Iov 3, 16. Pild. 6, 15. Eccl. 6, 3.  
9. Înainte ca spinii vo tri s  se aprind , ca 
pe ni te vii întru mânie îi va înghi i pe ei.  

2 Reg. 23, 6. Iov 21, 21. Ps. 128, 6. Iez. 2, 6.  
10. Veseli-se-va dreptul când va vedea 

zbunarea împotriva necredincio ilor ; 
mâinile lui le va sp la în sângele 

tosului.  
1 Reg. 25, 39. Ps. 67, 24. Apoc. 14, 20.  

11. i va zice omul : «Da, este r splat  
pentru cel drept ! Da, este Dumnezeu 
Care îi judec  pe ei în via  !  

Eccl. 3, 17. Is. 33, 22. Ier. 9, 24. Sir. 34, 13.  
PSALMUL 58 
Al lui David. 
1. Scoate-m  de la vr jma ii mei, 
Dumnezeule, i de cei ce se scoal  
împotriva mea, izb ve te-m .  
2. Izb ve te-m  de cei ce lucreaz  

delegea i de b rba ii v rs rilor de 
sânge m  izb ve te.  
3. C  iat  au vânat sufletul meu, st tut-au 
împotriva mea cei tari.  

Ps. 55, 6.  
4. Nici f delegea i nici p catul meu nu 
sunt pricin , Doamne. F  de nelegiuire 
am alergat i m-am îndreptat spre Tine ;  
5. Scoal -Te, întru întâmpinarea mea i 
vezi. i Tu, Doamne, Dumnezeul 
puterilor, Dumnezeul lui Israel,  

Ps. 43, 25.  
6. Ia aminte s  cercetezi toate neamurile ; 

 nu  Te  milostive ti  de  to i  cei  ce  
lucreaz  f delegea.  

Is. 27, 1.  
7. Întoarce-se-vor spre sear i vor 
fl mânzi ca un câine i vor înconjura 
cetatea.  
8. Iat , vor striga cu gura lor i sabie în 
buzele lor, c  cine i-a auzit ?  

Ps. 63, 3; 119, 4. Pild. 12, 8; 25, 18.  
9. i Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face 
de nimic toate neamurile.  

Ps. 2, 3; 36, 13.  

10. Puterea mea în Tine o voi p zi, c  Tu, 
Dumnezeule, sprijinitorul meu e ti. 
Dumnezeul meu, mila Ta m  va 
întâmpina ;  

Ps. 53, 7.  
11. Dumnezeu îmi va ar ta înfrângerea 
du manilor mei.  
12.  S  nu-i  omori  pe  ei,  ca  nu  cumva  s  
uite legea Ta ;  
13.  Risipe te-i  pe  ei  cu  puterea  Ta  i  
doboar -i pe ei, ap torul meu, Doamne.  

Ps. 35, 3-4.  
14. P catul gurii lor, cuvântul buzelor lor, 

 se prind  întru mândria lor i de 
blestemul i minciuna lor se va duce 
vestea.  

Ps. 55, 7.  
15. Nimice te-i, întru mânia Ta 
nimice te-i, ca s  nu mai fie !  

Am. 8, 11.  
16. i vor cunoa te c  Dumnezeu 
st pâne te pe Iacob i marginile 

mântului.  
Is. 8, 21.  

17. Întoarce-se-vor spre sear i vor 
fl mânzi ca un câine i vor înconjura 
cetatea.  
18. Ei se vor risipi s  m nânce ; iar de nu 
se vor s tura, vor murmura.  
19. Iar eu voi l uda puterea Ta i m  voi 
bucura diminea a de mila Ta.  
20. C  Te-ai f cut sprijinitorul meu i 
sc parea mea în ziua necazului meu.  
21. Ajutorul meu e ti, ie- i voi cânta, c  
Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu e ti, 
Dumnezeul meu, mila mea.  
PSALMUL 59 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, lep datu-ne-ai pe noi i 
ne-ai doborât ; mâniatu-Te-ai i Te-ai 
milostivit spre noi.  

Ps. 43, 11.  
2. Cutremurat-ai p mântul i l-ai tulburat 
pe el ; vindec  sf râm turile lui, c  s-a 
cutremurat.  

2 Paral. 7, 14.  
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3. Ar tat-ai poporului T u asprime, 
ad patu-ne-ai pe noi cu vinul umilin ei.  

Ps. 74, 8-9. Is. 51, 17.  
4. Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca 

 fug  de la fa a arcului ;  
5. Ca s  se izb veasc  cei iubi i ai T i. 
Mântuie te-m  cu dreapta Ta i m  auzi.  

Ps. 107, 7.  
6. Dumnezeu a gr it în locul cel sfânt al 

u : «Bucura-M -voi i voi împ i 
Sichemul i valea Sucot o voi m sura.  

Ps. 107, 8.  
7. Al Meu este Galaadul i al Meu este 
Manase i Efraim, t ria capului Meu,  

Ps. 107, 9.  
8. Iuda împ ratul Meu ; Moab vasul 

dejdii Mele.  
2 Reg. 8, 2. Is. 21, 11.  

9. Spre Idumeea voi întinde înc mintea 
Mea  ;  Mie  cei  de  alt  neam  Mi  s-au  
supus».  

2 Reg. 22, 44.  
10. Cine m  va duce la cetatea înt rit  ? 
Cine m  va pov ui pân  la Idumeea ?  

Ps. 107, 11.  
11. Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-
ai lep dat pe noi ? Oare, nu vei ie i 
Dumnezeule, cu o tirile noastre ?  

Ps. 43, 11; 107, 12.  
12. D -ne nou  ajutor, ca s  ne sco i din 
necaz, c  de art  este izb virea de la om.  
13.  Cu  Dumnezeu  vom  birui  i  El  va  
nimici pe cei ce ne nec jesc pe noi.  

Ps. 17, 31; 43, 7; 107, 14.  
PSALMUL 60 
Al lui David. 
1. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia 
aminte la rug ciunea mea !  

Ps. 5, 2; 53, 2.  
2. De la marginile p mântului c tre Tine 
am strigat ; când s-a mâhnit inima mea, 
pe piatr  m-ai în at.  

Ps. 17, 7. Is. 33, 16.  
3. Pov uitu-m-ai, c  ai fost n dejdea 
mea, turn de t rie în fa a vr jma ului.  

Ps. 70, 3.  

4. Locui-voi în loca ul T u în veci ; 
acoperi-m -voi cu acoper mântul aripilor 
Tale,  

Ps. 35, 7. Zah. 9, 12.  
5. C  Tu, Dumnezeule, ai auzit 
rug ciunile mele ; dat-ai mo tenire celor 
ce se tem de numele T u.  
6. Zile la zilele împ ratului adaug , anii 
lui din neam în neam.  

Ps. 20, 4-5.  
7. R mâne-va în veac înaintea lui 
Dumnezeu ; mila i adev rul va p zi.  

2 Reg. 7, 12-13.  
8. A a voi cânta numelui T u în veacul 
veacului, ca s  împlinesc f duin ele 
mele zi de zi.  

Ps. 49, 14; 75, 11.  
PSALMUL 61 
Al lui David. 
1. Oare nu lui Dumnezeu se va supune 
sufletul meu ? C  de la El este mântuirea 
mea ;  

Ps. 36, 7.  
2. Pentru c  El este Dumnezeul meu, 
Mântuitorul meu i Sprijinitorul meu ; nu 

 voi cl tina mai mult.  
Ps. 17, 1-2.  

3. Pân  când v  ridica i asupra omului ? 
uta i to i a-l doborî, socotindu-l ca un 

zid povârnit i ca un gard surpat !  
Is. 30, 13.  

4. S-au sf tuit s  doboare cinstea mea, 
alergat-au cu minciun  ; cu gura lor m  
binecuvântau i cu inima lor m  
blestemau.  
5. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al 
meu, c  de la El vine r bdarea mea ;  

Ps. 27, 4. Ier. 9, 8.  
6. C  El este Dumnezeul meu i 
Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu ; nu 

 voi str muta.  
2 Paral. 25, 8.  

7. În Dumnezeu este mântuirea mea i 
slava mea ; Dumnezeu este ajutorul meu 
i n dejdea mea este în Dumnezeu.  



pag. 750/1780 

8. N jdui i în El toat  adunarea 
poporului ; rev rsa i înaintea Lui inimile 
voastre, c  El este ajutorul nostru.  

1 Reg. 1, 15. Iov 30, 16. Ps. 4, 5; 117, 8.  
9. Dar de ert ciune sunt fiii oamenilor, 
mincino i sunt fiii oamenilor ; în balan , 
to i împreun  sunt de ert ciune.  

Ps. 38, 7. Is. 40, 23. Dan. 4, 32.  
10. Nu n jdui i spre nedreptate i spre 
jefuire nu pofti i ; bog ia de ar curge nu 

 lipi i inima de ea.  
Iov 31, 24. Ps. 30, 6. Is. 30, 12; 47, 10. Sir. 13, 29; 31, 8. 
Mat. 16, 27; 19, 22. Marc. 10, 24. Luc. 12, 19-20. 1 Tim. 

6, 9, 17.  
11. O dat  a gr it Dumnezeu, aceste dou  
lucruri am auzit : c  puterea este a lui 
Dumnezeu i a Ta, Doamne, este mila ; 

 Tu vei r spl ti fiec ruia dup  faptele 
lui.  

2 Reg. 3, 39. Iov 34, 11. Pild. 11, 14; 24, 12. Ier. 32, 19. 
Iez. 33, 20. Sir. 35, 22. Rom. 2, 6.  

PSALMUL 62 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine 
Te caut dis-de-diminea .  
2. Însetat-a de Tine sufletul meu, 
suspinat-a dup  Tine trupul meu,  

Ps. 41, 2. Is. 26, 9.  
3. În p mânt pustiu i neumblat i f  de 
ap . A a în locul cel sfânt m-am ar tat 

ie, ca s  v d puterea Ta i slava Ta.  
Ps. 22, 7; 26, 6-7.  

4. C  mai bun  este mila Ta decât via a ; 
buzele mele Te vor l uda.  
5. A a Te voi binecuvânta în via a mea i 
în numele T u voi ridica mâinile mele.  
6. Ca de seu i de gr sime s  se sature 
sufletul meu i cu buze de bucurie Te va 

uda gura mea.  
7.  De  mi-am  adus  aminte  de  Tine  în  

ternutul meu, în dimine i am cugetat la 
Tine, c  ai fost ajutorul meu  

Ps. 34, 28; 118, 55.  
8. i întru acoper mântul aripilor Tale 

 voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de 
Tine i pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.  

Ps. 16, 8.  

9. Iar ei în de ert au c utat sufletul meu, 
intra-vor în cele mai de jos ale 

mântului ; da-se-vor în mâinile sabiei, 
i vulpilor vor fi.  

Is. 41, 10.  
10. Iar împ ratul se va veseli de 
Dumnezeu ; l uda-se-va tot cel ce se jur  
întru El, c  s-a astupat gura celor ce 
gr iesc nedrept i.  

Num. 16, 32. Iez. 31, 14.  
PSALMUL 63 
Al lui David. 
1. Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când 

 rog ie ; de la frica vr jma ului 
scoate sufletul meu.  
2. Acoper -m  de adunarea celor ce 
viclenesc, de mul imea celor ce lucreaz  

delege,  
3. Care i-au ascu it ca sabia limbile lor i 
ca ni te s ge i arunc  vorbele lor 
veninoase ca s  s geteze din ascunzi uri 
pe cel nevinovat.  

Ps. 54, 22; 58, 8. Pild. 12, 18. Ier. 9, 3.  
4. F  de veste îl vor s geta pe el i nu 
se vor teme. Înt ritu-s-au în gânduri rele.  

Ier. 9, 5.  
5. Gr it-au ca s  ascund  curse ; spus-au : 
«Cine ne va vedea pe noi ?»  

Iov 22, 13; 24, 15. Ps. 139, 5.  
6. Iscodit-au f delegi i au pierit când 
le iscodeau,  

Ier. 17, 9.  
7. Ca s  p trund  înl untrul omului i în 
adâncimea inimii lui.  
8. Dar Dumnezeu îi va lovi cu s geata i 

 de  veste  îi  va  r ni,  c  ei  singuri  se  
vor r ni cu limbile lor.  
9. Tulburatu-s-au to i cei ce i-au v zut pe 
ei ; i s-a temut tot omul.  

Ps. 7, 15.  
10. i au vestit lucrurile lui Dumnezeu i 
faptele Lui le-au în eles.  

Ie . 8, 19. Est. 8, 17. Ps. 108, 27.  
11.  Veseli-se-va  cel  drept  de  Domnul  i  
va n jdui în El i se vor l uda to i cei 
drep i la inim .  
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Ps. 31, 12; 67, 3; 72, 1.  
PSALMUL 64 
Al lui David. 
1. ie i se cuvine cântare, Dumnezeule, 
în Sion i ie i se va împlini f duin a 
în Ierusalim.  

Ps. 49, 14.  
2. Auzi rug ciunea mea, c tre Tine tot 
trupul va veni.  

Ps. 144, 22. Ier. 32, 27.  
3. Cuvintele celor f  de lege ne-au 
biruit pe noi i nelegiuirile noastre Tu le 
vei cur i.  
4. Fericit este cel pe care l-ai ales i l-ai 
primit ; locui-va în cur ile Tale.  

Ps. 32, 12.  
5. Umplea-ne-vom de bun ile casei 
Tale ; sfânt este loca ul T u, minunat în 
dreptate.  
6. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, 
Mântuitorul nostru, n dejdea tuturor 
marginilor p mântului i a celor de pe 
mare departe ;  

Am. 4, 13.  
7. Cel ce g te ti mun ii cu t ria Ta, încins 
fiind cu putere ; Cel ce tulburi adâncul 

rii i vuietul valurilor ei.  
Ps. 106, 29. Mat. 8, 26. Marc. 4, 41.  

8. Tulbura-se-vor neamurile i se vor 
sp imânta cei ce locuiesc marginile, de 
semnele Lui ; ie irile dimine ii i ale serii 
le vei veseli.  
9. Cercetat-ai p mântul i l-ai ad pat pe 
el, bog iile lui le-ai înmul it ;  
10. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de ap  
; g tit-ai hrana lor, c  a a este g tirea Ta.  

Deut. 11, 11; 33, 28. Ps. 45, 4. Sir. 39, 27.  
11. Adap  brazdele lui, înmul te 
roadele lui i se vor bucura de pic turi de 
ploaie, r rind.  
12. Vei binecuvânta cununa anului 
bun ii Tale i câmpiile Tale se vor 
umple de roade grase.  
13. Îngr a-se-vor p unile pustiei i cu 
bucurie dealurile se vor încinge.  

Deut. 11, 12.  

14. Îmbr catu-s-au p unile cu oi i v ile 
vor înmul i grâul ; vor striga i vor cânta.  

Iez. 34, 13.  
PSALMUL 65 
Al lui David. 
1. Striga i lui Dumnezeu tot p mântul. 
Cânta i numele Lui ; da i slav  laudei 
Lui.  

Ps. 97, 4; 99, 1.  
2. Zice i lui Dumnezeu : Cât sunt de 
înfrico toare lucrurile Tale ! Pentru 
mul imea puterii Tale, Te vor lingu i 
vr jma ii T i.  

Deut. 33, 29.  
3. Tot p mântul s  se închine ie i s  
cânte ie, s  cânte numelui T u.  
4. Veni i i vede i lucrurile lui 
Dumnezeu, înfrico tor în sfaturi mai 
mult decât fiii oamenilor.  

Ps. 45, 8.  
5. Cel ce preface marea în uscat, prin râu 
vor trece cu piciorul. Acolo ne vom 
veseli de El,  

Ie . 14, 21-22. Iosua 3, 16-17.  
6. De Cel ce st pâne te cu puterea Sa 
veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc ; 
cei ce se r zvr tesc, s  nu se înal e întru 
sine.  

Am. 9, 7.  
7. Binecuvânta i neamuri pe Dumnezeul 
nostru i face i s  se aud  glasul laudei 
Lui,  
8. Care a dat sufletului meu via i n-a 

sat s  se clatine picioarele mele.  
2 Paral. 18, 31.  

9. C  ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, 
cu foc ne-ai l murit pe noi, precum se 

mure te argintul.  
Ps. 16, 3. Iez. 22, 21. Mal. 3, 1. Fapt. 14, 17. 1 Petr. 1, 7; 

4, 12.  
10. Prinsu-ne-ai pe noi în curs  ; pus-ai 
necazuri pe um rul nostru ;  
11. Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, 
trecut-am prin foc i prin ap i ne-ai scos 
la odihn .  

Ps. 17, 18. Is. 26, 14; 43, 2. Dan. 3, 17.  
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12. Intra-voi în casa Ta cu arderi de tot, 
împlini-voi ie f duin ele mele,  
13. Pe care le-au rostit buzele mele i le-a 
gr it gura mea, întru necazul meu.  
14. Arderi de tot grase voi aduce ie, cu 

mâie i berbeci ; Î i voi jertfi boi i api.  
15. Veni i de auzi i to i cei ce v  teme i 
de Dumnezeu i v  voi povesti câte a 

cut El sufletului meu.  
16.  C tre  Dânsul  cu  gura  mea am strigat  
i L-am l udat cu gura mea.  

17. Nedreptate de am avut în inima mea 
 nu m  aud  Domnul.  

Pild. 15, 29; 28, 9. Mih. 3, 4. Ioan 9, 31.  
18. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu ; 
luat-a aminte glasul rug ciunii mele.  
19. Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-
a dep rtat rug ciunea mea i mila Lui de 
la mine.  
PSALMUL 66 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, milostive te-Te spre noi 
i ne binecuvinteaz , lumineaz  fa a Ta 

spre noi i ne miluie te !  
Num. 6, 25. Ps. 118, 135. Col. 1, 15.  

2. Ca s  cunoa tem pe p mânt calea Ta, 
în toate neamurile mântuirea Ta.  
3. L uda-Te-vor pe Tine popoarele, 
Dumnezeule, l uda-Te-vor pe Tine 
popoarele toate !  
4. Veseleasc -se i s  se bucure 
neamurile, c  vei judeca popoarele cu 
dreptate i neamurile pe p mânt le vei 
pov ui.  

Fapt. 17, 31. Rom. 5, 10.  
5. L uda-Te-vor pe Tine popoarele 
Dumnezeule, l uda-Te-vor pe Tine 
popoarele toate. P mântul i-a dat rodul 

u.  
Lev 25, 19. Ps. 84, 13.  

6. Binecuvinteaz -ne pe noi, 
Dumnezeule, Dumnezeul nostru. 
Binecuvinteaz -ne pe noi, Dumnezeule, 
i s  se team  de Tine toate marginile 

mântului.  

Lev 26, 3-4. Num. 6, 24. Deut. 6, 24-25.  
PSALMUL 67 
Al lui David. 
1. S  se scoale Dumnezeu i s  se 
risipeasc  vr jma ii Lui i s  fug  de la 
fa a Lui cei ce-L ur sc pe El.  

Num. 10, 35. Is. 33, 3.  
2.  Precum se  stinge fumul,  s  se  sting  ;  
cum se tope te ceara de fa a focului, a a 

 piar  p to ii de la fa a lui 
Dumnezeu,  

Iudit. 16, 14.  
3.  Iar  drep ii  s  se  bucure  i  s  se  
veseleasc  înaintea lui Dumnezeu, s  se 
desf teze în veselie.  

Ps. 63, 11.  
4. Cânta i lui Dumnezeu, cânta i numelui 
Lui, g ti i calea Celui ce str bate pustia, 
Domnul este numele Lui,  

Is. 40, 3; 57, 14. Os. 12, 6.  
5. i v  bucura i înaintea Lui. S  se 
tulbure de fa a Lui, a P rintelui orfanilor 
i a Judec torului v duvelor.  

6. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui 
; Dumnezeu a az  pe cei singuratici în 
cas ,  

Ps. 145, 9. Ioan 14, 18.  
7. Scoate cu vitejie pe cei lega i în obezi, 
la fel pe cei am râ i, pe cei ce locuiesc în 
morminte.  

Ps. 9, 34; 112, 8.  
8. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea 
poporului T u, când treceai Tu prin 
pustiu,  

Ie . 13, 20-21. Num. 14, 14. Deut. 3, 24; 33, 2. Jud. 5, 4.  
9. P mântul s-a cutremurat i cerurile s-
au topit i Sinaiul s-a cl tinat de la fa a 
Dumnezeului lui Israel.  

Ie . 20, 18.  
10. Ploaie de bun voie vei osebi, 
Dumnezeule, mo tenirii Tale. Ea a sl bit, 
dar Tu ai înt rit-o.  

Is. 32, 15; 44, 3. Iez. 34, 27. Ioil 3, 1.  
11. Viet ile Tale locuiesc în ea ; întru 
bun tatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grij  
de cel s rac.  
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12. Domnul va da cuvântul celor ce 
vestesc cu putere mult .  

Is. 52, 7.  
13. Împ ratul puterilor, poporului iubit va 
împ i pr zile.  
14. Dac  ve i dormi în mijlocul 
mo tenirilor voastre, aripile voastre 
argintate  vor  fi  ca  ale  porumbi ei  i  
spatele vostru va str luci ca aurul.  
15. Când Împ ratul Cel ceresc va 
împr tia pe regi în ara Sa, ei vor fi albi 
ca z pada pe Selmon.  

Jud. 9, 48.  
16. Munte al lui Dumnezeu este muntele 
Vasan, munte de piscuri este muntele 
Vasan.  
17. Pentru ce, mun i cu piscuri, pizmui i 
muntele în care a binevoit Dumnezeu s  
locuiasc  în el, pentru c  va locui în el 
pân  la sfâr it ?  

Iov 2, 5. Ps. 73, 3; 113, 4. Iez. 43, 17.  
18. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii 
; mii sunt cei ce se bucur  de ele. Domnul 
în mijlocul lor, pe Sinai, în loca ul S u 
cel sfânt.  

Deut. 33, 2. Dan. 7, 10. Evr. 12, 21.  
19. Suitu-Te-ai la în ime, robit-ai 
mul ime, luat-ai daruri de la oameni, 
chiar i cu cei r zvr ti i îng dui i au fost 

 locuiasc .  
Ps. 46, 5. Ef. 4, 10.  

20. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, 
binecuvântat este Dumnezeu zi de zi ; s  
sporeasc  între noi, Dumnezeul mântuirii 
noastre.  
21. Dumnezeul nostru este Dumnezeul 
mântuirii i ale Domnului Dumnezeu 
sunt ie irile mor ii.  

Deut. 32, 39. 1 Reg. 2, 6. În el. 16, 13.  
22. Dar Dumnezeu va sf râma capetele 
vr jma ilor S i, cre tetul p rului celor ce 
umbl  întru gre elile lor.  
23. Zis-a Domnul : «Din Vasan îl voi 
întoarce, întoarce-voi pe vr jma ii t i din 
adâncurile m rii,  

Ps. 70, 21.  

24. Pentru ca s  se afunde piciorul t u în 
sângele lor i limba câinilor t i în sângele 
vr jma ilor t i.  

Ps. 57, 10. Apoc. 14, 20.  
25. V zut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, 

zut-am intrarea Dumnezeului i 
Împ ratului meu în loca ul cel sfânt :  
26. Înainte mergeau c peteniile, dup  ei 
cei ce cântau din strune, în mijloc 
fecioarele b tând din timpane i zicând :  

Ie . 15, 20. Jud. 11, 34. 1 Reg. 18, 6.  
27. «În adun ri binecuvânta i pe 
Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui 
Israel !»  

Ps. 21, 24. Ioan 20, 17.  
28. Acolo era Veniamin cel mai tân r, în 
uimire ; c peteniile lui Iuda, pov uitorii 
lor, c peteniile Zabulonului, c peteniile 
Neftalimului i ziceau :  
29. «Porunce te, Dumnezeule, puterii 
Tale ; înt re te Dumnezeule aceast  
lucrare pe care ai f cut-o nou .  
30. Pentru loca ul T u, din Ierusalim, Î i 
vor aduce împ ra ii daruri.  

Ps. 71, 10. Is. 60, 6.  
31. Ceart  fiarele din trestii, ceart  taurii 
aduna i împotriva junincilor popoarelor, 
ca  s  nu  fie  dep rta i  cei  care  au  fost  
încerca i ca argintul.  

Ps. 79, 13.  
32. Risipe te neamurile cele ce voiesc 

zboaie». Veni-vor soli din Egipt ; 
Etiopia va întinde mai înainte la 
Dumnezeu mâna ei, zicând :  

Is. 18, 7.  
33. «Împ iile p mântului cânta i lui 
Dumnezeu, cânta i Domnului.  

Ps. 137, 4.  
34. Cânta i Dumnezeului Celui ce S-a 
suit peste cerul cerului, spre r rit ; iat  
va da glasul S u, glas de putere.  

Ps. 28, 3-4. Zah. 9, 14. Marc. 3, 17. Apoc. 4, 5.  
35. Da i slav  lui Dumnezeu ! Peste 
Israel m re ia Lui i puterea Lui în nori.  
36. Minunat este Dumnezeu întru sfin ii 
Lui, Dumnezeul lui Israel ; Însu i va da 



pag. 754/1780 

putere i înt rire poporului S u. 
Binecuvântat este Dumnezeu».  
PSALMUL 68 
Al lui David. 
1. Mântuie te-m , Dumnezeule, c  au 
intrat ape pân  la sufletul meu.  

Ps. 17, 18; 129, 1. Is. 43, 2-3. Iona 2, 6.  
2. Afundatu-m-am în noroiul adâncului, 
care nu are fund ;  

Ps. 39, 2-3; 41, 8.  
3. Intrat-am în adâncurile m rii i furtuna 
m-a potopit.  

Iona 2, 7.  
4. Ostenit-am strigând, amor it-a gâtlejul 
meu, sl bit-au ochii mei n jduind spre 
Dumnezeul meu.  

Iov 19, 7. Ps. 70, 9.  
5. Înmul itu-s-au mai mult decât perii 
capului meu cei ce m  ur sc pe mine în 
zadar.  
6. Înt ritu-s-au vr jma ii mei, cei ce m  
prigonesc pe nedrept ; cele ce n-am r pit, 
pe acelea le-am pl tit.  

Ps. 34, 19. Is. 53, 4. Iez. 33, 15. Ioan 15, 25.  
7. Dumnezeule, Tu ai cunoscut 
nepriceperea mea i gre elile mele de la 
Tine nu s-au ascuns.  
8. S  nu fie ru ina i, din pricina mea, cei 
ce Te a teapt  pe Tine, Doamne, Doamne 
al puterilor, nici înfrunta i pentru mine, 
cei ce Te caut  pe Tine, Dumnezeul lui 
Israel.  
9. C  pentru Tine am suferit ocar , 
acoperit-a batjocura obrazul meu.  
10.  Înstr inat  am  fost  de  fra ii  mei  i  
str in fiilor maicii mele,  
11. C  râvna casei Tale m-a mâncat i 
oc rile celor ce Te oc sc pe Tine au 

zut asupra mea.  
Ioan 7, 5.  

12. i  mi-am smerit  cu post sufletul meu 
i mi-a fost spre ocar  mie.  

3 Reg. 19, 14. Ps. 118, 139. Marc. 14, 49. Luc. 24, 27. 
Ioan 2, 17. Rom. 15, 3.  

13. i m-am îmbr cat cu sac i am ajuns 
pentru ei de batjocur .  

14. Împotriva mea gr iau cei ce edeau în 
por i i despre mine cântau cei ce beau 
vin.  
15. Iar eu întru rug ciunea mea c tre 
Tine, Doamne, am strigat la timp bine-
pl cut.  

Iov 30, 9.  
16. Dumnezeule, întru mul imea milei 
Tale auzi-m , întru adev rul milei Tale.  

Is. 49, 8.  
17. Mântuie te-m  din noroi, ca s  nu m  
afund ; izb ve te-m  de cei ce m  ur sc 
i din adâncul apelor,  

18. Ca s  nu m  înece vâltoarea apei, nici 
 m  înghit  adâncul, nici s i închid  

peste mine adâncul gura lui.  
Ps. 39, 2-3.  

19. Auzi-m , Doamne, c  bun  este mila 
Ta ; dup  mul imea îndur rilor Tale caut  
spre mine.  

Ps. 54, 24.  
20. S  nu- i întorci fa a Ta de la 
credinciosul T u, când m  nec jesc. 
Degrab  m  auzi.  
21. Ia aminte la sufletul meu i-l 
mântuie te pe el ; din mâinile vr jma ilor 
mei izb ve te-m ,  

Ps. 101, 2-3.  
22. C  Tu cuno ti ocara mea i ru inea 
mea i înfruntarea mea ;  
23. Înaintea Ta sunt to i cei ce m  
nec jesc. Zdrobit a fost sufletul meu de 
oc ri i necaz,  

Ps. 43, 15-16.  
24. i am a teptat pe cel ce m-ar milui i 
nu era i  pe cei ce m-ar mângâia i  nu i-
am aflat.  

Mat. 27, 39. Luc. 23, 49; 24, 27.  
25. i mi-au dat spre mâncarea mea fiere 
i în setea mea m-au ad pat cu o et.  

Mat. 27, 34, 48. Marc. 15, 23, 36. Ioan 19, 28-29.  
26. Fac -se masa lor înaintea lor curs , 

spl tire i sminteal  ;  
Rom. 11, 9-10.  

27. S  se întunece ochii lor, ca s  nu vad  
i spinarea lor pururea o gârbove te ;  
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28. Vars  peste ei urgia Ta i mânia 
urgiei Tale s -i cuprind  pe ei ;  
29. Fac -se curtea lor pustie i în 
loca urile lor s  nu fie locuitori ;  

Luc. 13, 35. Fapt. 1, 20.  
30. C  pe care Tu l-ai b tut, ei l-au 
prigonit i au înmul it durerea r nilor lui.  

Cânt. 5, 7. Is. 53, 4.  
31. Adaug  f delege la f delegea lor 
i s  nu intre întru dreptatea Ta ;  

Rom. 1, 28.  
32. ter i s  fie din cartea celor vii i cu 
cei drep i s  nu se scrie.  

Ie . 32, 32. Luc. 10, 20. Filip. 4, 3. Apoc. 3, 5.  
33. S rac i îndurerat sunt eu ; mântuirea 
Ta, Dumnezeule, s  m  sprijineasc  !  
34. L uda-voi numele Dumnezeului meu 
cu cântare i-L voi pream ri pe El cu 
laud  ;  
35. i-I va pl cea lui Dumnezeu mai mult 
decât vi elul tân r, c ruia îi cresc coarne 
i unghii.  

36. S  râd  s racii i s  se veseleasc  ; 
cânta i lui Dumnezeu i viu va fi sufletul 
vostru !  

Ps. 21, 29.  
37. C  a auzit pe cei s raci Domnul i pe 
cei fereca i în obezi ai S i nu i-a urgisit.  

Ps. 33, 6.  
38. S -L laude pe El cerurile i p mântul, 
marea i toate câte se târ sc în ea.  

Ps. 96, 11; 147, 1; 148, 1-4.  
39. C  Dumnezeu va mântui Sionul i se 
vor zidi cet ile lui Iuda i vor locui acolo 
i-l vor mo teni pe el ;  

1 Cor. 3, 10.  
40. i semin ia credincio ilor Lui îl va 
st pâni pe el i cei ce iubesc numele Lui 
vor locui în el.  
PSALMUL 69 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia 
aminte ! Doamne, s -mi aju i mie 
gr be te-Te !  

Ps. 70, 12.  

2. S  se ru ineze i s  se înfrunte cei ce 
caut  sufletul meu ;  

Ps. 34, 4; 82, 17.  
3. S  se întoarc  înapoi i s  se ru ineze 
cei ce-mi voiesc mie rele ;  
4. Întoarc -se îndat  ru ina i cei ce-mi 
gr iesc mie : «Bine, bine !»  

Ps. 34, 21.  
5. S  se bucure i s  se veseleasc  de 
Tine  to i  cei  ce  Te  caut  pe  Tine,  
Dumnezeule, i s  zic  pururea cei ce 
iubesc mântuirea Ta : «Sl vit s  fie 
Domnul !»  
6. Iar eu s rac sunt i s rman, 
Dumnezeule, ajut -m  !  
7. Ajutorul meu i Izb vitorul meu e ti 
Tu, Doamne, nu z bovi !  

Ps. 39, 22-23.  
PSALMUL 70 
Al lui David. 
1. Spre Tine, Doamne, am n jduit, s  
nu fiu ru inat în veac.  

Ps. 30, 1.  
2. Întru dreptatea Ta, izb ve te-m i m  
scoate, pleac  urechea Ta c tre mine i 

 mântuie te.  
3. Fii mie Dumnezeu ap tor i loc 
înt rit, ca s  m  mântuie ti,  

Ps. 60, 3. Mat. 4, 6. Luc. 4, 10.  
4. C  înt rirea i sc parea mea e ti Tu.  

Ps. 90, 14.  
5. Dumnezeul meu, izb ve te-m  din 
mâna p tosului, din mâna c lc torului 
de lege i a celui ce face strâmb tate,  

Eccl. 8, 11. Evr. 2, 13.  
6. C  Tu e ti a teptarea mea, Doamne ; 
Domnul este n dejdea mea din tinere ile 
mele.  

Deut. 10, 21. Ps. 21, 9.  
7. Întru Tine m-am înt rit din pântece ; 
din pântecele maicii mele Tu e ti 
acoperitorul meu ; întru Tine este lauda 
mea pururea.  

Iez. 12, 6; 24, 27.  
8. Ca o minune m-am f cut multora, iar 
Tu e ti ajutorul meu cel tare.  

Ps. 50, 16.  
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9. S  se umple gura mea de lauda Ta, ca 
 laud slava Ta, toat  ziua mare cuviin a 

Ta.  
Ps. 68, 4. Is. 46, 4.  

10. Nu m  lep da la vremea b trâne ilor ; 
când va lipsi t ria mea, s  nu m  la i pe 
mine.  
11. C  au zis vr jma ii mei mie i cei ce 

zesc sufletul meu s-au sf tuit 
împreun ,  
12. Zicând : Dumnezeu l-a p sit pe el, 
urm ri i-l i-l prinde i pe el, c  nu este cel 
ce izb ve te.  

Ps. 69, 1.  
13. Dumnezeule, nu Te dep rta de la 
mine ; Dumnezeul meu, spre ajutorul 
meu ia aminte !  

Ps. 34, 4.  
14. S  se ru ineze i s  piar  cei ce 
def imeaz  sufletul meu, s  se îmbrace 
cu ru ine i înfruntare cei ce caut  s -mi 
fac  r u.  
15. Iar eu pururea voi n jdui spre Tine 
i voi înmul i lauda Ta.  

Sir. 43, 31-32.  
16. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toat  
ziua mântuirea Ta, al c ror nume nu-l 
cunosc.  
17. Intra-voi întru puterea Domnului ; 
Doamne, îmi voi aduce aminte numai de 
dreptatea Ta.  

Ps. 76, 11; 104, 1-2.  
18. Dumnezeule, m-ai înv at din 
tinere ile mele i eu i ast zi vestesc 
minunile Tale.  

Is. 46, 4.  
19. Pân  la b trâne e i c runte e,  
20. Dumnezeule, s  nu m  p se ti,  

Ie . 15, 11. Luc. 1, 49. Apoc. 17, 14.  
21. Ca s  vestesc bra ul T u la tot neamul 
ce va s  vin ,  

Ps. 67, 23.  
22. Puterea Ta i dreptatea Ta, 
Dumnezeule, pân  la cele înalte, 

re iile pe care le-ai f cut. Dumnezeule, 
cine este asemenea ie ?  

Deut. 32, 39.  
23. Multe necazuri i rele ai trimis asupra 
mea, dar întorcându-Te mi-ai dat via i 
din adâncurile p mântului iar i m-ai 
scos.  

Ps. 77, 41; 88, 18. Is. 12, 6.  
24. Înmul it-ai spre mine m rirea Ta i 
întorcându-Te m-ai mângâiat i din 
adâncurile p mântului iar i m-ai scos.  
25. C  eu voi l uda cu instrumente de 
cântare adev rul T u, Dumnezeule, 
cânta-voi ie din al ut , Sfântul lui Israel.  
26. Bucura-se-vor buzele mele când voi 
cânta ie i sufletul meu pe care l-ai 
mântuit.  
27. Înc i limba mea toat  ziua va rosti 
dreptatea Ta, când vor fi ru ina i i 
înfrunta i cei ce caut  s -mi fac  r u.  
PSALMUL 71 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, judecata Ta d -o 
împ ratului i dreptatea Ta fiului 
împ ratului,  

Is. 11, 5. Dan. 7, 27. Ioan 5, 22.  
2. Ca s  judece pe poporul T u cu 
dreptate i pe s racii T i cu judecat .  

Is. 32, 1.  
3. S  aduc  mun ii pace poporului T u i 
dealurile dreptate.  

3 Reg. 4, 24. Ef. 2, 14.  
4. Judeca-va pe s racii poporului i va 
milui pe fiii s racilor i va umili pe 
clevetitor.  

Ps. 44, 5. Is. 11, 4. Luc. 1, 70.  
5. i se vor teme de Tine cât va fi soarele 
i cât va fi luna din neam în neam.  

Ps. 88, 29. Ier. 31, 36.  
6. Pogorâ-se-va ca ploaia pe lân i ca 
pic turile ce cad pe p mânt.  

Jud. 6, 36-37. 2 Reg. 23, 4.  
7. R ri-va în zilele lui dreptatea i 
mul imea p cii, cât va fi luna.  

Is. 35, 1. Os. 14, 6.  
8. i va domni de la o mare pân  la alta i 
de la râu pân  la marginile lumii.  

3 Reg. 4, 21. Ps. 88, 25. Zah. 9, 10. Sir. 44, 24.  
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9. Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii 
i vr jma ii lui râna vor linge.  

Mih. 7, 17.  
10. Împ ra ii Tarsisului i insulele daruri 
vor aduce, împ ra ii arabilor i ai reginei 
Saba prinoase vor aduce.  

Ps. 44, 14; 67, 30. Is. 60, 6.  
11. i se vor închina lui to i împ ra ii 

mântului, toate neamurile vor sluji lui.  
Ps. 21, 32. Mal. 1, 31. Apoc. 21, 24.  

12. C  a izb vit pe s rac din mâna celui 
puternic i pe s rmanul care n-avea 
ajutor.  

Iov 29, 12.  
13. Va avea mil  de s rac i de s rman i 
sufletele s racilor va mântui ;  

Ioan 5, 7.  
14. De cam i de asuprire va sc pa 
sufletele lor i scump va fi numele lor 
înaintea lui.  

1 Reg. 26, 21.  
15. i va fi viu i se va da lui din aurul 
Arabiei i se vor ruga pentru el pururea ; 
toat  ziua îl vor binecuvânta pe el.  

Is. 53, 10. Evr. 7, 16.  
16. Fi-va bel ug de pâine pe p mânt 
pân -n vârful mun ilor ; pomii roditori se 
vor în a ca cedrii Libanului ; i vor 
înflori cei din cetate ca iarba p mântului.  

Is. 32, 20.  
17. Numele lui va d inui pe vecie ; cât va 
fi soarele va fi pomenit numele lui.  

Is. 27, 6. Os. 14, 6. Zah. 10, 8.  
18. Se vor binecuvânta întru el toate 
semin iile p mântului, toate neamurile îl 
vor ferici pe el.  
19. Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, 
singurul Care face minuni.  

Fac. 12, 3; 22, 18; 26, 4. Fapt. 10, 25. Gal. 3, 8, 16.  
20. Binecuvântat este numele slavei Lui 
în veac i în veacul veacului.  

1 Paral. 16, 36. Iov 5, 9. Ps. 105, 48; 135, 4. Luc. 1, 68.  
21. Tot p mântul se va umple de slava 
Lui. Amin. Amin.  

Is. 6, 3.  
PSALMUL 72 

Al lui Asaf. 
1. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, 
cu cei drep i la inim .  

Ps. 63, 11; 99, 4. Mat. 5, 8. Ioan 1, 47.  
2.  Iar  mie,  pu in  a  fost  de  nu  mi-au  
alunecat picioarele, pu in a fost de nu s-
au poticnit pa ii mei.  
3. C  am pizmuit pe cei f  de lege, 
când vedeam pacea p to ilor.  

Iov 21, 7. Ps. 36, 1. Pild. 3, 31. Ier. 12, 1.  
4. C  n-au necazuri pân  la moartea lor i 
tari sunt când lovesc ei.  

Iov 21, 9.  
5. De osteneli omene ti n-au parte i cu 
oamenii nu sunt biciui i.  
6. Pentru aceea îi st pâne te pe ei 
mândria i se îmbrac  cu nedreptatea i 
silnicia.  

Ps. 36, 35. Sir. 13, 4-5.  
7. Din r utatea lor iese nedreptatea i 
cugetele inimii lor ies la iveal .  

Iov 15, 27.  
8. Gândesc i vorbesc cu vicle ug, 
nedreptate gr iesc de sus.  
9. Pân  la cer ridic  gura lor i cu limba 
lor str bat p mântul.  

Sir. 13, 28. Iuda 1, 16.  
10. Pentru aceasta poporul meu se ia 
dup  ei i g se te c  ei sunt plini de zile 
bune  
11. i zice : «Cum ? tie aceasta 
Dumnezeu ? Are cuno tin  Cel Preaînalt 
?  

Ps. 9, 31; 93, 7.  
12. Iat , ace tia sunt p to i i sunt 
îndestula i. Ve nic sunt boga i».  
13. Iar eu am zis : «Deci, în de ert am 
fost drept la inim i mi-am sp lat întru 
cele nevinovate mâinile mele,  

Iov 9, 30. Mal. 3, 13-14.  
14. C  am fost lovit toat  ziua i mustrat 
în fiecare diminea ».  
15. Dac  a  fi gr it a a, iat  a  fi c lcat 
leg mântul neamului fiilor T i.  
16. i m  fr mântam s  pricep aceasta, 
dar anevoios lucru este înaintea mea.  
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17. Pân  ce am intrat în loca ul cel sfânt 
al lui Dumnezeu i am în eles sfâr itul 
celor r i :  
18. Într-adev r pe drumuri viclene i-ai 
pus pe ei i i-ai doborât când se în au.  

Iov 21, 16-17; 24, 24. Ps. 88, 36. Pild. 14, 32.  
19.  Cât  de  iute  i-ai  pustiit  pe  ei  !  S-au  
stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor.  
1 Reg. 25, 29. Iov 15, 32; 20, 8; 21, 30. Ps. 51, 5. În el. 3, 

17.  
20. Ca visul celui ce se de teapt , 
Doamne, în cetatea Ta chipul lor de 
nimic l-ai f cut.  

Iov 21, 16-17. Is. 29, 7.  
21. De aceea s-a bucurat inima mea i 

runchii mei s-au potolit.  
22. C  eram f  de minte i nu tiam ; ca 
un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt 
pururea cu Tine.  

Ioan 12, 16.  
23. Apucatu-m-ai de mâna mea cea 
dreapt . Cu sfatul T u m-ai pov uit i cu 
slav  m-ai primit.  

Is. 41, 13. Ioan 6, 67-68.  
24. C  pe cine am eu în cer afar  de Tine 
? i afar  de Tine, ce am dorit pe p mânt 
?  
25. Stinsu-s-a inima mea i trupul meu, 
Dumnezeul inimii mele i partea mea, 
Dumnezeule, în veac.  

Ps. 15, 5. Ioan 4, 14.  
26. C  iat  cei ce se dep rteaz  de Tine 
vor  pieri  ;  nimicit-ai  pe  tot  cel  ce  se  
leap  de Tine.  

Plâng. 3, 24.  
27. Iar mie a m  lipi de Dumnezeu bine 
este, a pune în Domnul n dejdea mea, ca 

 vestesc toate laudele Tale în por ile 
fiicei Sionului.  

Ier. 17, 13. Iez. 23, 3. Os. 7, 13.  
PSALMUL 73 
Al lui Asaf. 
1. Pentru ce m-ai lep dat, Dumnezeule, 
pân  în sfâr it ? Aprinsu-s-a inima Ta 
peste oile p unii Tale.  

Ps. 43, 25; 99, 2. Ier. 14, 19.  

2. Adu- i aminte de poporul T u, pe care 
l-ai câ tigat de la început.  

Ioil 4, 21.  
3. Izb vit-ai toiagul mo tenirii Tale, 
muntele Sionului, acesta în care ai locuit.  

Ps. 67, 17. Ioil 4, 16.  
4. Ridic  mâinile Tale împotriva 
mândriilor lor, pân  la sfâr it, c  r u a 

cut vr jma ul în locul cel sfânt al T u.  
Ier. 2, 15.  

5. i s-au f lit cei ce Te ur sc pe Tine în 
mijlocul locului de pr znuire al T u, pus-
au semnele lor drept semne ;  
6. Sf râmat-au intrarea cea de deasupra.  
7. Ca în codru cu topoarele au t iat u ile 
loca ului T u, cu topoare i ciocane l-au 
sf râmat.  

4 Reg. 25, 9.  
8. Ars-au cu foc loca ul cel sfânt al T u, 
pân  la p mânt ; spurcat-au locul numelui 

u.  
9. Zis-au în inima lor împreun  cu 
neamul lor : «Veni i s  ardem toate 
locurile de pr znuire ale lui Dumnezeu de 
pe p mânt».  

1 Reg. 3, 1. Plâng. 2, 9.  
10. Semnele noastre nu le-am v zut ; nu 
mai  este  profet  i  pe  noi  nu  ne  va  mai  
cunoa te.  
11. Pân  când, Dumnezeule, Te va oc rî 
vr jma ul, pân  când va huli potrivnicul 
numele T u, pân  în sfâr it ?  
12. Pentru ce întorci mâna Ta i dreapta 
Ta din sânul T u, pân  în sfâr it ?  
13. Dar Dumnezeu, Împ ratul nostru 
înainte de veac, a f cut mântuire în 
mijlocul p mântului.  

Ie . 14, 21; 15, 10. Iez. 29, 3.  
14. Tu ai desp it, cu puterea Ta, marea ; 
Tu ai zdrobit capetele balaurilor din ap  ;  
15.  Tu  ai  sf râmat  capul  balaurului  ;  
datu-l-ai pe el mâncare popoarelor 
pustiului.  

Ie . 17, 5-6. Num. 20, 10-11. Iosua 3, 13. Ps. 103, 10.  
16. Tu ai deschis izvoare i pâraie ; Tu ai 
secat râurile Itanului.  
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17. A Ta este ziua i a Ta este noaptea. 
Tu ai întocmit lumina i soarele.  

Fac. 8, 22.  
18. Tu ai f cut toate marginile 

mântului ; vara i prim vara Tu le-ai 
zidit.  

Plâng. 3, 61.  
19. Adu- i aminte de aceasta : Vr jma ul 
a oc rât pe Domnul i poporul cel f  de 
minte a hulit numele T u.  
20. S  nu dai fiarelor sufletul ce Te laud  
pe Tine ; sufletele s racilor T i s  nu le 
ui i pân  în sfâr it.  
21. Caut  spre leg mântul T u, c  s-au 
umplut ascunzi urile p mântului de 
locuin ele f delegilor.  

Luc. 11, 27.  
22. S  nu se întoarc  ru inat cel umilit ; 

racul i s rmanul s  laude numele T u.  
Is. 49, 4. Iez. 39, 25.  

23. Scoal -Te, Dumnezeule, ap  
pricina  Ta  ;  adu- i  aminte  de  ocara  de  
fiecare zi, cu care Te necinste te cel f  
de minte.  
24. Nu uita strig tul vr jma ilor T i ! 

zvr tirea celor ce Te ur sc pe Tine se 
urc  pururea spre Tine.  
PSALMUL 74 
Al lui Asaf. 
1. L uda-Te-vom pe Tine, Dumnezeule, 

uda-Te-vom i vom chema numele T u.  
Ps. 9, 1; 43, 2.  

2. Voi spune toate minunile Tale. «Când 
va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate 
voi judeca.  
3. Cutremuratu-s-a p mântul i to i cei ce 
locuiesc pe el ; Eu am înt rit stâlpii lui».  

Ps. 45, 6.  
4.  i  am  zis  celor  f  de  lege  :  «Nu  
face i f delege !» i p to ilor : «Nu 
în i fruntea !  
5. Nu ridica i la în ime fruntea voastr , 

 nu gr i nedreptate împotriva lui 
Dumnezeu».  
6. C  nici de la r rit, nici de la apus, 
nici din mun ii pustiei, nu vine ajutorul ;  

7. Ci Dumnezeu este judec torul ; pe 
unul îl smere te i pe altul îl înal .  

Dan. 2, 21; 5, 21.  
8. Paharul este în mâna Domnului, plin 
cu vin curat bine-mirositor, i îl trece de 
la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a 

rsat ; din ea vor bea to i p to ii 
mântului.  

Ps. 59, 3. Is. 51, 22.  
9. Iar eu m  voi bucura în veac, cânta-voi 
Dumnezeului lui Iacob.  
10. i toate frun ile p to ilor voi zdrobi 
i se va în a fruntea dreptului.  

PSALMUL 75 
Al lui Asaf. 
1. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu ; în 
Israel mare este numele Lui.  
2. C  s-a f cut în Ierusalim locul Lui i 
loca ul Lui în Sion.  

1 Ezd. 1, 3.  
3. Acolo a zdrobit t ria arcurilor, arma i 
sabia i r zboiul.  

Ps. 45, 9. Is. 9, 4.  
4. Tu luminezi minunat din mun ii cei 
ve nici.  
5. Tulburatu-s-au to i cei nepricepu i la 
inim , dormit-au somnul lor i to i cei 

zboinici nu i-au mai g sit mâinile.  
Jud. 5, 19.  

6. De certarea Ta, Dumnezeule al lui 
Iacob, au încremenit c re ii pe cai.  

Jud. 5, 22.  
7.  Tu  înfrico tor  e ti  i  cine  va  sta  
împotriva mâniei Tale ?  

Ps. 89, 7. Sir. 1, 7.  
8. Din cer ai f cut s  se aud  judecat  ; 

mântul s-a temut i s-a lini tit,  
Apoc. 6, 17.  

9. Când s-a ridicat la judecat  Dumnezeu, 
ca s  mântuiasc  pe to i blânzii 

mântului.  
10. C  gândul omului Te va l uda i 
amintirea gândului Te va pr znui.  

Iez. 28, 22-23.  
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11. Face i f duin e i le împlini i 
Domnului Dumnezeului vostru. To i cei 
dimprejurul Lui vor aduce daruri  

Ps. 60, 8.  
12. Celui înfrico tor i Celui ce ia 
duhurile c peteniilor, Celui înfrico tor 
împ ra ilor p mântului.  

1 Reg. 14, 15. Iov 12, 24. Apoc. 19, 15.  
PSALMUL 76 
Al lui Asaf. 
1.  Cu  glasul  meu  c tre  Domnul  am  
strigat, cu glasul meu c tre Dumnezeu i 
a c utat spre mine.  
2. În ziua necazului meu pe Dumnezeu 
am c utat ; chiar i noaptea mâinile mele 
stau întinse înaintea Lui i n-am sl bit ; 
sufletul n-a vrut s  se mângâie.  

2 Paral. 20, 3. Ps. 49, 13.  
3. Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu i 
m-am  cutremurat  ;  gândit-am  i  a  sl bit  
duhul meu.  

Ps. 17, 7-8.  
4. Ochii mei au luat-o înainte, treji ; 
tulburatu-m-am i n-am gr it.  
5. Gândit-am la zilele cele de demult i 
de  anii  cei  ve nici  mi-am adus  aminte  i  
cugetam ;  

Ps. 76, 11; 142, 5.  
6.  Noaptea  în  inima  mea  gândeam  i  se  
fr mânta duhul meu zicând :  

Ps. 12, 2. Is. 26, 9.  
7. Oare, în veci m  va lep da Domnul i 
nu va mai binevoi în mine ?  

Ps. 12, 2; 84, 5. Plâng. 3, 31.  
8. Oare, pân  în sfâr it m  va lipsi de 
mila Lui, din neam în neam ?  
9. Oare, va uita s  Se milostiveasc  
Dumnezeu ? Sau va închide în mâinile 
Lui îndur rile Sale ?  

Marc. 4, 38.  
10.  i  am  zis  :  Acum  am  început  s  
în eleg ; aceasta este schimbarea dreptei 
Celui Preaînalt.  

Is. 41, 10. Plâng. 3, 28.  

11. Adusu-mi-am aminte de lucrurile 
Domnului  i-mi  voi  aduce  aminte  de  
minunile Tale, dintru început.  

Deut. 4, 9; 32, 7. Ps. 70, 17; 76, 5; 104, 2.  
12. i voi cugeta la toate lucrurile Tale i 
la faptele Tale m  voi gândi.  
13. Dumnezeule, în sfin enie este calea 
Ta. Cine este Dumnezeu mare ca 
Dumnezeul nostru ? Tu e ti Dumnezeu, 
Care faci minuni !  

Ps. 88, 8.  
14. Cunoscut  ai f cut între popoare 
puterea Ta. Izb vit-ai cu bra ul T u 
poporul T u, pe fiii lui Iacob i ai lui 
Iosif.  

Ie . 14, 19. Luc. 1, 51.  
15. V zutu-Te-au apele, Dumnezeule, 

zutu-Te-au apele i s-au sp imântat i 
s-au tulburat adâncurile.  

Ie . 14, 21, 24. Ps. 96, 4.  
16. Glas au dat norii c  s ge ile Tale trec.  
17. Glasul tunetului T u în vârtej, 
luminat-au fulgerele Tale lumea, 
cl tinatu-s-a i s-a cutremurat p mântul.  

Iov 37, 5. Avac. 3, 10.  
18. În mare este calea Ta i c rile Tale 
în ape multe i urmele Tale nu se vor 
cunoa te.  

Iov 38, 16. Avac. 3, 15.  
19. Pov uit-ai ca pe ni te oi pe poporul 

u, cu mâna lui Moise i a lui Aaron.  
Ie . 14, 15; 15, 13. Ps. 79, 1. Mih. 6, 4.  

PSALMUL 77 
Al lui Asaf. 
1. Lua i aminte, poporul meu, la legea 
mea, pleca i urechile voastre spre 
graiurile gurii mele.  
2. Deschide-voi în pilde gura mea, spune-
voi cele ce au fost dintru început,  

Ps. 48, 4. Mat. 3, 35.  
3. Câte am auzit i am cunoscut i câte 

rin ii no tri ne-au înv at.  
Ps. 43, 2.  

4. Nu s-au ascuns de la fiii lor, din neam 
în neam,  

Ioil 1, 3.  
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5. Vestind laudele Domnului i puterile 
Lui i minunile pe care le-a f cut.  

Deut. 4, 9; 6, 7.  
6. i a ridicat m rturie în Iacob i lege a 
pus în Israel.  
7. Câte a poruncit p rin ilor no tri ca s  
le arate pe ele fiilor lor, ca s  le cunoasc  
neamul ce va s  vin ,  
8. Fiii ce se vor na te i se vor ridica, i le 
vor vesti fiilor lor,  

Deut. 32, 5. Iez. 2, 3. Os. 7, 11.  
9. Ca s i pun  în Dumnezeu n dejdea 
lor i s  nu uite binefacerile lui 
Dumnezeu i poruncile Lui s  le in ,  

Jud. 8, 1-2; 12, 1. Is. 7, 2.  
10. Ca s  nu fie ca p rin ii lor neam 
înd tnic i r zvr tit,  

4 Reg. 17, 15.  
11. Neam care nu i-a îndreptat inima sa 
i nu i-a încredin at lui Dumnezeu duhul 
u.  

12. Fiii lui Efraim, arca i înarma i, întors-
au spatele, în zi de r zboi.  

Is. 19, 11.  
13. N-au p zit leg mântul lui Dumnezeu 
i în legea Lui n-au vrut s  umble.  

Ie . 14, 21. Iosua 4, 23. Ps. 105, 9.  
14. i au uitat facerile Lui de bine i 
minunile Lui, pe care le-a ar tat lor,  

Ie . 13, 21; 40, 38. Ps. 104, 39. În el. 18, 3.  
15. Minunile pe care le-a f cut înaintea 

rin ilor lor, în p mântul Egiptului, în 
câmpia Taneos.  

Ie . 17, 6.  
16. Despicat-a marea i i-a trecut pe ei ; 
st tut-au apele ca un zid ;  

Num. 20, 10-11. Ps. 104, 41. Is. 48, 21. Avac. 3, 9. În el. 
10, 19; 11, 4. 1 Cor. 10, 4.  

17. Pov uitu-i-a pe ei cu nor ziua i toat  
noaptea cu lumin  de foc ;  
18. Despicat-a piatr  în pustie i i-a 
ad pat pe ei cu bog ie de ap .  

Num. 11, 4. Ps. 105, 14. 1 Cor. 10, 9.  
19. Scos-a ap  din piatr i au curs apele 
ca ni te râuri.  

Evr. 3, 8.  

20. Dar ei înc  au gre it înaintea Lui, 
am rât-au pe Cel Preaînalt, în loc f  de 
ap .  
21. i au ispitit pe Dumnezeu în inimile 
lor, cerând mâncare sufletelor lor.  

Num. 11, 1.  
22. i au gr it împotriva lui Dumnezeu i 
au zis : «Va putea, oare, Dumnezeu s  

teasc  mas  în pustiu ?»  
23. - Pentru c  a lovit piatra i au curs 
ape i pâraiele s-au umplut de ap .  
24. «Oare, va putea da i pâine, sau va 
putea întinde mas  poporului S u ?»  

Ie . 16, 4, 14. Num. 11, 7. Deut. 8, 16. În el. 16, 2, 20. 
Ioan 6, 31, 49. 1 Cor. 10, 3.  

25. Pentru aceasta a auzit Domnul i S-a 
mâniat i foc s-a aprins peste Iacob i 
mânie s-a suit peste Israel.  
26. C ci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-
au n jduit în izb virea Lui.  

Ie . 16, 13. Num. 11, 31. Ps. 104, 40.  
27. i a poruncit norilor de deasupra i 

ile cerului le-a deschis  
28. i a plouat peste ei man  de mâncare 
i pâine cereasc  le-a dat lor.  

29. Pâine îngereasc  a mâncat omul ; 
bucate le-a trimis lor din destul.  
30. Poruncit-a El, din cer, vânt dinspre 

rit i a adus cu puterea Lui vânt 
dinspre miaz zi.  

Num. 11, 33.  
31. i a plouat peste ei ca pulberea 

rnuri i ca nisipul m rii p ri 
zbur toare.  
32. i au c zut în mijlocul taberei lor, 
împrejurul corturilor lor.  

Deut. 1, 32.  
33.  i  au  mâncat  i  s-au  s turat  foarte  i  
pofta lor i-au împlinit-o.  
34. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau 
i mâncarea le era înc  în gura lor,  

35. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat 
peste ei i a ucis pe cei s tui ai lor i pe 
cei ale i ai lui Israel i-a doborât.  
36. Cu toate acestea înc  au mai p tuit 
i n-au crezut în minunile Lui.  
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37. i s-au stins în de ert ciune zilele lor 
i anii lor degrab .  

38. Când îi ucidea pe ei, Îl c utau i se 
întorceau i reveneau la Dumnezeu.  
39. i i-au adus aminte c  Dumnezeu 
este ajutorul lor i Dumnezeul Cel 
Preaînalt este izb vitorul lor.  

Iac. 4, 14.  
40. Dar L-au în elat pe El, cu gura lor i 
cu limba lor L-au min it.  

Num. 14, 22.  
41. În inima lor n-au fost drep i cu El, 
nici n-au crezut în leg mântul Lui.  
42. Iar El este îndur tor, va cur i 

catele i nu-i va nimici.  
43. Î i va întoarce de multe ori mânia Lui 
i nu va aprinde toat  urgia Lui.  

44.  i-a  adus  aminte  c  trup  sunt  ei,  
suflare ce trece i nu se mai întoarce.  

Ie . 4, 9; 7, 20. Ps. 104, 29.  
45. De câte ori L-au am rât în pustiu, L-
au mâniat în p mânt f  de ap  ?  

Ie . 8, 6, 24. Ps. 104, 31.  
46. i s-au întors i au ispitit pe 
Dumnezeu i pe Sfântul lui Israel L-au 
înt râtat.  

Ie . 10, 13-14. Ps. 104, 34.  
47. Nu i-au adus aminte de bra ul Lui, 
de ziua în care i-a izb vit pe ei din mâna 
asupritorului.  

Ie . 9, 23, 25. Ps. 104, 33. În el. 16, 16.  
48. C  a f cut în Egipt semnele Lui i 
minunile Lui în câmpia Taneos :  
49. El a pref cut în sânge râurile lor i 
apele lor, ca s  nu bea.  
50. El a trimis asupra lor t uni i i-a 
mâncat pe ei ; i broa te i i-a pr dit pe 
ei.  

Ie . 9, 3, 6.  
51. Dat-a stric ciunii rodul lor i 
ostenelile lor, l custelor.  

Ie . 11, 5; 12, 29. Ps. 104, 36; 134, 8.  
52. B tut-a cu grindin  via lor i duzii lor 
cu piatr .  

Ie . 12, 37-38; 13, 18.  

53. Dat-a grindinii dobitoacele lor i 
averea lor focului.  
54. Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui ; 
mânie, urgie i necaz trimis-a prin îngeri 
nimicitori.  
55. F cut-a cale mâniei Lui ; n-a cru at de 
moarte sufletele lor i dobitoacele lor 
mor ii le-a dat.  

Iosua 13, 6-7.  
56.  Lovit-a  pe  to i  cei  întâi-n scu i  din  
Egipt, pârga ostenelilor lor, în loca urile 
lui Ham.  
57. Ridicat-a ca pe ni te oi pe poporul 

u  i  i-a  dus  pe  ei,  ca  pe  o  turm ,  în  
pustiu.  

Is. 63, 10.  
58. Pov uitu-i-a pe ei cu n dejde i nu s-
au înfrico at i pe vr jma ii lor i-a 
acoperit marea.  

Deut. 32, 16.  
59. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfin eniei 
Lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta 
Lui.  
60. Izgonit-a dinaintea lor neamuri i le-a 
dat lor prin sor i p mântul de mo tenire ;  

Ie . 29, 43. 1 Reg. 4, 11. Ier. 7, 14.  
61. i a a ezat în corturile lor semin iile 
lui Israel.  

1 Reg. 4, 21.  
62.  Dar  ei  au  ispitit  i  au  am rât  pe  
Dumnezeul Cel Preaînalt i poruncile Lui 
nu le-au p zit.  
63. i s-au întors i au c lcat leg mântul 
ca i p rin ii lor, întorsu-s-au ca un arc 
strâmb.  

Iov 27, 15.  
64. i L-au mâniat pe El cu în imile lor 
i cu idolii lor L-au înt râtat pe El.  

1 Reg. 4, 11.  
65.  Auzit-a  Dumnezeu i  S-a  mâniat  i  a  
urgisit foarte pe Israel.  
66. A lep dat cortul S u din ilo, loca ul 
Lui, în care a locuit printre oameni.  

1 Reg. 5, 6; 6, 4.  
67. i a robit t ria lor i frumuse ea lor a 
dat-o în mâinile vr jma ului.  
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68. i a dat sabiei pe poporul S u i de 
mo tenirea Lui n-a inut seama.  
69. Pe tinerii lor i-a mistuit focul i 
fecioarele lor n-au fost înconjurate cu 
cinste.  
70. Preo ii lor de sabie au c zut i 

duvele lor nu vor plânge.  
1 Reg. 16, 11. 2 Reg. 7, 8.  

71. i S-a de teptat Domnul ca cel ce 
doarme, ca un viteaz ame it de vin,  

2 Reg. 5, 2. 1 Paral. 11, 2.  
72. i a lovit din spate pe vr jma ii S i ; 
ocar  ve nic  le-a dat lor.  
73. i a lep dat cortul lui Iosif i semin ia 
lui Efraim n-a ales-o ;  
74. Ci a ales semin ia lui Iuda, Muntele 
Sion, pe care l-a iubit.  
75. i a zidit loca ul S u cel sfânt, ca 
în imea cerului ; pe p mânt l-a 
întemeiat pe el în veac.  
76.  i  a  ales  pe  David  robul  S u  i  l-a  
luat pe el de la turmele oilor.  
77. De lâng  oile ce nasc l-a luat pe el, ca 

 pasc  pe Iacob, poporul S u, i pe 
Israel, mo tenirea Sa.  
78. i i-a p scut pe ei întru ner utatea 
inimii lui i în priceperea mâinii lui i-a 
pov uit pe ei.  
PSALMUL 78 
Al lui Asaf. 
1. Dumnezeule, intrat-au neamurile în 
mo tenirea Ta, pâng rit-au loca ul T u 
cel sfânt, f cut-au din Ierusalim ruin .  

Is. 63, 18; 64, 9. Ier. 9, 11; 12, 8.  
2. Pus-au cadavrele robilor T i mâncare 

rilor cerului, trupurile celor cuvio i 
ai T i, fiarelor p mântului.  

1 Mac. 7, 17.  
3. V rsat-au sângele lor ca apa împrejurul 
Ierusalimului i nu era cine s -i îngroape.  

Iez. 24, 7.  
4. F cutu-ne-am ocar  vecinilor no tri, 
batjocur i râs celor dimprejurul nostru.  

Ps. 43, 15.  

5. Pân  când, Doamne, Te vei mânia 
pân  în sfâr it ? Pân  când se va aprinde 
ca focul mânia Ta ?  

Ps. 84, 5; 88, 46.  
6. Vars  mânia Ta peste neamurile care 
nu Te cunosc i peste împ iile care n-
au chemat numele T u.  

Ier. 10, 25. Plâng. 3, 66.  
7. C  au mâncat pe Iacob i locul lui l-au 
pustiit.  
8. S  nu pomene ti f delegile noastre 
cele de demult ; degrab  s  ne întâmpine 
pe noi îndur rile Tale, c  am s cit 
foarte.  

Lev 26, 45. Is. 64, 8.  
9. Ajut -ne nou , Dumnezeule, 
Mântuitorul nostru, pentru slava numelui 

u ; Doamne, izb ve te-ne pe noi i 
cur te p catele noastre pentru numele 

u.  
Ps. 24, 10.  

10. Ca nu cumva s  zic  neamurile : 
«Unde este Dumnezeul lor ?» S  se 
cunoasc  între neamuri, înaintea ochilor 
no tri,  

Ps. 41, 3. Mih. 7, 10. Ioil 2, 17.  
11. R zbunarea sângelui v rsat, al robilor 

i ; s  intre înaintea Ta suspinul celor 
fereca i.  

3 Reg. 8, 49. Ps. 101, 21.  
12. Dup  m re ia bra ului T u, p ze te pe 
fiii celor omorâ i.  

Is. 65, 6-7. Luc. 6, 38.  
13. R spl te te vecinilor no tri de apte 
ori, în sânul lor, ocara lor cu care Te-au 
oc rât pe Tine, Doamne.  

Ps. 99, 2.  
14. Iar noi, poporul T u i oile p unii 
Tale, m rturisi-ne-vom ie, în veac, din 
neam în neam vom vesti lauda Ta.  
PSALMUL 79 
Al lui Asaf. 
1. Cel ce pa ti pe Israel, ia aminte ! Cel 
ce pov uie ti ca pe o oaie pe Iosif,  

Ps. 76, 19. Ioan 10, 11.  
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2. Cel ce ezi pe heruvimi, arat -Te 
înaintea lui Efraim i Veniamin i 
Manase.  

Num. 2, 18. Ps. 46, 8. Is. 7, 2; 37, 16.  
3. De teapt  puterea Ta i vino s  ne 
mântuie ti pe noi.  

Ps. 30, 16.  
4. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi i 
arat  fa a Ta, i ne vom mântui !  
5. Doamne, Dumnezeul puterilor, pân  
când Te vei mânia de ruga robilor T i ?  

3 Reg. 22, 27. Ps. 101, 10. Is. 30, 20.  
6. Ne vei hr ni pe noi cu pâine de lacrimi 
i ne vei ad pa cu lacrimi, peste m sur  ?  

Ps. 43, 13, 15.  
7. Pusu-ne-ai în ceart  cu vecinii no tri i 
vr jma ii no tri ne-au batjocorit pe noi.  
8. Doamne, Dumnezeul puterilor, 
întoarce-ne pe noi i arat  fa a Ta i ne 
vom mântui.  
Ie . 15, 17. Ps. 43, 3. Mat. 21, 33. Marc. 12, 1. Luc. 20, 9.  

9. Via din Egipt ai mutat-o ; izgonit-ai 
neamuri i ai r dit-o pe ea.  
10. Cale ai f cut înaintea ei i ai r dit 

cinile ei i s-a umplut p mântul.  
11. Umbra ei i ml di ele ei au acoperit 
cedrii lui Dumnezeu.  

Ie . 23, 31.  
12. Întins-a vi ele ei pân  la mare i pân  
la râu l starele ei.  

1 Ezd. 9, 9. Is. 5, 5.  
13.  Pentru  ce  ai  d râmat  gardul  ei  i  o  
culeg pe ea to i cei ce trec pe cale ?  

4 Reg. 17, 6; 25, 1. Ps. 57, 31.  
14. A stricat-o pe ea mistre ul din p dure 
i porcul s lbatic a p scut-o pe ea.  

Plâng. 3, 50.  
15. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, 
caut  din cer i vezi i cerceteaz  via 
aceasta,  

Is. 5, 7.  
16. i o des vâr te pe ea, pe care a 

dit-o dreapta Ta, i pe fiul omului pe 
care l-ai înt rit ie.  
17. Ars  a fost în foc i smuls , dar de 
cercetarea fe ei Tale ei vor pieri.  

Luc. 1, 66.  

18. S  fie mâna Ta peste b rbatul dreptei 
Tale i peste fiul omului pe care l-ai 
înt rit ie.  
19. i nu ne vom dep rta de Tine ; ne vei 
da via i numele T u vom chema.  
20. Doamne, Dumnezeul puterilor, 
întoarce-ne pe noi i arat  fa a Ta i ne 
vom mântui.  
PSALMUL 80 
Al lui Asaf. 
1. Bucura i-v  de Dumnezeu, ajutorul 
nostru ; striga i Dumnezeului lui Iacob !  
2. Cânta i psalmi i bate i din timpane ; 
cânta i dulce din psaltire i din al ut  !  
3. Suna i din trâmbi , la lun  nou , în 
ziua cea binevestit  a s rb torii noastre !  

Lev 23, 24. Num. 10, 10.  
4. C  porunc  pentru Israel este i 
orânduire a Dumnezeului lui Iacob. 

rturie a pus în Iosif, când a ie it din 
mântul Egiptului, i a auzit limba pe 

care n-o tia :  
Ie . 23, 17.  

5. «Luat-am sarcina de pe umerii lui, c  
mâinile lui au robit la co uri.  
6.  Întru  necaz  M-ai  chemat  i  te-am  
izb vit, te-am auzit în mijlocul furtunii i 
te-am cercat la apa cert rii.  
7. Ascult , poporul Meu, i- i voi 

rturisi ie, Israele : De M  vei asculta 
pe Mine,  

Ie . 17, 6-7. Deut. 32, 51.  
8. Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te 
vei închina la dumnezeu str in,  

Ie . 20, 1-2. Ps. 49, 7.  
9. C  Eu sunt Domnul Dumnezeul t u, 
Cel ce te-am scos din p mântul Egiptului. 
Deschide gura i o voi umple pe ea.  
10. Dar n-a ascultat poporul Meu glasul 
Meu i Israel n-a c utat la Mine.  

Ie . 22, 2. Deut. 5, 6.  
11. i i-am l sat s  umble dup  dorin ele 
inimilor lor i au mers dup  cugetele lor.  

Iez. 20, 25.  
12. De M-ar fi ascultat poporul Meu, de 
ar fi umblat Israel în c ile Mele,  
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Fapt. 14, 16. Rom. 1, 28.  
13. I-a  fi supus de tot pe vr jma ii lor i 

 fi pus mâna Mea pe asupritorii lor.  
Lev 26, 3. Deut. 5, 29. Is. 48, 18. Bar. 3, 13.  

14. Vr jma ii Domnului L-au min it pe 
El, dar le va veni timpul lor, în veac.  
15. C  Domnul i-a hr nit pe ei din grâul 
cel mai ales i cu miere din stânc  i-a 

turat pe ei».  
PSALMUL 81 
Al lui Asaf. 
1. Dumnezeu a stat în dumnezeiasc  
adunare i în mijlocul dumnezeilor va 
judeca.  

Ie . 22, 8.  
2. Pân  când ve i judeca cu nedreptate i 
la fe ele p to ilor ve i c uta ?  

Deut. 1, 17. 2 Paral. 19, 6.  
3. Judeca i drept pe orfan i pe s rac i 
face i dreptate celui smerit, celui s rman.  

Deut. 16, 18; 24, 17. 2 Paral. 19, 6.  
4. Mântui i pe cel s rman i pe cel s rac ; 
din mâna p tosului, izb vi i-i.  

Pild. 24, 11. Is. 1, 17.  
5. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au 
priceput, ci în întuneric umbl  ; stricase-
vor toate rânduielile p mântului.  

În el. 4, 18. 1 Ioan 1, 6.  
6. Eu am zis : «Dumnezei sunte i i to i 
fii ai Celui Preaînalt».  

Ioan 10, 34.  
7. Dar voi ca ni te oameni muri i i ca 
unul din c petenii c de i.  

Iez. 31, 14. Sir. 40, 4.  
8. Scoal -Te, Dumnezeule, judec  

mântul, c  toate neamurile sunt ale 
Tale.  

Ps. 2, 7. Evr. 1, 2.  
PSALMUL 82 
Al lui Asaf. 
1. Dumnezeule, cine se va asem na ie ? 

 nu taci, nici s  Te lini te ti, 
Dumnezeule !  

Ps. 108, 1.  
2. C  iat , vr jma ii T i s-au înt râtat i 
cei ce Te ur sc au ridicat capul.  

3. Împotriva poporului T u au lucrat cu 
vicle ug i s-au sf tuit împotriva sfin ilor 

i.  
Mat. 26, 4.  

4.  Zis-au  :  «Veni i  s -i  pierdem  pe  ei  
dintre neamuri i s  nu se mai 
pomeneasc  numele lui Israel».  
5. C  s-au sf tuit într-un gând împotriva 
lui. Împotriva Ta leg mânt au f cut :  

Ier. 11, 19. Fapt. 14, 5.  
6. Loca urile Idumeilor i Ismaelitenii, 
Moabul i Agarenii,  

1 Paral. 5, 10. Ioan 10, 34.  
7. Gheval i Amon i Amalic i cei de alt 
neam, cu cei ce locuiesc în Tir.  

Iosua 13, 5. Iez. 27, 9.  
8.  C i  Asur  a  venit  împreun  cu  ei,  
ajutat-au fiilor lui Lot.  

Fac. 19, 36-37.  
9. F -le lor ca lui Madian i lui Sisara i 
ca lui Iavin, la râul Chi on.  

Jud. 4, 15-16, 23; 7, 21. Is. 10, 26.  
10. Pierit-au în Endor ; f cutu-s-au ca 
gunoiul pe p mânt.  

Jud. 7, 22. 2 Reg. 22, 43.  
11. Pune pe c peteniile lor ca pe Oriv i 
Zev i Zevel i Salmana, pe toate 

peteniile lor, care au zis : «S  
mo tenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu».  

Jud. 7, 25; 8, 12, 21. Iez. 35, 10.  
12. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o 
roat , ca trestia în fa a vântului,  
13. Ca focul care arde p durea, ca v paia 
care arde mun ii,  

Ps. 1, 4; 17, 45. Is. 17, 13.  
14. A a alung -i pe ei, în viforul T u i în 
urgia Ta.  
15. Umple fe ele lor de ocar i vor c uta 
fa a Ta, Doamne.  
16. S  se ru ineze i s  se tulbure în 
veacul veacului i s  fie înfrunta i i s  
piar .  
17. i s  cunoasc  ei c  numele T u este 
Domnul.  Tu  singur  e ti  Cel  Preaînalt  
peste tot p mântul.  

Jud. 5, 31. Ps. 69, 2-3. Is. 64, 1.  
PSALMUL 83 
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Al fiilor lui Core. 
1. Cât de iubite sunt loca urile Tale, 
Doamne al puterilor !  
2. Dore te i se sfâr te sufletul meu 
dup  cur ile Domnului ; inima mea i 
trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul 
cel viu.  

2 Reg. 6, 14. Ps. 41, 2.  
3. C  pas rea i-a aflat cas i turtureaua 
cuib, unde- i va pune puii s i :  
4. Altarele Tale, Doamne al puterilor, 
Împ ratul meu i Dumnezeul meu.  

Ps. 5, 2.  
5. Ferici i sunt cei ce locuiesc în casa Ta ; 
în vecii vecilor Te vor l uda.  

Ps. 14, 1.  
6. Fericit este b rbatul al c rui ajutor este 
de la Tine, Doamne ; sui uri în inima sa a 
pus,  
7. În valea plângerii, în locul care i-a fost 
pus. C  binecuvântare va da Cel ce pune 
lege,  
8. Merge-vor din putere în putere, ar ta-
Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion.  

Is. 40, 29. Rom. 1, 17.  
9. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi 
rug ciunea mea ! Ascult , Dumnezeul lui 
Iacob !  
10. Ap torul nostru, vezi Dumnezeule 
i caut  spre fa a unsului T u !  

Ps. 88, 18.  
11. C  mai bun  este o zi în cur ile Tale 
decât mii. Ales-am a fi lep dat în casa lui 
Dumnezeu, mai bine, decât a locui în 
loca urile p to ilor.  

1 Reg. 26, 19. 2 Reg. 6, 22. 1 Paral. 9, 22.  
12. C  mila i adev rul iube te Domnul ; 
Dumnezeu har i slav  va da. Dumnezeu 
nu va lipsi de bun i pe cei ce umbl  
întru ner utate.  

Ps. 90, 4-5. Pild. 2, 7. Luc. 22, 35.  
13. Doamne al puterilor, fericit este omul 
cel ce n jduie te întru Tine.  

Ps. 2, 11; 117, 8. Pild. 3, 5.  
PSALMUL 84 

Al fiilor lui Core. 
1. Bine ai voit, Doamne, p mântului T u, 
întors-ai robimea lui Iacob.  
2. Iertat-ai f delegile poporului T u, 
acoperit-ai toate p catele lor.  

Ps. 31, 1. Rom. 4, 7.  
3. Potolit-ai toat  mânia Ta ; întorsu-Te-
ai de c tre iu imea mâniei Tale.  
4. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul 
mântuirii noastre i- i întoarce mânia Ta 
de la noi.  
5. Oare, în veci Te vei mânia pe noi ? Sau 
vei întinde mânia Ta din neam în neam ?  

Ps. 12, 2; 76, 7; 78, 5.  
6. Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei 

rui via i poporul T u se va veseli de 
Tine.  
7. Arat -ne nou , Doamne, mila Ta i 
mântuirea Ta d -ne-o nou .  
8. Auzi-voi ce va gr i întru mine Domnul 
Dumnezeu ; c  va gr i pace peste poporul 

u  
9. i peste cuvio ii S i i peste cei ce î i 
întorc inima spre Dânsul.  
10. Dar mântuirea Lui aproape este de cei 
ce se tem de Dânsul, ca s  se s luiasc  
slava în p mântul nostru.  

Iov 22, 27. Ps. 96, 6; 144, 19.  
11. Mila i adev rul s-au întâmpinat, 
dreptatea i pacea s-au s rutat.  
12.  Adev rul  din  p mânt  a  r rit  i  
dreptatea din cer a privit.  
13. C  Domnul va da bun tate i 

mântul nostru î i va da rodul s u ;  
Ps. 66, 5. Ioil 2, 19, 22.  

14. Dreptatea înaintea Lui va merge i va 
pune pe cale pa ii S i.  
PSALMUL 85 
O rug ciune a lui David. 
1. Pleac , Doamne, urechea Ta i m  
auzi, c  s rac i nec jit sunt eu.  

Ps. 87, 2.  
2. P ze te sufletul meu, c ci cuvios sunt ; 
mântuie te, Dumnezeul meu, pe robul 

u, pe cel ce n jduie te în Tine.  
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3. Miluie te-m , Doamne, c  spre Tine 
voi striga toat  ziua. Vesele te sufletul 
robului T u, c  spre Tine, Doamne, am 
ridicat sufletul meu.  
4.  C  Tu,  Doamne,  bun  i  blând  e ti  i  
mult-milostiv tuturor celor ce Te cheam  
pe Tine.  

Ps. 24, 1.  
5. Ascult , Doamne, rug ciunea mea i ia 
aminte la glasul cererii mele.  
Ie . 34, 6. Ps. 85, 15; 114, 5. Ioil 2, 13. Iona 4, 2. Naum 1, 

3.  
6. În ziua necazului meu am strigat c tre 
Tine, c  m-ai auzit.  
7. Nu este asemenea ie între dumnezei, 
Doamne i nici fapte nu sunt ca faptele 
Tale.  

Ps. 49, 15.  
8. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai 

cut i se vor închina înaintea Ta, 
Doamne i vor sl vi numele T u.  

Deut. 3, 24. Ps. 88, 6. Ier. 10, 6.  
9. C  mare e ti Tu, Cel ce faci minuni, 
Tu e ti singurul Dumnezeu.  

Ier. 3, 17. Apoc. 15, 5.  
10. Pov uie te-m , Doamne, pe calea Ta 
i voi merge întru adev rul T u ; 

veseleasc -se inima mea, ca s  se team  
de numele T u.  

2 Reg. 7, 22. Is. 45, 5.  
11. L uda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul 
meu, cu toat  inima mea i voi sl vi 
numele T u în veac.  

2 Reg. 8, 36. Ps. 24, 3; 26, 15; 138, 24; 142, 8.  
12. C  mare este mila Ta spre mine i  ai  
izb vit sufletul meu din iadul cel mai de 
jos.  
13. Dumnezeule, c lc torii de lege s-au 
sculat asupra mea i adunarea celor tari a 

utat sufletul meu i nu Te-au pus pe 
Tine înaintea lor.  

Ps. 29, 3. Plâng. 3, 22. Dan. 3, 17.  
14. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat 
i milostiv e ti ; îndelung-r bd tor i 

mult-milostiv i adev rat.  
Ps. 53, 3.  

15. Caut  spre mine i m  miluie te, d  
ria Ta slugii Tale i mântuie te pe fiul 

slujnicei Tale.  
Ie . 34, 6. Ps. 85, 5; 144, 8. Is. 54, 8.  

16. F  cu mine semn spre bine, ca s  
vad  cei ce m  ur sc i s  se ru ineze, c  
Tu, Doamne, m-ai ajutat i m-ai 
mângâiat.  
PSALMUL 86 
Al fiilor lui Core. 
1. Temelia Sionului pe mun ii cei sfin i. 
Domnul iube te por ile Sionului, mai 
mult decât toate loca urile lui Iacob.  

Is. 14, 32.  
2. Lucruri m rite s-au gr it despre tine, 
cetatea lui Dumnezeu.  

Is. 62, 2-3.  
3.  Îmi  voi  aduce  aminte  de  Raav  i  de  
Babilon, între cei ce m  cunosc pe mine ; 
i iat  cei de alt neam i Tirul i poporul 

etiopienilor, ace tia acolo s-au n scut.  
Ier. 3, 19.  

4. Mam  va zice Sionului omul i om s-a 
scut în el i Însu i Cel Preaînalt l-a 

întemeiat pe el.  
Gal. 4, 26.  

5. Domnul va povesti în cartea 
popoarelor i a c peteniilor acestora, ce 
s-au n scut în el.  
6. C  în Tine este loca ul tuturor celor ce 
se veselesc.  
PSALMUL 87 
Al fiilor lui Core. 
1. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, 
ziua am strigat i noaptea înaintea Ta.  
2. S  ajung  înaintea Ta rug ciunea mea ; 
pleac  urechea Ta spre ruga mea, 
Doamne,  

Ps. 85, 1.  
3. C  s-a umplut de rele sufletul meu i 
via a mea de iad s-a apropiat.  

Ps. 122, 6.  
4. Socotit am fost cu cei ce se coboar  în 
groap  ; ajuns-am ca un om neajutorat, 
între cei morii slobod.  

Ps. 27, 1. Plâng. 3, 6.  
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5.  Ca  ni te  oameni  r ni i  ce  dorm  în  
mormânt, de care nu i-ai mai adus 
aminte i care au fost lep da i de la mâna 
Ta.  
6. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, 
întru cele întunecate i în umbra mor ii.  

Iov 10, 21.  
7. Asupra mea s-a înt râtat mânia Ta i 
toate valurile Tale le-ai adus spre mine.  
8. Dep rtat-ai pe cunoscu ii mei de la 
mine, ajuns-am urâciune lor.  
9. Închis am fost i n-am putut ie i. Ochii 
mei au sl bit de suferin .  

Iov 30, 10. Ps. 30, 9; 37, 10. Plâng. 2, 11. Marc. 14, 49-
50.  

10. Strigat-am c tre Tine, Doamne, toat  
ziua, întins-am c tre Tine mâinile mele.  
11. Oare, mor ilor vei face minuni ? Sau 
cei morii se vor scula i Te vor l uda pe 
Tine ?  

Ps. 6, 5. Bar. 2, 17.  
12. Oare, va spune cineva în mormânt 
mila Ta i adev rul T u în locul pierz rii 
?  
13. Oare, se vor cunoa te întru întuneric 
minunile Tale i dreptatea Ta în p mânt 
uitat ?  

Iov 10, 21-22.  
14. Iar eu c tre Tine, Doamne, am strigat 
i diminea a rug ciunea mea Te va 

întâmpina.  
Ps. 118, 147.  

15. Pentru ce Doamne, lepezi sufletul 
meu i întorci fa a Ta de la mine ?  
16. S rac sunt eu i în osteneli din 
tinere ile mele, în at am fost, dar m-am 
smerit i m-am mâhnit.  

Iov 9, 7.  
17. Peste mine au trecut mâniile Tale i 
înfrico rile Tale m-au tulburat.  
18. Înconjuratu-m-au ca apa toat  ziua i 
m-au cuprins deodat .  

Ps. 21, 12-13.  
19. Dep rtat-ai de la mine pe prieten i pe 
vecin, iar pe cunoscu ii mei de tic lo ia 
mea.  

Iov 6, 15.  
PSALMUL 88 
O înv tur  a lui Etam Ezrahitul. 
1. Milele Tale, Doamne, în veac le voi 
cânta.  

Ps. 91, 2; 100, 1.  
2. Din neam în neam voi vesti adev rul 

u cu gura mea,  
Ioan 1, 14.  

3. C  ai zis :  «În veac mila se va zidi,  în 
ceruri se va înt ri adev rul T u.  

2 Reg. 7, 12. 3 Reg. 11, 34. Ps. 131, 11. Iez. 37, 26. Fapt. 
2, 30.  

4. F cut-am leg mânt cu ale ii Mei, 
juratu-M-am lui David, robul Meu :  

Sir. 45, 34.  
5.  Pân  în  veac  voi  înt ri  semin ia  ta  i  
voi zidi din neam în neam scaunul t u».  
6. L uda-vor cerurile minunile Tale, 
Doamne i adev rul T u, în adunarea 
sfin ilor.  

Deut. 3, 24. 2 Paral. 2, 5. Ps. 85, 8.  
7. C  cine va fi asemenea Domnului în 
nori i cine se va asem na cu Domnul 
între fiii lui Dumnezeu ?  

Dan. 7, 10.  
8. Dumnezeul Cel Pream rit în sfatul 
sfin ilor, mare i înfrico tor este peste 
cei dimprejurul Lui.  

Ps. 76, 13. Apoc. 19, 15.  
9. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine 
este asemenea ie ? Tare e ti, Doamne, i 
adev rul T u împrejurul T u.  

Iov 26, 12. Ps. 106, 29. Mat. 8, 26. Marc. 4, 39, 41. Luc. 
8, 24.  

10. Tu st pâne ti puterea m rii i 
mi carea valurilor ei Tu o potole ti.  
11.  Tu  ai  smerit  ca  pe  un  r nit  pe  cel  
mândru ; cu bra ul puterii Tale ai risipit 
pe vr jma ii T i.  

Fac. 1, 1.  
12. Ale Tale sunt cerurile i al T u este 

mântul ; lumea i plinirea ei Tu le-ai 
întemeiat.  
13. Miaz noapte i miaz zi Tu ai zidit ; 
Taborul i Ermonul în numele T u se vor 
bucura. Bra ul T u este cu putere.  
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14. S  se înt reasc  mâna Ta, s  se înal e 
dreapta Ta. Dreptatea i judecata sunt 
temelia scaunului T u.  

Ps. 92, 3; 96, 2.  
15. Mila i adev rul vor merge înaintea 
fe ei Tale. Fericit este poporul care 
cunoa te strig t de bucurie ;  
16. Doamne, în lumina fe ei Tale vor 
merge i în numele T u se vor bucura 
toat  ziua i întru dreptatea Ta se vor 
în a.  
17. C  lauda puterii lor Tu e ti i întru 
bun  vrerea Ta se va în a puterea 
noastr .  

Luc. 1, 69.  
18. C  al Domnului este sprijinul i al 
Sfântului lui Israel, Împ ratului nostru.  

Ps. 3, 3; 70, 23; 83, 10.  
19. Atunci ai gr it în vedenii cuvio ilor 

i i ai zis : Dat-am ajutor celui 
puternic, în at-am pe cel ales din 
poporul Meu.  
20. Aflat-am pe David, robul Meu ; cu 
untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe 
el ;  

1 Reg. 16, 12-13. Fapt. 13, 22.  
21. Pentru c  mâna Mea îl va ajuta i 
bra ul Meu îl va înt ri.  

Is. 41, 10.  
22. Nici un vr jma  nu va izbuti 
împotriva lui i fiul f delegii nu-i va 
mai face r u.  

2 Reg. 7, 10.  
23.  i  voi  t ia  pe  vr jma ii  s i  de  la  fa a  
lui i pe cei ce-l ur sc pe el îi voi 
înfrânge.  
24. i adev rul Meu i mila Mea cu el 
vor  fi  i  în  numele  Meu  se  va  în a  
puterea lui.  
25. i voi pune peste mare mâna lui i 
peste râuri dreapta lui ;  

Ps. 71, 8. Apoc. 10, 2.  
26. Acesta M  va chema : Tat l meu e ti 
Tu, Dumnezeul meu i sprijinitorul 
mântuirii mele.  

2 Reg. 7, 14. Evr. 1, 5.  

27. i îl voi face pe el întâi-n scut, mai 
înalt decât împ ra ii p mântului ;  

Col. 1, 18. Apoc. 19, 16.  
28. În veac îi voi p stra mila Mea i 
leg mântul Meu credincios îi va fi.  
29. i voi pune în veacul veacului 
semin ia lui i scaunul lui ca zilele 
cerului ;  

Ie . 15, 18. Deut. 11, 21. 2 Reg. 7, 13. Ps. 71, 5. Dan. 2, 
44. Luc. 1, 33. Ioan 12, 34.  

30. De vor p si fiii lui legea Mea i 
dup  rânduielile Mele nu vor umbla,  

Deut. 8, 5.  
31. De vor nesocoti drept ile Mele i 
poruncile Mele nu vor p zi,  
32. Cerceta-voi cu toiag f delegile lor 
i cu b i p catele lor.  

2 Reg. 7, 14. Iov 9, 34.  
33. Iar mila Mea nu o voi dep rta de la el, 
nici nu voi face strâmb tate întru 
adev rul Meu,  
34. Nici nu voi rupe leg mântul Meu i 
cele ce ies din buzele Mele nu le voi 
schimba.  

2 Reg. 7, 16.  
35. O dat  m-am jurat pe sfin enia Mea : 
Oare, voi min i pe David ? Semin ia lui 
în veac va r mâne  
36. i scaunul lui ca soarele înaintea Mea 
i ca luna întocmit  în veac i martor 

credincios în cer.  
2 Reg. 7, 16. Ps. 71, 18. Luc. 1, 33. Ioan 12, 34.  

37.  Dar  Tu  ai  lep dat,  ai  def imat  i  ai  
aruncat pe unsul T u.  

Apoc. 1, 5.  
38. Stricat-ai leg mântul robului T u, 
batjocorit-ai pe p mânt sfin enia lui.  
39. Doborât-ai toate gardurile lui, f cut-ai 
înt riturile lui ruin .  

Ps. 43, 11.  
40. Jefuitu-l-au pe el to i cei ce treceau pe 
cale, ajuns-a ocar  vecinilor s i.  

Plâng. 2, 6.  
41. În at-ai dreapta vr jma ilor lui, 
veselit-ai pe to i du manii lui.  

Ps. 30, 11; 43, 15.  
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42. Luat-ai puterea sabiei lui i nu l-ai 
ajutat în vreme de r zboi.  
43. Nimicit-ai cur enia lui i scaunul lui 
la p mânt l-ai doborât.  
44. Mic orat-ai zilele vie ii lui, umplutu-
l-ai de ru ine.  
45. Pân  când, Doamne, Te vei întoarce ? 
Pân  când se va aprinde ca focul mânia 
Ta ?  

Ps. 101, 24.  
46.  Adu- i  aminte  de  mine  ;  oare,  în  
de ert ai zidit pe to i fiii oamenilor ?  

Ps. 12, 2; 28, 5.  
47. Cine este omul ca s  tr iasc i s  nu 
vad  moartea i s i izb veasc  sufletul 

u din mâna iadului ?  
48. Unde sunt milele Tale cele de demult, 
Doamne, pe care le-ai jurat lui David, 
întru adev rul T u ?  

Ps. 48, 9. Sir. 14, 17-18; 41, 5. Luc. 2, 26.  
49. Adu- i aminte, Doamne, de ocara 
robilor T i, pe care o port în sânul meu, 
de la multe neamuri.  

2 Reg. 7, 15.  
50. Adu- i aminte, Doamne, de ocara cu 
care m-au oc rât vr jma ii T i, cu care au 
oc rât pa ii unsului T u.  
51. Binecuvântat este Domnul în veci. 
Amin. Amin.  
PSALMUL 89 
Rug ciunea lui Moise, omul lui 
Dumnezeu. 
1. Doamne, sc pare Te-ai f cut nou  în 
neam i în neam.  
2. Mai înainte de ce s-au f cut mun ii i 
s-a zidit p mântul i lumea, din veac i 
pân  în veac e ti Tu.  

Ps. 101, 28. Pild. 8, 25. Is. 43, 13. Sir. 42, 27.  
3. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, 
care ai zis : «Întoarce i-v , fii ai 
oamenilor»,  
4. C  o mie de ani înaintea ochilor T i 
sunt ca ziua de ieri, care a trecut i ca 
straja nop ii.  

2 Petr. 3, 8.  

5. Nimicnicie vor fi anii lor ; diminea a 
ca iarba va trece.  

Iov 7, 6. Ps. 38, 6. Is. 40, 5-6; 51, 12; 64, 5. Sir. 14, 18. 
Iac. 1, 10.  

6. Diminea a va înflori i va trece, seara 
va c dea, se va înt ri i se va usca.  
7.  C  ne-am  sfâr it  de  urgia  Ta  i  de  
mânia Ta ne-am tulburat.  

Ps. 75, 7. Is. 40, 7.  
8. Pus-ai f delegile noastre înaintea Ta, 
gre elile noastre ascunse, la lumina fe ei 
Tale.  

Iov 10, 14. Iez. 33, 10. Sir. 17, 16.  
9. C  toate zilele noastre s-au împu inat i 
în mânia Ta ne-am stins.  

1 Paral. 29, 15.  
10. Anii no tri s-au socotit ca pânza unui 

ianjen ; zilele anilor no tri sunt 
aptezeci de ani ;  

Iov 9, 25. În el. 2, 1. Sir. 18, 8.  
11. Iar de vor fi în putere optzeci de ani i 
ce este mai mult decât ace tia osteneal i 
durere ;  
12. C  trece via a noastr i ne vom duce.  

Sir. 16, 19-20; 40, 1-2.  
13. Cine cunoa te puterea urgiei Tale i 
cine m soar  mânia Ta, dup  temerea de 
Tine ?  

Ps. 38, 5.  
14. Înva -ne s  socotim bine zilele 
noastre, ca s  ne îndrept m inimile spre 
în elepciune.  
15. Întoarce-Te, Doamne ! Pân  când vei 
sta departe ? Mângâie pe robii T i !  

Ps. 137, 8. Is. 33, 2.  
16. Umplutu-ne-am diminea a de mila Ta 
i ne-am bucurat i ne-am veselit în toate 

zilele vie ii noastre.  
17. Veselitu-ne-am pentru zilele în care 
ne-ai smerit, pentru anii în care am v zut 
rele.  
18. Caut  spre robii T i i spre lucrurile 
Tale i îndrepteaz  pe fiii lor.  

Iov 14, 15.  
19. i s  fie lumina Domnului 
Dumnezeului nostru peste noi i lucrurile 
mâinilor noastre le îndrepteaz .  
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PSALMUL 90 
O cântare de laud  a lui David 
1. Cel ce locuie te în ajutorul Celui 
Preaînalt, întru acoper mântul 
Dumnezeului cerului se va s lui.  

Ps. 16, 8; 35, 7. Cânt. 2, 3. Os. 14, 8.  
2. Va zice Domnului : «Sprijinitorul meu 

ti i sc parea mea ; Dumnezeul meu, 
voi n jdui spre Dânsul».  

Ps. 141, 7. Sir. 34, 14.  
3. C  El te va izb vi din cursa vân torilor 
i de cuvântul tulbur tor.  

4. Cu spatele te va umbri pe tine i sub 
aripile Lui vei n jdui ; ca o arm  te va 
înconjura adev rul Lui.  

Mat. 23, 37.  
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de 

geata ce zboar  ziua,  
2 Reg. 22, 31. Ps. 83, 12. Cânt. 3, 8.  

6. De lucrul ce umbl  în întuneric, de 
molima ce bântuie întru amiaz .  
7. C dea-vor dinspre latura ta o mie i 
zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se 
vor apropia.  

Iov 11, 19.  
8. Îns  cu ochii t i vei privi i r spl tirea 

to ilor vei vedea.  
Ps. 91, 11; 111, 8.  

9. Pentru c  pe Domnul, n dejdea mea, 
pe Cel Preaînalt L-ai pus sc pare ie.  
10. Nu vor veni c tre tine rele i b taie nu 
se va apropia de loca ul t u.  
11. C  îngerilor S i va porunci pentru 
tine ca s  te p zeasc  în toate c ile tale.  

Dan. 3, 28; 4, 10. Mat. 4, 6. Luc. 4, 10. Evr. 1, 14.  
12. Pe mâini te vor în a ca nu cumva s  
împiedici de piatr  piciorul t u.  

Deut. 1, 31. Iov 5, 23.  
13. Peste aspid i vasilisc vei p i i vei 

lca peste leu i peste balaur.  
Luc. 10, 19.  

14.  «C  spre  Mine  a  n jduit  i-l  voi  
izb vi pe el, zice Domnul ; îl voi acoperi 
pe el c  a cunoscut numele Meu.  

Ps. 69, 4; 144, 20. Dan. 6, 24.  

15. Striga-va c tre Mine i-l voi auzi pe 
el ; cu dânsul sunt în necaz i-l voi scoate 
pe el i-l voi sl vi.  

Iov 5, 19; 22, 27; 33, 24. Is. 30, 19; 43, 2. Zah. 13, 9.  
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, 
i-i voi ar ta lui mântuirea Mea».  

3 Reg. 3, 14. Is. 43, 2.  
PSALMUL 91 
Alc tuit pe vremea lui Iezechia. 
1. Bine este a l uda pe Domnul i a cânta 
numele T u, Preaînalte,  

Ps. 146, 1.  
2. A vesti diminea a mila Ta i adev rul 

u în toat  noaptea,  
Ps. 88, 1.  

3. În psaltire cu zece strune, cu cântece 
din al ut .  

Ps. 32, 2.  
4. C  m-ai veselit, Doamne, întru 

pturile Tale i întru lucrurile mâinilor 
Tale m  voi bucura.  
5. Cât s-au m rit lucrurile Tale, Doamne, 
adânci cu totul sunt gândurile Tale !  

Ps. 103, 24. Iez. 47, 5. Rom. 11, 33.  
6. B rbatul nepriceput nu va cunoa te i 
cel neîn eleg tor nu va în elege acestea,  

Pild. 8, 5. Is. 26, 10.  
7. Când r sar p to ii ca iarba i se 
ivesc to i cei ce fac f delegea,  

4 Reg. 19, 26. Ps. 36, 2; 128, 6.  
8. Ca s  piar  în veacul veacului. Iar Tu, 
Preaînalt e ti în veac, Doamne.  

Iov 36, 26. Ps. 101, 28. Bar. 3, 3.  
9. C  iat  vr jma ii T i, Doamne, vor 
pieri i se vor risipi to i cei ce lucreaz  

delegea.  
10. i se va în a puterea mea ca a 
inorogului i b trâne ile mele unse din 
bel ug.  

Num. 23, 22. 1 Reg. 2, 1.  
11. i a privit ochiul meu c tre vr jma ii 
mei i pe cei vicleni, ce se ridic  
împotriva mea, îi va auzi urechea mea.  

Ps. 90, 8; 111, 8.  
12. Dreptul ca finicul va înflori i ca 
cedrul cel din Liban se va înmul i.  

Ps. 1, 3; 51, 8. Cânt. 7, 8. Is. 65, 22. Os. 14, 6. Sir. 1, 19.  
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13. R di i fiind în casa Domnului, în 
cur ile Dumnezeului nostru vor înflori.  
14. Înc  întru b trâne e unse se vor 
înmul i  i  bine  vie uind  vor  fi,  ca  s  
vesteasc  :  

Luc. 2, 36.  
15. Drept este Domnul Dumnezeul nostru 
i nu este nedreptate întru Dânsul.  

PSALMUL 92 
Al lui David. 
1. Domnul a împ it, întru podoab  S-a 
îmbr cat ; îmbr catu-S-a Domnul întru 
putere i S-a încins,  

Ps. 2, 5; 96, 1; 98, 1; 149, 2. Is. 33, 17. Dan. 3, 33.  
2. Pentru c  a înt rit lumea care nu se va 
clinti.  

Ps. 95, 10.  
3. Gata este scaunul T u de atunci, din 
veac e ti Tu.  

Ps. 88, 14.  
4. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au 
râurile glasurile lor,  
5. Ridicat-au râurile valurile lor ; dar mai 
mult decât glasul apelor clocotitoare,  

Ps. 2, 3-4; 109, 5.  
6. Mai mult decât zbuciumul neasemuit 
al m rii, minunat este, întru cele înalte, 
Domnul.  

Ps. 118, 86.  
7. M rturiile Tale s-au adeverit foarte. 
Casei Tale se cuvine sfin enie, Doamne, 
întru lungime de zile.  
PSALMUL 93 
Al lui David. 
1. Dumnezeul r zbun rilor, Domnul, 
Dumnezeul r zbun rilor cu îndr zneal  a 
gr it.  

Deut. 32, 35. Rom. 12, 19.  
2. Înal -Te Cel ce judeci p mântul, 

spl te te r spl tirea celor mândri.  
3. Pân  când p to ii, Doamne, pân  
când p to ii se vor f li ?  
4.  Pân  când  vor  spune  i  vor  gr i  
nedreptate ; gr i-vor to i cei ce lucreaz  

delegea ?  
Ps. 51, 2.  

5. Pe poporul T u, Doamne, l-au asuprit 
i mo tenirea Ta au ap sat-o.  

2 Reg. 14, 16. Ps. 15, 5.  
6. Pe v duv i pe s rac au ucis i pe 
orfani i-au omorât.  

Iez. 22, 7.  
7. i au zis : «Nu va vedea Domnul, nici 
nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob».  

Iov 22, 13; 24, 15. Ps. 72, 11.  
8. În elege i, dar, cei neîn elep i din 
popor, i cei nebuni, în elep i-v  odat  !  
9. Cel ce a s dit urechea, oare, nu aude ? 
Cel ce a zidit ochiul, oare, nu prive te ?  

Ie . 4, 11. Iov 11, 11. Pild. 20, 12. Mal. 3, 16. Sir. 39, 28.  
10. Cel ce pedepse te neamurile, oare, nu 
va certa ? Cel ce înva  pe om cuno tin a,  
11. Domnul, cunoa te gândurile 
oamenilor, c  sunt de arte.  

1 Cor. 3, 20.  
12. Fericit este omul pe care îl vei certa, 
Doamne, i din legea Ta îl vei înv a pe 
el,  

Iov 5, 17. Pild. 3, 12. Evr. 12, 6.  
13.  Ca  s -l  lini te ti  pe  el  în  zile  rele,  
pân  ce se va s pa groap  p tosului.  
14. C  nu va lep da Domnul pe poporul 

u i mo tenirea Sa nu o va p si,  
3 Reg. 8, 57.  

15. Pân  ce dreptatea se va întoarce la 
judecat i to i cei cu inima curat , care 
se in de dânsa.  
16. Cine se va ridica cu mine împotriva 
celor ce viclenesc i cine va sta împreun  
cu mine împotriva celor ce lucreaz  

delegea ?  
17. C  de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, 
pu in de nu s-ar fi s luit în iad sufletul 
meu.  
18. Când am zis : «S-a cl tinat piciorul 
meu», mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie.  
19. Doamne, când s-au înmul it durerile 
mele în inima mea, mângâierile Tale au 
veselit sufletul meu.  
20. Nu va sta împreun  cu Tine scaunul 

delegii, cel ce face asuprire împotriva 
legii.  



pag. 773/1780 

2 Cor. 2, 17; 4, 2.  
21. Ei vor prinde în curs  sufletul 
dreptului i sânge nevinovat vor osândi.  

Ps. 2, 1. Dan. 6, 5. Mat. 26, 60.  
22. Dar Domnul mi-a fost mie sc pare i 
Dumnezeul meu ajutorul n dejdii mele ;  
23. Le va r spl ti lor Domnul dup  

delegea lor i dup  r utatea lor îi va 
pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.  
PSALMUL 94 
Al lui David. 
1. Veni i s  ne bucur m de Domnul i s  
strig m lui Dumnezeu, Mântuitorului 
nostru.  

Deut. 32, 3.  
2. S  întâmpin m fa a Lui întru laud i 
în psalmi s -I strig m Lui,  
3. C  Dumnezeu mare este Domnul i 
Împ rat mare peste tot p mântul.  

1 Paral. 16, 25.  
4. C  în mâna Lui sunt marginile 

mântului i în imile mun ilor ale Lui 
sunt.  

Ps. 49, 10.  
5. C  a Lui este marea i  El a f cut-o pe 
ea, i uscatul mâinile Lui l-au zidit.  
6.  Veni i  s  ne  închin m  i  s  c dem  
înaintea Lui i s  plângem înaintea 
Domnului, Celui ce ne-a f cut pe noi.  

Ps. 17, 7-8; 131, 7.  
7. C  El este Dumnezeul nostru i noi 
poporul p unii Lui i oile mâinii Lui.  

Evr. 3, 7; 4, 7.  
8. O, de I-a i auzi glasul care zice : «S  
nu v  învârto i inimile voastre,  
9. Ca în timpul cercet rii, ca în ziua 
ispitirii în pustiu,  

Ie . 17, 2, 7. Mal. 3, 15.  
10. Unde M-au ispitit p rin ii vo tri, M-
au ispitit i au v zut lucrurile Mele.  

Num. 14, 33-34.  
11. Patruzeci de ani am urât neamul 
acesta i am zis : «Pururea r cesc cu 
inima».  

Iez. 20, 15. Evr. 3, 11; 4, 5.  

12. i ei n-au cunoscut c ile Mele, c  M-
am jurat întru mânia Mea : «Nu vor intra 
întru odihna Mea».  
PSALMUL 95 
Al lui David. La Evrei f  titlu. 
1. Cânta i Domnului cântare nou , cânta i 
Domnului tot p mântul.  

1 Paral. 16, 23.  
2. Cânta i Domnului, binecuvânta i 
numele Lui, binevesti i din zi în zi 
mântuirea Lui.  
3. Vesti i între neamuri slava Lui, între 
toate popoarele minunile Lui ;  

1 Paral. 16, 24.  
4. C  mare este Domnul i l udat foarte, 
înfrico tor este ; mai presus decât to i 
dumnezeii.  

Sir. 43, 33.  
5. C  to i dumnezeii neamurilor sunt idoli 
; iar Domnul cerurile a f cut.  

Is. 41, 29.  
6. Laud i frumuse e este înaintea Lui, 
sfin enie i m re ie în loca ul cel sfânt al 
Lui.  

1 Paral. 16, 27.  
7. Aduce i Domnului, semin iile 
popoarelor, aduce i Domnului slav i 
cinste ; aduce i Domnului slav  numelui 
Lui.  

1 Paral. 16, 29. Ps. 28, 1.  
8. Aduce i jertfe i intra i în cur ile Lui. 
Închina i-v  Domnului în curtea cea 
sfânt  a Lui.  
9. S  tremure de fa a Lui tot p mântul. 
Spune i între neamuri c  Domnul a 
împ it,  
10. Pentru c  a înt rit lumea care nu se va 
clinti ; judeca-va popoare întru dreptate.  

Ps. 92, 2. Zah. 9, 10.  
11. S  se veseleasc  cerurile i s  se 
bucure p mântul, s  se zguduie marea i 
toate cele ce sunt întru ea ; s  se bucure 
câmpiile i toate cele ce sunt pe ele.  

Num. 14, 21. 1 Paral. 16, 31. Ps. 68, 38. Is. 49, 13. Apoc. 
12, 12.  
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12. Atunci se vor bucura to i copacii 
durii, de fa a Domnului, c  vine, vine 
 judece p mântul.  

13. Judeca-va lumea întru dreptate i 
popoarele întru adev rul S u.  

Ps. 9, 8; 97, 9. Is. 3, 14. Fapt. 17, 31.  
PSALMUL 96 
Al lui David. 
1. Domnul împ te ! S  se bucure 

mântul, s  se veseleasc  insule multe.  
Ps. 92, 1; 98, 1. Zah. 9, 10.  

2. Nor i negur  împrejurul Lui, dreptatea 
i judecata este temelia neamului Lui.  

Ps. 88, 14.  
3. Foc înaintea Lui va merge i va arde 
împrejur pe vr jma ii Lui.  
4. Luminat-au fulgerele Lui lumea ; 

zut-a i s-a cutremurat p mântul.  
Ps. 76, 15; 99, 1. Is. 63, 19. Apoc. 4, 5.  

5.  Mun ii  ca  ceara  s-au  topit  de  fa a  
Domnului, de fa a Domnului a tot 

mântul.  
Am. 9, 5. Mih. 1, 4. Naum 1, 5.  

6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui i au 
zut toate popoarele slava Lui.  

Ps. 18, 1; 84, 10.  
7. S  se ru ineze to i cei ce se închin  
chipurilor cioplite i se laud  cu idolii lor.  

Ie . 20, 4. Lev 26, 1. Deut. 5, 8. Is. 42, 17. Fapt. 19, 26. 
Evr. 1, 6.  

8. Închina i-v  Lui to i îngerii Lui ; auzit-
a i s-a veselit Sionul  
9. i s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru 
judec ile Tale, Doamne.  

Ps. 112, 4; 134, 5.  
10. C  Tu e ti Domnul Cel Preaînalt 
peste tot p mântul ; în atu-Te-ai foarte, 
mai presus decât to i dumnezeii.  

Am. 5, 15. Rom. 12, 9.  
11. Cei ce iubi i pe Domnul, urâ i r ul ; 
Domnul p ze te sufletele cuvio ilor Lui ; 
din mâna p tosului îi va izb vi pe ei.  

2 Reg. 22, 9. Iov 18, 5. Ps. 111, 4. Pild. 4, 18; 13, 9.  
12. Lumin  a r rit dreptului i celor 
drep i cu inima, veselie.  

Ps. 29, 4; 31, 12.  

13. Veseli i-v , drep ilor, în Domnul i 
uda i pomenirea sfin eniei Lui !  

PSALMUL 97 
Al lui David. 
1. Cânta i Domnului cântare nou , c  
lucruri minunate a f cut Domnul.  

Is. 63, 5.  
2. Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui i bra ul 
cel sfânt al Lui.  

Lev 26, 45. Is. 52, 10.  
3. Cunoscut  a f cut Domnul mântuirea 
Sa ; înaintea neamurilor a descoperit 
dreptatea Sa.  

Luc. 1, 54, 72; 2, 30; 3, 6.  
4. Pomenit-a mila Sa lui Iacob i adev rul 

u casei lui Israel ;  
Ps. 65, 1.  

5. V zut-au toate marginile p mântului 
mântuirea Dumnezeului nostru.  

Ps. 149, 3.  
6. Striga i lui Dumnezeu tot p mântul ; 
cânta i i v  bucura i i cânta i.  
7. Cânta i Domnului cu al ut , cu al ut  
i în sunet de psaltire ;  

8. Cu trâmbi e i în sunet de corn, striga i 
înaintea Împ ratului i Domnului.  

1 Paral. 16, 32.  
9. S  se zguduie marea i plinirea ei, 
lumea i cei ce locuiesc în ea.  

Ps. 95, 13. Is. 3, 13.  
10. Râurile vor bate din palme, deodat , 
mun ii se vor bucura de fa a Domnului, 

 vine, vine s  judece p mântul.  
11. Judeca-va lumea cu dreptate i 
popoarele cu nep rtinire.  
PSALMUL 98 
Al lui David. 
1. Domnul împ te : s  tremure 
popoarele ; ade pe heruvimi : s  se 
cutremure p mântul.  

1 Reg. 4, 4. 2 Reg. 6, 2; 19, 15. Ps. 92, 1; 96, 1.  
2. Domnul în Sion este mare i înalt peste 
toate popoarele.  
3. S  se laude numele T u cel mare, c  
înfrico tor i sfânt este. i cinstea 
împ ratului iube te dreptatea.  

Ps. 94, 3; 110, 9.  
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4. Tu ai întemeiat dreptatea ; judecat i 
dreptate în Iacob, Tu ai f cut.  

Ps. 102, 6.  
5. În i pe Domnul Dumnezeul nostru 
i v  închina i a ternutului picioarelor 

Lui, c  sfânt este !  
Is. 6, 3. Apoc. 4, 8.  

6. Moise i Aaron, între preo ii Lui i 
Samuel între cei ce cheam  numele Lui.  

Ie . 32, 11. Num. 14, 13. 1 Reg. 12, 19.  
7.  Chemat-au  pe  Domnul  i  El  i-a  auzit  
pe ei, în stâlp de nor gr ia c tre ei ;  

Ie . 33, 9. Deut. 31, 15.  
8. C ci p zeau m rturiile Lui i poruncile 
pe care le-a dat lor.  
9. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai 
auzit pe ei ; Dumnezeule, Tu Te-ai 
milostivit de ei i ai r spl tit toate faptele 
lor.  

1 Petr. 1, 16.  
10. În i pe Domnul Dumnezeul nostru 
i v  închina i în Muntele cel sfânt al Lui, 
 sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru 

!  
PSALMUL 99 
Al lui David. 
1. Striga i Domnului tot p mântul, sluji i 
Domnului cu veselie, intra i înaintea Lui 
cu bucurie.  

Ps. 65, 1; 97, 4. Fapt. 10, 46.  
2. Cunoa te i c  Domnul, El este 
Dumnezeul nostru ; El ne-a f cut pe noi 
i nu noi.  

1 Reg. 12, 22. Ps. 73, 1; 78, 13. Is. 29, 23. Iez. 34, 31.  
3. Iar noi poporul Lui i oile p unii Lui. 
Intra i pe por ile Lui cu laud i în cur ile 
Lui cu cânt ri l uda i-L pe El.  
4. Cânta i numele Lui ! C  bun este 
Domnul ; în veac este mila Lui i din 
neam în neam adev rul Lui.  

Ps. 72, 1; 116, 2.  
PSALMUL 100 
Al lui David. 
1. Mila i judecata Ta voi cânta ie, 
Doamne.  

Ps. 88, 1; 141, 2.  

2. Cânta-voi i voi merge, cu pricepere, 
în cale f  prihan . Când vei veni la 
mine ?  

1 Reg. 18, 14. 1 Paral. 18, 14.  
3. Umblat-am întru ner utatea inimii 
mele, în casa mea.  

Ps. 138, 21.  
4. N-am pus înaintea ochilor mei lucru 
nelegiuit ; pe c lc torii de lege i-am urât.  

Ps. 6, 8; 118, 115.  
5. Nu s-a lipit de mine inima înd tnic  ; 
pe cel r u, care se dep rta de mine, nu l-
am cunoscut.  

Est. 7, 4.  
6. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul 

u, pe acela l-am izgonit.  
Marc. 3, 34.  

7. Cu cel mândru cu ochiul i nes ios cu 
inima, cu acela n-am mâncat.  
8. Ochii mei sunt peste credincio ii 

mântului, ca s ad  ei împreun  cu 
mine. Cel ce umbla pe cale f  prihan , 
acela îmi slujea.  
9. Nu va locui în casa mea cel mândru ; 
cel ce gr ie te nedrept i nu va sta 
înaintea ochilor mei.  
10. În dimine i voi judeca pe to i 

to ii p mântului, ca s  nimicesc din 
cetatea Domnului pe to i cei ce lucreaz  

delegea.  
PSALMUL 101 
Rug ciunea unui nec jit 
1. Doamne, auzi rug ciunea mea, i 
strigarea mea la Tine s  ajung  !  

Ps. 142, 1.  
2.  S  nu  întorci  fa a  Ta  de  la  mine  ;  în  
orice zi m  nec jesc, pleac  spre mine 
urechea Ta !  

Ps. 12, 1; 43, 26; 68, 21.  
3. În orice zi Te voi chema, degrab  auzi-

 !  
4.  C  s-au  stins  ca  fumul  zilele  mele  i  
oasele mele ca usc ciunea s-au f cut.  

Pild. 17, 22.  
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5. R nit  este inima mea i s-a uscat ca 
iarba ; c  am uitat s -mi m nânc pâinea 
mea.  

Ps. 108, 22.  
6. De glasul suspinului meu, osul meu s-a 
lipit de carnea mea.  
7. Asem natu-m-am cu pelicanul din 
pustiu ; ajuns-am ca bufni a din 

râm turi.  
Deut. 14, 17. Iov 30, 29. Ps. 118, 163.  

8. Privegheat-am i am ajuns ca o pas re 
singuratic  pe acoperi .  
9. Toat  ziua m-au oc rât vr jma ii mei 
i cei ce m  l udau, împotriva mea se 

jurau.  
10. C  cenu  am mâncat, în loc de 
pâine, i b utura mea cu plângere am 
amestecat-o,  

Iov 3, 24. Ps. 79, 5.  
11. Din pricina urgiei Tale i a mâniei 
Tale ; c  ridicându-m  eu, m-ai surpat.  
12. Zilele mele ca umbra s-au plecat i eu 
ca iarba m-am uscat.  

Iov 8, 9; 14, 1-2.  
13.  Iar  Tu,  Doamne,  în  veac  r mâi  i  
pomenirea Ta din neam în neam.  

Ie . 3, 15. Plâng. 5, 19.  
14. Sculându-Te, vei milui Sionul, c  
vremea este s -l miluie ti pe el, c  a venit 
vremea.  

Ps. 50, 19. Is. 33, 10; 62, 7. Ier. 29, 10.  
15. C  au iubit robii T i pietrele lui i de 

râna lui le va fi mil .  
16. i se vor teme neamurile de numele 
Domnului i to i împ ra ii p mântului de 
slava Ta.  

Zah. 8, 22.  
17.  C  va  zidi  Domnul  Sionul  i  se  va  
ar ta întru slava Sa.  

Is. 14, 32.  
18. C utat-a spre rug ciunea celor smeri i 
i n-a dispre uit cererea lor.  

19. S  se scrie acestea pentru neamul ce 
va  s  vin i  poporul  ce  se  zide te  va  

uda pe Domnul ;  

20. C  a privit din în imea cea sfânt  a 
Lui, Domnul din cer pe p mânt a privit,  
21. Ca s  aud  suspinul celor fereca i, s  
dezlege pe fiii celor omorâ i,  

Ps. 78, 11.  
22. S  vesteasc  în Sion numele 
Domnului i lauda Lui în Ierusalim,  

Is. 62, 6.  
23. Când se vor aduna popoarele 
împreun i împ iile ca s  slujeasc  
Domnului.  

Zah. 8, 21.  
24. Zis-am c tre Dumnezeu în calea t riei 
Lui : Veste te-mi pu in tatea zilelor 
mele.  

1 Reg. 2, 33. Ps. 88, 45.  
25. Nu m  lua la jum tatea zilelor mele, 

 anii T i, Doamne, sunt din neam în 
neam.  

Iov 21, 21.  
26. Dintru început Tu, Doamne, p mântul 
l-ai întemeiat i lucrul mâinilor Tale, sunt 
cerurile.  

Is. 48, 13. Zah. 11, 1. Evr. 1, 10.  
27. Acelea vor pieri, iar Tu vei r mâne i 
to i ca o hain  se vor învechi i ca un 
ve mânt îi vei schimba i se vor schimba.  

Is. 50, 9; 51, 6. Bar. 3, 3. Mat. 24, 35-36. Marc. 13, 31. 
Luc. 16, 17; 21, 33. 2 Petr. 3, 7. Evr. 12, 27.  

28. Dar Tu acela i e ti i anii T i nu se 
vor împu ina.  

Iov 10, 5; 36, 26. Ps. 89, 2; 91, 8. Mal. 3, 6.  
29. Fiii robilor T i vor locui p mântul lor 
i semin ia lor în veac va prop i.  

PSALMUL 102 
Al lui David. 
1. Binecuvinteaz , suflete al meu, pe 
Domnul i toate cele dinl untrul meu, 
numele cel sfânt al Lui.  

Ps. 103, 1, 35; 145, 1.  
2. Binecuvinteaz , suflete al meu, pe 
Domnul i nu uita toate r spl tirile Lui.  

Ps. 2, 6.  
3. Pe Cel ce cur te toate f delegile 
tale, pe Cel ce vindec  toate bolile tale ;  

2 Paral. 30, 20. Ps. 29, 2.  



pag. 777/1780 

4. Pe Cel ce izb ve te din stric ciune 
via a ta, pe Cel ce te încununeaz  cu mil  
i cu îndur ri ;  

Iov 3, 16; 33, 30.  
5. Pe Cel ce umple de bun i pofta ta ;  
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinere ile 
tale.  

Ps. 5, 12.  
6. Cel ce face milostenie, Domnul, i 
judecat  tuturor celor ce li se face 
strâmb tate.  

Ps. 98, 4.  
7. Cunoscute a f cut c ile Sale lui Moise, 
fiilor lui Israel voile Sale.  
8. Îndurat i milostiv este Domnul, 
îndelung-r bd tor i mult-milostiv.  
Num. 14, 18. Deut. 4, 31. Neem. 9, 17. În el. 15, 1. Luc. 6, 

36.  
9. Nu pân  în sfâr it se va iu i, nici în 
veac se va mânia.  

Is. 57, 16. Plâng. 3, 22.  
10. Nu dup  p catele noastre a f cut 
nou , nici dup  f delegile noastre a 

spl tit nou ,  
În el. 12, 18.  

11. Ci cât este departe cerul de p mânt, 
atât este de mare mila Lui, spre cei ce se 
tem de El.  
12. Pe cât sunt de departe r riturile de 
la apusuri, dep rtat-a de la noi 

delegile noastre.  
13. În ce chip miluie te tat l pe fii, a a a 
miluit Domnul pe cei ce se tem de El ;  

Mal. 3, 17. Sir. 17, 24.  
14. C  El a cunoscut zidirea noastr , 
adusu- i-a aminte c rân  suntem.  

Is. 40, 15.  
15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea 
câmpului ; a a va înflori.  

Is. 40, 6. În el. 2, 7-8. Iac. 1, 10. 1 Cor. 7, 29.  
16. C  vânt a trecut peste el i nu va mai 
fi i nu se va mai cunoa te înc  locul s u.  

Iov 7, 10; 20, 9.  
17. Iar mila Domnului din veac în veac 
spre cei ce se tem de Dânsul,  

2 Paral. 36, 1. Ps. 24, 5. Luc. 1, 50.  

18. i dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre 
cei ce p zesc leg mântul Lui  

Deut. 7, 9. Ps. 30, 1.  
19. i î i aduc aminte de poruncile Lui, 
ca s  le fac  pe ele. Domnul în cer a g tit 
scaunul S u i împ ia Lui peste to i 
st pâne te.  

Ps. 9, 7.  
20. Binecuvânta i pe Domnul to i îngerii 
Lui, cei tari la vârtute, care face i 
cuvântul Lui i auzi i glasul cuvintelor 
Lui.  

Iov 25, 3. Dan. 7, 10. Luc. 2, 13.  
21. Binecuvânta i pe Domnul toate 
puterile Lui, slugile Lui, care face i voia 
Lui.  

Luc. 2, 13. Ef. 3, 10. Col. 1, 16. Evr. 1, 14.  
22. Binecuvânta i pe Domnul toate 
lucrurile Lui ; în tot locul st pânirii Lui, 
binecuvinteaz  suflete al meu pe 
Domnul.  
PSALMUL 103 
Al lui David. 
1. Binecuvinteaz , suflete al meu, pe 
Domnul ! Doamne, Dumnezeul meu, 

ritu-Te-ai foarte.  
Ps. 102, 1.  

2. Întru str lucire i în mare podoab  Te-
ai îmbr cat ; Cel ce Te îmbraci cu lumina 
ca i cu o hain  ;  

Fac. 1, 3, 6, 8. Iov 36, 29. Is. 44, 24. Zah. 11, 1. Sir. 43, 
14.  

3. Cel ce întinzi cerul ca un cort ; Cel ce 
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale 
lui ;  

Fac. 1, 7. Am. 9, 6.  
4. Cel ce pui norii suirea Ta ; Cel ce 
umbli peste aripile vânturilor ;  

Evr. 1, 7.  
5. Cel ce faci pe îngerii T i duhuri i pe 
slugile Tale par  de foc ;  
6. Cel ce ai întemeiat p mântul pe 
înt rirea lui i nu se va cl tina în veacul 
veacului.  
7. Adâncul ca o hain  este îmbr mintea 
lui ; peste mun i vor sta ape.  

Iov 37, 5.  
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8. De certarea Ta vor fugi, de glasul 
tunetului T u se vor înfrico a.  
9. Se suie mun i i se coboar  v i, în 
locul în care le-ai întemeiat pe ele.  

Iov 38, 10-11.  
10. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece i 
nici nu se vor întoarce s  acopere 

mântul.  
Deut. 11, 11. Iov 5, 10. Ps. 73, 15.  

11. Cel ce trimi i izvoare în v i, prin 
mijlocul mun ilor vor trece ape ;  

Ioil 1, 20.  
12. Ad pa-se-vor toate fiarele câmpului, 
asinii s lbatici setea î i vor potoli.  
13. Peste acelea p rile cerului vor locui 
; din mijlocul stâncilor vor da glas.  

Am. 9, 6.  
14. Cel ce ad pi mun ii din cele mai de 
deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor 
Tale se va s tura p mântul.  

Ps. 146, 8-9.  
15. Cel ce r sari iarb  dobitoacelor i 
verdea  spre slujba oamenilor ;  
Fac. 18, 5. Jud. 9, 13. Rut 3, 3. Dan. 10, 3. Sir. 31, 32, 33; 

40, 22. 1 Tim. 5, 23.  
16. Ca s  scoat  pâine din p mânt i 
vinul vesele te inima omului ;  
17. Ca s  veseleasc  fa a cu untdelemn i 
pâinea inima omului o înt re te.  
18. S tura-se-vor copacii câmpului, cedrii 
Libanului pe care i-ai s dit ; acolo 

rile î i vor face cuib.  
19. Loca ul cocostârcului în chiparo i. 
Mun ii cei înal i ad post cerbilor stâncile 
sc pare iepurilor.  
20. F cut-ai luna spre vremi, soarele i-a 
cunoscut apusul s u.  

Fac. 1, 16-18.  
21. Pus-ai întuneric i s-a f cut noapte, 
când vor ie i toate fiarele p durii ;  

Iov 38, 39. Ps. 146, 9. Is. 31, 4.  
22.  Puii  leilor  mugesc  ca  s  apuce  i  s  
cear  de la Dumnezeu mâncarea lor.  

Iov 37, 8.  
23.  R rit-a  soarele  i  s-au  adunat  i  în  
culcu urile lor se vor culca.  

24. Ie i-va omul la lucrul s u i la 
lucrarea sa pân  seara.  

Ps. 32, 5-6; 91, 5.  
25. Cât s-au m rit lucrurile Tale, 
Doamne, toate cu în elepciune le-ai f cut 
! Umplutu-s-a p mântul de zidirea Ta.  

Fac. 1, 21. Sir. 43, 29.  
26. Marea aceasta este mare i larg  ; 
acolo se g sesc târâtoare, c rora nu este 
num r, viet i mici i mari.  

Iov 41, 1.  
27. Acolo cor biile umbl  ; balaurul 
acesta pe care l-ai zidit, ca s  se joace în 
ea.  

Ps. 135, 25; 144, 16; 145, 7. Luc. 12, 24.  
28. Toate c tre Tine a teapt  ca s  le dai 
lor hran  la bun  vreme.  

Pild. 6, 8.  
29. Dându-le Tu lor, vor aduna, 
deschizând Tu mâna Ta, toate se vor 
umple de bun i ;  

Iov 12, 10; 34, 14. Dan. 5, 23. Naum 1, 4.  
30. Dar întorcându- i Tu fa a Ta, se vor 
tulbura ; lua-vei duhul lor i se vor sfâr i 
i în rân  se vor întoarce.  

Iov 33, 4. Ps. 143, 5.  
31. Trimite-vei duhul T u i se vor zidi i 
vei înnoi fa a p mântului.  

Iudit. 16, 17.  
32. Fie slava Domnului în veac ! Veseli-
se-va Domnul de lucrurile Sale.  
33. Cel ce caut  spre p mânt i-l face pe 
el de se cutremur  ; Cel ce se atinge de 
mun i i fumeg .  

Ps. 33, 1.  
34. Cânta-voi Domnului în via a mea, 
cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.  
35. Pl cute s -I fie Lui cuvintele mele, 
iar eu m  voi veseli de Domnul.  

Ps. 102, 1.  
36. Piar  p to ii de pe p mânt i cei 

 de lege, ca s  nu mai fie. 
Binecuvinteaz , suflete al meu, pe 
Domnul.  
PSALMUL 104 
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Aliluia. 
1. L uda i pe Domnul i chema i numele 
Lui ; vesti i între neamuri lucrurile Lui.  

1 Paral. 16, 8-22. Is. 12, 4.  
2. Cânta i-I i-L l uda i pe El ; spune i 
toate minunile Lui.  

Ps. 70, 17; 76, 11; 102, 2.  
3. L uda i-v  cu numele cel sfânt al Lui ; 
veseleasc -se inima celor ce caut  pe 
Domnul.  

Ps. 33, 3.  
4. C uta i pe Domnul i v  înt ri i ; 

uta i fa a Lui, pururea.  
5. Aduce i-v  aminte de minunile Lui, pe 
care le-a f cut ; de minunile Lui i de 
judec ile gurii Lui.  
6. Semin ia lui Avraam, robii Lui, fiii lui 
Iacob, ale ii Lui.  

Deut. 4, 9.  
7. Acesta este Domnul Dumnezeul 
nostru, în tot p mântul judec ile Lui.  
8. Adusu- i-a aminte în veac de 
leg mântul Lui, de cuvântul pe care l-a 
poruncit într-o mie de neamuri,  

Ie . 2, 24; 32, 13. Fapt. 7, 5.  
9. Pe care l-a încheiat cu Avraam i de 
jur mântul S u lui Isaac.  

Fac. 17, 2; 26, 3. Luc. 1, 73. Evr. 6, 13.  
10. i l-a pus pe el lui Iacob, spre 
porunc , i lui Israel leg tur  ve nic ,  

Fac. 13, 15.  
11. Zicând : « ie î i voi da p mântul 
Canaan, partea mo tenirii tale».  
12. Atunci când erau ei pu ini la num r i 
str ini în p mântul lor  

Mih. 5, 6.  
13. i au trecut de la un neam la altul, de 
la o împ ie la un alt popor,  

Fac. 13, 1; 16, 8. Evr. 11, 8.  
14. N-a l sat om s  le fac  strâmb tate i 
a certat pentru ei pe împ ra i, zicându-le :  

Fac. 12, 17.  
15. «Nu v  atinge i de un ii Mei i nu 
vicleni i împotriva profe ilor Mei».  

Fac. 20, 3, 7. 2 Reg. 1, 15. 1 Paral. 16, 22.  
16.  i  a  chemat  foamete  pe  p mânt  i  a  
sf râmat paiul de grâu.  

Fac. 41, 54, 57. Lev 26, 26.  
17. Trimis-a înaintea lor om ; rob a fost 
rânduit Iosif.  

Fac. 37, 28, 36; 39, 1. Fapt. 7, 8, 9.  
18. Smeritu-l-au, punând în obezi 
picioarele  lui  ;  prin  fier  a  trecut  sufletul  
lui, pân  ce a venit cuvântul Lui.  

Fac. 39, 20.  
19. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el ; 
trimis-a împ ratul i l-a slobozit, 

petenia poporului i l-a liberat pe el.  
20.  Pusu-l-a  pe  el  domn  casei  lui  i  

petenie peste toat  avu ia lui,  
Fac. 41, 14. În el. 10, 14.  

21. Ca s  înve e pe c peteniile lui, ca pe 
sine însu i i pe b trânii lui s -i 
în elep easc .  

Fac. 41, 40. Fapt. 7, 10.  
22. i a intrat Israel în Egipt i Iacob a 
locuit ca str in, în p mântul lui Ham.  
23. i a înmul it pe poporul lui foarte i l-
a înt rit pe el mai mult decât pe vr jma ii 
lui.  

Fac. 46, 6; 47, 27.  
24. Întors-a inima lor, ca s  urasc  pe 
poporul S u, ca s  vicleneasc  împotriva 
robilor S i.  

Ie . 1, 7, 12. Fapt. 7, 17.  
25. Trimis-a pe Moise robul S u, pe 
Aaron, pe care l-a ales.  

Ie . 1, 14.  
26.  Pus-a  în  ei  cuvintele  semnelor  i  
minunilor Lui în p mântul lui Ham.  

Ie . 3, 10; 4, 29.  
27. Trimis-a întuneric i i-a întunecat, 

ci au am rât cuvintele Lui ;  
Ie . 3, 20; 7, 9-10.  

28. Pref cut-a apele lor în sânge i a 
omorât pe tii lor ;  

Ie . 10, 22.  
29. Scos-a p mântul lor broa te în 

rile împ ra ilor lor.  
Ie . 7, 20. Ps. 77, 44.  

30. Zis-a i a venit musc  câineasc i 
mul ime de mu te în toate hotarele lor.  

Ie . 8, 6.  
31. Pus-a în ploile lor grindin , foc 
arz tor în p mântul lor ;  
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Ie . 8, 17, 24. Ps. 77, 45. În el. 16, 9.  
32. i a b tut viile lor i smochinii lor i a 
sf râmat pomii hotarelor lor.  

Ie . 9, 23. În el. 16, 16.  
33. Zis-a i a venit l cust i omid  f  
num r.  

Ie . 9, 25. Ps. 77, 47.  
34. i a mâncat toat  iarba în p mântul 
lor i a mâncat rodul p mântului lor,  

Ie . 10, 4, 13-14. Ps. 77, 46.  
35. i a b tut pe to i întâi-n scu ii din 

mântul lor, pârga întregii lor osteneli.  
Ie . 10, 15.  

36. i i-a scos pe ei cu argint i cu aur i 
nu era în semin iile lor bolnav.  

Ie . 11, 5; 12, 29. Ps. 77, 51.  
37. Veselitu-s-a Egiptul la ie irea lor, c  
frica de ei îi cuprinsese.  

Ie . 12, 35-36.  
38. Întins-a nor spre acoperirea lor i foc 
ca s  le lumineze noaptea.  

Ie . 11, 1; 12, 33.  
39. Cerut-au i au venit prepeli e i cu 
pâine cereasc  i-a s turat pe ei.  

Ie . 13, 21. Ps. 77, 14.  
40. Despicat-a piatr i au curs ape i au 
curs râuri în p mânt f  de ap .  

Ie . 16, 4, 13. Num. 11, 31. Ps. 77, 26-27.  
41. C i-a adus aminte de cuvântul cel 
sfânt al Lui, spus lui Avraam, robul Lui.  
Ie . 17, 6. Num. 20, 10-11. Ps. 77, 16. Is. 48, 21. Avac. 3, 

9. În el. 11, 4. 1 Cor. 10, 4.  
42. i a scos pe poporul S u, întru 
bucurie i pe cei ale i ai S i, întru veselie.  

Fac. 22, 16-17.  
43. i le-a dat lor rile neamurilor i 
ostenelile popoarelor au mo tenit,  

Iosua 3, 1.  
44. Ca s  p zeasc  drept ile Lui i legea 
Lui s-o in .  
PSALMUL 105 
Aliluia. 
1. L uda i pe Domnul c  este bun, c  în 
veac este mila Lui.  

Ps. 117, 1. 1 Mac. 4, 24.  
2. Cine va gr i puterile Domnului i cine 
va face auzite toate laudele Lui ?  

Sir. 43, 36.  

3. Ferici i cei ce p zesc judecata i fac 
dreptate în toat  vremea.  

Ps. 36, 37.  
4. Adu- i aminte de noi, Doamne, întru 
bun voin a Ta fa  de poporul T u ; 
cerceteaz -ne pe noi cu mântuirea Ta,  

Neem. 5, 19.  
5. Ca s  vedem întru bun i pe ale ii 

i, s  ne bucur m de veselia poporului 
u i s  ne l ud m cu mo tenirea Ta.  

Ps. 2, 7.  
6. P tuit-am ca i p rin ii no tri, 
nelegiuit-am, f cut-am strâmb tate.  

2 Paral. 7, 14. Dan. 9, 5, 16. Iudit. 7, 17.  
7. P rin ii no tri în Egipt n-au în eles 
minunile Tale, nu i-au adus aminte de 
mul imea milei Tale i Te-au am rât când 
s-au suit la Marea Ro ie.  

Ie . 14, 11. Dan. 9, 15.  
8. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele 

u, ca s  fac  cunoscut  puterea Lui.  
Is. 63, 14.  

9. El a certat Marea Ro ie i a secat-o i 
i-a condus pe ei prin adâncul m rii ca 
prin pustiu ;  

Ie . 14, 21. Ps. 77, 13.  
10.  El  i-a  scos  pe  ei  din  mâna  celor  ce-i  
urau i i-a izb vit pe ei din mâna 
vr jma ului ;  

Ps. 106, 2. Luc. 1, 71.  
11. i a acoperit apa pe cei ce-i asupreau 
pe ei, nici unul din ei n-a r mas.  

Ie . 14, 28.  
12. i au crezut în cuvintele Lui i au 
cântat laud  Lui ;  

Ie . 14, 31; 15, 1.  
13. Dar degrab au uitat lucrurile Lui i n-
au suferit sfatul Lui ;  

Ie . 16, 2. Ier. 2, 32.  
14.  Ci  au  fost  cuprin i  de  mare  poft ,  în  
pustiu, i au ispitit pe Dumnezeu, în loc 

 de ap .  
Num. 11, 33. Ps. 77, 18. 1 Cor. 10, 9.  

15. i le-a împlinit cererea lor i a s turat 
sufletele lor.  

Iac. 4, 3.  
16. i au mâniat pe Moise în tab i pe 
Aaron, sfântul Domnului.  
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Num. 16, 2; 20, 3.  
17. S-a deschis p mântul i a înghi it pe 
Datan i a acoperit adunarea lui Abiron.  

Num. 16, 31. Deut. 11, 6.  
18. i s-a aprins foc în adunarea lor, 

paie a ars pe p to i.  
19. i au f cut vi ei în Horeb i s-au 
închinat idolului.  

Ie . 32, 4. 1 Cor. 10, 7.  
20. i au schimbat slava Lui întru 
asem nare de vi el, care m nânc  iarb .  

Rom. 1, 33.  
21. Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a 
izb vit pe ei, Care a f cut lucruri mari în 
Egipt,  
22. Lucruri minunate în p mântul lui 
Ham i înfrico toare în Marea Ro ie.  
23. Atunci a zis s -i piard  pe dân ii, i i-
ar fi pierdut, dac  Moise, alesul Lui, n-ar 
fi stat înaintea fe ei Lui ca s  întoarc  
mânia Lui i s  nu-i piard .  

Ie . 32, 11. În el. 18, 22.  
24.  Apoi  ei  au  dispre uit  p mântul  cel  
dorit i n-au crezut în cuvântul Lui,  

Num. 14, 2.  
25. Ci au cârtit în corturile lor i n-au 
ascultat glasul Domnului.  

Num. 14, 1-2, 27. Deut. 1, 26-27.  
26. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra 
lor, ca s -i doboare pe ei în pustiu  

Num. 14, 29; 26, 61-65.  
27. i s  doboare s mân a lor întru 
neamuri i s -i risipeasc  pe ei în toate 

ile.  
28. Au jertfit lui Baal-Peor i au mâncat 
jertfele mor ilor  

Num. 25, 3. Deut. 4, 3. Os. 9, 10.  
29. i L-au înt râtat pe El cu faptele lor i 
au murit mul i dintre ei.  
30. Dar a stat Finees i L-a îmblânzit i a 
încetat b taia  

Num. 25, 7.  
31. i i s-a socotit lui întru dreptate, din 
neam în neam pân  în veac.  

Num. 25, 12.  
32. Apoi L-au mâniat pe El la apa cert rii 
i Moise a suferit pentru ei,  

Num. 20, 10.  
33. C  au am rât duhul lui i a gr it 
nesocotit cu buzele lui.  
34. N-au nimicit neamurile de care le-a 
pomenit Domnul ;  

Deut. 7, 1-2.  
35. Ci s-au amestecat cu neamurile i au 
deprins lucrurile lor  

Os. 7, 8.  
36. i au slujit idolilor lor i s-au smintit.  

Ie . 23, 33. Deut. 7, 16.  
37. i-au jertfit pe fiii lor i pe fetele lor 
idolilor,  

Lev 18, 21. Deut. 12, 31; 32, 17. 4 Reg. 3, 27; 21, 6.  
38. Au v rsat sânge nevinovat, sângele 
fiilor  lor  i  al  fetelor  lor,  pe  care  i-au  
jertfit idolilor din Canaan i s-a spurcat 

mântul de sânge.  
39. S-au pâng rit de lucrurile lor i s-au 
desfrânat cu faptele lor.  
40. Atunci S-a aprins de mânie Domnul 
împotriva poporului S u i a urât 
mo tenirea Sa  

Jud. 2, 14; 3, 8.  
41. i i-a dat pe ei în mâinile neamurilor 
i i-au st pânit pe ei cei ce-i urau pe ei.  

42. Vr jma ii lor i-au asuprit pe ei i au 
fost neferici i sub mâinile lor.  

2 Paral. 13, 18.  
43. De multe ori Domnul i-a izb vit pe ei, 
dar ei L-au am rât pe El cu sfatul lor i i-
a umilit pentru f delegile lor.  
44.  Dar  Domnul  i-a  v zut  când  se  
nec jeau ei, a auzit rug ciunea lor,  
45. i i-a adus aminte de leg mântul Lui 
i S-a c it dup  mul imea milei Sale ;  

Deut. 30, 1-3. Is. 48, 9.  
46. i le-a dat s  g seasc  mil  înaintea 
celor ce i-au robit pe ei.  
47. Izb ve te-ne, Doamne Dumnezeul 
nostru, i ne adun  din neamuri, ca s  

ud m numele cel sfânt al T u i s  ne 
lim cu lauda Ta.  

1 Paral. 16, 35. Is. 11, 12.  
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48. Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeul lui Israel, din veac i pân  în 
veac. Tot poporul s  zic  : Amin. Amin.  

1 Paral. 16, 36. Ps. 71, 2.  
PSALMUL 106 
Aliluia. 
1. L uda i pe Domnul c  este bun, c  în 
veac este mila Lui.  

Iudit. 13, 17.  
2. S  spun  cei izb vi i de Domnul, pe 
care i-a izb vit din mâna vr jma ului.  

Ps. 105, 10.  
3. Din ri i-a adunat pe ei, de la r rit i 
de la apus, de la miaz noapte i de la 
miaz zi.  
4. R cit-au în pustie, în p mânt f  de 
ap i cale spre cetatea de locuit n-au 

sit.  
Evr. 11, 9, 37; 13, 14.  

5. Erau fl mânzi i înseta i ; sufletul lor 
într-în ii se sfâr ea ;  
6. Dar au strigat c tre Domnul în 
necazurile lor i din nevoile lor i-a izb vit 
pe ei  

Ps. 21, 4-5.  
7. i i-a pov uit pe cale dreapt , ca s  
mearg  spre cetatea de locuit.  
8. L udat s  fie Domnul pentru milele 
Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a 

cut fiilor oamenilor.  
9. C  a s turat suflet însetat i suflet 
fl mând a umplut de bun i.  

Ps. 33, 10; 144, 17.  
10. edeau în întuneric i în umbra mor ii 
; erau fereca i de s cie i de fier,  

Iov 36, 8.  
11. Pentru c  au am rât cuvintele 
Domnului i sfatul Celui Preaînalt au 
înt râtat.  
12. El a umilit întru osteneli inima lor ; 
sl bit-au i nu era cine s  le ajute ;  

4 Reg. 14, 26.  
13. Dar au strigat c tre Domnul în 
necazurile lor i din nevoile lor i-a izb vit 
pe ei.  

14. i i-a scos pe ei din întuneric i din 
umbra mor ii i leg turile lor le-a rupt.  
15. L udat s  fie Domnul pentru milele 
Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a 

cut fiilor oamenilor !  
16.  C  a  sf râmat  por i  de  aram i  

voare de fier a frânt  
Ps. 115, 7. Is. 45, 2. Naum 1, 13.  

17. i i-a ajutat s  ias  din calea 
delegii lor, c ci pentru f delegile 

lor au fost umili i.  
18. Urât-a sufletul lor orice mâncare i s-
au apropiat de por ile mor ii.  

Iov 33, 20.  
19.  Dar  au  strigat  c tre  Domnul  în  
necazurile lor i din nevoile lor i-a 
izb vit.  
20. Trimis-a cuvântul S u i i-a vindecat 
pe ei i i-a izb vit pe ei din stric ciunile 
lor.  

În el. 16, 12.  
21. L udat s  fie Domnul pentru milele 
Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a 

cut fiilor oamenilor !  
22. i s -I jertfeasc  Lui jertf  de laud i 

 vesteasc  lucrurile Lui, în bucurie.  
Ps. 49, 14; 115, 8.  

23. Cei ce se coboar  la mare în cor bii, 
cei ce- i fac lucrarea lor în ape multe,  
24. Aceia au v zut lucrurile Domnului i 
minunile Lui întru adânc.  

Sir. 43, 28.  
25. El a zis i s-a pornit vânt furtunos i 
s-au în at valurile m rii.  

Iona 1, 4. Mat. 8, 24. Marc. 4, 41.  
26. Se urcau pân  la ceruri i se coborau 
pân  în adâncuri, iar sufletul lor întru 
primejdii încremenea.  
27. Se tulburau i se cl tinau ca un om 
beat i toat  priceperea lor a pierit.  

Is. 29, 14. Iez. 7, 26.  
28.  Dar  au  strigat  c tre  Domnul  în  
necazurile lor i din nevoile lor ia izb vit  
29. i i-a poruncit furtunii i s-a lini tit i 
au t cut valurile m rii.  

Ps. 64, 7; 88, 9. Mat. 14, 32. Luc. 8, 24.  
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30. i s-au veselit ei, c  s-au lini tit 
valurile i Domnul i-a pov uit pe ei la 
limanul dorit de ei.  
31. L udat s  fie Domnul pentru milele 
Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a 

cut fiilor oamenilor !  
32. În i-L pe El în adunarea poporului 
i în scaunul b trânilor l uda i-L pe El,  

33. Pref cut-a râurile în p mânt pustiu, 
izvoarele de ap  în p mânt însetat  
34. i p mântul cel roditor în p mânt 

rat, din pricina celor ce locuiesc pe el.  
3 Reg. 17, 1. Iov 39, 6. Ioil 1, 10.  

35. Pref cut-a pustiul în iezer de ape, iar 
mântul cel f  de ap  în izvoare de 

ape,  
Iov 38, 27. Is. 41, 18.  

36. i a a ezat acolo pe cei fl mânzi i au 
zidit cetate de locuit  
37. i  au sem nat arine i  au s dit  vii  i  
au strâns bel ug de roade  
38. i i-a binecuvântat pe ei i s-au 
înmul it foarte i vitele lor nu le-a 
împu inat.  
39. i iar i au fost împu ina i i chinui i 
de ap sarea necazurilor i a durerii.  

Ps. 43, 26-27.  
40. Aruncat-a dispre  asupra c peteniilor 
lor i i-a r cit pe ei în loc neumblat i 

 de cale.  
Iov 12, 21.  

41. Dar pe s rac l-a izb vit de s cie i i-
a pus pe ei ca pe ni te oi de mo tenire.  

1 Reg. 2, 7-8.  
42. Vedea-vor drep ii i se vor veseli i 
toat  f delegea î i va astupa gura ei.  

Iov 5, 16; 22, 19. Rom. 3, 19.  
43. Cine este în elept va p zi acestea i 
va pricepe milele Domnului.  

Deut. 32, 29. Ier. 9, 12. Os. 14, 10.  
PSALMUL 107 
Al lui David. 
1. Gata este inima mea, Dumnezeule, 
gata este inima mea ; cânta-voi i voi 

uda întru inima mea.  
Ps. 56, 10.  

2. De teapt -te slava mea ! De teapt -te 
psaltire i al ut  ! De tepta-m -voi 
diminea a.  
3. L uda-Te-voi între popoare, Doamne, 
cânta-voi ie între neamuri,  
4. C  mai mare decât cerurile este mila 
Ta i pân  la nori adev rul T u.  

Ps. 56, 12.  
5. Înal -Te peste ceruri, Dumnezeule, i 
peste tot p mântul slava Ta, ca s  se 
izb veasc  cei pl cu i ai T i.  

Ps. 35, 5.  
6. Mântuie te-m  cu dreapta Ta i m  
auzi. Dumnezeu a gr it în locul cel sfânt 
al Lui :  

Ps. 56, 7.  
7. În a-M -voi i voi împ i Sichemul 
i Valea Sucot o voi m sura.  

Ps. 59, 5.  
8. Al Meu este Galaad i al Meu este 
Manase i Efraim sprijinul capului Meu,  

Ps. 59, 6.  
9. Iuda, legiuitorul Meu ; Moab, vas al 
sp rii Mele ;  

Ps. 59, 7.  
10. Spre Idumeea voi arunca 
înc mintea Mea. Mie cei de alt neam 
Mi s-au supus».  
11. Cine m  va duce la cetatea înt rit  ? 
Cine m  va pov ui pân  în Idumeea ?  

Ps. 59, 10.  
12. Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-
ai lep dat pe noi ? Oare, nu vei ie i, 
Dumnezeule, cu o tirile noastre ?  

Ps. 59, 11.  
13. D -ne nou  ajutor, ca s  ie im din 
necaz, c  de art  este izb virea cea de la 
oameni.  

Ps. 59, 13; 117, 8.  
14. Cu Dumnezeu vom birui i El va 
nimici pe vr jma ii no tri.  
PSALMUL 108 
Al lui David. 
1. Dumnezeule, lauda mea n-o ine sub 

cere. C  gura p tosului i gura 
vicleanului asupra mea s-au deschis.  

Ps. 82, 1. Marc. 14, 56.  
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2. Gr it-au împotriva mea cu limb  
viclean i cu cuvinte de ur  m-au 
înconjurat i s-au luptat cu mine în zadar.  
3. În loc s  m  iubeasc , m  cleveteau, 
iar eu m  rugam.  

Ps. 119, 7. Ioan 8, 40.  
4. Pus-au împotriva mea rele în loc de 
bune i ur  în locul iubirii mele.  

Ps. 34, 12; 37, 20. Ier. 18, 19.  
5. Pune peste dânsul pe cel p tos i 
diavolul s  stea de-a dreapta lui.  

Iov 17, 8. 1 Cor. 5, 5.  
6. Când se va judeca s  ias  osândit, iar 
rug ciunea lui s  se prefac  în p cat.  
7. S  fie zilele lui pu ine i dreg toria lui 

 o ia altul ;  
Ioan 17, 12. Fapt. 1, 20.  

8. S  ajung  copiii lui orfani i femeia lui 
duv  ;  

Deut. 28, 32. Ier. 18, 20. Ioan 17, 12.  
9. S  fie str muta i copiii lui i s  
cer easc  ; s  fie sco i din cur ile caselor 
lor ;  

Iov 20, 10.  
10. S  smulg  c tarul toat  averea lui ; 

 r peasc  str inii ostenelile lui ;  
Deut. 28, 43.  

11. S  nu aib  sprijinitor i nici orfanii lui 
miluitor ;  
12. S  piar  copiii lui i într-un neam s  
se sting  numele lui ;  

Ie . 20, 5. Iov 18, 19. Is. 14, 22.  
13. S  se pomeneasc  f delegea 

rin ilor lui înaintea Domnului i 
catul maicii lui s  nu se tearg  ;  

Ie . 20, 5. Ier. 18, 22.  
14. S  fie înaintea Domnului pururea i 

 piar  de  pe  p mânt  pomenirea  lui,  
pentru c  nu i-a adus aminte s  fac  
mil .  

Pild. 10, 7. Mat. 27, 25.  
15. i a prigonit pe cel s rman, pe cel 

rac i pe cel smerit cu inima, ca s -l 
omoare.  

Iov 24, 20. Iac. 2, 13.  

16. i a iubit blestemul i va veni asupra 
lui ; i n-a voit binecuvântarea i se va 
îndep rta de la el.  
17. i s-a îmbr cat cu blestemul ca i cu 
o hain i a intrat ca apa înl untrul lui i 
ca untdelemnul în oasele lui.  

Pild. 11, 27. În el. 1, 12.  
18. S -i fie lui ca o hain  cu care se 
îmbrac i ca un brâu cu care pururea se 
încinge.  
19. Aceasta s  fie r splata celor ce m  
clevetesc pe mine înaintea Domnului i 
gr iesc rele împotriva sufletului meu.  
20.  Dar  Tu,  Doamne,  f  cu  mine  mil ,  
pentru numele T u, c  bun  este mila Ta.  
21. Izb ve te-m , c  s rac i s rman sunt 
eu i inima mea s-a tulburat înl untrul 
meu.  
22. Ca umbra ce se înclin  m-am trecut ; 
ca b taia de aripi a l custelor tremur.  

Ps. 101, 5.  
23. Genunchii mei au sl bit de post i 
trupul meu s-a istovit de lipsa 
untdelemnului  

Iov 14, 2. Ps. 143, 4.  
24. i eu am ajuns lor ocar . M-au v zut 
i au cl tinat cu capetele lor.  

Ps. 30, 10.  
25. Ajut -m , Doamne Dumnezeul meu, 
mântuie te-m , dup  mila Ta,  

Ps. 21, 7. Mat. 27, 39.  
26. i s  cunoasc  ei c  mâna Ta este 
aceasta i Tu, Doamne, ai f cut-o pe ea.  
27. Ei vor blestema i Tu vei 
binecuvânta. Cei ce se scoal  împotriva 
mea s  se ru ineze, iar robul T u s  se 
veseleasc .  

Ie . 14, 31. Ps. 63, 10.  
28. S  se îmbrace cei ce m  clevetesc pe 
mine cu ocar i cu ru inea lor ca i cu un 
ve mânt s  se înveleasc .  

Mat. 5, 44. 1 Cor. 4, 12-13.  
29. L uda-voi pe Domnul foarte cu gura 
mea i în mijlocul multora Îl voi 
preasl vi pe El,  
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30. C  a stat de-a dreapta s racului, ca s  
izb veasc  sufletul lui de cei ce-l 
prigonesc.  

Ps. 21, 24.  
PSALMUL 109 
Al lui David. 
1. Zis-a Domnul Domnului Meu : « ezi 
de-a dreapta Mea, pân  ce voi pune pe 
vr jma ii T i a ternut picioarelor Tale».  
Mat. 22, 44; 26, 64. Marc. 12, 36; 16, 19. Luc. 20, 42; 22, 
69. Fapt. 2, 34. 1 Cor. 15, 25. Ef. 1, 20. Evr. 1, 3, 13; 10, 

13.  
2. Toiagul puterii Tale i-l va trimite 
Domnul din Sion, zicând : «St pâne te în 
mijlocul vr jma ilor T i.  

Ps. 134, 21. Is. 51, 4.  
3. Cu Tine este poporul T u în ziua 
puterii Tale, întru str lucirile sfin ilor 

i. Din pântece mai înainte de luceaf r 
Te-am n scut».  

2 Reg. 23, 4. Pild. 8, 25.  
4. Juratu-S-a Domnul i nu-I va p rea r u 
: «Tu e ti preot în veac, dup  rânduiala 
lui Melchisedec».  

Evr. 5, 6; 7, 17.  
5. Domnul este de-a dreapta Ta ; 
sf râmat-a în ziua mâniei Sale împ ra i.  

Ps. 2, 9-10.  
6. Judeca-va între neamuri ; va umple 
totul de ruini ; va zdrobi capetele multora 
pe p mânt.  

Avd. 1, 21.  
7. Din pârâu pe cale va bea ; pentru 
aceasta va în a capul.  

Is. 53, 4. Filip. 2, 8-9.  
PSALMUL 110 
Scris pe vremea lui Neemia. 
1. L uda-Te-voi, Doamne, cu toat  inima 
mea, în sfatul celor drep i i în adunare.  

Ps. 9, 1. Evr. 10, 25.  
2. Mari sunt lucrurile Domnului i 
potrivite tuturor voilor Lui.  

Iov 37, 14. Luc. 1, 49; 2, 15.  
3. Laud i m re ie este lucrul Lui i 
dreptatea Lui r mâne în veacul veacului.  

Fac. 1, 31. Ps. 9, 8; 47, 11; 101, 28. Pild. 15, 6.  
4. Pomenire a f cut de minunile Sale. 
Milostiv i îndurat este Domnul.  

5. Hran  a dat celor ce se tem de Dânsul ; 
aduce i-v  aminte în veac de leg mântul 
Lui.  

Ps. 36, 19; 131, 15. Luc. 1, 72.  
6. T ria lucrurilor Sale a vestit-o 
poporului S u, ca s  le dea lor mo tenirea 
neamurilor.  

Deut. 9, 6.  
7. Lucrurile mâinilor Lui adev r i 
judecat . Adev rate sunt toate poruncile 
Lui,  

Dan. 4, 34.  
8. Înt rite în veacul veacului, f cute în 
adev r i dreptate.  
9. Izb vire a trimis poporului S u ; 
poruncit-a în veac leg mântul S u ; sfânt 
i înfrico tor este numele Lui.  

Ps. 98, 3. Sir. 1, 15-16. Luc. 1, 68; 11, 2.  
10. Începutul în elepciunii este frica de 
Domnul ; în elegere bun  este tuturor 
celor ce o fac pe ea. Lauda Lui r mâne în 
veacul veacului.  

Iov 28, 28. Pild. 1, 7; 9, 10; 14, 16. Sir. 1, 15.  
PSALMUL 111 
Scris pe vremea lui Neemia. 
1. Fericit b rbatul care se teme de 
Domnul ; întru poruncile Lui va voi 
foarte.  

Fac. 3, 15. Ps. 1, 1-2; 127, 1.  
2. Puternic  va fi pe p mânt semin ia Lui 
; neamul drep ilor se va binecuvânta.  

Pild. 20, 7.  
3. Slav i bog ie în casa lui i dreptatea 
lui r mâne în veacul veacului.  

Fac. 3, 15. Ps. 33, 9.  
4. R rit-a în întuneric lumin  drep ilor, 
Cel milostiv, îndurat i drept.  
Ie . 10, 23. 2 Reg. 22, 29. Est. 8, 16. Ps. 96, 11; 124, 4. Is. 

50, 10.  
5. Bun este b rbatul care se îndur i 
împrumut  ; î i rânduie te vorbele sale cu 
judecat , c  în veac nu se va clinti.  

Ps. 36, 26.  
6. Întru pomenire ve nic  va fi dreptul ; 
de vorbire de r u nu se va teme.  

Fac. 8, 1. Pild. 10, 7. În el. 4, 1.  
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7. Gata este inima lui a n jdui în 
Domnul ; înt rit  este inima lui, nu se va 
teme, pân  ce va ajunge s  dispre uiasc  
pe vr jma ii s i.  

Pild. 1, 33; 3, 25. Sir. 34, 17-18.  
8. Risipit-a, dat-a s racilor ; dreptatea lui 

mâne în veacul veacului.  
Ps. 90, 8; 91, 11. Pild. 4, 23; 14, 32.  

9. Puterea lui se va în a întru slav .  
Ps. 36, 26. Mat. 6, 1. 2 Cor. 9, 9.  

10. P tosul va vedea i se va mânia, va 
scrâ ni  din  din i  i  se  va  topi.  Pofta  

to ilor va pieri.  
1 Reg. 2, 33. Iov 8, 13. Ps. 22, 6; 34, 16; 36, 12. Pild. 10, 

28; 11, 23.  
PSALMUL 112 
Aliluia. 
1. L uda i, tineri, pe Domnul, l uda i 
numele Domnului.  

Ps. 133, 1; 134, 1.  
2. Fie numele Domnului binecuvântat de 
acum i pân  în veac.  

Dan. 2, 20.  
3. De la r ritul soarelui pân  la apus, 

udat este numele Domnului.  
Mal. 1, 11.  

4. Înalt este peste toate neamurile 
Domnul, peste ceruri este slava Lui.  

Ps. 96, 9.  
5. Cine este ca Domnul Dumnezeul 
nostru, Cel ce locuie te întru cele înalte  

Ps. 137, 6. Is. 57, 15. Ps. 17, 29. Luc. 1, 52.  
6. i spre cele smerite prive te, În cer i 
pe p mânt ?  
7. Cel ce scoate din pulbere pe cel s rac 
i ridic  din gunoi pe cel s rman,  

1 Reg. 2, 8; 16, 12. 3 Reg. 16, 2. Iov 36, 7. Dan. 4, 14. 
Luc. 1, 52.  

8. Ca s -l a eze cu cei mari, cu cei mari 
ai poporului S u.  

Ps. 67, 7.  
9. Cel ce face s  locuiasc  cea stearp  în 
cas , ca o mam  ce se bucur  de fii.  
PSALMUL 113 
Aliluia. 
1. La ie irea lui Israel din Egipt, a casei 
lui Iacob dintr-un popor barbar,  

Ie . 13, 3.  

2. Ajuns-a Iuda sfin irea Lui, Israel 
st pânirea Lui.  

Ier. 2, 3.  
3.  Marea  a  v zut  i  a  fugit,  Iordanul  s-a  
întors înapoi.  

Ie . 14, 21-22. Num. 33, 8. Iosua 3, 13-16; 4, 23.  
4. Mun ii au s ltat ca berbecii i dealurile 
ca mieii oilor.  

Ps. 67, 17. Avac. 3, 6.  
5. Ce- i este ie, mare, c  ai fugit ? i ie 
Iordane, c  te-ai întors înapoi ?  

Naum 1, 4.  
6. Mun ilor, c  a i s ltat ca berbecii i 
dealurilor, ca mieii oilor ?  
7. De fa a Domnului s-a cutremurat 

mântul, de fa a Dumnezeului lui Iacob,  
8. Care a pref cut stânca în iezer, iar 
piatra în izvoare de ap .  

Ie . 17, 6. Num. 20, 10-11.  
9. Nu nou , Doamne, nu nou , ci numelui 

u se cuvine slav , pentru mila Ta i 
pentru adev rul T u,  

1 Paral. 16, 35.  
10. Ca nu cumva s  zic  neamurile : 
«Unde este Dumnezeul lor ?»  

Ps. 41, 3.  
11. Dar Dumnezeul nostru e în cer ; în 
cer i pe p mânt toate câte a voit a f cut.  

Deut. 33, 26. Ps. 134, 6. Rom. 4, 21.  
12. Idolii neamurilor sunt argint i aur, 
lucruri de mâini omene ti :  

Ps. 134, 15. Ier. 10, 5. Avac. 2, 19.  
13. Gur  au i nu vor gr i ; ochi au i nu 
vor vedea ;  

În el. 15, 15.  
14. Urechi au i nu vor auzi ; n ri au i nu 
vor mirosi ;  

Ps. 134, 17.  
15. Mâini au i nu vor pip i ; picioare au 
i nu vor umbla, nu vor gl sui cu gâtlejul 

lor.  
În el. 13, 8.  

16. Asemenea lor s  fie cei ce-i fac pe ei 
i to i cei ce se încred în ei.  

Ier. 10, 8.  
17. Casa lui Israel a n jduit în Domnul 
; ajutorul lor i ap torul lor este.  

Ps. 129, 5.  
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18. Casa lui Aaron a n jduit în Domnul 
; ajutorul lor i ap torul lor este.  
19. Cei ce se tem de Domnul au n jduit 
în Domnul ; ajutorul lor i ap torul lor 
este.  
20. Domnul i-a adus aminte de noi i ne-
a binecuvântat pe noi ; a binecuvântat 
casa lui Israel, a binecuvântat casa lui 
Aaron,  
21. A binecuvântat pe cei ce se tem de 
Domnul, pe cei mici împreun  cu cei 
mari.  
22. Sporeasc -v  Domnul pe voi, pe voi 
i pe copiii vo tri !  

23. Binecuvânta i s  fi i de Domnul, Cel 
ce a f cut cerul i p mântul.  
24. Cerul cerului este al Domnului, iar 

mântul l-a dat fiilor oamenilor.  
Deut. 10, 14.  

25. Nu mor ii Te vor l uda pe Tine, 
Doamne, nici to i cei ce se coboar  în iad,  

Ps. 6, 5. Is. 38, 18. Bar. 2, 17.  
26. Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe 
Domnul de acum i pân  în veac.  

Dan. 2, 20.  
PSALMUL 114 
Aliluia. 
1.  Iubit-am pe Domnul,  c  a  auzit  glasul  
rug ciunii mele,  
2. C  a plecat urechea Lui spre mine i în 
zilele mele Îl voi chema.  

Ps. 30, 2.  
3. Cuprinsu-m-au durerile mor ii, 
primejdiile iadului m-au g sit ; necaz i 
durere am aflat  

2 Reg. 22, 5-6. Mat. 26, 37.  
4. i numele Domnului am chemat : «O, 
Doamne, izb ve te sufletul meu !»  

Deut. 4, 29.  
5.  Milostiv  este  Domnul  i  drept  i  
Dumnezeul nostru miluie te.  

2 Reg. 5, 8. Ps. 85, 5.  
6. Cel ce p ze te pe prunci este Domnul ; 
umilit am fost i m-am izb vit.  

Mat. 10, 16.  

7. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna 
ta, c  Domnul i-a f cut ie bine ;  
8. C  a scos sufletul meu din moarte, 
ochii mei din lacrimi i picioarele mele 
de la c dere.  

Ps. 55, 13.  
9. Bine voi pl cea înaintea Domnului, în 

mântul celor vii.  
PSALMUL 115 
Aliluia. 
1. Crezut-am, pentru aceea am gr it, iar 
eu m-am smerit foarte.  

2 Cor. 4, 13.  
2.  Eu  am  zis  întru  uimirea  mea  :  «Tot  
omul este mincinos !»  

Ps. 57, 3. Rom. 3, 4.  
3. Ce voi r spl ti Domnului pentru toate 
câte mi-a dat mie ?  
4. Paharul mântuirii voi lua i numele 
Domnului voi chema.  

Deut. 4, 29. Ps. 22, 6.  
5. F duin ele mele le voi plini 
Domnului, înaintea a tot poporului S u.  

Ps. 21, 28.  
6. Scump  este înaintea Domnului 
moartea cuvio ilor Lui.  

Fac. 4, 9-10.  
7. O, Doamne, eu sunt robul T u, eu sunt 
robul T u i fiul roabei Tale ; rupt-ai 
leg turile mele.  

Ps. 106, 16. În el. 9, 5.  
8.  ie- i  voi  aduce  jertf  de  laud i  
numele Domnului voi chema.  

Lev 7, 12. Ps. 26, 9; 49, 14; 106, 22. Evr. 13, 15.  
9. F duin ele mele le voi plini 
Domnului, înaintea a tot poporului Lui,  
10. În cur ile casei Domnului, în mijlocul 

u, Ierusalime.  
PSALMUL 116 
Aliluia. 
1. L uda i pe Domnul toate neamurile ; 

uda i-L pe El toate popoarele ;  
Fapt. 13, 47. Rom. 15, 11.  

2.  C  s-a  înt rit  mila  Lui  peste  noi  i  
adev rul Domnului r mâne în veac.  

Ps. 99, 4.  
PSALMUL 117 
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Aliluia. 
1. L uda i pe Domnul c  este bun, c  în 
veac este mila Lui.  

Ps. 105, 1; 135, 1. 1 Mac. 4, 24.  
2. S  zic , dar, casa lui Israel, c  este 
bun, c  în veac este mila Lui.  
3. S  zic , dar, casa lui Aaron, c  este 
bun, c  în veac este mila Lui.  
4. S  zic , dar, to i cei ce se tem de 
Domnul, c  este bun, c  în veac este mila 
Lui.  
5. În necaz am chemat pe Domnul i m-a 
auzit i m-a scos întru desf tare.  

Is. 26, 16.  
6. Domnul este ajutorul meu, nu m  voi 
teme de ce-mi va face mie omul.  

Ie . 15, 2. Ps. 22, 4; 26, 1; 55, 11. Rom. 8, 31.  
7. Domnul este ajutorul meu i eu voi 
privi cu bucurie pe vr jma ii mei.  

Evr. 13, 6.  
8. Mai bine este a Te încrede în Domnul, 
decât a Te încrede în om.  

Ps. 61, 8-9; 83, 13; 107, 13. Ier. 17, 5.  
9. Mai bine este a n jdui în Domnul, 
decât a n jdui în c petenii.  

Ps. 145, 2.  
10. Toate neamurile m-au înconjurat i în 
numele Domnului i-am înfrânt pe ei.  
11. Înconjurând m-au înconjurat i în 
numele Domnului i-am înfrânt pe ei.  

1 Reg. 17, 45.  
12. Înconjuratu-m-au ca albinele 
fagurele, dar s-au stins ca focul de spini 
i în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.  

Deut. 1, 44. Is. 7, 18.  
13. Împingându-m  m-au împins s  cad, 
dar Domnul m-a sprijinit.  
14. T ria mea i lauda mea este Domnul 
i mi-a fost mie spre izb vire.  

Ie . 15, 2. Is. 12, 2.  
15. Glas de bucurie i de izb vire în 
corturile drep ilor : «Dreapta Domnului a 

cut putere,  
Ie . 15, 6.  

16. Dreapta Domnului m-a în at, 
dreapta Domnului a f cut putere !»  

17. Nu voi muri, ci voi fi viu i voi 
povesti lucrurile Domnului.  

Is. 53, 11. Bar. 2, 17. Rom. 6, 9.  
18. Certând m-a certat Domnul, dar 
mor ii nu m-a dat.  

Iez. 18, 21. Sir. 18, 13.  
19. Deschide i-mi mie por ile drept ii, 
intrând în ele voi l uda pe Domnul.  

Is. 26, 2. Evr. 9, 24.  
20. Aceasta este poarta Domnului ; 
drep ii vor intra prin ea.  
21.  Te  voi  l uda,  c  m-ai  auzit  i  ai  fost  
mie spre izb vire.  

Ps. 118, 71.  
22. Piatra pe care n-au b gat-o în seam  
ziditorii, aceasta s-a f cut în capul 
unghiului.  
Is. 28, 16. Mat. 21, 42. Marc. 12, 10-11. Luc. 20, 17. Fapt. 

4, 11. 1 Petr. 2, 7.  
23. De la Domnul s-a f cut aceasta i 
minunat  este în ochii no tri.  
24. Aceasta este ziua pe care a f cut-o 
Domnul, s  ne bucur m i s  ne veselim 
întru ea.  

Lev 23, 40.  
25. O, Doamne, mântuie te ! O, Doamne, 
spore te !  
26. Binecuvântat este cel ce vine întru 
numele Domnului ; binecuvântatu-v-am 
pe voi, din casa Domnului.  

Mat. 21, 9; 23, 38. Marc. 11, 9. Luc. 13, 35; 19, 38. Ioan 
12, 13. Rom. 9, 33.  

27. Dumnezeu este Domnul i S-a ar tat 
nou . Tocmi i s rb toare cu ramuri 
umbroase, pân  la coarnele altarului.  
28. Dumnezeul meu e ti Tu i Te voi 

uda ; Dumnezeul meu e ti Tu i Te voi 
în a. Te voi l uda c  m-ai auzit i ai fost 
mie spre mântuire.  

Ioan 20, 28.  
29. L uda i pe Domnul c  este bun, c  în 
veac este mila Lui.  

Ps. 135, 1.  
PSALMUL 118 
Aliluia. 
1. Ferici i cei f  prihan  în cale, care 
umbl  în legea Domnului.  
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Pild. 8, 32.  
2. Ferici i cei ce p zesc poruncile Lui i-
L caut  cu toat  inima lor,  

Ps. 18, 11.  
3. C  n-au umblat în c ile Lui cei ce 
lucreaz  f delegea.  

1 Ioan 5, 18.  
4. Tu ai poruncit ca poruncile Tale s  fie 

zite foarte.  
Deut. 4, 5-6.  

5. O, de s-ar îndrepta c ile mele, ca s  
zesc poruncile Tale !  

Luc. 1, 6.  
6. Atunci nu m  voi ru ina când voi c uta 
spre toate poruncile Tale.  

1 Ioan 2, 3. Gal. 6, 16.  
7. L uda-Te-voi întru îndreptarea inimii, 
ca s  înv  judec ile drept ii Tale.  
8. Îndrept rile Tale voi p zi ; nu m  

si pân  în sfâr it.  
9. Prin ce î i va îndrepta tân rul calea sa 
? Prin p zirea cuvintelor Tale.  

Ioan 15, 3. 1 Petr. 1, 22.  
10. Cu toat  inima Te-am c utat pe Tine ; 

 nu m  lepezi de la poruncile Tale.  
Is. 63, 17.  

11. În inima mea am ascuns cuvintele 
Tale, ca s  nu gre esc ie.  

Deut. 6, 6.  
12. Binecuvântat e ti, Doamne, înva -

 îndrept rile Tale.  
13. Cu buzele am rostit toate judec ile 
gurii Tale.  
14. În calea m rturiilor Tale m-am 
desf tat ca de toat  bog ia.  
15. La poruncile Tale voi cugeta i voi 
cunoa te c ile Tale.  
16. La îndrept rile Tale voi cugeta i nu 
voi uita cuvintele Tale.  
17. R spl te te robului T u ! Voi tr i i 
voi p zi poruncile Tale.  
18. Deschide ochii mei i voi cunoa te 
minunile din legea Ta.  

Deut. 17, 19-20.  
19. Str in sunt eu pe p mânt, s  nu 
ascunzi de la mine poruncile Tale.  

Fac. 47, 9. 1 Paral. 29, 15. Evr. 11, 13.  

20. Aprins e sufletul meu de dorirea 
judec ilor Tale, în toat  vremea.  
21. Certat-ai pe cai mândri ; blestema i 
sunt cei ce se abat de la poruncile Tale.  

Deut. 11, 28.  
22. Ia de la mine ocara i def imarea, c  

rturiile Tale am p zit.  
23. Pentru c  au ezut c peteniile i pe 
mine m  cleveteau, iar robul T u cugeta 
la îndrept rile Tale.  

Ps. 2, 1.  
24. C  m rturiile Tale sunt cugetarea 
mea, iar îndrept rile Tale, sfatul meu.  

Deut. 17, 19-20.  
25. Lipitu-s-a de p mânt sufletul meu ; 
viaz -m , dup  cuvântul T u.  
26. Vestit-am c ile mele i m-ai auzit ; 
înva -m  îndrept rile Tale.  
27. F  s  în eleg calea îndrept rilor Tale 
i voi cugeta la minunile Tale.  

28. Istovitu-s-a sufletul meu de sup rare ; 
înt re te-m  întru cuvintele Tale.  
29. Dep rteaz  de la mine calea 
nedrept ii i cu legea Ta m  miluie te.  
30. Calea adev rului am ales i judec ile 
Tale nu le-am uitat.  

3 Reg. 8, 36.  
31. Lipitu-m-am de m rturiile Tale, 
Doamne, s  nu m  ru inezi.  
32. Pe calea poruncilor Tale am alergat 
când ai l rgit inima mea.  

Luc. 19, 6.  
33. Lege pune mie, Doamne, calea 
îndrept rilor Tale i o voi p zi pururea.  
34. În elep te-m i voi c uta legea Ta 
i o voi p zi cu toat  inima mea.  

Neem. 9, 20.  
35. Pov uie te-m  pe c rarea poruncilor 
Tale, c  aceasta am voit.  
36. Pleac  inima mea la m rturiile Tale i 
nu la l comie.  

1 Reg. 8, 3.  
37. Întoarce ochii mei ca s  nu vad  
de ert ciunea ; în calea Ta viaz -m .  

Mat. 18, 9.  
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38. Împline te robului T u cuvântul T u, 
care este pentru cei ce se tem de Tine.  
39. Îndep rteaz  ocara, de care m  tem, 

ci judec ile Tale sunt bune.  
Ier. 15, 16. Mat. 6, 13.  

40. Iat , am dorit poruncile Tale ; întru 
dreptatea Ta viaz -m .  
41. S  vin  peste mine mila Ta, Doamne, 
mântuirea Ta, dup  cuvântul T u,  
42. i voi r spunde cuvânt celor ce m  
oc sc, c  am n jduit în cuvintele 
Tale.  
43. S  nu îndep rtezi din gura mea 
cuvântul adev rului, pân  în sfâr it, c  
întru judec ile Tale am n jduit,  
44. i voi p zi legea Ta pururea, în veac 
i în veacul veacului.  

Ioan 15, 10.  
45. Am umblat întru l rgime, c  
poruncile Tale am c utat.  
46. Am vorbit despre m rturiile Tale, 
înaintea împ ra ilor, i nu m-am ru inat.  

Rom. 1, 16.  
47. Am cugetat la poruncile Tale pe care 
le-am iubit foarte.  

Sir. 39, 6.  
48. Am ridicat mâinile mele la poruncile 
Tale, pe care le-am iubit i am cugetat la 
îndrept rile Tale.  
49. Adu- i aminte de cuvântul T u, c tre 
robul T u, întru care mi-ai dat n dejde.  
50. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia 
mea, c  cuvântul T u m-a viat.  

Ps. 18, 7. Ier. 15, 16.  
51. Cei mândri m-au batjocorit peste 

sur , dar de la legea Ta nu m-am 
ab tut.  

Deut. 17, 11. Iov 23, 11.  
52. Adusu-mi-am aminte de judec ile 
Tale cele din veac, Doamne, i m-am 
mângâiat.  
53. Mâhnire m-a cuprins din pricina 

to ilor, care p sesc legea Ta.  
54. Cântate erau de mine îndrept rile 
Tale, în locul pribegiei mele.  

55. Adusu-mi-am aminte de numele T u, 
Doamne, i am p zit legea Ta.  

Ps. 62, 7.  
56. Aceasta s-a f cut mie, c  îndrept rile 
Tale am c utat.  

Pild. 18, 11-12.  
57. Partea mea e ti, Doamne, zis-am s  

zesc legea Ta.  
Num. 18, 20.  

58.  Rugatu-m-am  fe ei  Tale,  din  toat  
inima mea, miluie te-m  dup  cuvântul 

u.  
59. Cugetat-am la c ile Tale i am întors 
picioarele mele la m rturiile Tale.  

Plâng. 3, 40.  
60.  Gata  am fost  i  nu  m-am tulburat  s  

zesc poruncile Tale.  
61. Funiile p to ilor s-au înf urat 
împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat.  

Col. 2, 8.  
62.  La  miezul  nop ii  m-am  sculat  ca  s  
Te laud pe Tine, pentru judec ile 
drept ii Tale.  

Ps. 41, 9. Fapt. 16, 25.  
63. P rta  sunt cu to i cei ce se tem de 
Tine i p zesc poruncile Tale.  

Sir. 37, 15. Ef. 5, 11.  
64. De mila Ta, Doamne, este plin 

mântul ; îndrept rile Tale m  înva .  
Ps. 32, 5.  

65. Bun tate ai f cut cu robul T u, 
Doamne, dup  cuvântul T u.  
66. Înva -m  bun tatea, înv tura i 
cuno tin a, c  în poruncile Tale am 
crezut.  
67. Mai înainte de a fi umilit, am gre it ; 
pentru aceasta cuvântul T u am p zit.  

Evr. 12, 10.  
68. Bun e ti Tu, Doamne, i întru 
bun tatea Ta, înva -m  îndrept rile Tale.  

Mat. 15, 15.  
69. Înmul itu-s-a asupra mea nedreptatea 
celor mândri, iar eu cu toat  inima mea 
voi cerceta poruncile Tale.  
70. Închegatu-s-a ca gr simea inima lor, 
iar eu cu legea Ta m-am desf tat.  

Iov 15, 27.  
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71. Bine este mie c  m-ai smerit, ca s  
înv  îndrept rile Tale.  

Plâng. 3, 27. 2 Cor. 7, 10.  
72. Bun -mi este mie legea gurii Tale, 
mai mult decât mii de comori de aur i 
argint.  

Iov 28, 15. Ps. 18, 10; 118, 127. Sir. 23, 35.  
73. Mâinile Tale m-au f cut i m-au zidit, 
în elep te-m i voi înv a poruncile 
Tale.  

Iov 10, 8.  
74. Cei ce se tem de Tine m  vor vedea i 
se vor veseli, c  în cuvintele Tale am 

jduit.  
75. Cunoscut-am, Doamne, c  drepte sunt 
judec ile Tale i întru adev r m-ai 
smerit.  

Apoc. 19, 2.  
76.  Fac -se  dar,  mila  Ta,  ca  s  m  
mângâie, dup  cuvântul T u, c tre robul 

u.  
77. S  vin  peste mine îndur rile Tale i 
voi tr i, c  legea Ta cugetarea mea este.  
78. S  se ru ineze cei mândri, c  pe 
nedrept m-au nedrept it ; iar eu voi 
cugeta la poruncile Tale.  
79. S  se întoarc  spre mine cei ce se tem 
de Tine i cei ce cunosc m rturiile Tale.  
80. S  fie inima mea f  prihan  întru 
îndrept rile Tale, ca s  nu m  ru inez.  
81. Se tope te sufletul meu dup  
mântuirea  Ta  ;  în  cuvântul  T u  am  

jduit.  
Ps. 118, 166.  

82. Sfâr itu-s-au ochii mei dup  cuvântul 
u, zicând : «Când m  vei mângâia ?»  

83. C  m-am f cut ca un foale la fum, dar 
îndrept rile Tale nu le-am uitat.  

Iov 30, 30. Plâng. 5, 10.  
84. Câte sunt zilele robului T u ? Când 
vei judeca pe cei ce m  prigonesc ?  
85. Spusu-mi-au c lc torii de lege 
de ert ciuni, dar nu sunt ca legea Ta, 
Doamne.  
86. Toate poruncile Tale sunt adev r ; pe 
nedrept m-au prigonit. Ajut -m  !  

Ps. 92, 6. Ioan 17, 17.  
87. Pu in a fost de nu m-am sfâr it pe 

mânt, dar eu n-am p sit poruncile 
Tale.  
88. Dup  mila Ta viaz -m i voi p zi 

rturiile gurii mele.  
89. În veac, Doamne, cuvântul T u 

mâne în cer ;  
Is. 40, 8. Mat. 5, 18; 24, 35. Marc. 13, 31.  

90. În neam i în neam adev rul T u. 
Întemeiat-ai p mântul i r mâne.  
91. Dup  rânduiala Ta r mâne ziua, c  
toate sunt slujitoare ie.  
92. De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, 
atunci a  fi pierit întru necazul meu.  

Ps. 18, 7. Ier. 15, 16.  
93. În veac nu voi uita îndrept rile Tale, 

 într-însele m-ai viat, Doamne.  
94. Al T u sunt eu, mântuie te-m , c  
îndrept rile Tale am c utat.  
95. Pe mine m-au a teptat p to ii ca s  

 piard . M rturiile Tale am priceput.  
96. La tot lucrul des vâr it am v zut 
sfâr it, dar porunca Ta este f  de sfâr it.  
97. C  am iubit legea Ta, Doamne, ea 
toat  ziua cugetarea mea este.  

Deut. 17, 19.  
98. Mai mult decât pe vr jma ii mei mai 
în elep it cu porunca Ta, c  în veac a mea 
este.  

Deut. 4, 8.  
99. Mai mult decât înv torii mei am 
priceput, c  la m rturiile Tale gândirea 
mea este.  

Deut. 4, 6.  
100. Mai mult decât b trânii am în eles, 

 poruncile Tale am c utat.  
Iov 32, 9. În el. 8, 10.  

101. De la toat  calea cea rea mi-am oprit 
picioarele mele, ca s  p zesc cuvintele 
Tale.  
102. De la judec ile Tale nu m-am 
ab tut, c  Tu ai pus mie lege.  
103. Cât sunt de dulci limbii mele, 
cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în 
gura mea !  
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Ps. 18, 10.  
104. Din poruncile Tale m-am f cut 
priceput ; pentru aceasta am urât toat  
calea nedrept ii.  

Ps. 118, 128. Sir. 1, 5.  
105. F clie picioarelor mele este legea Ta 
i lumin  c rilor mele.  

Pild. 6, 23. 2 Petr. 1, 19.  
106. Juratu-m-am i m-am hot rât s  

zesc judec ile drept ii Tale.  
Neem. 10, 29. Iov 27, 5.  

107.  Umilit  am  fost  pân  în  sfâr it  :  
Doamne, viaz -m , dup  cuvântul T u.  
108. Cele de bun voie ale gurii mele 
binevoie te-le Doamne, i judec ile Tale 

 înva .  
Ps. 18, 15.  

109. Sufletul meu în mâinile Tale este 
pururea i legea Ta n-am uitat.  
110. Pusu-mi-au p to ii curs  mie, dar 
de la poruncile Tale n-am r cit.  

Ps. 139, 5.  
111. Mo tenit-am m rturiile Tale în veac, 

 bucurie inimii mele sunt ele.  
112. Plecat-am inima mea ca s  fac 
îndrept rile Tale în veac spre r spl tire.  

3 Reg. 8, 58.  
113. Pe c lc torii de lege am urât i legea 
Ta am iubit.  
114. Ajutorul meu i sprijinitorul meu 

ti Tu, în cuvântul T u am n jduit.  
115. Dep rta i-v  de la mine cei ce 
vicleni i i voi cerceta poruncile 
Dumnezeului meu.  

Ps. 6, 8; 100, 4.  
116. Ap -m , dup  cuvântul T u, i m  
viaz i s  nu-mi dai de ru ine a teptarea 
mea.  

Ps. 24, 1.  
117. Ajut -m i m  voi mântui i voi 
cugeta la îndrept rile Tale, pururea.  
118.  Def imat-ai  pe  to i  cei  ce  se  
dep rteaz  de la îndrept rile Tale, pentru 

 nedrept este gândul lor.  
Rom. 8, 6-7.  

119. Socotit-am c lc tori de lege pe to i 
to ii p mântului ; pentru aceasta am 

iubit m rturiile Tale, pururea.  
120. Str punge cu frica Ta trupul meu, c  
de judec ile Tale m-am temut.  

Luc. 12, 5. Fapt. 5, 5.  
121. F cut-am judecat i dreptate ; nu 

 da pe mâna celor ce-mi fac 
strâmb tate.  
122. Prime te pe robul T u în bun tate, 
ca s  nu m  cleveteasc  cei mândri.  
123. Sfâr itu-s-au ochii mei dup  
mântuirea Ta i dup  cuvântul drept ii 
Tale.  
124. F  cu robul T u, dup  mila Ta, i 
îndrept rile Tale m  înva .  

Ps. 142, 2.  
125. Robul T u sunt eu ; în elep te-m  
i voi cunoa te m rturiile Tale.  

126. Vremea este s  lucreze Domnul, c  
oamenii au stricat legea Ta.  

Eccl. 8, 11.  
127. Pentru aceasta am iubit poruncile 
Tale, mai mult decât aurul i topazul.  

Ps. 18, 10; 118, 72.  
128. Pentru aceasta spre toate poruncile 
Tale m-am îndreptat, toat  calea 
nedreapt  am urât.  

Ps. 25, 5; 118, 104.  
129. Minunate sunt m rturiile Tale, 
pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul 
meu.  
130. Ar tarea cuvintelor Tale lumineaz  
i în elep te pe prunci.  

Ps. 18, 8. Mat. 11, 25.  
131. Gura mea am deschis i am aflat, c  
de poruncile Tale am dorit.  
132. Caut  spre mine i m  miluie te, 
dup  judecata Ta, fal  de cei ce iubesc 
numele T u.  

Ps. 6, 4.  
133. Pa ii mei îndrepteaz -i dup  
cuvântul T u, i s  nu m  st pâneasc  
nici o f delege.  
134. Izb ve te-m  de clevetirea 
oamenilor i voi p zi poruncile Tale.  
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135. Fa a Ta arat-o robului T u i m  
înva  poruncile Tale.  

Ps. 66, 1.  
136. Izvoare de ap  s-au coborât din ochii 
mei, pentru c  n-am p zit legea Ta.  

Plâng. 3, 48. Iac. 4, 9.  
137. Drept e ti, Doamne, i drepte sunt 
judec ile Tale.  

Ie . 9, 27.  
138. Poruncit-ai cu dreptate m rturiile 
Tale i cu tot adev rul.  

Deut. 4, 5-6.  
139. Topitu-m-a râvna casei Tale, c  au 
uitat cuvintele Tale vr jma ii mei.  

Ps. 68, 12.  
140. L murit cu foc este cuvântul T u 
foarte i robul T u l-a iubit pe el.  

2 Reg. 22, 31. Pild. 30, 5.  
141. Tân r sunt eu i def imat, dar 
îndrept rile Tale nu le-am uitat.  
142. Dreptatea Ta este dreptate în veac i 
legea Ta adev rul.  

Ioan 17, 17.  
143. Necazuri i nevoi au dat peste mine, 
dar poruncile Tale sunt gândirea mea.  
144. Drepte sunt m rturiile Tale, în veac ; 
în elep te-m i voi fi viu.  
145. Strigat-am cu toat  inima mea : 
Auzi-m , Doamne ! Îndrept rile Tale voi 

uta.  
146. Strigat-am c tre Tine, mântuie te-

, i voi p zi m rturiile Tale.  
147. Din zori m-am sculat i am strigat ; 
întru cuvintele Tale am n jduit.  

Ps. 5, 3; 87, 14.  
148. Deschis-am ochii mei dis-de-
diminea , ca s  cuget la cuvintele Tale.  

Is. 26, 9.  
149. Glasul meu auzi-l, Doamne, dup  
mila Ta ; dup  judecata Ta m  viaz .  
150. Apropiatu-s-au cei ce m  prigonesc 
cu f delege, dar de la legea Ta s-au 
îndep rtat.  
151. Aproape e ti Tu, Doamne, i toate 
poruncile Tale sunt adev rul.  

Ioan 17, 17.  

152. Din început am cunoscut, din 
rturiile Tale, c  în veac le-ai întemeiat 

pe ele.  
Mat. 5, 18. Luc. 21, 33. 1 Petr. 1, 25.  

153. Vezi smerenia mea i m  scoate, c  
legea Ta n-am uitat.  
154. Judec  pricina mea i m  izb ve te ; 
dup  cuvântul T u, f -m  viu.  

Ps. 36, 6.  
155. Departe de p to i este mântuirea, 

 îndrept rile Tale n-au c utat.  
Ps. 108, 17.  

156. Îndur rile Tale multe sunt Doamne ; 
dup  judecata Ta m  viaz .  
157. Mul i sunt cei ce m  prigonesc i m  
nec jesc, dar de la m rturiile Tale nu m-
am ab tut.  

Ps. 3, 1-2.  
158. V zut-am pe cei nepricepu i i m  
sfâr eam, c  n-au p zit cuvintele Tale.  

Fapt. 17, 16.  
159. Vezi c  poruncile Tale am iubit, 
Doamne ; întru mila Ta m  viaz .  
160. Începutul cuvintelor Tale este 
adev rul i ve nice toate judec ile 
drept ii Tale.  
161. C peteniile m-au prigonit în zadar ; 
iar de cuvintele Tale s-a înfrico at inima 
mea.  

Is. 66, 2.  
162. Bucura-m -voi de cuvintele Tale, ca 
cel ce a aflat comoar  mare.  

Is. 9, 2.  
163. Nedreptatea am urât i am dispre uit, 
iar legea Ta am iubit.  

Ps. 100, 7. Pild. 13, 5.  
164. De apte ori pe zi Te-am l udat 
pentru judec ile drept ii Tale.  
165. Pace mult  au cei ce iubesc legea Ta 
i nu se smintesc.  

1 Ioan 2, 10. Gal. 6, 16.  
166. A teptat-am mântuirea Ta, Doamne, 
i poruncile Tale am iubit.  

Fac. 49, 18. Ps. 118, 81.  
167. P zit-a sufletul meu m rturiile Tale 
i le-a iubit foarte.  
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168. P zit-am poruncile Tale i m rturiile 
Tale, c  toate c ile mele înaintea Ta sunt, 
Doamne.  

Ps. 138, 2-3.  
169. S  se apropie rug ciunea mea 
înaintea Ta, Doamne ; dup  cuvântul T u 

 în elep te.  
170. S  ajung  cererea mea înaintea Ta, 
Doamne ; dup  cuvântul T u m  
izb ve te.  
171. S  r spândeasc  buzele mele laud , 

 m-ai înv at îndrept rile Tale.  
172. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, 

 toate poruncile Tale sunt drepte.  
173. Mâna Ta s  m  izb veasc , c  
poruncile Tale am ales.  
174. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, i 
legea Ta cugetarea mea este.  
175. Viu va fi sufletul meu i Te va l uda 
i judec ile Tale îmi vor ajuta mie.  

176. R cit-am ca o oaie pierdut  ; caut  
pe robul T u, c  poruncile Tale nu le-am 
uitat.  

Is. 53, 6. 1 Petr. 2, 25.  
PSALMUL 119 
O cântare a treptelor. 
1. C tre Domnul am strigat când m-am 
nec jit i m-a auzit.  

Ps. 49, 15. Iona 2, 3.  
2. Doamne, izb ve te sufletul meu de 
buzele nedrepte i de limba viclean .  

1 Reg. 26, 19.  
3. Ce se va da ie i ce vei câ tiga de la 
limba viclean  ?  

Iac. 3, 5.  
4. S ge i ascu ite cu c rbuni aprin i trase 
de Cel puternic.  

Ps. 58, 8. Pild. 25, 18.  
5. Vai mie, c  pribegia mea s-a prelungit, 

 locuiesc în corturile lui Chedar !  
Cânt. 1, 4.  

6. Mult a pribegit sufletul meu.  
7. Cu cei ce urau pacea, f tor de pace 
eram ; când gr iam lor, se luptau cu mine 
în zadar.  

Ps. 108, 3. Rom. 3, 17.  

PSALMUL 120 
O cântare a treptelor 
1. Ridicat-am ochii mei la mun i, de unde 
va veni ajutorul meu.  

2 Paral. 20, 12. Ps. 24, 14; 122, 1.  
2. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a 

cut cerul i p mântul.  
2 Paral. 20, 17. Ps. 123, 8.  

3. Nu va l sa s  se clatine piciorul t u, 
nici nu va dormita Cel ce p ze te.  
4. Iat , nu va dormita, nici nu va adormi 
Cel ce p ze te pe Israel.  

3 Reg. 8, 52. Is. 21, 6.  
5. Domnul te va p zi pe tine, Domnul 
este acoper mântul t u, de-a dreapta ta.  
6. Ziua soarele nu te va arde, nici luna 
noaptea.  

Iona 4, 8. În el. 18, 3. Apoc. 7, 16.  
7. Domnul te va p zi pe tine de tot r ul ; 

zi-va sufletul t u.  
8. Domnul va p zi intrarea ta ie irea ta de 
acum i pân  în veac.  

Deut. 28, 6.  
PSALMUL 121 
O cântare a treptelor. 
1. Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie 
: «În casa Domnului vom merge !»  
2. St teau picioarele noastre în cur ile 
tale, Ierusalime !  
3. Ierusalimul, cel ce este zidit ca o 
cetate, ale c rei por i sunt strâns-unite.  

2 Paral. 6, 6. Ier. 31, 4.  
4. C  acolo s-au suit semin iile, semin iile 
Domnului, dup  legea lui Israel, ca s  
laude numele Domnului.  
5. C  acolo s-au a ezat scaunele la 
judecat , scaunele pentru casa lui David.  
6. Ruga i-v  pentru pacea Ierusalimului i 
pentru îndestularea celor ce te iubesc pe 
tine.  

3 Reg. 7, 7.  
7. S  fie pace în înt riturile tale i 
îndestulare în turnurile tale.  

Is. 66, 10. Zah. 4, 7.  
8. Pentru fra ii mei i pentru vecinii mei 
gr iam despre tine pace.  



pag. 795/1780 

9. Pentru casa Domnului Dumnezeului 
nostru am dorit cele bune ie.  
PSALMUL 122 
O cântare a treptelor. 
1. C tre Tine, Cel ce locuie ti în cer, am 
ridicat ochii mei.  

Ps. 120, 1.  
2. Iat , precum sunt ochii robilor la 
mâinile st pânilor lor, precum sunt ochii 
slujnicei la mâinile st pânei sale, a a sunt 
ochii no tri c tre Domnul Dumnezeul 
nostru, pân  ce Se va milostivi spre noi.  
3. Miluie te-ne pe noi, Doamne, 
miluie te-ne pe noi, c  mult ne-am 

turat de def imare,  
Ier. 31, 4.  

4. C  prea mult s-a s turat sufletul nostru 
de ocara celor îndestula i i de 
def imarea celor mândri.  

2 Paral. 20, 12.  
PSALMUL 123 
O cântare a treptelor. 
1.  De  n-ar  fi  fost  Domnul  cu  noi,  s  
spun  Israel !  
2. De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-
au ridicat oamenii împotriva noastr ,  
3. De vii ne-ar fi înghi it pe noi, când s-a 
aprins mânia lor împotriva noastr .  

Pild. 1, 12.  
4.  Apa  ne-ar  fi  înecat  pe  noi,  uvoi  ar  fi  
trecut peste sufletul nostru.  

Ps. 43, 7.  
5. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru 
valuri însp imânt toare.  
6. Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-
a dat pe noi spre vânare din ilor lor.  
7. Sufletul nostru a sc pat ca o pas re din 
cursa vân torilor ; cursa s-a sf râmat i 
noi ne-am izb vit.  

Ps. 10, 1-2. Pild. 6, 5.  
8. Ajutorul nostru este în numele 
Domnului, Cel ce a f cut cerul i 

mântul.  
Neem. 9, 6. Ps. 120, 2.  

PSALMUL 124 

O cântare a treptelor. 
1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca 
muntele Sionului ; nu se va cl tina în 
veac cel ce locuie te în Ierusalim.  

Pild. 16, 20; 28, 25. Is. 26, 1; 33, 20.  
2. Mun i sunt împrejurul lui i Domnul 
împrejurul poporului S u, de acum i 
pân  în veac.  
3. C  nu va l sa Domnul toiagul 

to ilor peste soarta drep ilor, ca s  
nu- i întind  drep ii întru f delegi 
mâinile lor.  

Is. 14, 5. Fapt. 22, 30.  
4. F  bine, Doamne, celor buni i celor 
drep i cu inima ;  

Ps. 7, 10; 111, 4.  
5. Iar pe cei ce se abat pe c i nedrepte, 
Domnul îi va duce cu cei ce lucreaz  

delegea. Pace peste Israel !  
Ps. 127, 6. Gal. 6, 16.  

PSALMUL 125 
O cântare a treptelor. 
1. Când a întors Domnul robia Sionului 
ne-am umplut de mângâiere.  

Is. 26, 1. Ier. 33, 25.  
2. Atunci s-a umplut de bucurie gura 
noastr i  limba  noastr  de  veselie  ;  
atunci se zicea între neamuri : «Mari 
lucruri a f cut Domnul cu ei !»  

Luc. 8, 39.  
3. Mari lucruri a f cut Domnul cu noi : 
ne-a umplut de bucurie.  

Luc. 1, 49.  
4. Întoarce, Doamne, robia noastr , cum 
întorci pâraiele spre miaz zi.  

Ier. 29, 14; 30, 3; 31, 23.  
5. Cei ce seam  cu lacrimi, cu bucurie 
vor secera.  

Is. 51, 11.  
6. Mergând mergeau i plângeau, 
aruncând semin ele lor, dar venind vor 
veni cu bucurie, ridicând snopii lor.  

Is. 66, 13. Mat. 5, 4. Luc. 6, 21; 16, 25.  
PSALMUL 126 
O cântare a treptelor. 
1. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar 
osteni cei ce o zidesc ; de n-ar p zi 
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Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel 
ce o p ze te.  

Pild. 14, 11. Sir. 10, 4-5. 1 Cor. 3, 6.  
2. În zadar v  scula i dis-de-diminea , în 
zadar v  culca i târziu, voi care mânca i 
pâinea durerii, dac  nu v-ar da Domnul 
somn, iubi i ai S i.  

Iez. 12, 19. Ioan 21, 3.  
3. Iat , fiii sunt mo tenirea Domnului, 

splata rodului pântecelui.  
Rut 4, 13. 1 Reg. 1, 27.  

4. Precum sunt s ge ile în mâna celui 
viteaz, a a sunt copiii p rin ilor tineri.  
5. Fericit este omul care- i va umple casa 
de copii ; nu se va ru ina când va gr i cu 
vr jma ii s i în poart .  

Fac. 34, 20.  
PSALMUL 127 
O cântare a treptelor. 
1. Ferici i to i cei ce se tem de Domnul, 
care umbl  în c ile Lui.  
2. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. 
Fericit e ti ; bine- i va fi !  
3. Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile 
casei tale ; fiii t i ca ni te vl stare tinere 
de m slin, împrejurul mesei tale.  

Ps. 143, 12.  
4. Iat , a a se va binecuvânta omul, cel ce 
se teme de Domnul.  

Deut. 28, 2.  
5. «Te va binecuvânta Domnul din Sion 
i vei vedea bun ile Ierusalimului în 

toate zilele vie ii tale.  
Num. 6, 24. Ps. 133, 3.  

6. i vei vedea pe fiii fiilor t i. Pace peste 
Israel !  

Ps. 124, 5. Pild. 17, 6.  
PSALMUL 128 
O cântare a treptelor 
1. De multe ori s-au luptat cu mine din 
tinere ile mele, s  spun  Israel !  
2. De multe ori s-au luptat cu mine, din 
tinere ile mele i nu m-au biruit.  

2 Cor. 4, 8.  
3. Spatele mi-au lovit p to ii, întins-au 
nelegiuirea lor ;  

Iov 4, 8. Is. 51, 23.  

4. Dar Domnul Cel drept a t iat grumajii 
to ilor.  

Is. 5, 8.  
5. S  se ru ineze i s  se întoarc  înapoi 
to i cei ce ur sc Sionul.  

Ps. 6, 10.  
6. Fac -se ca iarba de pe acoperi uri, 
care, mai înainte de a fi smuls , s-a uscat,  

Iov 8, 12. Ps. 36, 2; 57, 9; 91, 7. Is. 37, 27.  
7. Din care nu i-a umplut mâna lui 
secer torul i sânul s u, cel ce adun  
snopii,  
8. i trec torii nu vor zice : 
«Binecuvântarea Domnului fie peste voi 
!» sau : «V  binecuvânt m în numele 
Domnului !»  
PSALMUL 129 
O cântare a treptelor. 
1. Dintru adâncuri am strigat c tre Tine ; 
Doamne ! Doamne, auzi glasul meu !  

Ps. 68, 1-2. Plâng. 3, 55.  
2. Fie urechile Tale cu luare-aminte la 
glasul rug ciunii mele.  

Ps. 5, 2.  
3. De Te vei uita la f delegi, Doamne, 
Doamne, cine va suferi ?  

Ps. 142, 2.  
4. C  la Tine este milostivirea.  

Dan. 9, 9.  
5. Pentru numele T u, Te-am a teptat, 
Doamne ; a teptat-a sufletul meu spre 
cuvântul T u,  

Ps. 113, 17.  
6. N jduit-a sufletul meu în Domnul, 
din straja dimine ii pân  în noapte. Din 
straja dimine ii s  n jduiasc  Israel 
spre Domnul.  

Avac. 2, 3.  
7. C  la Domnul este mila i mult  
mântuire la El  

Rom. 4, 3.  
8. i El va izb vi pe Israel din toate 

delegile lui.  
Is. 43, 25; 44, 22.  

PSALMUL 130 
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O cântare a treptelor. 
1. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, 
nici nu s-au în at ochii mei, nici n-am 
umblat dup  lucruri mari, nici dup  
lucruri mai presus de mine,  

2 Reg. 6, 22. Pild. 16, 5.  
2. Dimpotriv , mi-am smerit i mi-am 
domolit sufletul meu, ca un prunc în rcat 
de mama lui, ca r splat  a sufletului meu.  

Deut. 17, 20. Rom. 12, 16.  
3. S  n jduiasc  Israel în Domnul, de 
acum i pân  în veac !  
PSALMUL 131 
O cântare a treptelor. 
1. Adu- i aminte, Doamne, de David i de 
toate blânde ile lui.  

Neem. 13, 14.  
2. Cum s-a jurat Domnului i a f duit 
Dumnezeului lui Iacob :  
3. Nu voi intra în loca ul casei mele, nu 

 voi sui pe patul meu de odihn ,  
2 Reg. 7, 2-3. 3 Reg. 8, 17.  

4. Nu voi da somn ochilor mei i genelor 
mele dormitare i odihn  tâmplelor mele,  

Pild. 6, 4.  
5. Pân  ce nu voi afla loc Domnului, 
loca  Dumnezeului lui Iacob.  

Fapt. 7, 46.  
6. Iat  am auzit de chivotul legii ; în 
Efrata l-am g sit, în arina lui Iaar.  

1 Reg. 7, 1.  
7. Intra-vom în loca urile Lui, închina-
ne-vom la locul unde au stat picioarele 
Lui.  

Ps. 17, 7-8; 94, 6.  
8. Scoal -Te, Doamne, întru odihna Ta, 
Tu i chivotul sfin irii Tale.  

Num. 10, 35. 2 Paral. 6, 41.  
9. Preo ii T i se vor îmbr ca cu dreptate 
i cuvio ii T i se vor bucura.  

Iov 29, 14.  
10. Din pricina lui David, robul T u, s  
nu întorci fa a unsului T u.  

2 Paral. 6, 42.  
11. Juratu-S-a Domnul lui David 
adev rul i nu-l va lep da : «Din rodul 
pântecelui t u voi pune pe scaunul t u,  

1 Reg. 7, 12. 3 Reg. 8, 25. 2 Paral. 6, 16. Ps. 88, 3. Luc. 1, 
32, 55. Fapt. 2, 30; 13, 23; 26, 6.  

12. De vor p zi fiii t i leg mântul Meu i 
rturiile acestea ale Mele, în care îi voi 

înv a pe ei i fiii lor vor edea pân  în 
veac pe scaunul t u».  

3 Reg. 2, 4.  
13. C  a ales Domnul Sionul i l-a ales ca 
locuin  Lui.  

3 Reg. 9, 3.  
14. «Aceasta este odihna Mea în veacul 
veacului. Aici voi locui, c  l-am ales pe 
el.  

3 Reg. 8, 13. Mat. 23, 21.  
15. Roadele lui le voi binecuvânta foarte ; 
pe s racii lui îi voi s tura cu pâine.  

Ps. 36, 19; 110, 5.  
16. Pe preo ii lui îi voi îmbr ca cu 
izb vire i cuvio ii lui cu bucurie se vor 
bucura.  
17. Acolo voi face s  r sar  puterea lui 
David, g tit-am f clie unsului Meu.  

1 Reg. 2, 10. Ps. 148, 14. Mal. 3, 1. Luc. 1, 69.  
18. Pe vr jma ii lui îi voi îmbr ca cu 
ru ine, iar pe dânsul va înflori sfin enia 
Mea».  

Ps. 34, 26.  
PSALMUL 132 
Un psalm al lui David. O cântare a 
treptelor. 
1. Iat  acum ce este bun i ce este 
frumos, decât numai a locui fra ii 
împreun  !  

Sir. 25, 1-2. Marc. 9, 5, 8.  
2. Aceasta este ca mirul pe cap, care se 
coboar  pe barb , pe barba lui Aaron, 
care se coboar  pe marginea ve mintelor 
lui.  

Ie . 29, 7. Lev 8, 12.  
3. Aceasta este ca roua Ermonului, ce se 
coboar  pe mun ii Sionului, c  unde este 
unire acolo a poruncit Domnul 
binecuvântarea i via a pân  în veac.  

Deut. 3, 8. Cânt. 4, 8.  
PSALMUL 133 
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O cântare a treptelor. 
1. Iat  acum binecuvânta i pe Domnul 
toate slugile Domnului, care sta i în casa 
Domnului, în cur ile casei Dumnezeului 
nostru.  

Ps. 112, 1; 134, 1-2.  
2. Noaptea ridica i mâinile voastre spre 
cele sfinte i binecuvânta i pe Domnul.  
3. Te va binecuvânta Domnul din Sion, 
Cel ce a f cut cerul i p mântul.  

Num. 6, 24. Ps. 127, 5.  
PSALMUL 134 
Aliluia. 
1. L uda i numele Domnului, l uda i 
slugi pe Domnul,  

Ps. 112, 1; 133, 1.  
2.  Cei  ce  sta i  în  casa  Domnului,  în  
cur ile Dumnezeului nostru.  
3. L uda i pe Domnul, c  este bun 
Domnul ; cânta i numele Lui, c  este bun.  

Ps. 135, 1.  
4.  C  pe  Iacob  i  l-a  ales  Domnul,  pe  
Israel spre mo tenire Lui.  

Deut. 7, 6. Is. 41, 8. 1 Petr. 2, 9. Tit 2, 14.  
5.  C  eu  am  cunoscut  c  este  mare  
Domnul i Domnul nostru peste to i 
dumnezeii.  

Ps. 96, 9.  
6. Toate câte a vrut Domnul a f cut în cer 
i pe p mânt, în m ri i în toate 

adâncurile.  
Ps. 113, 11. Dan. 4, 32.  

7. A ridicat nori de la marginea 
mântului ; fulgerele spre ploaie le-a 
cut ; El scoate vânturile din vistieriile 

Sale.  
Iov 36, 25. Ier. 10, 13; 14, 21; 51, 16.  

8. El a b tut pe cei întâi-n scu i ai 
Egiptului, de la om pân  la dobitoc.  

Ie . 12, 29. Ps. 77, 51.  
9. Trimis-a semne i minuni în mijlocul 

u, Egipte, lui Faraon i tuturor robilor 
lui.  
10. El a b tut neamuri multe i a ucis 
împ ra i puternici :  

Num. 21, 21.  

11. Pe Sihon împ ratul Amoreilor i pe 
Og împ ratul Vasanului i toate 
st pânirile Canaanului.  

Iosua 12, 7. Am. 2, 9.  
12. i a dat p mântul lor mo tenire, 
mo tenire lui Israel, poporului S u.  
13. Doamne, numele T u este în veac i,  
pomenirea Ta în neam i în neam.  
14. C  va judeca Domnul pe poporul S u 
i de slugile Sale se va milostivi.  

Deut. 32, 36.  
15. Idolii neamurilor sunt argint i aur, 
lucruri f cute de mâini omene ti.  

Ps. 113, 12. Dan. 5, 23.  
16. Gur  au i nu vor gr i, ochi au i nu 
vor vedea.  

În el. 13, 8; 15, 15.  
17. Urechi au i nu vor auzi, c  nu este 
duh în gura lor.  

Ps. 113, 14.  
18. Asemenea lor s  fie to i cei care îi fac 
pe ei i to i cei ce se încred în ei.  

Is. 42, 17.  
19. Casa lui Israel, binecuvânta i pe 
Domnul ; casa lui Aaron, binecuvânta i 
pe Domnul ;  
20. Casa lui Levi, binecuvânta i pe 
Domnul ; cei ce v  teme i de Domnul, 
binecuvânta i pe Domnul.  
21. Binecuvântat este Domnul din Sion, 
Cel ce locuie te în Ierusalim.  

Ps. 49, 2; 109, 2. Is. 2, 3.  
PSALMUL 135 
Aliluia. 
1. L uda i pe Domnul c  este bun, c  în 
veac este mila Lui.  

1 Paral. 16, 34. 2 Paral. 5, 13. Ps. 117, 1, 29; 134, 3. Ier. 
33, 11.  

2. L uda i pe Dumnezeul dumnezeilor, c  
în veac este mila Lui.  

Deut. 10, 17.  
3. L uda i pe Domnul domnilor, c  în 
veac este mila Lui.  
4. Singurul Care face minuni mari, c  în 
veac este mila Lui.  

Ps. 71, 20.  
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5. Cel ce a f cut cerul cu pricepere, c  în 
veac este mila Lui.  

Fac. 1, 1, 7; 9, 10. Ps. 145, 6; 148, 5. Sir. 18, 1.  
6. Cel ce a înt rit p mântul pe ape, c  în 
veac este mila Lui.  

Fac. 1, 6, 9. Ier. 10, 12; 51, 15.  
7. Cel ce a f cut lumin torii cei mari, c  
în veac este mila Lui.  

Fac. 1, 14. Ps. 148, 3.  
8. Soarele, spre st pânirea zilei, c  în 
veac este mila Lui.  

Fac. 1, 16. Sir. 43, 2.  
9. Luna i stelele spre st pânirea nop ii, 

 în veac este mila Lui.  
Sir. 43, 7.  

10. Cel ce a b tut Egiptul cu cei întâi-
scu i ai lor, c  în veac este mila Lui.  

Ie . 12, 12, 29.  
11. i a scos pe Israel din mijlocul lor, c  
în veac este mila Lui.  

Ie . 12, 37, 41. Ier. 31, 36.  
12. Cu mân  tare i cu bra  înalt, c  în 
veac este mila Lui.  

Ie . 13, 3. Deut. 4, 34.  
13. Cel ce a desp it Marea Ro ie în 
dou  ; c  în veac este mila Lui.  

Ie . 14, 21.  
14.  i  a  trecut  pe  Israel  prin  mijlocul  ei,  

 în veac este mila Lui.  
Ie . 14, 22.  

15. i a r sturnat pe Faraon i o tirea lui 
în Marea Ro ie, c  în veac este mila Lui.  

Ie . 14, 28.  
16. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin 
pustiu, c  în veac este mila Lui.  

Ier. 31, 36.  
17.  Cel  ce  a  b tut  împ ra i  mari,  c  în  
veac este mila Lui.  
18. Cel ce a omorât împ ra i tari, c  în 
veac este mila Lui.  
19. Pe Sihon împ ratul Amoreilor, c  în 
veac este mila Lui.  

Num. 21, 24, 33.  
20.  i  pe  Og  împ ratul  Vasanului,  c  în  
veac este mila Lui.  

Iosua 12, 4, 7.  
21. i le-a dat p mântul lor mo tenire, c  
în veac este mila Lui.  

22. Mo tenire lui Israel, robul Lui, c  în 
veac este mila Lui.  
23. C  în smerenia noastr i-a adus 
aminte de noi Domnul, c  în veac este 
mila Lui.  
24. i ne-a izb vit pe noi de vr jma ii 
no tri, c  în veac este mila Lui.  
25. Cel ce d  hran  la tot trupul, c  în 
veac este mila Lui.  

Ps. 103, 27; 146, 9.  
26. L uda i pe Dumnezeul cerului, c  în 
veac este mila Lui.  
PSALMUL 136 
Aliluia. 
1. La râul Babilonului, acolo am ezut i 
am plâns, când ne-am adus aminte de 
Sion.  

Is. 30, 19. Iez. 1, 1.  
2. În s lcii, în mijlocul lor, am atârnat 
harpele noastre.  
3. C  acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-
au cerut nou  cântare, zicând : «Cânta i-
ne nou  din cânt rile Sionului !»  
4. Cum s  cânt m cântarea Domnului în 

mânt str in ?  
5. De te voi uita, Ierusalime, uitat  s  fie 
dreapta mea !  

Ier. 51, 50. Am. 1, 11. Bar. 4, 31.  
6. S  se lipeasc  limba mea de grumazul 
meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, 
de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca 
început al bucuriei mele.  
7. Adu- i aminte, Doamne, de fiii lui 
Edom, în ziua d râm rii Ierusalimului, 
când ziceau : «Strica i-l, strica i-l pân  la 
temeliile lui !»  
8. Fiica Babilonului, tic loasa ! Fericit 
este cel ce- i va r spl ti ie fapta ta pe 
care ai f cut-o nou .  

Is. 13, 16; 33, 1.  
9. Fericit este cel ce va apuca i va lovi 
pruncii t i de piatr .  
PSALMUL 137 
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Al lui David. 
1. L uda-Te-voi, Doamne, cu toat  inima 
mea, c  ai auzit cuvintele gurii mele i 
înaintea îngerilor Î i voi cânta.  

Ps. 9, 1.  
2. Închina-m -voi în loca ul T u cel sfânt 
i voi l uda numele T u, pentru mila Ta 
i  adev rul  T u  ;  c  ai  m rit  peste  tot  

numele cel sfânt al T u.  
Ps. 114, 1.  

3. În orice zi Te voi chema, degrab  m  
auzi ! Spore te în sufletul meu puterea.  
4. S  Te laude pe Tine, Doamne, to i 
împ ra ii p mântului, când vor auzi toate 
graiurile gurii Tale,  

Ps. 67, 33. Is. 6, 3.  
5. i s  cânte în c ile Domnului, c  mare 
este slava Domnului.  
6.  C  înalt  este  Domnul  i  spre  cele  
smerite prive te i pe cele înalte de 
departe le cunoa te.  

Ps. 112, 5-6. Is. 57, 15.  
7. De ajung la necaz, viaz -m  ! 
Împotriva vr jma ilor mei ai întins mâna 
Ta i m-a izb vit dreapta Ta.  

Ps. 36, 24. Iez. 29, 18.  
8. Domnul le va pl ti lor pentru mine. 
Doamne, mila Ta este în veac ; lucrurile 
mâinilor Tale nu le trece cu vederea.  

Plâng. 3, 23.  
PSALMUL 138 
Al lui David. 
1. Doamne, cercetatu-m-ai i m-ai 
cunoscut.  

Deut. 31, 21. 2 Reg. 7, 20. 1 Paral. 17, 18. Iov 14, 16; 42, 
3. Ier. 12, 3. Sir. 39, 25; 42, 25.  

2. Tu ai cunoscut ederea mea i scularea 
mea ; Tu ai priceput gândurile mele de 
departe.  

Iov 31, 4. Ps. 118, 168.  
3. C rarea mea i firul vie ii mele Tu le-
ai cercetat i toate c ile mele mai dinainte 
le-ai v zut.  
4. C  înc  nu este cuvânt pe limba mea  
5. i iat , Doamne, Tu le-ai cunoscut pe 
toate  i  pe  cele  din  urm i  pe  cele  de  

demult  ;  Tu  m-ai  zidit  i  ai  pus  peste  
mine mâna Ta.  

În el. 1, 7.  
6. Minunat  este tiin a Ta, mai presus de 
mine ; este înalt i n-o pot ajunge.  

Ier. 23, 24. În el. 12, 1.  
7. Unde m  voi duce de la Duhul T u i 
de la fa a Ta unde voi fugi ?  

Iov 11, 7. Ier. 51, 53. Am. 9, 2.  
8. De m  voi sui în cer, Tu acolo e ti. De 

 voi coborî în iad, de fa  e ti.  
Ps. 54, 7.  

9. De voi lua aripile mele de diminea i 
de m  voi a eza la marginile m rii  
10. i acolo mâna Ta m  va pov ui i m  
va ine dreapta Ta.  

Iov 34, 22. Ier. 23, 24. Evr. 4, 13.  
11.  i  am zis  :  «Poate  întunericul  m  va  
acoperi i se va face noapte lumina 
dimprejurul meu».  

Iac. 1, 17.  
12. Dar întunericul nu este întuneric la 
Tine i noaptea ca ziua va lumina. Cum 
este întunericul ei, a a este i lumina ei.  
13. C  Tu ai zidit r runchii mei, Doamne, 
Tu m-ai alc tuit în pântecele maicii mele.  

Iov 10, 11.  
14. Te voi l uda, c  sunt o f ptur  a a de 
minunat . Minunate sunt lucrurile Tale i 
sufletul meu le cunoa te foarte.  

Ps. 118, 71. Apoc. 15, 3.  
15. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, 
pe care le-ai f cut întru ascuns, nici fiin a 
mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de 
jos ale p mântului.  

Eccl. 11, 5.  
16. Cele nelucrate ale mele le-au 
cunoscut ochii T i i în cartea Ta toate se 
vor  scrie  ;  zi  de  zi  se  vor  s vâr i  i  nici  
una din ele nu va fi nescris .  

Iov 14, 5. Mal. 3, 16. Sir. 23, 28.  
17. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii 

i, Dumnezeule, i foarte s-a înt rit 
st pânirea lor.  
18.  i-i  voi  num ra  pe  ei,  i  mai  mult  
decât nisipul se vor înmul i. M-am sculat 
i înc  sunt cu Tine.  
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Fac. 22, 17; 32, 12.  
19. O, de ai ucide pe p to i, 
Dumnezeule ! B rba i v rs tori de sânge, 
dep rta i-v  de la mine !  

Ps. 5, 6.  
20. Ace tia Te gr iesc de r u, Doamne, i 
vr jma ii Î i hulesc numele.  
21. Oare, nu pe cei ce Te ur sc pe Tine, 
Doamne, am urât i asupra vr jma ilor 

i m-am mâhnit ?  
Ps. 100, 3.  

22. Cu ur  des vâr it  i-am urât pe ei i 
mi s-au f cut du mani.  

Rom. 12, 9.  
23. Cerceteaz -m , Doamne, i cunoa te 
inima mea ; încearc -m i cunoa te 

rile mele  
Iov 31, 6. Ps. 25, 2.  

24. i vezi de este calea f delegii în 
mine i m  îndrepteaz  pe calea cea 
ve nic .  

Ps. 26, 15; 85, 11; 142, 8. Pild. 14, 8.  
PSALMUL 139 
Al lui David. 
1. Scoate-m , Doamne, de la omul 
viclean i de omul nedrept m  izb ve te,  
2. Care gândeau nedreptate în inim , 
toat  ziua îmi duceau r zboi.  

Mat. 9, 4. Luc. 5, 22.  
3. Ascu it-au limba lor ca a arpelui ; 
venin de aspid  sub buzele lor.  

Ps. 5, 9; 57, 4. Iac. 3, 8. Rom. 3, 13.  
4. P ze te-m , Doamne, de mâna 

tosului ; scoate-m  de la oamenii 
nedrep i, care au gândit s  împiedice 
pa ii mei.  

2 Reg. 22, 3.  
5.  Pusu-mi-au  cei  mândri  curs  mie  i  
funii ; curse au întins picioarelor mele ; 
pe c rare mi-au pus pietre de poticneal .  

Ps. 63, 5-6; 118, 10; 140, 10; 141, 4. Ier. 18, 22.  
6. Zis-am Domnului : «Dumnezeul meu 

ti Tu, ascult , Doamne, glasul 
rug ciunii mele».  
7. Doamne, Doamne, puterea mântuirii 
mele, umbrit-ai capul meu în zi de r zboi.  

8. S  nu m  dai pe mine, Doamne, din 
pricina poftei mele, pe mâna p tosului ; 
viclenit-au  împotriva  mea  ;  s  nu  m  

se ti, ca s  nu se trufeasc .  
Deut. 32, 27.  

9. Vârful la ului lor, osteneala buzelor lor 
-i acopere pe ei !  

Ps. 7, 16.  
10. S  cad  peste ei c rbuni aprin i ; în 
foc arunc -i pe ei, în necazuri, pe care s  
nu le poat  r bda.  

Ps. 10, 6.  
11. B rbatul limbut nu se va îndrepta pe 

mânt ; pe omul nedrept r utatea îl va 
duce la pieire.  

Sir. 28, 14.  
12. tiu c  Domnul va face judecat  celui 

rac i dreptate celor s rmani ;  
Ps. 9, 18.  

13. Iar drep ii vor l uda numele T u i 
vor locui cei drep i în fa a Ta.  
PSALMUL 140 
Al lui David. 
1. Doamne, strigat-am c tre Tine, auzi-

 ; ia aminte la glasul rug ciunii mele, 
când strig c tre Tine.  
2. S  se îndrepteze rug ciunea mea ca 

mâia înaintea Ta ; ridicarea mâinilor 
mele, jertf  de sear .  

Ie . 29, 39; 30, 7-8.  
3. Pune Doamne, straj  gurii mele i u  
de îngr dire, împrejurul buzelor mele.  

Ps. 38, 1-2. Sir. 22, 30.  
4. S  nu aba i inima mea spre cuvinte de 
vicle ug, ca s -mi dezvinov esc p catele 
mele ; iar cu oamenii cei care fac 

delege nu m  voi înso i cu ale ii lor.  
5. Certa-m -va dreptul cu mil i m  va 
mustra, iar untdelemnul p to ilor s  nu 
ung  capul meu ; c  înc i rug ciunea 
mea este împotriva vrerilor lor.  

3 Reg. 8, 58. Pild. 1, 10, 15.  
6. Pr bu easc -se de pe stânc  judec torii 
lor. Auzi-se-vor graiurile mele c  s-au 
îndulcit,  

Pild. 10, 8; 12, 1; 15, 12; 25, 12; 27, 6. Sir. 20, 1.  
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7. Ca o brazd  de p mânt s-au rupt pe 
mânt, risipitu-s-au oasele lor lâng  iad.  

8. C ci c tre Tine, Doamne, Doamne, 
ochii mei, spre Tine am n jduit, s  nu 
iei sufletul meu.  
9. P ze te-m  de cursa care mi-au pus 
mie i de smintelile celor ce fac 

delege.  
10. C dea-vor în mreaja lor p to ii, 
ferit sunt eu pân  ce voi trece.  

Ps. 139, 5.  
PSALMUL 141 
O rug ciune a lui David. 
1.  Cu  glasul  meu  c tre  Domnul  am  
strigat, cu glasul meu c tre Domnul m-
am rugat.  

1 Reg. 24, 4.  
2. V rsa-voi înaintea Lui rug ciunea 
mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.  

Ps. 101, 1. Plâng. 2, 19.  
3. Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu 
ai cunoscut c rile mele. În calea aceasta 
în care am umblat, ascuns-au curs  mie.  
4. Luat-am seama de-a dreapta i am 
privit i nu era cine s  m  cunoasc . 
Pierit-a fuga de la mine i  nu este cel ce 
caut  sufletul meu.  

Ps. 139, 5. Ier. 18, 22.  
5. Strigat-am c tre Tine, Doamne, zis-am 
: «Tu e ti n dejdea mea, partea mea e ti 
în p mântul celor vii».  
6. Ia aminte la rug ciunea mea, c  m-am 
smerit foarte. Izb ve te-m  de cei ce m  
prigonesc, c  s-au înt rit mai mult decât 
mine.  

Pild. 29, 10.  
7.  Scoate  din  temni  sufletul  meu,  ca  s  
laude numele T u, Doamne. Pe mine m  

teapt  drep ii, pân  ce-mi vei r spl ti 
mie.  

Ps. 15, 5; 26, 17; 90, 2.  
PSALMUL 142 
Al lui David. 
1. Doamne, auzi rug ciunea mea, ascult  
cererea mea, întru credincio ia Ta, auzi-

, întru dreptatea Ta.  

1 Ezd. 8, 23. Ps. 5, 2; 16, 1; 101, 1.  
2. S  nu intri la judecat  cu robul T u, c  
nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.  

Iov 9, 2-3; 15, 14; 25, 4. Ps. 129, 3. Sir. 7, 5. Rom. 3, 19. 
Apoc. 8, 4.  

3. Vr jma ul prigone te sufletul meu i 
via a mea o calc  în picioare ; f cutu-m-a 

 locuiesc în întuneric ca mor ii cei din 
veacuri.  

1 Reg. 23, 14. Plâng. 3, 6.  
4.  Mâhnit  e  duhul  în  mine  i  inima  mea  
încremenit  înl untrul meu.  

Ps. 38, 6, 8.  
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de 
demult ; cugetat-am la toate lucrurile 
Tale, la faptele mâinilor Tale m-am 
gândit.  

Ps. 76, 5.  
6. Întins-am c tre Tine mâinile mele, 
sufletul meu ca un p mânt înseto at.  

Ps. 27, 2. Is. 32, 2.  
7. Degrab auzi-m , Doamne, c  a sl bit 
duhul meu. Nu- i întoarce fa a Ta de la 
mine, ca s  nu m  asem n celor ce se 
coboar  în mormânt.  

Ps. 27, 1. Iez. 26, 20; 31, 14.  
8. F  s  aud diminea a mila Ta, c  la Tine 
îmi este n dejdea. Arat -mi calea pe care 
voi merge, c  la Tine am ridicat sufletul 
meu.  

Ps. 85, 11; 135, 24.  
9. Scap -m  de vr jma ii mei, c  la Tine 
alerg, Doamne.  
10. Înva -m  s  fac voia Ta, c  Tu e ti 
Dumnezeul meu. Duhul T u cel bun s  

 pov uiasc  la p mântul drept ii.  
Neem. 9, 20.  

11. Pentru numele T u, Doamne, 
ruie te-mi via . Întru dreptatea Ta 

scoate din necaz sufletul meu.  
Ps. 26, 15; 141, 10.  

12. F  bun tate de stârpe te pe vr jma ii 
mei i pierde pe to i cei ce nec jesc 
sufletul meu, c  eu sunt robul T u.  
PSALMUL 143 
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Al lui David. 
1. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul 
meu, Cel ce înva  mâinile mele la lupt  
i degetele mele la r zboi.  

2 Reg. 22, 35. Ps. 17, 37.  
2. Mila mea i Sc parea mea, 
Sprijinitorul meu i Izb vitorul meu, 
Ap torul meu, i în El am n jduit, 
Cel ce supune pe poporul meu sub mine.  

2 Reg. 22, 47.  
3. Doamne, ce este omul c  Te-ai f cut 
cunoscut lui, sau fiul omului c -l 
socote ti pe el ?  

Iov 7, 17. Ps. 8, 5. Evr. 2, 6.  
4. Omul cu de ert ciunea se aseam  ; 
zilele lui ca umbra trec.  

Iov 8, 9; 14, 2. Ps. 108, 23. Eccl. 6, 12; 8, 13.  
5. Doamne, pleac  cerurile i Te pogoar , 
atinge-Te de mun i i f -i s  fumege.  

2 Reg. 22, 10. Ps. 103, 30.  
6. Cu fulger fulger -i i-i risipe te ! 
Trimite s ge ile Tale i tulbur -i !  
7. Trimite mâna Ta dintru în ime ; 
scoate-m i m  izb ve te de ape multe, 
din mâna str inilor,  

2 Reg. 22, 17. Ps. 123, 4.  
8. A c ror gur  a gr it de ert ciune i 
dreapta lor e dreapta nedrept ii.  
9. Dumnezeule, cântare nou  Î i voi cânta 
ie ; în psaltire cu zece strune Î i voi cânta 
ie,  

Ps. 32, 2. Is. 5, 1. Apoc. 5, 9.  
10. Celui ce dai mântuire împ ra ilor, 
Celui ce izb ve ti pe David, robul T u, 
din robia cea cumplit .  

Pild. 21, 31. 1 Mac. 3, 19.  
11. Izb ve te-m i m  scoate din mâna 
str inilor, a c ror gur  a gr it 
de ert ciune i dreapta lor e dreapta 
nedrept ii,  
12.  Ai  c ror  fii  sunt  ca  ni te  odrasle  
tinere, crescute în tinere ile lor ; fiicele 
lor înfrumuse ate i împodobite ca 
chipurile templului.  

Iov 21, 9-11. Ps. 127, 3. Iez. 24, 25.  

13. C rile lor pline, v rsându-se din 
una în alta. Oile lor cu mul i miei, 
umplând drumurile când ies ;  

Luc. 12, 16.  
14. Boii lor sunt gra i. Nu este gard 

zut, nici sp rtur , nici strigare în uli ele 
lor.  

Luc. 14, 19.  
15. Au fericit pe poporul care are aceste 
bun i. Dar fericit este poporul acela 
care are pe Domnul ca Dumnezeu al s u.  

Ps. 32, 12.  
PSALMUL 144 
Al lui David. 
1. În a-Te-voi Dumnezeul meu, 
Împ ratul meu i voi binecuvânta numele 

u în veac i în veacul veacului.  
Ps. 46, 1-2.  

2. În toate zilele Te voi binecuvânta i 
voi l uda numele T u în veac i în veacul 
veacului.  
3. Mare este Domnul i l udat foarte i 

re ia Lui nu are sfâr it.  
Iov 5, 9; 35, 26; 37, 23. Ps. 47, 1; 146, 5. Sir. 43, 32.  

4. Neam i neam vor l uda lucrurile Tale 
i puterea Ta o vor vesti.  

Deut. 4, 10; 6, 7.  
5. M re ia slavei sfin eniei Tale vor gr i 
i minunile Tale vor istorisi  

6. i puterea lucrurilor Tale 
înfrico toare vor spune i slava Ta vor 
povesti.  
7.  Pomenirea  mul imii  bun ii  Tale  vor  
vesti i de dreptatea Ta se vor bucura.  
8. Îndurat i milostiv este Domnul, 
îndelung-r bd tor i mult-milostiv.  

Ie . 34, 6. Ps. 85, 15.  
9. Bun este Domnul cu to i i îndur rile 
Lui peste toate lucrurile Lui.  

În el. 12, 16. Sir. 18, 12. 2 Petr. 3, 9. 1 Tim. 2, 4.  
10. S  Te laude pe Tine, Doamne, toate 
lucrurile  Tale  i  cuvio ii  T i  s  Te  
binecuvânteze.  
11. Slava împ iei Tale vor spune i de 
puterea Ta vor gr i.  

Ps. 46, 8-9.  
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12. Ca s  se fac  fiilor oamenilor 
cunoscut  puterea Ta i slava m re iei 
împ iei Tale.  
13. Împ ia Ta este împ ia tuturor 
veacurilor, iar st pânirea Ta din neam în 
neam. Credincios este Domnul întru 
cuvintele Sale i cuvios întru toate 
lucrurile Sale.  

Ps. 145, 10. Dan. 4, 32; 6, 26.  
14. Domnul sprijin  pe to i cei ce cad i 
îndreapt  pe to i cei gârbovi i.  
15. Ochii tuturor spre Tine n jduiesc i 
Tu le dai lor hran  la bun  vreme.  

Fac. 45, 18. Ps. 36, 24.  
16. Deschizi Tu mâna Ta i de 
bun voin  saturi pe to i cei vii.  

Ps. 103, 27.  
17. Drept este Domnul în toate c ile Lui 
i cuvios în toate lucrurile Lui.  

Iov 39, 2. Ps. 106, 9.  
18. Aproape este Domnul de to i cei ce-L 
cheam  pe El, de to i cei ce-L cheam  pe 
El întru adev r.  

Dan. 4, 34; 9, 7, 14. Apoc. 15, 3.  
19. Voia celor ce se tem de El o va face i 
rug ciunea lor o va auzi i-i va mântui pe 
dân ii.  

Deut. 4, 7. Ps. 33, 18; 84, 10. Iac. 5, 17.  
20. Domnul p ze te pe to i cei ce-L 
iubesc pe El i pe to i p to ii îi va 
pierde.  

1 Paral. 5, 20. Ps. 19, 1; 20, 2; 30, 22-23; 90, 14; 146, 11. 
Dan. 2, 18.  

21.  Lauda Domnului  va  gr i  gura  mea i  
 binecuvinteze tot trupul numele cel 

sfânt al Lui, în veac i în veacul veacului.  
1 Reg. 2, 9.  

PSALMUL 145 
Al lui Agheu i al lui Zaharia. 
1. Laud , suflete al meu, pe Domnul.  

Ps. 102, 1.  
2. L uda-voi pe Domnul în via a mea, 
cânta-voi Dumnezeului meu cât voi tr i.  

Ps. 117, 9.  
3. Nu v  încrede i în cei puternici, în fiii 
oamenilor, în care nu este izb vire.  

Fac. 3, 19. Num. 16, 22. Eccl. 3, 20; 12, 7.  

4. Ie i-va duhul lor i se vor întoarce în 
mânt. În ziua aceea vor pieri toate 

gândurile lor.  
5. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul 
lui Iacob, n dejdea lui, în Domnul 
Dumnezeul lui,  

Ps. 33, 8.  
6. Cel ce a f cut cerul i p mântul, marea 
i toate cele din ele ; Cel ce p ze te 

adev rul în veac ;  
Fac. 1, 1. Ps. 135, 5. Fapt. 14, 15. Apoc. 14, 7.  

7. Cel ce face judecat  celor n stui i, 
Cel ce d  hran  celor fl mânzi. Domnul 
dezleag  pe cei fereca i în obezi ;  

Ps. 11, 5; 103, 27.  
8. Domnul îndreapt  pe cei gârbovi i, 
Domnul în elep te orbii, Domnul 
iube te pe cei drep i ;  

Ps. 146, 6. Luc. 7, 22; 18, 35.  
9. Domnul p ze te pe cei str ini ; pe 
orfani i pe v duv  va sprijini i calea 

to ilor o va pierde.  
Ps. 67, 6.  

10. Împ i-va Domnul în veac, 
Dumnezeul t u, Sioane, în neam i în 
neam.  

Ie . 15, 18. Ps. 144, 13.  
PSALMUL 146 
Al lui Agheu i al lui Zaharia. 
1. L uda i pe Domnul, c  bine este a 
cânta ; Dumnezeului nostru pl cut  Îi 
este cântarea.  

Ps. 32, 1; 91, 1.  
2. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va 
aduna i pe cei risipi i ai lui Israel ;  

Ps. 50, 19. Is. 60, 10.  
3. Cel ce vindec  pe cei zdrobi i cu inima 
i leag  r nile lor  

Is. 61, 1.  
4. Cel ce num  mul imea stelelor i d  
tuturor numele lor.  

Is. 40, 26.  
5. Mare este Domnul nostru i mare este 

ria Lui i priceperea Lui nu are hotar.  
Ps. 144, 3. Is. 40, 28.  

6. Domnul înal  pe cei blânzi i smere te 
pe cei p to i pân  la p mânt.  



pag. 805/1780 

1 Reg. 2, 9. Ps. 145, 8.  
7. Cânta i Domnului cu cântare de laud  ; 
cânta i Dumnezeului nostru în al ut  ;  
8. Celui ce îmbrac  cerul cu nori, Celui 
ce g te te p mântului ploaie, Celui ce 

sare în mun i iarb i verdea  spre 
slujba oamenilor ;  

Iov 5, 10. Ps. 103, 14. Bar. 4, 4. Fapt. 14, 17.  
9.  Celui  ce  d  animalelor  hrana  lor  i  
puilor de corb, care Îl cheam  pe El.  
Iov 38, 41. Ps. 103, 14, 21; 135, 25. Ioil 1, 20. Mat. 6, 26.  

10. Nu în puterea calului este voia Lui, 
nici în cel iute la picior bun voin a Lui.  
11. Bun voin a Domnului este în cei ce 
se tem de El i în cei ce n jduiesc în 
mila Lui.  

Ps. 144, 20; 149, 4. Fapt. 10, 35.  
PSALMUL 147 
Al lui Agheu i al lui Zaharia. 
1. Laud , Ierusalime, pe Domnul, laud  
pe Dumnezeul t u, Sioane,  

Ps. 68, 38.  
2. C  a înt rit stâlpii por ilor tale, a 
binecuvântat pe fiii t i, în tine.  
3. Cel ce pune la hotarele tale pace i cu 
fruntea grâului te-a s turat,  

Fac. 45, 18. Deut. 32, 14.  
4. Cel ce trimite cuvântul S u p mântului 
; repede alearg  cuvântul Lui ;  
5. Cel ce d  z pada ca lâna, Cel ce 
presar  negura ca cenu a,  

Iov 37, 6. Sir. 43, 21.  
6. Cel ce arunc  ghea a Lui, ca buc elele 
de pâine ; gerul Lui cine-l va suferi ?  
7. Va trimite cuvântul Lui i le va topi ; 
va sufla Duhul Lui i vor curge apele.  

Ps. 32, 9.  
8. Cel ce veste te cuvântul S u lui Iacob, 
îndrept rile i judec ile Sale lui Israel.  

Deut. 33, 4. 3 Reg. 8, 59. Fapt. 13, 17. Rom. 3, 2.  
9. N-a f cut a a oric rui neam i 
judec rile Sale nu le-a ar tat lor.  

Deut. 29, 29. Rom. 2, 3.  
PSALMUL 148 
Al lui Agheu i al lui Zaharia 
1. L uda i pe Domnul din ceruri, l uda i-
L pe El întru cele înalte.  

Ps. 68, 38. Apoc. 5, 13.  
2. L uda i-L pe El to i îngerii Lui, 

uda i-L pe El toate puterile Lui.  
Luc. 2, 13.  

3. L uda i-L pe El soarele i luna, 
uda i-L pe El toate stelele i lumina.  

Ps. 135, 7.  
4. L uda i-L pe El cerurile cerurilor i 
apa cea mai presus de ceruri,  

Fac. 1, 7. Ier. 10, 13.  
5. S  laude numele Domnului, c  El a zis 
i s-au f cut, El a poruncit i s-au zidit.  

Fac. 1, 6-7. Ps. 135, 5. Ier. 10, 12; 51, 15. Iudit. 16, 17.  
6. Pusu-le-ai pe ele în veac i în veacul 
veacului ; lege le-a pus i nu o vor trece.  

Ier. 31, 36. Sir. 16, 28; 42, 30.  
7. L uda i pe Domnul to i cei de pe 

mânt, balaurii i toate adâncurile ;  
8. Focul, grindina, z pada, ghea a, 
viforul, toate îndeplini i cuvântul Lui ;  

Iov 37, 10. Sir. 39, 35.  
9.  Mun ii  i  toate  dealurile,  pomii  cei  
roditori i to i cedrii ;  
10. Fiarele i toate animalele, târâtoarele 
i p rile cele zbur toare ;  

11. Împ ra ii p mântului i toate 
popoarele, c peteniile i to i judec torii 

mântului ;  
Ps. 48, 2. Ier. 31, 13.  

12. Tinerii i fecioarele, b trânii cu 
tinerii,  
13. S  laude numele Domnului, c  numai 
numele Lui s-a în at. Lauda Lui pe 

mânt i în cer.  
Is. 12, 4.  

14. i va în a puterea poporului Lui. 
Cântare tuturor cuvio ilor Lui, fiilor lui 
Israel, poporului ce se apropie de El.  

Ps. 131, 17.  
PSALMUL 149 
Aliluia. 
1. Cânta i Domnului cântare nou , lauda 
Lui în adunarea celor cuvio i.  

Ps. 32, 3.  
2. S  se veseleasc  Israel de Cel ce l-a 

cut pe el i fiii Sionului s  se bucure de 
Împ ratul lor.  
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Ps. 92, 1-2. Mih. 2, 13.  
3.  S  laude  numele  Lui  în  hor  ;  în  
timpane i în psaltire s -I cânte Lui.  

Ps. 97, 5; 150, 4.  
4. C  iube te Domnul poporul S u i va 
înv a pe cei blânzi i-i va izb vi.  

Ps. 146, 11.  
5. Se vor l uda cuvio ii întru slav i se 
vor bucura în a ternuturile lor.  

Ps. 41, 9.  
6. Laudele Domnului în gura lor i s bii 
cu dou  t uri în mâinile lor,  

2 Cor. 10, 4.  
7.  Ca  s  se  r zbune  pe  neamuri  i  s  
pedepseasc  pe popoare,  

Deut. 32, 35. Mih. 4, 3; 5, 14.  
8.  Ca s  lege  pe  împ ra ii  lor  în  obezi  i  
pe cei sl vi i ai lor în c tu e de fier,  
9. Ca s  fac  între dân ii judecat  scris . 
Slava aceasta este a tuturor cuvio ilor 

i.  
Deut. 4, 6; 32, 36.  

PSALMUL 150 
Aliluia. 
1.  L uda i  pe  Domnul  întru  sfin ii  Lui  ;  

uda i-L pe El întru t ria puterii Lui.  
Ps. 105, 1.  

2. L uda i-L pe El întru puterile Lui ; 
uda i-L pe El dup  mul imea slavei Lui.  

3.  L uda i-L  pe  El  în  glas  de  trâmbi  ;  
uda i-L pe El în psaltire i în al ut .  

Ps. 46, 1.  
4. L uda i-L pe El în timpane i în hor  ; 

uda i-L pe El în strune i organe.  
Ps. 149, 3.  

5. L uda i-L pe El în chimvale bine 
sun toare ; l uda i-L pe El în chimvale 

de strigare.  
Apoc. 5, 13.  

6. Toat  suflarea s  laude pe Domnul !  
PSALMUL NECANONIC 151 
1. Mic eram între fra ii mei i tân r în 
casa tat lui meu ; p team oile tat lui 
meu.  
2. Mâinile mele au f cut harpa i degetele 
mele au întocmit psaltirea.  
3. i cine va vesti Domnului meu ? Însu i 
Domnul, Însu i va auzi.  
4. El a trimis pe îngerul Lui i m-a luat de 
la oile tat lui meu i m-a uns cu 
untdelemnul ungerii Lui.  
5.  Fra ii  mei  erau  buni  i  mari  i  nu  a  
binevoit întru dân ii Domnul.  
6. Ie it-am în întâmpinarea celui de alt 
neam i m-a blestemat cu idolii lui.  
7. Iar eu, smulgându-i sabia, i-am t iat 
capul i am ridicat ocara de pe fiii lui 
Israel.  
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PILDELE LUI SOLOMON 
 

CAP. 1 
Cum se dobânde te i se pierde 
în elepciunea. 
1. Pildele lui Solomon, fiul lui David,  

3 Reg. 4, 32.  
2. Folositoare pentru cunoa terea 
în elepciunii i a st pânirii de sine,  
3. Pentru în elegerea cuvintelor adânci, 
pentru dobândirea unei îndrum ri bune, 
pentru dreptate, pentru dreapta judecat i 
nep rtinire,  
4.  Pentru  a  prilejui  celor  f  gând r u  o  
judecat  istea , omului tân r cuno tin  
i bun  cugetare.  

5. S  ia aminte cel în elept i î i va spori 
tiin a, iar cel priceput va dobândi 

iscusin a de a se purta,  
Sir. 10, 28. Marc. 10, 10.  

6. P trunzând cu mintea pildele i 
în elesurile adânci, graiurile celor 
în elep i i tâlcuirea lor nep truns .  
7. Frica de Dumnezeu este începutul 
în elepciunii ; cei f  minte dispre uiesc 
în elepciunea i st pânirea de sine.  
Iov 28, 28. Ps. 110, 10. Pild. 9, 10. Eccl. 12, 13. Sir. 1, 15; 

4, 17.  
8. Ascult , fiul meu, înv tura tat lui t u 
i nu lep da îndrum rile maicii tale.  

Pild. 6, 20.  
9. C ci ele sunt ca o cunun  pe capul t u 
i ca o salb  împrejurul gâtului t u.  

Pild. 4, 9. Sir. 6, 32.  
10. Fiul meu, de voiesc p to ii s  te 
ademeneasc , nu te învoi,  

Ps. 140, 5. Pild. 4, 14.  
11. Dac i spun : «Vino cu noi, s  ne 
punem la pând , ca s  v rs m sânge, s  
întindem curse f  cuvânt celui 
neprih nit,  

Pild. 12, 6. Ier. 5, 26. Mih. 7, 2.  
12. S -i înghi im de vii ca locuin a 
mor ilor,  i  întregi,  ca  pe  cei  ce  se  
coboar  în mormânt.  

Ps. 123, 2-3.  
13. S  punem st pânire pe tot felul de 
lucruri scumpe, s  ne umplem de prad  
casele noastre,  
14. Fii p rta  la ob tea noastr , o singur  
pung  fi-va pentru to i !»  
15. Fiul meu, nu te întov i cu ei pe 
cale ; abate piciorul t u din c rarea lor,  

Ps. 1, 1; 140, 5. Mat. 5, 29.  
16. C ci picioarele lor alearg  numai la 

u, iar ei zoresc s  verse sânge.  
Is. 59, 7. Rom. 3, 15.  

17. Zadarnic se întind curse în v zul 
rilor !  

18. C ci ei întind curse tocmai împotriva 
sângelui lor, i sufletului lor î i întind ei 
la uri.  

Mat. 26, 16.  
19. Aceasta este soarta celor lacomi de 
câ tig ; l comia le aduce pierderea vie ii.  
20. În elepciunea strig  pe uli i în piele 

i ridic  glasul s u.  
Pild. 8, 20. Luc. 11, 49. Col. 2, 3.  

21. Ea propov duie te la r spântiile 
zgomotoase ; înaintea por ilor cet ii î i 
spune cuvântul :  

Pild. 8, 1.  
22. «Pân  când, pro tilor, ve i iubi prostia 
? Pân  când, nebunilor, ve i iubi nebunia 
? i voi, ne tiutorilor, pân  când ve i urî 
tiin a ?  

23. Întoarce i-v  iar i la mustrarea mea 
i iat  eu voi turna peste voi duhul meu i 

 voi vesti cuvintele mele.  
24. Chematu-v-am, dar voi n-a i luat 
aminte ! Întinsu-mi-am mâna i n-a fost 
cine s  ia seama !  

Is. 65, 2, 12; 66, 4. Ier. 7, 13.  
25. Ci a i lep dat toate sfaturile mele i 
mustr rile mele nu le-a i primit.  
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26. De aceea i eu voi râde de pieirea 
voastr i m  voi bucura când va veni 
groaza peste voi,  

Deut. 28, 63. Ps. 2, 3. Ier. 18, 16. Iez. 21, 17.  
27. Când va veni peste voi necazul ca 
furtuna i când nenorocirea ca vijelia v  
va cuprinde.  
28. Atunci m  vor chema, dar eu nu voi 

spunde ; din zori m  vor c uta i nu m  
vor afla,  

Is. 1, 15. Ier. 11, 11; 14, 12. Zah. 7, 13. Ioan 9, 31. Iac. 4, 
3.  

29. Pentru c  ei au urât tiin a i frica de 
Dumnezeu n-au ales-o,  

Pild. 1, 24. Fapt. 13, 40.  
30. Fiindc  n-au luat aminte la sfaturile 
mele i cercetarea mea au dispre uit-o.  
31. Mânca-vor din rodul c ii lor i de 
sfaturile lor s tura-se-vor,  

Is. 3, 10.  
32. C ci înd tnicia omoar  pe cei pro ti 
i nep sarea pierde pe cei f  minte ;  

33. Iar cel ce m  ascult  va tr i în pace i 
lini te i de rele nu se va teme».  

Ps. 111, 7.  
CAP. 2 
Înv tura în elepciunii. 
1. Fiul meu, de vei primi pove ele mele i 
sfaturile mele de le vei p stra,  
2. Plecându- i urechea la în elepciune i 
înclinând inima ta spre bun  chibzuial ,  

Luc. 8, 18.  
3. Dac  vei chema prevederea i spre 
buna-cugetare î i vei îndrepta glasul t u,  
4. Dac  o vei c uta întocmai ca pe argint 
i o vei s pa ca i pe o comoar ,  

Mat. 13, 44, 46.  
5. Atunci vei pricepe temerea de Domnul 
i vei dobândi cuno tin a de Dumnezeu,  

6. C ci Domnul d  în elepciune ; din gura 
Lui izvor te tiin a i prevederea ;  
3 Reg. 3, 9-12. Iov 32, 8. Dan. 2, 20. În el. 7, 15. Iac. 1, 5.  
7. El p streaz  mântuirea pentru oamenii 
cei drep i ; El este scut pentru cei ce 
umbl  în calea des vâr irii ;  

Ps. 83, 12.  

8. El p ze te c ile drept ii i pe c rarea 
celor cuvio i ai Lui st  de veghe.  
9. Atunci tu vei în elege dreptatea i buna 
judecat , calea cea dreapt i toate 
potecile binelui.  
10. Când în elepciunea se va sui la inima 
ta i tiin a va desf ta sufletul t u,  
11. Când buna chibzuial  va veghea peste 
tine i în elegerea te va p zi,  
12. Atunci tu vei fi izb vit de calea celui 

u i de omul care gr ie te minciun ,  
13. De cei ce p sesc c ile cele drepte, 
ca s  umble pe drumuri întunecoase,  

Iov 23, 14. Ioan 3, 19.  
14. De cei ce se bucur  când fac r u i se 
veselesc când umbl  pe poteci 
întortochiate,  
15. Ale c ror c ri sunt strâmbe i 

cesc pe c i piezi e.  
16. Atunci tu vei sc pa de femeia care 
este a altuia, de str ina ale c rei cuvinte 
sunt ademenitoare,  
17. Care las  pe tovar ul ei din tinere e 
i uit  de leg mântul Dumnezeului ei,  

18. C ci ea se pleac  împreun  cu casa ei 
spre moarte i drumul ei duce în iad ;  
19. Nimeni din cei ce se duc la ea nu se 
mai întoarce i niciunul nu mai afl  

rile vie ii.  
20. Drept aceea mergi pe calea oamenilor 
celor buni i p ze te c rile celor drep i,  

Sir. 19, 18.  
21. C ci cei drep i vor locui p mântul i 
cei f  de prihan  vor s lui pe el ;  

Ps. 36, 9, 22. Mat. 5, 5.  
22. Iar cei f  de lege vor fi nimici i de 
pe p mânt i cei necredincio i vor fi 
smul i de pe el.  

Iov 18, 17. Pild. 15, 25.  
CAP. 3 
Îndemnare la fapte bune. Lauda 
în elepciunii. 
1. Fiul meu, nu uita înv tura mea i 
inima ta s  p zeasc  sfaturile mele,  
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2. C ci lungime de zile i ani de via i 
prop ire îi se vor ad uga.  

Deut. 8, 1; 30, 16. Pild. 3, 16; 4, 10; 9, 11.  
3. Mila i adev rul s  nu te p seasc  ; 
leag -le împrejurul gâtului t u, scrie-le pe 
tabla inimii tale ;  
4. Atunci vei afla har i bun voin  
înaintea lui Dumnezeu i a oamenilor.  

Rom. 12, 17. 2 Cor. 8, 21.  
5. Pune- i n dejdea în Domnul din toat  
inima ta i nu te bizui pe priceperea ta. Pe 
toate c ile tale gânde te la Dânsul i El î i 
va netezi toate c rile tale.  

4 Reg. 18, 5. Ps. 83, 13. Ier. 9, 23.  
7. Nu fii în elept în ochii t i ; teme-te de 
Dumnezeu i fugi de r u ;  

Eccl. 7, 16. Is. 5, 21. Rom. 12, 16. 1 Cor. 4, 6.  
8. Aceasta va fi s tate pentru trupul t u 
i o înviorare pentru oasele tale.  

9. Cinste te pe Domnul din averea ta i 
din pârga tuturor roadelor tale.  

Tob. 4, 7. Sir. 4, 1; 14, 11. Luc. 14, 13.  
10. Atunci jitni ele tale se vor umple de 
grâu i mustul va da afar  din teascurile 
tale.  

Ioil 2, 24.  
11. Fiul meu, nu dispre ui certarea 
Domnului i nu sim i scârb  pentru 
mustr rile Lui,  

Iov 5, 17. Iac. 1, 12. Evr. 12, 5. Apoc. 3, 19.  
12. C ci Domnul ceart  pe cel pe care-l 
iube te i ca un p rinte pedepse te pe 
feciorul care îi este drag.  

Deut. 8, 5. Ps. 93, 12. Evr. 12, 6.  
13. Fericit este omul care a aflat 
în elepciunea i b rbatul care a dobândit 
pricepere,  
14. C ci dobândirea ei este mai scump  
decât argintul i pre ul ei mai mare decât 
al celui mai curat aur.  

Iov 28, 15. Pild. 8, 11.  
15. Ea este mai pre ioas  decât pietrele 
scumpe ; nici un r u nu i se poate 
împotrivi i e bine-cunoscut  tuturor 
celor ce se apropie de ea ; nimic din cele 
dorite de tine nu se aseam  cu ea.  

16. Via  lung  este în dreapta ei, iar în 
stânga ei, bog ie i slav  ; din gura ei 
iese dreptatea ; legea i mila pe limb  le 
poart .  

Pild. 3, 2; 4, 10; 9, 11.  
17. C ile ei sunt pl cute i toate c rile 
ei sunt c ile p cii.  
18.  Pom al  vierii  este  ea  pentru  cei  ce  o  
st pânesc, iar cei care se sprijin  pe ea 
sunt ferici i.  

Pild. 11, 30; 15, 4.  
19. Prin în elepciune, Domnul a întemeiat 

mântul, iar prin în elegere a înt rit 
cerurile.  

Ps. 32, 6.  
20. Prin tiin a Sa a deschis adâncurile i 
norii picur  rou .  
21. Fiul meu, s  nu se dep rteze acestea 
dinaintea ochilor t i ; p streaz  
în elepciunea i buna chibzuial ,  
22. C ci ele sunt via a sufletului t u i 
podoab  pentru gâtul t u.  
23. Atunci tu vei merge f  team  pe 
calea ta i piciorul t u nu se va poticni.  

Ps. 36, 24.  
24.  De  te  culci,  nu- i  va  fi  team ,  iar  de  
adormi, somnul t u va fi dulce.  

Ps. 3, 5; 4, 8.  
25.  S  nu  te  temi  de  frica  f  veste  i  
nici de vreo n val  a celor p to i,  

Ps. 111, 7.  
26. C  Domnul este n dejdea ta i va feri 
piciorul t u de curs .  
27. Nu z bovi a face bine celui ce are 
nevoie, când ai putin a s -i aju i.  

Sir. 4, 2. Luc. 14, 12.  
28. Nu spune aproapelui t u : «Du-te i 
vino, mâine î i voi da !», când po i s -i 
dai acum.  

1 Petr. 4, 10. 2 Cor. 8, 12.  
29. Nu pune la cale r ul împotriva 
aproapelui t u, când el locuie te f  grij  
lâng  tine.  
30. Nu te certa cu nimeni f  pricin , de 
vreme ce nu i-a f cut nici un r u.  
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31.  Nu  râvni  s  fii  ca  omul  silnic  i  nu  
alege nici una din c ile lui ;  

Ps. 36, 1; 72, 3.  
32. C ci omul cu gând r u este urât de 
Domnul, iar de cei drep i El este mai 
aproape.  

Ps. 5, 4.  
33. Domnul blesteam  casa celui f  de 
lege i binecuvânteaz  ad posturile celor 
drep i.  

Deut. 28, 15. Mal. 2, 1-2.  
34. De cei batjocoritori El râde, iar celor 
smeri i le d  har.  

Iac. 4, 6. 1 Petr. 5, 5.  
35. Cei în elep i vor mo teni m rirea, iar 
cei nebuni vor avea parte de ocar .  
CAP. 4 
Înl turarea prilejului spre p cat. 
1. Asculta i, fiilor, înv tura tat lui i 
lua i aminte s  cunoa te i buna 
chibzuial ,  
2. C ci eu v  dau înv tur  bun  : Nu 

si i pova a mea.  
3. C ci i eu am fost fecior la tat l meu, 
singur, i cu duio ie iubit la mama mea  
4. i el m  înv a i-mi zicea : «Inima ta 

 p streze cuvintele inimii mele, p ze te 
poruncile mele i vei fi viu.  

1 Paral. 28, 9.  
5. Adun  în elepciune, dobânde te 
pricepere ! Nu le uita i nu te dep rta de 
la cuvintele gurii mele !  
6. Nu o lep da i ea te va p zi ; iube te-o 
i ea va sta de veghe.  

7. Iat  începutul în elepciunii : 
Agonise te în elepciunea i cu pre ul a tot 
ce ai, cap  priceperea.  

În el. 6, 17-18.  
8. Pre uie te-o mult i ea te va în a ; ea 
te va ridica în sl vi dac  o vei îmbr a.  

Dan. 8, 48.  
9. Ea va pune cunun  de daruri pe capul 

u i te va împodobi cu diadem  de mare 
cinste.  

Pild. 1, 9. Sir. 1, 10.  

10. Ascult , fiul meu i prime te 
cuvintele mele i anii vie ii tale se vor 
înmul i.  

Pild. 3, 2.  
11. Eu te voi înv a calea în elepciunii i 
te voi purta pe c ile drept ii.  

Ps. 31, 9.  
12. Când vei merge, pa ii t i nu vor ov i 
i, chiar de vei alerga, nu te vei poticni.  

1 Ioan 5, 3.  
13. ine cu t rie înv tura i nu o p si, 

ze te-o c ci ea este via a ta.  
14. Nu apuca pe calea celor f  de lege 
i nu p i pe drumul celor r i.  

Ps. 1, 1. Pild. 1, 10.  
15. Ocole te-o i nu merge pe ea, treci pe 
al turea i du-te mai departe ;  
16. C ci ei nu dorm pân  nu f ptuiesc r u 
i nu-i mai prinde somnul pân  nu fac pe 

cineva s  cad .  
Est. 6, 4. Ps. 35, 4. Mih. 2, 1.  

17. C ci ei se hr nesc din pâine agonisit  
prin f delege i beau vin dobândit prin 
asuprire.  

Pild. 1, 13.  
18. Calea drep ilor e ca zarea dimine ii ce 
se m re te mereu pân  se face ziua mare ;  

2 Reg. 23, 4. Ps. 96, 11. Mat. 5, 14, 16.  
19. Iar calea celor f  de lege e ca 
întunericul i ei nici nu b nuiesc de ce se 
pot împiedica.  

Deut. 28, 29. Is. 59, 10.  
20. Fiul meu, ia aminte la graiurile mele ; 
la pove ele mele pleac i urechea ta !  

Pild. 5, 1.  
21. Nu le sc pa din ochi, p streaz -le 
înl untrul inimii tale,  
22.  C ci  ele  sunt  via  pentru  cei  ce  le  
pun în fapt i doctorie pentru tot trupul 
omenesc.  

Ps. 18, 7.  
23. P ze te- i inima mai mult decât orice, 

ci din ea ne te via a.  
Iov 31, 1. Ps. 111, 8. Sir. 9, 7. Mat. 6, 11. Evr. 13, 9.  

24. Leap  din gura ta orice cuvinte cu 
în eles sucit, alung  de pe buzele tale 
viclenia.  
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25. Ochii t i s  priveasc  drept înainte i 
genele tale drept înainte s  caute.  
26. Fii cu luare aminte la calea 
picioarelor tale i toate c rile tale s  fie 
bine chibzuite.  

Evr. 12, 13.  
27. Nu te abate nici la dreapta, nici la 
stânga, ine piciorul t u departe de r u.  

Deut. 5, 32. Is. 30, 21.  
28. C ci c rile drepte le p ze te 
Domnul, iar cele strâmbe sunt c i rele.  
29. El va face drepte c ile tale i 
mergerea ta o va face s  fie în pace.  
CAP. 5 
Ferirea de desfrânare. Îndreptarea 
spre cur ie. 
1. Fiul meu, ia aminte la în elepciunea 
mea i la sfatul meu cel bun pleac  
urechea ta,  

Pild. 4, 20.  
2. Ca s i po i p stra judecata i ca 
buzele tale s  p zeasc tiin a.  
3. Nu te uita la femeia lingu itoare, c ci 
buzele celei str ine picur  miere i cerul 
gurii sale e mai alunec tor decât 
untdelemnul,  
4. Dar la sfâr it ea este mai amar  decât 
pelinul, mai t ioas  decât o sabie cu dou  
ascu uri.  
5. Picioarele ei coboar  c tre moarte ; 
pa ii ei duc de-a dreptul în împ ia 
mor ii.  

Pild. 7, 27. Mat. 14, 6.  
6. Ea nu ia seama la calea vie ii, pa ii ei 
merg în ne tire, nici ea nu tie unde.  
9.  i  acum,  fiul  meu,  ascult -m i  nu te  
îndep rta de la cuvintele gurii mele.  

Pild. 6, 33.  
8. Fere te- i calea ta de ea i nu te apropia 
de u a casei ei,  

Pild. 7, 25.  
9. Ca s  nu dai vârtutea ta altora i anii 

i unuia f  de mil  ;  
Pild. 6, 33.  

10. Ca str inii s  nu se îndestuleze de 
str dania ta i ostenelile tale s  nu treac  
în casa altuia ;  

Pild. 29, 3. Sir. 9, 16.  
11. Ca s  nu suspini la sfâr it, când trupul 

u i carnea ta vor fi f  de vlag ,  
Luc. 15, 14.  

12. i s  zici : «Pentru ce am urât pova a 
i de ce inima mea a urgisit certarea ?  

13. De ce nu am ascultat de îndemnul 
dasc lilor mei i spre cei ce m  înv au n-
am plecat urechea mea ?  
14. Pu in a trebuit s  nu m  nenorocesc, 
în plin  adunare i în mijlocul ob tei».  
15. Bea ap  din pu ul t u i din pârâia ele 
care curg din izvorul t u.  

Pild. 9, 17.  
16. S  nu se risipeasc  izvoarele tale pe 
uli , nici pâraiele tale prin pie e.  
17. S  fie numai pentru tine singur, iar nu 
pentru str inii care sunt cu tine !  
18. Binecuvântat s  fie izvorul t u i s  te 
mângâi cu femeia ta din tinere e.  

Eccl. 9, 9.  
19. Cerboaic  preaiubit i gazel  plin  
de farmec s i fie ea ; dragostea de ea s  
te îmbete totdeauna i iubirea ei s  te 
desf teze.  
20. Pentru ce, fiul meu, s  te momeasc  
femeie str in i tu s  îmbr ezi sânul 
unei necunoscute ?  

Sir. 9, 10.  
21. C ci c rile omului sunt înaintea 
Domnului i El ia seama la toate c ile lui.  

Iov 34, 24. Ier. 16, 17.  
22. Cel f  de lege este prins în la urile 

delegilor lui i de funiile p catelor lui 
este înf urat.  

Ps. 7, 15-16. Is. 5, 18.  
23. El va muri în p catele lui i de 
mul imea nebuniei lui va pieri.  

Iez. 33, 11.  
CAP. 6 
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Îndemn la munc  cinstit i la via  
curat . 
1. Fiul meu, dac  te-ai pus cheza  pentru 
prietenul t u, dac  ai dat mâna pentru 
altul,  

Pild. 17, 18. Sir. 8, 16; 29, 17-18.  
2. Atunci te-ai prins prin f duieli ie ite 
din gura ta i te-ai legat prin cuvintele 
gurii tale.  
3. F  dar, fiul meu, aceasta : o, izb ve te-
te. i fiindc  ai c zut în mâinile 
aproapelui t u, du-te i cazi la picioarele 
aproapelui t u i-l roag  ;  

Sir. 29, 20-22.  
4. Nu da somn ochilor t i, nici dormitare 
genelor tale.  

Ps. 131, 4.  
5. i te izb ve te ca o c prioar  din mâna 
vân torului i ca o pas re din mâna 

rarului.  
Ps. 123, 7.  

6. Du-te, lene ule, la furnic i vezi 
munca ei i prinde minte !  
7. Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, 
nici îndrum tor, nici sf tuitor,  
8. Î i preg te te de cu var  hrana ei i î i 
strânge la seceri  mâncare. Sau mergi la 
albin i vezi cât e de harnic i ce 
lucrare iscusit  s vâr te. Munca ei o 
folosesc spre s tate i regii i oamenii 
de rând. Ea e iubit i l udat  de to i, de i 
e slab  în putere, dar e minunat  cu 
iscusin a.  

Ps. 103, 28.  
9. Pân  când, lene ule, vei mai sta culcat 
? Când te vei scula din somnul t u ?  

Pild. 26, 14.  
10. «Pu in somn, înc  pu in  a ipire, 
pu in s  mai stau în pat cu mâinile 
încruci ate !»  

Pild. 24, 33.  
11.  Iat  vine  s cia  ca  un  trec tor  i  
nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dac  nu 
vei lenevi, atunci va veni seceri ul t u ca 
un izvor, iar lipsa va fi departe de tine.  

12. Omul de nimic, omul necinstit i 
viclean umbl  cu minciuna pe buze.  
13. Face cu ochiul, d  din picioare, face 
semne cu degetele.  

Pild. 10, 10.  
14. În inima lui e vicle ug, pururea se 
gânde te la r u i seam  gâlceav .  

Pild. 17, 20. Mat. 15, 19. Marc. 7, 21.  
15.  Pentru  aceasta  f  de  veste  va  veni  
peste el pr dul, nimicit va fi dintr-o 
dat i f  leac.  

Ps. 57, 8.  
16. ase sunt lucrurile pe care le ur te 
Domnul, ba chiar apte de care se 
scârbe te cugetul S u :  
17. Ochii mândri, limba mincinoas , 
mâinile care vars  sânge nevinovat,  

Pild. 30, 10.  
18. Inima care pl nuie te gânduri viclene, 
picioare grabnice s  alerge spre r u,  
19. Martorul mincinos care spune 
minciuni i cel care seam  vrajb  între 
fra i.  

Pild. 19, 5.  
20. P ze te, fiule, pova a tat lui t u i nu 
lep da îndemnul maicii tale.  

Pild. 1, 8.  
21. Leag -le la inima ta, pururea atârn -le 
de gâtul t u.  

Deut. 6, 8.  
22. Ele te vor conduce când vei vrea s  
mergi ; în vremea somnului te vor p zi, 
iar când te vei de tepta vor gr i cu tine.  

Pild. 3, 23.  
23. C  pova a este un sfe nic bun i legea 
o lumin , iar îndemnurile care dau 
înv tur  sunt calea vie ii.  

Ps. 118, 105. 2 Petr. 1, 19.  
24. Ele te vor p zi de femeia viclean , de 
limba cea ademenitoare a celei str ine.  

Pild. 7, 5.  
25. Nu dori frumuse ea ei întru inima ta 
i s  nu te vâneze cu genele ei.  

Sir. 9, 8.  
26. C  femeia desfrânat  umbl  dup  o 
bucat  de pâine, pe când femeia-so ie 
dore te un suflet de mare pre .  
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Pild. 5, 10.  
27. Oare poate pune cineva foc în sânul 
lui, f  ca ve mintele lui s  nu ard  ?  
28. Sau va merge cineva pe c rbuni f  

 i se frig  t lpile ?  
29. A a este cu cel ce se duce la femeia 
aproapelui s u : nimeni din cei ce se ating 
de ea nu va r mâne nepedepsit.  

Evr. 13, 4.  
30. Nimeni nu dispre uie te un ho  pentru 

 a furat ca s i astâmpere foamea ;  
31. Dar când a fost prins, el d  înapoi 
în eptit, întoarce tot ceea ce are în casa 
lui.  

Ie . 22, 1.  
32. Cel ce se desfrâneaz  îns  cu o 
femeie este lipsit de minte, se pierde pe el 
însu i f când astfel ;  

Lev 20, 10.  
33. El nu dobânde te decât b taie, iar 
ocara lui niciodat  nu se terge.  
34. Pizma treze te mânia omului 
def imat  i  el  este  f  mil  în  ziua  

zbun rii ;  
35. El nu se uit  la nici un pre  de 

scump rare, i chiar când îi vei spori 
darurile, tot nu se îmblânze te.  
CAP. 7 
Ferirea de desfrânare. 
1. Fiul meu ; p ze te spusele mele i 
îndrum rile mele ascunde-le la tine.  
2. P streaz  sfaturile mele ca s  r mâi în 
via i orânduielile mele ca lumina 
ochilor t i.  

Lev 18, 5.  
3. Leag -le pe degetele tale, scrie-le pe 
tabla inimii tale !  

Deut. 6, 8.  
4. Spune în elepciunii : «Tu e ti sora mea 
!», i nume te priceperea prietena ta,  

În el. 8, 2, 9.  
5. Ca ea s  te p zeasc  de femeia str in , 
de femeia altuia, ale c rei cuvinte sunt 
ademenitoare.  

Fac. 39, 7. Pild. 6, 24.  

6. Odat  stam la fereastra casei mele i 
priveam printre gratii,  
7. i am z rit printre cei lipsi i de minte, 
am v zut un tân r f  pricepere.  
8. El trecea pe uli  pe lâng  col ul casei 
ei i se îndrepta c tre locuin a ei.  
9. Era în amurgul serii unei zile, când se 
las  umbra i întunericul nop ii.  
10. i iat  o femeie îl întâmpin , având 
înf are de desfrânat i cu pref torie 
în inim  ;  
11. Aprig i de ne inut în frâu, picioarele 
ei nu se mai odihneau în cas  ;  
12. Când în cas , când afar , stând la 
pând  lâng  orice col .  
13.  Ea  îl  apuc i-l  s rut i  cu  o  

ut tur  obraznic  îi zise :  
14.  «Trebuia  s  aduc  jertfe  de  pace  ;  
ast zi am împlinit f duin ele mele ;  
15. Pentru aceasta am ie it în 
întâmpinarea ta, ca s  te caut i iat  c  te-
am g sit.  
16. Cu scoar e am g tit patul meu, cu 

ternuturi de în din Egipt,  
17. Cu miresme am stropit patul meu, cu 
mir, aloe i chinamon.  

Iez. 16, 32.  
18. Vino, s  ne îmb m de iubire pân  
diminea , s  ne cufund m în desf ri de 
dragoste,  
19. C  b rbatul meu nu este acas , 
plecat-a la drum departe,  
20. Luat-a cu dânsul o pung  cu bani i se 
va întoarce acas  la lun  plin  !»  
21. Ea îl ademeni prin mul imea 
cuvintelor ei i-l smulse prin graiurile 
ademenitoare ale buzelor sale ;  
22. El începu s  mearg  dintr-o dat  dup  
ea,  ca  un  bou  la  junghiere  i  ca  un  cerb  
care se zore te spre capcan ,  
23. Pân  când o s geat  îi str punge 
ficatul ; dup  cum o pas re gr be te spre 
la i nu- i d  seama c  acolo î i sfâr te 
via a.  
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Pild. 1, 17.  
24. i acum, fiule, ascult -m i ia aminte 
la cuvintele gurii mele !  
25. Inima ta s  nu se plece spre c ile ei i 
nu te r ci pe potecile ei,  

Iov 31, 9. Pild. 5, 8.  
26. C ci ea a r nit pe mul i i pe foarte 
mul i i-a omorât.  
27. Casa ei sunt c ile iadului, care duc la 

rile mor ii.  
Pild. 5, 5.  

CAP. 8 
Despre adev rata în elepciune. 
1. Oare în elepciunea nu strig  ea i 
priceperea nu- i ridic  glasul s u ?  

Pild. 1, 20. Sir. 24, 11. Mat. 11, 19. 1 Cor. 1, 24.  
2. Pe vârfurile cele mai înalte, pe cale, la 

spântiile drumurilor st ,  
3. Pe lâng  por i, în împrejurimile cet ii, 
la intrarea por ilor, strig  tare :  
4. «C tre voi, oamenilor, se îndreapt  
strig tul meu i glasul meu c tre voi, fii 
ai oamenilor.  
5. Voi, cei simpli, înv i cumin enia i 
voi, cei nebuni, în elep i-v  !  

Ps. 91, 6.  
6. Asculta i, c ci voi spune lucruri m re e 
i buzele mele se deschid pentru a în a 

ceea ce este drept ;  
Mat. 7, 29.  

7. C ci gura mea gr ie te adev rul i 
buzele mele se dezgust  de f delege.  

Ioan 8, 46.  
8. Toate graiurile gurii mele sunt întru 
dreptate, în ele nu este nimic sucit i f  
rost ;  

Ps. 11, 6.  
9. Toate sunt l murite pentru cel priceput 
i drepte pentru cei ce au aflat tiin a.  

10. Lua i înv tura mea mai degrab  
decât argintul i tiin a mai mult decât 
aurul cel mai curat,  

Iov 28, 15. Pild. 3, 14. În el. 7, 10. Mat. 13, 46.  
11. C ci în elepciunea este mai bun  
decât pietrele pre ioase i nici lucrurile 
cele mai pre ioase nu au valoarea ei.  

Iov 28, 16.  

12. Eu, în elepciunea, locuiesc împreun  
cu prevederea i st pânesc tiin a i buna-
chibzuial .  

Luc. 11, 49.  
13. Frica de Dumnezeu este urgisirea 

ului. Mândria i obr znicia, calea 
ut ii i gura cea aprig  le ur sc eu.  

Sir. 1, 17, 26.  
14. Al meu este sfatul i buna-chibzuial , 
eu sunt priceperea, a mea este puterea.  
15. Prin mine împ esc împ ra ii i 
principii rânduiesc dreptatea.  

Fac. 49, 10. Dan. 2, 21. Rom. 13, 1.  
16. Prin mine cârmuiesc dreg torii i 
mai-marii sunt judec torii p mântului.  
17. Eu iubesc pe cei ce m  iubesc i cei 
ce m  caut  m  g sesc.  

În el. 6, 12. Mat. 7, 8. Luc. 11, 10.  
18. Cu mine este bog ia i m rirea, 
averea vrednic  de cinste i dreptatea.  

Pild. 3, 16.  
19. Rodul meu e mai bun decât aurul i 
decât aurul cel mai curat, i ceea ce vine 
de la mine este mai de pre  decât argintul 

murit.  
În el. 7, 8; 28, 17.  

20. Merg pe calea drept ii, în mijlocul 
ilor judec ii drepte,  

21.  Ca s  dau celor  ce  m  iubesc  bog ii  
i s  le umplu c rile lor.  

22. Domnul m-a zidit la începutul 
lucr rilor Lui ; înainte de lucr rile Lui 
cele mai de demult.  
Ps. 118, 56. Pild. 3, 14. În el. 3, 9. Sir. 1, 4; 24, 10. Ioan 1, 

1. Col. 1, 15.  
23.  Eu am fost  din  veac  întemeiat  de  la  
început, înainte de a se fi f cut p mântul.  

Mih. 5, 1.  
24. Nu era adâncul atunci când am fost 

scut , nici chiar izvoare înc rcate cu 
ap .  
25. Înainte de a fi fost întemeia i mun ii 
i înaintea v ilor eu am luat fiin .  

Iov 15, 7. Ps. 89, 2; 109, 3.  
26. Când înc  nu era f cut p mântul, nici 
câmpiile,  nici  cel  dintâi  fir  de  praf  din  
lume,  
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27. Când El a întemeiat cerurile eu eram 
acolo ; când El a tras bolta cerului peste 
fa a adâncului,  
28. Când a înt rit norii sus i izvoarele 
adâncului curgeau din bel ug,  

Iov 26, 8; 36, 29.  
29. Când El a pus hotar m rii, ca apele s  
nu mai treac  peste rmuri i când El a 

ezat temeliile p mântului,  
Iov 26, 10; 38, 10.  

30.  Atunci  eu  eram  ca  un  copil  mic  
al turi de El, veselindu-m  în fiecare zi i 
desf tându-m  f  încetare în fa a Lui ;  

Ioan 5, 20.  
31. Dezmierdându-m  pe rotundul 

mântului Lui i g sindu-mi pl cerea 
printre fiii oamenilor.  

Ioan 1, 10.  
32. i acum, fiilor, asculta i-m  ! Ferici i 
sunt cei ce p zesc c ile mele !  

Ps. 118, 1-2. Luc. 11, 28.  
33. Asculta i înv tura, ca s  ajunge i 
în elep i, i nu o lep da i.  
34. Fericit este omul care ascult  de mine 
i vegheaz  în fiecare zi la por ile mele i 

cel ce str juie te lâng  pragul casei mele 
!  

Sir. 14, 24. Marc. 3, 20.  
35. Cel ce m  afl , a aflat via a i 
dobânde te har de la Domnul ;  
36. Iar cel ce p tuie te împotriva mea 

i p gube te via a lui. To i cei ce m  
ur sc pe mine iubesc moartea».  
CAP. 9 
Chemarea prieteneasc  a în elepciunii. 
1. În elepciunea i-a zidit cas  rezemat  
pe apte stâlpi,  

1 Tim. 3, 15. Evr. 3, 6. Apoc. 3, 12; 19, 7.  
2. A înjunghiat vite pentru osp , a 
preg tit vinul cu mirodenii i a întins 
masa sa.  

Ps. 22, 6. Mat. 22, 3. Luc. 14, 16.  
3. Ea a trimis slujnicele sale s  strige pe 
vârfurile dealurilor cet ii :  

4. «Cine este neîn elept s  intre la mine 
!» i celor lipsi i de buna-chibzuial  le 
zice :  

Mat. 11, 25. 1 Cor. 1, 27.  
5. «Veni i i mânca i din pâinea mea i 
be i din vinul pe care eu l-am amestecat 
cu mirodenii.  

Is. 55, 1. Sir. 24, 21. Ioan 6, 48.  
6. P si i neîn elepciunea ca s  r mâne i 
cu via i umbla i pe calea cea dreapt  a 
priceperii !»  

Tit 2, 12.  
7. Cel ce ceart  pe batjocoritor î i atrage 
dispre ul, i cel ce dojene te pe cel f  
de lege î i atrage ocara.  
8. Nu certa pe cel batjocoritor ca s  nu te 
urasc  ; dojene te pe cel în elept, i el te 
va iubi.  

Pild. 15, 12; 23, 9. Mat. 7, 6.  
9. D  sfat celui în elept, i el se va face i 
mai în elept ; înva  pe cel drept, i el î i 
va spori tiin a lui.  

Pild. 27, 6.  
10. Începutul în elepciunii este frica de 
Dumnezeu i priceperea este tiin a Celui 
Sfânt.  

Ps. 110, 10. Pild. 1, 7. Sir. 1, 17.  
11.  C ci  prin  Domnul  se  vor  înmul i  
zilele  tale  i  se  vor  ad uga  ie  ani  de  
via .  

Pild. 10, 27.  
12. Dac  tu e ti în elept, e ti în elept 
pentru tine, i dac  e ti batjocoritor, 
singur vei purta ponosul.  
13. Nebunia este o femeie g gioas , 
proast i care nu tie nimic.  
14. Ea st  la u a casei sale, pe un scaun 
înalt i strig ,  
15. Ca s  pofteasc  pe cei ce trec pe drum 
i pe cei ce merg pe calea lor f  s  se 

abat  :  
16. «Cine este neîn elept s  intre la mine 
!» i celui lipsit de buna-chibzuial  îi 
zice :  
17. «Apa furat  e mai pl cut i pâinea 
mâncat  pe furi  are gust mai bun».  
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Pild. 20, 17. Sir. 23, 23.  
18. i omul nu tie c  acolo sunt numai 
umbre, iar cei pe care îi pofte te nebunia 
se afl  de mult în adâncurile eolului 
(locuin a mor ilor).  

Pild. 7, 27.  
CAP. 10 
Dreptatea. 
1. Pildele lui Solomon. Fiul în elept 
învesele te pe tat l s u, iar cel nebun este 
sup rarea maicii lui.  

Pild. 15, 20.  
2.  Nu  sunt  de  nici  un  folos  comorile  
dobândite prin f delege ; numai 
dreptatea scap  de la moarte.  

Iov 20, 20. Pild. 11, 4.  
3. Domnul nu las  s  piar  de foame 
sufletul celui drept ; îns  el respinge 

comia celor f  de lege.  
Ps. 32, 19. Is. 49, 26.  

4. Mâna lene ilor pricinuie te s cie, iar 
mâna celor în elep i adun  avu ii.  

Pild. 21, 5.  
5. Cel ce adun  în timpul verii este un om 
prev tor, iar cel care doarme în vremea 
seceri ului este de ocar .  
6. Binecuvântarea Domnului vine pe 
capul celui drept, iar ocara acoper  fa a 
celor f  de lege.  
7. Pomenirea celui drept este spre 
binecuvântare, iar numele celor nelegiui i 
va fi blestemat.  

Ps. 9, 5; 108, 14; 111, 6. Sir. 39, 12; 44, 13-14. Mat. 26, 
13.  

8. Cel cu inim  în eleapt  prime te 
sfaturile, iar cel nebun gr ie te vorbe spre 
pieirea lui.  

Ps. 140, 6. Iac. 3, 17.  
9. Cel ce umbl  întru neprih nire umbl  
pe cale sigur , iar cel ce umbl  pe c i 

turalnice va fi dat de gol.  
10. Cel ce clipe te din ochi va fi pricin  
de sup rare ; iar cel care ceart  cu inim  
bun  a az  pacea.  

Pild. 6, 13. Sir. 27, 22.  

11. Izvor de via  este gura celui drept, 
dar gura celor f  de lege, izvor de 
nedreptate.  
12. Ura aduce ceart , iar dragostea 
acopere toate cusururile.  

1 Petr. 4, 8. 1 Cor. 13, 4.  
13. Pe buzele omului priceput se afl  
în elepciunea ; toiagul este pentru spatele 
celui lipsit de chibzuin .  
14. Cei în elep i ascund tiin a, iar gura 
celui f  de socotin  este o nenorocire 
apropiat .  

Fac. 38, 14.  
15. Avu ia este pentru cel bogat o cetate 
înt rit  ; nenorocirea celor s rmani este 

cia lor.  
Pild. 18, 11.  

16. Agonisita celui drept este spre via  ; 
roadele celui f  de lege spre p cat ;  
17. Cel ce p ze te înv tura apuc  pe 
calea vie ii, iar cel ce leap  certarea 

ce te.  
Pild. 12, 1.  

18. Cel care ascunde ura are buze 
mincinoase ; cel ce r spânde te 
def imarea este un nebun.  
19. Mul imea cuvintelor nu scute te de 

tuire, iar cel ce- i ine buzele lui este 
un om în elept.  

Eccl. 5, 1; 10, 14. Sir. 20, 7.  
20. Limba omului drept este argint curat, 
dar inima celor f  de lege este lucru de 
pu in pre .  
21. Buzele celui drept c uzesc pe mul i 
oameni, iar cei nebuni mor din pricin  c  
nu sunt pricepu i.  

Mat. 12, 35. Ps. 36, 36. Pild. 12, 3.  
22. Numai binecuvântarea Domnului 
îmbog te, iar truda zadarnic  nu aduce 
spor.  
23. Ca o pricin  de bucurie este pentru 
nebun s vâr irea unei fapte ru inoase ; la 
fel este cu în elepciunea pentru omul 
priceput.  
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24. De ceea ce se teme cel nelegiuit nu 
scap , iar cererea celor drep i 
(Dumnezeu) o împline te.  
25. Precum trece furtuna, a a piere i cel 

 de lege, iar dreptul este ca o temelie 
neclintit .  
26. Precum este o etul pentru din i i 
fumul pentru ochi, a a este omul lene  
pentru cei ce-l pun la treab .  
27. Frica de Dumnezeu lunge te zilele 
(omului), iar anii celor f  de lege sunt 
pu ini.  

Pild. 9, 11. Sir. 1, 11.  
28. N dejdea celor drep i este numai 
bucurie, iar n dejdea celor p to i 
sfâr te în r u.  

Iov 8, 13. Ps. 111, 10.  
29. Calea Domnului este o înt ritur  
pentru cel des vâr it i o pr bu ire pentru 
cei ce s vâr esc f delegi.  
30. Niciodat  cel drept nu se va cl tina, 
iar cei nelegiui i nu vor locui p mântul.  

Ps. 1, 1, 4.  
31. Gura celui drept rode te în elepciune, 
iar limba urzitoare de rele aduce pierzare.  

Ps. 36, 30.  
32. Buzele celui drept cunosc bun voirea, 
iar gura p to ilor strâmb tatea.  
CAP. 11 
Folosul i piedicile în calea drept ii. 
1. Cântarul strâmb este urgisit de 
Domnul, i cânt rirea dreapt  este 
pl cerea Lui.  

Deut. 25, 13. Pild. 16, 11. Am. 8, 5. Mih. 6, 11.  
2. Dac  vine mândria, va veni i ocara, 
iar în elepciunea este cu cei smeri i.  
3. Neprih nirea poart  pe cei drep i, iar 
strâmb tatea pr de te pe cei vicleni.  
4. La nimic nu folose te bog ia în ziua 
mâniei ; numai dreptatea izb ve te de 
moarte.  

Ps. 48, 6, 10. Pild. 10, 2. Iez. 7, 19. Sof. 1, 18. În el. 5, 8. 
Sir. 5, 10.  

5. Dreptatea neteze te calea celui f  
prihan , iar cel f  de lege va c dea prin 

delegea lui.  

6. Dreptatea izb ve te pe cei drep i, iar 
cei vicleni vor fi prin i prin pofta lor.  

În el. 5, 15.  
7. La moartea omului drept r mâne 

dejdea, iar la moartea celui p tos 
piere n dejdea.  
8. Dreptul scap  din strâmtorare, i cel 

 de lege îi ia locul.  
Est. 7, 9. Ps. 33, 19.  

9. F ptuitorul de rele pr bu te cu gura 
pe aproapele lui, iar prin tiin a celor 
drep i va fi mântuit.  
10. De prop irea celor drep i cetatea se 
bucur , iar când pier cei f  de lege ea 
tresalt  de veselie.  

Pild. 28, 12.  
11. Prin binecuvântarea oamenilor drep i 
cetatea merge înainte, iar prin gura celor 
nelegiui i ajunge ruin .  

Fac. 18, 32. Pild. 14, 34; 29, 8. Sir. 16, 5.  
12. Cel nepriceput urgise te pe aproapele 
lui, iar omul cu bun -chibzuial  tace.  
13. Gr itorul de rele d  pe fa  lucruri de 
tain , iar omul cu duhul cump nit le ine 
ascunse.  

Pild. 20, 19. Sir. 27, 16.  
14. Unde lipse te cârmuirea, poporul 
cade ; izb virea st  în mul imea 
sfetnicilor.  

Pild. 15, 22. În el. 6, 24.  
15. Celui ce se pune cheza  pentru un 
str in îi merge r u ; cel ce nu se pune 
cheza  st  la ad post.  

Pild. 17, 18. Sir. 29, 20.  
16. Femeia cu purtare bun  agonise te 
cinstire, iar cea care ur te cinstea e o 
ru ine. Nu lene ii ci silitorii agonisesc 
avere.  
17. Omul milostiv î i face bine sufletului 

u, pe când cel f  mil  î i chinuie te 
trupul s u.  
18. Cel nelegiuit cap  un câ tig 
în el tor, iar cel ce seam  dreptatea, o 

splat  adev rat .  
Gal. 6, 8.  
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19. Cel ce umbl  dup  dreptate ajunge la 
via , iar cel ce fuge dup  r u, la moarte.  
20. Pe cei cu inima viclean  îi urgise te 
Domnul ; pl cerea Lui este spre cei f  
prihan .  

Ps. 5, 6.  
21. Încetul cu încetul p tosul nu va 

mâne nepedepsit, iar neamul celor 
drep i va fi mântuit.  

Pild. 16, 5.  
22. Inel de aur în râtul porcului, a a este 
femeia frumoas i f  minte.  

Pild. 31, 30.  
23. Dorin a celor drep i este bine ; 

dejdea celor f  de lege este mânia lui 
Dumnezeu.  

Ps. 111, 10.  
24. Unul d  mereu i se îmbog te, 
altul se zgârce te afar  din cale i 

ce te.  
2 Cor. 9, 6.  

25. Cel ce binecuvinteaz  va fi îndestulat, 
iar cel ce blesteam  va fi blestemat.  
26. Cel ce ine grâul este blestemat de 
popor, iar binecuvântarea (se revars ) 
peste capul celui ce îl vinde.  
27. Cel ce caut  binele dobânde te 
bun voin a Domnului, iar cel ce umbl  
dup  r u va da peste el.  

Ps. 108, 17.  
28. Cel ce- i pune n dejdea în bog ia lui 
se ve teje te, iar cei drep i ca frunzi ul 
odr slesc.  

Iov 31, 25. Ps. 51, 7. Mat. 19, 23. Marc. 10, 23-24. Luc. 
18, 24. 1 Tim. 6, 17.  

29. Cine î i tulbur  casa lui culege vânt, 
iar cel nebun va fi sluga celui în elept.  
30. Rodul drept ii este un pom al vie ii, 
iar silnicia nimice te via a.  

Pild. 3, 18.  
31. Dac  cel drept este r spl tit pe 

mânt, cu cât mai mult cel nelegiuit i 
tos !  

1 Petr. 4, 18.  
CAP. 12 

Sfaturi folositoare pentru via . 
1. Cel ce iube te înv tura iube te 
tiin a, iar cel ce ur te certarea este 

nebun.  
Ps. 140, 6. Pild. 10, 17.  

2. Cel bun dobânde te har de la Domnul, 
iar pe omul viclean îl osânde te Domnul.  
3. Omul nu se înt re te întru f delegea 
lui ; r cina celor drep i nu se va cl tina 
niciodat .  

Pild. 10, 25. Is. 37, 31. Ier. 17, 8.  
4. Femeia virtuoas  este o cunun  pentru 

rbatul ei, iar femeia f  cinste este un 
cariu în oasele lui.  
5. Socotelile celor drep i sunt dreptatea, 
iar punerile la cale ale celor nelegiui i 
în el ciunea.  
6. Graiurile celor nelegiui i sunt curse de 
moarte, iar gura celor drep i îi scap  pe ei 
din primejdie.  

Pild. 1, 11.  
7. Cei f  de lege numai cât se întorc i 
nu mai sunt, dar casa drep ilor d inuie te 
de-a pururi.  
8. Omul este pre uit dup  priceperea lui, 
iar cel nepriceput este urgisit.  
9. Mai mult pre uie te un om smerit dar 
harnic, decât unul mândru dar lipsit de 
pâine.  

Sir. 10, 30.  
10. Cel drept are mil  de vite, iar inima 
celui r u este f  îndurare.  

Deut. 22, 6.  
11. Cel ce munce te ogorul s u se satur  
de pâine, iar cel ce umbl  dup  
de ert ciuni este om lipsit de minte.  

Deut. 25, 4. Pild. 28, 19. Sir. 20, 28-29.  
12. Nelegiuitul pofte te prada celor r i, 
dar r cina celor drep i d  rodul s u.  
13. Prin p catul buzelor se prinde în la  

tosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) 
scap  din strâmtorare.  

Pild. 18, 7.  
14. Din rodul gurii sale se satur ; de cele 
bune omul, i fiec ruia i se r spl te te 
dup  faptele lui.  
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Ps. 61, 11. Pild. 13, 2.  
15. Calea celui nebun este dreapt  în 
ochii lui, iar cel în elept ascult  de sfat.  

Pild. 10, 17.  
16. Nebunul d  pe fa  îndat  mânia lui, 
iar omul prev tor î i ascunde ocara.  

Eccl. 7, 9-10.  
17. Cel ce spune adev rul veste te 
dreptatea, iar martorul mincinos umbl  cu 
în el ciunea.  

Pild. 14, 5, 25, 31.  
18. Cei nechibzui i la vorb  sunt ca 
împuns turile de sabie, pe când limba 
celor în elep i aduce t duire.  

Ps. 58, 8; 63, 3.  
19. Buzele care spun adev rul vor d inui 
totdeauna, iar limba gr itoare de 
minciun  numai pentru o clip .  
20. În el ciunea este în inima celor ce 
gândesc r u, iar bucuria pentru cei ce dau 
sfaturi de pace.  
21. Nici o nenorocire nu se întâmpl  celui 
drept, pe când cei nelegiui i sunt covâr i 
de rele.  
22. Buzele cele gr itoare de minciun  
sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei 
ce f ptuiesc dup  adev r sunt pl cerea 
Lui.  

Ps. 5, 7.  
23. Omul în elept î i ascunde tiin a, pe 
când inima celor nebuni propov duie te 
nebunia.  

Pild. 13, 16; 15, 2.  
24. Mâna celor silitori va st pâni, iar cea 

toare va fi birnic .  
25. Sup rarea se abate asupra omului, dar 
numai un cuvânt bun îl bucur .  
26. Dreptul cerceteaz  cu de-am nuntul 
pe prietenul s u ; calea celor nelegiui i 
duce la r cire.  
27. Lene ul nu- i frige nici vânatul lui ; 
cea mai scump  comoar  pentru om este 
munca.  
28. Pe c rarea drept ii este via a i pe 
calea pe care ea o însemneaz  ; 

nemurirea, iar calea nebuniei duce la 
moarte.  
CAP. 13 
Diferite sfaturi. 
1. Fiul în elept ascult  de înv tura 
tat lui s u, iar cel batjocoritor nici de 
mustrare.  

Pild. 15, 12.  
2. Din rodul gurii sale omul m nânc  
binele ; pofta celor vicleni este silnicia.  

Pild. 12, 14.  
3. Cine î i p ze te gura î i p ze te 
sufletul s u ; cel ce deschide prea tare 
buzele o face spre pieirea lui.  

Pild. 18, 20. 1 Petr. 3, 10.  
4. Sufletul celui lene  pofte te, îns  în 
zadar. Numai sufletul celor silitori este 
îndestulat.  

Pild. 21, 25.  
5. Dreptul ur te cuvintele mincinoase ; 
tic losul aduce numai ru ine i ocar .  

Ps. 118, 163.  
6. Dreptatea p ze te calea omului f  
prihan , iar f delegea e pricina ruinii 
celui p tos.  
7. Unii se dau drept boga i i n-au nimic, 
al ii trec drept s raci, cu toate c  au multe 
averi.  

Pild. 12, 9. 2 Cor. 6, 10.  
8. Bog ia cuiva sluje te la 

scump rarea lui ; cel s rac nu se teme 
nici chiar de amenin are.  

Pild. 10, 15.  
9. Lumina celor drep i lumineaz , pe 
când sfe nicul celor f  de lege se 
stinge.  

Iov 18, 6. Ps. 36, 22; 96, 11. Pild. 24, 20.  
10. Mândria nu d  prilej decât la ceart , 
în elepciunea se afl  numai la cei ce 
primesc sfaturi.  
11. Bog ia adunat  în grab  se 
împu ineaz , numai cel ce-o adun  pe 
încetul o înmul te.  

Pild. 28, 8.  
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12. A teptarea prea îndelungat  
îmboln ve te inima, iar dorin a împlinit  
este pom al vie ii.  
13. Cel ce nu ia în seam  cuvântul (lui 
Dumnezeu) este dat pierz rii, iar cel ce se 
teme de porunca Lui este r spl tit.  

Pild. 1, 24. Os. 4, 6.  
14. Înv tura celui în elept este izvor de 
via , ca s  putem sc pa de cursele 
mor ii.  

Pild. 10, 11.  
15. Buna în elegere rode te har ; calea 
celor vicleni este spre pieirea lor.  
16. Orice om în elept lucreaz  cu 
chibzuin , numai cel nebun î i 
desf oar  nebunia.  

Pild. 12, 23.  
17. Un sol tic los cade în nenorocire, iar 
unul credincios aduce alinare.  
18. De s cie i de ru ine are parte cel ce 
nesocote te certarea, iar cel ce prime te 
mustrarea va fi cinstit.  
19. Dorin a împlinit  mul ume te 
sufletul, iar dep rtarea de r u este 
urâciune pentru cei nebuni.  
20. Cel ce se înso te cu cei în elep i 
ajunge în elept, iar cel ce se întov te 
cu cei nebuni se face r u.  

Sir. 6, 35; 37, 15.  
21. Nenorocirea urm re te pe cei 

to i, iar fericirea r spl te te pe cei 
drep i.  

Is. 24, 16-17.  
22.  Omul  bun  las  mo tenirea  sa  
nepo ilor s i, iar averea celui p tos este 
sortit  pentru cei drep i.  

Iov 27, 17.  
23. Ar tura în elin , f cut  de cei s raci, 

 hran  din bel ug, îns  averea se pierde 
din pricina nedrept ii.  
24. Cine cru  toiagul s u î i ur te 
copilul, iar cel care îl iube te îl ceart  la 
vreme.  

Pild. 23, 13. Sir. 30, 1. Ef. 6, 4.  

25. Dreptul m nânc i î i îndestuleaz  
sufletul s u, iar pântecele celor f  de 
lege duce lips .  

Is. 65, 13. Sir. 37, 32-33.  
CAP. 14 
Lauda iscusin ei în via . 
1. Femeile în elepte zidesc casa, iar cele 
nebune o d râm  cu mâna lor.  

Pild. 12, 4; 24, 3.  
2. Cel ce umbl  întru dreptate se teme de 
Domnul, iar cel ce umbl  pe c i strâmbe 
îl dispre uie te.  

Iov 12, 4.  
3. În gura celui nebun este varga 
mândriei lui ; buzele pe cei în elep i îi 

zesc.  
Pild. 12, 6. Iac. 3, 5.  

4. Unde nu sunt boi, staulul este gol, îns  
puterea boilor aduce mult folos.  
5. Martorul care gr ie te adev rul nu 
minte, iar martorul mincinos spune numai 
minciuni.  

Ie . 23, 1. Pild. 12, 17.  
6. Batjocoritorul caut  în elepciunea i nu 
o g se te, iar pentru cel priceput tiin a 
este u oar .  

Pild. 24, 7. Sir. 1, 30-31; 15, 7.  
7. Fugi dinaintea omului f  de minte, 

ci  tu  tii  c  nu  este  nici  o  tiin  pe  
buzele lui.  
8. În elepciunea omului chibzuit este de 
a- i în elege calea lui ; iar nebunia celor 
neîn elep i este în el ciune.  

Ps. 31, 9; 138, 23.  
9. Nebunul î i bate joc de jertfa pentru 

cat, îns  între oamenii drep i este bun  
în elegere.  
10. Inima cunoa te am ciunile sale, iar 
un str in nu poate împ i bucuriile ei.  
11. Casa celor f  de lege va fi distrus , 
iar cortul celor drep i va înflori.  

Ps. 126, 1. Pild. 11, 7.  
12. Unele c i par drepte în ochii omului, 
dar sfâr itul lor sunt c ile mor ii.  

Pild. 16, 25.  
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13. Chiar când râdem, inima se 
întristeaz  ; bucuria se sfâr te prin 
plângere.  

Luc. 6, 25.  
14. Nelegiuitul se va s tura de c ile sale 
i omul bun de roadele sale.  

Is. 3, 10-11.  
15. Omul simplu crede toate vorbele ; 
omul în elept vegheaz  pa ii s i.  

1 Ioan 4, 1. Rom. 16, 18.  
16. În eleptul se teme i se fere te de r u, 
iar cel f  de minte î i iese din fire i se 
simte la ad post.  

Ps. 110, 10.  
17. Cel iute la mânie s vâr te nebunii, 
iar cel cump nit se st pâne te.  

Pild. 12, 16. Eccl. 7, 9.  
18. Cei nepricepu i au parte de nebunie, 
pe când cei în elep i sunt încununa i cu 
tiin .  

Ef. 5, 15.  
19. Cei r i se pleac  înaintea celor buni i 
cei nelegiui i stau la por ile celor drep i.  

Is. 60, 14.  
20. S racul este dispre uit chiar i de 
prietenul lui, pe când prietenii celui bogat 
sunt f  de num r.  

Pild. 19, 4, 7.  
21. Cel care nu bag  în seam  pe 
prietenul s u s vâr te un p cat ; iar cel 
ce se îndur  de s rmani e fericit.  

Ps. 40, 1. Mat. 5, 7.  
22. Cu adev rat r cesc cei ce pl nuiesc 

delegea, iar cei ce cuget  la lucruri 
bune au parte de milostivire i de adev r.  
23. Orice osteneal  duce la îndestulare, 
iar cuvintele f  rost la lips .  

Pild. 2, 11.  
24. Bog ia este o cunun  pentru cei 
în elep i ; iar coroana celor nebuni este 
nebunia.  

Pild. 10, 16; 27, 22.  
25. Martorul drept scap  suflete, iar cel 
viclean spune numai minciuni.  

Pild. 12, 17.  

26. Întru frica lui Dumnezeu este 
dejdea celui tare ; fiii lui afla-vor 

(acolo) un liman.  
Pild. 18, 10.  

27. Frica de Dumnezeu este un izvor de 
via , ca s  putem sc pa de cursele 
mor ii.  

2 Reg. 22, 6. Pild. 10, 17, 27. Sir. 1, 11.  
28. Str lucirea unui rege se sprijin  pe 
mul imea poporului, iar lipsa de supu i 
este pieirea prin ului.  
29. Cel încet la mânie este bogat în 
în elepciune, iar cel ce se mânie degrab  

i d  pe fa  nebunia.  
Pild. 19, 11.  

30. O inim  f  patim  este via a 
trupului, pe când pornirea p tima  este 
ca un cariu în oase.  
31. Cel care apas  pe cel s rman defaim  
pe Ziditorul lui, dar cel ce are mil  de 

rac Îl cinste te.  
Pild. 17, 5. Mat. 25, 36, 40, 45.  

32. Cel f  de lege este r sturnat de 
utatea lui, iar cel drept g se te sc pare 

în neprih nirea lui.  
Iov 21, 17. Ps. 72, 18; 111, 8.  

33. În elepciunea s luie te în inima 
celui în elept, iar în inima celor nebuni nu 
se arat .  
34. Dreptatea înal  un popor, în vreme 
ce p catul este ocara popoarelor.  

Pild. 11, 11. În el. 5, 24.  
35. Bun voin a regelui este pentru sluga 
în eleapt , iar mânia lui pentru cel ce îi 
face ru ine.  

Luc. 7, 2. Rom. 13, 3.  
CAP. 15 
Roadele iscusin ei. Mijloace împotriva 

catelor. 
1. Un r spuns blând domole te mânia, iar 
un cuvânt aspru a  mânia.  

1 Reg. 25, 24, 35. Pild. 15, 28.  
2. Limba celor în elep i picur tiin , iar 
gura celor nebuni revars  prostie.  

Pild. 12, 23.  
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3. Ochii Domnului sunt pretutindeni, 
veghind asupra celor buni i asupra celor 

i.  
Ps. 32, 14. Evr. 4, 13.  

4. Limba dulce este pom al vie ii, iar 
limba viclean  zdrobe te inima.  

Pild. 3, 18; 12, 18.  
5. Nebunul nu ia în seam  înv tura 
tat lui s u, iar cine trage folos din certare 
se face mai în elept.  
6. În casa celui drept sunt comori f  de 
num r ; în câ tigul celui f  de lege este 
tulburare.  

Iov 20, 22. Ps. 111, 3.  
7. Buzele celor în elep i r spândesc 
tiin a, dar inima celor nebuni nu.  

8. Jertfa celor f  de lege este urâciune 
înaintea Domnului, iar rug ciunea celor 
drep i este pl cerea Lui.  
Pild. 21, 27. Is. 1, 11. Ier. 6, 20. Am. 5, 21. Sir. 34, 20-21.  
9. Calea celui nelegiuit este urâciune 
înaintea  Domnului,  dar  El  iube te  pe  cel  
ce umbl  dup  dreptate.  

Ps. 5, 6.  
10. O certare aspr  cap  ,el ce p se te 

rarea ; cel ce urgise te mustrarea va 
muri.  
11. Iadul i adâncul sunt cunoscute 
Domnului, cu atât mai vârtos inimile 
fiilor oamenilor.  

Iov 26, 6. Ps. 7, 9.  
12. Celui batjocoritor nu-i place dojana ; 
de aceea el nu se îndreapt  spre cei 
în elep i.  

Ps. 140, 6. Pild. 9, 8.  
13. O inim  vesel  însenineaz  fa a, iar 
când inima e trist i duhul e f  de 
curaj.  

Pild. 17, 22. Sir. 38, 18.  
14. Inima în eleapt  caut tiin a, iar gura 
celor nebuni se simte mul umit  cu 
nebunia.  
15. Toate zilele celui s rac sunt rele, dar 
inima mul umit  este un osp  necurmat.  

Eccl. 3, 12.  

16. Mai bine pu in întru frica lui 
Dumnezeu, decât vistierie mare i 
tulburare (mult ).  

Ps. 36, 16. 1 Tim. 6, 6.  
17. Mai mult face o mâncare de verde uri 
i cu dragoste, decât un bou îngr at i cu 

ur .  
Pild. 17, 1.  

18. Omul mânios a  cearta, pe când cel 
domol lini te te aprinderea.  

Pild. 26, 21.  
19. Calea celui lene  e ca un gard de 
spini, iar calea celui silitor e neted .  
20. Fiul în elept bucur  pe tat l s u, iar 
fiul nebun nu bag  în seam  pe maica lui.  

Pild. 10, 1; 17, 25; 19, 13, 26.  
21. Nebunia este o bucurie pentru omul 

 minte, iar cel în elept merge pe calea 
dreapt .  
22. Punerile la cale nu se înf ptuiesc 
unde lipse te chibzuirea, dar ele î i iau 
fiin  cu mul i sf tuitori.  

Pild. 11, 14; 20, 18.  
23. Omul se bucur  pentru un r spuns 
bun ie it din gura lui i cât e de bun  
vorba spus  la locul ei !  
24. În eleptul merge pe c rarea vie ii ce 
duce în sus, ca s  ocoleasc  drumul 
iadului care merge în jos.  
25. Domnul pr bu te casa celor mândri 
i înt re te hotarul v duvei.  

Est. 7, 9. Pild. 2, 22; 12, 7.  
26. Gândurile cele rele sunt urâciune 
înaintea Domnului, iar cuvintele 
frumoase sunt curate (în ochii Lui).  
27. Cel ce umbl  dup  câ tig nedrept î i 
surp  casa lui, iar cel ce ur te mita va 
tr i.  

Ie . 23, 8. 1 Tim. 6, 9.  
28. Inima celui drept chibzuie te ce s  

spund , iar gura celor nelegiui i 
împr tie r ut i.  
29.  Domnul  se  ine  departe  de  cei  
nelegiui i, dar ascult  rug ciunea celor 
drep i.  
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Iov 35, 12. Ps. 10, 5; 65, 17. Is. 1, 15. Ioan 9, 31. Iac. 5, 
16.  

30. O privire binevoitoare învesele te 
inima i o veste bun  înt re te oasele.  
31. Urechea care ascult  o dojan  
folositoare vie ii î i are loca ul printre cei 
în elep i.  
32. Cel ce leap  mustrarea î i urgise te 
sufletul s u, iar cel ce ia aminte la dojan  
dobânde te în elepciune.  
33. Frica de Dumnezeu este înv tur i 
în elepciune, iar smerenia trece înaintea 

ririi.  
Pild. 29, 23. Sir. 1, 26.  

CAP. 16 
Îndemnuri pentru smerenie, dreptate 
i înfrânare. 

1.  În  putere  st  omului  s  pl smuiasc  
planuri în inim , dar r spunsul limbii 
vine de la Domnul.  

Pild. 19, 21. Ier. 10, 23.  
2. Toate c ile omului sunt curate în ochii 
lui, dar numai Domnul este Cel ce 
cerceteaz  duhul.  

Pild. 21, 2.  
3. Înf eaz  Domnului lucr rile tale i 
gândurile tale vor izbuti.  

Ps. 36, 5. 1 Petr. 5, 7.  
4. Pe toate le-a f cut Domnul fiecare cu 
elul s u, la fel i pe nelegiuit pentru ziua 

nenorocirii.  
Iov 21, 30. Pild. 8, 13. Rom. 11, 36. Evr. 2, 10.  

5. Toat  inima semea  este urâciune 
înaintea Domnului ; hot rât, ea nu va 

mâne nepedepsit .  
Ps. 130, 1. Pild. 11, 21.  

6.  Prin  iubire  i  credin  se  isp te  
catul i prin frica de Dumnezeu te 

fere ti de rele.  
Neem. 5, 13.  

7. Când c ile omului sunt pl cute 
înaintea Domnului, chiar i pe vr jma ii 
lui îi sile te la pace.  

Sir. 6, 17. 1 Petr. 3, 13.  
8. Mai degrab  pu in i cu dreptate, decât 
agoniseal  mult  cu strâmb tate.  

9. Inima omului gânde te la calea lui, dar 
numai Domnul poart  pa ii lui.  
10. Hot râri dumnezeie ti sunt pe buzele 
împ ratului ; la darea hot rârii s  nu se 
în ele gura lui !  

3 Reg. 3, 27.  
11. Cântarul i cump na dreapt  sunt de 
la Domnul ; toate greut ile de cânt rit 
sunt lucrarea Lui.  

Pild. 11, 1; 20, 10, 23.  
12. Urâciune sunt regii care f ptuiesc 

delegea, fiindc  numai întru dreptate 
se înt re te tronul.  

Pild. 20, 28; 25, 5.  
13. Buzele gr itoare de dreptate sunt 
pl cute regilor i iubesc pe cel ce spune 
drept.  

Pild. 12, 8.  
14. Înt râtarea regelui este ca vestitorii 
mor ii, dar omul în elept o domole te.  

Est. 7, 7. Pild. 20, 2.  
15. Senin tatea fe ei regelui d  via i 
bun voin a lui este ca un nor de ploaie de 
prim var .  
16. Dobândirea în elepciunii este mai 
bun  decât aurul, iar câ tigarea priceperii 
este mai de pre  decât argintul.  

Iov 28, 15.  
17. Calea celor drep i este ferirea de r u ; 
numai acela care ia aminte la mersul lui 

i p ze te sufletul s u.  
18. Înaintea pr bu irii merge trufia i 
seme ia înaintea c derii.  

Est. 3, 1. Pild. 18, 12. Dan. 4, 27. Sir. 3, 26.  
19. Mai bine s  fii smerit cu cei smeri i 
decât s  împar i prada cu cei mândri.  

Mat. 5, 5.  
20. Cel care ia aminte la cuvânt afl  
fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul 
este fericit.  

Ps. 2, 11; 33, 8; 39, 6; 124, 1. Is. 30, 18. Ier. 17, 7.  
21. Cel ce este în elept se cheam  
priceput ; dulcea a cuvintelor de pe 
buzele lui înmul te tiin a.  
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22. În elepciunea este un izvor de via  
pentru cine o are ; pedeapsa celui nebun e 
nebunia.  
23. Inima celui în elept d  în elepciune 
gurii lui i pe buzele sale spore te tiin a.  
24. Cuvintele frumoase sunt un fagure de 
miere, dulcea  pentru suflet i t duire 
pentru oase.  
25. Multe c i i se par bune omului, dar la 
cap tul lor încep c ile mor ii.  

Pild. 14, 12.  
26. Foamea îndeamn  pe lucr tor la 
munc , fiindc  gura lui îl sile te.  
27. Omul viclean preg te te nenorocirea 
i pe buzele lui este ca un foc arz tor.  

Ps. 7, 15. Iac. 3, 6.  
28. Omul cu gând r u a  ceart i 
def im torul desparte pe prieteni.  

Pild. 15, 18.  
29. Omul asupritor am ge te pe prietenul 

u  i  îl  îndreapt  pe  un  drum  care  nu  
este bun.  
30. Cel care închide din ochi urze te 
viclenii  ;  cine  î i  mu  buzele  a  i  

vâr it r ul.  
Pild. 6, 13; 10, 10.  

31. B trâne ea este o cunun  str lucit  ; 
ea se afl  mergând pe calea cuvio iei.  

Pild. 20, 29. În el. 4, 9. Tit 2, 2.  
32. Cel încet la mânie e mai de pre  decât 
un viteaz, iar cel ce î i st pâne te duhul 
este mai gre uit decât cuceritorul unei 
cet i.  

Pild. 19, 11.  
33. Se arunc  sor ii în pulpana hainei, dar 
hot rârea toat  vine de la Domnul.  

Iosua 7, 14.  
CAP. 17 
Cearta i vrajba. 
1. Mai bun  este o bucat  de pâine uscat  
în pace, decât o cas  plin  cu carne de 
jertfe, dar cu vrajb .  

Pild. 15, 17.  
2. Un slujitor în elept e mai presus decât 
un fiu aduc tor de ru ine ; acela va 
împ i mo tenirea cu fra ii.  

Sir. 10, 28.  
3. În topitoare se l mure te argintul i în 
cuptor aurul, dar cel ce încearc  inimile 
este Domnul.  
Pild. 27, 21. Ier. 17, 10. Sir. 2, 5. Luc. 16, 15. 1 Petr. 1, 7.  

4. F torul de rele ia aminte la buzele 
nedrepte, mincinosul pleac  urechea la 
limba cea rea.  
5. Cel ce î i bate joc de s rac defaim  pe 
Ziditorul  lui  ;  cel  ce  se  bucur  de  o  
nenorocire nu va r mâne nepedepsit.  

Pild. 14, 31.  
6. Cununa b trânilor sunt nepo ii, iar 

rirea fiilor sunt p rin ii lor.  
Ps. 127, 6. 2 Tim. 1, 5.  

7. Nebunului nu-i sunt dragi cuvintele 
alese, cu atât mai mult unui om de seam  
vorbele mincinoase.  
8. Piatr  nestemat  este darul în ochii 
celui ce-l are ; oriunde se întoarce (totul) 
îi merge în plin.  

Pild. 18, 16.  
9. Cel ce acoper  un p cat caut  
prietenie, iar cine scoate la iveal  un 
lucru (uitat) desparte pe prieteni.  

Pild. 10, 12. Sir. 6, 5.  
10. Certarea înrâure te mai adânc pe 
omul în elept, decât o sut  de lovituri pe 
cel nebun.  
11. Omul r u a  r zvr tirea ; pentru 
aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva 
lui.  
12. Mai degrab  s  întâlne ti o ursoaic  
lipsit  de puii ei, decât un nebun în 
nebunia lui.  
13. Cel ce r spl te te cu r u pentru bine 
nu va vedea dep rtându-se nenorocirea 
din casa lui.  

Deut. 32, 35. Pild. 20, 22; 24, 29. 1 Petr. 3, 9. Rom. 12, 
17, 19. 1 Tes. 5, 15.  

14. Începutul unei certe e ca slobozirea 
apei  (dintr-un  iezer)  ;  înainte  de  a  se  
aprinde, d -te la o parte !  
15. Cel care achit  pe cel vinovat i cel ce 
osânde te pe cel drept, amândoi sunt 
urâciune înaintea Domnului.  
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Pild. 24, 24. Is. 5, 23. Iez. 13, 19.  
16. Ce folos aduc banii în mâna celui 
nebun ? Ar putea dobândi în elepciune, 
dar nu are pricepere.  
17. Prietenul iube te în orice vreme, iar 
în nenorocire el e ca un frate.  

Pild. 18, 24. Sir. 12, 10-11.  
18. Omul f  pricepere se prinde prin 

rnicia mâinii lui ; el se pune cheza  
pentru aproapele lui.  

Pild. 6, 1; 11, 15.  
19. Cine iube te certurile iube te p catul 
; cel ce ridic  glasul î i iube te ruina.  
20. Cel ce are o inim  viclean  nu afl  
fericirea i cel ce are o limb ireat  d  
peste necaz.  

Pild. 6, 14.  
21. Cel ce d  na tere unui nebun va avea 
o mare sup rare i p rintele nu are nici o 
bucurie pentru un fiu s rit din minte.  

Pild. 15, 20.  
22. O inim  vesel  este un leac minunat, 
pe când un duh f  curaj usuc  oasele.  

Ps. 101, 4. Pild. 15, 13.  
23. Nelegiuitul prime te daruri scoase (pe 
ascuns) din sân, ca s  abat  c rile 
drept ii.  

Pild. 21, 14.  
24. Omul priceput are înaintea ochilor lui 
în elepciunea, iar ochii celui nebun se 
uit  la cap tul p mântului.  

Eccl. 2, 14; 8, 1.  
25. Feciorul nebun este necaz pentru tat l 
lui i am ciune pentru maica lui.  

Pild. 15, 20.  
26. Nu se cuvine s  pui la plat  pe omul 
drept, nici s  osânde ti pe cei nevinova i 
din pricin  c  umbl  drept.  
27. Cel ce î i st pâne te cuvintele sale are 
tiin i cel ce î i ine cump tul este un 

om priceput.  
Iac. 1, 19.  

28. Chiar i nebunul, când tace, trece 
drept în elept ; când închide gura este 
asemenea unui am cuminte.  

Iov 13, 5.  
CAP. 18 

Prietenia i înfrânarea limbii. 
1. Cel ce se ine deoparte caut  s i 
mul umeasc  pornirea p tima  ; 
împotriva oric rui sfat în elept se 
porne te.  
2. Celui nebun nu-i place în elepciunea, 
ci darea pe fa  a gândurilor lui.  
3. Când vine cel nelegiuit, vine i 
def imarea i o dat  cu ru inea i 
batjocura.  
4. Vorbele (ie ite) din gura omului sunt 
ape f  fund ; izvorul în elepciunii este 
un uvoi care d  peste maluri.  

Pild. 20, 5. Sir. 21, 14. Ioan 7, 38.  
5. Nu este bine s  cau i la fa a celui f  
de lege i s  nu faci dreptate celui drept 
la judecat .  

Lev 19, 15. Deut. 1, 17. Pild. 24, 23. Sir. 42, 3.  
6. Buzele celui nebun duc la ceart i 
gura lui d  na tere la oc ri !  
7. Gura celui nebun este pr bu irea lui i 
buzele lui sunt un la  pentru sufletul lui.  

Pild. 10, 14; 12, 13; 26, 22.  
8. Vorbele def im torului sunt ca ni te 
mânc ri alese ; ele coboar  în c rile 
pântecelui.  
9. Omul l tor pentru lucrul lui e frate 
cu cel care d râm .  

Ps. 54, 22.  
10. Turn puternic este numele Domnului 
; cel drept la el î i afl  sc parea i este la 
ad post.  

Ps. 45, 1.  
11. Averea celui bogat este o cetate tare 
pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid 
înalt.  

Pild. 10, 15.  
12. Înaintea pr bu irii vine trufia inimii, 
iar înaintea m ririi merge umilin a.  

Pild. 16, 18. Sir. 11, 8.  
13. Cel ce r spunde la vorb  înainte de a 
fi ascultat-o este nebun i încurcat la 
minte.  
14.  Curajul  omului  îl  înt re te  în  vreme  
de suferin , iar pe un om lipsit de 

rb ie, cine-l va ridica ?  
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15. O inim  priceput  dobânde te tiin  
i urechea celor în elep i umbl  dup  

iscusin .  
16. Darul adus de un om îi l rge te (calea 
lui) i-l poart  înaintea celor mari.  

Fac. 32, 20. Pild. 17, 8. Mat. 2, 11.  
17. Pârâtul pare c  are dreptate în pricina 
sa, iar când vine pârâ ul, atunci se ia la 
cercetare.  

Luc. 6, 42.  
18. Sor ul face s  înceteze sfada i 
hot te între cei puternici.  
19. Frate ajutat de frate este ca o cetate 
tare i înalt i are putere ca o împ ie 
întemeiat .  
20. Din rodul gurii omului se satur  
pântecele lui ; din ceea ce d  buzele lui se 
îndestuleaz .  

Pild. 13, 3; 14, 14. Is. 3, 10. Iac. 3, 5.  
21. În puterea limbii este via a i moartea 
i cei ce o iubesc m nânc  din rodul ei.  

22. Cel ce g se te o femeie bun  afl  un 
lucru de mare pre i dobânde te dar de la 
Dumnezeu.  

Pild. 19, 14.  
23. S racul vorbe te rug tor, iar cel bogat 

spunde cu îndr zneal .  
Sir. 13, 4-5.  

24. Sunt prieteni aduc tori de nenorocire 
; dar este i câte un prieten mai apropiat 
decât un frate.  

Pild. 17, 17.  
CAP. 19 

racii cinsti i i fiii binecrescu i. 
1. Mai de pre  este s racul care umbl  
întru neprih nirea lui, decât un bogat cu 
buze viclene i nebun.  

Pild. 28, 6.  
2. Ne tiin a sufletului nu este bun  iar cel 
ce umbl  repede d  gre .  

Pild. 6, 18.  
3. Nebunia omului d râm  calea lui i 
inima lui se mânie împotriva Domnului.  

Sir. 15, 11. Iac. 1, 13.  

4. Bog ia strânge prieteni f  de num r, 
iar s racul se desparte chiar de prietenul 

u.  
Pild. 14, 20.  

5. Martorul mincinos nu va r mâne 
nepedepsit i cel ce spune lucruri 
neadev rate nu va sc pa.  

Deut. 19, 19. Sus. 1, 51, 62.  
6. Mul i sunt cei ce lingu esc pe un om 
darnic i to i sunt prieteni ai celui ce d  
daruri.  
7. To i fra ii celui s rac îl ur sc ; cât de 
mult prietenii lui se dep rteaz  de el ! El 
caut  vorbe (mângâietoare), dar nu le 
afl .  
8. Cel ce dobânde te în elepciune iube te 
sufletul  s u  i  cel  ce  ine  cu  t rie  la  
pricepere afl  fericirea.  
9. Martorul mincinos nu r mâne 
nepedepsit i cel ce spune lucruri 
neadev rate se va pr bu i.  

Pild. 21, 28.  
10. Nu-i st  bine celui f  de minte s  
tr iasc  în desf ri, cu atât mai pu in 
unui rob s  conduc  peste c petenii.  

Pild. 30, 22.  
11. În elepciunea domole te mânia 
omului i faima lui este iertarea 
gre elilor.  

Pild. 14, 29.  
12. Furia unui rege e ca r cnetul unui leu, 
iar bun voin a lui este ca roua pe iarb .  

Est. 7, 9. Pild. 20, 2. Rom. 13, 4.  
13. Un fiu neascult tor este nenorocirea 
tat lui lui, iar certurile unei femei un 
jgheab care curge întruna.  

Pild. 10, 1; 15, 20.  
14. O cas i o avere sunt mo tenire de la 

rin i, iar o femeie în eleapt  este un dar 
de la Dumnezeu.  

Pild. 18, 22.  
13. Lenea te face s  cazi în toropeal  ; 
sufletului trândav îi va fi foame.  

Pild. 10, 1; 15, 20.  
16. Cel ce ia seama la porunc  î i 

streaz  sufletul s u, iar cel ce 
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dispre uie te cuvântul (Domnului) va 
muri.  

Pild. 3, 21-22. Luc. 11, 28.  
17. Cel ce are mil  de s rman împrumut  
Domnului i El îi va r spl ti fapta lui cea 
bun .  

Sir. 12, 2. Mat. 10, 42; 25, 40. Luc. 6, 38; 14, 14.  
18. Pedepse te pe feciorul t u, cât mai 
este n dejde (de îndreptare), dar nu 
ajunge pân  acolo ca s -l omori.  

Pild. 13, 24; 23, 13.  
19. Omul aprig la mânie trebuie s  fie 
pedepsit ; dac  îl cru i o dat , trebuie s  
începi din nou.  
20. Ascult  sfatul i prime te înv tura, 
ca s  fii în elept toat  via a ta.  
21. Multe puneri la cale fr mânt  inima 
omului, dar numai sfatul Domnului se 
împline te.  

Iov 23, 13. Ps. 32, 10-11. Pild. 16, 1. Evr. 6, 17.  
22. Omul se face pl cut prin m rinimia 
lui ; mai de pre  este un s rac bun decât 
un om mincinos.  
23. Frica de Dumnezeu duce la via i ne 
îndestul m f  s  fim lovi i de 
nenorocire.  
24. Lene ul întinde mâna în blid i nu are 
putere s-o duc  la gur .  

Pild. 26, 15.  
25. Love te pe cel ce batjocore te i cel 

 de minte va deveni în elept ; mustr  
pe cel în elept i el va pricepe tiin a.  

Pild. 21, 11.  
26. Cel ce se poart  r u cu tat l s u i 
alung  (din cas ) pe mama sa, este fiu 
aduc tor de ocar i de ru ine.  

Pild. 15, 20.  
27. Înceteaz , fiul meu, s  ascul i 
ademenirea i s  te la i îndep rtat de 
înv turile în elepte.  
28. Martorul de nimic î i bate joc de 
dreptate i gura celor f  de lege înghite 
nelegiuirea.  

Iov 15, 16.  

29. Pentru batjocoritori sunt gata toiege ; 
loviturile sunt pentru spinarea celor 
nebuni.  
CAP. 20 
Alte sfaturi pentru via . 
1. Un oc râtor este vinul, un zurbagiu 

utura îmb toare i oricine se las  
ademenit nu este în elept.  

Is. 27, 7. Ef. 5, 18.  
2. Groaza pe care o insufl  regele este ca 

cnetul leului ; cel ce îl înt rât  
tuie te împotriva sa însu i.  

Pild. 16, 14; 19, 12.  
3. Este o mare însu ire pentru om s  se 
st pâneasc  de la ceart i tot nebunul se 
înt rât .  
4. Toamna lene ul nu lucreaz , iar când 
vine s  culeag  rodul la seceri , nimic nu 
afl .  
5. O ap  adânc  este sfatul în inima 
omului, iar omul de tept tie s-o scoat .  

Pild. 18, 4.  
6. Mul i oameni se laud  cu m rinimia, 
dar un prieten adev rat cine-l afl  ?  

Mat. 6, 2. Luc. 18, 8.  
7. Omul drept umbl  pe calea lui f  
prihan  ; ferici i sunt copiii care vin dup  
el !  

Deut. 7, 13. Ps. 111, 2.  
8. Un rege care st  pe scaunul de judecat  
deosebe te cu ochii lui orice fapt  rea.  

Pild. 20, 26.  
9. Cine poate spune : Cur it-am inima 
mea ; sunt curat de p cat ?  

3 Reg. 8, 46. 2 Paral. 6, 36. Iov 14, 4. Ps. 50, 6. Eccl. 7, 
20. Sir. 7, 5. 1 Ioan 1, 8.  

10. Dou  feluri de greut i de cânt rit i 
de m surat sunt urâciune înaintea 
Domnului.  

Deut. 25, 13. Pild. 11, 1.  
11. Copilul se d  pe fa  din lucr rile lui, 
dac  purtarea lui este f  prihan i 
dreapt .  
12. Urechea care aude i ochiul care 
vede, pe amândou  le-a zidit Domnul.  

Ie . 4, 11. Ps. 93, 9.  
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13. Nu iubi somnul, ca s  nu ajungi s rac 
;  ine  ochii  deschi i,  numai  a a  vei  fi  
îndestulat de pâine.  
14. «R u, r u !», zice cump torul, iar 
dup  ce pleac  se laud .  
15. Chiar dac  ai aur i pietre pre ioase, 
dar o podoab  f  seam n sunt buzele 
chibzuite.  
16. Ia-i haina i fiindc  s-a pus cheza  
pentru altul în locul celor str ini, ia-l 

log.  
Pild. 27, 13.  

17. Bun  e la gust pâinea agonisit  cu 
în el ciune, dar dup  aceea gura se 
umple de pietricele.  
18. Planurile se înt resc prin sfaturi ; 
lupt -te cu luare aminte.  

Pild. 24, 6.  
19. Cine tr deaz  taina umbl  ca un 
def im tor i nu te întov i cu cel ce 
are mereu buzele deschise.  

Pild. 11, 13.  
20.  Cel  ce  blesteam  pe  tat l  s u  i  pe  
mama sa stinge sfe nicul în mijlocul 
întunericului.  

Ie . 21, 17. Lev 20, 9. Pild. 30, 17. Mat. 15, 4. Marc. 7, 
10.  

21. O mo tenire repede câ tigat  de la 
început, la urm  va fi f  binecuvântare.  
22. Nu spune : «Vreau s  r spl tesc cu 

u !» N jduie te în Domnul i El î i va 
veni în ajutor.  

Pild. 17, 13. Luc. 6, 29. 1 Petr. 3, 9. Rom. 12, 17.  
23. Greut ile nedrepte pentru cânt rire 
sunt urâciune înaintea Domnului i 
cântarele în el toare nu sunt decât un 
lucru r u.  

Deut. 25, 13. Pild. 11, 1; 16, 11.  
24. De Domnul sunt hot râ i pa ii 
omului,  c ci  cum  ar  putea  omul  s  
priceap  calea lui ?  

Ps. 36, 23. Ier. 10, 23.  
25. O curs  este pentru om s  
afieroseasc  Domnului ceva în grab i 
dup  ce a f duit s -i par  r u.  

Fapt. 5, 4.  

26. Un rege în elept simte pe cei f  de 
lege i las  s  treac  roata peste ei.  

Pild. 20, 8.  
27. Sufletul omului este un sfe nic de la 
Domnul ; el cerceteaz  toate c rile 
trupului.  
28. Iubirea i credin a p zesc pe rege i 
prin iubire î i sprijin  tronul s u.  

Pild. 16, 12.  
29. Faima celor tineri este puterea lor i 
podoaba celor b trâni p rul lor c runt.  

Pild. 16, 31.  
30. R nile sângeroase sunt un leac pentru 
cel r uf tor i lovituri care p trund 
pân  înl untrul trupului.  
CAP. 21 
Providen a lui Dumnezeu. 
1. Asemenea unui curs de ap  este inima 
regelui în mâna Domnului, pe care îl 
îndreapt  încotro vrea.  

2 Paral. 36, 22.  
2. Toat  calea omului este dreapt  în 
ochii lui, dar numai Domnul cânt re te 
inimile.  

Pild. 16, 2.  
3. F ptuirea drept ii i a judec ii este 
mai de pre  pentru Domnul decât jertfa 
sângeroas .  

Os. 6, 6.  
4. Ochii seme i i inima îngâmfat  sunt 
sfe nicul p to ilor. Aceasta nu este 
decât p cat.  
5. Chibzuiala omului silitor duce numai 
la câ tig, iar cel ce se zore te ajunge la 
pagub .  

Pild. 10, 4.  
6. Comorile dobândite cu limb  
mincinoas  sunt de ert ciune trec toare 
i la uri ale mor ii.  

7. Silnicia celor f  de lege se ine dup  
ei, c ci nu voiesc s  înf ptuiasc  
dreptatea.  
8. Calea celui r uf tor e sucit  ; cel 
nevinovat lucreaz  drept.  
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9. Mai degrab  s  locuie ti într-un col  pe 
acoperi , decât cu o femeie cert rea i 
într-o cas  mare.  

Pild. 25, 24.  
10. Sufletul celui f  de lege pofte te 

utatea, iar aproapele lui nu afl  mil  în 
ochii lui.  
11. Când cel batjocoritor e pedepsit, cel 

 minte se în elep te i când cel 
în elept este dojenit, el câ tig  în tiin .  

Pild. 19, 25.  
12. Dreptul ia aminte la casa celui 
nelegiuit. Dumnezeu pr bu te pe cei 

 de lege în nenorocire.  
Ps. 51, 1.  

13. Cine î i astup  urechea la strig tul 
celui s rman i el, când va striga, nu i se 
va r spunde.  

Pild. 3, 28. Iac. 2, 13.  
14. Un dar f cut într-ascuns potole te 
mânia i un plocon scos din sân, o mânie 
puternic .  

Fac. 32, 20. 1 Reg. 25, 18.  
15. Dreptul tresalt  de bucurie când poate 

 pun  în fapt  dreptatea, iar spaima e 
pentru cei ce s vâr esc f delegea.  
16. Un om care r ce te de pe drumul 
în elepciunii, se va odihni curând în 
adunarea celor mor i.  
17. Cel ce iube te veselia va duce lips  ; 
cel c ruia îi place vinul i miresmele nu 
se îmbog te.  

Pild. 23, 21.  
18. Nelegiuitul sluje te ca pre  de 

scump rare pentru cel drept i vicleanul 
pentru cel f  prihan .  
19. Mai bine s  locuie ti în pustiu decât 
cu o femeie cert rea i sup cioas .  

Pild. 25, 24. Sir. 25, 18, 21. Mat. 19, 10.  
20. Comori de pre i untdelemn (se 

sesc) în casa celui în elept, dar omul 
cel nebun le risipe te.  
21. Cel ce umbl  în calea drept ii i a 
milei afl  via , dreptate i m rire.  

Pild. 19, 17.  

22. În eleptul ia cu lupt  crunt  cetatea 
vitejilor i r stoarn  înt riturile în care ei 

i puneau n dejdea.  
Eccl. 9, 16.  

23. Cel ce- i p ze te gura i limba lui î i 
ze te sufletul lui de primejdie.  

24.  Cine  este  seme i  îngâmfat  se  
cheam  batjocoritor ; acela se poart  cu 
prisos de trufie.  
25. Pofta celui lene  îl omoar , c ci 
mâinile nu voiesc s  lucreze.  
26. Mereu cel f  de lege pofte te, iar 
cel drept d i nu se zgârce te.  

Ps. 36, 26. Luc. 6, 30.  
27. Jertfa celor nelegiui i este urâciune 
pentru Domnul, mai cu seam  când o 
aduc pentru o fapt  ru inoas .  

Pild. 15, 8. Is. 1, 13. Am. 5, 22.  
28. Martorul mincinos va pieri, iar omul 
care ascult  va putea vorbi totdeauna.  

Ps. 57, 2-3. Pild. 19, 5, 9.  
29. R uf torul are o privire neru inat , 
iar omul cel drept î i ia aminte la purtarea 
lui.  
30. Nu este nici în elepciune, nici 
pricepere i nici sfat care s  aib  putere 
înaintea Domnului.  

Iov 5, 13. Iez. 28, 5.  
31. Calul este gata pentru ziua de r zboi, 
îns  biruin a vine de la Domnul.  

Ps. 32, 17; 143, 10.  
CAP. 22 
Diferite sfaturi. 
1. Un nume (bun) este mai de pre  decât 
bog ia ; cinstea este mai pre ioas  decât 
argintul i decât aurul.  

Eccl. 7, 1-2.  
2. Bogatul i s racul se întâlnesc unul cu 
altul ; dar Cine i-a f cut este Domnul.  

Pild. 29, 13.  
3. Cel iscusit vede nenorocirea i se 
ascunde, cei simpli trec mai departe i 
sufer .  

Pild. 27, 12.  
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4.  Rodul  umilin ei  i  a  temerii  de  
Dumnezeu sunt : bog ia, m rirea i 
via a.  
5. M cini i curse sunt în calea celui 
viclean ; cel ce î i fere te sufletul lui sa 

 la o parte de ele.  
Iosua 23, 13.  

6. Deprinde pe tân r cu purtarea pe care 
trebuie s-o aib  ; chiar când va îmb trâni 
nu se va abate de la ea.  
7. Bogatul st pâne te pe cei s raci, i cel 
ce împrumut  este slujitor celui de la care 
se împrumut .  

Iac. 2, 6.  
8. Cel ce seam  nedreptatea secer  
nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va 
bate pe el.  

Iov 4, 8. Ps. 33, 21. Os. 10, 13.  
9. Omul blând va fi binecuvântat, c ci 
din pâinea lui d  celui s rac.  

2 Cor. 9, 6-7.  
10. Alung  pe cel batjocoritor i cearta va 
lua  sfâr it  i  pricina  i  def imarea  vor  
înceta.  
11. Cel ce iube te cur ia inimii i ale 

rui buze sunt ( pline) de vorbe alese are 
de prieten pe conduc tor.  
12. Ochii Domnului p zesc tiin a i 

râm  cuvintele celui f  de lege.  
13. Cel lene  pune pricini i zice : «Afar  
este un leu, a  putea s  fiu sugrumat în 
mijlocul uli elor».  

Pild. 26, 13.  
14. O groap  f  fund este gura femeilor 
str ine  ;  cel  ce  este  lovit  de  mânia  
Domnului cade în ea.  
15. Dac  nebunia se prip te în inima 
celui tân r, numai varga cert rii o va 
îndep rta de el.  
16.  Dac  împilezi  pe  un  s rac,  î i  
înmul ti averea, dac  dai unui bogat 

ce ti.  
17. Pleac  urechea ta i ascult  cuvintele 
celor iscusi i i inima ta îndreapt-o spre 
tiin a mea.  

18. Este pl cut dac  tu le p strezi 
înl untrul t u. O, de-ar sta toate pe buzele 
tale !  
19. Pentru a- i pune n dejdea în Domnul, 
vreau s i dau înv tur  ast zi.  

Pild. 3, 5-6.  
20.  Oare  nu  i-am  a ezat  în  scris  în  
nenum rate rânduri sfaturi i înv turi,  
21. Ca s i fac cunoscut credincio ia 
cuvintelor adev rate i s  r spunzi prin 
cuvinte de bun  credin , celor ce te 
întreab  ?  
22. Nu jefui pe s rac, pentru c  el e s rac 
i nu asupri pe cel nenorocit la poarta 

(cet ii),  
Deut. 24, 17. Iov 31, 13.  

23. C ci Domnul va ap ra pricina lor i 
va ridica via a celor care îi vor fi jefuit.  

Pild. 23, 11.  
24. Nu te întov i cu omul mânios i cu 
cel  înfierbântat  de  furie  s  n-ai  nici  un  
amestec,  

Sir. 28, 17.  
25. Ca s  nu te deprinzi pe calea lui i s -
i întinzi o curs  pentru via a ta.  

Pild. 12, 13.  
26. Nu fi dintre aceia care dau mâna, care 
se pun cheza i pentru datorii.  

Pild. 6, 1.  
27. Dac  nu ai cu ce pl ti, pentru ce te 
învoie ti ca s i se ia i patul de sub tine 
?  

Pild. 20, 16.  
28. Nu muta hotarul str vechi pe care l-
au însemnat p rin ii t i.  

Deut. 19, 14. Iov 24, 2. Pild. 23, 10. Os. 5, 10.  
29. Vezi tu un om dibaci la lucrul lui ? El 
va sta înaintea conduc torilor i nu 
înaintea oamenilor de rând.  
CAP. 23 
Bun cuviin a i cump tarea. 
1.  Când  stai  la  mas  cu  un  dreg tor,  ia  
seama pe cine ai înaintea ta ;  

Sir. 31, 13.  
2.  Pune- i  un  cu it  la  gât,  dac  tu  e ti  
lacom.  
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3. Nu pofti bucatele lui, c ci sunt mânc ri 
în el toare.  
4. Nu te osteni s  ajungi bogat ; nu- i 
pune iscusin a ta în aceasta.  

1 Tim. 6, 6, 9.  
5. Oare vrei s  te ui i  cu ochii  cum ea se 
risipe te ? C ci bog ia face aripi ca un 
vultur care se înal  c tre cer.  
6. Nu mânca pâinea celui ce se uit  cu 
ochi r i i nu pofti bucatele lui,  

Sir. 14, 10; 31, 14.  
7. C ci el î i num  buc ile din gur . 
«M nânc i bea !», î i va spune, dar 
inima lui nu e pentru tine.  
8. Bucata pe care ai mâncat-o o vei da 
afar  din tine, iar tu i-ai risipit (zadarnic) 
vorbele tale alese.  
9. Nu gr i la urechea celui nebun, c ci el 
nu va b ga de seam  iscusin a graiurilor 
tale.  

Pild. 9, 8. Mat. 7, 6.  
10. Nu muta hotarul v duvei i nu înc lca 
ogorul celor orfani,  

Pild. 22, 28.  
11. C ci Ocrotitorul lor e tare i El va 
ap ra pricina lor împotriva ta.  

Pild. 22, 2.  
12. Sile te la înv tur  inima ta i 
urechea ta la cuvinte iscusite.  
13. Nu cru a pe feciorul t u de pedeaps  ; 
chiar dac  îl love ti cu varga, nu moare.  

Pild. 13, 24; 19, 18; 29, 11. Sir. 30, 1.  
14. Tu îl ba i cu toiagul, dar scapi sufletul 
lui din împ ia mor ii.  
15. Fiul meu, dac  inima ta e plin  de 
în elepciune i inima mea se va bucura.  

Pild. 27, 11.  
16. R runchii mei vor tres ri de bucurie, 
când buzele tale vor gr i ceea ce este 
drept.  
17. S  nu râvneasc  inima ta la cei 

to i, ci totdeauna s  r mân  la frica 
de Domnul,  

Ps. 36, 1. Pild. 24, 1.  
18. C ci dac  o vei p zi pe ea, mai ai i 
tu un viitor i n dejdea ta nu se va pierde.  

19. Ascult  fiul meu, i te în elep te i 
îndreapt  inima ta pe calea cea dreapt .  
20. Nu fi printre cei ce se îmbat  de vin i 
printre cei ce î i desfrâneaz  trupul lor,  

Rom. 13, 13. Ef. 5, 18.  
21. C ci be ivul i desfrânatul s cesc, 
iar  dormitul  mereu  te  face  s  por i  
zdren e.  

Pild. 21, 17.  
22. Ascult  pe tat l t u care te-a n scut i 
nu dispre ui pe mama ta când ea a ajuns 

trân .  
Pild. 1, 8. Ef. 6, 1.  

23. Adun  adev r i nu-l vinde, 
în elepciune i înv tur i bun  
chibzuial .  
24. Tat l celui drept tresalt  de bucurie i 
cel ce a dat na tere unui în elept se 
bucur  de el.  

Pild. 10, 1.  
25. S  se bucure tat l i mama ta i s  
salte de veselie cea care te-a n scut !  
26. D -mi, fiule, mie inima ta, i ochii t i 

 simt  pl cere pentru c ile mele,  
Mat. 15, 19. Marc. 7, 6.  

27. C ci femeia desfrânat  este o groap  
adânc i cea str in  un pu  strâmt.  

Sir. 19, 2-3.  
28. Pentru aceasta ea st  ca un ho  la 
pând i spore te printre oameni num rul 
celor în ela i de ea.  
29. Pentru cine sunt suspinele, pentru 
cine v ic relile, pentru cine gâlcevile, 
pentru cine plânsetele, pentru cine r nile 

 pricin , pentru cine ochii întrista i ?  
30. Pentru cei ce z bovesc pe lâng  vin, 
pentru cei ce vin s  guste b uturi cu 
mirodenii.  
31. Nu te uita la vin cum este el de ro u, 
cum scânteiaz  în cup i cum alunec  pe 
gât,  
32. C ci la urm  el ca un arpe mu i 
ca o viper  împroa  venin.  
33. Dac  ochii t i vor privi la femei 
str ine i gura ta va gr i lucruri 
me te ugite,  
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1 Ioan 2, 16. Ef. 5, 18.  
34.  Vei  fi  ca  unul  care  st  culcat  în  
mijlocul m rii, ca unul care a adormit pe 
vârful unui catarg.  
35. «M-au lovit... Nu m-a durut ! M-au 

tut...  Nu  tiu  nimic  !  Când  m  voi  
de tepta din somn, voi cere iar i vin».  

Is. 56, 12.  
CAP. 24 
Îndemn la izb virea celor în primejdie 
de moarte. Ferire de u ur tatea min ii. 
1. Nu râvni la oamenii r i i nu pofti s  
fii în tov ia lor,  

Ps. 36, 1. Pild. 23, 17.  
2. C ci inima lor pune la cale lucruri 
silnice i buzele lor gr iesc cele 
nelegiuite.  

Ps. 9, 27.  
3. Prin în elepciune se ridic  o cas , prin 
bun  chibzuial  se înt re te  
4.  i  prin tiin  se umplu c rile ei de 
tot felul de avu ie scump i pl cut .  
5. Mai puternic este un în elept decât un 
voinic i cel priceput decât unul plin de 
putere.  

Eccl. 9, 16.  
6. Cu oricât  dib cie te vei r zboi, 
biruin a se dobânde te cu mul i sf tuitori.  

Pild. 20, 18.  
7. Peste m sur  de înalt  este 
în elepciunea pentru omul nebun ; când 
st  la poarta (cet ii) el nu deschide gura.  

Pild. 14, 6.  
8. Cel ce- i pune în gând s  fac  r u se 
cheam  un mare r uf tor.  
9. Gândul celui nebun nu este decât p cat 
; batjocoritorul este urgia oamenilor.  
10. Dac  te ar i slab în ziua strâmtor rii, 
puterea ta nu este decât sl biciune.  
11. Izb ve te pe cei ce sunt târâ i la 
moarte i pe cei ce se duc cl tinându-se la 
junghiere scap -i !  

Ps. 81, 4.  
12. Dac  vrei s  spui : «Iat  n-am tiut 
nimic !», oare Cel ce cânt re te inimile 
nu p trunde cu privirea i Cel ce 

vegheaz  peste sufletul t u nu tie i nu 
va r spl ti omului dup  faptele lui ?  
Iov 34, 11. Ps. 61, 11. Ier. 32, 19. Iez. 33, 20. Mat. 16, 27. 

Rom. 2, 6. Apoc. 22, 12.  
13. Fiul meu, m nânc  miere, c ci e bun  
i un fagure de miere este dulce gurii tale.  

14. S tii c  în elepciunea este la fel 
pentru sufletul t u ; dac  o dobânde ti, ai 
un viitor, iar n dejdea ta nu este pierdut .  
15. Nu pândi, nelegiuitule, casa celui 
drept i nu tulbura loca ul lui,  

Pild. 1, 11.  
16. C ci dac  cel drept cade de apte ori 
i  tot  se  scoal ,  cei  f  de  lege  se  

poticnesc în nenorocire.  
Ps. 36, 24. Am. 5, 2; 7, 8.  

17. Nu te bucura când cade vr jma ul t u 
i, când se poticne te, s  nu se veseleasc  

inima ta,  
Iov 31, 29. Sir. 8, 8.  

18.  Ca  nu  cumva  s  vad  Domnul  i  s  
fie nepl cut în ochii Lui i s  nu întoarc  
mânia Sa de la el (spre tine).  
19. Nu te aprinde împotriva 

uf torului i nu- i înt râta râvna 
împotriva celor f  de lege.  

Ps. 36, 1.  
20. C ci cel ce face r u nu prop te, i 
sfe nicul celor nelegiui i se va stinge.  

Pild. 13, 9.  
21.  Fiul  meu,  teme-te  de  Domnul  i  de  
rege i cu cei ce se r zvr tesc nu lega 
prietenie,  

Mat. 22, 21. 1 Petr. 2, 17. Rom. 13, 2.  
22. C  f  de veste va veni nenorocirea 
i cine poate s  cunoasc  sfâr itul lor 

prasnic ?  
23. i aceste (proverbe) sunt ale 
în elep ilor : Nu e bine ca la judecat  s  
cau i la fa a oamenilor.  

Deut. 1, 17; 16, 19. Pild. 18, 5; 28, 21. Ioan 7, 24.  
24. Pe cel ce zice celui f  de lege : «Tu 

ti drept !», popoarele îl blesteam i 
neamurile îl afurisesc ;  

Is. 5, 23.  
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25.  Dar  celor  care  îl  ceart  Cum  se  
cuvine le merge bine i peste ei vine 
binecuvântarea i fericirea.  
26. Buzele s rut  pe cei ce dau r spunsuri 
drepte.  
27. Rânduie te- i lucrul t u afar i adu-l 
la îndeplinire pe câmpul t u, apoi î i vei 
ridica o cas .  
28. Nu fi martor mincinos împotriva 
prietenului t u i nu fi pricina (unei 
hot râri nedrepte), cu buzele tale.  
29. Nu spune : «Precum mi-a f cut a a îi 
voi face i eu lui ; voi r spl ti omului 
dup  faptele lui».  

Pild. 17, 13.  
30. Am trecut pe ogorul unui lene i pe 
la via unui om lipsit de minte,  
31. i iat  spinii cre teau în toate 
locurile, m cinii o acopereau cu totul, 
iar zidul de pietre se pr bu ise.  

Pild. 15, 19.  
32. Atunci m-am uitat i m-am fr mântat 
în inima mea, am privit cu luare aminte i 
am tras o înv tur  :  
33. «Înc  pu in somn, înc  pu in  

ipeal , înc  pu in s  mai stau cu mâinile 
în sân ca s  dorm...»  

Pild. 6, 10; 28, 19.  
34. i s cia va veni peste tine ca un 

tor i lipsa ca un om înarmat.  
CAP. 25 
Cuviin a în adun ri. M sura în vorb  
i cump tarea la mâncare. 

1. i acestea sunt pildele lui Solomon, pe 
care le-au adunat oamenii lui Iezechia, 
regele lui Iuda.  
2. Slava lui Dumnezeu este s  ascund  
lucrurile, iar m rirea regilor e s  le 
cerceteze cu de-am nuntul.  

Deut. 29, 29. Rom. 11, 33.  
3. Precum în imea cerului i adâncul 

mântului sunt lucruri nep trunse, tot 
a i inima regilor.  

Pild. 20, 5.  

4. Cur  argintul de zgur i turn torul 
va face din el un vas ales.  
5. D  la o parte pe cel f  de lege din 
fa a mai-marelui i tronul lui se va înt ri 
prin dreptate.  

Pild. 16, 12; 20, 8.  
6. Nu te f li înaintea cârmuitorului i nu 
sta în locul hot rât pentru cei mari,  
7. C ci mai degrab  s i se zic  : «Suie 
aici !» decât s  te umileasc  în fa a 
st pânului. Ceea ce au v zut ochii t i,  

Luc. 14, 9-10.  
8. Nu aduce grabnic spre disput , c ci ce 
ai s  faci dup  aceea când aproapele t u 
te va da de ru ine ?  

Mat. 5, 25. Luc. 12, 58.  
9. Ceart -te cu aproapele t u, dar taina 
altuia s  nu o dai pe fa ,  

Sir. 19, 10-11.  
10. Ca nu cumva cel ce o aude s  nu te 
defaime i s  nu d râme (pentru 
totdeauna) faima ta.  
11. Ca merele de aur pe poli i de argint, 

a este cuvântul spus la locul lui.  
12. Inel de aur i podoabe de aur de mult 
pre  este pov uitorul în elept la urechea 
ascult toare.  

Ps. 140, 6.  
13. Precum este r coarea z pezii în 
vremea seceri ului, a a este solul 
credincios  pentru  cei  ce-l  trimit  ;  el  
bucur  sufletul st pânului s u.  
14. Precum sunt norii i vântul f  
ploaie, a a este omul care se laud  cu 
darul pe care niciodat  nu-l d .  

Iac. 2, 16. Iuda 1, 12.  
15. Prin r bdare se poate îndupleca un 
om mânios i o limb  dulce înmoaie oase.  

Pild. 15, 1.  
16. Dac  ai g sit miere, m nânc  atât cât 

i trebuie, ca nu cumva s  te saturi i s-o 
ver i.  

Pild. 24, 13.  
17. Pune rar piciorul în casa prietenului 

u, ca nu cumva s  se sature de tine i s  
te urasc .  
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18.  Un  ciocan,  o  sabie  i  o  s geat  
ascu it  este omul care d  m rturie 
mincinoas  împotriva aproapelui s u.  

Ps. 51, 2; 58, 8; 119, 3.  
19. Dinte r u i picior ov itor este cel 

 credin  în vreme de nevoie.  
20. Ca atunci când dezbraci haina pe 
vreme friguroas , sau torni o et pe silitr , 

a este cântarea pentru o inim  întristat .  
21. De fl mânze te vr jma ul t u, d -i s  

nânce pâine i dac  înseteaz , adap -l 
cu ap ,  

Luc. 6, 27.  
22. C  numai a a îi îngr de ti c rbuni 
aprin i pe capul lui i Domnul î i va 

spl ti ie.  
1 Reg. 24, 20. Rom. 12, 20.  

23. Vântul de la miaz noapte aduce 
ploaie i limba clevetitoare aduce o fa  
mâhnit .  
24. Mai bine s  s luie ti într-un col  de 
acoperi , decât s  tr ie ti cu o femeie 
cert rea  într-o cas  mare.  

Pild. 21, 9, 19.  
25. Precum e apa rece pentru un suflet 
însetat, a a e vestea bun  dintr-o ar  
dep rtat .  

Pild. 15, 30.  
26. Ca un izvor tulbure i stricat, a a este 
dreptul care ov ie în fa a celui nelegiuit.  
27. Precum celui care m nânc  mult  
miere nu-i merge bine, tot a a i celui 
care se las  cople it de cuvinte de laud .  

Pild. 25, 16. Sir. 3, 20.  
28. Asemenea unei cet i cu o sp rtur i 

 zid, a a este omul c ruia îi lipse te 
st pânirea de sine.  

Rom. 12, 3.  
CAP. 26 
Sfaturi împotriva leneviei i a vicleniei. 
1. Precum este z pada în timpul verii i 
ploaia la seceri , a a nu-i place celui 
nebun cinstea.  
2. Precum vrabia zboar i rândunica se 
înal  în v zduh, tot a a blestemul f  
pricin  nu nimere te.  

3. Biciul este bun pentru cal, frâul pentru 
gar, iar varga pentru spatele celor 

nebuni.  
Ps. 31, 10.  

4. Nu r spunde nebunului dup  nebunia 
lui, ca s  nu te asemeni i tu cu el.  

Mat. 21, 27.  
5. R spunde nebunului dup  nebunia lui, 
ca s  nu se cread  în elept în ochii lui.  
6. Cel ce încredin eaz  solia în mâna 
celui nebun î i taie picioarele i bea 
nedreptate.  
7. Precum nu poate s  se foloseasc  
sl nogul de picioarele sale, tot a a nici 
cei nebuni de cuvintele cele în elepte.  
8. Ca i când pui o piatr  în pra tie, a a 
este cel ce d  cinste unui nebun.  
9. Precum un ghimpe intr  în mâna unui 
be iv, tot a a sunt cuvintele în elepte în 
gura celor p to i.  
10. Ca un arca  care r ne te pe to i, a a 
este cel ce se pune cheza  pentru cel 
nebun i pentru cei ce trec pe cale.  
11. Ca un câine care se întoarce unde a 

rsat, a a este omul nebun care se 
întoarce la nebunia lui.  

Luc. 9, 62. 2 Petr. 2, 22.  
12.  Dac  vezi  un  om  care  se  crede  
în elept în ochii lui, s  n jduie ti mai 
mult de la un nebun decât de la el.  

Is. 5, 21. Rom. 12, 16.  
13. Lene ul zice : «Pe drum trece un leu, 
un leu pe uli e !»  

Pild. 22, 13.  
14. Precum u a se suce te în ân , tot 

a i lene ul în patul lui.  
15. Lene ul bag  mâna în blid, dar cu 
mare greutate o duce la gur .  

Pild. 19, 24.  
16. Lene ul se crede în elept în ochii lui, 
mai mult decât apte sfetnici în elep i.  

Luc. 19, 21.  
17. Ca cel ce prinde un câine de urechi, 

a este cel ce se vâr  într-o ceart  în care 
nu este amestecat.  
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18. Ca unul care arunc  s ge i arz toare, 
nci, s ge i i moarte,  

19. A a e omul care în al  pe prietenul 
u i zice : «Da, am glumit !»  

20. Când nu mai sunt lemne se stinge 
focul i dac  nu mai este nici un 
def im tor se potole te cearta.  
21. C rbunii slujesc pentru c ldur , 
lemnele pentru foc, iar omul cert re  
pentru a a a cearta.  

Sir. 28, 10.  
22. Vorbele celui def im tor sunt ca 
bucatele gustoase ; ele se duc în adâncul 

runtaielor.  
Ps. 54, 22. Pild. 18, 8.  

23. Spoial  de argint care îmbrac  un vas 
de  lut,  a a  sunt  buzele  mieroase  i  o  
inim  rea.  
24. Cu buzele sale se preface cel ce 
ur te, iar înl untrul lui nutre te 
în el ciune ;  

Fapt. 16, 17.  
25. Când î i schimb  glasul, s  nu-l crezi, 

ci apte urâciuni sunt în inima lui.  
1 Reg. 26, 25.  

26. Cineva poate s i ascund  ura lui 
prin pref torie, dar în adunare r utatea 
lui se d  pe fa .  
27. Cine sap  groapa (altuia) cade singur 
în  ea  i  cel  ce  rostogole te  o  piatr  se  
pr le te (tot) peste el.  

Ps. 7, 15; 54, 24; 56, 7. Pild. 28, 10. Eccl. 10, 8. Dan. 6, 
25. Sir. 27, 27.  

28. Limba mincinoas  ur te adev rul i 
gura lingu itorilor pricinuie te 
pr bu irea.  
CAP. 27 
Nenorocirile mâniei i bucuriile 
adev ratei prietenii. 
1. Nu te l uda cu ziua de mâine, c  nu tii 
la ce poate da na tere.  

Iac. 4, 13-14.  
2. S  te laude altul i nu gura ta, un str in 
i nu buzele tale.  

2 Cor. 10, 18.  

3. Piatra este grea i nisipul cu anevoie de 
ridicat ; îns  furia nebunului este mai 
grea decât amândou .  

Iov 6, 3. Sir. 22, 15-16.  
4. Înt râtarea este crud i mânia aprig , 
dar t ria pizmei cine o va putea îndura ?  

Iac. 1, 20.  
5. Mai mult pre uie te o dojan  pe fa  
decât o dragoste ascuns .  

Pild. 28, 23.  
6. De bun  credin  sunt r nile pricinuite 
de un prieten, iar s rut rile celui ce te 
ur te sunt viclene.  

Ps. 140, 6-7.  
7. S tulul calc  mierea în picioare, iar 
fl mândului tot ce este amar (i se pare) 
dulce.  
8. Ca o pas re gonit  din cuibul ei, a a 
este omul izgonit din casa sa.  
9. Untdelemnul i miresmele înveselesc 
inima, dar tot a a de dulci sunt sfaturile 
unui prieten care pornesc din suflet.  
10. Pe prietenul t u i pe prietenul tat lui 

u nu-i p si ; în casa fratelui t u nu 
intra  în  ziua  restri tii  tale.  Mai  bun  e  un  
vecin aproape de tine, decât un frate 
departe.  

Pild. 18, 19.  
11. Fii în elept, fiul meu, i bucur  inima 
mea, ca s  pot r spunde celui ce m  
clevete te.  

Pild. 23, 15.  
12. În eleptul vede nenorocirea i se 
ascunde, cei pro ti dau peste ea i îndur  
necaz.  

Pild. 21, 29; 22, 3.  
13. Ia-i haina c ci s-a pus cheza  pentru 
altul i cere-i z log din pricina celor 
str ini.  

Pild. 20, 16.  
14. Celui ce binecuvânteaz  pe prietenul 

u  cu  glas  mare  dis-de-diminea ,  i  se  
socote te ca un blestem.  
15. Un jgheab care curge în vreme de 
ploaie i o femeie ar goas  sunt la fel ;  

Sir. 25, 24-25.  
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16. Cel care vrea s-o opreasc  opre te 
vânt i mâna lui cea dreapt  parc  ar ine 
în ea untdelemn.  
17. Fierul cu fier se ascute i un om 
ascute mânia altui om.  

Evr. 10, 24.  
18. Cel ce p ze te un smochin m nânc  
din rodul lui, iar cel ce p ze te pe 
st pânul s u va fi r spl tit cu cinste.  
19. Precum nu se aseam  fa  cu fa , 
tot a a inima unui om cu inima altuia.  
20. Iadul i adâncul nu se pot s tura, tot 

a i inima omului e de nes turat.  
Eccl. 1, 8. Sir. 14, 9.  

21. În topitoare se l mure te argintul i în 
cuptor aurul, iar omul se pre uie te dup  
numele cel bun.  

Pild. 17, 3.  
22. Chiar dac  vei pisa în piuli  cu 
pilugul pe cel nebun, întocmai ca pe 
boabe, tot nu-l vei desp i de nebunia 
lui.  

Pild. 14, 24. Marc. 3, 4.  
23. Sârguie te-te s i cuno ti oile tale i 
ia seama la turma ta,  
24. C  bun starea nu d inuie te de-a 
pururi i nici bog ia din neam în neam.  

1 Tim. 6, 7.  
25. Când iarba s-a trecut i p unea s-a 
ispr vit i finul de pe dealuri s-a strâns,  
26. Tu ai miei pentru îmbr mintea ta i 
api ea s  pl te ti p unea ;  

27. i laptele de capr  îl ai cu îndestulare, 
pentru hrana casei, i merinde pentru 
slujnicele tale.  
CAP. 28 
Iubirea de lege i adev rata bog ie. 
1. Cel nelegiuit fuge f  ca nimeni s -l 
urm reasc , iar dreptul st  ca un pui de 
leu f  grij .  

Lev 26, 36. Deut. 28, 25.  
2. Din pricina gre elilor unui om silnic se 
ivesc certuri, iar omul iscusit le stinge.  

Pild. 29, 8.  

3.  Un  om  bogat,  care  asupre te  pe  cei  
raci, e ca ploaia care trânte te tot la 
mânt, iar pâinea nu se face.  

4. Cei ce p sesc legea ridic  în sl vi pe 
to i, iar cei ce o p zesc se aprind 

împotriva lor.  
Is. 5, 20.  

5. Oamenii r i nu pricep nimic din ceea 
ce e drept, iar cei ce caut  pe Domnul 
în eleg tot.  

Sir. 21, 7. 1 Cor. 2, 15.  
6. Mai de pre  e s racul care umbl  întru 
neprih nirea lui, decât cel pref cut în 

ile lui, chiar dac  e bogat.  
Pild. 19, 1.  

7. Cel ce p ze te legea este un fiu 
în elept, iar cel ce se întov te cu 
clevetitorii face ru ine tat lui s u.  

Pild. 29, 3.  
8. Cel ce î i spore te averea lui, prin 
dobând i prin cam , adun  pentru cel 
ce are mil  de s raci.  

Iov 27, 16-17.  
9. Cel ce î i opre te urechea de la 
ascultarea legii, chiar rug ciunea lui e 
urâciune.  

Iov 27, 8-9. Ps. 65, 17. Ioan 9, 31.  
10. Cel ce r ce te pe cei drep i pe o cale 
rea va c dea în groapa (pe care a s pat-o) 
; cei f  prihan  vor fi ferici i.  

Pild. 26, 27.  
11. Omul bogat este în elept în ochii lui, 
dar cel s rac i priceput îl dovede te cu 
mintea.  

Pild. 11, 10; 29, 2.  
12. Când drep ii biruiesc e mare 

rb toare, iar când cei f  de lege ies la 
iveal , oamenii se ascund.  
13. Cel ce î i ascunde p catele lui nu 
prop te, iar cel ce le m rturise te i se 
las  de ele va fi miluit.  

Ps. 31, 5-6. Mat. 6, 12. 1 Ioan 1, 9.  
14. Fericit este omul care se teme 
totdeauna, iar cel ce î i învârto eaz  
inima lui va c dea în nenorocire.  

Iov 3, 25. Sir. 18, 27. Rom. 11, 20.  
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15. Leu care r cne te i urs fl mând este 
cel r u care st pâne te peste un popor 

rac.  
16. St pânitorul cel lipsit de venituri este 
mare asupritor ; cel ce ur te câ tigul 
(nedrept) va tr i mult  vreme.  
17. Un om pe care îl îngreuiaz  sângele 
unui ucis fuge pân  la groap  ; nimeni s  
nu-l opreasc  !  
18.  Cel  ce  umbl  f  prihan  va  fi  
mântuit, iar cine apuc  pe c i strâmbe va 

dea într-o groap .  
19. Cel ce lucreaz  p mântul lui se va 
îndestula de pâine, iar cel ce umbl  dup  
lucruri de nimic se va s tura de s cie.  

Pild. 12, 11. Sir. 10, 30; 20, 28-29.  
20.  Omul  credincios  va  fi  înc rcat  de  
binecuvânt ri, iar cine zore te s  ajung  
bogat nu va r mâne nepedepsit.  
21. Nu este bine s  te ui i la fa a omului, 

ci pentru o bucat  de pâine cineva 
poate s  gre easc .  

Pild. 18, 5; 24, 23.  
22. Omul lacom se gr be te s  se 
îmbog easc , dar nu gânde te c  lipsa va 
veni peste el.  

1 Tim. 6, 9.  
23. Cel care ceart  pe un om va avea mai 
mult  mul umire decât cel care-l 
lingu te.  
24. Cine despoaie pe tat l s u i pe mama 
sa i zice : «Nu-i p cat !» este tovar  cu 

torul de rele.  
Mat. 15, 5. Marc. 7, 11.  

25. Omul lacom a  cearta, iar cel ce 
jduie te în Domnul va fi îndestulat.  

Ps. 124, 1. Pild. 13, 10.  
26. Cel ce î i pune n dejdea în inima lui 
este un nebun, iar cel ce se conduce dup  
în elepciune, acela va fi mântuit.  
27. Cine d  la cel s rac nu duce lips  ; iar 
cine î i acoper  ochii lui va fi mult 
blestemat.  

Deut. 15, 7. 2 Cor. 9, 9.  

28. Când nelegiui ii ies la iveal , oamenii 
se ascund, iar când ei pier, se înmul esc 
cei drep i.  
CAP. 29 
Roadele judec ii s toase. 
1. Un om pedepsit îndelung i tare la 
cerbice va fi într-o clip  zdrobit i f  
vindecare.  

Pild. 28, 14.  
2. Când drep ii domnesc se bucur  
poporul i, când st pânesc cei f  de 
lege, suspin .  

Ie . 2, 23.  
3. Cine iube te în elepciunea bucur  pe 
tat l s u, iar cine umbl  cu desfrânatele 

i pr de te averea.  
Pild. 10, 1. Luc. 15, 13.  

4. Un conduc tor prin dreptate face s  
prop easc ara, iar cel ce pune d ri 
grele o ruineaz .  

Is. 32, 7.  
5. Omul care lingu te pe prietenul s u 
întinde curs  pa ilor lui.  
6. Pe calea celui r u este întins un la , dar 
dreptul  trebuie  s  fug i  s  salte  de  
bucurie.  

Ps. 9, 16.  
7. Omul drept se îngrije te de pricina 
celor s rmani ; celui f  de lege nu-i 
pas  de ei.  

Pild. 28, 5.  
8. Batjocoritorii r scoal  cetatea, iar cei 
în elep i potolesc mânia.  

Ps. 141, 6. Pild. 11, 11. Eccl. 9, 15, 18.  
9. Când un în elept se ceart  cu un nebun, 
fie c  se sup , fie c  râde, nu- i pierde 
cump tul.  
10. Oamenii seto i de sânge ur sc pe cel 

 prihan , iar cei drep i ocrotesc via a 
lui.  
11. Nebunul face s  izbucneasc  pornirea 
lui p tima , iar în eleptul î i înfrâneaz  
mânia.  

Pild. 15, 2.  
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12. Când un conduc tor ascult  de 
cuvinte mincinoase, to i slujitorii s i sunt 

i.  
Sir. 10, 2.  

13. S racul i cu cel ce asupre te pe cei 
raci se întâlnesc ; Cel ce lumineaz  

ochii amândurora este Domnul.  
Pild. 22, 2.  

14. Un conduc tor care judec  cu 
dreptate pe cei s raci î i înt re te scaunul 
lui pe veci.  

Pild. 16, 12; 20, 28; 25, 5. În el. 6, 21.  
15. Varga i certarea aduc în elepciune, 
iar tân rul care este l sat (în voia 
apuc turilor lui) face ru ine maicii sale.  

Pild. 10, 1.  
16. Când cei f  de lege domnesc se 
înmul esc r ut ile, iar drep ii vor vedea 
(cu bucurie) pr bu irea lor.  

Ps. 36, 36.  
17. Mustr  pe fiul t u i el î i va fi odihn  
i î i va face pl cere sufletului t u.  

Pild. 23, 13.  
18. F  vedenie de prooroc poporul e 

 st pân, dar fericit este cel care 
ze te legea !  

1 Reg. 3, 1.  
19. Sluga nu se îndreapt  numai cu 
pove e, fiindc , de i pricepe, îns  nu 
ascult .  
20. Dac  vezi un om care se zore te la 
vorb , atunci pentru un nebun e mai 
mult  n dejde decât pentru el.  

Pild. 26, 12. Eccl. 5, 1. Iac. 1, 19.  
21. Dac  (vreun st pân) dezmiard  din 
copil rie pe robul s u, acesta ajunge la 
sfâr it s  se cread  fiu.  

Sir. 33, 30.  
22. Un om mânios a  cearta i cel 
aprig s vâr te multe p cate.  

Pild. 15, 18.  
23. Mândria umile te pe om, iar de cinste 
are parte cel smerit.  
2 Reg. 22, 28. Iov 22, 29. Ps. 30, 24. Pild. 15, 33. Mat. 23, 

12. Luc. 14, 11; 18, 14.  

24.  Cel  ce  împarte  cu  ho ul  î i  ur te  
sufletul lui, fiindc  aude blestemul, dar 
nu zice nimic.  

Lev 5, 1.  
25. Teama de oameni duce la c derea în 
curs , dar cel ce n jduie te în Domnul 
st  la ad post.  

Pild. 16, 20. Ier. 17, 5, 7. Mat. 14, 5.  
26. Mul i caut  fa a st pânitorului, dar 
dreptatea omului vine de la Domnul.  

Pild. 19, 6.  
27. Omul nedrept este urâciune pentru cei 
drep i, iar cel drept este o urâciune pentru 
cei r i.  

Ioan 7, 7; 15, 19.  
CAP. 30 
Cuget ri despre rostul vie ii. 
1. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache din 
Massa.  Acest  om  a  zis  :  «Sunt  ostenit,  
Dumnezeule, sunt obosit, Doamne, sunt 
sleit de puteri !  
2. C ci sunt tare prost, ca s  m  pot 
socoti ca om i nu am pricepere (care ar 
putea s  fie vrednic ) de un om.  

Iac. 1, 10. 1 Cor. 15, 9.  
3. Nici n-am înv at în elepciunea i nici 
tiin a celor sfin i nu o cunosc.  

4.  Cine  s-a  suit  în  ceruri  i  iar i  s-a  
pogorât, cine a adunat vântul în mâinile 
lui ? Cine a legat apele în haina lui ? Cine 
a înt rit toate marginile p mântului ? 
Care este numele lui i care este numele 
fiului s u ? Spune dac tii !  

Iov 38, 4-5. Mat. 8, 27. Ioan 3, 13.  
5. Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt 

murite, scut este El pentru cei ce caut  
la El sc parea.  

Ps. 11, 6; 17, 33; 118, 140.  
6. Nu ad uga nimic la cuvintele Lui, ca 

 nu te trag  la socoteal i s  fii g sit de 
minciun  !  

Deut. 4, 2; 12, 32. Apoc. 22, 18.  
7. Dou  lucruri cer de la Tine, nu m  
respinge înainte de a muri :  
8. Pref toria i cuvântul mincinos 
îndep rteaz -le de la mine ; s cie i 
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bog ie nu-mi da, ci d -mi pâinea care-mi 
este de trebuin ,  

Mat. 6, 11. Luc. 11, 3. 1 Tim. 6, 8. Evr. 15, 5.  
9. Ca nu cumva, s turându-m , s  m  
lep d de Tine i s  zic : «Cine este 
Domnul ?» Ca nu cumva, s cind, s  m  
apuc de furat i s  defaim numele 
Dumnezeului meu.  

Deut. 8, 12-14.  
10. Nu gr i de r u pe slug  la st pânul 

u, ca nu cumva s  te blesteme i s  te 
sileasc  s i ceri iertare.  
11. Este câte un neam de oameni care 
blesteam  pe tat l s u i nu 
binecuvânteaz  pe maica sa ;  
12. Un neam c ruia i se pare c  e f  
prihan  în ochii lui i care nu este cur it 
de necur ia lui ;  

Is. 65, 5.  
13. Un neam... O, cum ridic  ochii lui sus 
i cât se înal  de sus genele lui !  

Pild. 6, 17.  
14. Un neam ai c rui din i sunt ca s biile 
i ai c ror col i sunt cu ite, ca s  m nânce 

pe cei s rmani de pe p mânt i pe cei 
raci dintre oameni.  

Iov 29, 17. Ps. 54, 22. Pild. 12, 18. Ier. 9, 8.  
15. Lipitoarea are dou  fiice care zic : 
«D -mi, d -mi !» Trei lucruri nu se pot 

tura, ba i al patrulea care nu zice 
niciodat  : «Destul !» i anume :  
16. Locuin a mor ilor, pântecele sterp, 

mântul care nu e s tul de ap i focul 
care nu zice niciodat  : «Destul !»  

Avac. 2, 5.  
17. Ochiul care î i bate joc de p rintele 

u i nu ia în seam  ascultarea (ce este 
dator) maicii sale, s -l scoat  corbii care 

luiesc lâng  un curs de ap , iar puii 
de vultur s -l m nânce.  

Pild. 20, 20.  
18. Trei lucruri mi se par minunate, ba 
chiar patru, pe care nu le pot pricepe :  
19. Calea vulturului pe cer, urma arpelui 
pe stânc , mersul cor biei în mijlocul 

rii i calea omului la o fecioar .  

În el. 5, 10.  
20. A a este purtarea unei femei 
desfrânate : ea m nânc i î i terge gura 
i zice : «N-am f cut nimic r u !»  

21. Pentru trei lucruri se cutremur  
mântul, ba chiar pentru patru nu poate 
 rabde :  

22. Pentru robul care ajunge rege, pentru 
nebunul care se satur  de pâine,  

Pild. 19, 10.  
23. Pentru o femeie dispre uit  când ea se 

rit i pentru o slug  care mo tene te 
pe st pâna sa.  
24. Patru sunt animalele cele mai mici de 
pe p mânt i care sunt cele mai în elepte :  
25. Furnicile, neam f  putere, care î i 
agonisesc vara hrana lor ;  

Pild. 6, 6.  
26. Dihorii, neam slab, care- i cl desc în 
stânci loca ul lor ;  
27. L custele care nu au rege i totu i ies 
toate în stoluri ;  
28. opârla care se poate prinde cu mâna 
i care p trunde în palatele regilor.  

29. Trei fiin e au înf are frumoas , ba 
patru, care au un mers m re  :  
30. Leul, viteazul printre dobitoace, care 
nu d  înapoi în fa a nim nui ;  

Dan. 7, 4. Apoc. 5, 5.  
31.  Coco ul  cel  ager,  apul  i  regele  

ruia nimeni nu-i poate sta împotriv .  
Eccl. 8, 4.  

32. De e ti a a de nebun ca s  te la i 
mânat de mânie, bate-te cu mâna peste 
gur .  
33. B tutul laptelui d  untul, lovitura 
peste nas face s neasc  sângele, iar 
înt râtarea mâniei duce la ceart .  

Pild. 15, 18.  
CAP. 31 
Comoar  de mare pre  este femeia 
virtuoas i harnic . 
1. Cuvintele lui Lemuel, regele din 
Massa, cu care mama sa îl înv a :  
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2. Fiul meu, rodul pântecelui meu, 
feciorul f duin elor mele, cu ce pot eu 

 te îndemn ?  
3. Nu da puterea ta femeilor i c ile taie 
celor care pierd pe regi.  

Deut. 17, 17.  
4. Nu se cuvine regilor, o, Lemuel, nu se 
cuvine regilor s  bea vin i conduc torii 

uturi îmb toare,  
Is. 5, 22.  

5. Ca nu cumva bând s  uite legea i s  
judece strâmb pe to i s rmanii.  

Est. 3, 15.  
6. Da i b utur  îmb toare celui ce este 
gata s  piar i vin celui cu am ciune în 
suflet,  

Neem. 8, 10.  
7.  Ca s  bea  i  s  uite  s cia  i  s  nu- i  
mai aduc  aminte de chinul lui.  
8. Deschide gura ta pentru cel mut i 
pentru pricina tuturor p si ilor.  

Pild. 24, 11.  
9.  Deschide  gura  ta,  judec  drept  i  f  
dreptate celui s rac i n stuit.  

Lev 19, 15. Deut. 1, 16.  
10. Cine poate g si o femeie virtuoas  ? 
Pre ul ei întrece m rgeanul.  

Pild. 12, 4; 18, 22.  
11. Într-însa se încrede inima so ului ei, 
iar câ tigul nu-i va lipsi niciodat .  

Pild. 14, 1.  
12. Ea îi face bine i nu r u în tot timpul 
vie ii sale :  

Sir. 26, 1-2.  
13. Ea caut  lân i cânep i lucreaz  
voios cu mâna sa.  
14. Ea se aseam  cu corabia unui 
negu tor care de departe aduce hrana ei.  
15. Ea se scoal  dis-de-diminea i 
împarte hrana în casa ei i d  porunci 
slujnicelor.  

16. Gânde te s  cumpere o arin i o 
dobânde te ; din osteneala palmelor sale 

de te vie.  
17. Ea î i încinge cu putere coapsele sale 
i î i înt re te bra ele sale.  

18.  Ea  simte  c  bun  e  câ tigul  ei  ;  
sfe nicul ei nu se stinge nici noaptea.  
19. Ea pune mâna pe furc i cu degetele 
sale apuc  fusul.  
20. Ea întinde mâna spre cel s rman i 
bra ul ei spre cel nec jit.  
21. N-are team  pentru cei ai casei sale în 
vreme de iarn , c ci to i din cas  sunt 
îmbr ca i în haine stacojii.  

Eccl. 10, 18.  
22. Ea î i face scoar e ; hainele ei sunt de 
vison i de porfir .  
23. Cinstit este b rbatul ei la por ile 
cet ii, când st  la sfat cu b trânii rii.  

Sir. 40, 21.  
24. Ea face c i i le vinde, i brâie d  
negu torilor.  
25. T rie i farmec este haina ei i ea râde 
zilei de mâine.  

1 Petr. 3, 3-4.  
26. Gura i-o deschide cu în elepciune i 
sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei.  

Tit 2, 3.  
27. Ea vegheaz  la prop irea casei sale 
i pâine, f  s  lucreze ; ea nu m nânc .  

28. Feciorii s i vin i o fericesc, iar so ul 
ei o laud  :  
29. «Multe fete s-au dovedit harnice, dar 
tu le-ai întrecut pe toate !»  
30. În el tor este farmecul i de art  este 
frumuse ea ; femeia care se teme de 
Domnul trebuie l udat  !  

Pild. 11, 22.  
31. S  se bucure de rodul mâinilor sale, i 
la por ile cet ii h rnicia ei s  fie dat  ca 
pild  !  

Marc. 14, 9.  
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ECCLESIASTUL 
 

CAP. 1 
Nestatornicia lucrurilor p mânte ti. 
1. Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui 
David, rege în Ierusalim.  

3 Reg. 2, 12. Pild. 1, 1.  
2. De ert ciunea de ert ciunilor, zice 
Ecclesiastul, de ert ciunea 
de ert ciunilor, toate sunt de ert ciuni !  

Eccl. 12, 8. 2 Cor. 4, 18.  
3. Ce folos are omul din toat  truda lui cu 
care se trude te sub soare ?  

Ps. 18, 5-6. Eccl. 2, 22.  
4. Un neam trece i altul vine, dar 

mântul r mâne totdeauna !  
5. Soarele r sare, soarele apune i zore te 

tre locul lui ca s  r sar  iar i.  
6. Vântul sufl  c tre miaz zi, vântul se 
întoarce c tre miaz noapte i, f când 
roate-roate, el trece neîncetat prin 
cercurile sale.  
7. Toate fluviile curg în mare, dar marea 
nu se umple, c ci ele se întorc din nou la 
locul din care au plecat.  

Sir. 40, 11.  
8. Toate lucrurile se zbucium  mai mult 
decât poate omul s  o spun  : ochiul nu 
se satur  de câte vede i urechea nu se 
umple de câte aude.  

Pild. 27, 20.  
9. Ceea ce a mai fost,  aceea va mai fi,  i  
ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, 

ci nu este nimic nou sub soare.  
Eccl. 3, 15.  

10. Dac  este vreun lucru despre care s  
se spun  : «Iat  ceva nou !» aceasta a fost 
în vremurile str vechi, de dinaintea 
noastr .  
11. Nu ne aducem aminte despre cei ce 
au fost înainte, i tot a a despre cei ce vor 
veni pe urm  ; nici o pomenire nu va fi la 
urma ii lor.  

12. Eu Ecclesiastul am fost regele lui 
Israel în Ierusalim.  
13. i m-am sârguit în inima mea s  
cercetez i s  iau aminte cu în elepciune 
la tot ceea ce se petrece sub cer. Acesta 
este un chin cumplit pe care Dumnezeu l-
a dat fiilor oamenilor, ca s  se chinuiasc  
întru el.  
14. M-am uitat cu luare aminte la toate 
lucr rile care se fac sub soare i iat  : 
totul este de ert ciune i vânare de vânt.  

Eccl. 2, 11.  
15. Ceea ce este strâmb nu se poate 
îndrepta i ceea ce lipse te nu se poate 
num ra.  

Eccl. 7, 13.  
16.  Gr it-am în  inima mea :  Cu adev rat  
am adunat i am strâns în elepciune - mai 
mult decât to i cei care au fost înaintea 
mea în Ierusalim c ci inima mea a avut 
cu bel ug în elepciune i tiin .  

3 Reg. 3, 12.  
17. i mi-am silit inima ca s  p trund 
în elepciunea i tiin a, nebunia i prostia, 
dar am în eles c i aceasta este vânare de 
vânt,  

Eccl. 7, 25; 8, 16.  
18. C  unde este mult  în elepciune este 
i mult  am ciune, i cel ce î i 

înmul te tiin a î i spore te suferin a.  
CAP. 2 

rnicia pl cerilor lume ti. 
1.  Gr iam  inimii  mele  :  «Vino  s  te  
ispitesc cu veselia i s  te fac s  gu ti 
pl cerea !» i iat  c i aceasta este 
de ert ciune.  

Eccl. 8, 15.  
2. «E nebunie !» am zis despre râs. i 
despre veselie : «La ce poate s  
foloseasc  !»  
3. Am cugetat apoi în inima mea, s  
desf tez trupul meu cu vin - pe când 
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cugetul meu umbla dup  în elepciune i 
cerceta nebunia - pân  ce voi vedea ceea 
ce este bun pentru fiii oamenilor s  fac  
sub cer în vremea vie ii lor.  

Os. 4, 11.  
4. Am început lucr ri mari : am zidit 
case, am s dit vii,  

3 Reg. 7, 1. Cânt. 8, 1.  
5. Am f cut gr dini i parcuri i am s dit 
în ele tot felul de pomi roditori ;  
6. Mi-am f cut iazuri, ca s  pot uda din 
ele o dumbrav  unde cre teau copacii ;  
7. Am cump rat robi i roabe i am avut 
feciori n scu i în cas , asemenea i turme 
de vite, i oi f  de num r, mai mult 
decât to i cei care au fost înaintea mea în 
Ierusalim.  
8. Am strâns aur i argint i num r mare 
de regi i de satrapi ; am adus cânt re i i 
cânt re e i desf tarea fiilor omului mi-
am agonisit : o prin es i alte prin ese.  

3 Reg. 9, 28; 10, 14, 21-22, 27.  
9. Am fost mare i am întrecut pe to i cei 
ce au tr it înaintea mea în Ierusalim i 
în elepciunea a r mas cu mine.  

3 Reg. 10, 23.  
10. i tot ceea ce doreau ochii mei nu am 
dat la o parte i n-am oprit inima mea de 
la nici o veselie, c ci inima mea s-a 
bucurat de toat  osteneala mea, i aceasta 
mi-a fost partea din toat  munca mea.  
11. Apoi m-am uitat cu luare aminte la 
toate lucrurile pe care le-au f cut mâinile 
mele i la truda cu care m-am trudit ca s  
le s vâr esc i iat , totul este de ert ciune 
i vânare de vânt i f  nici un folos sub 

soare.  
Eccl. 1, 14.  

12. i mi-am întors privirea s  v d 
în elepciunea, nebunia i prostia. C ci ce 
poate s  fac  un om de rând peste ceea ce 
a f cut un rege ?  
13. Atunci m-am încredin at c  
în elepciunea are întâietate asupra 

nebuniei tot atât cât are lumina asupra 
întunericului.  
14. În eleptul are ochii în cap, iar nebunul 
merge întru întuneric. Dar am cunoscut i 
eu c  aceea i soart  vor avea to i.  

Pild. 17, 24.  
15. Deci am zis în inima mea :  «Aceea i 
soart  ca  i  cel  nebun  avea-voi  i  eu  ;  
atunci la ce îmi folose te în elepciunea ?» 

i am zis în mintea mea c i aceasta este 
de ert ciune.  
16. C ci pomenirea celui în elept ca i a 
celui nebun nu este ve nic , fiindc  în 
zilele  ce  vor  veni  amândoi  vor  fi  uita i  ;  
atunci în eleptul moare ca i nebunul.  

Ps. 48, 10.  
17. Drept aceea am urât via a, c ci rele 
sunt cele ce se fac sub soare ; i totul este 
de ert ciune i vânare de vânt.  
18. i am urât toat  munca pe care am 
muncit-o sub soare, fiindc  voi l sa-o 
omului care va veni dup  mine.  
19. i cine tie dac  el va fi în elept sau 
nebun ! i el va face ce va g si cu cale 
din tot lucrul cu care m-am trudit i m-am 
chibzuit sub soare ! i aceasta este 
de ert ciune !  

Iov 14, 21.  
20. i am început s  m  las dezn dejdii 
pentru toat  munca cea de sub soare,  
21. C ci un om care a pus în lucrul lui 
în elepciune i tiin i a avut izbând , îl 
împarte cu cel care n-a lucrat. i aceasta 
este de ert ciune i un r u nespus de 
mare.  
22. Oare, ce-i r mâne omului din toat  
munca lui i din grija inimii lui cu care s-
a trudit sub soare ?  

Eccl. 1, 3.  
23. Toate zilele lui nu sunt decât suferin  
i îndeletnicirea lui nu-i decât necaz ; nici 

chiar noaptea n-are odihn  inima lui. i 
aceasta este de ert ciune !  
24. Nimic nu este mai bun pentru om 
decât s  m nânce i s  bea i s i 
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desf teze sufletul cu mul umirea din 
munca sa. i am v zut c i aceasta vine 
numai din mâna lui Dumnezeu.  

Eccl. 3, 12-13; 5, 17-18; 8, 15.  
25. Cine poate oare s  m nânce i s  bea 

 s  mul umeasc  Lui ?  
26. Omului care este bun înaintea lui 
Dumnezeu, Dumnezeu îi d  în elepciune, 
tiin i bucurie, iar p tosului îi d  

sarcina s  adune i s  strâng  pentru a da 
celui ce este bun în fa a lui Dumnezeu. i 
aceasta este de ert ciune i vânare de 
vânt !  

Iov 27, 16-17; 32, 8. În el. 1, 4.  
CAP. 3 
Vremea tuturor lucrurilor. Deosebirea 
omului de animal. 
1. Pentru orice lucru este o clip  prielnic  
i vreme pentru orice îndeletnicire de sub 

cer.  
Eccl. 8, 6; 9, 11. Luc. 9, 21. 1 Cor. 6, 12.  

2. Vreme este s  te na ti i vreme s  mori 
; vreme este s  s de ti i vreme s  smulgi 
ceea ce ai s dit.  
3.  Vreme  este  s  r ne ti  i  vreme  s  

duie ti ; vreme este s  d râmi i 
vreme s  zide ti.  
4. Vreme este s  plângi i vreme s  râzi ; 
vreme  este  s  jele ti  i  vreme  s  

uie ti.  
Ier. 31, 4.  

5. Vreme este s  arunci pietre i vreme s  
le strângi ; vreme este s  îmbr ezi i 
vreme este s  fugi de îmbr are.  
6.  Vreme  este  s  agonise ti  i  vreme  s  
pr de ti ; vreme este s  p strezi i 
vreme s  arunci.  
7.  Vreme  este  s  rupi  i  vreme  s  co i  ;  
vreme este s  taci i vreme s  gr ie ti.  

Sir. 20, 6. Luc. 9, 21.  
8.  Vreme  este  s  iube ti  i  vreme  s  
ur ti.  Este  vreme  de  r zboi  i  vreme  de  
pace.  
9. Care este folosul celui ce lucreaz  întru 
osteneala pe care o ia asupr i ?  

10. Am v zut zbuciumul pe care l-a dat 
Dumnezeu fiilor oamenilor, ca s  se 
zbuciume.  
11. Toate le-a f cut Dumnezeu frumoase 
i  la timpul lor ;  El a pus în inima lor i  

ve nicia, dar f  ca omul s  poat  
în elege lucrarea pe care o face 
Dumnezeu, de la început pân  la sfâr it.  

În el. 9, 16.  
12. Atunci mi-am dat cu socoteala c  nu 
este fericire decât s  te bucuri i s  
tr ie ti bine în timpul vie ii tale.  

Pild. 15, 15. Eccl. 2, 24; 3, 22; 8, 15.  
13. Drept aceea dac  un om m nânc i 
bea i tr ie te bine de pe urma muncii lui, 
acesta este un dar de la Dumnezeu.  

Eccl. 5, 18.  
14. Atunci mi-am dat seama c  tot ceea 
ce a f cut Dumnezeu va ine în veac de 
veac i nimic nu se poate ad uga, nici nu 
se poate mic ora i c  Dumnezeu 
lucreaz  a a ca s  ne temem de fa a Lui.  

Dan. 4, 32. Sir. 39, 21.  
15. Ceea ce este a mai fost i ceea ce va 
mai  fi  a  fost  în  alte  vremuri  ;  i  
Dumnezeu cheam  iar i aceea ce a l sat 

 treac .  
Eccl. 1, 9.  

16.  Dar  am  mai  v zut  sub  soare  c  în  
locul drept ii este f delegea i în locul 
celui cucernic, cel nelegiuit.  

Eccl. 4, 1.  
17. i am gândit în inima mea : 
«Dumnezeu va judeca pe cel drept ca i 
pe cel nelegiuit», c ci este vreme pentru 
orice punere la cale i pentru orice fapt .  

Ps. 57, 11. Eccl. 12, 14.  
18. i am zis iar în inima mea despre fiii 
oamenilor : «Dumnezeu a orânduit s -i 
încerce, ca ei s i dea seama c  nu sunt 
decât dobitoace».  
19. C ci soarta omului i soarta 
dobitocului este aceea i : precum moare 
unul, moare i cel lalt i to i au un singur 
duh de via , iar omul nu are nimic mai 
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mult decât dobitocul. i totul este 
de ert ciune !  

Ps. 48, 13, 22. 1 Petr. 3, 12.  
20. Amândoi merg în acela i loc : 
amândoi au ie it din pulbere i amândoi 
în pulbere se întorc.  

Fac. 3, 19. Ps. 145, 3-4. Eccl. 12, 7.  
21. Cine tie dac  duhul omului se urc  
în sus i duhul dobitocului se coboar  în 
jos c tre p mânt ?  

În el. 2, 3.  
22. i mi-am dat seama c  nimic nu este 
mai de pre  pentru om decât s  se bucure 
de lucrurile sale, c  aceasta este partea 
lui, fiindc  cine îi va da lui putere s  mai 
vad  ceea ce se va întâmpla în urma lui ?  

Eccl. 3, 12; 5, 18.  
CAP. 4 

rnicia avu iei. 
1. i iar i am luat aminte la toate 
silniciile care se s vâr esc sub soare. i 
iat  lacrimile celor ap sa i i nimeni nu 
era care s -i mângâie, iar în mâna celor 
silnici  toat  asuprirea  i  nici  un  
mângâietor nu se g sea !  

Eccl. 3, 16. Sir. 35, 19.  
2.  i  am  fericit  pe  cei  ce  au  murit  în  
vremi str vechi mai mult decât pe cei vii 
care sunt acum în via .  
3. Iar mai fericit i decât unii i decât al ii 
este cel ce n-a venit pe lume, cel care n-a 

zut faptele cele rele care se s vâr esc 
sub soare.  

Iov 3, 13.  
4. i am v zut c  toat  str dania i toat  
izbânda omului la lucru nu este decât 
pizma unuia fa  de altul. i aceasta este 
de ert ciune i vânare de vânt !  

Fapt. 7, 9, 28.  
5.  Nebunul  st  cu  mâinile  în  sân  i  î i  

nânc  singur timpul zicând :  
Pild. 6, 10; 24, 34.  

6. «Mai de pre  este un pumn plin de 
odihn  decât doi pumni plini de trud i 
de vânare de vânt».  

Pild. 17, 1.  

7. i iar i am v zut o nepotrivire sub 
soare :  
8.  Este  câte  un  om  care  este  stingher  i  
care nu are nici copil, nici frate i totu i 
lucrul nu-l mai sfâr te i ochii lui nu se 
mai satur  de bog ie. Dar vine o vreme 
când zice : «Pentru cine m-am trudit i 
am lipsit sufletul meu de traiul cel bun ?» 

i aceasta este de ert ciune i rea 
îndeletnicire.  

Ps. 38, 9. 1 Ioan 2, 16.  
9. Mai ferici i sunt doi laolalt  decât 
unul, fiindc  au r splat  bun  pentru 
munca lor ;  

Fac. 2, 18. Jud. 7, 10.  
10. C ci dac  unul cade, îl scoal  
tovar ul lui. Dar vai de cel singur care 
cade i nu este cel de-al doilea ca s -l 
ridice !  
11. Asemenea când doi se culc  se 
înc lzesc, iar unul cum s-ar putea înc lzi 
?  
12.  i  dac  unul  este  luat  f  de  veste,  
cel de-al doilea sare pentru el ; c ci 
sfoara pus  în trei nu se rupe degrab .  
13.  Mai  de  pre  este  un  copil  s rman  i  
în elept decât un rege b trân i nebun, 
care nu mai este în stare s  asculte de 
sfaturi ;  

Eccl. 2, 13.  
14. C ci el poate s  ias  din închisoare ca 

 domneasc , de i s-a n scut s rac în 
ara celuilalt.  

Fac. 41, 40.  
15. V zut-am pe to i cei vii care merg 
sub soare îmbulzindu-se lâng  tân rul 
care va sta în locul regelui ca mo tenitor.  
16.  i  nu  se  mai  sfâr ea  poporul  în  
fruntea c ruia era ; totu i urma ii lui nu 
se vor bucura de el. i aceasta este 
de ert ciune i vânare de vânt.  

Eccl. 1, 14.  
17. Ia seama la picioarele tale când te 
duci în templul Domnului. Dac  te 
apropii s  ascul i este mai bine, decât s  
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aduci jertfa nebunilor, c ci ei nu tiu 
decât s  fac  r u.  

1 Reg. 15, 22. Os. 6, 6. Fapt. 7, 33.  
CAP. 5 
Folosul avu iei. 
1. Nu te gr bi s  deschizi gura ta i inima 
ta s  nu se pripeasc  s  scoat  o vorb  
înaintea lui Dumnezeu, c  Dumnezeu 
este în ceruri, iar tu pe p mânt ; pentru 
aceasta s  fie cuvintele tale pu ine.  

Pild. 10, 19. Sir. 7, 15. Mat. 6, 7. Iac. 1, 19.  
2. Visurile vin din multele griji, iar glasul 
celui nebun din mul imea de vorbe.  
3. Dac  ai f cut un jur mânt lui 
Dumnezeu, nu pierde din vedere s -l 
împline ti, c  nebunii nu au nici o trecere 
; tu îns  împline te ce ai f duit.  

Deut. 23, 21. Fapt. 5, 4.  
4. Mai bine s  nu f duie ti decât s  nu 
împline ti ce ai f duit.  
5. Nu îng dui gurii tale s  trag  spre 

cat trupul t u i înaintea trimisului lui 
Dumnezeu nu spune : «A fost o r cire 
!»  Pentru  ce  s  Se  mânie  Dumnezeu  de  
cuvântul t u i s  nimiceasc  lucrul 
mâinilor tale ?  
6. C ci din mul imea grijilor se nasc 
visele i de ert ciunile din prea multe 
cuvinte. De aceea, teme-te de Dumnezeu 
!  

Sir. 34, 2.  
7. Dac  vezi asuprirea celui s rac i 
obijduirea dreptului i a drept ii în 
cetate, nu te mira de lucrul acesta, c ci 
peste cel mare este unul mai mare, iar Cel 
Atotputernic vegheaz  peste to i.  

În el. 6, 5. Ef. 6, 9.  
8.  Totu i  este  un  folos  pentru  ar i  
anume : un rege care s  poarte grij  
muncii p mântului.  
9. Cine iube te banii nu se va s tura de 
bani, iar cel ce iube te bog ia nu va avea 
parte de rodul ei. i aceasta este 
de ert ciune !  

10. Când se înmul esc averile, sporesc i 
cei ce le m nânc i ce folos are st pânul 
lor c  numai le vede ?  

1 Ioan 2, 16.  
11. Dulce este somnul lucr torului, fie c  

nânc  mult, fie c  m nânc  pu in, dar 
bel ugul bogatului nu-i d  r gaz s  
doarm .  
12.  Este  un  r u  cumplit  pe  care  l-am  

zut sub soare : bog ii puse la o parte 
de st pânul lor pentru a lui nenorocire.  

Iov 20, 20.  
13.  i  dac  bog ia  se  pierde  dintr-o  
întâmplare nenorocit i el are un copil, 
acestuia nu-i r mâne nimic în mân .  

Marc. 8, 36.  
14. Precum a ie it din pântecele maicii 
sale, gol se va duce, a a cum a venit, i 
pentru munca lui el nu va primi nimic, ca 

 poat  lua în mâna lui.  
Iov 1, 21. 1 Tim. 6, 7.  

15. i aceasta este o întâmplare 
nenorocit , ca s  se duc  a a cum a venit 
; i ce folos c  i-a fost munca în vânt ?  
16. Mai mult înc , toat  via a lui este 
întuneric i sup rare, necaz peste fire i 
boal i durere !  
17. Cu adev rat iat  ceea ce am v zut c  
este bine i frumos : s  m nânce i s  bea 
i s  tr iasc  omul bine din tot lucrul cu 

care se trude te sub soare în vremea vie ii 
ruite lui de Dumnezeu, c ci aceasta 

este partea lui.  
Eccl. 2, 24.  

18.  i  ori  de  câte  ori  Dumnezeu  d  
omului bog ii i bunuri i îi îng duie s  

nânce i s i ia partea lui i s  se 
bucure de munca lui, acesta este un dar 
de la Dumnezeu ;  

Eccl. 3, 13, 22.  
19.  C ci  el  nu  se  gânde te  prea  mult  la  
zilele vie ii lui, fiindc  Dumnezeu îl ine 
prins cu bucuria inimii lui.  

Filip. 4, 6.  
CAP. 6 
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De ert ciunea iubirii de avu ie. 
1. Este un r u pe care l-am v zut sub 
soare i care apas  greu asupra omului ;  
2. Omului c ruia Dumnezeu i-a dat averi 
i bunuri, iar sufletului lui nu-i lipse te 

nimic din ceea ce ar putea s  doreasc , 
Dumnezeu nu-i îng duie îns  s  se 
bucure de ele, ci un str in le va mânca. 
Iat  o de ert ciune i un r u nespus de 
mare !  

Ps. 38, 9; 48, 10. Sir. 14, 4.  
3. Dac  un om ar fi s  aib  o sut  de fii i 

 tr iasc  mul i ani i numeroase s  fie 
zilele anilor s i, dac  nu s-a s turat 
sufletul lui de bine i el nu are loc de 
îngropare zic : «Chiar i f tul lep dat e 
mai fericit decât el !»  

Ps. 57, 8.  
4. A venit în zadar i se duce în întuneric 
i în întuneric numele lui va fi înv luit ;  

5. Nici n-a v zut, nici n-a cunoscut 
soarele, i f tul lep dat a avut mai mult  
odihn  decât omul acesta.  
6. i dac  ar fi tr it de dou  ori câte o mie 
de ani i nu s-a bucurat de fericire, oare 
nu to i se duc în acela i loc ?  
7. Toat  munca omului este pentru gura 
lui  i  cu  toate  acestea  pofta  lui  nu  e  
astâmp rat .  

Iov 5, 7.  
8. C ci ce are în eleptul mai mult decât 
nebunul ? Ce folos are s racul care tie s  
se poarte înaintea celor vii ?  
9. Mai bine s  te ui i cu ochii decât s  
pribege ti cu dorin a. i aceasta este 
de ert ciune i vânare de vânt !  
10. La tot ce î i ia fiin  i s-a hot rât 
numele de mai înainte ; se tie ce va fi 
omul  ;  el  nu  poate  s  intre  în  pricin  cu  
cel ce este mai tare decât el.  

Iov 9, 2-3, 32.  
11. Cu cât se spun mai multe cuvinte, cu 
atât este mai mult  de ert ciune. Ce folos 
trage omul ?  

12. C ci cine tie ce este de folos pentru 
om în via , în vremea zilelor sale de 
nimicnicie pe care le trece asemenea unei 
umbre ? i cine va spune mai dinainte 
omului ce va fi dup  el sub soare ?  

Ps. 143, 4. Eccl. 8, 7.  
CAP. 7 
Folosul în elepciunii. Femeia rea este 
am ciunea sufletului. 
1. Mai de pre  este un nume bun decât 
untdelemnul cel binemirositor i ziua 
mor ii decât ziua na terii.  

Pild. 22, 1.  
2. Mai bine este s  mergi în cas  de 
plâns, decât s  te duci în cas  de osp , 

ci acolo se vede sfâr itul omului i cine 
îl vede pune la inim .  

Iac. 4, 9.  
3. Mai bun este necazul decât râsul, c ci 
întristarea fe ei este bun  pentru inim .  

2 Cor. 7, 10.  
4. Inima celor în elep i este în casa cea cu 
tânguire, iar inima celor nebuni în casa 
veseliei.  
5. Mai degrab  s  auzi certarea unui 
în elept, decât s  ascul i cântecul celor 
nebuni ;  

Pild. 15, 31.  
6. C  precum este pârâitul spinilor sub 

ldare, tot a a este i râsul celui nebun. 
i aceasta este de ert ciune !...  

7. C ci asuprirea poate s  fac  nebun pe 
un în elept, i mita stric  inima.  
8. Mai bun este sfâr itul unui lucru decât 
începutul lui ; mai de pre  este un duh 

bd tor decât un duh seme .  
9. Nu te gr bi s  te înt râ i întru duhul 

u, pentru c  mânia s luie te în sânul 
celor nebuni.  

Pild. 14, 17.  
10. Nu spune niciodat  : «Cum se face c  
zilele cele de alt dat  au fost mai bune 
decât acestea ?» C ci nu din în elepciune 
întrebi una ca aceasta.  

Iac. 1, 19.  
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11. În elepciunea este tot atât de bun  ca 
i o mo tenire de folos celor ce v d 

soarele,  
12. C  a a este ocrotirea în elepciunii i a 
banului ; dar folosul tiin ei este c  
în elepciunea ine cu via  pe st pânul ei.  

Sir. 41, 28.  
13. Socote te cu mintea faptele lui 
Dumnezeu ; cine poate s  îndrepte ceea 
ce El a strâmbat ?  

Eccl. 1, 15.  
14. În zi de fericire fii bucuros, iar în zi 
de nenorocire gânde te-te c  Dumnezeu a 

cut i pe una i pe cealalt , a a ca omul 
 nu descopere nimic din cele viitoare.  

Iov 2, 10.  
15. Aceste dou  lucruri le-am v zut eu în 
zilele nimicniciei mele : este câte un 
drept, care piere întru dreptatea lui, i 
este câte un nelegiuit care tr ie te mereu 
în r utatea lui.  
16. Nu fii drept peste m sur i nu te 
ar ta prea în elept ! Pentru ce vrei s  te 
nimice ti ?  

Is. 5, 21. Sir. 7, 5. Rom. 11, 20.  
17. Nu fii nelegiuit pân  la sfâr it i nu fii 
nici nebun ; de ce s  mori înainte de 
timpul t u ?  

Iov 15, 32.  
18. Este bine s  te ii de una i de cealalt  

 nu te desfaci, c  cine se teme de 
Dumnezeu scap  din toate.  
19. În elepciunea d  în eleptului mai 
mult  putere decât au zece nerozi într-o 
cetate.  

Eccl. 9, 16.  
20. C ci nu este om drept pe p mânt care 

 fac  binele i s  nu p tuiasc .  
3 Reg. 8, 46. 2 Paral. 6, 36. Pild. 20, 9. Iac. 3, 2. 1 Ioan 1, 

8. Rom. 7, 14.  
21. Nu lua aminte la toate vorbele pe care 
cineva le spune, ca nu cumva s  auzi c  
sluga ta te gr ie te de r u ;  
22. C ci inima ta singur tie de câte ori  
i tu ai def imat pe al ii.  

23. Toate acestea le-am încercat prin 
în elepciune  i  am  zis  :  «Vreau  s  fiu  
în elept !» dar în elepciunea a r mas 
departe de mine.  
24. Ceea ce a fost este departe, i adânc, 
adânc ! Cine poate acum s -i dea de 
în eles ?  

Rom. 11, 33.  
25. i eu m-am silit i inima mea a 
cercetat i a urm rit tiin a i 
în elepciunea i buna chibzuial i mi-am 
dat seama c  r utatea este o nebunie, iar 
prostia este z natic  r utate.  

Eccl. 1, 17.  
26. i am g sit femeia mai amar  decât 
moartea, pentru c  ea este o curs , inima 
ei este un la i mâinile ei sunt c tu e. Cel 
ce este bun înaintea lui Dumnezeu scap , 
iar p tosul este prins.  

Pild. 5, 4; 22, 5.  
27. Iat  ce am aflat, zice Ecclesiastul, i 
înc i altele ca s  pot descoperi în elesul,  
28. Pe care sufletul meu l-a c utat i nu l-
a aflat. Am g sit îns  un om la o mie, dar 
n-am g sit nici o femeie din toate câte 
sunt.  

Rom. 5, 15; 7, 4.  
29.  Dar  iat  numai  ce  am  g sit  :  
Dumnezeu a f cut pe om drept, iar 
oamenii n scocesc multe vicle uguri.  

Fac. 1, 27; 3, 2.  
CAP. 8 
Nestatornicia vie ii. 
1. Cine este ca în eleptul i cine poate s  
tie ca el tâlcuirea lucrurilor ? 

În elepciunea unui om îi lumineaz  fa a i 
asprimea fe ei lui i se schimb .  

Pild. 17, 24. Sir. 13, 31.  
2. Ascult  de porunca regelui din pricina 
jur mântului f cut lui Dumnezeu.  

Pild. 24, 21.  
3. Nu te gr bi s  te dep rtezi de fa a lui.  
Nu st rui în lucrul cel r u, c  ceea ce 
voie te face.  
4. Cuvântul regelui este hot râtor i cine 
poate s -i spun  : «Ce faci ?»  
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Dan. 4, 32.  
5. Celui ce ascult  porunca nu i se va 
întâmpla nimic r u, c  inima unui om 
în elept va cunoa te timpul i judecata.  

Rom. 13, 3.  
6. Pentru orice lucru este un timp i o 
judecat  ; c  mare este nenorocirea care 
apas  asupra omului,  

Eccl. 3, 1.  
7.  De  vreme  ce  el  nu  poate  s tie  mai  
dinainte ceea ce se va întâmpla. Oare, 
cine îi va da de tire ceea ce va fi cu el ?  

Eccl. 6, 12; 10, 14.  
8. Omul nu este st pân pe duhul s u de 
via , ca s -l poat  opri ; la fel nu este 
st pân pe ziua mor ii i în aceast  lupt  
nu încape amânare. Nelegiuirea nu va 
sc pa pe cel care o s vâr te.  

Iov 14, 5. Ps. 38, 6-7.  
9. Am v zut toate aceste lucruri i mi-am 
sârguit inima mea spre tot lucrul care se 
face sub soare într-o vreme când omul 
st pâne te pe altul spre nenorocirea lui.  
10. i am v zut p to i în mare cinste 
purta i la locul de odihn , pe când cei ce 
lucraser  drept au fost izgoni i de la locul 
cel sfânt i au fost uita i în cetate. i 
aceasta este de ert ciune !  

Lev 21, 4. Ps. 48, 18-19.  
11. Din pricin  c  hot rârea pentru 
pedepsirea r ut ii nu este îndeplinit  de 
îndat , pentru aceasta se umple de r utate 
inima oamenilor ca s  fac  r u.  

Ps. 70, 5-6; 118, 126. Eccl. 9, 3.  
12. Dar de i p tosul face r u de o sut  
de  ori  i  î i  lunge te  zilele,  eu  tiu  c  
fericirea este a acelora care se tem de 
Dumnezeu i se sfiesc în fa a Lui.  
13. Fericirea nu va fi pentru cel f  de 
lege, care, asemenea umbrei, nu- i va 
lungi via a, fiindc  el nu se teme de 
Domnul.  

Ps. 143, 4.  
14. Este înc  o nepotrivire care se petrece 
pe p mânt, adic  : sunt drep i c rora li se 

spl te te ca dup  faptele celor 

nelegiui i  i  sunt  p to i  c rora  li  se  
spl te te ca dup  faptele celor drep i. 

Am zis c i aceasta este înc  o 
de ert ciune !  

1 Cor. 4, 13. 2 Cor. 6, 8.  
15. i  am ridicat în sl vi veselia,  c ci nu 
este nimic mai bun pentru om sub soare, 
decât s  m nânce, s  bea i s  se 
veseleasc . Numai de l-ar întov i la 
lucrul lui în tot timpul vie ii pe care 
Dumnezeu i-o d  sub soare !  
Eccl. 2, 24; 3, 12. Fapt. 14, 17. 1 Cor. 10, 31. Filip. 4, 11-

12.  
16. Când mi-am îndreptat inima ca s  
cunosc în elepciunea i s  p trund care 
este menirea omului pe p mânt, c ci nici 
zi, nici noapte ochii lui nu v d somnul,  

Eccl. 1, 17.  
17. Atunci mi-am dat seama, privind 
lucrarea lui Dumnezeu, c  omul nu poate 

 în eleag  toate câte se fac sub soare, 
dar se ostene te c utându-le, f  s  le 
dea de rost ; iar dac  în eleptul crede c  
le cunoa te, el nu poate s  le p trund .  
CAP. 9 
Cei buni i cei r i au aceea i soart . 
În elep ii dispre ui i. 
1. Cu adev rat toate acestea le-am pus la 
inim i inima mea le-a v zut : c  cei 
drep i i cei în elep i împreun  cu toate 
faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. 
Nici m car iubirea, nici ura nu o cunoa te 
omul ; ci totul este de ert ciune înaintea 
oamenilor,  
2. C ci to i au aceea i soart  : cel drept ca 
i cel p tos, cel bun ca i cel r u, cel 

curat ea i cel necurat, cel ce aduce jertf  
ca i cel ce nu aduce, cel bun ca i cel 

u, cel ce jur  ca i cel ce cinste te 
jur mântul.  

Fapt. 7, 11; 27, 1, 20.  
3. Este un mare r u în tot ceea ce se face 
sub soare, c ci to i au aceea i soart i pe 
lâng  aceasta inima oamenilor este plin  
de r utate i nebunia în inima lor 
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inuie te toat  via a lor i se duc în 
acela i loc cu cei mor i ;  

Eccl. 8, 11.  
4. Oare cine va r mâne în via  ? Pentru 
to i  cei  vii  este  o  n dejde,  c ci  un  câine  
viu este mai de pre  decât un câine mort.  
5. Cei vii tiu c  vor muri, dar cei mor i 
nu tiu nimic i parte de r splat  nu mai 
au, c ci numele lor a fost uitat.  

Iov 14, 21. Ps. 30, 12.  
6. i dragostea lor, ura lor i pizma lor a 
pierit de mult i nu se vor mai bucura 
niciodat  de ceea ce se face sub soare.  
7. Du-te i m nânc  cu bucurie pâinea ta 
i bea cu inim  bun  vinul t u, pentru c  

Dumnezeu este îndur tor pentru faptele 
tale.  
8.  Toat  vremea  ve mintele  tale  s  fie  
albe i untdelemnul s  nu lipseasc  de pe 
capul t u !  

Mat. 6, 17.  
9. Bucur -te de via  cu femeia pe care o 
iube ti în toate zilele vie ii tale celei 
de arte, pe care i-a h zit-o Dumnezeu 
sub soare ; c ci aceasta este partea ta în 
via i în mijlocul trudei cu care te 
ostene ti sub soare.  

Pild. 5, 18. 1 Petr. 3, 7.  
10. Tot ceea ce mâna ta prinde s  

vâr easc , f  cu hot râre, c ci în 
locuin a mor ilor în care te vei duce nu se 
afl  nici fapt , nici punere la cale, nici 
tiin , nici în elepciune.  

11. i iar i am v zut sub soare c  
izbânda în alergare nu este a celor iu i i 
biruin a a celor viteji, i pâinea a celor 
în elep i, nici bog ia a celor pricepu i, 
nici faima pentru cei înv i, c ci timpul 
i întâmplarea întâmpin  pe to i.  

Eccl. 3, 1. Am. 2, 14. Luc. 12, 25.  
12. C  omul nu tie nici m car vremea lui 
: întocmai ca i pe tii care sunt prin i în 
vicleanul n vod, întocmai ca i p rile 
în  la ,  a a  sunt  prin i  f  de  veste  

oamenii în vremea de restri te, când vine 
dintr-odat  peste ei.  

Luc. 12, 39; 21, 35. Ef. 6, 13.  
13. i am mai v zut sub soare acest fapt 
de în elepciune care mi s-a p rut într-
adev r mare :  
14. A fost odat  o cetate mic , locuit  de 
oameni pu ini i împotriva ei a pornit un 
rege vestit, care a împresurat-o i a ridicat 
de jur împrejur înt rituri puternice.  
15. Într-însa se afla un s rac în elept care 
a sc pat cetatea prin în elepciunea lui i 
nimeni nu- i mai aduce aminte de acest 
om s rman.  

Pild. 29, 8.  
16.  i  am  zis  :  «Mai  bun  este  
în elepciunea decât puterea ; dar 
în elepciunea celui s rac este urgisit , i 
cuvintele lui nu sunt luate în seam ».  

Ps. 13, 6. Pild. 21, 22; 24, 5.  
17. Vorbele celui în elept spuse domol 
sunt mai ascultate decât strig tul unui 
st pân între nebuni.  
18. În elepciunea este mai de pre  decât 
armele de lupt  ; dar o singur  gre eal  
nimice te mult bine.  

Iosua 7, 25.  
CAP. 10 
Urm rile nedrept ii omene ti i ale 
trând viei. 
1. O musc  moart  stric  amestecul de 
untdelemn al celui ce preg te te miresme 
; pu in  nebunie stric  pre ul la mult  
în elepciune.  

1 Cor. 3, 18.  
2. Inima celui în elept este la dreapta lui, 
iar inima celui nebun la stânga.  
3. La fel celui nebun când merge pe drum 
îi lipse te dreapta pricepere, iar toat  
lumea zice : «E nebun !»  
4. Dac  mânia st pânitorului se ridic  
împotriva ta, nu te clinti din locul t u. 

ci firea domoal  înl tur  mari 
neajunsuri.  

Ps. 37, 1.  
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5. Am mai luat seama la înc  un r u de 
sub soare, ca o gre eal  care porne te de 
la st pânitor :  
6. Nebunul este ridicat la dreg torii 
înalte, iar cei vrednici stau în locuri de 
jos.  
7. Am v zut robi c ri pe cai i c petenii 
mergând ca robii pe jos.  
8. Cel ce sap  o groap  poate s  cad  în 
ea i cel ce d râm  un zid poate fi mu cat 
de arpe.  

Ps. 7, 15; 56, 9. Pild. 26, 27. Sir. 27, 27.  
9. Cel ce sf râm  pietre se poate r ni cu 
ele, iar cel ce despic  lemne se 
primejduie te.  
10.  Dac  o  unealt  s-a  tocit  i  nu  a  fost  
ascu it , trebuie s  îndoim puterile, dar 
în elepciunea are ca parte izbânda.  
11. Dac arpele mu  înainte de a fi 
descântat, atunci descânt torul nu are nici 
un folos.  
12. Graiurile gurii celui în elept sunt har, 
iar buzele celui nebun îl doboar .  

Sir. 21, 27. Col. 4, 6.  
13. Începutul cuvintelor gurii lui este 
prostia, iar sfâr itul graiului lui nebunie 
curat .  
14. Nebunul spore te vorbele. Omul nu 
tie ce va fi dup  el, c ci cine îi va spune 

ce se va întâmpla dup  el ?  
Pild. 10, 19. Eccl. 8, 7.  

15. Munca obose te pe cel nebun ; cine 
nu tie drumul nu poate s  se duc  în 
cetate.  
16. Vai de tine, ar , care ai un copil rege 
i c peteniile tale m nânc  dis-de-

diminea  !  
Is. 3, 4; 5, 11.  

17. Fericit  e ti tu, ar , care ai rege un 
fecior de neam mare i c peteniile tale 

nânc  la vreme, ca to i oamenii, i nu 
se dau la b utur .  
18. Din pricina lenei, grinzile casei se 
las , iar când stai cu mâinile în sân, apa 
picur  în cas .  

19. Ospe ele se fac pentru a gusta 
pl cerea ; vinul învesele te via a i banii 

spund la toate.  
20. Chiar în gândul t u nu blestema pe 
rege i în c mara unde dormi nu def ima 
pe cel puternic ; c ci p rile cerului pot 

 duc  un cuvânt i neamul celor 
înaripate s  dea vorba ta pe fa .  

Ie . 22, 28.  
CAP. 11 
Aducere-aminte de moarte i de 
judecat . 
1. Arunc  pâinea ta pe ap , c ci o vei afla 
dup  multe zile.  

Luc. 6, 38; 12, 17, 33.  
2. Împarte o bucat  în apte i chiar în 
opt, c ci nu tii ce nenorocire se poate 
întâmpla în ar .  

Luc. 16, 9.  
3. Când norii se umplu de ploaie, ei se 
de art  pe p mânt. i dac  un copac cade 
la miaz zi sau la miaz noapte, unde a 

zut, acolo r mâne.  
4. Cel ce p ze te vântul nu seam , i 
cel ce se uit  la nori nu secer .  
5. Dup  cum nu tii care este calea 
vântului, cum se întocmesc oasele în 
pântecele maicii, tot a a nu cuno ti 
lucrarea lui Dumnezeu, care face toate.  

Ps. 138, 15. Ioan 3, 8.  
6. Dis-de-diminea  seam  s mân a i 
pân  seara nu odihni mâna ta, c ci nu tii 
care va izbuti, aceasta sau aceea, sau dac  
amândou  sunt deopotriv  de bune.  

Rom. 12, 11.  
7. i lumina este dulce i pl cut este 
ochilor s  priveasc  soarele.  

Mat. 20, 33.  
8. Chiar dac  ar tr i mul i ani, omul s  se 
bucure de toate i s i aduc  aminte de 
zilele cele din întuneric, c ci multe vor fi. 
Tot ce se întâmpl  este de ert ciune.  

Iov 10, 21.  
9. Bucur -te, omule, cât e ti tân r i 
inima ta s  fie vesel  în zilele tinere ii 
tale i mergi în c ile inimii tale i dup  
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ce- i arat  ochii t i, dar s tii c , pentru 
toate acestea, Dumnezeu te va aduce la 
judecata Sa. Alung  necazul din inima ta 
i dep rteaz  suferin ele de trupul t u, 
ci copil ria i tinere ea sunt 

de ert ciune.  
2 Tim. 2, 22.  

CAP. 12 
Vârsta b trâne ii i sfâr itul vie ii. 
1. Adu- i aminte de Ziditorul t u în zilele 
tinere ii tale, înainte ca s  vin  zilele de 
restri te i s  se apropie anii despre care 
vei zice : «N-am nici o pl cere de ei !...»  
2. Înainte ca s  se întunece soarele i 
lumina i luna i stelele i ca norii s  mai 
vin  dup  ploaie ;  

Fac. 27, 1; 48, 10.  
3. Atunci este vremea când str jerii casei 
tremur i oamenii cei tari se încovoaie la 

mânt i cele ce macin  nu mai 
lucreaz , c ci sunt pu ine la num r i 
privitoarele de la ferestre se întunec  ;  
4.  i  se închid por ile care dau spre uli  
i se domole te huruitul morii i te scoli 

la ciripitul de diminea  al p rii i se 
potolesc toate cânt re ele ;  

2 Reg. 19, 35.  
5.  i  te  temi  s  mai  urci  colina  i  
spaimele pândesc în cale i capul se face 
alb ca floarea de migdal i l custa 
sprinten  se face grea i to i mugurii s-au 
deschis, fiindc  omul merge la loca ul 

u de veci i bocitoarele dau târcoale pe 
uli  ;  

Iov 1, 21.  

6. Mai înainte ca s  se rup  funia de 
argint i s  se sparg  vasul de aur i s  se 
strice ulciorul la izvor i s  se sf râme 
roata fântânii,  
7. i ca pulberea s  se întoarc  în p mânt 
cum a fost, iar sufletul s  se întoarc  la 
Dumnezeu, Care l-a dat.  

Fac. 3, 19; 18, 27. Ps. 145, 3-4. Evr. 12, 9.  
8. De ert ciunea de ert ciunilor, a zis 
Ecclesiastul, toate sunt de ert ciuni !  

Eccl. 1, 2.  
9. i pe lâng  c  Ecclesiastul a fost un 
în elept, el a mai înv at pe popor 
cuno tin a i a cercetat i a privit cu luare 
aminte i a cules multe pilde.  

3 Reg. 4, 32.  
10. Ecclesiastul s-a str duit s  g seasc  
sfaturi folositoare i îndrum ri adev rate 
i s  le scrie întocmai.  

11. Cuvintele celor în elep i sunt ca 
boldurile de îmboldit dobitoacele i ca 
ni te cuie înfipte i ascu ite i sunt date 
de un P stor.  
12. i peste toate acestea, fiul meu, s  fii 
cu luare aminte : scrisul de c i este f  
sfâr it, iar înv tura mult  este oboseal  
pentru trup.  
13.  Iat  pe  scurt  ;  tot  ceea  ce  ai  auzit  
aceasta este : Teme-te de Dumnezeu i 

ze te poruncile Lui ! Acesta este lucru 
cuvenit fiec rui om.  

Deut. 6, 2. 1 Tim. 1, 5.  
14. C ci Dumnezeu va judeca toate 
faptele ascunse, fie bune, fie rele.  

Eccl. 3, 17. Rom. 2, 16. 2 Cor. 5, 10.  
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CÂNTAREA CÂNT RILOR 
 

CAP. 1 
Iubirea între mire i mireas . 
1. S rut -m  cu s rut rile gurii tale, c  

rut rile tale sunt mai bune ca vinul.  
Cânt. 4, 10. Ef. 5, 32.  

2. Miresmele tale sunt balsam mirositor, 
mir v rsat este numele t u ; de aceea 
fecioarele te iubesc.  

Ps. 44, 8. 2 Cor. 2, 14.  
3. R pe te-m , ia-m  cu tine ! Hai s  
fugim ! - Regele m-a dus în c rile sale 
: ne vom veseli i ne vom bucura de tine. 

i vom pream ri dragostea mai mult 
decât vinul. Cine te iube te, dup  dreptate 
te iube te !  

Ps. 44, 9.  
4. Neagr  sunt, fete din Ierusalim, dar 
frumoas , ca s la urile lui Chedar, ca i 
corturile lui Solomon.  

Ps. 44, 15; 119, 5.  
5. Nu v  uita i c  sunt negricioas  c  doar 
soarele m-a ars. Fiii maicii mele s-au 
mâniat, trimisu-m-au s  le p zesc viile, 
dar via mea nu mi-am p zit-o !  

Apoc. 7, 16.  
6. Spune-mi dar, iubitul meu, unde- i 
pa ti tu oile ? Unde popose ti tu la 
amiaz  ? De ce oare s  r cesc zadarnic 
pe la turmele tovar ilor t i ?  

Cânt. 3, 1. Ioan 1, 41.  
7. Dac  nu tii unde, tu cea mai frumoas  
între femei, ine atunci mereu urmele 
oilor, pa te- i mieii în preajma colibelor, 
iezii în preajma ciobanilor !  

Cânt. 5, 9.  
8. Cu un telegar înh mat la carul lui 
Faraon te aseam n eu, draga mea !  

3 Reg. 10, 28. Cânt. 2, 2. Ioan 15, 14.  
9. Frumo i se v d obrajii t i, a eza i între 
cercei  i  gâtul  t u  împodobit  cu  ire  de  

rg ritare.  
Iez. 16, 11.  

10. F uri-vom pentru tine l oare 
aurite, cu pic turi i crest turi de argint.  
11. Cât regele a stat la mas , nardul meu 
a rev rsat mireasm .  
12. Perini  de mirt este iubitul meu, care 
se ascunde între sânii mei.  
13. Iubitul meu e ciorchinele de ienup r, 
din Enghedi, de la vii cules.  

1 Reg. 24, 1. Ioan 15, 1.  
14. Cât de frumoas  e ti tu, draga mea ! 
Cât de frumoas  e ti ! Ochi de porumbi  
sunt ochii t i.  

Cânt. 4, 1.  
15. Cât de frumos e ti dragul meu ! i cât 
de dr la  e ti tu ! Paji tea de iarb  
verde ne este al nostru pat.  
16. Cedrii ne sunt acoperi  s luirii i 
ad post ne sunt chiparo ii.  
CAP. 2 
Mirele laud  frumuse ea miresei. 
1.  Eu  sunt  narcisul  din  câmpie,  sunt  
crinul de prin vâlcele.  
2. Cum este crinul între spini, a a este 
draga mea între fete.  

Is. 53, 2. Ier. 33, 15.  
3. Cum este m rul între copaci, a a este 
dragul meu printre fl i. S  stau la 
umbra m rului îmi place, dulce este rodul 
lui în gura mea !  

Ps. 90, 1. Apoc. 2, 7; 22, 2.  
4. El m-a dus în casa de osp i sus drept 
steag era iubirea.  

Ps. 35, 8.  
5. Înt ri i-m  cu vin, cu mere r cori i-m , 

 sunt bolnav  de iubire.  
6. Stânga sa este sub cap la mine i cu 
dreapta lui m  cuprinde.  

Cânt. 8, 3.  
7. V  jur, fete din Ierusalim, pe 
cerboaice, pe gazelele din câmp, nu 
trezi i  pe  draga  mea  ;  pân  nu-i  va  fi  ei  
voia !  
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Cânt. 3, 5; 5, 8.  
8. Auzi glasul celui drag ! Iat -l vine, 

ltând peste coline, trecând din munte-n 
munte.  

Ioan 10, 4, 19.  
9. Ca o gazel  e iubitul meu sau e ca un 
pui de cerb ; iat -l la noi pe prisp , iat -l 
prive te pe fereastr , printre gratii iat -l 
se uit .  
10. i începe s -mi vorbeasc  : Scoal , 
draga mea, i vino !  
11. Iarna a trecut, ploaia a încetat.  
12. Flori pe câmp s-au ar tat i a sosit 
vremea cânt rii, în arin  glas de turturea 
se aude.  
13. Smochinii î i dezvelesc mugurii i 
florile de vie v zduhul parfumeaz . 
Scoal , draga mea, i vino !  

Luc. 21, 30.  
14. Porumbi a mea, ce-n cr turi de 
stânc , la loc pr stios te-ascunzi, arat -
i fa a ta ! Las -m  s i aud glasul ! C  

glasul t u e dulce i fa a ta pl cut .  
Cânt. 1, 15; 6, 9; 8, 13. Mat. 10, 16.  

15. Prinde i vulpile, prinde i puii lor, ele 
ne stric  viile, c  via noastr  e acum în 
floare.  

Iez. 13, 4. Luc. 13, 32.  
16. Iubitul meu este al meu i eu sunt a 
lui. El printre crini î i pa te mieii.  

Cânt. 6, 2; 7, 11.  
17. Pân  nu se r core te ziua, pân  nu se-
ntinde umbra serii, vino, dragul meu, 

ltând ca o c prioar , ca un pui de cerb, 
peste mun ii ce ne despart.  

Cânt. 4, 6.  
CAP. 3 
Mireasa arat  iubirea sa c tre mire. 
1. Noaptea-n pat l-am c utat pe dragul 
sufletului meu, l-am c utat, dar, iat , nu 
l-am mai aflat.  

Is. 55, 6.  
2. Scula-m -voi, mi-am zis, i-n târg voi 
alerga, pe uli e, prin pie e, am nun it voi 

uta pe dragul sufletului meu. L-am 
utat, nu l-am mai aflat.  

Cânt. 5, 6.  
3. Întâlnitu-m-am cu paznicii, cei ce 
târgul str juiesc ; «N-a i v zut, zic eu, pe 
dragul sufletului meu ?»  

Cânt. 6, 7. Is. 62, 6. Iez. 3, 17. Evr. 13, 7.  
4. Dar abia m-am desp it de ei i iat , 
eu l-am g sit, pe cel iubit ; apucatu-l-am 
atunci i nu l-am mai l sat, pân  nu l-am 
dus  la  mama  mea,  pân  nu  l-am  dus  în  
casa ei.  

Mat. 7, 7. Ioan 20, 20. Gal. 5, 26.  
5. V  jur, fete din Ierusalim, pe 
cerboaice, pe gazelele din câmp, nu 
trezi i pe draga mea, pân  nu-i va fi ei 
voia !  

Cânt. 2, 7.  
6. Cine este aceea care se ridic  din 
pustiu, ca un stâlp de fum, par-c-ar arde 
smirn i t mâie, par-c-ar arde miresme 
iscusit g tite ?  

Cânt. 8, 5.  
7. Iat-o, este ea, lectica lui Solomon, 
înconjurat  de aizeci de voinici, viteji 
falnici din Israel.  
8. To i sunt înarma i, la r zboi deprin i. 
Fiecare poart  sabie la old, pentru orice 
întâmplare i fric  de noapte.  

Ps. 90, 5.  
9. Regele Solomon i-a f cut tron de 
nunt  din lemn de cedru din Liban.  
10. Stâlpii lui sunt de argint, pere ii de 
aur curat, patul e de purpur , iar 
acoperi ul este de scumpe ales turi ; 
darul dragostei alese a fetelor din 
Ierusalim.  
11. Ie i, fetele Sionului, privi i pe 
Solomon încoronat, cum a lui maic  l-a 
încununat, în ziua s rb toririi nun ii lui, 
în ziua bucuriei inimii lui !  

Mat. 22, 2.  
CAP. 4 
Frumuse ea miresei. 
1. Cât de frumoas  e ti tu, draga mea, cât 
de frumoas  e ti ! Ochi de porumbi  ai, 
umbriri de negrele- i sprâncene, p rul t u 
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turm  de capre pare, ce din mun i, din 
Galaad coboar .  

Cânt. 1, 14-15; 6, 3.  
2. Din ii  t i  par turm  de oi tunse, ce ies 
din sc ld toare f când dou iruri strânse 
i neavând nici o tirbitur .  

3. Cordelu e purpurii sunt ale tale buze i 
gura ta-i încânt toare. Dou  jum i de 
rodii par obrajii t i sub v lul t u cel 
str veziu.  

Col. 4, 6.  
4.  Gâtul  t u  e  turnul  lui  David,  menit  s  
fie cas  de arme : mii de scuturi atârn  
acolo i tot scuturi de viteji.  

Cânt. 7, 5. Mih. 4, 8.  
5. Cei doi sâni ai t i par doi pui de 

prioar , doi iezi care pasc printre crini.  
Cânt. 7, 4.  

6. Pân  nu se r core te ziua, pân  nu se-
ntinde umbra serii, voi veni la tine, colin  
de mirt, voi veni la tine, munte de t mâie.  

Cânt. 2, 17.  
7. Cât de frumoas  e ti tu, draga mea, i 

 nici o pat .  
Ef. 5, 27.  

8. Vino din Liban, mireasa mea, vino din 
Liban cu mine ! Degrab  coboar  din 
Amana, din Senir i din Hermon, din 
culcu ul leilor i din mun i cu leoparzi !  

Is. 49, 18; 61, 10.  
9.  Sora  mea,  mireasa  mea,  tu  mi-ai  robit  
inima numai c-o privire a ta i cu colanu-
i de la sân.  

10. Cât de dulce, când dezmierzi, e ti tu 
sora mea mireas  ; i mai dulce decât 
vinul este mângâierea ta. i mireasma ta 
pl cut  este mai presus de orice mir.  

Cânt. 1, 1.  
11. Ale tale buze miere izvor sc, iubito, 
miere curge, lapte curge, de sub limba ta ; 
mirosul îmbr mintei tale e mireasm  
de Liban.  

Is. 52, 1. Mat. 12, 34. 1 Petr. 2, 2.  
12. E ti gr din  încuiat , sora mea, 
mireasa mea, fântân  acoperit i izvor 
pecetluit.  

Is. 58, 11.  

13. Vl starele tale cl desc un paradis de 
rodii cu fructe dulci i minunate, având 
pe margini arbu ti care revars  miresme :  
14. Nard, ofran i scor oar  cu trestie 
mirositoare, cu felurime de copaci, ce 

mâie l crimeaz , cu mirt i cu aloe i cu 
arbu ti mirositori.  
15. În gr din -i o fântân , un izvor de ap  
vie i pâraie din Liban.  

Ioan 7, 38.  
16. Scoal  vânt de miaz noapte, vino 
vânt de miaz zi, sufla i prin gr dina mea 
i miresmele-i stârni i ; iar iubitul meu s  

vin , în gr dina sa s  intre i din roadele 
ei scumpe s  culeag , s  m nânce.  

Luc. 19, 5. Ioan 16, 8. Fapt. 2, 2.  
CAP. 5 
Frumuse ea mirelui 
1. Venit-am în gr dina mea, sora mea, 
mireasa mea ! Strâns-am miruri aromate, 
miere am mâncat din faguri, vin i lapte 
am b ut. Mânca i i be i, prieteni, fi i be i 
de dragoste, iubi ii mei !  

Fac. 43, 34. Ps. 21, 29; 35, 8. Is. 25, 5.  
2. De dormit dormeam, dar inima-mi 
veghea. Auzi glasul celui drag ! El la u  

tând zice : Deschide-mi, surioar , 
deschide-mi, iubita mea, porumbi a mea, 
curata mea, capul îmi este plin de rou i 

rul ud de vlaga nop ii.  
Cânt. 2, 10. Apoc. 3, 20.  

3. Haina eu mi-am dezbr cat, cum s-o-
mbrac eu iar ? Picioarele mi le-am sp lat, 
cum s  le murd resc eu iar ?  
4. Iubitul mâna pe fereastr  a întins i 
inima mi-a tres rit.  
5.  Iute  s -i  deschid  m-am  ridicat,  din  
mân  mir mi-a picurat, mir din degete 
mi-a curs pe închiz toarea u ii.  
6. Celui drag eu i-am deschis, dar iubitul 
meu plecase ; sufletu-mi încremenise, 
când cel drag mie-mi vorbise ; iat  eu l-
am c utat, dar de-aflat nu l-am aflat ; pe 
nume l-am tot strigat, dar r spuns nu mi 
s-a dat.  
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Cânt. 3, 1-2.  
7. Întâlnitu-m-au str jerii, cei ce târgul 
str juiesc, m-au izbit i m-au r nit i 

lul mi l-au luat, cei ce zidul îl p zesc.  
Ps. 68, 30.  

8. Fete din Ierusalim, v  jur : De-ntâlni i 
pe  dragul  meu,  ce  s -i  spune i  oare  lui  ?  

-s bolnav  de iubire.  
Cânt. 2, 7.  

9. Ce are iubitul t u mai mult ca al ii, o 
tu, cea mai frumoas -ntre femei ? Cu cât 
iubitul  t u  e  mai  ales  ca  al i  iubi i,  ca  s  
ne rogi a a cu jur mânt ?  
10.  Iubitul  meu  e  alb  i  rumen,  i  între  
zeci de mii este întâiul.  

Is. 63, 1.  
11. Capul lui, aur curat ; p rul lui, p r 
ondulat, negru-nchis, pan  de corb.  
12. Ochii lui sunt porumbei, ce în lapte 
trupu- i scald , la izvor stând mul umi i.  

Cânt. 4, 1.  
13. Trandafir mirositor sunt obrajii lui, 
strat de ierburi aromate. Iar buzele lui, la 
fel cu crinii ro ii, în mir mirositor sunt 
sc ldate.  

Ps. 44, 3.  
14. Bra ele-i sunt drugi de aur cu topaze 
împodobite ; pieptul lui e scut de filde  
cu safire ferecat.  
15. Stâlpi de marmur  sunt picioarele lui, 
pe temei de aur a ezate. Înf area lui e 
ca Libanul i e m re  ca cedrul.  

Apoc. 10, 1.  
16. Gura lui e negr it de dulce i totul 
este în el fermec tor ; iat  cum este al 
meu iubit, fiice din Ierusalim, iat  cum 
este al meu mire !  

Luc. 4, 22.  
CAP. 6 
Iar i se laud  frumuse ea miresei. 
1.  Unde  s-a  dus  iubitul  t u,  cea  mai  
frumoas -ntre femei ? Unde-a plecat al 

u iubit, ca s -l c ut m i noi cu tine ?  
2. Iubitul meu în gr dina lui s-a dus, în 
straturi d-aromate pline, s i pasc  turma 
acolo i crini frumo i s-adune.  

Cânt. 5, 9.  
3. Eu a iubitului meu sunt i el este al 
meu, el printre crini î i pa te iezii.  

Cânt. 2, 16.  
4. Frumoas  e ti, iubita mea, frumoas  

ti ca Tir a i ca Ierusalimul drag , dar 
ca i oastea în r zboi temut .  

Iez. 16, 14. 2 Cor. 10, 4. Ef. 6, 10.  
5. Întoarce- i ochii de la mine, c  ei de tot 

 scot din fire.  
6. P rul t u turme de capre pare, ce din 
mun i, din Galaad coboar . Din ii t i par 
turm  de oi tunse, ce din sc ld toare ies, 

când dou iruri strânse i neavând nici 
o tirbitur .  

Cânt. 4, 2.  
7. Dou  jum i de rodii par obrajii t i, 
sub v lul t u cel str veziu.  

Cânt. 4, 3.  
8. Solomon are aizeci de regine i 
optzeci de concubine, iar fecioare 
socoteala cine le-o mai ine !  

2 Cor. 11, 2.  
9. Dar ea e numai una, porumbi a mea, 
curata mea ; una-i ea la a ei mam , 
singur  n scut  în cas . Fetele când au 

zut-o, laude i-au în at, iar reginele i 
concubinele osanale i-au cântat.  

Cânt. 2, 14. 1 Cor. 6, 16. Ef. 4, 5; 5, 26.  
10. Cine-i aceasta, ziceau ele, care ca 
zarea str luce te i ca luna-i de frumoas , 
ca soarele-i de luminoas i ca oastea de 

zboi temut  ?  
Cânt. 3, 6.  

11. La gr dina nucilor m-am dus, ca s  
d verdea a v ii, dac  a dat vita de vie i 

dac  merii au înflorit.  
12. i nu tiu cum s-a petrecut, c  a mea 
inim  m-a dus la o tirea de r zboi a 
viteazului meu neam.  
CAP. 7 
Frumuse ea Sulamitei. 
1. Întoarce-te, Sulamita ! Întoarce-te, fa a 

i-o privim ! Ce privi i  la Sulamita,  ca 
la hora din Mahanaim ?  

Ef. 6, 11.  
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2. Cât de frumoase sunt, domni , 
picioarele tale în sandale ! Rotund -i 
coapsa ta, ca un colan, de me ter iscusit 
lucrat.  

Filip. 1, 27.  
3. Sânul t u e cup  rotunjit , pururea de 
vin t mâios plin  ; trupul t u e snop de 
grâu, încins frumos cu crini din câmp.  
4. Cei doi sâni ai t i par doi pui de 

prioar , par doi pui gemeni ai unei 
gazele.  

Cânt. 4, 5.  
5.  Gâtul  t u  e  stâlp  de  filde  ;  ochii  t i  
sunt parc  iezerele din He bon, de la 
poarta Bat-Rabim. Nasul t u este ca 
turnul din Liban, ce prive te spre 
Damasc.  

Cânt. 4, 4.  
6. Capul t u este m re  cum e Carmelul, 
iar  p rul  i-e  de  purpur  ;  cu  ale  lui  
mândre uvi e ii un rege în robie.  

Ef. 1, 22-23. 1 Tes. 5, 8.  
7. Cât de frumoas  e ti i atr toare, 
prin dr ia ta, iubito !  

Is. 61, 10.  
8. Ca finicul e ti de zvelt i sânii t i par 
struguri atârna i în vie.  

Ps. 91, 12.  
9. În finic eu m-a  sui - ziceam eu - i de-
ale lui crengi m-a  apuca, sânii t i mi-ar 
fi drept struguri, suflul gurii tale ca 
mirosul de mere.  

Filip. 1, 11.  
10. S rutarea ta mai dulce-ar fi ca vinul, 
ce-ar curge din bel ug spre-al t u iubit, 
ale lui buze-nfl rate potolind.  
11. Eu sunt a lui, a celui drag. El dorul 
meu îl poart .  

Cânt. 2, 16.  
12. Hai, iubitul meu, la câmp, hai la ar  

 petrecem !  
Mat. 9, 35; 13, 38.  

13. Mâine hai la vie s  vedem dac  a dat 
vi a de vie, merii de-au înmugurit, de-s 
aproape de-nflorit. i acolo î i voi da 
dezmierd rile mele.  

Is. 5, 7.  

14. Mandragorele miresme vars i la noi 
acas  sunt multe fructe vechi i noi pe 
care, iubitul meu, pentru tine le-am 

strat.  
Fac. 30, 14. Mat. 13, 52.  

CAP. 8 
Dragostea cea des vâr it  
1.  O,  de  mi-ai  fi  fost  tu  fratele  meu i  s  
fi supt la sânul mamei mele, atunci pe 
uli  de te-ntâlneam, cu drag, prelung te 

rutam i nimeni nu-ndr znea osândei s  
 dea.  

2. Te-a  fi luat i-n casa mamei te-a  fi 
dus, în casa celei ce m-a n scut ; tu 
graiuri dulci mi-ai fi spus i eu cu drag i-

 fi dat vin bun i must de rodii.  
Cânt. 3, 4.  

3. Stânga sa este sub capul meu i cu 
dreapta-i m  cuprinde.  

Cânt. 2, 6.  
4. Fete din Ierusalim, v  jur pe 
cerboaicele i gazele din câmp, nu trezi i 
pe draga mea pân  nu-i va fi ei voia !  

Cânt. 3, 5.  
5. Cine se înal  din pustiu, sprijinit  de-
al s u drag ? Sub m rul acesta am trezit 
iubirea ta, aici unde te-a n scut i i-a dat 
lumina zilei mama ta.  

Cânt. 3, 6. Mat. 8, 25; 12, 49. 1 Petr. 5, 10. Gal. 4, 19.  
6. Ca pecete pe sânul t u m  poart , 
poart -m  pe mâna ta ca pe o br ar  ! C  
iubirea ca moartea e de tare i ca iadul de 
grozav  este gelozia. S ge ile ei sunt 

ge i de foc i flac ra ei ca fulgerul din 
cer.  

Ier. 22, 24. 2 Tim. 2, 12.  
7. Marea nu poate stinge dragostea, nici 
râurile s-o potoleasc  ; de-ar da cineva 
pentru iubire toate comorile casei sale, cu 
dispre  ar fi respins acela.  

Rom. 8, 35, 39.  
8. Avem o mic  surioar , care sâni nu are 
înc . Ce-am face cu sora noastr , când ea 
ar fi pe it  ?  
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9. Zid de piatr  de-ar fi ea, coroan  de 
argint i-am face ; iar u  dac-ar fi, cu 
lemn de cedru am c ptu i-o.  
10. Zid sunt eu acum i sânii mei sunt 
turnuri ; drept aceea în ochii lui eu am 
aflat pacea.  
11. Solomon avea o vie pe coasta Baal-
Hamon ; el a dat via lucr torilor, s-o 
lucreze i s -i dea fiecare la rod o mie de 
sicli de argint.  

Eccl. 2, 4. Mat. 21, 33-34. Marc. 12, 1.  

12. Via mea este la mine acas  ; mia de 
sicli  s  fie  a  ta,  Solomoane,  i  dou  sute  
numai pentru cei ce p zesc roadele ei !  

Is. 5, 1.  
13. O, tu, ce în gr dini s luie ti, 
prietenii vor s i asculte glasul ; f -m  

-l aud i eu cu ei !  
14. Fugi degrab, iubitul meu, sprinten ca 
o c prioar  fii, fii ca puiul cel de cerb, 
peste mun ii cei îmb ls ma i !  

Cânt. 2, 9, 17
.  
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ISAIA 
 

CAP. 1 
Proorocia lui Isaia despre adev ratele 
jertfe. 
1.  Vedenia  lui  Isaia,  fiul  lui  Amos,  pe  
care a v zut-o despre Iuda i Ierusalim, în 
vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz i Iezechia, 
regii lui Iuda.  
2. Ascult , cerule, i ia aminte, 

mântule, c  Domnul gr ie te : Hr nit-
am feciori i i-am crescut, dar ei s-au 

zvr tit împotriva Mea.  
Deut. 30, 19; 32, 1. Mih. 1, 2.  

3. Boul î i cunoa te st pânul i asinul 
ieslea domnului s u, dar Israel nu M  
cunoa te ; poporul Meu nu M  pricepe.  

Deut. 32, 6.  
4. Vai ie neam p tos, popor împov rat 
de nedreptate, soi r u, fii ai pieirii ! Ei au 

sit pe Domnul, t duit-au pe Sfântul 
lui Israel, întorsu-I-au spatele.  

Is. 30, 9; 57, 3. Dan. 9, 5.  
5. Pe unde s  mai fi i lovi i voi, cei ce 
mereu v  r zvr ti i ? Tot capul v  este 
numai r ni i toat  inima sl nogit .  

Ier. 2, 30; 4, 19; 5, 3.  
6. Din cre tet pân  în t lpile picioarelor 
nu-i nici un loc s tos ; totul este numai 
pl gi, vân i i r ni pline de puroi, 
necur ate, nemuiate cu untdelemn i 
nelegate.  

Deut. 28, 35.  
7. ara voastr  este pustiit , cet ile 
voastre arse cu foc, arinile voastre le 

nânc  str inii înaintea ochilor vo tri, 
totul este pustiit, ca la nimicirea 
Sodomei.  

Deut. 28, 51-52. Is. 5, 5. Luc. 13, 35.  
8. Sionul ajuns-a ca o colib  într-o vie, ca 
o coverc  într-o bost rie, ca o cetate 
împresurat  !  

9. Dac  Domnul Savaot nu ne-ar fi l sat 
o r , am fi ajuns ca Sodoma i ne-
am fi asem nat cu Gomora.  

Fac. 19, 24. Ier. 23, 14. Plâng. 3, 22. Rom. 9, 29.  
10. Asculta i cuvântul Domnului, voi 
conduc tori ai Sodomei, lua i aminte la 
înv tura Domnului, voi popor al 
Gomorei !  
11. Ce-mi folose te mul imea jertfelor 
voastre ?, zice Domnul. M-am s turat de 
arderile de tot cu berbeci i de gr simea 
vi eilor gra i i nu mai vreau sânge de 
tauri, de miei i de api !  
Ps. 15, 4. Pild. 15, 8. Is. 66, 3. Ier. 6, 20. Os. 8, 13. Am. 5, 

21-22. Mal. 1, 10. Sir. 35, 4. Evr. 7, 18.  
12. Când venea i s  le aduce i, cine vi le 
ceruse ? Nu mai c lca i în curtea 
templului Meu !  

Ier. 7, 22.  
13. Nu mai aduce i daruri zadarnice ! 

mâierile Îmi sunt dezgust toare ; lunile 
noi, zilele de odihn i adun rile de la 

rb tori nu le mai pot suferi. Îns i 
pr znuirea voastr  e nelegiuire !  

Pild. 21, 27.  
14. Ur sc lunile noi i s rb torile voastre 
sunt pentru Mine o povar . Ajunge !  
15. Când ridica i mâinile voastre c tre 
Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, i când 
înmul i rug ciunile voastre, nu le ascult. 
Mâinile  voastre  sunt  pline  de  sânge  ;  
sp la i-v , cur i-v  !  
Ps. 5, 6. Pild. 1, 28; 15, 29. Is. 59, 3. Ier. 14, 12. Iez. 8, 18; 
23, 45. Mih. 3, 4. Mat. 6, 7. Luc. 18, 11. Ioan 9, 31. Iac. 4, 

3, 8.  
16. Nu mai face i r u înaintea ochilor 
Mei. Înceta i odat  !  
Ps. 33, 14; 36, 27. Am. 5, 14. Iac. 1, 27; 4, 8. 1 Petr. 3, 11.  
17. Înv i s  face i binele, c uta i 
dreptatea, ajuta i pe cel ap sat, face i 
dreptate orfanului, ap ra i pe v duv  !  

Ps. 81, 4.  
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18. Veni i s  ne judec m, zice Domnul. 
De vor fi p catele voastre cum e 
cârmâzul, ca z pada le voi albi, i de vor 
fi ca purpura, ca lâna alb  le voi face.  

Is. 41, 1; 43, 25; 44, 22. Ier. 2, 35. Apoc. 7, 14.  
19. De ve i vrea i de M  ve i asculta, 
bun ile p mântului ve i mânca.  

Lev 25, 18-19.  
20.  Iar  de  nu  ve i  vrea  i  nu  M  ve i  
asculta, atunci sabia v  va mânca, c ci 
gura Domnului gr ie te.  

Mal. 2, 2.  
21. Cum a ajuns ca o desfrânat  cetatea 
cea credincioas i plin  de dreptate ? 
Dreptatea locuia în ea, iar acum este plin  
de uciga i.  

Mat. 23, 34-35, 37.  
22. Argintul t u s-a pref cut în zgur i 
vinul t u este amestecat cu ap  ;  

Ier. 6, 30. Iez. 22, 18.  
23. Mai-marii t i sunt r zvr ti i i p rta i 
cu ho ii ; to i iubesc darurile i umbl  
dup  r splat . Ei nu judec  orfanul, iar 
pricina v duvei nu ajunge pân  la ei.  

Ie . 22, 22. Ier. 5, 28. Iez. 22, 25. Os. 9, 15. Zah. 7, 10.  
24. Pentru aceasta zice Domnul, 
Dumnezeul Savaot, puternicul lui Israel : 

zbuna-M -voi împotriva asupritorilor 
Mei i M  voi înt râta cu r zbunare 
asupra vr jma ilor Mei !  

Deut. 28, 63.  
25. Voi întoarce mâna Mea împotriva ta 
i  te  voi  cur i  de  toat  zgura  ta,  ca  în  

cuptor.  
Is. 1, 22. Mal. 3, 2-3.  

26. Voi întoarce judec torii t i s  judece 
ca la început i sfetnicii t i ca odinioar . 
Dup  aceasta te vei putea numi iar i 
cetate dreapt , ora  credincios.  

Ier. 33, 16.  
27. Sionul va fi r scump rat prin judecat  
i locuitorii s i care se vor întoarce la 

credin , prin dreptate.  
28. Domnul va zdrobi pe cei r zvr ti i, 
iar cei ce au p sit pe Domnul vor fi 
nimici i.  

Iov 31, 3. Ps. 1, 6.  

29. Ei vor fi ru ina i pentru dumbr vile 
sfinte pe care le-au îndr git i se vor ro i 
la fa  din pricina gr dinilor pe care le-au 
ales.  

Is. 65, 3. Os. 4, 13.  
30. Vor fi ca un stejar ale c rui frunze 
cad i ca o gr din  f  nici un strop de 
ap .  

Ps. 1, 3. Ier. 17, 6.  
31. Cel puternic va fi ca puzderiile de 
câl i i faptele lui ca o leas  de m cini. 

i  aceia  i  aceasta  vor  arde  laolalt i  
nimeni nu va putea s -i sting .  

Am. 5, 6. Mal. 3, 19.  
CAP. 2 
Proorocie despre Iuda i Ierusalim. 
1. Vedenia pe care a v zut-o Isaia, fiul lui 
Amos, pentru Iuda i Ierusalim.  
2. Fi-va în vremurile cele de pe urm , c  
muntele templului Domnului va fi înt rit 
peste vârfurile mun ilor i se va ridica pe 
deasupra dealurilor. i toate popoarele 
vor curge într-acolo.  

Is. 56, 7. Ier. 3, 17. Mih. 4, 1. Mat. 8, 11.  
3. Multe popoare vor veni i vor zice : 
«Veni i s  ne suim în muntele Domnului, 
în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El s  
ne înve e c ile Sale i s  mergem pe 

rile Sale». C ci din Sion va ie i legea 
i cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim.  

Ps. 134, 21. Ier. 31, 6. Mih. 4, 2. Zah. 8, 21-22; 14, 16. 
Marc. 16, 15. Luc. 13, 29. Ioan 4, 22.  

4. El va judeca neamurile i la popoare 
 de num r va da legile Sale. Preface-

vor s biile în fiare de pluguri i l ncile 
lor în cosoare. Nici un neam nu va mai 
ridica sabia împotriva altuia i nu vor mai 
înv a r zboiul.  
Is. 11, 3. Mih. 4, 3. Ioil 4, 10. Zah. 8, 22; 9, 10. Luc. 2, 14. 

Ioan 4, 27.  
5. Voi, cei din casa lui Iacov, veni i s  
umbl m în lumina Domnului !  
6. Tu ai lep dat neamul T u, casa lui 
Iacov. Ea este plin  de vr jitori i de 
magi ca Filistenii i ea face leg mânt cu 
cei de alt neam.  
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Ier. 12, 7. Iez. 5, 6.  
7. P mântul ei este plin de aur i de 
argint, de comori f  num r, p mântul ei 
este plin de cai i de c ru e f  sfâr it.  
8.  P mântul  ei  este  plin  de  idoli  i  
locuitorii se închin  la lucrul mâinilor lor, 
înaintea celor f cu i de degetele lor.  

Is. 44, 10. Ier. 2, 28.  
9.  i  omul  va  fi  umilit  i  muritorul  va  fi  
pogorât i Tu nu-i vei ierta !  
10. Intra i în cr turile stâncilor i 
ascunde i-v  în pulbere, din pricina fricii 
de Dumnezeu, de str lucirea slavei Lui.  

Ier. 23, 24. Am. 9, 2.  
11. Ochii celui mândru vor fi smeri i, 
mândria celor de rând va fi pogorât i 
numai Domnul în ziua aceea va fi ridicat 
în sl vi,  

Is. 5, 15.  
12. C  Domnul Savaot va avea ziua Lui, 
se va ridica împotriva a tot ceea ce este 
mândru i seme i-l va pogorî.  

Ier. 46, 10. Ioil 2, 1, 10. Mal. 3, 19.  
13. Împotriva tuturor cedrilor Libanului 
i stejarilor celor înal i ai Vasanului.  

14. Împotriva tuturor mun ilor înal i i 
colinelor celor mândre.  

Is. 41, 15. Zah. 4, 7.  
15. Împotriva tuturor turnurilor ridicate 
sus i zidurilor înt rite.  

Is. 30, 25.  
16. Împotriva tuturor cor biilor 
Tarsisului i lucrurilor de pre .  
17. Mândria omului va fi pogorât i 
seme ia celor muritori va fi smerit  ; în 
ziua aceea numai Domnul va fi înalt ;  

Is. 5, 15-16. În el. 6, 6.  
18. i to i idolii vor pieri.  
19. Iar oamenii vor intra în scorburile 
stâncilor, în pr stiile i în cr turile 

mântului, de frica Domnului i de 
str lucirea slavei Lui, când va veni El ca 

 loveasc  p mântul.  
Os. 10, 8. Luc. 23, 30. Apoc. 6, 16; 9, 6.  

20. În ziua aceea idolii de argint i de aur, 
pe care omul i-a f cut ca s  li se închine, 

vor fi p si i ca s  fie s la obolanilor i 
liliecilor.  

Is. 31, 7. Mih. 5, 12.  
21. Iar el va intra în cr turile stâncilor 
i în pr stiile mun ilor, de frica 

Domnului i de str lucirea slavei Lui, 
când va veni El ca s  loveasc  p mântul.  
22. Nu mai n jdui i în omul cel 
muritor, în n rile c ruia nu este decât o 
suflare ! Oare, ce putere are el ?  

2 Paral. 35, 21. Iov 27, 3.  
CAP. 3 
Pedeapsa mândriei i a podoabelor 
de arte. 
1. Iat , Domnul Dumnezeu Savaot va lua 
din Ierusalim i din Iuda orice sprijin i 
orice ajutor, orice hran  de pâine i orice 
sprijin de ap ,  

Iez. 4, 16; 5, 16.  
2. Pe viteaz i pe omul de lupt , pe 
judec tor i pe prooroc, pe prezic tor i 
pe b trân ;  
3. Pe c petenia peste cincizeci, pe 
sf tuitor, pe în elept, pe fermec tor i pe 
ghicitor.  

4 Reg. 24, 14.  
4. Voi pune b ie i c petenii peste ei i 
copiii vor domni peste aceia.  

Eccl. 10, 16.  
5. În popor se vor strâmtora unul pe altul 
i fiecare va împila pe aproapele s u ; cel 

tân r se va purta obraznic cu cel b trân i 
cel de neam r u cu cel de neam bun.  

Iez. 22, 29.  
6. Atunci va alerga omul la fratele s u, în 
casa tat lui s u, i-i va zice : Tu mai ai o 
hain , fii c petenie peste noi i s  fie 
aceste d râm turi sub mâna ta.  

Zah. 14, 13.  
7. Iar acela cu jur mânt se va lep da, 
zicând : «Nu pot vindeca r nile poporului 
! N-am în casa mea nici pâine, nici hain , 
nu m  face i conduc tor peste popor !»  

Ie . 15, 26.  
8. Ierusalimul va ajunge d râm tur i 
Iuda este gata s  cad , c ci limba lor i 
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gândurile lor sunt împotriva Domnului i 
dispre uiesc privirea slavei Lui.  
9. Înf area lor m rturise te împotriva 
lor, c ci ei î i v desc p catele lor ca 
Sodoma, în loc s  fie ascund . Vai de ei ! 

ci ei i-au f cut loru i r u...  
Fac. 13, 13; 18, 20. Ier. 2, 19.  

10. Fericit este omul drept, c  el va 
mânca din rodul lucrurilor lui.  

Pild. 14, 14; 18, 20. Mal. 3, 18. În el. 2, 12. Iac. 3, 18.  
11. Vai de cel r u, c  r utatea este a lui i 
va fi judecat dup  faptele lui.  

Ier. 25, 14.  
12. Poporul meu este asuprit de ni te 
copii, i femeile domnesc peste el. 
Poporul meu ! Cei care te conduc te 

cesc i te abat de la calea pe care tu 
mergi.  
13. Domnul Se ridic  la judecat i st  ca 

 judece pe poporul S u.  
Ps. 97, 9.  

14. Domnul intr  la judecat  cu b trânii 
i cârmuitorii poporului S u i zice : 

«Voi, voi a i pustiit via Mea i prada 
luat  de la cei s rmani se afl  în casele 
voastre.  

Ps. 95, 13. Marc. 12, 1. Apoc. 1, 7.  
15. Pentru ce a i zdrobit pe poporul Meu 
i a i sf râmat fa a celor s rmani ?» zice 

Domnul Dumnezeu Savaot.  
Ps. 9, 29-30. Is. 1, 21. Am. 2, 7.  

16. i mai zice Domnul : «Pentru c  
fiicele Sionului sunt atât de mândre i 
umbl  cu  capul  pe  sus  i  cu  priviri  
obraznice, cu pa i domoli, cu z ng nit de 
inele la picioarele lor,  

1 Tim. 2, 9.  
17. Domnul va ple uvi cre tetul capului 
fiicelor Sionului, Domnul va descoperi 
goliciunea lor».  
18. În ziua aceea va lua Domnul toate 
podoabele : inele, sori, luni e,  
19. Cercei, br ri, v luri,  
20. Cununi, l oare, cing toare, 
miresme, talismane,  
21. Inele, verigi de nas,  

22. Ve minte de s rb toare, mantii, 
aluri, pungi,  

23. Oglinzi, pânzeturi sub iri, turbane i 
tunici.  
24.  Atunci  va  fi  în  loc  de  miresme,  
putreziciune, i în loc de cing tori, 
frânghie, în loc de cârlion i f cu i cu 
fierul, ple uvie, în loc de ve mânt pre ios, 
zdren e, i în loc de frumuse e : pecete de 
robie.  
25. Locuitorii Sionului vor c dea de sabie 
i vitejii lui în r zboaie.  

26. Por ile fiicei Sionului vor scâr âi i se 
vor jeli i, jefuit , ea va edea despuiat  
pe p mânt.  

Plâng. 1, 4.  
CAP. 4 
Bune prevestiri. 
1. În ziua aceea apte femei se vor certa 
pentru un singur om, zicând : «Noi vom 
mânca pâinea noastr i vom purta 
ve mintele noastre. Nu cerem altceva 
decât s  purt m numele t u. Ridic  ocara 
noastr  !»  

Fac. 30, 23.  
2. În ziua aceea se va ar ta ml di a 
Domnului în podoab i în slav i 
roadele p mântului în m rire i în cinste 
pentru aceia din Israel care vor fi sc pat.  

Ier. 23, 5. Iez. 34, 29. Zah. 3, 8; 6, 12. Ioan 1, 9, 45. Fapt. 
13, 32; 26, 6. Apoc. 7, 15.  

3. R a Sionului i cei ce vor fi 
sc pat cu via  din Ierusalim se vor 
chema sfin i i oricine va fi înscris s  
tr iasc  în Ierusalim.  

Luc. 10, 20.  
4. Când Domnul va fi sp lat necur enia 
fiicelor Sionului i va fi ters f delegile 
din mijlocul lui prin duhul drept ii i al 
nimicirii,  

Iez. 24, 6. Ioan 16, 8. Ef. 5, 26.  
5. Domnul va veni pe Muntele Sionului i 
în adun rile Sale ca un nor i ca un fum 
ziua, iar noaptea ca un foc str lucitor i 
ca  o  v paie.  C  peste  tot  locul  slava  
Domnului va fi acoper mânt :  



pag. 862/1780 

Ie . 13, 21; 40, 38. Is. 10, 32. Os. 2, 14. 1 Cor. 10, 1-2.  
6. Fi-va în timpul zilei cort, care s -l 
apere de c ldur i s -l ad posteasc  de 
vreme rea i de ploaie.  

Is. 25, 4. Os. 14, 8. Mat. 7, 25.  
CAP. 5 
Via neroditoare. 
1. Vreau s  cânt pentru prietenul meu 
cântecul lui de dragoste pentru via lui. 
Prietenul meu avea o vie pe o coast  

noas .  
Ps. 143, 9. Ier. 2, 21. Mat. 21, 33. Marc. 12, 1. Luc. 20, 9. 

1 Cor. 3, 9.  
2.  El  a  s pat-o,  a  cur it-o  de  pietre  i  a  

dit-o cu vi  de bun soi. Ridicat-a în 
mijlocul ei un turn, s pat-a i un teasc. i 
avea n dejde c  va face struguri, dar ea a 

cut agurid .  
1 Ezd. 9, 9. Ier. 8, 13. Os. 10, 1. Luc. 13, 6.  

3. i acum voi, locuitori ai Ierusalimului 
i b rba i ai lui Iuda, fi i judec tori între 

mine i via mea.  
4. Ce se putea face pentru via mea i n-
am f cut eu ? Pentru ce atunci când 

jduiam s -mi rodeasc  struguri, mi-a 
rodit agurid  ?  
5. Acum v  voi face s ti i cum m  voi 
purta cu via mea : Strica-voi gardul ei i 
ea va fi pustiit , d râma-voi zidul ei i va 
fi c lcat  în picioare.  

1 Ezd. 9, 9. Ps. 79, 12. Os. 2, 14.  
6. i o voi pustii ! Nu va mai fi t iat , 
nici  s pat i  o  vor  n di  spinii  i  

riile. De asemenea i norilor le voi da 
porunc  s  nu- i mai verse ploaia peste 
ea.  

Is. 1, 30. Zah. 14, 17-18.  
7. Dar via Domnului Savaot este casa lui 
Israel, iar oamenii din Iuda sunt s direa 
Sa drag . El n jduia ca acesta s  fie un 
popor f  p cate, dar iat -l plin de 
sânge. N jduit-a s -I rodeasc  dreptate, 
dar iat  : r zvr tire.  

Ps. 79, 15.  
8. Vai vou  care cl di i cas  lâng  cas i 
gr di i arini lâng arini pân  nu mai 

mâne nici un loc, ca s  fi i numai voi 
st pânitori în ar  !  

Ps. 128, 4. Mih. 2, 2.  
9. Urechile mele au auzit de asemenea 
acest jur mânt al Domnului Savaot : «Jur 

 aceste case multe, mari i frumoase, 
vor fi pustii i nimeni nu va mai locui în 
ele.  
10. Zece pogoane de vie vor rodi un bat, 
i un homer de s mân , numai o ef ».  

11. Vai de cei ce dis-de-diminea  
alearg  dup  b uturi îmb toare ; vai de 
cei ce pân  târziu seara se înfierbânt  cu 
vin !  

Pild. 23, 30. Eccl. 10, 16. Luc. 6, 25. Ef. 5, 18.  
12. Cei care doresc, la ospe ele lor, 
chitar , harp , tob , flaut i vin ei nu iau 
în seam  faptele Domnului i nu v d 
lucrurile mâinilor Sale.  

Ps. 27, 7. Is. 28, 7. Am. 6, 5-6.  
13. Pentru aceasta poporul meu va fi dus 
în robie f  s  bage de seam , mai-marii 

i vor fi doborâ i de foame, iar gloata se 
va usca de sete !  
14. De aceea i iadul i-a m rit de dou  
ori l comia lui, c scat-a gura sa peste 

sur  ; acolo se vor coborî m rirea 
Sionului i gloatele sale, chiotele de 
veselie...  

Is. 30, 33.  
15. Omul cel muritor va fi smerit i 
umilit i ochii celor mândri vor fi 
pogorâ i.  

Is. 2, 11, 17.  
16. Dar Domnul Savaot este mare prin 
judecata Sa i Dumnezeul cel sfânt este 
sfânt prin dreptatea Sa.  
17. Oile vor pa te în voie, iar str inii se 
vor hr ni în locurile m noase, l sate de 
cei boga i.  

Is. 14, 30.  
18. Vai de cei ce î i atrag pedeapsa ca i 
cu ni te frânghii i plata p catului ca i cu 
ni te treanguri,  

Pild. 5, 22. Mih. 7, 3.  
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19. C ci ei zic : «Gr beasc  Domnul s -
i fac  lucrul S u curând, ca s  vedem i 
 se plineasc  planul Sfântului lui Israel, 

ca s -l cunoa tem».  
Ier. 17, 15. Am. 5, 18. 2 Petr. 3, 4.  

20. Vai de cei ce zic r ului bine i binelui 
u ; care numesc lumina întuneric i 

întunericul lumin  ; care socotesc amarul 
dulce i dulcele amar !  

4 Reg. 17, 9. Pild. 28, 4. Am. 6, 12.  
21. Vai de cei care sunt în elep i în ochii 
lor i pricepu i dup  gândurile lor !  

Pild. 3, 7; 26, 12. Rom. 12, 16. 1 Cor. 3, 18.  
22. Vai de cei viteji la b ut vin i me teri 
la f cut b uturi îmb toare !  

Pild. 31, 4-5. Avac. 2, 15. Sir. 31, 29.  
23. Vai de cei ce dau dreptate celui 
nelegiuit pentru mit i lipsesc de 
dreptate pe cel drept !  

Pild. 17, 15.  
24. Pentru aceasta, dup  cum paiele sunt 
mistuite de foc i iarba uscat  de fl ri, 

a r cina lor va fi topit  ca pleava i 
floarea lor va fi spulberat  precum este 
cenu a, c ci au c lcat legea Domnului 
Savaot i au nesocotit cuvântul Sfântului 
lui Israel !  

Is. 9, 17.  
25. De aceea, mânia Domnului s-a aprins 
împotriva poporului S u ! El întinde 
mâna  Sa  spre  el,  îl  love te  i  mun ii  se  
clatin . Cadavrele lor sunt ca gunoiul pe 
cale. Cu toate acestea mânia Lui nu se 
domole te i mâna Lui st  mereu întins   

Is. 9, 11; 10, 6.  
26. i va ridica steagul pentru un popor 
de departe i îl va chema de la cap tul 

mântului. Iat -l c  se zore te i vine.  
Lev 26, 25. Is. 13, 2.  

27. Nimeni din ai lui nu va obosi, nici va 
boli, nu va dormita, nici va adormi ; 
nimeni nu- i va descinge brâul i nici 
cureaua înc mintei lui nu se va rupe.  
28. S ge ile lor sunt ascu ite i arcurile 
lor gata s  trag . Copitele cailor sunt ca i 

cremenea cea tare, ro ile c ru elor sunt ca 
o furtun .  
29. Strig tul, strig t de leu, r cnesc ca 
puii de leu, mugesc i apuc  prada, i 
nimeni nu roate s-o scape.  
30. În vremea aceea fi-va împotriva lui 
un vuiet ca vuietul m rii. To i vor arunca 
privirea spre p mânt i iat  : întuneric i 
strâmtorare ; lumina se va întuneca 
întocmai ca o noapte, f  s  se mai 
iveasc  zorile !  

Iov 18, 5. Is. 8, 22. Mih. 3, 6.  
CAP. 6 
Slava Domnului. 
1. În anul mor ii regelui Ozia, am v zut 
pe  Domnul  stând  pe  un  scaun  înalt  i  

re i poalele hainelor Lui umpleau 
templul.  

Ie . 24, 10. 3 Reg. 22, 19. 2 Paral. 26, 23. Ioan 12, 41. 
Apoc. 4, 2.  

2. Serafimi st teau înaintea Lui, fiecare 
având câte ase aripi : cu dou  î i 
acopereau fe ele, cu dou  picioarele, iar 
cu dou  zburau  

Dan. 7, 9-10.  
3. i strigau unul c tre altul, zicând : 
«Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, 
plin este tot p mântul de slava Lui !»  

Ps. 71, 21-22; 98, 5. Luc. 1, 49. Apoc. 3, 7; 4, 8.  
4. Din pricina acestor strig te, por ile se 
zguduiau din ânele lor, iar templul s-a 
umplut de fum.  

Iez. 10, 4. Apoc. 15, 8.  
5. i am zis : «Vai mie, c  sunt pierdut ! 
Sunt om cu buze spurcate i locuiesc în 
mijlocul unui popor cu buze necurate. i 
pe Domnul Savaot L-am v zut cu ochii 
mei !»  

Ie . 30, 20. Deut. 5, 25. Jud. 13, 22. Dan. 10, 16.  
6. Atunci unul dintre serafimi a zburat 
spre mine, având în mâna sa un c rbune, 
pe care îl luase cu cle tele de pe 
jertfelnic.  

Evr. 13, 10.  
7. i l-a apropiat de gura mea i a zis : 
«Iat  s-a atins de buzele tale i va terge 
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toate p catele tale, i f delegile tale le 
va cur i».  

Ier. 1, 9. Dan. 10, 16.  
8. i am auzit glasul Domnului care zicea 
:  «Pe cine  îl  voi  trimite  i  cine  va  merge 
pentru Noi ?» i am r spuns : «Iat -m , 
trimite-m  pe mine !»  

1 Tim. 3, 1.  
9. i El a zis : «Du-te i spune poporului 
acestuia : Cu auzul ve i auzi i nu ve i 
în elege i, uitându-v , v  ve i uita, dar 
nu ve i vedea.  

Deut. 29, 4. Ier. 5, 21. Mat. 13, 14. Marc. 4, 12. Luc. 8, 
10. Ioan 12, 40. Fapt. 28, 26. Rom. 11, 8.  

10. C  s-a învârto at inima poporului 
acestuia i cu urechile sale greu a auzit i 
ochii s i i-a închis, ca nu cumva s  vad  
cu ochii i cu urechile s  aud i cu inima 

 în eleag i s  se întoarc  la Mine i 
-l vindec».  

Mat. 13, 15. 2 Cor. 3, 14.  
11. i am zis : «Pân  când, Doamne !» 
Atunci El mi-a r spuns : «Pân  când 
cet ile vor fi pustiite i vor r mâne f  
locuitori, i casele f  oameni i 

mântul pustiu ;  
2 Paral. 33, 11.  

12. Pân  când Domnul va izgoni pe 
oameni i pustiirea va fi mare în mijlocul 
acestei ri.  
13. i dac  va r mâne înc  unul din zece, 
i acela va fi h zit focului, ca i 

terebintul i stejarul, ale c ror trunchiuri 
sunt trântite la p mânt. Din butucul 

mas va l st ri o ml di  sfânt ».  
Is. 53, 10. Os. 2, 25. Zah. 8, 12; 13, 8.  

CAP. 7 
Soarta lui Iuda i Efraim. Na terea lui 
Emanuel din Fecioara. 
1. i a fost în zilele lui Ahaz, fiul lui 
Iotam, fiul lui Ozia, regele lui Iuda, c  s-a 
suit Re in, regele Siriei, împreun  cu 
Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, 
ca s  cuprind  Ierusalimul. i n-a izbutit 
ca s -l cuprind .  

4 Reg. 16, 5.  

2. Atunci a venit cineva s  dea de tire 
casei lui David, zicând : «Armata 
Sirienilor a t rât în Efraim». i inima 
regelui i a poporului tremura de spaim  
în ziua aceea, precum tremur  copacii 

durii din pricina vântului.  
Ps. 77, 9; 79, 2.  

3. i a gr it Domnul c tre Isaia, zicând : 
«Ie i întru întâmpinarea lui Ahaz, tu i 

ear-Ia ub, fiul t u, la cap tul canalului 
lacului celui de sus, pe drumul arinii 

lbitorului,  
Is. 36, 2.  

4. i îi vei zice : «Ia aminte, fii lini tit i 
nu te teme i inima ta s  nu se sl beasc  
din pricina acestor doi t ciuni care 
fumeg  : de iu imea mâniei lui Re in i a 
lui Aram i a fiului lui Remalia  
5. De vreme ce Aram a hot rât pustiirea 
ta, împreun  cu Efraim i cu fiul 
Remaliei, zicând :  
6.  «S  ne  suim  în  Iuda,  s -l  speriem,  s  
ne facem st pâni pe el i s  punem rege 
peste el pe feciorul lui Tabeel».  
7. A a zice Domnul Dumnezeu : 
«Aceasta nu va fi, nici nu se va împlini !  

Is. 8, 10.  
8. C ci c petenia Aramului este 
Damascul i mai mare peste Damasc este 
Re in. - Mai sunt înc aizeci i cinci de 
ani i Efraim va pieri din rândul 
popoarelor.  

Is. 8, 4.  
9. i capitala lui Efraim este Samaria i 
mai mare peste Samaria este feciorul lui 
Remalia. Dac  nu crede i, ve i fi zdrobi i 
!»  

Is. 28, 16.  
10. i Isaia mai gr i c tre Ahaz :  
11. «Cere un semn de la Domnul 
Dumnezeul t u, în adâncurile iadului sau 
în în imile cele de sus».  

Is. 38, 7. Luc. 2, 12.  
12.  i  a  spus  Ahaz  :  «Nu  voi  cere  i  nu  
voi ispiti pe Domnul !»  

Deut. 6, 16.  
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13. i a zis Isaia : «Asculta i voi cei din 
casa lui David ! Nu v  ajunge s  obosi i 
pe  oameni,  de  veni i  s  obosi i  i  pe  
Dumnezeul meu ?  
14. Pentru aceasta Domnul meu v  va da 
un semn : Iat , Fecioara va lua în pântece 
i va na te fiu i vor chema numele lui 

Emanuel.  
Mat. 1, 23. Luc. 1, 31. Ioan 1, 14, 45. Fapt. 26, 6. Gal. 4, 

4.  
15. El se va hr ni cu lapte i cu miere 
pân  în vremea când va ti s  arunce r ul 
i s  aleag  binele.  

16. C  înainte ca fiul acesta s tie s  dea 
la o parte r ul i s  aleag  binele, 

mântul de care î i este team , din 
pricina celor doi regi, va fi pustiit.  

Is. 8, 4.  
17. Dar Domnul va aduce peste tine, 
peste poporul t u i peste casa tat lui t u, 
vremuri care n-au mai venit de când 
Efraim s-a desf cut de Iuda ; va aduce pe 
regele Asiriei.  

4 Reg. 15, 29.  
18. i va fi c  în ziua aceea Domnul va 
chema mu tele care se afl  la cap tul 
Nilului - fluviul Egiptului - i albinele din 

mântul Asiriei ;  
Ps. 117, 12. Is. 5, 26.  

19. i vor veni i se vor a eza cu toate în 
ile cele pr stioase i în cr turile 

stâncilor i în toate tufi urile i în toate 
inuturile nelocuite.  

20. În vremea aceea, va rade Domnul cu 
un brici, luat de împrumut de dincolo de 
Eufrat, pe regele Asiriei, capul, p rul de 
pe trup i îi va smulge i barba.  

4 Reg. 16, 7-8.  
21. În vremea aceea, cine va hr ni o vac  
i dou  oi  

22. Va avea bel ug de unt din pricina 
mul imii laptelui i cei ce vor fi r mas în 
ar  se vor hr ni cu smântân i cu miere.  

23. În ziua aceea, unde era un loc de o 
mie de butuci pe pre  de o mie de sicli, va 
fi plin de spini i de b rii.  

Lev 26, 22.  
24. Acolo oamenii vor intra înarma i cu 
arcuri i cu s ge i, c ci toat ara va fi 
plin  de spini i de b rii.  
25. i în to i mun ii care erau cur i cu 

liga,  tu  nu  te  vei  duce,  de  frica  
spinilor i a b riilor. Acolo se va da 
drumul boilor i oilor, ca s  calce 

mântul.  
CAP. 8 
Surparea împ iei Siriei i a lui 
Israel. Vremea lui Mesia. 
1. i a zis Domnul c tre mine : «Ia o 
carte mare i scrie deasupra ei cu slove 
omene ti : «Maher- alal-Ha -Baz» 
(grabnic-prad -apropiat-jaf).  

Is. 30, 8. Avac. 2, 2.  
2. Adu-Mi martori credincio i pe Urie 
preotul i pe Zaharia, fiul lui Ieberechia».  
3. Atunci m-am apropiat de prooroci i 
a luat în pântece i a n scut un fiu. i a 
zis Domnul c tre mine : «Pune-i numele 
Maher- alal-Ha -Baz».  
4. C ci înainte ca b iatul s  zic  : «tat i 
mam  !», toat  bog ia Damascului i 
prada Samariei vor fi duse înaintea 
regelui Asiriei».  

Is. 7, 8, 16.  
5. i mi-a mai gr it Domnul astfel :  
6. «Fiindc  poporul acesta a nesocotit 
apele Siloamului, care curg lin, i a 
tremurat înaintea lui Re in, feciorul 
Remaliei,  

Neem. 3, 15. Ioan 9, 11.  
7. Iat  acum c  Domnul va aduce peste ei 
apele cele mari i furioase ale Eufratului : 
pe regele Asiriei i toat  str lucirea lui. 
Ele vor trece peste toate z gazurile i vor 
da afar  peste malurile lui.  

Is. 10, 8. Apoc. 17, 11, 15.  
8. i se va rev rsa în Iuda, îl va îneca i îl 
va umple de ap , va ajunge pân  la gât i 
cu rev rs rile lui întinse va acoperi toat  
ara.  

Is. 30, 28.  
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9. Cu noi este Dumnezeu, în elege i 
neamuri i v  pleca i. Auzi i pân  la 
marginile p mântului, cei puternici 
pleca i-v . De v  ve i înt ri, iar i ve i fi 
birui i.  
10. i orice sfat ve i sf tui, îl va risipi 
Domnul, i cuvântul pe care îl ve i gr i 
nu va r mâne întru voi, c ci cu noi este 
Dumnezeu !»  

Is. 7, 7.  
11. A a îmi zicea mie Domnul, inând 
peste mine mâna Sa cea tare i 
însuflându-mi s  nu umblu pe c ile 
acestui popor. Apoi mi-a zis :  

Is. 42, 8.  
12.  «Nu  numi i  uneltire  tot  ceea  ce  
poporul acesta socote te uneltire, i nu v  
teme i, nici nu v  înfrico i de ceea ce se 
tem ei.  

Mat. 10, 28. Luc. 12, 4. 1 Petr. 3, 14.  
13. Numai pe Domnul Savaot socoti i-L 
sfânt,  de  El  s  v  teme i  i  s  v  
înfrico i.  

1 Petr. 3, 15.  
14. El va fi pentru voi piatr  de încercare 
i stânc  de poticnire pentru cele dou  

case ale lui Israel, curs i la  pentru cei 
ce locuiesc în Ierusalim.  

Is. 28, 16. Mat. 11, 6; 21, 44. Marc. 12, 10. Luc. 2, 34; 7, 
23; 20, 18. 1 Petr. 2, 7. 1 Cor. 1, 23.  

15. i mul i se vor poticni, vor c dea i se 
vor sf râma, vor fi prin i în curs i vor fi 
du i în robie !»  

Is. 28, 13.  
16. Voi strânge laolalt  aceast  m rturie 
i voi sigila aceast  înv tur  pentru 

ucenicii mei.  
Is. 29, 11; 54, 13. Ioan 6, 49.  

17. Voi a tepta deci pe Domnul, Care î i 
ascunde fa a Sa de la casa lui Iacov i voi 

jdui întru El.  
18. Iat  eu i pruncii pe care mi i-a dat 
Dumnezeu  spre  semne  i  minuni  în  
Israel, din partea Domnului Savaot, Care 
locuie te în Muntele Sionului.  

Evr. 2, 13.  

19. i când v  vor zice : «Întreba i pe cei 
ce cheam  mor ii i ghicitorii care 
optesc i bolborosesc», s  le r spunde i : 

«Nu se cuvine oare poporului s  alerge la 
Dumnezeul s u ? S  întrebe oare pe mor i 
pentru soarta celor vii ?»  

Lev 19, 31. Deut. 18, 11-15. 1 Reg. 28, 11. Zah. 10, 2.  
20. Întreba i legea i descoperirea ! De nu 

 vor vorbi asemenea cuvântului acesta, 
atunci nu-i lumin  în ei.  

Mat. 13, 52. Fapt. 17, 11; 28, 23.  
21. Vor r ci pe p mânt fl mânzi i 
cumplit ap sa i, i în vremea foametei î i 
vor ar ta col ii i vor huli pe regele lor i 
pe Dumnezeul lor.  

Ps. 58, 16.  
22. Apoi î i vor întoarce privirea spre 

mânt i iat  c  acolo va fi strâmtorare, 
întuneric i scârb i nevoie ! Dar 
noaptea va fi alungat  !  

Is. 5, 30.  
23. C ci nu va mai fi întuneric pentru ara 
care era în nevoie. În vremurile de 
dedemult el a supus p mântul 
Zabulonului i inutul lui Neftali ; în 
vremurile cele de pe urm  el va acoperi 
de slav  calea m rii, cel lalt rm al 
Iordanului, Galileea neamurilor.  

Mat. 4, 15-16.  
CAP. 9 
Na terea, numele i împ ia lui 
Mesia. 
1. Poporul care locuia întru întuneric va 
vedea lumin  mare i voi cei ce locuia i 
în latura umbrei mor ii lumin  va str luci 
peste voi.  

Mat. 4, 16. Luc. 1, 79; 2, 32. Ef. 5, 14.  
2. Tu vei înmul i poporul i vei spori 
bucuria lui. El se va veseli înaintea Ta, 
cum se bucur  oamenii în timpul 
seceri ului i se veselesc la împ irea 
pr zilor.  

Ps. 118, 162. Rom. 15, 9.  
3. C ci jugul ce-l apas , i toiagul ce-l 
love te, i nuiaua ce-l asupre te, Tu le vei 
sf râma, ca în zilele lui Madian.  
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Jud. 7, 23. Is. 10, 26; 14, 5.  
4. Înc mintea cea zgomotoas  de om 

zboinic i haina cea stropit  de sânge 
vor fi aruncate în foc i mistuite în fl ri 
!  

Ps. 75, 3. Iez. 39, 9.  
5. C ci Prunc s-a n scut nou , un Fiu s-a 
dat nou , a C rui st pânire e pe um rul 
Lui  i  se  cheam  numele  Lui  :  Înger  de  
mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu 
tare, biruitor, Domn al p cii, P rinte al 
veacului ce va s  fie.  

Jud. 13, 18. Luc. 1, 32; 2, 7, 11. Ioan 1, 45; 3, 16; 5, 39; 
12, 34. 1 Ioan 4, 9. Ef. 2, 14. Col. 1, 20. Evr. 1, 2.  

6. i mare va fi st pânirea Lui i pacea 
Lui nu va avea hotar. Va împ i pe 
tronul i peste împ ia lui David, ca s-o 
înt reasc i s-o întemeieze prin judecat  
i prin dreptate, de acum i pân -n veac. 

Râvna Domnului Savaot va face aceasta.  
Luc. 1, 32-33.  

7. Cuvânt va trimite Domnul peste Iacob, 
i el se va pogorî peste Israel.  

8.  Ca  s tie  tot  poporul,  Efraim  i  
locuitorii Samariei, care întru mândria lor 
i întru seme ia inimii lor zic :  

9. «C mizile au c zut, s  zidim cu 
piatr  cioplit  ; smochinii au fost t ia i, s  
punem cedri în locul lor !»  
10. Ridica-va Domnul împotriva lui pe 
vr jma ii lui Re in i pe du manii lui îi va 
înarma :  
11. Pe Sirienii de la r rit i pe Filistenii 
de la asfin it ; i vor mânca ace tia pe 
Israel cu toat  gura. Cu toate acestea 
mânia Lui nu se va potoli i mâna Lui tot 
întins  va fi ;  

Is. 5, 25.  
12. Dar poporul nu se va întoarce la Cel 
care îl lovise i nu va c uta pe Domnul 
Savaot.  

Ps. 33, 4-5. Ier. 5, 3.  
13. i Domnul va t ia din Israel, într-o 
singur  zi, capul i coada, ramura de finic 
i trestia.  

4 Reg. 17, 3.  

14. B trânii i c peteniile sunt capul ; 
proorocul i înv torul mincinos sunt 
coada.  

Is. 3, 3.  
15. C peteniile acestui popor îl duc în 

cire i cei condu i de ei vor pieri.  
Mat. 15, 14. Luc. 6, 39.  

16. Pentru aceasta, Domnul nu se bucur  
de cei tineri i de orfanii lui i de v duve 
nu-i este mil , fiindc  to i sunt nelegiui i 
i r i i gura lor gr ie te vorbe nesocotite. 

Pentru toate acestea, mânia Lui nu se va 
potoli i mâna Lui mereu întins  va fi.  

Is. 5, 25; 10, 6; 33, 12.  
17. C  f delegea arde ca focul, care 
mistuie spinii i b riile uscate ; el arde 
tot m cini ul p durii, iar fumul se 
înal  în rotocoale.  

Is. 5, 24; 10, 16. Naum 1, 2, 10.  
18. Din pricina iu imii mâniei Domnului 
Savaot, p mântul va fi ca un jeratic, iar 
poporul va ajunge prad  focului. Nimeni 
nu va cru a pe vecinul s u.  

Sof. 1, 18.  
19. Jefui-vor la dreapta i vor r mâne 
fl mânzi  ;  la  stânga  vor  mânca  i  nu  se  
vor s tura ; fiecare va mânca din carnea 
aproapelui s u :  

Is. 11, 13. Gal. 5, 15.  
20. Manase pe Efraim, Efraim pe 
Manase, i amândoi sunt împotriva lui 
Iuda. Pe lâng  toate acestea, mânia Lui 
nu se va potoli i bra ul Lui mereu întins 
va fi.  

Is. 9, 11; 11, 13.  
CAP. 10 
Pedeapsa nedrept ii. Pieirea 
Asirienilor. 
1. Vai de cei ce fac legi nedrepte i de cei 
ce scriu hot râri silnice  

Mat. 23, 4.  
2. Ca s  îndep rteze pe cei slabi de la 
judecat i s  r peasc  dreptatea 

rmanilor poporului Meu, ca s  fac  din 
duve prada lor i s  jefuiasc  pe cei 

orfani !  
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Ie . 22, 22. Ier. 7, 6.  
3. Dar ce ve i face voi în ziua pedepsirii 
i  cum v  ve i  feri  de  furtuna ce  vine  de  

departe ? C tre cine ve i fugi ca s  fi i 
ajuta i i unde ve i l sa comorile voastre 
?  

Is. 9, 11.  
4. F  mine vor merge cu frun ile 
plecate printre robi i vor c dea printre 
cei uci i i totu i mânia Lui nu se va 
potoli i mâna Lui mereu întins  va fi.  

Is. 9, 11.  
5. O, Asirie, varga mâniei Mele i toiagul 
urgiei Mele !  

Is. 7, 20; 36, 1.  
6. Împotriva unui neam f  de lege o voi 
trimite i împotriva unui popor al urgiei 
Mele o voi îndrepta, ca s -l  prade i  s -l  
jefuiasc i s -l calce ca pe tina uli elor.  

Ps. 17, 45. Is. 5, 25; 9, 16. Zah. 10, 5.  
7. Dar ea n-are aceea i judecat i inima 
ei nu simte la fel ; s  prade este în inima 
ei i s  nimiceasc  neamuri f  num r !  

Fapt. 4, 28; 13, 27.  
8. C ci ea zice : «Oare mai-marii mei nu 
sunt ei laolalt  regi ?  

Is. 8, 7.  
9. Calno oare nu este ca i Carchemi ul ? 

i Hamatul ca Arpadul i Samaria ca 
Damascul ?»  

Fac. 10, 10. Is. 36, 18. Ier. 46, 2.  
10. Cum a cuprins mâna Mea împ iile 
idolilor, unde idolii erau mai numero i 
decât în Ierusalim i în Samaria ;  
11. Precum am f cut Samariei i idolilor 
ei,  tot  a a  voi  face  i  Ierusalimului  i  
chipurilor lui !  
12. i când Domnul va sfâr i tot lucrul 
Lui în muntele Sionului i în Ierusalim, 
atunci va pedepsi pe regele Asiriei pentru 
graiul cel mândru din inima lui i pentru 
seme ia privirilor lui,  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36.  
13. C  a zis : «Prin puterea mâinii mele 
am f cut aceasta i prin în elepciunea 
mea ; c ci sunt priceput ! Trecut-am 

peste grani ele popoarelor, jefuit-am 
comorile lor i ca un atotputernic am dat 
jos de pe tron pe conduc tori.  

Avac. 1, 16.  
14. Mâna mea a apucat ca pe un cuib 
bog iile popoarelor i, precum iei ou  

site,  tot  a a  am  cuprins  eu  tot  
mântul. i nimeni n-a scuturat aripile, 

n-a deschis ciocul i nici n-a scos vreun 
ip t !  

15. Oare securea este ea m rea  fa  de 
cel ce o ridic  sau fer str ul se înal  
împotriva celui ce-l mânuie te ? Ca i 
cum varga ar da avânt celui care o ridic  
i toiagul ar însufle i bra ul care îl duce !  

Iov 9, 2.  
16. De aceea Domnul Dumnezeu Savaot 
va trimite pr dul în aceast  voinic  

tire asirian i s tatea lor o vor 
mistui frigurile ca un pârjol.  

Is. 5, 17. Am. 4, 1.  
17. i lumina lui Israel se va face foc i 
Sfântul s u o flac i va arde i va 
mistui spinii i b riile uscate, într-o 
singur  zi !  
18. i str lucirea p durii lui i a livezii 
lui va fi nimicit  de sus i pân  jos.  

Ier. 21, 14.  
19. Copacii r ma i din p durea lui vor fi 

a de pu ini la num r, încât i un copil 
va putea s -i numere.  

Is. 10, 33.  
20. În vremea aceea r a lui Iuda i 
cei sc pa i din casa lui Iacov nu se vor 
mai sprijini pe cel ce i-a lovit, ci se vor 
sprijini, cu credin , pe Dumnezeu, 
Sfântul lui Israel.  

Ier. 3, 23. Zah. 13, 9.  
21. O r  din Iacov se va întoarce la 
Dumnezeul cel puternic.  

Is. 9, 5-6.  
22. Chiar dac  poporul t u, Israele, ar fi 
ca nisipul m rii, numai o r  se va 
întoarce. Nimicirea este hot rât  de 
dreptatea cea nem surat .  

Rom. 9, 27.  
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23. Aceast  porunc  de nimicire, Domnul 
Dumnezeu Savaot o va împlini în tot 
cuprinsul rii.  

Is. 28, 22.  
24. Pentru aceasta, a a zice Domnul 
Dumnezeu Savaot : «Poporul Meu, care 
locuie te în Sion, nu te teme de Asiria, 
care te love te cu toiagul pe care îl ridic  
asupra ta, ca alt dat  Egiptul.  

Ie . 1, 14. Mih. 7, 14.  
25. Dar, peste pu in  vreme, urgia va 
înceta i mânia Mea îi va nimici».  

Is. 54, 9.  
26. Domnul Savaot ridica-va asupra lor 
un bici, ca atunci când a b tut pe Madian 
la stânca Oreb i Î i va întinde toiagul 

u spre mare i-l va ridica precum l-a 
ridicat asupra Egiptenilor.  

Jud. 7, 25. Ps. 82, 9-11. Is. 9, 3.  
27. În vremea aceea va ridica povara de 
pe umerii t i i jugul de pe grumajii t i.  
28. Vine din latura Rimonului i ajunge 
la Aiat, trece la Migron, la Micmas las  
poverile sale de drum.  

1 Reg. 14, 5.  
29. Ei au trecut pasul i noaptea au r mas 
la Gheba. Rama este însp imântat , 
Ghibeea lui Saul a luat-o la fug .  

Iosua 18, 25.  
30. Url  fiic  a lui Galim, ia aminte 
Lai a, r spunde-i tu, Anatot.  

Iosua 21, 18. Jud. 18, 14.  
31. Madmena se împr tie, locuitorii din 
Ghebim au luat-o la fug .  
32. O zi va sta la Nob, amenin  cu mâna 
muntele Sionului i colina Ierusalimului !  
33. Iat  c  Domnul Dumnezeu Savaot 
frânge crengile dintr-o lovitur  

prasnic  : vârfurile sunt t iate i 
crengile de sus date jos.  

Is. 10, 19.  
34. Desi ul p durii cade sub lovituri de 
unelte de fier, cedrii Libanului se 
pr bu esc la p mânt.  

Is. 9, 17.  
CAP. 11 

Puterea lui Mesia. 
1. O Ml di  va ie i din tulpina lui Iesei 
i un L star din r cinile lui va da.  
Ier. 33, 15-17. Zah. 3, 8. Mat. 3, 16. Luc. 3, 32. Fapt. 13, 

22-23. Rom. 15, 12. Apoc. 5, 5.  
2. i Se va odihni peste El Duhul lui 
Dumnezeu, duhul în elepciunii i al 
în elegerii, duhul sfatului i al t riei, 
duhul cuno tin ei i al bunei-credin e.  

Iov 32, 8. Is. 61, 1. Mat. 3, 16.  
3. i-L va umple pe El duhul temerii de 
Dumnezeu. i va judeca nu dup  
înf area cea din afar i nici nu va da 
hot rârea Sa dup  cele ce se zvonesc,  

Is. 2, 4.  
4. Ci va judeca pe cei s raci întru 
dreptate i dup  lege va mustra pe 

rmanii din ar . Pe cel aprig îl va bate 
cu toiagul gurii Lui i cu suflarea buzelor 
Lui va omorî pe cel f  de lege.  

Iov 4, 9. Ps. 71, 4. Os. 6, 5. Mal. 3, 18. 2 Tes. 2, 8. Apoc. 
2, 16; 11, 5; 19, 15.  

5. Dreptatea va fi ca o cing toare pentru 
runchii Lui i credincio ia ca un brâu 

pentru coapsele Lui.  
Ps. 44, 4; 71, 1.  

6. Atunci lupul va locui laolalt  cu mielul 
i leopardul se va culca lâng  c prioar  ; 
i vi elul i puiul de leu vor mânca 

împreun i un copil îi va pa te.  
Is. 65, 25.  

7. Juninca se va duce la p scut împreun  
cu ursoaica i puii lor vor s lui la un 
loc, iar leul ca i boul va mânca paie ;  
8. Pruncul de  se va juca lâng  
culcu ul viperei i în vizuina arpelui 
otr vitor copilul abia în rcat î i va 
întinde mâna.  

Ps. 57, 4. 1 Cor. 3, 1.  
9.  Nu  va  fi  nici  o  nenorocire  i  nici  un  
pr d în tot muntele Meu cel sfânt ! C  
tot p mântul este plin de cuno tin a i de 
temerea de Dumnezeu, precum marea 
este umplut  de ape !  

Am. 5, 24. Avac. 2, 14.  
10. i în vremea aceea, Ml di a cea din 

cina lui Iesei, va fi ca un steag pentru 
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popoare ; pe Ea o vor c uta neamurile i 
la ul Ei va fi plin de slav .  

Mat. 12, 21. Luc. 2, 31. Rom. 15, 12. Apoc. 5, 5.  
11. În ziua aceea, Domnul va ridica din 
nou mâna Sa ca s  r scumpere r a 
poporului S u dintre robii din Asiria i 
din Egipt, din Patros, din Etiopia, din 
Elam, din Babilon, din Hamat i din 
insulele m rii.  

Zah. 10, 10.  
12. El va ridica steag pentru neamuri i 
va  aduna pe  cei  risipi i  ai  lui  Israel  i  va  
strânge la un loc pe cei împr tia i ai lui 
Iuda din cele patru col uri ale p mântului.  
Ps. 105, 47. Iez. 37, 21. Os. 2, 3. Mat. 15, 24. Luc. 21, 28. 

Ioan 10, 16.  
13.  Atunci  pizma  lui  Efraim  va  înceta  i  
du manii lui Iuda vor fi zdrobi i. Efraim 
nu va mai pizmui pe Iuda i Iuda nu va 
mai fi vr jma ul lui Efraim.  

Os. 1, 11.  
14. Ci se vor avânta în latura Filistenilor 
la apus i vor jefui împreun  pe feciorii 

ritului ; asupra Edomului i Moabului 
i vor întinde mâna lor, i copiii lui 

Amon vor asculta de ei.  
Deut. 32, 43. Is. 60, 7.  

15. Domnul va seca limba de mare a 
Egiptului i mâna Lui va amenin a 
groaznic Eufratul, i-l va împ i în apte 
râuri i se va putea trece cu piciorul.  
16. Atunci se va croi un drum pentru 

a din poporul S u, pentru cei 
sc pa i din robia Asiriei, precum s-a 
întâmplat alt dat  cu Israel, în ziua când 
el a ie it din Egipt.  

Ie . 14, 29.  
CAP. 12 
Cântare de mul umire. 
1. i tu vei zice în ziua aceea : L uda-Te-
voi, Doamne, c  de i pornit împotriva 
mea, mânia Ta s-a întors de la mine i m-
ai miluit.  
2. Iat  Dumnezeul cel tare al mântuirii 
mele ; n jdui-voi întru El i nu m  voi 
înfrico a, c  izvorul puterii mele i 

cântarea mea de laud  este Domnul 
Dumnezeu i izb virea mea.  

Ie . 15, 2. Ps. 117, 14. Is. 5, 26.  
3. Ve i scoate apa cu veselie din izvoarele 
mântuirii  

Ioan 4, 10, 14; 7, 38.  
4. i ve i zice în ziua aceea : «L uda i pe 
Domnul, chema i numele Lui, vesti i 
printre neamuri lucr rile Lui, da i de tire 

 înalt este numele Lui !  
1 Paral. 16, 8. Ps. 104, 1; 148, 13.  

5. Cânta i în strune pe Domnul, c ci El a 
cut fapte str lucite ! S tie aceasta tot 
mântul !  

Ps. 46, 6-7. Is. 24, 14.  
6. S lta i i v  veseli i locuitori ai 
Sionului, c ci mare este în mijlocul 
vostru Sfântul lui Israel !»  

Ps. 70, 23. Is. 54, 1. Zah. 2, 14.  
CAP. 13 
Vedenia lui Isaia 
1. Proorocia despre Babilon pe care a 

zut-o Isaia, fiul lui Amos.  
Ier. 30, 1; 50, 1.  

2. Pe un munte ple uv în i steag, 
striga i c tre ei, face i semn cu mâna, ca 

 intre pe poarta asupritorilor.  
Is. 5, 26; 18, 3. Ier. 4, 6.  

3. «Eu am poruncit sfintei Mele o tiri, 
zice Domnul, chemat-am pe vitejii 
mâniei Mele, pe cei ce se veselesc de 
slava Mea».  

Ier. 22, 7. Sof. 1, 7.  
4. Asculta i acest zgomot surd în mun i, 
vuiet al unui neam f  de num r ; auzi i 
aceast  zarv  de împ ii, de neamuri 
adunate ; Domnul Savaot cerceteaz  

tirea gata de lupt .  
5. Ele vin dintr-un inut dep rtat, de la 
cap tul cerului ; vine Domnul i uneltele 
mâniei Lui, ca s  nimiceasc  tot 

mântul.  
Ier. 50, 25.  

6. Striga i, c  aproape este ziua 
Domnului, ea vine ca o pustiire de la Cel 
Atotputernic.  

Ioil 1, 15.  
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7. Drept aceea, toate bra ele vor fi 
neputincioase i inima omului se va topi 
de fric .  

Naum 2, 11.  
8. Vor fi cuprin i de spaim , vor vedea 

luci i durerile îi vor cuprinde ; 
zvârcolise-vor în dureri ca femeia gata s  
nasc . Se vor privi unul pe altul cu 
groaz , iar fe ele lor vor fi ro ii ca 
flac ra.  

4 Reg. 19, 3. Ps. 47, 6. Is. 21, 3; 26, 17.  
9. Iat  ziua Domnului, ea vine aprig , 
mânioas i înt râtat  la mânie ca s  
pustiiasc  p mântul i s  stârpeasc  pe 

to i de pe el.  
Is. 22, 5.  

10. Luceferii de pe cer i gr mezile de 
stele nu- i vor mai da lumina lor ; soarele 
se va întuneca în r ritul lui i luna nu 
va mai str luci.  

Iov 38, 31. Is. 24, 23. Iez. 32, 7. Ioil 2, 10; 3, 4; 4, 15. 
Mat. 24, 29. Marc. 13, 24. Luc. 21, 25.  

11. Atunci voi pedepsi lumea pentru 
delegile ei i pe cei nelegiui i pentru 

catele lor. Voi smeri mândria celor 
îngâmfa i i obr znicia celor cruzi o voi 
arunca la p mânt.  

Dan. 4, 34.  
12. Voi face ca oamenii s  fie mai rari 
decât aurul cel mai scump, mai c uta i 
decât aurul de Ofir.  
13. Pentru aceasta voi pr bu i cerurile ; i 

mântul se va cl tina din locul lui, din 
pricina mâniei Domnului Savaot, în ziua 
iu imii mâniei Lui.  

Ioil 2, 10; 4, 16.  
14. Atunci, ca o gazel  sperioas i ca o 
turm  pe care nimeni nu poate s-o adune, 
fiecare se va întoarce la poporul s u i 
fiecare va fugi în p mântul s u.  

3 Reg. 22, 17. Marc. 6, 34.  
15.  Oricine  va  fi  aflat  va  fi  str puns  i  
oricare va fi prins va c dea de sabie.  
16. Copiii lor vor fi zdrobi i înaintea 
ochilor  lor,  casele  lor  vor  fi  jefuite  i  
femeile lor necinstite.  

Ps. 136, 8. Ier. 8, 10. Zah. 14, 2.  
17.  Iat  c  Eu  ridic  asupra  lor  pe  Mezi,  
care nu pun pre  pe argint i care nu se 

comesc pentru aur.  
Ier. 51, 11. Dan. 5, 30; 6, 1.  

18. Arcurile oamenilor de lupt  vor 
doborî pe cei tineri. De roada pântecelui 
nu se vor milostivi, i pentru copii ochii 
lor nu vor sim i nici o mil .  
19. Atunci Babilonul, podoaba 
împ iilor, cununa mândriei Caldeilor, 
fi-va ca Sodoma i ca Gomora, pe care 
Dumnezeu le-a nimicit.  

Fac. 19, 24-25. Ier. 49, 18; 50, 40. Apoc. 18, 2.  
20.  Nu  va  mai  fi  locuit  în  veci  i  din  
neam în neam. Arabii nu vor mai înfige 
acolo corturi i nici ciobanii nu- i vor 
mai face târle în latura aceea.  
21. Ci numai animale s lbatice se vor 

lui într-însul, i bufni ele vor locui 
prin case, stru ii î i vor face cuiburi acolo 
i  oameni cu chip de ap vor juca în acel 

loc.  
Ier. 50, 39. Sof. 2, 14.  

22. acalii vor urla în palatele lor i lupii 
în casele lor de petrecere. Vremea este 
aproape s  soseasc i zilele ei nu vor 

bovi !  
Apoc. 18, 2.  

CAP. 14 
Proorocie împotriva Babilonului. 
1. Dar Domnul Se va milostivi de Iacov 
i va alege înc  o dat  pe Israel i îl va 

statornici în p mântul lui. Cei str ini se 
vor al tura lor i se vor uni cu casa lui 
Iacov.  
2. Pe popoare le va lua i le va duce la ei, 
iar casa lui Israel le va avea în p mântul 
Domnului ca robi i roabe. Ei vor duce în 
robie pe cei care i-au dus în robie i vor 
st pâni peste ap torii lor.  

Os. 9, 3. Avd. 1, 17. Apoc. 13, 10.  
3. Iar în ziua în care Domnul te va odihni 
de osteneli, de chinuri i de amarnica ta 
robie în care ai fost,  
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4. Tu vei cânta cântecul acesta de ocar  
împotriva împ ratului Babilonului i vei 
zice : «Cum s-a sfâr it cu asupritorul i 
cum a încetat chinul nostru !  

Ier. 50, 23.  
5. Domnul a zdrobit toiagul celor f  de 
lege, sceptrul r ilor ap tori !  

Ps. 124, 3. Is. 9, 3.  
6. Iat  pe cel care lovea popoarele f  
încetare cu mânia lui i care în înt râtarea 
lui punea neamurile sub st pânirea lui, 
supunându-le f  cru are !  
7.  Tot  p mântul  este  în  pace  i  se  
odihne te ; to i izbucnesc în cântece de 
veselie.  
8. Pân i chiparo ii împreun  cu cedrii 
cei din Liban se bucur  de c derea ta : 
«De când tu te-ai pr bu it, nimeni nu se 
mai suie la noi ca s  ne doboare !»  

4 Reg. 19, 23.  
9. eolul (iadul) se mi  în adâncurile 
sale, ca s  ias  întru întâmpinarea ta. 
Pentru tine el de teapt  umbrele, pe to i 
st pânitorii p mântului ; el ridic  de pe 
jil urile lor pe to i împ ra ii p mântului.  

Iez. 31, 16. Dan. 8, 5.  
10. To i iau cuvântul i î i zic : « i tu e ti 
slab ca noi i te asemeni nou ».  

Iez. 32, 21.  
11. În iad s-a pogorât m rirea ta în 
cântecul harfelor tale. Sub tine se vor 

terne viermii i viermii vor fi 
acoper mântul t u.  

Ps. 48, 15-16. Iez. 31, 13; 32, 19. Dan. 4, 29-31. Luc. 1, 
52.  

12. Cum ai c zut tu din ceruri, stea 
str lucitoare, fecior al dimine ii ! Cum ai 
fost aruncat la p mânt, tu, biruitor de 
neamuri !  

Dan. 8, 10. Mat. 11, 23. Luc. 10, 15.  
13. Tu care ziceai în cugetul t u : 
«Ridica-m -voi în ceruri i mai presus de 
stelele Dumnezeului celui puternic voi 

eza jil ul meu ! În muntele cel sfânt voi 
pune s la ul meu, în fundurile laturei 
celei de miaz noapte.  

Iez. 40, 2. 1 Ioan 2, 16.  
14. Sui-m -voi deasupra norilor i 
asemenea cu Cel Preaînalt voi fi».  
15. i acum, tu te pogori în iad, în cele 
mai de jos ale adâncului !  

Iez. 32, 23-25.  
16. Cei ce te v d î i întorc privirea în spre 
tine  i  se  uit  cu  luare  aminte  zicând  :  
«Oare acesta este omul de care tremura 

mântul i împ iile se cutremurau ?»  
17. Oare acesta este cel ce pref cea 
lumea în pustiu i cet ile le dobora i nu 
da drumul robilor s i ?»  
18. To i împ ra ii popoarelor se odihnesc 
cu cinste, fiecare în loca ul s u.  
19. i numai tu e ti azvârlit departe de 
mormântul t u,  ca o ramur  f  de pre , 
ca r ele celor care au fost uci i cu 
lovituri de sabie, zvârli i pe pietre de 
mormânt, ca un hoit c lcat în picioare.  
20. Tu nu te vei pogorî în mormânt,  c ci 
tu ai pustiit p mântul t u i pe poporul 

u l-ai ucis ! Niciodat  nu se va mai 
vorbi despre neamul celor r i !  

Iov 18, 19.  
21. Preg ti i m celul feciorilor, din 
pricina f delegilor p rin ilor lor, ca nu 
cumva s  se ridice i s  cucereasc  

mântul  i  s  umple  de  ruine  fa a  a  tot  
mântul.  

Ie . 20, 5.  
22. «Eu M  voi scula împotriva lor, zice 
Domnul Savaot, i voi nimici numele 
Babilonului i pe cei care au mai r mas : 
i mugurii i ml di ele, zice Domnul.  

Ps. 108, 12.  
23. Acolo va st pâni ariciul i va fi 
mla tin i îl voi m tura cu m tura 
nimicirii», zice Domnul Savaot.  

Ier. 25, 12. Sof. 2, 14.  
24. Juratu-S-a Domnul Savaot i a zis : 
«Cum am hot rât, a a va fi, precum M-
am sf tuit, a a se va întâmpla !  
25. Sf râma-voi Asiria în p mântul Meu 
i o voi c lca în picioare pe mun ii Mei. 



pag. 873/1780 

i robii vor fi libera i de jugul lor i 
umerii de povara lor».  

4 Reg. 19, 35.  
26. Iat  hot rârea pentru tot p mântul, 
iat  mâna întins  peste toate neamurile !  
27. Dac  Domnul Savaot a hot rât, cine îl 
va putea împiedica ? i dac  mâna Lui 
st  întins , cine o va întoarce la loc ?  

2 Paral. 20, 6. Iov 9, 12. Dan. 4, 32-34.  
28. În anul mor ii lui Ahaz, fost-a aceast  
proorocie :  

2 Paral. 28, 27.  
29. «Nu te veseli, toat ara Filistenilor, 
fiindc  a  fost  zdrobit  toiagul  care  te  
lovea. C ci din r cina arpelui va ie i o 
viper i din urma ii lui un arpe 
zbur tor.  

4 Reg. 18, 8. 2 Paral. 26, 6. Ier. 48, 17.  
30. Cei s rmani vor pa te pe p unile 
Mele, iar cei s raci vor fi f  de grij . 
Voi face s  moar  de foame neamul t u, 
iar pe cei ce vor r mâne din tine îi voi 
ucide.  

Is. 5, 17.  
31. Tu, poart , url  ! i tu, cetate, ip  ! 
Cutremur -te tu, ar  a Filistenilor, toat  ! 

 din partea de miaz noapte vine un 
fum i irurile vr jma ilor sunt strânse».  
32. i ce se va r spunde în ziua aceea 
celor trimi i dintre popoare ? C  
«Domnul a întemeiat Sionul, limanul 
celor îndurera i din poporul Lui».  

Ps. 86, 1; 101, 17.  
CAP. 15 
Proorocie împotriva lui Moab. 
1. Prins f  de veste în vreme de noapte 
Ar-Moabul a fost pustiit. Luat f  de 
veste noaptea, Chir-Moabul a fost 
nimicit.  

Is. 16, 13. Ier. 48, 13. Iez. 25, 8.  
2. Poporul se urc  la templul de la Dibon, 
la locurile înalte, ca s  plâng  pe Nebo i 
la Medeba, Moabul se tânguie te. Toate 
capetele sunt rase, toate b rbile sunt 

iate.  
Ier. 48, 37. Iez. 7, 18.  

3. Pe uli ele lui to i ies îmbr ca i în sac ; 
pe acoperi uri, în pie e, to i se jelesc i 
izbucnesc în plâns.  

Is. 22, 1.  
4. He bonul i Eleale bocesc, iar glasul 
lor  pân  la  Iaha  se  aude.  Chiar  i  

zboinicii Moabului se vait i sufletul 
le este cuprins de groaz .  
5. Din adâncul inimii, Moabul strig  ; 
fugarii lui sosesc pân  la oar, pân  la 
Eglat- eli ia. Coasta Luhitului to i o urc  
plângând ; pe drumul de la Horonaim 
scot strig te de dezn dejde,  

Ier. 48, 34.  
6. C  apele de la Nimrim au secat, iarba 
s-a uscat, iarba verde nu mai este, 
verdea a a pierit.  

Num. 32, 36.  
7.  De  aceea  ei  î i  fac  provizii  i  duc  
bunurile lor dincolo de pârâul S lciilor.  
8. ipetele au f cut înconjurul Moabului, 
vaietele sale au ajuns pân  la Eglaim, 
jeluirea lui pân  la Beer-Elim, c  apele 
Dimonului sunt pline de sânge !  

Num. 21, 15. 2 Reg. 8, 2. 4 Reg. 1, 1.  
9. Asupra Dimonului voi trimite iar i 
nenorociri ; pentru cei ce au sc pat din 
Moab cât i pentru cei r ma i în ar  voi 
trimite lei.  
CAP. 16 
Rele prevestiri pentru Moab. 
1. «Trimite i miei st pânitorului rii, 
trimite i-i din Petra, prin pustiu, la 
muntele fiicei Sionului».  
2. Ca o pas re care fuge sperioas  din 
cuibul  ei,  ca  un  cuib  risipit,  a a  sunt  
fiicele Moabului la vadurile Arnonului.  

Os. 9, 11.  
3. «D  un sfat, d  o hot râre, întinde 
umbra ta, ca noaptea, în miezul zilei, 
ascunde pe cei du i în robie, nu descoperi 
pe cei fugari !  
4. Ad poste te la tine pe to i robii 
Moabului,  s  le  fii  acoperitor  în  fa a  
pustiitorului, pân  când n vala va fi 
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trecut, pr dul va lua sfâr it i vr jma ul 
va l sa ara în pace.  
5. Jil ul lui se va înt ri prin milostivire i 
pe el va edea de-a pururi în cortul lui 
David un judec tor ap tor al pricinei 
drepte i râvnitor drept ii.  

Ier. 48, 29. Dan. 7, 14, 27. Mih. 4, 7. Luc. 1, 32.  
6.  Am  auzit  de  seme ia  Moabului,  c  
foarte mândru este ; am auzit de 
obr znicia, de mândria, de trufia i de 
graiurile lui de arte».  

Sof. 2, 10.  
7. Pentru aceasta, Moabi ii se tânguiesc 
pentru Moab, to i împreun  se bocesc ! Ei 
suspin  pentru turtele de struguri de la 
Chir-Hareset, înm rmuri i.  

Ier. 48, 20.  
8. Câmpiile He bonului au s cit, 
asemenea i via de la Sibma ; st pânitorul 
popoarelor a distrus cele mai bune vi e 
ale ei, care se întinseser  pân  la Iazer i 
acoperiser  pustiul ; l starii lor se 
întinseser i trecuser  marea.  

Ier. 48, 32.  
9. Pentru aceasta plâng împreun  cu 
Iazerul pentru via din Sibma. V  ud cu 
lacrimile mele pe voi, He bon i Eleale, 

 nu se mai aud acolo strig tele vesele 
din timpul seceri ului i al culesului 
viilor.  
10. Nici bucurie, nici veselie prin gr dini, 
iar prin vii nici cântece, nici chiote ! 
Nimeni nu mai d  vinul la teasc, strig tul 

lc torului a încetat.  
Ier. 48, 33. Ioil 1, 12.  

11. Pentru aceasta l untrul meu se 
zbucium  pentru Moab ca o harf i 
inima mea pentru Chir-Hares.  

Ier. 4, 19; 48, 36. Plâng. 1, 20.  
12. Iat  c  Moabul este v zut urcând 
obosit pe locurile înalte, intr  în templul 

u s  se roage, dar nu dobânde te nimic.  
13. Aceasta este proorocia pe care a gr it-
o Domnul odinioar  pentru Moab.  

Is. 15, 1.  

14. Iar acum Domnul a zis a a : «Peste 
trei ani, socoti i ca anii unui simbria , 

rirea Moabului se va mic ora cu vuiet 
mare i va r mâne mic i slab , f  nici 
o putere».  

Is. 21, 16.  
CAP. 17 
Proorocie pentru Damasc 
1. Proorocie împotriva Damascului : 
«Damascul este scos din num rul 
cet ilor i a r mas o gr mad  de ruine.  

Is. 7, 8.  
2. Cet ile Aroerului sunt pustiite pentru 
vecie ; ele sunt bune de p scut turmele, 
care  se  culc  acolo  i  nimeni  nu  le  
gone te.  
3. Nici cetate înt rit  pentru Efraim i 
nici împ ie la Damasc. Tot a a va fi cu 

a Siriei i cu m rirea ei, precum a 
fost cu fiii lui Israel, zice Domnul Savaot.  
4. i va fi în ziua aceea c  m rirea lui 
Iacob se va împu ina i acest trup gras se 
va usca.  
5. Va fi atunci ca pe urma secer torului 
ce secer  holda, când mâna lui adun  
spice i cum e când oamenii adun  spice 
în valea Refaim ;  

Is. 24, 13.  
6. Vor r mâne pe urm  câteva roade, ca 
la scuturatul m slinului, dou -trei 

sline pe vârf, patru-cinci pe ramuri», 
zice Domnul Dumnezeul lui Israel.  

Is. 1, 9. Ier. 6, 9.  
7. În ziua aceea, omul î i va întoarce 
privirea c tre Ziditorul s u i ochii lui 

tre Sfântul lui Israel se vor întoarce.  
8. i nu va mai privi c tre jertfelnice, 
lucrurile mâinilor lui, i nu se va mai uita 
la f ptura degetelor lui, la Astartele i 
statuile ridicate soarelui.  

Is. 2, 20.  
9. În vremea aceea, cet ile sale înt rite 
vor fi p site ca ale Amoreilor i 
Heveilor, l sate înaintea fiilor lui Israel i 
vor r mâne pustii.  
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10. C ci tu ai uitat pe Dumnezeul 
izb virii tale i de Stânca sc rii tale nu 
i-ai  adus  aminte.  Iat  pentru  ce  tu  

întemeiezi gr dini lui Adonis i acolo 
de ti vie pentru un dumnezeu str in.  

Deut. 32, 32. Mat. 15, 13.  
11. În ziua când o s de ti, tu vezi c  se 
ridic i  a  doua  zi  are  flori  ;  dar  de  
culesul roadelor nu te bucuri în ziua 
nenorocirii i durerea este f  leac.  

Is. 37, 36.  
12. Ah ! Aceast  zarv  de popoare este ca 
vuietul  de  ape  multe,  acest  zgomot  de  
neamuri este ca zgomotul de ape mari ;  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36.  
13. El le amenin i ele fug departe, 
gonite ca pleava pe care vântur torii o 
vântur  în vânt i ca vârtejul de pulbere 
în vreme de furtun .  

Ps. 1, 4; 82, 13.  
14. În vremea serii, atunci e ceasul 
spaimei, iar mai înainte de a se face ziu , 
ei nu mai sunt. Iat  partea, partea 
jefuitorilor no tri i soarta celor ce ne-au 
pr dat pe noi.  

4 Reg. 19, 35.  
CAP. 18 
Pustiirea p mântului. 
1. Vai ie, ar  în care se aude z ng nit de 
arme  i  care  e ti  dincolo  de  fluviile  
Etiopiei !  

Is. 20, 3. Iez. 30, 4. Naum 3, 9. Sof. 2, 12.  
2. Tu, care trimi i soli pe Nil în b rci de 
papur  pe întinsele ape. Merge i voi, soli 
iu i, c tre un neam de statur  înalt i cu 
pielea lucie, departe c tre un popor de 
temut, popor plin de putere i viteaz, a 

rui ar  este str tut  de fluvii.  
Is. 18, 7.  

3. Voi, to i locuitori ai lumii i care 
st pâni i p mântul ! Când ve i vedea 
în ându-se steagul deasupra mun ilor, 
privi i ! i când va suna trâmbi a, 
asculta i !  

Is. 5, 26. Ier. 4, 5; 6, 1.  

4. C  a a zice Domnul c tre mine : 
«Privesc lini tit din loca ul Meu, 
întocmai ca adierea fierbinte a verii la 
lumina  soarelui,  ca  norul  de  rou  în  

duful seceri ului.  
Is. 42, 14. Os. 14, 6.  

5. C ci înainte de cules, dup  ce florile s-
au scuturat i mugurii s-au pref cut în 
ciorchini cop i, vi ele vor fi t iate cu 
cosoarele, ramurile vor fi luate, smulse 
vor fi.  
6. Toate vor fi l sate vulturilor de munte 
i fiarelor p mântului ; vulturii vor 

petrece acolo vara, iar fiarele câmpului 
iarna.  

Iez. 31, 13.  
7. În vremea aceea, se vor aduce daruri 
de la neamul de statur  înalt i cu pielea 
lucie, de la poporul de temut cel de 
departe, de la poporul cel plin de putere 
i viteaz, a c rui ar  este str tut  de 

fluvii, c tre locul numelui Domnului 
Savaot, muntele Sionului».  

2 Paral. 6, 6. Ps. 67, 32. Is. 18, 2; 19, 19. Sof. 3, 10.  
CAP. 19 
Proorocie pentru Egipt. 
1. Iat  Domnul vine pe nor u or i ajunge 
în Egipt. Idolii Egiptului tremur  înaintea 
fe ei Lui i inima Egiptenilor se tope te 
în ei.  

Is. 10, 10. Ier. 46, 2. Iez. 29, 2; 30, 18.  
2. Voi înt râta pe Egipteni unii împotriva 
altora i se vor r zboi frate cu frate i 
prieten cu prieten, cetate cu cetate, 
împ ie cu împ ie.  

2 Paral. 20, 23. Iez. 38, 21. Mat. 24, 7. Luc. 21, 9-10.  
3. Egiptul î i va pierde mintea i voi 
încurca  iste imea  lui  i  vor  merge  ei  s  
întrebe pe idoli i pe vr jitori, pe 
fermec tori i pe ghicitori.  

4 Reg. 1, 2. Is. 8, 10; 13, 2. Iez. 21, 21.  
4. i voi da Egiptul în mâna unui 
st pânitor crud i un împ rat puternic îl 
va st pâni, zice Domnul Dumnezeu 
Savaot.  
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5.  Apele  m rii  se  vor  sfâr i  i  fluviul  va  
seca i se va usca de tot.  

Iez. 30, 12.  
6. Canalele se vor preface în ape 
st toare. Râurile Egiptului vor sc dea i 
se vor usca, papura i trestia se vor 
ve teji.  
7. Lunca Nilului i toat  verdea a de pe 
malurile lui se vor usca, vor c dea i nu 
vor mai fi !  
8. Pescarii vor suspina i se vor tângui ; 
to i cei care arunc  undi a în Nil, cei care 
arunc  n vodul pe fa a apelor, vor fi 
dezn jdui i.  
9. Cei care lucreaz  inul vor fi nedumeri i 
i piept toarele i es torii vor fi în 

mare încurc tur .  
10. es torii vor fi tulbura i i to i 
lucr torii, în întristare mare.  
11. Mai-marii oanului au ajuns nebuni, 
sf tuitorii cei în elep i ai lui Faraon dau 
sfaturi f  de minte ! Cum îndr zni i voi 

 zice i lui Faraon : «Eu sunt ucenicul 
celor în elep i, al regilor de alt dat  ?»  

Num. 13, 23. Ps. 77, 12. Is. 30, 4.  
12. Unde sunt oare în elep ii t i ? S  te 
vesteasc i s i dea de tire ceea ce a 
hot rât Domnul Savaot împotriva 
Egiptului.  
13. Mai-marii oanului au ajuns nebuni, 
mai-marii Nofului i-au pierdut mintea i 

peteniile semin iilor duc Egiptul pe c i 
gre ite.  

Ier. 2, 16. Os. 9, 6.  
14. Domnul a aruncat peste ei un duh de 

ceal  ; în orice fapt  a lor ei r cesc 
Egiptul i nu- i dau seama, cum nu- i d  
seama be ivul când vars .  

3 Reg. 22, 21.  
15. i nu va fi nici un lucru în Egipt cu 
rostul lui : nici cap, nici coad , nici 
început, nici sfâr it.  

Is. 9, 13-14.  
16. În ziua aceea, Egiptenii vor fi ca 
femeile fricoase i tremur toare, din 

pricina amenin rii mâinii Domnului 
Savaot pe care o va ridica peste ei.  
17. Atunci p mântul lui Iuda va fi pentru 
Egipt înfrico are mare ; ori de câte ori i 
se va aminti numele ; Egiptul va tremura, 
din pricina hot rârii luate împotriva lui de 
Domnul Savaot.  
18. În vremea aceea, vor fi numai cinci 
cet i în p mântul Egiptului care vor gr i 
limba Canaanului i vor jura în numele 
Domnului Savaot ; una se va numi 
«Cetatea Soarelui».  

Deut. 10, 20. Ps. 62, 12. Is. 48, 1. Ier. 12, 16.  
19. În ziua aceea, va fi un jertfelnic în 
mijlocul p mântului Egiptului i un stâlp 
de pomenire la hotarul lui, pentru 
Domnul.  

Fac. 28, 18. Ie . 24, 4. Is. 18, 7.  
20. Acesta va fi un semn i o m rturie 
pentru Domnul Savaot în p mântul 
Egiptului. Când vor striga c tre Domnul 
în strâmtor rile lor, atunci El le va trimite 
un mântuitor i un r zbun tor oare-i va 
mântui.  

Iosua 24, 27.  
21. Domnul se va face tiut în Egipt i 
Egiptenii vor cunoa te pe Domnul în ziua 
aceea. i vor aduce arderi de tot i 
prinoase i vor face f duin e Domnului 
i le vor împlini.  

Ps. 50, 20. Sof. 3, 10. Mal. 1, 11; 3, 3. 1 Petr. 2, 5.  
22. i Domnul va bate Egiptul, îl va lovi 
i apoi îl va vindeca. i ei se vor întoarce 

la Domnul i El se va îndupleca i îi va 
dui.  

23. În vremea aceea, va fi un drum din 
Egipt  în  Asiria  i  Asiria  va  merge  în  
Egipt i Egiptul în Asiria i Egiptenii i 
Asirienii vor sluji pe Domnul.  

Is. 11, 16; 35, 8; 57, 14. Mih. 7, 12. Fapt. 15, 17.  
24. În ziua aceea, Israel va fi al treilea în 
leg mântul cu Egiptul i cu Asiria, ca o 
binecuvântare în mijlocul p mântului,  

Ps. 20, 6. Os. 2, 3.  
25. Binecuvântare a Domnului Savaot, 
Care zice : «Binecuvântat s  fie poporul 
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Meu, Egiptul i Asiria, lucrul mâinilor 
Mele i Israel, mo tenirea Mea !»  
CAP. 20 
Egiptenii i Etiopienii vor fi robi i. 
1. În anul în care Tartan a venit la A dod, 
trimis de Sargon, regele Asiriei, i a 
împresurat A dodul i l-a cuprins,  

4 Reg. 18, 17.  
2. În vremea aceea a gr it Domnul prin 
gura  lui  Isaia,  fiul  lui  Amos,  zicând  :  
«Du-te i dezbrac  sacul de pe coapsele 
tale i descal  înc mintele tale». i a 

cut a a i mergea gol i descul .  
4 Reg. 1, 8. Zah. 13, 4.  

3. i a zis Domnul : «Precum a umblat 
robul Meu Isaia gol i descul  vreme de 
trei  ani,  ca  semn  i  prevestire  pentru  
Egipt i pentru Etiopia,  
4. Astfel va aduce regele Asiriei robi din 
Egipt i surghiuni i din Etiopia, tineri i 

trâni, goi i descul i i cu spatele 
descoperit, spre ru inea Egiptului.  
5. i cei care se bizuiau pe Etiopia i erau 
mândri cu Egiptul vor fi cuprin i de 
team i de ru ine.  
6. Locuitorii acestui inut vor zice în ziua 
aceea : «Iat  pe cine ne bizuim, c tre care 
vrem s  fugim s  c ut m ajutor i sc pare 
dinaintea regelui Asiriei ! i acum cum 
vom sc pa ?»  

4 Reg. 17, 4.  
CAP. 21 
Proorocie pentru pustiirea malurilor 

rii. 
1. Ca furtuna care vine de la 
miaz noapte, aceasta vine din pustiu, 
dintr-un inut înfrico tor.  
2. O vedenie grozav  mi s-a descoperit : 
jefuitorul jefuie te i pustiitorul pustie te. 
Avânt -te, Elame ! împresura i pe Mezi, 
n-ave i nici o mil  !  

Is. 22, 6. Ier. 49, 34. Fapt. 2, 9.  
3. De aceea inima mea s-a umplut de 
nelini te, dureri m-apuc , ca durerile unei 
femei care este gata s  nasc . 

Însp imântat cum sunt, nu mai aud ; 
tulburat, nici c  mai v d ;  

Ps. 47, 6-7. Is. 13, 8. Ier. 4, 19. Iez. 30, 4. Mih. 1, 8.  
4. Duhul meu r ce te, frica d  n val  
pe te mine. Noaptea care atât îmi pl cea 

 umple de groaz  !  
Is. 15, 5.  

5. Masa este pus , a ternuturile întinse, 
to i m nânc i beau. Voi, c petenii, 
scula i-v , prinde i scutul !  

Ier. 6, 1.  
6. C  a a zice Domnul c tre mine : «Du-
te i pune pe cineva de straj , care s -Mi 
dea de tire despre ceea ce va vedea !  

Ps. 120, 4.  
7. Dac  va vedea c re i, doi câte doi pe 
cai, c re i pe asini, pe c mile, s  se uite 
cu b gare de seam , cu mare b gare de 
seam ».  
8.  i  el  a  strigat  ca  un  leu  :  «Stau  de  
straj , Doamne, neîncetat toat  ziua i la 
locul meu de veghe în fiecare noapte.  

Avac. 2, 1.  
9. i iat  c  sose te c rime, c re i doi 
câte  doi».  i  el  a  vorbit  i  a  zis  :  «A  

zut, a c zut Babilonul i toate chipurile 
cioplite ale idolilor lui stau sf râmate la 

mânt !»  
Ier. 51, 8. Apoc. 14, 8; 18, 2, 10.  

10. O, poporul meu, fecior al ariei mele, 
tut cum se bate grâul, ceea ce am auzit 

de la Domnul Savaot, Dumnezeul lui 
Israel, i le dau de tire !  

Is. 25, 10. Ier. 51, 33. Mih. 4, 13.  
11. Proorocie despre Edom. Cineva strig  
din Seir c tre mine : «Str jerule, cât a 
trecut din noapte ? Str jerule, cât mai este 
pân  trece noaptea ?  

Ps. 59, 8, 10.  
12. i str jerul r spunde : «Diminea a se 
apropie, dar este înc  noapte. De voi i, 
întreba i, întoarce i-v i veni i iar i».  
13. Proorocie despre Arabia. Într-o 

dure de step  petrece i noaptea, voi, 
caravane din Dedan !  

Ier. 25, 23.  
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14. Aduce i ap  celor înseta i, voi, 
locuitori ai inutului Tema, întâmpina i cu 
pâine pe cei fugari,  

Fac. 25, 3, 15.  
15. C  ei au fugit dinaintea sabiei, din 
fa a sabiei scoase din teac , de arcul 
întins i de groz viile r zboiului !  
16. C  iat  ce mi-a spus Domnul : «Înc  
un an, ca anii unui simbria , i toat  
str lucirea lui Chedar se duce.  

Is. 16, 14. Ier. 49, 28.  
17. Vitejii arca i ai fiilor lui Chedar se 
vor împu ina ; c  Domnul Dumnezeul lui 
Israel a gr it».  

Is. 22, 25; 25, 8.  
CAP. 22 
Proorocie pentru Ierusalim. 
1. Proorocia despre valea vedeniei. Ce ai 
tu c  tot poporul t u s-a urcat pe 
acoperi uri,  

Is. 5, 3.  
2. Tu, cetate zgomotoas , cetate plin  de 
zarv i de chiote de veselie ? R ni ii t i 
nu  sunt  r ni i  de  sabie  i  n-au  murit  în  
lupt .  

Is. 27, 10.  
3. Mai-marii t i au fugit laolalt , au fost 
lua i robi nu cu puterea arcului ; to i 
vitejii t i de lupt  prin i au fost cu to ii, 
când ei fugeau departe.  
4. De aceea v  zic : «Dep rta i-v  de 
mine  i  l sa i-m  s  plâng  amar,  nu  v  
îmbulzi i s  m  mângâia i pentru 
nenorocirea fiicei poporului meu.  

Ier. 4, 20.  
5. C  este o zi de tulburare, de zdrobire, 
de uluire de la Domnul Dumnezeu Savaot 
în valea vedeniei, pr bu ire de zid i 
ipetele celor ce fug înspre mun i !  

Is. 13, 5, 9.  
6. Elamul a luat tolba de s ge i, Aramul a 
înc lecat pe cal i Chirul a scos pav za !  

Is. 21, 2. Ier. 49, 35.  
7. V ile tale m re e sunt pline de care i 

re i, t râ i la por ile tale ;  

8.  V lul  va  fi  ridicat  de  pe  Iuda  !  i  voi  
ve i privi în ziua aceea gr mezile de arme 
din casa cea din p dure.  

3 Reg. 7, 2, 10, 17.  
9. Sp rturile zidurilor cet ii lui David 
sunt f  num r, voi le vede i. Aduna i 
apele din iazul cel mai de jos,  
10. Num ra i casele cele din Ierusalim, 

râma i-le ca s  înt ri i zidul.  
Ier. 33, 4.  

11. Un iaz mai mare face i între cele dou  
ziduri, ca s  strânge i apa din iazul cel 
mai de demult. Dar voi nu lua i aminte la 
Cel care a f cut toate acestea, la Cel care 
le-a preg tit de demult. Voi nu-L vede i !  

Is. 7, 3.  
12.  i  în  ziua  aceea  ne  va  îndemna  
Domnul Dumnezeu Savaot s  plângem, 

 suspin m, s  ne radem capul i s  ne 
încingem cu sac.  

Mih. 1, 16.  
13. Iat  bucuria i veselia, boi t ia i i oi 
junghiate ; to i m nânc  din carne i beau 
vin : «S  mânc m i s  bem, c  mâine 
vom muri !»  
Is. 56, 12. Am. 6, 4. În el. 2, 6. Luc. 12, 19. 1 Cor. 15, 32.  

14. Domnul Savaot a descoperit urechilor 
mele : Acest p cat nu v  va fi iertat nici 
pân  la moarte, zice Domnul Dumnezeu 
Savaot.  

1 Reg. 3, 14. Mat. 12, 32. Evr. 6, 4-6.  
15. Împotriva lui ebna, mai-marele 
palatului, iat  ce spune Domnul 
Dumnezeu Savaot : «Du-te la acest 
dreg tor,  
16. Care î i sap  mormânt pe un loc înalt, 
care î i preg te te loca  în stânc i zi-i : 
«Ce  ai  tu  i  cine  e ti  tu  de- i  sapi  aici  
mormânt ?  
17. Iat  c  Domnul te azvârle, dintr-o 
singur  arunc tur , te strânge cu o 
singur  strângere.  
18. El te înf ur i te rostogole te ca pe 
un ghem pe un câmp întins. Acolo tu vei 
muri ; acolo vor merge carele tale m re e, 
tu, ru inea palatului st pânului t u.  
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Ps. 48, 10. Ier. 22, 18-19.  
19. El î i va lua slujba ta i te va lipsi de 
dreg toria ta.  
20.  i  în  ziua  aceea  voi  chema  pe  sluga  
mea, pe Eliachim, feciorul lui Hilchia,  

4 Reg. 18, 18.  
21. i îl voi îmbr ca cu ve mintele tale, îl 
voi încinge cu brâul t u i-i voi da în 
mân  dreg toria ta. El va fi tat  pentru 
cei ce locuiesc în Ierusalim i pentru casa 
lui Iuda.  
22. i îi voi pune pe umeri cheile casei 
lui David i dac  el va deschide, nimeni 
nu  va  închide,  i  dac  el  va  închide,  
nimeni nu va deschide.  

Iov 12, 14. Dan. 5, 29. Apoc. 1, 18; 3, 7.  
23. i îl voi înfige ca pe un cui într-un loc 
de n dejde i va fi scaun de cinste pentru 
casa tat lui s u.  

1 Ezd. 9, 8. Zah. 10, 4.  
24. Pe el se va rezema toat  slava casei 
tat lui s u, fii i nepo i ; toate vasele cele 
mai mici de la c ni i pân  la marile 
lighene.  
25. În ziua aceea, zice Domnul Savaot, 
cuiul înfipt într-un loc tare se va sl bi ; se 
va smulge i va c dea i povara atârnat  
de el va fi nimicit , c  a a a gr it Domnul 
!»  

Is. 21, 17.  
CAP. 23 
Proorocie pentru Tir. 
1. Tângui i-v  voi, cor bii ale Tarsisului, 

ci limanul vostru a fost nimicit. Venitu-
le-a aceast tire din ara Chitim.  
Num. 24, 24. Ier. 47, 4. Iez. 26, 2. Am. 1, 10. Luc. 10, 13.  
2. Amu i voi, locuitori ai coastei pe care 
o umpleau negu torii din Sidon care 
str teau marea !  
3. Veniturile lui erau grâul Nilului, 
seceri ul din valea lui, adus pe ape mari ; 
el era târgul neamurilor.  
4. Ru ineaz -te, Sidonule, c  marea î i 
zice : «Tu n-ai avut dureri de mam , tu n-
ai n scut i nici n-ai crescut b ie i i nici 
n-ai ridicat fete».  

Iez. 28, 21.  
5. Când Egiptul va prinde de veste, va 
tremura la auzul nenorocirilor Tirului.  
6. Trece i în Tarsis, boci i-v , voi, 
locuitori de pe rmuri !  
7. Aceasta este, oare, cetatea voastr  de 
petrecere, a c rei obâr ie se urc  în 
vremuri vechi i care î i c uzea pa ii 
spre s la uri dep rtate ?  
8. Cine a poruncit acest lucru împotriva 
Tirului cel încercat, ai c rui negu tori 
erau prin i i ai c rui vânz tori erau cei 
mari ai p mântului ?  

Apoc. 18, 23.  
9. Domnul Savaot a hot rât aceasta, ca s  
ve tejeasc  mândria a tot ce str luce te, 

 smereasc  pe to i cei mari ai 
mântului.  

10. Treci i du-te în p mântul t u, tu fiic  
a Tarsisului, c ci portul t u nu mai este.  
11. El a întins mâna spre mare, a doborât 
regatele. Domnul a hot rât împotriva lui 
Canaan ruina înt rituri lor lui.  

Iov 12, 24.  
12. El a zis : «Nu tres lta de bucurie, tu, 
fecioar  necinstit  a Sidonului ! Scoal -te 
i du-te la Chitim, dar nici acolo nu vei 

avea odihn  !»  
13. Iat ara Caldeilor ! Acest popor nu 
sunt Asirienii ; El a dat-o prad  fiarelor 
de  câmp.  Ei  i-au  în at  turnuri,  au  

râmat palate, f cut-au totul o ruin .  
14. Boci i-v  voi, cor bii ale Tarsisului, 

ci portul vostru a fost d râmat.  
15.  i  va  fi  în  ziua  aceea  c  Tirul  va  fi  
uitat  aptezeci  de  ani,  ca  în  zilele  unui  
singur rege, i la sfâr itul celor aptezeci 
de  ani  Tirul  va  fi  a a  cum  se  afl  în  
cântecul desfrânatei :  
16. «Ia chitara, d  ocol cet ii, tu, 
desfrânat  ! Cânt  cât mai bine, reia 
cânt rile ca lumea s i aduc  aminte de 
tine !»  

Iez. 26, 13.  
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17. i dup  cei aptezeci de ani, Domnul 
va cerceta iar i cetatea Tirului i ea va 
reîncepe s  primeasc  pre ul desfrâului 
ei. Ea se va desfrâna pentru toate regatele 
lumii de pe fa a p mântului.  
18. Dar tot câ tigul, toate foloasele ei vor 
fi  afierosite  Domnului  i  nu  vor  fi  
adunate, nici puse la p strare ; ci câ tigul 
va fi pentru cei ce locuiesc înaintea 
Domnului, ca s  aib  hran  din bel ug i 
haine str lucite.  
CAP. 24 
Pustiirea lui Iuda 
1.  Iat  Domnul  pustie te  p mântul  i  îl  
preface  în  de ert,  r stoarn  fa a  lui  i  
împr tie pe locuitori.  

Ier. 13, 24; 18, 17. Iez. 5, 10.  
2.  i  preotului  i  se  întâmpl  ca  i  
poporului, st pânului ca i robului, slugii 
ca i st pânei sale ; vânz torului ca i 
cump torului, celui care d  cu 
împrumut ca i celui care se împrumut , 
datornicului ca i cel c ruia îi este dator.  

Os. 4, 9.  
3. P mântul va fi pustiit, el va fi jefuit, c  
Domnul a gr it cuvântul acesta.  

Ioil 1, 10. Sof. 1, 3.  
4. P mântul este în chin i sleit, lumea 
tânje te i se istove te, cerul împreun  cu 

mântul vor pieri.  
5. P mântul este pâng rit sub locuitorii 
lui,  c ci  ei  au  c lcat  legea,  au  înfrânt  
orânduiala i leg mântul stricatu-l-au pe 
veci !  

Sof. 1, 3.  
6. Pentru aceasta, blestemul mistuie 

mântul i locuitorii îndur  pedeapsa lor 
; drept aceea cei ce locuiesc pe p mânt 
sunt mistui i, iar oamenii r ma i sunt 
pu ini la num r !  

Is. 1, 9.  
7. Via tânje te, vi ele sale sunt firave, cei 
cu inima vesel  suspin .  

8. Glasul cel plin de veselie al lirei a 
încetat, chiotele zgomotoase nu mai sunt, 
încetat-a glasul harpei.  

Ier. 16, 9; 25, 10. Iez. 26, 13. Os. 2, 13.  
9. La cântec nu se mai bea, i amar este 
vinul pentru b utor.  
10. Cetatea pustiit  este în ruin , intrarea 
fiec rei case este închis .  

Is. 27, 10.  
11. Pe uli  lumea strig  : «Nici un strop 
de vin !» Nu mai este bucurie, veselia 
este izgonit  de pe p mânt.  
12. În cetate au r mas numai d râm turi, 
por i sf râmate i stricate.  
13. A a se va întâmpla în mijlocul acestui 
inut, în untrul popoarelor, ca i când se 

scutur  m slinii i ca pe urma culesului 
viei.  

Is. 17, 5.  
14. Aceia înal  glasul i cânt , 
preasl vesc m rirea Domnului la apus.  

Is. 12, 5.  
15. Pentru aceasta, în insule se 
preasl ve te Domnul, în insulele m rii 
numele Domnului Dumnezeului lui 
Israel.  
16. De la marginile p mântului auzim 
cântând : «Slav  celui drept !» i eu am 
zis : «Vai de cei f  de lege, care 
lucreaz , dep rtându-se de lege !»  
17. Groaz , la i groap  pentru voi, 
locuitori ai p mântului !  

Ier. 48, 43. Luc. 21, 35.  
18. Cel care va fugi de groaz  va c dea în 
groap , cel care va sc pa din mijlocul 
gropii se va prinde în la  ! Z gazurile cele 
de sus se vor deschide i temeliile 

mântului se vor cl tina.  
Ier. 2, 37; 48, 44. Am. 5, 19.  

19. P mântul se sf râm , p mântul sare 
în buc i, se clatin  p mântul.  
20. P mântul se mi  încoace i încolo 
ca un om be iv, se d  în sus i în jos ca un 
scrânciob ; p catele apas  asupra lui, ca 

 nu se mai scoale !  
Is. 19, 14.  
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21. i în ziua aceea Domnul va cerceta cu 
asprime, acolo sus, o tirea cea de sus i 
pe p mânt pe regii p mântului.  

Is. 40, 2.  
22. i ca robii vor fi închi i într-o 
închisoare sub p mânt i dup  multe zile 
vor fi cerceta i.  

Is. 5, 14. Iez. 32, 18; 38, 8.  
23. Luna va fi ro ie, iar soarele va pierde 
din lumina lui,  c ci Domnul Savaot va fi  
rege i glava Lui va str luci înaintea 

trânilor în muntele Sionului i în 
Ierusalim !  

Is. 13, 10. Ioil 2, 10; 3, 4.  
CAP. 25 
Cântare de mul umire. 
1. Doamne Dumnezeul meu, pe Tine Te 
voi în a, l uda-voi numele T u, c  Tu ai 

cut lucruri minunate ; planurile Tale de 
mult  întocmite  sunt  adev rate  i  
statornice.  

Ie . 15, 2. Is. 28, 29.  
2. C  Tu ai f cut din cetate o gr mad  de 
pietre i din cetatea cea înt rit  o 

râm tur . Cetatea celor f  de lege nu 
mai  este  cetate,  zidit  nu  va  mai  fi  în  
veci.  

4 Reg. 19, 25. Iov 12, 14. Is. 26, 5.  
3. Pentru aceasta un popor tare Te va 
preasl vi, cetatea puternicelor neamuri de 
Tine se va teme.  
4. Fost-ai sc pare pentru cel s rman, 
ad post pentru cel ce era în strâmtorare, 
liman în vremi vijelioase, umbr  în 
vreme de c ldur . C ci suflarea celor 
ap tori este ca furtuna de iarn   

Is. 4, 6. Ier. 16, 19.  
5. i ca ar a soarelui într-un p mânt 
uscat. Ai potolit zarva celor nelegiui i. 
Precum se potole te c ldura la umbra 
unui nor, a a se va domoli cântecul de 
biruin  al st pânitorilor silnici.  

Is. 18, 4.  
6. i Domnul Savaot va preg ti în 
muntele acesta pentru toate popoarele un 
osp  de c rnuri grase, un osp  cu vinuri 

bune, c rnuri grase cu m duv , vinuri 
bune, limpezite !  

Ps. 22, 6; 35, 8. Mat. 22, 2. Luc. 14, 16.  
7. i în muntele acesta El va da la o parte 

lul care înv luie toate popoarele i 
perdeaua care acoper  toate neamurile.  
8. El va înl tura moartea pe vecie ! i 
Domnul Dumnezeu va terge lacrimile de 
pe toate fe ele i ru inea poporului S u o 
va îndep rta de pe p mânt, c ci Domnul 
a gr it !  

Iez. 3, 6, 15. 1 Cor. 15, 54. Apoc. 7, 17; 21, 4.  
9. i se va zice în ziua aceea : Iat  
Dumnezeul nostru în Care n jduiam ca 

 fim mântui i. Iat  Domnul, în Care am 
jduit, s  ne bucur m i s  ne veselim 

de mântuirea Lui,  
Ps. 26, 18; 47, 14; 118, 148. Os. 13, 14. Ioan 3, 36. Evr. 2, 

14.  
10. C  mâna Domnului se va odihni pe 
acest munte. Moabul îns  va fi c lcat în 
picioare pe locul lui, ca ni te paie în 
groapa cu gunoi.  

Is. 41, 15. Zah. 10, 5.  
11. i va întinde mâinile sale, precum 
înot torul le întinde ca s  înoate. Dar 
Domnul va zdrobi mândria lui i silin ele 
mâinilor lui.  
12. Înt riturile lui m re e i înalte le va 
nimici, le va r sturna i la p mânt le va 
culca, în rân .  

Is. 26, 5.  
CAP. 26 
Cântarea celor r scump ra i. 
1. În ziua aceea se va cânta cântarea 
aceasta în p mântul lui Iuda : «Avem o 
cetate înt rit . Domnul ne vine într-ajutor 
cu ziduri i înt rituri.  

Ps. 45, 1; 124, 1. Pild. 18, 10.  
2. Deschide i por ile, ca s  intre un neam 
drept care p ze te credincio ia !  

Ps. 117, 19.  
3. N dejde neclintit , Tu ne vei p stra 
pacea noastr , c  întru Tine ne punem 

dejdea.  
Is. 27, 5.  
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4. Încrede i-v  în Domnul pururea, c ci 
Domnul Dumnezeu este stânca 
veacurilor.  

Deut. 32, 4.  
5. C  El a coborât pe cei ce locuiau pe 
în ime, cetatea cea mândr  El a supus-o 
pân  la p mânt, a culcat-o în pulbere.  

Is. 25, 5, 12.  
6. Ea este c lcat  în picioare, în 
picioarele s racilor, sub pa ii obijdui ilor 
!  

Is. 28, 3.  
7.  Calea  celui  drept  este  dreapt  ;  Tu  
neteze ti drumul drept al celui drept.  
8. Pe calea judec ilor Tale, Doamne, noi 
Te a tept m ; numele T u i amintirea Ta 
erau n dejdea sufletului nostru.  

Ps. 43, 19.  
9. Sufletul meu Te-a dorit în vreme de 
noapte, duhul meu n zuie te spre Tine ; 

ci când îndrept rile Tale vor fi pe 
mânt, cei ce locuiesc lumea vor înv a 

ce este dreptatea.  
Ps. 62, 2; 76, 6.  

10. Dac  de cel f  de lege ne este mil , 
el nu mai înva  ce este dreptatea i în 

mântul celor sfin i va s vâr i 
strâmb tatea. S  nu mai fie pe p mânt cei 

 de lege i s  nu mai vad  slava Celui 
Preaînalt.  

Ps. 91, 6. Is. 5, 12. Fapt. 12, 17.  
11. Doamne, mâna Ta era ridicat , dar ei 
n-au v zut-o ! Vor vedea râvna Ta pentru 
poporul T u i se vor ru ina. i focul 

zit vr jma ilor T i îi va mânca !  
Is. 33, 3. Mat. 21, 15.  

12. Doamne, revars  pacea peste noi, c ci 
toate lucrurile noastre, pentru noi le-ai 

cut !  
Rom. 8, 28.  

13. Doamne, Dumnezeul nostru, am avut 
peste noi i al i st pâni afar  de Tine, dar 
noi ne vom aduce aminte numai de 
numele T u !  

14. Mor ii nu vor mai tr i i umbrele nu 
vor învia, fiindc  Tu le-ai pedepsit i le-ai 
nimicit i ai ters pân i numele lor.  

Ps. 65, 11. Apoc. 20, 5.  
15. Înmul te poporul, Doamne, 
înmul te poporul i arat -Te mare, 

rge te din nou toate hotarele rii !  
16. Doamne, pe Tine Te-au c utat ei în 
vreme de restri te, c tre Tine am strigat 
în scârba noastr , când Tu ne pedepseai.  

Ps. 17, 7; 117, 5.  
17. Ca femeia îns rcinat i gata s  nasc  
prunc, care se zvârcole te i strig  în 
durerea ei, a a am fost noi, Doamne, cu 
to ii în fa a Ta !  

4 Reg. 19, 3. Is. 13, 8. Ioan 16, 21.  
18. Z mislit-am, dureri de facere am avut 
i am n scut vânt ! Mântuire rii noi n-

am dat i în lume nu s-au n scut locuitorii 
ei !  
19. Mor ii T i vor tr i i trupurile lor vor 
învia ! De tepta i-v , cânta i de bucurie, 
voi cei ce s lui i în pulbere ! C ci roua 
Ta  este  rou  de  lumin i  din  sânul  

mântului umbrele vor învia.  
4 Reg. 4, 35. Iez. 37, 3. Ioan 5, 28-29; 11, 22-25.  

20. Du-te, poporul meu, intr  în c rile 
tale i închide u a dup  tine ; ascunde-te 
pu ine clipe, pân  când mânia va fi trecut 
!  

Ps. 29, 5. Is. 54, 8. Iona 3, 10.  
21. C  iat  Domnul va ie i din loca ul 

u, ca s  pedepseasc  f delegile 
locuitorilor p mântului. P mântul va 
ar ta sângele pe care l-a supt i nu va mai 
ascunde pe uciga ii lui».  

Mih. 1, 3.  
CAP. 27 
Înainte-vestire pentru a ezarea 
poporului lui Dumnezeu. 
1. În ziua aceea Domnul se va n pusti cu 
sabia Sa grea, mare i puternic , asupra 
leviatanului, a arpelui care fuge, asupra 
leviatanului, a arpelui încol cit, i va 
omorî balaurul cel din Nil.  

Iov 26, 13. Ps. 58, 6. Iez. 29, 3. Apoc. 19, 20.  
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2. i se va zice în ziua aceea : «Vie cu 
vin bun, cânt  !  
3.  Eu,  Domnul,  sunt  str jerul  ei,  în  
fiecare clip  Eu o ud, ca frunzele ei s  nu 
cad . Zi i noapte Eu o p zesc ;  
4. Nu sunt mâniat de fel pe ea. Dar dac  
voi g si m cini i spini, voi porni 

zboi împotriva lor i-i voi arde pe to i.  
5. Sau mai bine s  caute ocrotirea Mea i 
cu Mine s  fac  pace, i cu Mine s  fie în 
pace !...».  

Is. 26, 3.  
6. Dar într-o zi Iacov va prinde r cini, 
Israel va înflori, va rodi i cu roadele sale 
lumea o va umple.  

Ps. 71, 17. Is. 37, 31.  
7. L-a lovit oare Domnul cum l-au lovit 
cei ce l-au lovit, sau i-a omorât El cum au 

cut uciga ii lui ?  
2 Reg. 7, 14. 2 Cor. 4, 17.  

8. Cu izgonire, cu robie pedepsitu-i-a i i-
a m turat cu suflarea Lui n prasnic  de 
vânt de r rit.  

Ps. 47, 8. Ier. 10, 24; 30, 11; 46, 28.  
9. A a a fost isp it  f delegea lui 
Iacov, i acesta este rodul iert rii 

catului s u. El a sf râmat în buc i 
toate pietrele jertfelnicului, ca ni te pietre 
de  var  ;  dumbr vile  Astartei  i  stâlpii  
soarelui nu se vor mai ridica.  

Lev 26, 30. Zah. 3, 4. Rom. 11, 26.  
10. Cetatea cea înt rit  a r mas singur , 
un loc p sit i neumblat ca un pustiu. 
Acolo pa te vi elul, în ea î i are s la ul i 
îi m nânc  ml di ele.  

4 Reg. 19, 25. Is. 24, 14. Iez. 21, 3-4.  
11. Când crengile se usuc , se rup i cad, 
femeile vin i le dau foc. Acesta este un 
popor f  de minte i nici Ziditorul lui 
nu Se milostive te de el i nici F torul 
lui nu are mil  de el.  

Iov 24, 20. Ier. 5, 21.  
12. i în ziua aceea, Domnul va aduna 
roade de la Eufrat i pân  la râul 
Egiptului ; i voi ve i fi cule i unul câte 
unul, feciori ai lui Israel !  

13. În vremea aceea, trâmbi a cea mare 
va trâmbi a i cei care se pierduser  în 

mântul Asiriei i cei ce se risipiser  în 
ara Egiptului vor veni i se vor închina 

Domnului, în muntele cel sfânt, în 
Ierusalim.  

Is. 2, 2. Iez. 20, 40. Zah. 8, 7; 9, 14.  
CAP. 28 
Proorocie împotriva lui Efraim. 
Amenin ri i mângâieri. 
1. Vai de cununa mândriei be ivilor din 
Efraim ; vai de floarea ve ted  din 
podoaba lor, care st  pe culmea de 
deasupra v ii celei m noase a celor be i 
de vin !  
2. Iat  un om tare i puternic vine de la 
Domnul : ca un potop de grindin , ca o 
vijelie nimicitoare, ca o n val  de ap  
potopitoare o va r sturna la p mânt.  

4 Reg. 17, 3.  
3. i va fi c lcat  în picioare cununa cea 
îngâmfat  a be ivilor din Efraim ;  

Is. 26, 6. Dan. 7, 7. Mih. 7, 10.  
4. Iar floarea cea ve tejit  din str lucita 
sa g teal  care str luce te pe culmea de 
deasupra v ii celei m noase, va fi ca o 
smochin  timpurie i înainte de vreme ; 
cine o vede o ia i o m nânc  !  

Is. 1, 30.  
5. În ziua aceea Domnul Savaot va fi o 
cunun  str lucitoare i o str lucit  g teal  
pentru cei ce au mai r mas din popor,  

Pild. 4, 9. Is. 62, 3. Iez. 16, 12. În el. 4, 2.  
6. Duh de dreptate pentru cei ce stau la 
judecat  cu dreptate i t rie pentru cei ce 
se lupt  la por i.  
7.  Dar  i  ace tia  se  clatin  de  vin  i  

cesc drumul din pricina b uturilor tari 
; preotul i proorocul se poticnesc de 

utur , sunt birui i de vin, au ame eli din 
pricina b uturilor tari, în vedenii se 
în al , în hot râri ov iesc.  

Pild. 20, 1. Os. 4, 11; 9, 7.  
8. Toate mesele sunt pline de v rs turi, 
nici un loc curat nu mai este.  
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9. Dar totu i zic : «Pe cine vrea acesta s  
înve e cu vedenia ? i pe cine vrea el cu 
propov duirea s  în elep easc  ? Au doar 
pe cei în rca i sau pe cei abia dep rta i 
de la sânul mamei lor ?  
10. C ci av la av, av la av, cav lacav, 
cav lacav, zeher am, zeher am, 
(porunc  peste porunc , porunc  peste 
porunc , regul  peste regul , regul  peste 
regul , când pe aici, când pe acolo !)  

Is. 42, 20.  
11. De aceea într-o limb  str in i 
stâlcit  se va gr i poporului acestuia,  

1 Cor. 14, 21.  
12. C ruia i se spunea : «Iat  odihna, s  
se odihneasc  cel care este obosit ; iat  

urarea, dar el n-a vrut s  asculte».  
Mat. 11, 28-29.  

13. i cuvântul Domnului va fi pentru ei : 
av la av, av la av, cav lacav, cav lacav, 

zeher am, zeher am, (porunc  peste 
porunc , porunc  peste porunc , regul  
peste regul , regul  peste regul , când pe 
aici, când pe acolo) ca s  mearg i s  
cad  peste cap, s  se sf râme i în curs  

 fie prin i !  
Is. 8, 15.  

14. Pentru aceasta, asculta i cuvântul 
Domnului, voi, oameni de râs, 
îndrum tori ai poporului celui din 
Ierusalim !  

Fapt. 13, 40.  
15. Voi zice i : Noi am f cut leg mânt cu 
moartea i cu iadul ( eolul) învoial  ; 
urgia va trece f  s  ne ating , c ci ne-
am f cut din minciun  un ad post i din 
viclenie un liman !  

Is. 28, 18; 29, 15. Ier. 2, 12; 5, 12. În el. 1, 16.  
16. Pentru aceasta a a zice Dumnezeu : 
«Pus-am în Sion o piatr , o piatr  de 
încercare, piatra din capul unghiului, de 
mare pre , bine pus  în temelie ; cel care 
se va bizui pe ea, nu se va cl tina !  

Ps. 117, 22. Is. 8, 14; 57, 13. Mat. 21, 42. Marc. 12, 10. 
Luc. 20, 17. Fapt. 4, 11. 1 Petr. 2, 6. Rom. 3, 21; 9, 33; 10, 

11. 1 Cor. 3, 11. Ef. 2, 20.  

17. i voi face judecata dreptar i 
dreptatea cump . i grindina va lua la 
vale ad postul minciunii i potop de ape 
va peste locul ei de sc pare !  

Iez. 13, 11.  
18. i leg mântul vostru cu moartea va fi 
stricat i în elegerea voastr  cu iadul 

eolul) va fi desf cut . Când urgia va 
trece, v  va zdrobi,  

Is. 28, 15. Mat. 7, 27.  
19. Ori de câte ori va trece, v  va apuca ! 

ci ea va trece în fiecare diminea , ziua 
i noaptea, i nu va fi decât groaz  pentru 

a pricepe descoperirea !  
Mat. 6, 13.  

20.  Patul  acesta  va  fi  scurt  i  nu  te  vei  
putea întinde, iar a ternutul lui prea scurt, 
ca s  te învele ti».  
21. C  Domnul se va ridica precum 
alt dat  în muntele Pera im i se va 
înt râta ca în valea Ghibeonului ca s  

vâr easc  fapta Lui, fapta Lui ciudat , 
 împlineasc  lucrul Lui, lucrul Lui 

minunat.  
Iosua 10, 11-13. 2 Reg. 5, 20. 1 Paral. 14, 11.  

22. Deci nu v  mai bate i joc, ca 
leg turile voastre s  nu se strâng , c  am 
auzit de la Domnul Dumnezeu Savaot c  
nimicirea este hot rât  s  fie pentru toat  
ara !  

Is. 10, 23.  
23. Lua i aminte i asculta i ; fi i cu luare 
aminte i asculta i graiul meu !  

Is. 34, 1.  
24.  Oare  în  fiecare  zi  plugarul  ar ,  
seam , desfund  p mântul i îl 
gr peaz  ?  
25. Nu vine el apoi, dup  ce i-a netezit 
fa a, s  arunce în brazde chimenul, s  
pun  grâul, orzul i alacul pe margini ?  
26. Dumnezeul lui îl înva i d  aceste 
rânduieli.  

Bar. 3, 37. În el. 3, 5.  
27. Meiul nu este c lcat sub copita cailor 
i t lugul nu trece peste chimen ; ci 
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meiul cu un b  este b tut i chimenul cu 
o nuia.  

Is. 25, 10.  
28. Grâul este treierat, dar nu sf râmat. 
Peste el trece un t lug purtat de cai i îl 
scutur  din spice.  
29. i aceasta vine de la Domnul Savaot. 
Minunat este sfatul Lui i mare purtarea 
Lui de grij  !  

Is. 55, 8. Ier. 32, 19.  
CAP. 29 
Proorocie împotriva Ierusalimului. 
1. Vai ie, Ariele, Ariele, cetate în care a 
tr it David ! Treac  an de an, irul de 
praznice s  se sfâr easc  !  

2 Reg. 5, 9.  
2. Apoi voi împresura Arielul i el va 
plânge i va geme ! Cetatea va fi ca un 
Ariel pentru Mine.  
3. Ca David voi t rî asupra ta, te voi 
înconjura cu valuri i voi ridica înt rituri 
împotriva ta.  

Ier. 6, 3. Iez. 17, 17. Luc. 19, 43.  
4. Vei fi doborât la p mânt i de acolo se 
va auzi glasul t u ; graiul t u din rân  
se va auzi ; glasul t u va fi ca al unei 

luci  ce  iese  din  p mânt  i  din  praf  
spusele tale ca un murmur vor p rea.  

Lev 19, 31. Is. 8, 19.  
5. Mul imea vr jma ilor t i va fi ca 
pulberea m runt , ceata asupritorilor ca 
pleava care zboar . Dar aceasta se va 
petrece într-o clip .  

Iov 21, 18. Ps. 1, 4; 34, 5.  
6. Domnul Savaot te va cerceta cu tunet, 
cutremur  i  zgomot  mare,  uragan  i  
vijelie i fl ri de foc mistuitor !  

Is. 30, 30.  
7. i ca un vis, ca o vedenie de noapte va 
fi mul imea de popoare lupt toare 
împotriva lui Ariel, care se vor r zboi cu 
el, cu cetatea lui i de jur împrejur o vor 
strânge.  

Ps. 72, 20. Is. 30, 30.  
8. Dup  cum cel fl mând viseaz  c  

nânc i se treze te tot cu stomacul 

gol, i dup  cum cel însetat viseaz  c  
bea i se treze te istovit i tot însetat, tot 

a se va întâmpla cu mul imea de 
popoare care vor merge împotriva 
muntelui Sion !  
9. Sta i încremeni i i înm rmuri i, fi i 
orbi i orbi r mâne i ! Îmb ta i-v , dar nu 
de vin ; cl tina i-v , dar nu de b utur  !  
10. C  Domnul a turnat peste voi un duh 
de toropeal . El a închis ochii vo tri, 
profe ilor, i capetele voastre, v torilor, 
le-a acoperit cu v l.  

Ier. 51, 39. Rom. 11, 8.  
11. Drept aceea orice descoperire este 
pentru voi ca graiurile dintr-o carte 
pecetluit . Dac  le dai cuiva care tie 
carte i-i zici : «Cite te !» el î i r spunde : 
«Nu pot, c ci ea este pecetluit  !»  

Is. 8, 16. Dan. 12, 4. Apoc. 5, 1.  
12. i dac  o dai cuiva care nu tie carte 
i-i zici : «Cite te !», el î i va r spunde : 

«Nu tiu carte !»  
2 Cor. 3, 3, 4.  

13. i a zis Domnul : «De aceea poporul 
acesta se apropie de Mine cu gura i cu 
buzele M  cinste te, dar cu inima este 
departe, c ci închinarea înaintea Mea nu 
este decât o rânduial  omeneasc  înv at  
de la oameni.  

Mat. 15, 7-8. Marc. 7, 6. Col. 2, 20.  
14. De aceea voi face pentru poporul 
acesta minuni f  seam n. În elepciunea 
celor în elep i se va pierde i iste imea 
celor iste i va pieri.  
Ps. 106, 27. Ier. 49, 7. Avd. 1, 8. Luc. 10, 21. 1 Cor. 1, 19.  
15. Vai de cei ce ascund lui Dumnezeu 
taina planurilor lor, ca faptele lor s  se 
fac  la întuneric ! Vai de cei care zic : 
«Cine ne vede ? Cine ne tie ?»  

Fac. 39, 9. Sir. 23, 24-25.  
16. Ce stric ciune ! Oare olarul poate fi 
socotit drept lut ? Lucrul poate oare zice 
despre  lucr tor  :  «Nu  m-a  f cut  el  !»  
Vasul  zice  oare  despre  olar  :  «El  nu  
pricepe ?»  

Is. 45, 9. Ier. 18, 4-5. Rom. 9, 20.  
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17. Înc  pu in  vreme i Libanul se va 
schimba în gr din , i gr dina va fi 
socotit  p dure.  

Is. 32, 15.  
18. În vremea aceea, cei surzi vor auzi 
cuvintele c ii i ochii celor orbi vor 
vedea f  umbr i f  întuneric.  

Is. 42, 18. Mat. 11, 5; 15, 30. Luc. 7, 22. Evr. 10, 7.  
19. Cei smeri i se vor bucura întru 
Domnul  i  cei  s raci  se  vor  veseli  de  
Sfântul lui Israel.  
20. C  ap torul nu va mai fi, cel 
batjocoritor va pieri, distru i vor fi cei ce 
pândeau s  fac  r u,  

Mih. 2, 1. Apoc. 19, 17.  
21. Cei care g seau vin  oricui, pentru un 
cuvânt în fa a lumii întind curs  
judec torului i pentru nimic r pesc 
dreptul celui cinstit.  

Am. 5, 10.  
22. Pentru aceasta, Domnul, Care a 

scump rat pe Avraam a a zice c tre 
casa lui Iacov :  «De aici încolo, nu se va 
mai ru ina Iacov i fa a lui nu se va mai 
îng lbeni.  

Fac. 11, 31; 48, 16.  
23. i atunci când vor vedea lucrul 
mâinilor Mele în mijlocul lor, sfin i-vor 
numele Meu, vor chema sfânt pe Sfântul 
lui Iacov i se vor teme de Dumnezeul lui 
Israel.  

Ps. 99, 3. Ef. 2, 10. Evr. 2, 10.  
24. Cei r ci i cu duhul vor c ta 
în elepciune i cei cârtitori înv tur ».  
CAP. 30 
Amenin ri asupra lui Iuda. 
1. Vai de feciorii r zvr ti i, zice Domnul, 
vai de cei ce fac planuri f  Mine, care 
fac leg minte ce nu sunt în Duhul Meu, 
ca s  gr deasc  p cate peste p cate.  

Os. 7, 13. Luc. 12, 17.  
2. Ei iau calea Egiptului, f  s  fi 
întrebat gura Mea, s  cer easc  de la 
Faraon ajutor i la umbra Egiptului s  se 
ad posteasc .  

4 Reg. 18, 21. Ier. 2, 18; 37, 7. Iez. 17, 15.  

3. Pentru aceasta sprijinul lui Faraon va fi 
pentru voi ru ine i râs ad postul la 
umbra lui.  

Ier. 2, 36.  
4. De i c peteniile lui sunt la oan i 
pân  la Hanes ajung trimi ii lui,  

Is. 19, 11, 13. Ier. 2, 16.  
5. To i sunt nelini ti i de acest popor, 
care nu le va fi de folos, care nu le va da 
nici  un  ajutor,  ci  numai  nedumerire  i  
ocar .  

Ier. 2, 36.  
6. Proorocie despre fiarele de la miaz zi : 
Printr-o ar  de strâmtorare i îngrijorare, 
cu lei i leoaice mugitoare, n pârci i 
erpi zbur tori, ei duc pe m gari avu iile 

lor  i  pe  c mile  comorile  lor,  c tre  un  
popor care nu le folose te la nimic.  
7. C ci ajutorul Egiptului este 
de ert ciune i nimic, pentru aceea l-am 
numit Rahab cel adormit.  
8. Acum, du-te, scrie acestea pe o tabl i 
trece-le într-o carte, ca s  fie pentru mai 
târziu m rturie ve nic .  

Is. 8, 1. Avac. 2, 2.  
9. Pentru c  ei sunt un popor de r zvr ti i, 
feciori mincino i, care nu voiesc s  
asculte de legea Domnului,  

Fapt. 7, 52.  
10. Care zic proorocilor : «Voi nu vede i 
!» i v torilor : «Nu ne prooroci i 
pedepse, ci spune i-ne lucruri 

gulitoare, prooroci i-ne închipuiri 
am gitoare !  

Am. 2, 12. Mih. 2, 11. Luc. 6, 26.  
11. Da i-v  la o parte din cale, nu ne 
împiedica i în drum, lua i din fa a noastr  
pe Sfântul lui Israel !»  

Is. 1, 4.  
12. Pentru aceasta zice Sfântul lui Israel : 
«Fiindc  voi a i dispre uit cuvântul acesta 
i v-a i încrezut în nedreptate i minciun  
i a i n jduit numai în ele,  

Ps. 61, 10. Is. 47, 10.  
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13. Iat  cum va fi p catul vostru : ca o 
sp rtur  într-un zid înalt, care dintr-o dat  
i pe nea teptate se pr bu te ;  

Ps. 61, 3-4. Is. 29, 5.  
14.  Ca  un  vas  de  lut,  care  este  a a  de  
spart  i  zdrobit  f  de  mil ,  încât  între  
cioburile lui nu se afl  m car unul cu care 

 iei foc din vatr  sau s  sco i ap  din 
fântân ».  

Ps. 2, 8.  
15. C  a a zice Domnul Dumnezeu, 
Sfântul lui Israel : «Dac  v  întoarce i i 
sunte i în bun  pace, v  ve i izb vi ; 
lini tea i n dejdea sunt vârtutea 
voastr ». Dar voi n-a i vrut s  asculta i,  

Plâng. 3, 26.  
16. Ci a i zis : «Nu ! Noi vom fugi c ri 
pe cai !» A a, fugi i ! «Vom înc leca pe 
cai iu i ca vântul !» Ei bine, ve i fi 
urm ri i i mai repede !  

Os. 14, 4.  
17. O mie vor fugi de amenin area unuia 
i când v  vor amenin a cinci, to i ve i 

fugi, pân  când ve i r mâne ca un stâlp 
pe  vârful  muntelui  i  ca  un steag pe  vârf  
de deal.  

Lev 26, 36.  
18. Pentru aceasta Domnul a teapt  s  Se 
milostiveasc  spre voi, de aceea El Se 
ridic  s  aib  mil  de voi. C  Domnul 
este Dumnezeu al drept ii ; ferici i sunt 
cei care n jduiesc în El !  

Ps. 2, 11. Pild. 16, 20. Ier. 17, 7. Luc. 1, 54. Rom. 2, 4.  
19. Popor din Sion, care locuie ti în 
Ierusalim,  nu  plânge  !  El  se  va  milostivi  
la glasul strig tului t u i te va auzi 
degrab  !  

Ps. 90, 15; 136, 1. Is. 58, 9.  
20. Când Domnul î i va fi dat ie pâinea 
îngrijor rii i apa strâmtor rii, i cei ce te 
înva  nu se vor mai ascunde, ci ochii t i 
vor vedea pe dasc lii t i  

Ps. 79, 5.  
21. i urechile tale vor auzi cuvântul 
celor ce te c uzesc pe tine, zicând : 

«Iat  calea, merge i pe ea !», fie c  a i 
merge la dreapta sau la stânga,  

Deut. 5, 32; 28, 14. Pild. 4, 27.  
22. Atunci argintul care acoper  idolii îl 
ve i g si spurcat i aurul care 
împodobe te chipurile turnate, ca necurat 
îl ve i arunca, zicând : «Afar  de aici !»  
23. i El î i va da ploaie pentru 
sem tura ta pe care vei fi sem nat-a pe 

mânt i pâinea pe care o va rodi 
mântul va fi gustoas i hr nitoare. 

Turmele tale vor pa te în ziua aceea pe 
paji ti întinse.  

Deut. 11, 14.  
24. i boii i asinii care lucreaz  

mântul, vor mânca nutre  dat cu sare, 
cu lopata i cu bani a vânturat.  
25. Atunci pe orice munte înalt i pe 
orice deal mare, vor fi râule e i pâraie de 
ap , în ziua m celului groaznic, când 
turnurile vor c dea.  

Is. 2, 15; 41, 18.  
26. i luna va str luci ca soarele, iar 
soarele va str luci de apte ori mai mult, 
ca lumina a apte zile, în ziua când 
Domnul va lega rana poporului S u i va 

dui vân ile de pe trupul lui.  
Ier. 4, 24. Ioil 2, 10. Apoc. 21, 23.  

27. Iat  numele Domnului Care vine de 
departe, mânie înfocat i nor greu ; 
buzele Sale sunt pline de urgie i limba 
Lui e foc mistuitor !  

Ie . 24, 17. Deut. 4, 24. Iez. 22, 21.  
28. Duhul Lui ca un uvoi rev rsat care 
ajunge pân  la gât, ca s  cearn  pe 
neamuri cu sita nimicirii.  

4 Reg. 22, 16. Is. 8, 8.  
29. Voi ve i cânta atunci, ca în noaptea 
cea de praznic, cu bucurie în inimi, în 
sunetul de flaut, ca s  merge i în muntele 
Domnului, vârtutea lui Israel.  

Ps. 41, 4-5.  
30. i Domnul va face s  r sune glasul 

u  m re i  va  pr li  bra ul  S u  în  
aprinderea mâniei Sale, în mijlocul unui 
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foc mistuitor, al vijeliei i al potopului de 
ape i grindin .  

Is. 29, 6-7. Apoc. 20, 15.  
31. La glasul Domnului va tremura Asiria 
; cu toiagul S u o va lovi.  

Ps. 28, 4-5.  
32. La fiecare lovitur  pe care Domnul i-
o va da cu toiagul cel de mustrare, sunete 
de tob , de harp i de joc vor izbucni. În 
cântece i Domnul va lupta împotriva ei 
cu mâna ridicat .  
33. Un jertfelnic de mult  vreme este 
preg tit, hot rât pentru Moloh. Pus-a un 
rug mare i larg, paiele i lemnele sunt 
din bel ug. Suflarea Domnului îl va 
aprinde ca un uvoi de pucioas .  

Mat. 25, 41. Apoc. 19, 20.  
CAP. 31 
Dumnezeu va izb vi pe Israel. 
1. Vai de cei ce se coboar  în Egipt dup  
ajutor i se bizuie pe caii lor i î i pun 

dejdea în mul imea carelor i în puterea 
re ilor, dar nu- i a intesc privirea 

tre Sfântul lui Israel i nu caut  pe 
Domnul.  

Is. 30, 1. Ier. 2, 36. Os. 8, 13.  
2. Dar El este în elept, El face s  vin  
nenorocirea i nu Î i ia înapoi cuvintele. 
El Se ridic  împotriva casei celor f  de 
lege i împotriva ajutorului celor care 

vâr esc nedreptatea.  
Iez. 28, 9. Am. 3, 6.  

3. Egipteanul este om, nu Dumnezeu, caii 
lui sunt carne i nu duh. Când Domnul Î i 
va întinde mâna Lui, ocrotitorul se va 
împiedica i ocrotitul va c dea, iar 
amândoi împreun  vor pieri.  

Ps. 9, 20. Ier. 17, 5. Plâng. 4, 17.  
4.  C  iat  ce  mi-a  gr it  Domnul  :  
«Precum leul i puiul de leu r cnesc 
asupra pr zii i împotriva lor se adun  
toat  ceata de p stori i nu se înfioar  de 
strig tele lor, nici nu se tulbur  de 
mul imea lor, tot astfel Domnul Savaot 
Se va pogorî s  se r zboiasc  pe muntele 

Sionului i pe colina lui. i du manii se 
vor risipi to i,  

Ps. 103, 21. Apoc. 20, 8.  
5. Ca p rile care zboar . A a Domnul 
Savaot va ocroti Ierusalimul, îl va 
acoperi,  îl  va  mântui,  îl  va  cru a,  îl  va  
libera».  

Deut. 32, 11. Mat. 23, 37.  
6. Întoarce i-v  c tre Acela de Care 
adâncul v  desparte, copii ai lui Israel !  

Ier. 3, 12-14. Zah. 1, 3.  
7. În vremea aceea fiecare din voi ve i da 
la o parte idolii de argint i cei de aur pe 
care i-a i f cut cu mâinile voastre cele 

toase.  
Is. 2, 20.  

8. i Asiria va c dea în sabie care nu este 
omeneasc , va fi nimicit  nu de sabia 
unui  muritor.  Ea  o  va  lua  la  fug  în  fa a  
sabiei, iar tinerii vor fi du i în robie !  

Is. 37, 36.  
9. De fric  înt ritura ei va fi nimicit , iar 

peteniile vor fugi din jurul steagului, 
zice Domnul, a C rui v paie este în Sion 
i cuptorul în Ierusalim !  

1 Ezd. 1, 3.  
CAP. 32 

duin  pentru timpuri fericite. 
1. Iat  c  un rege va st pâni prin dreptate 
i c peteniile vor cârmui cu dreptate.  

Ps. 44, 7-8; 71, 2. Is. 11, 5. Ier. 23, 5; 33, 15.  
2. Fiecare va fi ca un ad post împotriva 
vântului, ca un liman împotriva vijeliei, 
ca pâraiele de ap  într-un p mânt uscat i 
ca umbra unei stânci înalte într-un inut 
însetat.  

Ps. 142, 6.  
3. Ochii celor care v d nu vor fi închi i i 
urechile celor care aud vor lua aminte.  
4. Inima celor u uratici va judeca s tos 
i limba celor gângavi va gr i iute i 

deslu it.  
Luc. 10, 21.  

5. Nebunului nu i se va mai zice c  e de 
neam bun i celui viclean c  e mare la 
suflet.  
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6. C  nebunul gr ie te nebunii i inima 
lui gânde te r ul ca s  s vâr easc  
nelegiuiri, s  rosteasc  cuvinte 
mincinoase împotriva Domnului, s  lase 
nemâncat pe cel fl mând i celor înseta i 

 nu le dea s  bea.  
1 Reg. 24, 14. Am. 8, 11.  

7. Uneltele celui mi el sunt tic loase, el 
pl smuie te uneltiri ca s  piard  pe cei 
smeri i prin cuvinte mincinoase, pe cel 

rac care- i caut  dreptate.  
1 Reg. 8, 3. Pild. 29, 4. Fapt. 20, 35.  

8. Omul de vi  bun  sf tuie te cele 
cuviincioase i st ruie te în cuviin a lui.  

Luc. 6, 45.  
9.  Femei  f  de  grij ,  scula i-v i  
asculta i glasul meu ! Fecioare 
încrez toare, lua i aminte la graiul meu !  
10. Într-un an i câteva zile ve i tremura, 
voi încrez toarelor, culesul va fi trecut i 
strânsul nu se va mai face !  

Lev 26, 34.  
11. Tremura i, nep toarelor, înfiora i-

, încrez toarelor, scoate i 
îmbr mintea, dezbr ca i-v , încinge i-

 peste mijloc cu haine de jale.  
12. Bate i-v  în piept i plânge i pentru 
arinele cele frumoase, i rodnicia viilor.  

13. Pe p mântul poporului meu vor cre te 
spini  i  ciulini,  ba  i  în  toate  casele  de  
petrecere ale veselei cet i.  

Is. 34, 13. Os. 9, 6.  
14. Palatul va fi pustiu, cetatea cea 
zgomotoas , p sit , colina i turnul de 
straj , pustiite, pref cute pe vecie în 
vizuini, loc de zburdare pentru asini i 

une pentru turme,  
2 Paral. 27, 3.  

15. Pân  când se va turna din Duhul cel 
de  sus  i  pustiul  va  fi  ca  o  gr din  cu  
pomi i gr dina socotit  ca o p dure.  

Ps. 67, 10. Is. 29, 17.  
16. Atunci judecata va locui în de ert i 
dreptatea va s lui în gr dina cea cu 
pomi.  

Is. 35, 1.  

17. Pacea va fi lucrul drept ii, roada 
drept ii va fi lini tea i n dejdea în veci 
de veci.  

Iac. 3, 18. Rom. 5, 1.  
18. Atunci poporul meu va locui într-un 
loc de pace, în s la uri de n dejde i în 
ad posturi f  grij .  

Ier. 33, 16. Iez. 34, 27. Mih. 4, 4.  
19. P durea va c dea de grindin , iar 
cetatea va fi supus .  
20. Ferici i sunte i voi, care sem na i i 
nu lega i nici boul, nici asinul !  

Ps. 71, 16.  
CAP. 33 
Izb virea f duit  poporului lui 
Dumnezeu. 
1. Vai ie, pustiitorule, care n-ai fost 
pustiit i ie, jefuitorule, care n-ai fost 
înc  jefuit. Când vei sfâr i de pustiit, vei 
fi pustiit, când vei fi jefuit din destul, vei 
fi jefuit i tu.  

Ps. 136, 8. Ier. 30, 16. Avd. 1, 10. Avac. 2, 8. Apoc. 13, 
10.  

2. Doamne, miluie te-ne, c  întru Tine 
am n jduit, fii ajutorul nostru în fiecare 
diminea i izb virea noastr  în vremuri 
de strâmtorare !  

Ps. 16, 7; 50, 1; 89, 15.  
3. La glasul tunetului T u neamurile vor 
fugi ; când Te ridici Tu, popoarele se vor 
risipi.  

Ps. 67, 1. Is. 26, 11.  
4. i vor aduna prada voastr , cum adun  

custele ; arunca-se-vor asupra ei, cum 
se arunc  l custele.  
5. Domnul este mare, El locuie te în 
în ime ; Sionul este plin de judecat i 
de dreptate.  

Is. 9, 7; 11, 4.  
6. Ocrotirea Domnului în aceste vremuri 
va fi pentru Sion comoar  de fericire ; 
în elepciunea, tiin a i temerea de 
Dumnezeu sunt avu ia lui.  

4 Reg. 18, 5. Ier. 10, 16.  
7. Iat  c  locuitorii din Ariel strig  pe 
uli e, solii pentru pace plâng amar.  

2 Paral. 36, 15.  
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8. Drumurile sunt pustii, nici un trec tor 
pe cale. El stric  leg mântul, nesocote te 
cet ile, nu mai ine seam  de nimeni.  

Is. 37, 2-3.  
9. ara plânge i tânje te, Libanul este 
tulburat i ofilit. aronul a ajuns ca un 
pustiu, Basanul i Carmelul î i scutur  
frunzi ul lor.  
10. «Acum M  voi scula, zice Domnul, 
acum M  voi ridica, acum M  voi în a 
!»  

Ps. 101, 14. Is. 33, 3.  
11.  Z mislit-a i  fân  i  a i  n scut  paie,  
suflarea voastr  e foc care v  va mistui,  

Ps. 7, 14. Is. 1, 31; 47, 14.  
12. Popoarele vor fi pref cute în cenu  
ca spinii t ia i i mistui i de foc !  

Is. 9, 17.  
13. Voi cei de departe, auzi i ce am f cut, 
i voi cei de aproape, cunoa te i puterea 

Mea !  
Is. 60, 4. Ef. 2, 13.  

14. P to ii vor tremura în Sion i pe cei 
 de lege fierul îi va cuprinde : «Care 

din noi poate s  îndure focul mistuitor, 
care din noi poate s  stea pe jarul cel de 
veci ?»  

Deut. 5, 24. Fapt. 5, 11.  
15.  Omul  cel  drept  în  calea  sa  i  cel  ce  
gr ie te cuvinte de cinste, care d  la o 
parte câ tigul cel nedrept, cel ce mâinile 
înapoi le trage i mit  nu prime te, care- i 
astup  urechile când aude f delegi i î i 
pune v l pe ochi ca s  nu mai vad  r ul,  

Ps. 14, 2; 23, 3-4.  
16. Acela va locui pe în imi, i stâncile 
cele tari vor fi cetatea lui ; pâine i se va 
da i apa nu-i va lipsi.  

Ps. 17, 2-3; 60, 2. Avac. 3, 19.  
17. Ochii t i vor privi pe rege în toat  
frumuse ea lui i o ar  îndep rtat  vor 
vedea.  

Ps. 44, 3; 92, 1. Marc. 9, 2.  
18. Inima ta î i va aduce aminte de aceste 
vremuri de groaz , zicând : «Unde este 

scriitorul, unde este vistiernicul, unde 
este str juitorul cel din turnuri ?  

1 Cor. 1, 20.  
19. Atunci nu vei mai vedea pe poporul 
acesta îndr zne , acest neam cu vorbe 
încâlcite, pe care nu-l în elegem, care 
bâlbâie o limb  care nu se poate pricepe.  

Deut. 28, 49. Ier. 5, 15. Iez. 3, 5.  
20. Prive te Sionul, cetatea s rb torilor 
noastre ; ochii t i s  vad  Ierusalimul, loc 
de lini te, cort bine înfipt, ai c rui ru i 
nu se pot scoate, ale c rui frânghii nu se 
pot desface.  

Ps. 45, 5; 50, 19; 124, 1. Mat. 16, 18.  
21. Domnul este pentru noi aici în toat  
slava Sa ; El ine loc pentru noi de fluvii, 
de largi canaluri, pe care nici o barc  cu 
vâsle nu trece, pe care nici o corabie 
mare nu merge.  
22. Domnul este Judec torul nostru, 
Domnul este C petenia noastr , Domnul 
este Împ ratul nostru, El ne va izb vi !  

Ps. 43, 6-7; 57, 11. Is. 43, 15. Iac. 4, 11.  
23. Frânghiile tale sunt dezlegate, ele nu 
mai sprijin  catargul, nici nu mai întind 
pânzele. Atunci se va împ i o mare 
prad i chiopii vor avea parte de ea.  

Is. 35, 6.  
24. Nimeni dintre locuitorii Sionului nu 
va zice : «Sunt bolnav !» Poporul care-l 
locuie te va dobândi iertarea p catelor.  

Is. 40, 29; 45, 24. 1 Petr. 1, 3.  
CAP. 34 
Proorocie împotriva lui Edom. 
1. Apropia i-v , voi neamuri, i asculta i, 
i voi popoare, lua i aminte ; s  asculte 

mântul i cei ce-l locuiesc, lumea cu 
toate f pturile ei.  

Is. 28, 23.  
2. C  Domnul este mâniat asupra 
popoarelor, cu urgie împotriva o tirii lor. 
El le nimice te i le d  la junghiere ;  

Ier. 25, 33.  
3. Mor ii lor vor fi arunca i pe câmp, 
cadavrele lor greu vor mirosi i prin 
mun i vor erpui pârâia e din sângele lor.  
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Iez. 39, 17. Dan. 8, 10. Apoc. 19, 18.  
4. Toat  o tirea cerului se va topi, 
cerurile se vor strânge ca un sul de hârtie 
i toat  o tirea lor va c dea cum cad 

frunzele de vi i cele de smochin.  
Marc. 13, 24. 2 Petr. 2, 10. Evr. 1, 11. Apoc. 6, 14.  

5. C  s-a îmb tat de mânie în ceruri sabia 
Domnului i iat  c  asupra lui Edom 
coboar , asupra poporului h zit 
pedepsei.  

Is. 63, 1. Ier. 46, 10.  
6. Sabia Domnului este plin  de sânge, 
acoperit  de gr sime, de sânge de miei i 
de api, de gr simea r runchilor de 
berbeci. C  Domnul face jertf  la Bo ra i 
mare junghiere în ara lui Edom.  

Iez. 39, 18. Sof. 1, 7.  
7. Bivolii cad împreun  cu ei, i boii cu 
taurii. i p mântul se îmbat  de sângele 
lor i pulberea de gr sime este plin .  

Ps. 21, 23. Am. 4, 1.  
8. C ci aceasta este ziua de r zbunare a 
Domnului, an de r spl tire pentru pricina 
Sionului !  

Is. 63, 4.  
9. Râurile în p cur  se vor preface i 
pulberea în pucioas . P mântul lui va fi 
pucioas  arz toare,  
10. Zi i noapte. Niciodat  nu se va mai 
stinge în veci de veci i din neam în neam 
se va în a v paia i fumul lui. Pe veci el 
va  r mâne  pustiu  i  nimeni  pe  acolo  nu  
va trece.  

Is. 66, 24. Marc. 9, 44. Apoc. 14, 11; 19, 3.  
11. Pelicanul i ariciul vor fi st pânii lui, 
bufni a i corbul, locuitorii lui. i pe 
deasupra, Domnul va întinde peste el 
frânghia nimicirii i cump na pustiirii. i 
oameni cu chip de ap într-însul vor locui 
i de vi  bun  socoti i vor fi.  

4 Reg. 21, 13. Am. 7, 8. Sof. 2, 14. Apoc. 18, 2.  
12. Nu se va pomeni acolo de nici un 
regat i to i prin ii lui vor fi nimici i.  
13. În palatele lui vor cre te spini, iar în 
turnurile d râmate m cini i urgie. 

Acolo va fi s la ul acalilor i ad postul 
stru ilor.  

Is. 32, 13. Ier. 9, 11. Os. 9, 6.  
14. Câini i pisici s lbatice se vor prip i 
pe acolo i f pturi omene ti cu chip de 
ap se vor strânge (f  num r). Acolo 

vor z bovi n luci ce umbl  noaptea i în 
acele locuri î i vor g si odihna.  

Bar. 4, 35. Apoc. 18, 2.  
15. Acolo î i va face arpele cuibul, i va 
depune ou  în el, va cloci i va scoate 
pui. Acolo se vor strânge vulturii de 
prad i în acele locuri se vor g si cu 
to ii.  
16. Cerceta i cartea Domnului i citi i, c  
nimic din acestea nu lipse te. C ci gura 
Domnului a poruncit i suflarea Lui le-a 
adunat.  

Deut. 28, 15. Iosua 21, 45. Iez. 12, 24.  
17. El singur a aruncat sor ii i mâna Lui 
le-a împ it p mântul cu funia. Pentru 
totdeauna ei le vor st pâni i în el vor 
locui din neam în neam.  

Ps. 36, 9. Mat. 25, 33. Fapt. 17, 11.  
CAP. 35 
Profe ie despre starea de fericire. 
1. Vesele te-te pustiu însetat, s  se 
bucure  pustiul  ;  ca  i  crinul  s  
înfloreasc .  

Ps. 71, 7. Is. 32, 16. Sof. 3, 14.  
2. i va înflori i se va bucura pustiul 
Iordanului i m rirea Libanului se va da 
lui i cinstea Carmelului ; i poporul meu 
va vedea slava Domnului, str lucirea 
Dumnezeului nostru.  

3 Reg. 4, 33; 18, 19. Iov 4, 4. Ioan 1, 14.  
3. Înt ri i-v  voi, mâini slabe i prinde i 
putere genunchi sl nogi.  

Evr. 12, 12.  
4. Zice i celor slabi la inim i la cuget : 
«Înt ri i-v i nu v  teme i. Iat  
Dumnezeul nostru ! Cu judecat  

spl te te i va r spl ti ; El va veni i ne 
va mântui».  

Is. 40, 1. Luc. 1, 70; 7, 19.  
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5. Atunci se vor deschide ochii celor orbi 
i urechile celor surzi vor auzi.  

Is. 42, 16. Mat. 9, 30; 11, 5; 15, 30; 21, 14. Marc. 7, 37. 
Luc. 7, 22. Ioan 9, 6-7.  

6.  Atunci  va  s ri  chiopul  ca  cerbul  i  
limpede va fi limba gângavilor ; c  
izvoare de ap  vor curge în pustiu i 
pâraie în p mânt însetat.  

Is. 41, 18. Mat. 9, 32-33; 21, 14. Ioan 5, 8-9; 7, 38. Fapt. 
3, 8; 14, 10.  

7. P mântul cel f  de ap  se va preface 
în b i i inutul cel însetat va fi izvor de 
ap . Acolo va fi veselia p rilor, iarb , 
trestie i b i.  
8. Acolo va fi cale curat i cale sfânt  se 
va chema i nu va trece pe acolo nimeni 
necurat i nici nu va fi acolo cale întinat . 
Chiar  i  cei  f  de  minte  vor  merge  pe  
dânsa i nu se vor r ci.  

Ioan 14, 6. Apoc. 21, 27.  
9.  i  nu  va  fi  acolo  leu,  nici  fiare  
cumplite nu se vor sui pe ea i nici nu se 
vor afla acolo ; ci vor merge pe dânsa cei 
mântui i i cei r scump ra i de Domnul 
se vor întoarce.  

1 Petr. 5, 8.  
10. i vor veni în Sion în chiote de 
bucurie i veselia cea ve nic  va 
încununa capul lor. Lauda i bucuria i 
veselia îi vor ajunge pe ace tia i vor fugi 
durerea, întristarea i suspinarea.  

Is. 51, 11; 61, 7; 66, 14. Luc. 6, 23. Apoc. 21, 4.  
CAP. 36 

lirea lui Sanherib în Iuda. 
Amenin rile lui Rab ache. 
1. În anul al paisprezecelea al domniei lui 
Iezechia, Sanherib, regele Asiriei, a 
pornit cu r zboi împotriva cet ilor celor 
înt rite ale lui Iuda i le-a cuprins.  

4 Reg. 18, 13. 2 Paral. 32, 1. Sir. 48, 21.  
2. i regele Asiriei a trimis pe Rab ache 
cu mare o tire din Lachi  la Ierusalim 

tre regele Iezechia. Rab ache a t rât 
lâng  canalul de ap  al iazului de sus, pe 
drumul c tre arina n lbitorului.  

4 Reg. 18, 17. Is. 7, 3.  

3. Atunci a ie it întru întâmpinarea lui 
Eliachim, feciorul lui Hilchia, c petenia 
casei regelui, i ebna scriitorul i Ioah 
cronicarul, feciorul lui Asaf.  
4. i Rab ache a zis c tre ei : «Spune i lui 
Iezechia : A a zice regele cel mare, 
regele Asiriei : De unde vine încrederea 
aceasta pe care te bizui ?  
5. Crezi tu c  vorbele goale slujesc drept 
sfat i t rie în lupt  ? În cine i-ai pus 

dejdea, de te-ai r zvr tit împotriva mea 
?  

4 Reg. 18, 7.  
6. Ah, tiu ! i-ai pus n dejdea în Egipt ; 
ai luat ca ocrotitor aceast  trestie frânt , 
care sparge i intr  în mâna oricui se 
sprijin  de ea. A a este Faraon pentru to i 
cei ce se încred în el !  

4 Reg. 18, 21. Iez. 29, 6-7.  
7. i dac  voi îmi zice i : «În Domnul, 
Dumnezeul nostru, ne-am pus n dejdea 
noastr », oare nu este Acesta Dumnezeul 
pentru Care Iezechia a oprit închinarea pe 
dealurile înalte i altarele Lui le-a 
nimicit, zicând c tre Iuda i Ierusalim : 
«Voi v  ve i închina numai înaintea 
acestui jertfelnic ?»  
8. i acum f  acest leg mânt cu st pânul 
meu, regele Asiriei, i eu î i voi da ie 
dou  mii de cai, numai s  ai tot atâ i 

re i care s -i încalece.  
9. Cum ai putea tu s  nu iei în seam  pe 
unul din cei mai mici slujitori ai 
st pânului meu ? Dar tu te duci în Egipt 
pentru cai i pentru c re i.  

4 Reg. 18, 24.  
10. i crezi tu c  f  voia Domnului m-
am suit eu în aceast ar  ca s  o pustiesc 
? Domnul mi-a spus : «Suie-te în inutul 
acesta i-l pustie te !»  

2 Paral. 35, 21.  
11. Atunci Eliachim, ebna i Ioah 

spunser  lui Rab ache : «Gr ie te 
robilor t i în graiul arameian, c  noi îl 
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în elegem, i nu ne gr i în limba iudaic  
în auzul poporului care este pe ziduri !»  

2 Paral. 32, 18.  
12. i a zis Rab ache : «C tre st pânul 

u i c tre tine m-a trimis st pânul meu 
ca s  gr iesc cuvintele acestea ? Oare nu 

tre oamenii care stau pe ziduri i 
curând vor fi sili i s  î i m nânce cu voi 
excrementele i s  î i bea urina ?»  
13. i a stat Rab ache i a strigat cu glas 
mare în limba iudaic i a zis : «Asculta i 
cuvintele marelui rege, regele Asiriei !  
14. C  iat  ce v  spune regele : «Iezechia 

 nu  v  în ele  pe  voi,  c ci  el  nu  v  va  
putea sc pa ;  

4 Reg. 18, 29.  
15. i Iezechia s  nu v  fac  s  n jdui i 
în Domnul, zicând : «Domnul ne va 
izb vi i nu va da cetatea aceasta în mâna 
regelui Asiriei !»  
16. Nu asculta i pe Iezechia, c  iat  ce 
zice regele Asiriei : «Face i pace cu mine 
i fi i supu ii mei, i fiecare va mânca din 

via i din smochinul s u i va bea ap  din 
pu ul s u,  

4 Reg. 18, 31.  
17. Pân  ce voi veni ca s  v  duc într-o 
ar  ca a voastr , ar  de grâu i de must, 

de pâine i de vii.  
18. i Iezechia s  nu în ele credin a 
voastr , zicând : «Domnul ne va sc pa !» 
Oare dumnezeii neamurilor au sc pat 
fiecare ara lui din mâna regelui Asiriei ?  

4 Reg. 18, 33. Is. 10, 9; 37, 12.  
19. Unde sunt dumnezeii Hamatului i 
Arpadului i ai Samariei ? Au sc pat ei 
oare Samaria din mâinile mele ?  

Num. 13, 22. 4 Reg. 17, 31. Is. 37, 13. Ier. 49, 23.  
20. Care din to i dumnezeii rilor 
acestora au sc pat ara lor din mâna mea, 
ca Domnul Dumnezeul vostru s  
elibereze Ierusalimul din mâna mea ?»  
21. i ei au t cut i nimic nu i-au r spuns, 
pentru c  era porunca regelui care spunea 
: «S  nu-i r spunde i !»  

4 Reg. 18, 36.  

22. Atunci Eliachim, feciorul lui Hilchia, 
mai-marele peste casa regelui, i ebna 
scriitorul i Ioah cronicarul, feciorul lui 
Asaf, au venit la Iezechia i, rupându- i 
hainele, i-au f cut cunoscut cuvintele lui 
Rab ache.  
CAP. 37 
Rug ciunea lui Iezechia. Izb virea 
Ierusalimului. 
1. i când a auzit regele Iezechia 
cuvintele acestea, i-a rupt ve mintele, s-
a  îmbr cat  în  sac  i  a  intrat  în  templul  
Domnului.  

4 Reg. 19, 1.  
2. i a trimis pe Eliachim, cel de peste 
casa  sa,  i  pe  ebna  scriitorul  i  pe  cei  
mai b trâni dintre preo i, îmbr ca i în sac, 

tre proorocul Isaia, fiul lui Amos.  
3. i au zis c tre dânsul : «Ziua de ast zi 
este zi de strâmtorare, de pedeaps i de 
ru ine ; c ci pruncii sunt gata a ie i din 
pântecele maicii lor, dar ele nu au putere 

-i nasc  !  
4 Reg. 19, 3. Os. 13, 13.  

4. Poate Domnul Dumnezeul t u a auzit 
cuvintele lui Rab ache, pe care le-a trimis 
regele Asiriei, st pânul s u, ca s  fac  de 
ocar  pe Dumnezeul cel viu, i Domnul 
Dumnezeul t u poate îl va pedepsi pentru 
cuvintele pe care le-a auzit. Înal  dar o 
rug ciune pentru r a care se mai 
afl  !»  
5. i au intrat robii regelui Iezechia la 
proorocul Isaia.  

4 Reg. 19, 5.  
6. i le-a zis Isaia : «A a ve i r spunde 
st pânului vostru : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Nu te teme de cuvintele 
pâng ritoare pe care le-ai auzit din partea 
slujitorilor regelui Asiriei.  

4 Reg. 19, 6.  
7. Iat , voi pune în el un astfel de duh, c  
va primi o veste i se va întoarce în ara 
lui i acolo va c dea în ascu ul sabiei».  
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8. i s-a întors Rab ache i a aflat pe 
regele Asiriei t rât la Libna, c ci i se 
spusese c  a plecat din Lachi .  
9. Atunci (regele Asiriei) a aflat c  
Tirhaca, regele Etiopiei, pornise 
împotriva lui i iar i a trimis soli c tre 
Iezechia, zicând :  

4 Reg. 19, 9.  
10. «A a ve i zice lui Iezechia, regele lui 
Iuda : S  nu te încrezi în Dumnezeul t u, 
i s  nu te am ge ti, zicând : Ierusalimul 

nu va fi dat în mâinile regelui Asiriei.  
11.  Tu  ai  aflat  ceea  ce  au  f cut  regii  
Asiriei tuturor rilor, cum le-au nimicit 
i numai tu ai sc pat !  

12. Oare dumnezeii lor au izb vit 
popoarele pe care le-au distrus p rin ii 
mei : Gozanul, Haranul, Re eful i pe fiii 
lui Eden din Telasar ?  
13. Unde este regele Hamatului, al 
Arpadului, cel al cet ii Sefarvaim, al 
Henei i al Ivei ?»  

Is. 36, 19.  
14. Atunci Iezechia a luat scrisoarea din 
mâna trimi ilor i a citit-o. Apoi el a 
intrat în templul Domnului i a întins-o 
desf cut  înaintea Domnului.  

4 Reg. 19, 14.  
15. i s-a rugat Iezechia c tre Domnul, 
zicând :  
16. «Doamne Savaot, Dumnezeul lui 
Israel, Care stai pe heruvimi, numai Tu 
singur e ti Dumnezeu al tuturor regatelor 
de pe p mânt. Tu ai f cut cerul i 

mântul.  
Ps. 79, 2. Is. 42, 5. Fapt. 4, 24.  

17. Pleac , Doamne, urechea Ta i 
deschide, Doamne, ochii T i i vezi i ia 
aminte la cuvintele lui Sanherib, pe care 
le-a trimis ca s  fac  de batjocur  pe 
Dumnezeul cel viu.  
18. Cu adev rat, Doamne, regii Asiriei au 
nimicit toate neamurile i rile lor ;  
19. i pe dumnezeii lor i-au ars cu foc, c  
ei nu sunt dumnezei, ci lucruri de mâini 

omene ti : lemn i piatr  ; pentru aceea ei 
i-au nimicit.  
20. i acum, Doamne, Dumnezeul nostru, 
izb ve te-ne din mâna lui ca s tie toate 
împ iile p mântului c  Tu singur e ti 
Domnul nostru !»  

2 Paral. 20, 12.  
21.  i  a  trimis  Isaia,  fiul  lui  Amos,  c tre  
Iezechia, zicând : «A a zice Domnul 
Dumnezeul lui Israel, c tre Care te-ai 
rugat cu privire la Sanherib, regele 
Asiriei ;  

4 Reg. 19, 20.  
22. Iat  hot rârea pe care a rostit-o 
împotriva lui : «Te dispre uie te i î i 
bate joc de tine fecioara, fiica Sionului ; 
în spatele t u clatin  din cap fiica 
Ierusalimului !  
23. Pe cine ai pâng rit i îi f cut de râs i 
împotriva cui ai ridicat glasul i sus ai 
în at ochii t i ? împotriva Sfântului lui 
Israel !  
24. Prin mâna servilor t i ai hulit pe 
Domnul meu i ai zis : Cu carele mele 
multe voi urca pe vârfurile mun ilor, pe 
cele mai înalte piscuri ale Libanului ! Voi 

ia cedrii cei falnici i cei mai de seam  
dintre chiparo i i voi ajunge pe cele mai 
înalte culmi cu p duri dese.  

4 Reg. 19, 23. Ier. 22, 7.  
25. C  eu sunt cel ce am s pat fântâni i 
am b ut ap i am secat sub pa ii mei 
toate pâraiele Egiptului !  

4 Reg. 19, 24.  
26. Oare nu auzi tu ? Din vremi str vechi 
am preg tit aceasta ; din veac le-am 
hot rât i acum le aduc la îndeplinire ! Tu 
voiai s  prefaci în ruin  cet ile cele 
înt rite.  
27. Cei ce locuiau în ele erau f  putere, 
însp imânta i i ului i. Ca iarba câmpului 
erau ei, ca frageda verdea , ca iarba de 
pe acoperi uri înainte ca paiul ei s  fi fost 
crescut.  

4 Reg. 19, 26. Ps. 36, 2; 128, 6.  
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28. tiu când te scoli i când te culci, 
toate faptele tale Îmi sunt cunoscute.  

Ier. 48, 30.  
29. Înt râtarea ta împotriva Mea, trufia ta 
au ajuns pân  la urechile Mele. De aceea 
voi  pune  belciug  în  n rile  tale  i  frâul  
Meu buzelor tale i te voi întoarce pe 
calea pe care ai venit !  

Iez. 29, 4.  
30. i pentru tine, acesta va fi semnul : 
anul acesta mânca i din pâinea ce cre te 
pe ogoare, în anul al doilea, din ceea ce 
cre te  de  la  sine,  iar  în  al  treilea  an  
sem na i, secera i, s di i vii i mânca i 
din roadele lor.  

4 Reg. 19, 29.  
31. i r a care va fi sc pat din casa 
lui Iuda î i va înfige r cini în jos i va 
face roade în sus.  

Pild. 12, 3. Is. 27, 6. Iez. 12, 16. Am. 2, 9.  
32. C  din Ierusalim va ie i o r it i 
din muntele Sionului cei sc pa i cu via . 
Râvna Domnului Savaot va face aceasta.  

4 Reg. 19, 31. Is. 9, 6.  
33. Pentru aceasta, a a zice Domnul c tre 
regele Asiriei : Nu va intra în aceast  
cetate i nu va arunca nici o s geat . Nu 
va porni împotriva ei cu scut i nu o va 
înconjura cu valuri.  

4 Reg. 19, 32.  
34. Pe calea pe care a venit se va întoarce 
i nu va intra în cetatea aceasta, zice 

Domnul.  
35. Ap ra-voi cetatea aceasta i o voi 
sc pa pentru Mine i pentru David, sluga 
Mea !»  

4 Reg. 20, 6.  
36. i  a ie it  îngerul Domnului i  a b tut 
în tab ra Asiriei o sut i cincizeci de mii 
; iar diminea a, la sculare, to i erau mor i.  

4 Reg. 9, 35. Is. 10, 12; 31, 8. Sir. 48, 24. 1 Mac. 7, 41, 
43. 2 Mac. 8, 19; 15, 22.  

37. Atunci Sanherib, regele Asiriei, a 
ridicat tab ra i a plecat i s-a oprit la 
Ninive.  

Tob. 1, 18.  

38. i pe când el se închina în templul lui 
Nisroc, dumnezeul s u, Adramelec i 

areser, feciorii lui, l-au lovit cu sabia i 
au fugit în inutul Ararat. Iar în locul lui, 
a domnit fiul s u Asarhadon.  

Tob. 1, 21.  
CAP. 38 
Boala i vindecarea lui Iezechia. 
Rug ciunea lui. 
1. În vremea aceea Iezechia s-a 
îmboln vit de moarte. i a intrat la el 
Isaia,  fiul  lui  Amos,  i  i-a  zis  :  «A a  
gr ie te Domnul : Pune rânduial  în casa 
ta, c  nu vei mai tr i, ci vei muri».  

4 Reg. 20, 1. 2 Paral. 32, 24.  
2. Atunci s-a întors Iezechia cu fa a la 
perete i s-a rugat Domnului :  

Sir. 38, 9.  
3. «O, Doamne ! Adu- i aminte c  am 
umblat înaintea Ta întru credincio ie i 
cu inim  curat , s vâr ind ceea ce este 
pl cut înaintea ochilor T i !» i a 
izbucnit Iezechia în hohote de plâns.  

Mat. 5, 48.  
4. i a fost cuvântul Domnului c tre 
Isaia, zicând :  
5. «Du-te i spune lui Iezechia : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeul lui David, 
tat l t u : Ascultat-am rug ciunea ta, 

zut-am lacrimile tale, iat  voi ad uga la 
via a ta înc  cincisprezece ani  

4 Reg. 20, 5. Evr. 11, 34.  
6. i din mâna regelui Asiriei te voi 
izb vi pe tine i cetatea aceasta i o voi 
ocroti».  
7. i iat  semnul care i se va da fie de la 
Domnul c  El Î i va împlini cuvântul S u 
:  
8. «Iat  voi întoarce umbra cu atâtea linii 
pe care soarele le-a str tut pe 
ceasornicul lui Ahaz, s  zic cu zece 
linii». i soarele s-a dat înapoi cu zece 
linii pe care el le str tuse.  

Sir. 48, 26.  
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9. Rug ciunea lui Iezechia, regele lui 
Iuda, când a c zut bolnav i s-a t duit 
de boala lui :  
10. «Atunci eu am zis : M  duc la amiaza 
zilelor mele, la por ile locuin ei mor ilor 
voi fi inut pentru restul anilor mei.  
11. Nu voi mai vedea pe Domnul în 

mântul celor vii ; i nu voi mai privi pe 
nimeni dintre locuitorii lumii.  

Ps. 26, 17. Iona 2, 5.  
12. Casa mea este smuls i dus  departe 
de mine, ca o colib  de ciobani. Îmi simt 
firul vie ii t iat ca de un es tor care m-ar 
rupe din es tura lui. De diminea  pân  
seara, Tu ai sfâr it cu mine.  

Iov 7, 6. 2 Petr. 1, 13-14.  
13. Strig pân  diminea a. Ca un leu 
(boala) îmi sf râm  oasele mele ! De 
diminea  pân  seara, Tu ai sfâr it cu 
mine.  

Iov 4, 21.  
14. ip cumplit ca o rândunic , gem ca o 
porumbi . Ochii mei sl besc, uitându-se 
în sus. Doamne, sunt în mare cump , 
nu m  l sa !  

Is. 59, 11. Naum 2, 8.  
15.  Ce  s  mai  gr iesc  !  El  mi-a  dat  de  
tire i a f cut ! Sfâr i-voi firul vie ii 

mele, aducându-mi aminte de 
am ciunea sufletului meu !  
16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucur  
omul  de  via ,  prin  ea  mai  am  i  eu  
suflare ; Tu m  t duie ti i-mi dai 
iar i via  !  
17.  Iat  c  boala  mea  se  schimb  în  

tate. Tu ai p zit via a mea de adâncul 
mistuitor ! Tu ai aruncat înapoia Ta toate 

catele mele !  
Iez. 18, 22. Ioan 3, 16.  

18. C  locuin a mor ilor nu Te va l uda i 
moartea nu Te va preasl vi ; cei ce se 
coboar  în mormânt nu mai n jduiesc 
în credincio ia Ta.  

Ps. 6, 5; 29, 9; 113, 25. Bar. 2, 17. Sir. 17, 22.  

19. Cel viu, cel viu Te laud , ca mine 
ast zi ; p rin ii înva  pe copiii lor 
credincio ia Ta.  

Sir. 17, 20-21.  
20. Domnul s  ne mântuiasc i vom 
cânta din harp  în toate zilele vie ii 
noastre înaintea templului Domnului !»  

Ps. 26, 9.  
21. i Isaia a adus o turt  de smochine i 
a pus-o deasupra bubei i Iezechia s-a 
vindecat.  

4 Reg. 20, 7.  
22. i Iezechia a întrebat : «Dup  care 
semn voi ti c  voi intra în templul 
Domnului ?»  

Is. 38, 8.  
CAP. 39 
Iezechia arat  vistieriile sale solilor din 
Babilon. Pedeapsa lui. 
1. În vremea aceea, Merodac-Baladan, 
fiul lui Baladan, regele Babilonului, a 
trimis scrisori i un dar lui Iezechia, 
auzind c  a fost bolnav i s-a f cut 

tos.  
4 Reg. 20, 12.  

2. i s-a bucurat pentru ele Iezechia i a 
ar tat solilor vistieria, argintul, aurul, 
miresmele i untdelemnul cel bun i toat  
strânsura lui de arme i tot ceea ce se afla 
în c rile lui. i n-a r mas nimic în 
casa lui i în tot cuprinsul st pânirii lui pe 
care Iezechia s  nu-l fi ar tat.  

2 Paral. 32, 25.  
3. Atunci a zis proorocul Isaia c tre 
regele Iezechia : «Ce au zis oamenii 
ace tia i de unde au venit ei la tine ?» i 
a r spuns Iezechia : «Au venit dintr-o 
ar  dep rtat , din Babilon !»  

4. i a mai întrebat : «Ce au v zut în casa 
ta ?» i a zis Iezechia : «Au v zut toate 
câte sunt în casa mea ; i n-a r mas nimic 
în vistieriile mele pe care s  nu-l fi 
ar tat».  
5. i a zis Isaia c tre Iezechia : «Ascult  
ceea ce gr ie te Domnul Savaot !  
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6. Iat  vin zile, când tot ceea ce au 
agonisit p rin ii t i pân  ast zi va fi dus 
în Babilon i nu va r mâne nimic, a a 
zice Domnul.  
7. i din feciorii care vor ie i din tine i îi 
vei na te, vor lua. i vor fi eunuci la 
curtea regelui din Babilon».  

Dan. 1, 3-4.  
8. i a zis Iezechia c tre Isaia : «Bun este 
cuvântul Domnului pe care l-ai gr it !» 

ci, se gândea el : «Va fi pace i lini te 
în timpul vie ii mele !»  

4 Reg. 20, 19.  
CAP. 40 
Proorocie despre Înainte-merg torul. 
1. «Mângâia i, mângâia i pe poporul 
Meu», zice Dumnezeul vostru.  

Is. 35, 4; 52, 9. Luc. 2, 10.  
2. «Da i curaj Ierusalimului i striga i-i c  
munca de rob a luat sfâr it, f delegea sa 
a fost isp it i c  a luat pedeaps  
îndoit  din mâna Domnului pentru 

catele sale».  
Ier. 16, 18. Zah. 9, 12.  

3. Un glas strig  : «În pustiu g ti i calea 
Domnului, drepte face i în loc neumblat 

rile Dumnezeului nostru.  
Ps. 67, 4-5. Mat. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 1, 17, 76; 3, 4. Ioan 

1, 23.  
4. Toat  valea s  se umple i tot muntele 
i  dealul  s  se  plece  ;  i  s  fie  cele  

strâmbe, drepte i cele col uroase, c i 
netede.  

Is. 42, 16. Luc. 18, 14.  
5.  i  se  va  ar ta  slava  Domnului  i  tot  
trupul o va vedea c ci gura Domnului a 
gr it».  

Ioan 1, 14.  
6. Un glas zice : «Strig  !» i eu zic : «Ce 

 strig ?» Tot trupul este ca iarba i toat  
rirea lui, ca floarea câmpului !  
Iov 14, 2. Ps. 89, 5-6; 102, 15. Sir. 14, 18. Iac. 1, 10. 1 

Petr. 1, 24. 1 Ioan 2, 17. 1 Cor. 7, 31.  
7. Se usuc  iarba, floarea se ve teje te, c  
Duhul Domnului a trecut pe deasupra. 
Poporul este ca iarba.  

Ps. 89, 7.  

8. Iarba se usuc i floarea se ve teje te, 
dar cuvântul Dumnezeului nostru r mâne 
în veac !  
Ps. 118, 89. Mat. 24, 35. Marc. 13, 31. Luc. 16, 17; 21, 33. 

1 Petr. 1, 25.  
9. Suie-te pe munte înalt, cel ce 
bineveste ti Ierusalimului, ridic  glasul 

u cu putere, cel ce bineveste ti 
Ierusalimului, înal  glasul i nu te teme, 
zi cet ilor lui Iuda : «Iat  Dumnezeul 
vostru !»  
10. C  Domnul Dumnezeu vine cu putere 
i bra ul Lui supune tot. Iat  c  pre ul 

biruin ei Lui este cu El i rodul izbânzii 
merge înaintea Lui.  

Fac. 15, 1. Is. 62, 11. Luc. 24, 27. Ioan 1, 27.  
11.  El  va  pa te  turma  Sa  ca  un  P stor  i  
cu bra ul S u o va aduna. Pe miei îi va 
purta la sânul S u i de cele ce al pteaz  
va avea grij .  

Ps. 22, 1. Iez. 34, 23. Ioan 10, 11. Evr. 13, 20.  
12.  Cine  a  m surat  apele  cu  pumnul  i  
cine a m surat p mântul cu cotul ? Cine a 
pus pulberea p mântului în bani i cine 
a cânt rit mun ii i v ile cu cântarul ?  

Is. 48, 13.  
13. Cine a c utat în adânc Duhul 
Domnului i cine L-a sf tuit pe El ?  
Iov 15, 8. Ier. 23, 18. În el. 9, 13. Sir. 1, 6. Rom. 11, 34. 1 

Cor. 2, 16.  
14. De la cine a luat El sfat ca s  judece 
bine i s  înve e c ile drept ii, s  înve e 
tiin a i calea în elepciunii s  o cunoasc  

?  
Rom. 11, 35.  

15. Iat , neamurile sunt ca o pic tur  de 
ap  pe marginea unei g le i, ca un fir de 
pulbere într-un cântar. Iat  insulele care 
cânt resc cât un fir de praf.  

Ps. 102, 14. Dan. 4, 32. Sir. 17, 27.  
16. Libanul nu ajunge pentru aprinderea 
focului i dobitoacele pentru arderi de tot.  
17. Toate popoarele sunt ca o nimica 
înaintea Lui ; ele pre uiesc înaintea Lui 
cât o suflare.  

Ps. 38, 6.  
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18.  Cu  cine  ve i  asem na  voi  pe  Cel  
Preaputernic i unde ve i g si altul 
asemenea Lui ?  

Is. 40, 25; 46, 5. Fapt. 17, 29; 19, 26.  
19. Chipul cel turnat este turnat de un 

urar, argintarul îl îmbrac  cu aur i-l 
înfrumuse eaz  cu l oare.  

Is. 44, 12. Ier. 10, 4. În el. 13, 11; 15, 9.  
20. S racul, care nu poate oferi mult, 
alege un lemn care nu putreze te ; î i 
caut  un me ter iscusit ca s  fac  un idol 
care s  nu se clatine.  
21. Nu ti i voi, oare, n-a i auzit, nu vi s-a 
spus oare de la început, n-a i în eles voi 
ce v  înva  întemeierea lumii ?  
22. El st  în scaun deasupra cercului 

mântului ; pe locuitori îi vede ca pe 
custe ; El întinde cerul ca un v l u or i 

îl desface ca un cort de locuit.  
Ier. 10, 12.  

23. El preface în nimic pe c petenii ; pe 
judec torii p mântului îi nimice te.  

Iov 12, 21.  
24. Abia sunt s di i, abia sunt sem na i, 
abia a prins r cini tulpina lor în p mânt 
; El sufl  peste ele i le usuc i vijelia le 
spulber  ca pe pleav .  
25. Cu cine M  asem na i voi ca s -i fiu 
asemenea ?, zice Sfântul.  

Is. 40, 18.  
26. Ridica i ochii în sus i privi i : Cine 
le-a zidit pe toate acestea ? - Cel ce 
scoate o tirea lor cu num r i pe toate pe 
nume  le  cheam  !  Celui  Atotputernic  i  
cu mare vârtute nici una nu-I scap  !  

Ps. 146, 4.  
27. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce 
gr ie ti, Israele : «Calea mea este ascuns  
Domnului, dreptul meu este trecut cu 
vederea de Dumnezeul meu ?»  

Iov 34, 5, 12.  
28. Nu tii tu, sau n-ai aflat tu c  Domnul 
este Dumnezeu ve nic, Care a f cut 
marginile p mântului, Care nu obose te 
i nici nu Î i sleie te puterea ? C  

în elepciunea Lui este nem rginit de 
adânc  ?  

Ps. 146, 5. Is. 42, 5; 45, 11.  
29. El d  t rie celui obosit i celui slab îi 

 putere mare.  
Ps. 83, 8. Is. 33, 24. Ier. 31, 25. 1 Cor. 12, 9. Col. 1, 11.  

30. Cei tineri se obosesc, î i risipesc 
puterile i vitejii lupt tori vor putea s  se 
clatine ;  
31. Dar cei ce n jduiesc întru Domnul 
vor înnoi puterea lor, le vor cre te aripi 
ca ale vulturului ; vor alerga i nu- i vor 
slei puterea, vor merge i nu se vor obosi.  

Iov 29, 20. Is. 41, 2.  
CAP. 41 
Puterea lui Dumnezeu i de ert ciunea 
slujirii la idoli. 
1. T ce i înaintea Mea, ostroave, i 
asculta i-M  ; popoarele s i 
împrosp teze puterea, s  vin  mai lâng  
Mine i s  gr iasc  ; apoi s  intr m la 
judecat  !  

Is. 1, 18; 40, 31. Ier. 2, 35.  
2. Cine a ridicat din R rit pe acela pe 
care biruin a îl întâmpin  pas cu pas ? 
Cine i-a dat în st pânire neamuri i i-a 
supus regi ? Cu sabia lui în pulbere îi 
preface, i cu arcul îi risipe te ca pe 
pleava cea m runt .  

Is. 45, 1. Fapt. 7, 4.  
3. El îi urm re te i trece în pace pe c i 
pe unde n-au mai c lcat picioarele lui.  
4. Cine a f cut aceasta i cine a pus-o la 
cale ? Cel ce dintru început cheam  
neamurile ; Eu, Domnul Care sunt cel 
dintâi i voi fi cu cei din urm .  

3 Reg. 8, 60. Is. 43, 6, 10; 48, 12. Apoc. 1, 17; 2, 8; 22, 
13.  

5. Ostroavele Îl v d i sunt cuprinse de 
spaim , marginile p mântului tremur , se 
apropie, vin, intr  la judecat  !  
6. Fiecare se ajut  unul pe altul i- i zic : 
«Curaj !»  
7. Turn torul îmb rb teaz  pe argintar i 
cel ce bate aurul, pe cel care bate pe 
nicoval , zicând : «Îmbinarea este bun ». 
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i  intuie te  idolul  în  cuie  ca  s  nu  se  
clatine.  

Ier. 10, 4.  
8. Dar tu, Israele, sluga Mea, Iacove, pe 
care te-am ales, s mân a lui Avraam, 
iubitul Meu !...  

Deut. 7, 8. Ps. 134, 4. Is. 44, 1. Luc. 1, 54. Iac. 2, 23.  
9. Pe tine care te-am smuls din cele mai 
dep rtate margini ale p mântului i te-am 
chemat din cele mai dep rtate col uri, i 
i-am zis : Tu e ti robul Meu, pe tine te-

am ales i nu te-am lep dat ;  
10. Nu te teme, c  Eu sunt cu tine, nu 
privi cu îngrijorare, c  Eu sunt 
Dumnezeul t u. Eu î i dau t rie i te 
ocrotesc i dreapta Mea cea tare te va 
sprijini.  

Fac. 15, 1; 26, 24. Ps. 62, 9; 76, 10; 88, 21. Is. 43, 1.  
11. Iat  c  se vor ru ina i de ocar  se vor 
face to i cei ce sunt aprin i împotriva ta ; 
to i vor fi nimici i i vor pieri cei ce se 
fac vr jma i ai t i !  

Ie . 23, 22. Ier. 30, 16. Zah. 12, 3.  
12. C uta-vei i nu vei g si pe cei ce te 
ur sc pe tine i ca o nimica vor fi cei ce 
vor s  se lupte cu tine.  
13. C  Eu sunt Dumnezeul t u, Eu 
înt resc dreapta ta i î i zic ie : «Nu te 
teme, c ci Eu sunt ajutorul t u !»  

Ps. 72, 23.  
14. Nu- i fie fric , vierme al lui Iacov, 
viermi or al lui Israel, Eu sunt ajutorul 

u, zice Domnul, Mântuitorul t u i 
Sfântul lui Israel.  

Luc. 12, 32.  
15. Iat  voi face din tine o grap  cu din i, 
ascu it i nou . Vei merge peste mun i 
i-i  vei  preface  în  pulbere  i  v ile  în  

pleav  m runt .  
Is. 2, 14. Am. 1, 3. Mih. 4, 13.  

16. Tu le vei vântura, vântul le va lua i 
vijelia le va risipi. Iar tu te vei bucura 
întru Domnul i întru Sfântul lui Israel te 
vei pream ri !  

Ps. 19, 5. Os. 4, 19.  

17. Cei s raci i lipsi i caut  ap , dar nu o 
sesc ; limba lor este uscat  de sete, Eu, 

Domnul lor, îi voi auzi ; Eu, Dumnezeul 
lui Israel, nu-i voi p si !  
18. Pe dealuri înalte voi da drumul la 
râuri i la izvoare în mijlocul v ilor, 
pustiul îl voi preface în iaz i p mântul 
uscat în pâraie de ap  !  

Ps. 106, 35. Is. 30, 25; 35, 6. Ioil 4, 18.  
19. S di-voi în pustiu : cedri, salcâmi, 
mir i i m slini i în locuri neumblate : 
chiparo i, platani i ienuperi laolalt ,  

Is. 55, 13.  
20. Ca s  vad i s i dea seama, s  
cerceteze i s  priceap  cu to ii c  mâna 
Domnului a f cut acestea i c  Sfântul lui 
Israel le-a zidit !  

Is. 44, 7.  
21. Veni i i v  ap ra i pricina voastr , 
zice Domnul ; apropia i-v  cu dovezile 
voastre, zice regele lui Iacov.  
22. S  se apropie i s  ne spun  mai 
dinainte ceea ce va fi ! Vremea cea 
str veche, a a cum ne-au dat de tire, cu 
de-am nuntul o vom cerceta i viitorul pe 
care-l proorocesc vom vedea ce este.  
23. Vesti i cele ce vor fi în vremile mai 
de pe urm , ca s tim c  sunte i 
dumnezei ! Haidem ! Bine sau r u, face i 
ceva ca s  ne putem încerca puterea !  

Ps. 61, 9. Ier. 10, 5.  
24. Dar iat  c  lucrarea voastr  este nimic 
i nimic sunte i i voi, urâciune este a v  

alege !  
25. De la miaz noapte l-am chemat ca s  
vin , de la r rit l-am chemat pe nume. 
El a c lcat în picioare pe satrapi ca pe 
noroi, cum calc  olarul lutul.  
26. Cine l-a descoperit odinioar  ca s -l 
tim i cu mult înainte ca s  zicem : «Este 

adev rat ?» Dar nimeni n-a descoperit 
nimic, nimeni n-a vestit nimic i nimeni 
n-a auzit cuvintele voastre.  
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27. Eu Cel dintâi am zis Sionului : «Iat -
i, iat -i !» i Ierusalimului am adus veste 
nou .  

Mat. 23, 34.  
28. Privesc i nu este nimeni ; printre ei 
nu  se  afl  nici  un  profet.  Eu  îi  întreb  :  
«De unde vine el ?» Dar ei nu r spund 
nimic !  
29. Drept aceea, to i sunt nimic, lucr rile 
lor de ert ciune, idolii lor sunt vânare de 
vânt !  

Ps. 95, 5. Ier. 10, 3, 8.  
CAP. 42 
Proorocie despre Mesia. 
1. Iat  Sluga Mea pe Care o sprijin, 
Alesul Meu, întru Care binevoie te 
sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul 
Meu i El va propov dui popoarelor 
legea Mea.  

Mat. 12, 18; 17, 5. Marc. 1, 11. Luc. 1, 25; 9, 35. Ioan 5, 
32; 8, 18.  

2. Nu va striga, nici nu va gr i tare, i în 
pie e nu se va auzi glasul Lui.  

Mat. 12, 19.  
3. Trestia frânt  nu o va zdrobi i fe tila 
ce fumeg  nu o va stinge. El va 
propov dui legea Mea cu credincio ie ;  

Is. 43, 17. Mat. 12, 20. Ioan 20, 27.  
4. El nu va fi nici obosit, nici sleit de 
puteri,  pân  ce  nu  va  fi  a ezat  legea  pe  

mânt ; c ci înv tura Lui toate 
inuturile o a teapt .  

Mat. 12, 21.  
5. A a gr ie te Domnul cel Atotputernic, 
Care a f cut cerurile i le-a întins, Care a 
înt rit  p mântul  i  cele  de  pe  el,  Care  a  
dat suflare poporului de pe el i duh celor 
ce umbl  pe întinsul lui :  

Is. 37, 16; 40, 28; 45, 12, 18. Fapt. 17, 25.  
6. «Eu, Domnul, Te-am chemat întru 
dreptatea Mea i Te-am luat de mân i 
Te-am ocrotit i Te-am dat ca leg mânt al 
poporului Meu, spre luminarea 
neamurilor ;  

Is. 49, 6. Luc. 2, 32. Ioan 9, 5. Fapt. 13, 47.  

7. Ca s  deschizi ochii celor orbi, s  sco i 
din temni  pe cei robi i i din adâncul 
închisorii pe cei ce locuiesc întru 
întuneric.  

Is. 61, 1. Mat. 4, 16. Luc. 4, 18; 7, 22. Ioan 8, 32; 9, 32. 
Fapt. 26, 18.  

8.  Eu sunt  Domnul  i  acesta  este  numele  
Meu. Nu voi da nim nui slava Mea i 
nici chipurilor cioplite cinstirea Mea».  

Is. 48, 11.  
9. Cele proorocite alt dat  s-au împlinit 
i altele mai noi v  vestesc ; înainte ca s  

ia fiin  vi le dau de tire.  
Is. 43, 9.  

10. Cânta i Domnului cântare nou , 
cânta i în strune laudele Lui pân  la 
marginile p mântului ! Marea s  se 
zbuciume cu tot ce este în ea, ostroavele 
i locuitorii lor !  

Ps. 32, 3. Apoc. 5, 9.  
11. Pustiul i cet ile lui s  înal e glas, i 
satele în care are s la  Chedar ! 
Locuitorii din Sela s  chiuie de veselie ; 
i din vârfurile mun ilor s  strige de 

bucurie !  
12. S  preasl veasc  pe Domnul i lauda 
Lui s-o vesteasc  în dep rtatele ostroave.  
13. Domnul iese ca un viteaz, ca un 

zboinic Î i aprinde râvna Lui ; strig  
puternic, un strig t de r zboi. Împotriva 
vr jma ilor Lui El lupt  ca un viteaz !  

Is. 59, 1.  
14. T cut-am mult  vreme, stat-am 
lini tit i mi-am st pânit t cerea ; acum, 
ca o femeie care na te, voi suspina, voi 
striga i voi r sufla !  

Ps. 49, 21. Is. 57, 11; 62, 1; 65, 6.  
15. Mun ii îi voi pustii, la fel i dealurile, 
toat  verdea a lor o voi usca ; pâraiele le 
voi preface în v i uscate i b ile f  
ap  le voi l sa.  
16. Îndrepta-voi pe cei orbi pe drumuri pe 
care nu le cunosc, pe poteci ne tiute îi voi 
pov ui ; întunericul îl voi preface 
înaintea lor în lumin i povârni urile în 
câmpii întinse. Acestea sunt f duin ele 
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Mele pe care le voi împlini i cu vederea 
nu le voi trece.  

Ps. 17, 30. Is. 35, 5; 40, 4.  
17. S  dea înapoi i s  se ru ineze cei ce 

i pun n dejdea în idoli, cei ce zic 
chipurilor turnate : «Voi sunte i 
dumnezeii no tri !  

Ps. 96, 7; 134, 18. Is. 44, 17.  
18. Surzilor, auzi i ; orbilor, privi i, 
vede i !  

Is. 29, 18; 43, 8. Iez. 12, 2.  
19. Cine este orb, f  numai sluga Mea ? 
Cine  este  surd  ca  trimisul  Meu  ?  Cine  
este orb ca cel de un neam cu Mine i 
surd ca Slujitorul Domnului ?  

Mat. 15, 14. Luc. 6, 39. Rom. 2, 19.  
20. Tu multe ai v zut f  s  te ui i cu 
luare-aminte, urechile i-au fost deschise, 
dar n-ai auzit.  

Neem. 9, 30. Is. 53, 1. Iez. 33, 31. Os. 7, 15; 8, 12. Marc. 
4, 16.  

21. Binevoit-a Domnul întru dreptatea 
Lui ca legea Lui s-o fac  mare i m rea .  
22. Dar poporul Lui este jefuit i pustiit ; 
închi i to i în pe teri i ascun i în 
temni e.  Pr da i  au  fost  i  nimeni  nu  i-a  
sc pat, jefui i i nimeni n-a zis : «Da i 
înapoi !»  
23. Cine dintre voi va pleca urechea la 
acestea, va fi cu luare-aminte i va 
asculta la cele ce vor s  fie ?  
24. Cine a dat pe Iacov jafului i pe Israel 
jefuitorilor ? Oare nu Domnul, împotriva 

ruia  noi  am  p tuit,  ale  C rui  c i  n-
am voit s  le urm m i a C rui lege n-am 
ascultat-o ?  
25. El a v rsat asupra lor iu imea mâniei 
Lui i furiile r zboiului. V paia i-a 
cuprins i n-au priceput ; ar i au fost i n-
au luat seama.  

Ier. 21, 14.  
CAP. 43 
Anun area unei noi împ ii. 
Pedeapsa neascult rii. 
1.  i  acum  a a  zice  Domnul,  Ziditorul  

u, Iacove, i Creatorul t u, Israele : «Nu 

te teme, c ci Eu te-am r scump rat i te-
am chemat pe nume, al Meu e ti !  

Fac. 15, 1; 26, 24. Is. 41, 8-10.  
2. Dac  tu vei trece prin ape, Eu sunt cu 
tine i în valuri tu nu vei fi înecat. Dac  
vei trece prin foc, nu vei fi ars i fl rile 
nu te vor mistui.  

Fac. 28, 15. Ps. 65, 11; 68, 2; 90, 15-16. Dan. 3, 27. Mat. 
8, 26.  

3. C  Eu sunt Domnul Dumnezeul t u, 
Sfântul lui Israel, Mântuitorul. Eu dau 
Egiptul pre  de r scump rare pentru tine, 
Etiopia i Saba în locul t u ;  
4. Fiindc  tu e ti de pre  în ochii Mei i 
de cinste i te iubesc ; voi da neamurile în 
locul t u i popoarele în locul sufletului 

u.  
Mal. 1, 2.  

5. Nu te teme, c  Eu sunt cu tine ! De la 
rit voi aduce semin ia ta i de la apus 

te voi strânge pe tine.  
Iez. 6, 8. Zah. 8, 7. Mat. 8, 11.  

6. Voi zice c tre miaz noapte : «D -Mi-
i» i c tre miaz zi : «Nu-i opri !» Aduce i 
pe fiii Mei din inuturi dep rtate i pe 
fiicele Mele de la marginile p mântului ;  
7. Pe to i acei care poart  numele Meu i 
pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit i 
i-am preg tit !  

Deut. 28, 10. Ier. 14, 8. Ef. 1, 12.  
8. S  vin  poporul cel orb care are ochi i 
cel surd care are urechi !  

Is. 42, 18. Luc. 1, 79.  
9. Neamurile toate laolalt  s  se adune i 

 se strâng  popoarele ! Care dintre ele 
ne-au dat de tire aceasta i ne-au f cut 
proorocii ? S i aduc  martorii i s  
dovedeasc , s  aud  to i i s  zic  : 
«Adev rat !»  

Is. 42, 9.  
10. Voi sunte i martorii Mei, zice 
Domnul, i Sluga pe care am ales-o, ca s  
ti i, s  crede i i s  pricepe i c  Eu sunt : 

înainte  de  Mine  n-a  fost  Dumnezeu  i  
nici dup  Mine nu va mai fi !  

3 Reg. 8, 60. Is. 41, 4; 44, 1.  
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11. Eu, Eu sunt Domnul i nu este 
izb vitor afar  de Mine !  

Ps. 3, 8; 17, 34. Os. 12, 10; 13, 4.  
12. Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am 
izb vit i Cel ce am prezis i nu sunt 
str in la voi. Voi sunte i martorii Mei, 
zice Domnul.  
13. Eu sunt Dumnezeu din ve nicie i de 
aici încolo Eu sunt ! Nimeni nu poate s  
ias  de sub puterea Mea i ceea ce fac Eu, 
cine poate strica ?»  

Iov 9, 12. Ps. 89, 2. Is. 14, 27. Ioan 8, 58.  
14. A a zice Domnul, Izb vitorul vostru, 
Sfântul lui Israel : «Pentru voi trimit 
pr d la Babilon, ca s -i pun pe to i pe 
fug , pe ace ti Caldei a a de mândri pe 
cor biile lor.  
15. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, 
Ziditorul lui Israel, Împ ratul vostru !»  

Is. 33, 22; 49, 7. Os. 3, 5.  
16. A a zice Domnul, Cel ce croie te 
drum pe mare i c rare pe întinsele ape ;  

Ie . 14, 22.  
17. Cel care scoate carele de r zboi i 
caii, o tirea i c peteniile, ca s  se culce 
la p mânt i s  nu se mai scoale i s  se 
sting  ca o fe til  de opai  ;  
18. Nu v  mai aminti i de întâmpl rile 
trecute i nu mai lua i în seam  lucrurile 
de alt dat ».  

Is. 63, 17.  
19. Iat  c  Eu fac un lucru nou, el d  
muguri ; nu-l vede i voi oare ? Croi-voi 
în de ert o cale, în loc uscat izvoare de 
ap .  

Ier. 31, 22. 2 Cor. 5, 17. Apoc. 21, 5.  
20.  Pe  Tine  Te  vor  preasl vi  fiarele  
câmpului, acalii i stru ii, c  Tu ai 
izvorât ap  în pustiu, uvoaie de ap  în 

mânt neumblat, ca s  ad pi pe poporul 
Meu cel ales ;  
21. Poporul pe care l-am f cut pentru 
Mine, ca s  M  preasl veasc  întru laude.  
22. Dar tu nu M-ai chemat, Iacove, i tu 
nu te-ai ostenit pentru Mine, Israele !  

Ioan 15, 16. 1 Ioan 4, 10.  

23. Tu nu Mi-ai junghiat nici m car o 
oaie ca ardere de tot i cu jertf  
sângeroas  tu nu M-ai preasl vit. Eu nu 
te-am sup rat cerând prinoase i nu te-am 
împov rat cu jertfe de t mâie.  
24.  Tu  n-ai  cump rat  pe  bani  miresme  
pentru Mine i de gr simea jertfelor tale 
tu  nu  M-ai  s turat,  ci  M-ai  cople it  cu  

catele tale i cu f delegile tale tu M-
ai chinuit.  

Is. 53, 12. Luc. 24, 27.  
25. Eu, Eu sunt Acel Care terge p catele 
tale i nu Î i mai aduce aminte de 

delegile tale.  
Ps. 129, 8. Is. 1, 18; 44, 22; 63, 3. Iez. 33, 16. Marc. 2, 5. 

Luc. 5, 21.  
26. Adu-Mi aminte ca s  judec m 
împreun , f  tu însu i socoteala ca s  te 
dezvinov ti :  
27. Tat l t u dintâi a p tuit i urma ii 

i i-au b tut joc de Mine ;  
28. C peteniile tale au pâng rit altarul 
Meu. Pentru aceasta am dat pe Iacov 
pierz rii i pe Israel spre b taie de joc !»  
CAP. 44 
Deosebirea între adev ratul Dumnezeu 
i idoli. Împlinirea prezicerilor. 

1. i acum ascult  Iacove, sluga Mea i 
Israele, pe care te-am ales !  

Is. 41, 8; 43, 10.  
2. A a zice Domnul, F torul i 
Ziditorul t u din pântecele maicii tale, i 
Ocrotitorul t u : «Nu te teme, sluga Mea 
Iacov i tu Israele, pe care te-am ales.  

Ier. 30, 10; 46, 27.  
3. C  Eu voi v rsa ap  peste p mântul 
însetat i pâraie de ap  în inut uscat. 

rsa-voi din Duhul Meu peste odrasla ta 
i binecuvântarea Mea peste ml di ele 

tale.  
Ps. 67, 10. Iez. 39, 29. Ioil 3, 1. Marc. 1, 8. Ioan 4, 10; 7, 

38-39. Fapt. 2, 7, 17.  
4. i vor odr sli ca iarba pe malul 
pâraielor i ca paji tile de-a lungul apelor 
curg toare !»  

Ps. 1, 3.  
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5. Unul va zice : «Eu sunt al Domnului !» 
Altul  se  va  numi  cu  numele  lui  Iacov.  
Unul va scrie cu mâna lui : «Sunt al 
Domnului» i va vrea s i dea numele de 
Israel !  

Am. 9, 12. Gal. 3, 14. Apoc. 3, 12.  
6.  A a  zise  Domnul,  Regele  lui  Israel  i  
Izb vitorul s u, Domnul Savaot : «Eu 
sunt  Cel  dintâi  i  Cel  de  pe  urm i  nu  
este alt dumnezeu afar  de Mine !  

2 Reg. 7, 22. Ps. 17, 34. Is. 41, 4; 48, 12. Apoc. 1, 17; 2, 
8; 22, 13.  

7. Cine este ca Mine s  vin  lâng  Mine, 
 gr iasc , s  prooroceasc i s  se 
soare cu Mine ! Cine a vestit de la 

început viitorul ? Ceea ce se va întâmpla, 
cine poate s  le prevesteasc  ?  

4 Reg. 19, 25. Is. 42, 9. Fapt. 17, 26.  
8. Nu v  teme i, nici nu v  sp imânta i ! 
N-am ar tat Eu odinioar i n-am vestit, 
când v-am luat pe voi de martori ? Este 
oare un alt dumnezeu afar  de Mine ? 
Este un alt ad post ca Mine ?  

Deut. 4, 35. Is. 45, 5.  
9. To i f torii de idoli nu sunt nimic i 
cele mai alese lucr ri ale lor nu slujesc la 
nimic. Martorii lor nu v d nimic i, spre 
ru inea lor, nici nu în eleg nimic.  

Ier. 51, 17.  
10. Cine a f cut un dumnezeu i a turnat 
un idol f  s  trag  un folos din aceasta 
?  

Is. 2, 8; 45, 16.  
11. Iat  to i cinstitorii lor se ru ineaz  ; 
me te ugarii nu sunt decât oameni ! S  se 
adune to i i s  se apropie ! Ei tremur  
laolalt i simt mare ru ine !  
12. Fierarul ascute o dalt i d  chip 
lucrului s u cu c rbuni aprin i. 
Alc tuie te idolul cu lovituri de ciocan i-
i d  chip cu puterea bra ului s u. Lui îi 
este foame i,  sleit  de puteri,  el  rabd  de 
sete i este tare obosit.  

Is. 40, 10, 19; 41, 6-7.  
13. Lemnarul întinde sfoara, face un 
semn cu plumbul. El lucreaz  cu sculele 

lui i m soar  cu compasul. El face lucrul 
lui dup  chipul unui om, dup  frumoasa 
înf are a unui p mântean, ca s  fie 

ezat într-o cas .  
Ier. 10, 3. În el. 13, 11.  

14.  El  i-a  t iat  un  cedru,  sau  a  luat  
chiparos sau stejar, pe care i-i alesese 
dintre copacii p durii, sau a plantat un 
cedru pe care ploaia l-a f cut s  creasc .  
15. Omul se sluje te de ei pentru aprins 
focul i îi ia s  se înc lzeasc . El îi arde 
ca s  coac  pâinea, ba mai mult, tot din el 
face i un dumnezeu i se închin  la el, 
face un idol pe care îl cinste te.  
16. El a ars jum tate din lemne, a fript pe 
jeratic carne pe care o m nânc i se 
satur . Se mai înc lze te i zice : «Mi-e 
cald ! Simt v paia lui !»  
17.  i  cu  ce  a  r mas,  el  face  un  
dumnezeu, un idol pe care îl cinste te i 

ruia  i  se  închin i  c ruia  se  roag  
zicând : «Izb ve te-m , c  tu e ti 
dumnezeul meu !»  

Is. 42, 17.  
18.  Ei  nu- i  dau  seama  i  nici  nu  pricep  

 ochii lor sunt închi i i nu pot s  vad  
i inima lor este împietrit i nu pot s  

în eleag .  
Luc. 10, 21.  

19. Cu toate acestea el nu- i face 
socoteal  în  inima  sa,  c  este  simplu  i  

 pricepere, i nu zice : «Jum tate l-am 
pus pe foc i am copt pâine, pe c rbuni 
am fript carne i am mâncat-o, iar cu 
cealalt  jum tate care a mai r mas, voi 
face un idol urâcios i m  voi închina la 
un trunchi de copac».  
20.  El  se  hr ne te  cu  n luci,  inima  lui  
în elat  l-a dus la r cire. El nu- i 
mântuie te sufletul s u i nu zice : «Oare 
ce am eu în mâna mea nu este o momeal  
?»  
21. Adu- i aminte despre aceasta, Iacove, 
Israele, c  tu e ti sluga Mea ! Te-am 
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cut s -Mi fii Mie slug , Israele, Eu nu 
te voi uita !  

Ef. 2, 10.  
22. Risipit-am p catele tale ca pe un nor 
i f delegile tale ca pe o negur . 

Întoarce-te c tre Mine, c  Eu te-am 
mântuit !  

Ps. 129, 8. Is. 1, 18; 43, 25. Luc. 5, 21.  
23. Cânta i voi ceruri, c  Domnul a f cut 
aceasta ; r suna i adâncuri ale p mântului 
; mun ilor, tres lta i de bucurie, voi to i 
copacii p durii, cânta i, c  a r scump rat 
Domnul pe Iacov i în Israel i-a dat pe 
fa  slava Sa !  

Is. 49, 13. Iez. 6, 3. Luc. 2, 13. Apoc. 18, 20.  
24. A a gr ie te Domnul, Izb vitorul t u 
i Care te-a zidit din sânul maicii tale : 

«Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea ; 
singur  am  f cut  cerurile,  Eu  am  înt rit  

mântul, i cine Mi-a fost într-ajutor ?  
Ps. 103, 2. Is. 40, 22. Ier. 51, 15.  

25. Eu z rnicesc semnele mincino ilor 
i pe ghicitori îi fac s  fie nebuni, ru inez 

pe cei în elep i i în elepciunea lor o 
prefac în nebunie.  

Iov 15, 12-13. 1 Cor. 1, 19.  
26. Eu sunt Domnul Care înt re te 
cuvântul slugilor Mele i împline te 
sfatul trimi ilor Mei. Eu am zis 
Ierusalimului : «Va fi locuit» i cet ilor 
lui Iuda : «Zidite vor fi». i Eu le voi 
ridica din d râm turi !  

Is. 14, 32. Ier. 31, 4.  
27. i adâncului i-am zis : «Seac  !» Iat , 

i voi l sa râurile f  ap .  
Ie . 14, 21. Iosua 3, 16.  

28. i am zis despre Cirus : «El este 
storul Meu, el va împlini toate voile 

Mele». i despre Ierusalim am zis : «S  
fie rezidit i templul s  fie ridicat din 
temelii !»  

3 Reg. 13, 2-3. Is. 49, 13. Dan. 6, 28.  
CAP. 45 

Profe ia despre Cirus. Mântuirea de la 
Dumnezeu vestit  poporului S u. 
1. A a zice Domnul unsului S u Cirus, pe 
care îl ine de mâna lui cea dreapt , ca s  
doboare neamurile înaintea lui i ca s  
dezlege cing torile regilor, s  deschid  
por ile înaintea lui i ca ele s  nu mai fie 
închise :  

2 Paral. 36, 23. Is. 44, 28.  
2. «Eu voi merge înaintea ta i drumurile 
cele muntoase le voi netezi, voi zdrobi 
por ile cele de aram i z voarele cele de 
fier le voi sf râma.  

Ps. 106, 16.  
3. i î i voi da ie vistierii ascunse, 
bog ii îngropate în p mânt, ca s tii c  
Eu sunt Domnul Cel Care te-a chemat pe 
nume, Eu sunt Dumnezeul lui Israel.  
4. Pentru sluga Mea Iacov i pentru 
Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume 
i un nume de cinste i-am dat f  ca tu s  

tii.  
5. Eu sunt Domnul i nimeni altul ! Afar  
de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am 
încins f  ca tu s  M  cuno ti.  

Ps. 85, 10. Is. 44, 8. Ioil 2, 27.  
6. Ca s  se tie de la r rit i pân  la 
apus c  nu este nimic afar  de Mine ! Eu 
sunt Domnul i nimeni altul !  

Marc. 12, 32.  
7. Eu întocmesc lumina i dau chip 
întunericului, Cel ce s luie te pacea i 
restri tei  îi  las  cale  :  Eu  sunt  Domnul  
Care fac toate acestea.  

Fac. 1, 3. Am. 3, 6. Mih. 1, 12.  
8. Picura i rou  de sus, voi ceruri, i norii 

 reverse în ploaie dreptatea ! P mântul 
 se deschid i s  odr sleasc  mântuirea 

i dreptatea s  dea ml di e laolalt  : Eu, 
Domnul, am zidit toate acestea !  

Is. 61, 11. Os. 10, 12.  
9. Vai de cel ce se ceart  cu Ziditorul s u, 
ciob printre hârburile de p mânt ! Oare 
lutul zice olarului : «Ce faci tu ?» i 
lucrul c tre me ter : «Tu nu e ti iscusit !»  
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Is. 29, 16. Ier. 18, 5-6. Dan. 4, 32. Sir. 33, 14-15. Rom. 9, 
20-21.  

10. Vai de cel ce zice c tre p rinte : 
«Pentru ce dai na tere ?» i femeii : 
«Pentru ce ai copii ?»  
11. A a zice Domnul, Sfântul lui Israel i 
Ziditorul s u : «Îndr zni i voi oare s  M  
întreba i despre cele viitoare i s  da i 
porunc  lucrului mâinilor Mele ?  
12. Eu am f cut p mântul i omul de pe 
el Eu l-am zidit. Eu cu mâinile am întins 
cerurile i la toat  o tirea lor Eu îi dau 
porunc .  

Fac. 2, 1. Ps. 32, 6. Is. 40, 28; 42, 5.  
13. Eu l-am ridicat întru dreptatea Mea i 
toate c ile lui le voi netezi. El va zidi 
cetatea Mea i va libera pe robii Mei, f  

scump rare i f  daruri», zice 
Domnul Savaot.  

Is. 52, 3.  
14. A a zice Domnul : «Bog iile 
Egiptului i câ tigurile Etiopiei i ale 
Sabeenilor celor înal i la stat vor trece la 
tine i ai t i vor fi ; în lan uri î i vor sluji 
ie i vor c dea înaintea ta i rugându-se 
ie vor zice : «Numai tu ai un Dumnezeu 

tare, i nu este alt dumnezeu afar  de El.  
Ie . 29, 46. Is. 13, 3; 18, 7. 1 Cor. 14, 25.  

15. Cu adev rat Tu e ti Dumnezeu 
ascuns, Dumnezeul lui Israel Cel 
izb vitor !  
16. Cei care se aprindeau împotriva Ta 
vor fi ru ina i i umili i, f torii de idoli 
se vor face de râs.  

Is. 44, 10-11.  
17. Israel va fi izb vit de Domnul cu 
mântuire ve nic . Voi nu ve i fi ru ina i, 
nici umili i în vecii vecilor !»  

Iez. 6, 9; 39, 7.  
18. C  a a zice Domnul, Care a f cut 
cerurile, Dumnezeu, Care a întocmit 

mântul, l-a f cut i l-a înt rit ; i nu în 
de ert l-a f cut, ci ca s  fie locuit : «Eu 
sunt Domnul i nu este altul !»  

Deut. 4, 35. Is. 42, 5.  

19. N-am gr it acestea într-ascuns, 
undeva în vreun col  întunecos al 

mântului  ;  i  n-am  zis  f  rost  
neamului lui Iacov : «C uta i-M  !» Eu 
sunt Domnul Cel ce gr ie te drept i 
spune adev rul !  

Ioan 18, 20.  
20. Aduna i-v , veni i, apropia i-v  
laolalt , cei r ma i cu via  dintre 
neamuri ! Nu î i dau seama de nimic cei 
ce duc dup  ei un idol de lemn i se 
închin  unui dumnezeu care nu poate 
izb vi !  

Deut. 32, 37. Jud. 10, 14. Is. 46, 7.  
21. Gr i, apropia i-v i sf tui i-v  unul 
cu altul ! Cine a vestit aceasta, cine 
alt dat  a  dat  de  tire  ?  Oare  nu  Eu  
Domnul ? Nu este alt dumnezeu afar  de 
Mine. Dumnezeu drept i izb vitor nu 
este altul decât Mine !  

Deut. 4, 35. 2 Reg. 7, 22. Is. 42, 9.  
22. Întoarce i-v  c tre Mine i ve i fi 
mântui i, voi cei ce locui i toate inuturile 
cele mai îndep rtate ale p mântului ! C  
Eu sunt Dumnezeu tare i nu este altul !  

Zah. 1, 3.  
23.  Am jurat  pe  Mine Însumi !  Din gura  
Mea iese dreptatea i nu-Mi întorc 
cuvântul ; înaintea Mea tot genunchiul se 
va pleca ; pe Mine jura-va toat  limba  

Rom. 14, 11. Filip. 2, 10.  
24.  i  va  zice  :  «Numai  în  Domnul  este  
dreptatea i vârtutea ! C tre Dânsul vor 
veni i înfrunta i vor fi cei ce sunt 
înt râta i împotriva Lui.  

Is. 33, 24; 65, 16.  
25. Întru Domnul se vor îndrepta i va fi 
preasl vit  toat  semin ia lui Israel !»  

Ier. 4, 2; 23, 6. Rom. 9, 4. 2 Cor. 5, 21.  
CAP. 46 
Babilonul cade ; Israel izb vit de 
Domnul. 
1. Bel se pr bu te, Nebo este r sturnat, 
chipurile lor a ezate pe vite i pe 
dobitoace. Chipurile, pe care voi acum le 
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purta i, sunt înc rcate i au ajuns o 
povar  pentru vitele trudite.  

Ier. 8, 2; 50, 2.  
2. Idolii cad, se pr bu esc laolalt , nu pot 

 izb veasc  pe cei care îi poart  ; ei 
în i sunt du i în robie.  
3. «Asculta i voi, cei din casa lui Iacov i 
to i  cei  care  a i  mai  r mas  din  casa  lui  
Israel, pe care v-am purtat din sânul 
maicii voastre, de care am avut grij  de la 
na terea voastr .  
4. Pân  la b trâne ea voastr  Eu sunt 
Acela i, pân  la adâncile voastre 

runtele Eu v  voi ocroti. Precum am 
cut în trecut, M  leg înaintea voastr  c  
 voi ocroti i v  voi izb vi i în viitor.  

Ps. 70, 9, 18.  
5. Cu cine M  ve i pune al turi i M  ve i 
face egal, cu cine M  ve i asem na, ca s  
fim deopotriv  ?  

Is. 40, 18; 41, 7.  
6. Ei scot aurul din pungile lor i argintul 
în cântar îl cânt resc ; pl tesc un argintar 
ca s  le fac  un chip de dumnezeu, apoi 
se închin  lui i îl cinstesc.  

Jud. 17, 4.  
7. Îl poart  pe umeri, îl duc, îl pun jos i 
el st  f  s  se clinteasc  din locul s u. 
El nu r spunde celui care strig  c tre el i 
din primejdii nu-l scap .  

Ier. 10, 5. Bar. 4, 7.  
8. Aminti i-v  de aceasta i înv i-v  
minte, p to ilor !  
9. Aduce i-v  aminte de vremurile 
str vechi, de la obâr ia lor, c  Eu sunt 
Dumnezeu i nu este un altul. Eu sunt 
Dumnezeu i nu este nimeni asemenea 
Mie !  

Deut. 32, 39. Marc. 12, 32.  
10. De la început Eu vestesc sfâr itul i 
mai dinainte ceea ce are s  se întâmple. 

i zic : Planul Meu va d inui i toat  voia 
Mea o voi face !  

Ps. 32, 11. Iac. 1, 17. Rom. 9, 19. Evr. 6, 17.  
11. De la r rit chem o pas re de prad , 
dintr-un inut dep rtat un om care s  

împlineasc  planul Meu. Am vorbit, voi 
împlini ; am hot rât, voi înf ptui !  

Ps. 32, 9.  
12.  Asculta i-M  voi,  oameni  cu  inima  
împietrit , voi cei care sta i departe de 
mântuirea voastr  !  
13. Apropia-voi mântuirea Mea, c ci ea 
nu este departe i izb virea Mea nu va 

bovi. Atunci voi pune mântuirea Mea 
în Sion i slava Mea pentru Israel !»  
CAP. 47 
Proorocie pentru c derea Babilonului. 
1. «Coboar -te i ezi în rân , fecioar , 
fiica Babilonului, stai pe p mânt f  
tron, fiic  a Caldeilor, c  nu te va mai 
numi nimeni pe tine ginga i pl cut  !  

Deut. 28, 56. Ier. 13, 18; 48, 18.  
2. Învârte te la râ ni i macin  f in , 

i la o parte v lul t u, ridic i 
ve mântul t u, r mâi cu picioarele goale 
i treci râurile !  

Jud. 16, 21.  
3. Goliciunea ta s  se descopere, s  se 
vad  ru inea ta. M  voi r zbuna i nu voi 
cru a pe nimeni»,  

Naum 3, 5.  
4. Zice Izb vitorul nostru ; Domnul 
Savaot este numele Lui, Sfântul lui Israel 
!  

1 Tim. 4, 10.  
5. «Stai t cut i mai la întuneric, fiic  a 
Caldeilor, nimeni nu te va mai chema pe 
tine st pâna regatelor».  
6. Mâniat am fost pe poporul Meu, 
pâng rit-am mo tenirea Mea i am dat-o 
în mâna ta. Dar tu n-ai avut mil i asupra 

trânului ai ap sat cu jug greu.  
2 Reg. 24, 14. Zah. 1, 15.  

7. i tu î i închipuiai : «Fi-voi pe veci 
st pân  !», dar niciodat  n-ai cugetat i 
de sfâr it nu i-ai adus aminte !  

Sof. 2, 15. Apoc. 18, 7.  
8. i acum ascult , tu cea în pl ceri 
crescut , care st pâneai f  de grij i 
ziceai în inima ta : «Nimeni alta nu este 
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ca mine ! Nu voi r mâne v duv i nu voi 
ti ce este lipsa de copii !»  

9. i aceste dou  într-o clip , în aceea i 
zi,  vor  da  peste  tine  :  lipsa  de  copii  i  

duvia ; i te vor cople i cu toat  
mul imea i puterea fermec toriilor i 
vr jitoriilor tale !  

Is. 51, 19.  
10. Întru f delegile tale tu n jduiai i 
ziceai : «Nimeni nu m  vede !» 
În elepciunea ta i tiin a ta te-au am git 
astfel, c  ziceai în inima ta : «Eu i 
nimeni alta nu este ca mine !»  

Ps. 61, 10. Is. 30, 12. Iez. 28, 2.  
11. Drept aceea va veni peste tine o 
nenorocire  pe  care  tu  nu  vei  ti  s  o  
înl turi cu frumuse ea ta i te va cople i 
nenorocirea pe care tu nu o vei putea 
ocoli i pe nea teptate va da peste tine 
pieirea, f  s  fi avut vreme s-o 
preveste ti !  

Ps. 49, 21.  
12. P streaz  pentru tine fermec toriile 
tale i vr jitoriile cu care te-ai trudit din 
tinere e, poate î i vor sluji, poate vei 
insufla temere !  
13. Tu te-ai obosit întrebând pe atâ ia 
sf tuitori ! S  ias  la iveal i s  te 
izb veasc  acei care m soar  cerul i 
iscodesc stelele ; care în fiecare lun  
nou  spun ceea ce se va întâmpla.  
14. Iat -i ca pleava pe care o mistuie 
focul, a a vor ajunge ei i de puterea 
fl rilor via a lor nu vor putea s-o scape 

ci nu va fi jeratic la care s  se 
înc lzeasc , nici vatr  ca s  stea dinaintea 
ei.  

Iov 31, 12. Is. 33, 11.  
15. A a se va întâmpla cu aceia pe care 
te-ai ostenit s -i întrebi i cu care ai f cut 
nego  din vremea tinere ii tale. Fiecare va 
pleca la ale sale i nimeni nu va fi s  te 
scape».  
CAP. 48 

Purtarea de grij  a lui Dumnezeu 
pentru Israel. 
1. Asculta i aceasta, voi, cei din casa lui 
Iacov, care purta i numele lui Israel, voi 
cei ie i din s mân a lui Iuda, care v  
jura i pe numele Domnului i v  l uda i 
cu Dumnezeul lui Israel, dar nu întru 
credincio ie i dreptate.  

Is. 20, 18. Ier. 4, 2.  
2. C ci voi purta i numele cet ii celei 
sfinte i v  bizui i pe Dumnezeul lui 
Israel, al C rui nume este Domnul 
Savaot.  

Ier. 25, 29. Dan. 9, 18. Tit 1, 16.  
3. «Vestit-am din vremuri str vechi cele 
ce aveau s  se întâmple ; din gura Mea au 
ie it i Eu le-am dat de tire ; pe dat  le-
am f cut i ce s-au întâmplat,  
4. Fiindc  Eu tiu c  tu e ti tare la cerbice 
ca un drug de fier i fruntea î i este de 
aram .  

2 Paral. 30, 8. Ier. 5, 3. Iez. 2, 4; 3, 7.  
5. i-am prezis acestea înainte ca s  se 
întâmple i auzite i le-am f cut ca s  nu 
zici : «Idolul meu le-a f cut, chipul cel 
cioplit i turnat le-a hot rât !»  
6.  Tu  ai  auzit  ;  prive te  acum  toate  
acestea ! De ce nu m rturise ti ? De aci 
înainte î i voi împ rt i lucruri noi, 
ascunse, pe care nu le tiai.  
7.  Ele  sunt  zidite  acum i  nu  de  atunci  ;  
înainte de ziua aceasta tu n-ai auzit nimic 
despre ele ca s  nu zici : «Iat , eu le 
tiam !»  

8.  Nu,  tu  n-ai  auzit  i  nici  n-ai  tiut,  
atunci urechea ta nu era deschis  ; c  Eu 
tiu  c  tu  e ti  necredincios  i  c  din  

pântecele maicii tale ai fost numit 
zvr tit.  

Ps. 57, 5. Zah. 7, 12.  
9. Pentru numele Meu, Îmi opresc mânia 
i pentru slava Mea o potolesc, ca s  nu 

te nimicesc.  
Num. 14, 8. Ps. 105, 45.  
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10. Iat  c  te-am l murit în foc i n-am 
aflat argint, te-am încercat în cuptorul 
nenorocirii.  

Ier. 9, 7. Zah. 13, 9. Mal. 3, 3. 1 Petr. 1, 7. 1 Cor. 3, 13.  
11. Pentru Mine, i numai pentru Mine o 
fac  ;  oare  cum  voi  îng dui  ca  numele  
Meu s  fie pâng rit ? Nim nui nu voi da 
slava Mea !  

Is. 42, 8.  
12. Ascult , Iacove, i tu Israele, pe care 
te-am chemat. Eu sunt Cel dintâi i Cel 
de pe urm .  

Is. 41, 4; 44, 6. Apoc. 1, 10, 17; 2, 8.  
13. Mâna Mea a întemeiat p mântul i 
dreapta Mea a desf urat cerurile. Eu le 
chem i iat  ele stau de fa .  

Ps. 101, 26. Is. 40, 12, 28. Rom. 4, 17.  
14. Aduna i-v  to i i asculta i ! Care din 
voi a prezis aceste lucruri ? Cel pe care 
Domnul îl iube te va împlini voia Lui 
împotriva Babilonului i împotriva 
semin iei Caldeilor.  
15. Eu, Eu am gr it  i  l-am chemat,  l-am 
adus i l-am f cut s  prop easc  în calea 
lui.  
16. Apropia i-v  de Mine i asculta i 
acestea : De la început Eu n-am gr it 
întru ascuns, de când se întâmpl  aceste 
lucruri Eu sunt de fa ». i acum, 
Domnul Dumnezeu m  trimite cu Duhul 

u !  
Deut. 30, 11. Ioan 1, 2; 15, 26.  

17. A a gr ie te Domnul, Izb vitorul t u, 
Sfântul lui Israel : «Eu sunt Domnul 
Dumnezeul t u Care te înva  spre 
folosul t u i te duce pe calea pe care 
trebuie s  mergi.  

Ps. 23, 5. Is. 45, 19.  
18. Dac  ai fi luat aminte la poruncile 
Mele, fericirea ta ar fi fost asemenea unui 
râu i dreptatea ta ca valurile m rii.  

Ps. 80, 13-14. Is. 66, 12.  
19. i va fi semin ia ta ca nisipul m rii i 
odraslele pântecelui t u ca pulberea 

mântului. Nimic nu va nimici, nici nu 
va terge numele t u înaintea Mea !  

20. Ie i din Babilon, fugi i din Caldeea 
cu cântece de veselie ! Vesti i, face i 
cunoscut tirea, duce i-o pân  la 
marginile p mântului ! Zice i : Domnul 

scump  pe sluga Sa Iacov.  
Ier. 50, 8. Apoc. 18, 4.  

21. i nu vor suferi de sete în pustiul 
unde  El  îi  duce  ;  El  le  izvor te  ap  din  
stânc . El despic  stânca i apa ne te !  

Ie . 17, 6. Num. 20, 10-11. Ps. 77, 15; 104, 41. În el. 14, 
4. 1 Cor. 10, 4.  

22. Nu este pace, zice Domnul, pentru cei 
 de lege !»  

Is. 57, 21.  
CAP. 49 
Slujitorul Domnului este Lumina 
neamurilor. 
1. Asculta i, ostroave, lua i aminte, 
popoare dep rtate ! Domnul M-a chemat 
de la na terea Mea, din pântecele maicii 
Mele Mi-a spus pe nume.  

Is. 45, 3-4. Ier. 1, 5. Mat. 1, 21.  
2. F cut-a din gura Mea sabie ascu it  ; 
ascunsu-M-a la umbra mâinii Sale. F cut-
a din Mine s geat  ascu it i în tolba Sa 
de o parte M-a pus,  

Is. 51, 16. Evr. 4, 12. Apoc. 1, 16.  
3. i Mi-a zis Mie : «Tu e ti sluga Mea, 
Israel, întru care Eu M  voi preasl vi !»  

Mat. 12, 18. Ioan 17, 4.  
4. Dar Eu Îmi spuneam : «În de ert M-am 
trudit, în zadar i pentru nimic Mi-am 
pr dit puterea Mea !» Partea ce Mi se 
cuvine Mie este la Domnul i r splata 
Mea la Dumnezeul Meu.  

Ps. 73, 22.  
5. i acum Domnul Cel Care M-a zidit 
din pântecele maicii Mele ca s -l slujesc 
Lui  i  s  întorc  pe  Iacov  c tre  El  i  s  
strâng la un loc pe Israel - c ci a a am 
fost Eu cinstit în ochii Domnului i 
Dumnezeul Meu fost-a puterea Mea, -  
6. Mi-a zis : «Pu in lucru este s  fii sluga 
Mea ca s  aduci la loc semin iile lui 
Iacov i s  întorci pe cei ce-au sc pat 
dintre ai lui Israel. Te voi face Lumina 
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popoarelor ca s  duci mântuirea Mea 
pân  la marginile p mântului !»  
Is. 42, 6. Luc. 2, 32; 13, 22. Ioan 1, 9; 11, 52. Fapt. 13, 47. 

Filip. 2, 7.  
7. A a gr ie te R scump torul i 
Sfântul lui, Israel c tre Cel dispre uit i 

tre urâciunea neamurilor, Sluga 
tiranilor : «Regi Te vor vedea i se vor 
ridica, c petenii se vor închina pentru 
Domnul cel credincios i pentru Sfântul 
lui Israel, Cel Care Te-a ales !»  

Is. 43, 15; 53, 3.  
8. A a gr ie te Domnul : «În vremea 
milostivirii Te voi asculta i în vremea 
mântuirii Te voi ajuta. Te-am f cut i Te-
am  hot rât  Leg mânt  al  poporului,  ca  s  

ezi rânduial  în ar i s  dai fiec ruia 
mo tenirile nimicite !»  

Ps. 68, 16-17. 2 Cor. 6, 2.  
9.  Ca  s  zici  celor  robi i  :  «Ie i  !»  i  
celor care sunt în întuneric : «Veni i la 
lumin  !» Ei vor pa te oriunde pe calea 
lor i pe toate povârni urile va fi p unea 
lor.  

Is. 61, 1. Luc. 1, 79.  
10.  Nu  le  va  fi  nici  foame,  nici  sete,  
soarele i vântul cel arz tor nu-i va 
atinge, c  Cel Care se va milostivi de ei 
va fi Pov uitorul lor i îi va îndrepta 

tre izvoare de ap .  
Fapt. 3, 20. Apoc. 7, 16.  

11. Voi preface to i mun ii Mei în 
drumuri i c rile Mele vor fi bine 

tite.  
Is. 62, 10.  

12. Iat  c  unii vin din inuturi dep rtate, 
de la miaz noapte, de la apus, iar al ii din 
ara Sinim.  

13. S lta i, ceruri, de bucurie i tu, 
mântule, bucur -te ; mun ilor, chioti i 

de veselie, c  Domnul a mângâiat pe 
poporul S u i de cei în necaz ai Lui S-a 
milostivit.  

Ps. 95, 11. Is. 44, 23, 28; 52, 9. Luc. 2, 13. Apoc. 12, 12; 
18, 20.  

14. Sionul zicea : «Domnul m-a p sit i 
St pânul meu m-a uitat !»  

Ier. 31, 20.  
15. Oare femeia uit  pe pruncul ei i de 
rodul pântecelui ei n-are ea mil  ? Chiar 
când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe 
tine.  

Mat. 7, 11. Luc. 15, 20. Ioan 14, 18.  
16. Iat , te-am însemnat în palmele Mele 
; zidurile tale sunt totdeauna înaintea 
ochilor Mei !  

Ps. 50, 19.  
17. Cei ce te vor ridica din ruini alearg  

tre  tine  i  cei  ce  te-au  pustiit  fug  
departe de tine.  
18. Ridic  ochii t i de jur împrejur i vezi 
: to i se adun , to i vin la tine. Viu sunt 
Eu, zice Domnul, tu te vei îmbr ca întru 
ei ca într-un ve mânt de podoab i te vei 
încinge cu ei ca o mireas .  

Cânt. 4, 8. Is. 56, 7; 60, 4.  
19. C ci locurile tale pustii, ruinele tale i 
ara ta pustiit  vor fi prea strâmte pentru 

locuitorii t i, iar pustiitorii t i vor fi 
departe.  
20. i vor mai gr i la urechile tale feciorii 

i de care tu erai lipsit  : « inutul este 
prea strâmt pentru mine, f -mi loc s  stau 
i eu !»  

21. Atunci tu vei zice în inima ta : «Cine 
mi i-a n scut pe ace tia ? Pierdusem 
copiii mei i eram stearp , dus  în robie 
i gonit  ; dar pe ace tia cine i-a n scut ? 

Iat  c  r sesem singur  ! Dar ace tia 
de unde vin ?»  

Is. 60, 4.  
22. A a zice Domnul Dumnezeu : «Iat  
voi ridica mâna Mea c tre neamuri i 

tre popoare voi în a steagul meu. Ele 
vor aduce pe feciorii t i pe bra e i pe 
fiicele tale pe umeri le vor purta.  

Is. 66, 12, 20. Luc. 18, 15, 17.  
23. Regi te vor cre te i prin ese te vor 
al pta. Cu fa a la p mânt se vor închina 
înaintea ta i vor linge pulberea de pe 
picioarele tale. Atunci tu vei ti c  Eu 
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sunt Domnul, Care nu ru ineaz  pe cei ce 
i pun n dejdea în El !  

Ps. 21, 32; 30, 1. Is. 60, 16. Apoc. 3, 9.  
24. Oare poate s  i se ia celui viteaz 
prada i celui puternic s  i se smulg  din 
mân  cei robiri ?  

Mat. 12, 29. Marc. 3, 27.  
25. Da ! zice Domnul : «Chiar robii unui 
viteaz i se vor lua, prada unui r zboinic îi 
va sc pa ; Eu M  voi r zboi cu potrivnicii 

i i pe fiii t i Eu îi voi sc pa !  
Ps. 34, 1. Is. 49, 9. Luc. 11, 22.  

26. i pe asupritorii t i îi voi face s i 
nânce carnea lor i s  se îmbete de 

sângele lor ca de vin. Atunci toat  f ptura 
va ti c  Eu sunt Domnul, Mântuitorul 

u i R scump torul t u, viteazul lui 
Iacov !»  

Is. 63, 6. Ier. 7, 27; 21, 5. Apoc. 16, 6.  
CAP. 50 
Mesia biruitor. 
1. A a zice Domnul : Unde este cartea de 
desp ire cu care am alungat pe mama 
voastr  ? Sau care este datornicul Meu, 

ruia Eu v-am vândut ? Pentru c  numai 
pentru f delegile voastre a i fost 
vându i i pentru p catele voastre am 
alungat pe mama voastr .  

Rom. 7, 14.  
2. Pentru ce când veneam nu g seam pe 
nimeni i când strigam nimeni nu 

spundea ? Oare mâna Mea este prea 
scurt , ca s  r scumpere, sau nu am 
destul  putere, ca s  izb vesc ? Prin 
certarea Mea sec marea i râurile le 
prefac în pustiu ; pe tii din ele mor, c  nu 
mai este ap i se sfâr esc de sete.  

Num. 11, 23. Is. 59, 1; 65, 2. Naum 1, 4.  
3. Eu îmbrac cerul cu z branic i îl 
acop r cu un ve mânt de jale.  

Ps. 17, 13. Apoc. 6, 14.  
4.  Domnul  Dumnezeu  Mi-a  dat  Mie  
limb  de ucenic, ca s tiu s  gr iesc 
celor dezn jdui i. În fiecare diminea  
El de teapt , treze te urechea Mea, ca s  
ascult ca un ucenic.  

Mat. 7, 29. Marc. 1, 22.  
5. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis 
urechea,  dar  Eu  nu  M-am  împotrivit  i  
nici nu M-am dat înapoi.  

Ps. 39, 10. Ioan 15, 10.  
6. Spatele l-am dat spre b i i obrajii 
mei  spre  p lmuiri,  i  fa a  Mea  nu  am  
ferit-o de ru inea scuip rilor.  

Mat. 5, 39; 26, 67. Marc. 14, 65. Luc. 6, 29; 22, 63; 24, 
26, 27. Fapt. 17, 3.  

7. i Domnul Dumnezeu Mi-a venit în 
ajutor  i  n-am  fost  f cut  de  ocar .  De  
aceea am i înt rit fa a Mea ca o 
cremene, c ci tiam c  nu voi fi f cut de 
ocar .  
8. Ap torul Meu este aproape. Cine se 
judec  cu Mine ? S  ne m sur m 
împreun  ! Cine este potrivnicul Meu ? 

 se apropie !  
Rom. 8, 33.  

9. Iat , Domnul Dumnezeu Îmi este întru 
ajutor  ;  cine  M  va  osândi  ?  Iat ,  ca  un  
ve mânt vechi to i se vor pr di i molia 
îi va mânca !  

Ps. 101, 27. Is. 51, 8. Rom. 8, 33.  
10. Cine din voi se teme de Domnul s  
asculte glasul Slugii Sale ! Cel care 
umbl  în  întuneric  i  f  lumin  s  

jduiasc  întru numele Domnului i 
 se bizuie pe Dumnezeul lui !  

Ps. 111, 4. Is. 49, 23.  
11. Voi to i, care aprinde i focul i 
preg ti i s ge i arz toare, arunca i-v  în 
focul s ge ilor voastre pe care l-a i aprins 
! Din mâna Mea vi se întâmpl  una ca 
aceasta ; pe patul durerii ve i fi culca i !  
CAP. 51 

duin ele pentru cei credincio i. 
1. Asculta i-M  pe Mine, voi care 
umbla i dup  dreptate, voi care c uta i pe 
Domnul ! Privi i la stânca din care a i fost 

ia i i c tre cariera de piatr  din care a i 
fost sco i.  
2.  Privi i  pe  Avraam,  tat l  vostru,  i  la  
Sarra cea care în dureri v-a n scut. C  pe 
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el singur l-am chemat, l-am binecuvântat 
i l-am înmul it.  

Fac. 12, 1; 16, 5; 17, 16. Ps. 23, 6. Iez. 33, 24.  
3. Iar Domnul va mângâia Sionul, i 

râm turilor lui le va da n dejde. El va 
preface pustiul lui în rai i p mântul lui 
neroditor în gr dina Domnului ; bucurie 
i veselie va fi acolo, mul umiri i cânt ri 

de laud  !  
Fac. 13, 10. Iez. 36, 35.  

4. Ia aminte la Mine, poporul Meu, i voi, 
neamuri, fi i cu urechea la Mine, c  de la 
Mine va veni înv tura i legea Mea va 
fi lumin  popoarelor.  

Ps. 109, 2. Is. 2, 3.  
5. Dreptatea Mea este aproape, vine 
mântuirea Mea i bra ul Meu va face 
dreptate popoarelor, întru Mine vor 

jdui inuturile cele dep rtate, c  de la 
bra ul Meu a teapt  sc parea.  

Is. 59, 16.  
6. Ridica i la ceruri ochii vo tri i privi i 
jos p mântul ; cerurile vor trece ca un 
fum i p mântul ca o hain  se va învechi 
; locuitorii vor muri ca mu tele, 
mântuirea Mea va d inui în veac i în 
veac i dreptatea Mea nu va avea sfâr it.  

Ps. 101, 27. Is. 51, 8. Mat. 24, 35. Luc. 16, 17; 21, 33. 2 
Petr. 3, 7. Evr. 1, 11.  

7. Asculta i-M  pe Mine, voi, cunosc tori 
ai drept ii, popor care e ti cu legea Mea 
în inim  ! Nu te teme de ocara oamenilor 
i de batjocura lor s  nu te înfrico ezi. La 

fel ca pe un ve mânt îi va mânca molia i 
ca pe lân  viermii îi vor mistui.  

Iov 13, 28. Ps. 36, 31; 38, 14; 55, 4. Luc. 12, 4.  
8. Dar dreptatea Mea va r mâne în veac 
i mântuirea Mea din neam în neam.  

Is. 51, 6.  
9. Ridic -te, scoal -te, îmbrac -te cu 

rie, bra  al Domnului ! Înal -te ca 
odinioar , ca în veacurile trecute ! N-ai 
zdrobit  Tu pe  Rahab i  n-ai  spintecat  Tu 
balaurul ?  

Ie . 14, 14. Luc. 1, 51.  

10. Nu e ti Tu, oare, Cel ce ai secat 
marea i apele adâncului celui f  fund, 
Cel ce adâncimile m rii le-ai pref cut în 

rare larg  pentru cei r scump ra i ai 
i ?  

Ie . 14, 21. Iov 26, 12.  
11. i astfel cei mântui i ai Domnului se 
vor întoarce i vor veni în Sion, în cânt ri 
de biruin i o bucurie ve nic  va 
încununa capul lor. Bucuria i veselia vor 
veni peste ei, iar durerea, întristarea i 
suspinarea se vor dep rta de la ei.  

Ps. 125, 5. Is. 35, 10; 61, 7; 66, 14. Ioan 16, 22.  
12. Eu, Eu sunt Cel ce d  n dejde ! Cine 

ti  tu,  ca  s  te  temi  de  un  muritor  i  de  
un om de rând care trece ca iarba ?  

Ps. 89, 5-6. Mat. 10, 28.  
13. i s  dai uit rii pe Domnul, Ziditorul 

u, Care a întins cerurile i a întemeiat 
mântul ? S  te înfrico ezi mereu, în 

fiecare zi, de urgia asupritorului care 
umbl  s  te piard  ? Unde este oare urgia 
asupritorului ?  

Ier. 51, 15.  
14. Curând cel ferecat în c tu e va fi 
dezlegat i nu va muri în temni i de 
pâine nu va duce lips .  
15. Eu sunt Domnul Dumnezeul Care 
stârnesc marea i face s  mugeasc  
valurile ei ; Domnul Savaot este numele 
Lui.  

Iov 26, 12. Is. 54, 5.  
16. Pune-voi cuvintele Mele în, gura ta i 
la umbra mâinii Mele te voi acoperi, ca 

 întind cerurile, s  întemeiez p mântul 
i s  zic Sionului : «Tu e ti poporul Meu 

!»  
Is. 49, 2-3. Zah. 8, 8.  

17. Treze te-te, treze te-te, scoal -te, 
Ierusalime, tu care ai b ut din mâna 
Domnului paharul urgiei Lui ; potirul 
ame elii l-ai b ut i l-ai sorbit.  

Ps. 59, 3. Ier. 25, 15. Iez. 23, 31. Zah. 12, 2.  
18.  Nici  unul  din  to i  copiii  pe  care  i-a  

scut nu este care s -l fi c uzit. 
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Nimeni nu l-a inut de mân  din to i 
feciorii pe care i-a crescut !  
19. Aceste dou  nenorociri te-au lovit : 
Cine te va plânge ? Pustiirea i 

râmarea, foametea i sabia. Cine te va 
mângâia ?  

Is. 47, 9.  
20. Feciorii t i zac f  vlag  în col urile 
uli elor, ca o antilop  prins  în curs , be i 
de urgia Domnului, de certarea 
Dumnezeului t u.  
21. Drept aceea, ia aminte, s rman  
cetate, ame it , dar nu de vin !  

Ier. 25, 18, 27.  
22. A a gr ie te St pânul, Domnul 
Dumnezeul t u, Care Se lupt  pentru 
poporul S u : «Iat  Eu iau din mâna ta 
paharul ame elii, cupa mâniei Mele, i tu 
nu o vei mai bea !  

Ps. 74, 8-9. Is. 51, 17. Zah. 12, 2.  
23. i o voi pune în mâna asupritorilor 

i, în mâna celor ce te-au supus, care î i 
ziceau : Pleac -te la p mânt ca s  trecem 
peste tine ! i tu f ceai spatele t u ca un 

mânt i ca o cale pentru trec tori !»  
Ps. 43, 27; 128, 3. Is. 49, 26.  

CAP. 52 
duin e de izb vire i de 

întemeierea Ierusalimului. 
1. Treze te-te, treze te-te, îmbrac -te cu 
puterea ta, Sioane, înve mânteaz -te în 
haine de s rb toare, Ierusalime, cetate 
sfânt  ! C  nu va mai intra în tine cel 
net iat împrejur i cel necurat !  

Is. 60, 1. Bar. 5, 1. Fapt. 7, 51. Apoc. 21, 2, 27.  
2. Scutur -te de pulbere, scoal -te, 
Ierusalime robit, dezleag  funiile de pe 
grumazul t u, robit  fiic  a Sionului ?  
3. C ci iat  ce spune Domnul : «F  pre  

i  fost  vându i  i  f  argint  ve i  fi  
scump ra i».  

Ps. 43, 14. Is. 45, 13. 1 Petr. 1, 18-19.  
4. C  a a zice Domnul Dumnezeu : 
«Poporul Meu a coborât odinioar  în 
Egipt ca s  aib  s la , apoi Asiria l-a 
împilat f  cuvânt.  

Fac. 46, 6.  
5. i acum ce s  fac Eu, zice Domnul, 
când poporul Meu a fost luat pe nedrept ? 
St pânitorii lui strig  în semn de biruin , 
zice Domnul, iar numele Meu, mereu, cât 
ine ziua, este def imat.  

Iez. 36, 20. Rom. 2, 24.  
6. Drept aceea poporul va cunoa te 
numele Meu, el va în elege în ziua aceea 

 Eu sunt Cel Care gr ie te : Iat -M  !»  
7. Cât de frumoase sunt pe mun i 
picioarele trimisului care veste te pacea, 
a solului de veste bun , care d  de tire 
mântuirea, care zice Sionului : 
Dumnezeul t u este împ rat !  

Ps. 67, 12. Is. 57, 19. Naum 2, 1. Rom. 1, 2; 10, 15.  
8. To i str jerii t i ridic  glas i laolalt  
strig  de bucurie, c  ei v d cu ochii când 
Domnul Se întoarce în Sion.  

Iez. 3, 17.  
9. Izbucni i în chiote de veselie, 

râm turi ale Ierusalimului, c  Domnul 
mângâie pe poporul S u, r scump rat-a 
Ierusalimul.  

Is. 40, 1; 49, 13.  
10. Descoperit-a Domnul bra ul S u cel 
sfânt în ochii tuturor popoarelor i toate 
marginile cele îndep rtate ale p mântului 
vor vedea mântuirea Dumnezeului 
nostru, zicând :  

Ps. 97, 2-3. Mat. 28, 19. Marc. 16, 15. Luc. 1, 51; 2, 30.  
11. «Pleca i, pleca i, ie i de acolo ! Nu 

 atinge i  de  lucru  spurcat  !  Ie i,  
cur i-v , voi cei care purta i vasele 
Domnului !  

2 Cor. 6, 17. 2 Tim. 2, 21. Apoc. 18, 4.  
12. Dar nu ve i ie i îngr dindu-v i 
nu ve i pleca fugind, c  înaintea voastr  
merge Domnul i în urma voastr  tot El, 
Dumnezeul lui Israel !»  

Ie . 12, 23.  
13. Iat  c  Sluga Mea va prop i, Se va 
sui, mare Se va face i Se va în a pe 
culmile slavei !  

Zah. 3, 8. Mat. 12, 18. Filip. 2, 9.  



pag. 913/1780 

14. Precum mul i s-au sp imântat de El - 
a de schimonosit  li era înf area Lui, 

i chipul Lui atât de f  asem nare cu 
oamenii, -  

Is. 8, 14. Luc. 2, 34.  
15. Tot a a va fi pricin  de uimire pentru 
multe popoare ; înaintea Lui regii vor 
închide gura, c  acum v d ceea ce nu li s-
a spus, i în eleg ceea ce n-au auzit.  

Rom. 15, 21.  
CAP. 53 
Patimile, moartea i preasl virea lui 
Mesia. 
1. Cine va crede ceea ce noi am auzit i 
bra ul Domnului cui se va descoperi ?  
Is. 42, 20. Mat. 26, 24. Ioan 1, 45; 5, 39; 12, 38. Rom. 10, 

16.  
2. Crescut-a înaintea Lui ca o odrasl , i 
ca o r cin  în p mânt uscat ; nu avea 
nici chip, nici frumuse e, ca s  ne uit m 
la El, i nici o înf are, ca s  ne fie drag.  

Luc. 2, 46. Fapt. 26, 23.  
3.  Dispre uit  era  i  cel  din  urm  dintre  
oameni ; om al durerilor i cunosc tor al 
suferin ei, unul înaintea c ruia s i 
acoperi fa a ; dispre uit i neb gat în 
seam .  

Mat. 26, 67; 27, 29-31. Marc. 9, 12. Luc. 23, 11; 24, 27, 
46. Fapt. 17, 3. 1 Petr. 1, 11. Evr. 4, 15.  

4. Dar El a luat asupr i durerile noastre 
i cu suferin ele noastre S-a împov rat. i 

noi Îl socoteam pedepsit, b tut i chinuit 
de Dumnezeu,  

Ps. 68, 6; 109, 7. Mat. 8, 17; 20, 19. 1 Ioan 3, 5.  
5. Dar El fusese str puns pentru p catele 
noastre i zdrobit pentru f delegile 
noastre. El a fost pedepsit pentru 
mântuirea noastr i prin r nile Lui noi 
to i ne-am vindecat.  
Mat. 27, 26. Fapt. 10, 43. 1 Petr. 2, 24. Rom. 4, 25. 1 Cor. 

15, 3.  
6. To i umblam r ci i ca ni te oi, fiecare 
pe calea noastr , i Domnul a f cut s  
cad  asupra Lui f delegile noastre ale 
tuturor.  

Ps. 118, 176. Iez. 34, 5. Mat. 9, 36; 10, 6; 15, 24. Ioan 3, 
16. 1 Petr. 2, 23, 25. Rom. 3, 12.  

7. Chinuit a fost, dar S-a supus i nu i-a 
deschis  gura  Sa  ;  ca  un  miel  spre  
junghiere  s-a  adus  i  ca  o  oaie  f  de  
glas înaintea celor ce o tund, a a nu i-a 
deschis gura Sa.  
Ps. 37, 13-14. Ier. 11, 19. Mat. 26, 63; 27, 12. Marc. 9, 12; 

14, 61; 15, 5. Luc. 18, 32; 24, 27, 46. Ioan 1, 29; 10, 17; 
17, 9. Fapt. 8, 32. 1 Petr. 2, 23. 1 Cor. 5, 7. Apoc. 5, 6.  

8. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a 
ridicat i neamul Lui cine îl va spune ? 

 s-a luat de pe p mânt via a Lui ! 
Pentru f delegile poporului Meu a fost 
adus spre moarte.  

Mat. 17, 23. 1 Cor. 15, 3.  
9. Mormântul Lui a fost pus lâng  cei 

 de lege i cu cei f tori de rele, 
dup  moartea Lui, cu toate c  nu 

vâr ise nici o nedreptate i nici 
în el ciune nu fusese în gura Lui.  

1 Petr. 2, 22. 1 Ioan 3, 5. 2 Cor. 5, 21.  
10. Dar a fost voia Domnului s -L 
zdrobeasc  prin suferin . i fiindc i-a 
dat via a ca jertf  pentru p cat, va vedea 
pe urma ii S i, î i va lungi via a i lucrul 
Domnului în mâna Lui va prop i.  

Ps. 21, 33; 71, 15. Ioan 12, 24; 20, 9.  
11. Sc pat de chinurile sufletului S u, va 
vedea rodul ostenelilor Sale i de 
mul umire Se va s tura. Prin suferin ele 
Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe 
mul i, i f delegile lor le va lua asupra 
Sa.  
Ps. 117, 17. Ier. 23, 6. Mat. 20, 28. Ioan 1, 29. Fapt. 7, 52. 

Rom. 5, 19. 1 Cor. 15, 4. Filip. 3, 8.  
12. Pentru aceasta Îi voi da partea Sa 
printre cei mari i cu cei puternici va 
împ i prada, ca r splat  c i-a dat 
sufletul S u spre moarte i cu cei f tori 
de rele a fost num rat. C  El a purtat 

delegile multora i pentru cei p to i 
i-a dat via a.  

Mat. 27, 38. Marc. 14, 49; 15, 28. Luc. 11, 22; 22, 37. 
Fapt. 13, 38; 20, 26, 28.  

CAP. 54 
Slava noului Ierusalim. 
1. Vesele te-te, cea stearp , care nu 

teai,  d  glas  i  strig  tu  care  nu  te-ai  
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zvârcolit în dureri de na tere, c ci mai 
mul i sunt fiii celei p site, decât ai celei 
cu b rbat, zice Domnul.  

Luc. 23, 29. Gal. 4, 27.  
2. L rge te locul cortului t u i 
acoper mântul s la ului t u întinde-l, nu 
cru a nimic ! Lunge te funiile i înt re te 

ru ii !  
3. C ci tu te vei l i la dreapta i la stânga 
i  semin ia  ta  va  cuceri  neamurile  i  

cet ile cele pustiite le va umple de 
oameni.  

Fac. 9, 27.  
4. Nu te înfrico a, c ci nu vei r mâne de 
ocar  ; nu te ru ina, c ci nu vei avea de 
ce s  te ru inezi ; c  tu vei uita ru inea 
tinere ii tale i de ocara v duviei tale nu-
i vei mai aduce aminte.  

Zah. 8, 15.  
5. C ci b rbatul t u este F torul t u, i 
numele  Lui  :  Domnul  Savaot  i  

scump torul t u este Sfântul lui 
Israel  :  «Dumnezeul  a  tot  p mântul»  se  
cheam  !  

Is. 51, 15. Luc. 1, 31-32. Apoc. 21, 2.  
6. Ca pe o femeie p sit i cu inima 
întristat  te cheam  Domnul ; ca pe so ia 
din tinere e care a fost alungat  ; zice 
Dumnezeul t u.  

Is. 62, 4.  
7. O clip  te-am p sit, dar cu mari 
îndur ri te iau lâng  Mine.  

În el. 3, 5.  
8. Într-o izbucnire de mânie, pentru o 
clip  Mi-am întors fa a de la tine, dar în 
îndurarea Mea cea ve nic  M  voi 
milostivi de tine, zice R scump torul 

u, Domnul.  
Ps. 29, 5; 85, 15. Is. 26, 20.  

9. i va fi ca în vremea lui Noe, când M-
am jurat c  apele potopului nu se vor mai 

spândi pe p mânt ; tot a a M  jur acum 
 nu M  mai mânii împotriva ta i s  nu 

te mai cert.  
Fac. 9, 11.  

10. Mun ii pot s  se mute din loc i 
colinele s  se clatine, dar milostivirea 
Mea  nu  se  va  dep rta  de  la  tine  i  
leg mântul Meu de pace nu se va 
zdruncina, zice Domnul, Care are mil  de 
tine.  

Ier. 31, 31. Iez. 34, 25. Avac. 3, 6.  
11. S rman , lovit  de vijelie i f  
mângâiere ! Iat , zidurile tale le voi 
împodobi cu pietre scumpe i voi pune 
temelia ta pe safire.  

Ps. 50, 19. Tob. 2, 17. Apoc. 21, 19.  
12. i- i voi face crestele zidurilor de 
rubin i por ile tale de cristal, iar 
împrejmuirea de pietre nestemate.  

Apoc. 21, 12.  
13.  To i  copiii  t i  vor  fi  ucenici  ai  
Domnului  i  se  vor  bucura  de  mare  
fericire.  

Ier. 31, 34. Ioan 6, 45. Rom. 5, 1. Evr. 8, 11.  
14. i vei fi întemeiat  pe dreptate : 
dep rteaz  silnicia, c ci nu ai de ce s  te 
mai temi ; leap i groaza, c ci nu se 
va mai apropia de tine.  

Luc. 1, 25.  
15. Dac  cineva va mai da n val , nu este 
pornit  de la Mine, i cine se h uie te 
cu tine va c dea în lupta împotriva ta !  
16. Iat  Eu am f cut pe me terul, care 
sufl  în focul de c rbuni i f ure te arma 
cu me te ugul lui, dar Eu am l sat i pe 
cel ce trebuie s-o nimiceasc .  
17. Orice arm  f urit  împotriva ta nu va 
izbuti i orice limb  oare se ridic  la 
judecat  cu tine osândit  va fi. Aceasta 
este mo tenirea slugilor Domnului i 
dreptatea care vine de la Mine, zice 
Domnul.  

Luc. 21, 15. Fapt. 6, 10.  
CAP. 55 
Sf tuire pentru primirea mântuirii. 
1. Cei ce sunte i înseta i, merge i la ap , 
i cei care nu ave i argint, merge i de 

cump ra i i mânca i, merge i i 
cump ra i f  de argint i f  pre  vin i 
gr sime.  
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Sir. 24, 21. Mat. 5, 6; 11, 28. Luc. 6, 21. Ioan 4, 10; 7, 37. 
Rom. 3, 24. Apoc. 22, 17.  

2. Pentru ce cheltui i argintul vostru 
pentru un lucru care nu hr ne te i 
câ tigul muncii voastre pentru ceva care 
nu v  satur  ? Asculta i-M  pe Mine i 
ve i mânca cele bune i întru bun i se 
va desf ta sufletul vostru.  

Mal. 3, 20.  
3. Lua i aminte cu urechile voastre i 
merge i pe c ile Mele. Asculta i-M  pe 
Mine i viu va fi sufletul vostru. Voi face 
cu voi leg mânt ve nic, dându-v  
îndur rile Mele cele f duite lui David.  

2 Reg. 7, 12. Ioan 2, 22. Fapt. 13, 34.  
4. Iat  l-am f cut m rturie popoarelor, 

petenie i st pânitor peste neamuri.  
Deut. 18, 15.  

5. Iat , tu vei chema popoare pe care nu 
le tii i popoare care pe tine nu te-au 
cunoscut vor alerga la tine, pentru 
Domnul Dumnezeul t u i pentru Sfântul 
lui Israel, c ci El te pream re te.  

Fapt. 13, 46.  
6. C uta i pe Domnul cât Îl pute i g si, 
striga i c tre Dânsul cât El este aproape 
de voi.  

2 Paral. 6, 32. Ps. 31, 7. Cânt. 3, 1. Is. 45, 19. Ier. 29, 13. 
Os. 10, 12. Am. 5, 6. Luc. 13, 25.  

7.  Cel  r u  s  lase  calea  lui  i  omul  cel  
nelegiuit vicleniile lui i s  se întoarc  
spre  Domnul,  c ci  El  Se  va  milostivi  de  
dânsul, i c tre Dumnezeul nostru cel 
mult iert tor.  

Iez. 18, 23.  
8. C ci gândurile Mele nu sunt ca 
gândurile voastre i c ile Mele ca ale 
voastre, zice Domnul.  

Mih. 4, 12. 1 Cor. 3, 19.  
9. i cât de departe sunt cerurile de la 

mânt, a a de departe sunt c ile Mele de 
ile voastre i cugetele Mele de cugetele 

voastre.  
10. Precum se coboar  ploaia i z pada 
din  cer  i  nu  se  mai  întoarce  pân  nu  
adap  p mântul i-l face de r sare i 

rode te  i  d  s mân  sem torului  i  
pâine spre mâncare,  

Deut. 32, 2. Sir. 39, 9. 2 Cor. 9, 10.  
11. Asa va fi cuvântul Meu care iese din 
gura Mea ; el nu se întoarce c tre Mine 

 s  dea rod, ci el face voia Mea i î i 
îndepline te rostul lui.  

2 Tim. 2, 9.  
12. i voi cu veselie ve i ie i i în pace 
ve i fi c uzi i ; mun ii i colinele vor 
izbucni în strig te de veselie înaintea 
voastr i to i copacii câmpului vor bate 
din palme !  
13. În locul spinilor va cre te Chiparosul 
i în locul urzicii va cre te mirtul. A 

Domnului  fi-va  slava,  spre  ve nic i  
nepieritoare pomenire.  

Is. 41, 19.  
CAP. 56 
Toate popoarele vor fi chemate la 
mântuire. 
1. A a zice Domnul : «P zi i dreptatea i 
face i lucruri drepte, c  în curând va veni 
mântuirea Mea i dreptatea Mea se va 
descoperi.  

În el. 1, 1-2.  
2. Fericit este omul care s vâr te 
acestea i care ine la ele : P ze te ziua de 
odihn  ca s  nu fie pâng rit i î i fere te 
mâna lui ca s  nu f ptuiasc  nici un r u.  
3. i s  nu zic  cel de alt neam, care s-a 
alipit de Domnul : «Domnul m  va 
desp i de poporul S u !» i famenul s  
nu zic  : «Iat  eu sunt un copac uscat !»  

Deut. 23, 3. În el. 3, 14. Ef. 2, 19.  
4. Pentru c  a a zice Domnul c tre 
fameni : Celor care p zesc zilele Mele de 
odihn i aleg ceea ce Îmi este pl cut Mie 
i st ruie în leg mântul Meu,  

Is. 58, 13.  
5.  Le  voi  da  în  casa  Mea  i  în untrul  
zidurilor Mele un nume i un loc mai de 
pre  decât  fii  i  fiice  ;  le  voi  da  un nume 
ve nic i nepieritor.  

Ioan 1, 12. 1 Ioan 3, 2. Apoc. 2, 17.  
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6. i pentru str inii alipi i de Domnul ca 
 slujeasc i s  iubeasc  numele 

Domnului i s  fie slujitorii S i, to i câ i 
zesc ziua de odihn  ca s  nu fie 

pâng rit i st ruie în leg mântul Meu,  
Is. 60, 10. Iez. 47, 22. Mat. 19, 12. Fapt. 10, 35.  

7. Pe ace tia îi voi aduce în muntele cel 
sfânt al Meu i îi voi bucura în loca ul 
Meu de rug ciune. Arderile lor de tot i 
jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu ; 

ci templul Meu, loca  de rug ciune se 
va chema pentru toate popoarele !»  
3 Reg. 8, 43. Is. 2, 2; 49, 18. Ier. 7, 11. Mat. 21, 13. Marc. 

11, 17. Luc. 19, 46.  
8. Acestea sunt zisele Domnului, Care 
adun  pe cei risipi i ai lui Israel : «La cei 
aduna i voi mai aduna i al ii !»  

Ioan 10, 16. Ef. 2, 13.  
9. Fiare ale câmpului, veni i, mânca i i 
voi, toate animalele p durii !  

Ier. 7, 33.  
10. Str jerii Mei sunt orbi cu to ii, ei nu 
în eleg nimic. To i sunt câini mu i care nu 
pot s  latre. Ei viseaz , stau tol ni i i le 
place s  doarm .  

Luc. 6, 39. 2 Petr. 2, 13. Apoc. 22, 15.  
11. Ace tia sunt câini hr re i care nu se 
mai satur  ; sunt p storii care nu pricep 
nimic. To i umbl  în c ile lor i se silesc 
pentru câ tigul lor.  

Ier. 6, 13; 8, 10. Filip. 3, 2.  
12. «Veni i, zic ei, voi aduce vin, bea-
vom b uturi îmb toare ! i mâine va fi, 
ca ast zi, mare zi de veselie».  

Is. 22, 13. În el. 2, 6. 1 Cor. 15, 32.  
CAP. 57 
Mustrarea necredin ei lui Israel. 
1. Dreptul piere i nimeni nu ia aminte ; 
se duc oamenii cinsti i i nim nui nu-i 
pas  c  din pricina r ut ii a pierit cel 
drept.  

Ps. 11, 1. Mih. 7, 2. În el. 4, 15.  
2. El intr  în pace în groap . Cel care 
umbl  pe calea cea dreapt  se odihne te 
în s la urile sale.  

3. Dar voi, feciori de vr jitoare, neam de 
strica i i desfrâna i, apropia i-v .  

Mat. 12, 39.  
4. De cine v  bate i joc ? La cine v  
strâmba i i scoate i limba ? Nu sunte i 
voi copii p to i, neam de mincino i ?  

Rom. 9, 6.  
5. Arde i de poft  pe lâng  idolii de sub 
orice copac verde i jertfi i pe fii în albia 
râurilor i în pe teri.  

4 Reg. 16, 4. Ier. 2, 20; 3, 13.  
6. Pietrele cele lucioase ale râurilor sunt 
partea ta ! Iat , iat  sor ul t u ! Lor le 
aduci jertf  cu turnare i prinoase ! Pot 
Eu s  fiu mul umit de aceasta ?  
7. Pe un munte înalt i ridicat î i a ezi 
patul t u i acolo te urci ca s  aduci jertfa 
ta !  

Iez. 8, 16.  
8. Dup  u , în dosul u orilor, ai pus 
amintirea ta ; i departe de Mine tu 
desfaci patul t u, te urci i îl mai l rge ti, 
faci leg mânt cu ei, î i place s  te culci cu 
ei...  
9. Tu alergi dup  Melec cu untdelemn i 
cu miresme multe ; tu trimi i solii t i 
departe, i te cobori pân  la locuin a 
mor ilor.  

Os. 12, 2.  
10. C toria ta cea lung  te obose te, dar 
nu zici : «Nu-mi mai trebuie !» Tu g se ti 
îns  puteri noi, pentru aceasta tu nu te dai 

tut !  
11. De cine î i era fric  ? De cine te 
temeai ca s  M  mânii pe Mine, s  nu- i 
mai aduci aminte i nici s  nu- i mai pese 
? Fiindc  n-am deschis gura i am închis 
ochii, tu nu te-ai temut de Mine !  

Ps. 49, 20. Is. 42, 14.  
12. Eu î i voi face tiut  dreptatea ta, c ci 
lucrurile tale nu slujesc la nimic.  

Is. 64, 5.  
13.  Când  tu  vei  striga,  s  te  izb veasc  
idolii  t i  !  Pe  to i  îi  va  duce  vântul  i  o  
suflare îi va face nev zu i ! Dar cel care 

i pune n dejdea în Mine va mo teni 
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mântul i va st pâni în muntele cel 
sfânt.  

Ps. 14, 1. Is. 28, 16.  
14. i li se va zice : G ti i, g ti i, face i 
drum, da i la o parte orice piedic  din 
calea poporului Meu.  

Ps. 67, 4-5. Is. 62, 10.  
15. C  a a zice Domnul, a C rui locuin  
este ve nic i al C rui nume este sfânt : 

luiesc într-un loc înalt i sfânt i 
sunt  cu  cei  smeri i  i  înfrân i,  ca  s  
înviorez  pe  cei  cu  duhul  umilit  i  s  
îmb rb tez pe cei cu inima frânt .  

Ps. 112, 5; 137, 6. Is. 66, 2. Mat. 5, 3. Luc. 6, 20; 18, 14.  
16. C ci nu vreau s  cert totdeauna i s  
st rui în mânie, c ci înaintea Mea ar 

dea în nesim ire duhul i sufletele pe 
care le-am creat.  

Ps. 102, 9. Mih. 7, 18. Sof. 3, 9, 19.  
17. Pentru f delegea sa, M-am înt râtat 
o clip i, stând ascuns, l-am lovit întru 
mânia Mea. i el, r zvr tit, mergea pe 
calea inimii sale !  
18. Am v zut c ile sale i îl voi vindeca, 
îl voi pov ui, îl voi odihni i îl voi 
mângâia.  

Deut. 32, 39.  
19. i cei care îl jeleau vor izbucni în 
cânt ri de mul umire. Pace, pace celor de 
aproape i celor de departe, zice Domnul, 
i Eu îl voi t dui.  

Is. 52, 7. Zah. 6, 15. Luc. 2, 13. Rom. 5, 1. Ef. 2, 17.  
20. Cei f  de lege sunt ca marea cea 
înviforat , care nu se poate astâmp ra i 
valurile ei scormonesc tin i n mol.  

Ps. 31, 11.  
21. Cei f  de lege n-au pace, zice 
Domnul.  

Is. 48, 22.  
CAP. 58 
Postul cel adev rat. 
1. Strig  din toate puterile i nu te opri, 

 drumul glasului s  sune ca o trâmbi , 
veste te poporului Meu p catele sale i 
casei lui Iacov f delegile sale.  

Iez. 33, 7. Os. 8, 1. 2 Tim. 4, 2.  

2. În fiecare zi M  caut , pentru c  ei 
voiesc s tie c ile Mele ca un popor care 

ptuie te dreptatea i de la legea 
Dumnezeului s u nu se abate. Ei M  
întreab  despre legile drept ii i doresc 

 se apropie de Dumnezeu.  
Is. 1, 18. Iez. 33, 17. Mal. 3, 7. Mat. 13, 20. Luc. 8, 13.  

3. Pentru ce s  postim, dac  Tu nu vezi ? 
La ce s  ne smerim sufletul nostru, dac  
Tu nu iei aminte ? Da, în zi de post, voi 

 vede i de treburile voastre i asupri i 
pe to i lucr torii vo tri.  

Mat. 6, 16. Luc. 5, 33; 18, 12.  
4. Voi posti i ca s  v  certa i i s  v  
sf di i i s  bate i furio i cu pumnul ; nu 
posti i cum se cuvine zilei aceleia, ca 
glasul vostru s  se aud  sus.  

Luc. 6, 35.  
5. Este oare acesta un post care Îmi place, 
o zi în care omul î i smere te sufletul s u 
? S i plece capul ca o trestie, s  se 
culce pe sac i în cenu , oare acesta se 
cheam  post, zi pl cut  Domnului ?  

Zah. 7, 5.  
6.  Nu  ti i  voi  postul  care  Îmi  place  ?  -  
zice Domnul. Rupe i lan urile nedrept ii, 
dezlega i leg turile jugului, da i drumul 
celor asupri i i sf râma i jugul lor.  

Ier. 21, 12.  
7. Împarte pâinea ta cu cel fl mând, 
ad poste te în cas  pe cel s rman, pe cel 
gol îmbrac -l i nu te ascunde de cel de 
un neam cu tine.  

Iov 31, 19. Iez. 18, 7, 16. Tob. 1, 17. Sir. 29, 12. Mat. 25, 
35. Luc. 11, 41. 1 Tim. 5, 8.  

8. Atunci lumina ta va r ri ca zorile i 
duirea ta se va gr bi. Dreptatea ta va 

merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui 
Dumnezeu.  

Iov 11, 17. Ps. 36, 6.  
9. Atunci vei striga i Domnul te va auzi ; 
la strig tul t u El va zice : Iat -m  ! Dac  
tu îndep rtezi din mijlocul t u asuprirea, 
amenin area cu mâna i cuvântul de 
cârtire,  

Is. 1, 19; 65, 24.  
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10. Dac  dai pâinea ta celui fl mând i tu 
saturi sufletul am rât, lumina ta va r ri 
în întuneric i bezna ta va fi ca miezul 
zilei.  

Is. 42, 16.  
11. Domnul te va c uzi necontenit i în 
pustiu va s tura sufletul t u. El va da 

rie oaselor tale i vei fi ca o gr din  
ad pat , ca un izvor de ap  vie, care nu 
seac  niciodat .  

Ier. 31, 12. Ioan 4, 10.  
12.  Pe  vechile  tale  ruine  se  vor  în a  
cl diri noi, vei ridica din nou temeliile 
str bune i vei fi numit dreg tor de 
sp rturi  i  înnoitor de drumuri,  ca ara s  
poat  fi locuit .  

Is. 61, 4.  
13. Dac  î i vei opri piciorul t u în ziua 
de odihn i nu- i vei mai vedea de 
treburile tale în ziua Mea cea sfânt , ci 
vei socoti ziua de odihn  ca desf tare i 
vrednic  de cinste, ca sfin it  de Domnul, 
i vei cinsti-o, f  s  mai umbli, f  s  

te mai îndeletnice ti cu treburile tale i 
 s  mai vorbe ti de ert ciuni,  

Is. 56, 4. Ier. 17, 24.  
14. Atunci vei afla desf tarea ta în 
Domnul. Eu te voi purta în car de biruin  
pe culmile cele mai înalte ale rii i te 
voi bucura de mo tenirea tat lui t u 
Iacov, c ci gura Domnului a gr it 
acestea.  

Deut. 32, 13.  
CAP. 59 
Nelegiuirile lui Israel. F duin a 
Mântuitorului. 
1. Iat , mâna Domnului nu este prea 
scurt  ca s  nu poat  s  izb veasc , i 
urechea Lui prea tare ca s  nu aud .  

Num. 11, 23. Is. 50, 2.  
2. Ci nelegiuirile voastre au pus 
desp ire între voi i Dumnezeul vostru 
i p catele voastre L-au f cut s i 

ascund  fa a ca s  nu v  aud .  
Plâng. 3, 44. În el. 1, 3.  

3. Pentru c  mâinile voastre sunt întinate 
cu sânge i degetele voastre cu nelegiuiri 
; buzele voastre gr iesc cuvinte 
mincinoase i limba voastr , strâmb tate.  

Is. 1, 15.  
4. Nimeni nu cheam  în sprijinul s u 
dreptatea i cu cinste nici un judec tor nu 
hot te ; ci to i î i pun n dejdea în 
lucruri de arte i în vorbe f  rost : 

mislesc silnicia i nasc p catul.  
Iov 15, 35. Ps. 7, 14. Ier. 7, 8.  

5. Clocesc ou  de arpe i urzesc pânz  
de p ianjen : cine m nânc  din ou le lor 
moare, iar din cele sparte ies n pârci.  

Mat. 12, 34.  
6. Din pânza lor ve minte nu se pot face 
i cu lucrul f cut de mâna lor nu se 

acoper , c ci lucrul lor este lucru r u ; în 
mâinile lor sunt numai fapte silnice.  
7. Picioarele lor alearg  spre r u, 
grabnice s  verse sânge nevinovat ; 
cugetele lor sunt cugete viclene ; în calea 
lor s luiesc pustiirea i pr dul.  

Pild. 1, 16. Rom. 3, 15.  
8. Nu cunosc drumul p cii i pe urmele 
lor nu este nici o dreptate ; c rile lor 
sunt întortocheate i cine porne te pe ele 
nu tie de pace.  

Is. 57, 20-21.  
9. Pentru aceasta, judecata este departe de 
noi i dreptatea nu ne ajunge. Noi 

tept m lumina, dar iat  întunericul ; 
tept m rev rsatul zorilor, dar umbl m 

în bezn .  
Iov 30, 26. Is. 59, 14. Ier. 13, 16.  

10. Umbl m bâjbâind, ca orbii pe lâng  
zid ; ca i cei f  ochi bâjbâim mereu, ne 
poticnim în miezul zilei ca i pe înserate ; 
între oamenii în putere suntem ca ni te 
mor i.  

Deut. 28, 29. Iov 12, 25. Pild. 4, 19. Rom. 1, 21.  
11. Morm im to i ca ur ii, ne v it m ca 
porumbi a, a tept m judecata, dar ea nu 
vine ; mântuirea, dar ea este departe de 
noi.  

Is. 38, 14. Ier. 8, 15.  
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12. C  p catele noastre s-au înmul it 
înaintea Ta i nelegiuirile sunt m rturie 
împotriva noastr  ; f delegile noastre 
sunt de fa i faptele noastre nelegiuite 
le tim :  

Ps. 39, 15-16.  
13. Necredin a i t gada Domnului, 

derea de la credin a în Dumnezeu, 
gr irea minciunii i r zvr tirea, 

scocirea i cugetarea la lucruri viclene.  
14. i l sat  la o parte este judecata, iar 
dreptatea st  departe ; adev rul se 
poticne te în pie e i fapta cinstit  nu mai 
are loc.  

Is. 59, 9. Os. 4, 1.  
15. Adev rul nu mai este i cel ce se d  la 
o parte din calea r ut ii este sf râmat. i 
Dumnezeul nostru a v zut i S-a mâniat 

 nu mai este dreptate.  
16. i a v zut c  nu este nici un om i S-a 
mirat c  nimeni nu mijloce te. Atunci 
bra ul Lui I-a venit în ajutor, i dreptatea 
Sa a fost sprijinul S u.  

Is. 51, 5; 63, 5.  
17. S-a îmbr cat cu dreptatea ca i cu o 
plato i a pus pe capul S u coiful 
izb virii ; S-a îmbr cat cu r zbunarea ca 
i cu o hain i S-a înf urat în râvna Sa 

ca i într-o mantie.  
Is. 61, 10. În el. 5, 18. Ef. 6, 17. 1 Tes. 5, 8.  

18. Dup  fapt i r splat  : urgie 
împotriva vr jma ilor i r splat  dup  
fapt  împotrivitorilor Lui ; inuturilor 
celor de departe, r splata cuvenit .  
19. Cei de la apus se vor teme de numele 
Domnului i cei de la r rit, de slava Lui 
; c  va veni ca un uvoi îngust pe care 
Duhul Domnului îl mân .  

Is. 45, 6.  
20. «Pentru Sion El va veni ca un 
Mântuitor, pentru cei din Iacov care se 
vor c i de p catele lor», zice Domnul.  

Ps. 13, 7. Rom. 11, 26.  
21. Iat , acesta este leg mântul Meu cu 
ei, zice Domnul : «Duhul Meu, Care 
odihne te peste tine, i cuvintele Mele pe 

care  le-am  pus  în  gura  ta,  s  nu  se  
dep rteze din gura ta, nici din gura 
urma ilor t i i nici din gura urma ilor 
urma ilor t i, zice Domnul, de acum i 
pân  în veac !»  

Iez. 36, 27.  
CAP. 60 
Slava poporului lui Dumnezeu 
1. Lumineaz -te, lumineaz -te, 
Ierusalime, c  vine lumina ta, i slava 
Domnului peste tine a r rit !  
Is. 52, 1. Luc. 1, 79; 2, 32. Ioan 1, 9, 14. Fapt. 26, 18. Gal. 

4, 26. Ef. 5, 14.  
2. C ci iat  întunericul acoper  p mântul, 
i bezna, popoarele ; iar peste tine r sare 

Domnul, i slava Lui str luce te peste 
tine.  

Ef. 4, 18-19.  
3. i vor umbla regi întru lumina ta i 
neamuri întru str lucirea ta.  

Mat. 2, 2. Luc. 2, 32; 13, 29.  
4. Ridic  împrejur ochii t i i vezi, c  to i 
se adun i se îndreapt  c tre tine. Fiii t i 
vin de departe i fiicele tale sunt aduse pe 
umeri.  

Is. 33, 13; 49, 18, 22; 66, 12. Apoc. 21, 24.  
5. Atunci vei vedea, vei str luci i va bate 
tare inima ta i se va l rgi, c ci c tre tine 
se va îndrepta bog ia m rii i avu iile 
popoarelor c tre tine vor curge.  

Fapt. 11, 18.  
6. Caravane de c mile te vor acoperi, i 
dromadere din Madian i Efa. Toate 
sosesc din eba, înc rcate cu aur i cu 

mâie, cântând laudele Domnului.  
Ps. 67, 30; 71, 10. Mat. 2, 11.  

7. Toate turmele Chedarului la tine se vor 
aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe 
tine i ca o jertf  binepl cut  se vor urca 
pe jertfelnicul Meu, i templul rug ciunii 
Mele se va sl vi.  

Is. 11, 14; 42, 11. Mal. 1, 11.  
8. Cine zboar  ca norii i ca porumbi a 
spre s la ul ei ?  
9. C ci pentru Mine se adun  cor biile, în 
frunte cu cele din Tarsis, ca s  aduc  de 
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departe pe feciorii t i ; aurul i argintul 
lor pentru numele Dumnezeului t u i 
pentru Sfântul lui Israel, Care te 
pream re te.  
10. Feciorii de neam str in zidi-vor 
zidurile tale i regii lor în slujba ta vor fi, 

 întru mânia Mea te-am lovit i în 
îndurarea Mea M-am milostivit de tine.  

Ps. 29, 5; 146, 2. Is. 56, 6; 61, 5.  
11. Por ile tale mereu vor fi în l turi, zi i 
noapte vor r mâne deschise, ca s  se care 
la tine bog iile neamurilor, iar regii lor 
în fruntea lor vor fi.  

Apoc. 21, 25.  
12. C ci neamul i regatul care nu vor 
sluji ie vor pieri i neamurile acelea vor 
fi nimicite.  

Ier. 12, 17. Zah. 14, 17. Mat. 21, 44.  
13. M rirea Libanului, chiparosul, ulmul 
i meri orul la tine vor veni, cu to ii 

laolalt , ca s  împodobeasc  loca ul cel 
sfânt al Meu, i Eu voi sl vi locul unde se 
odihnesc picioarele Mele.  

Is. 35, 1.  
14. i feciorii asupritorilor t i smeri i la 
tine vor veni i se vor închina la 
picioarele tale to i cei ce te-au urât i pe 
tine te vor numi : cetatea Domnului, 
Sionul Sfântului lui Israel.  

Ps. 21, 30. Apoc. 3, 9.  
15. Din p sit i def imat  ce erai pe 
veci, voi face din tine mândria veacurilor, 
bucurie din neam în neam.  

Is. 35, 10.  
16. Tu vei suge laptele neamurilor i vei 
mânca bun ile regilor. i vei ti c  Eu, 
Domnul, sunt Mântuitorul t u, c  Cel 
puternic al lui Iacov este 

scump torul t u.  
Is. 49, 23; 66, 8.  

17. În loc de aram  î i voi aduce aur, în 
loc de fier, argint, în loc de lemn, aram  
i în loc de pietre, fier. i voi pune 

judec tor al t u pacea i st pânitor peste 
tine dreptatea.  

Is. 54, 11.  

18. i nu se va mai auzi de silnicie în ara 
ta, de pustiire i de ruin  în hotarele tale. 
Zidurile tale le vei numi mântuire i 
por ile tale laud .  
19. Nu vei mai avea soarele ca lumin  în 
timpul zilei i str lucirea lunii nu te va 
mai lumina ; ci Domnul va fi pentru tine 
o  lumin  ve nic i  Dumnezeul  t u  va  fi  
slava ta.  

Apoc. 21, 19; 22, 5.  
20. Soarele t u nu va mai asfin i i luna 
nu va mai descre te ; c  Domnul va fi 
pentru tine lumin  ve nic i zilele 
întrist rii tale se vor sfâr i.  

Is. 42, 7. Zah. 14, 7. Apoc. 21, 25.  
21. În poporul t u vor fi numai drep i i 
vor st pâni ara pentru totdeauna ; vl star 
pe care l-am s dit Eu, lucrul mâinilor 
Mele f cut spre slava Mea.  

Ps. 24, 12. Is. 52, 1; 61, 3. Apoc. 21, 27.  
22. Cel mai mic va fi cât o mie, cel mai 
neînsemnat va fi cât un neam puternic : 
Eu, Domnul, am hot rât acestea i la 
vreme voi fi împlinitorul lor.  

Fac. 15, 5.  
CAP. 61 
Vestirea mântuirii prin Mesia 
1. Duhul Domnului este peste Mine, c  
Domnul M-a uns s  binevestesc s racilor, 
M-a trimis s  vindec pe cei cu inima 
zdrobit , s  propov duiesc celor robi i 
slobozire i celor prin i în r zboi libertate 
;  

Ps. 146, 3. Is. 11, 2; 42, 7; 49, 9. Sof. 3, 9. Marc. 1, 38. 
Luc. 4, 18; 7, 22. Ioan 8, 32; 17, 18. Fapt. 4, 27. Evr. 1, 9.  

2. S  dau de tire un an de milostivire al 
Domnului i o zi de r zbunare a 
Dumnezeului nostru ;  

Is. 63, 4. Ioil 3, 5. Mat. 5, 4. Luc. 4, 19; 6, 21.  
3. S  mângâi pe cei întrista i ; celor ce 
jelesc Sionul, s  le pun pe cap cunun  în 
loc de cenu , untdelemn de bucurie în 
loc de ve minte de doliu, slav  în loc de 
dezn dejde. Ei vor fi numi i : stejari ai 
drept ii, sad al Domnului spre sl virea 
Lui.  
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Is. 60, 21. 1 Cor. 3, 9.  
4. Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica 

râm turile de alt dat , vor reface 
cet ile distruse, pustiite din neam în 
neam.  

Is. 58, 12. Iez. 36, 34.  
5.  Oameni  de  neam str in  vor  veni  i  v  
vor pa te turmele, feciori din alt neam 
vor fi plugarii i vierii vo tri.  

Is. 60, 10.  
6.  i  voi,  voi  ve i  fi  numi i  preo i  ai  
Domnului, slujitori ai Dumnezeului 
nostru. Bun ile popoarelor, voi le ve i 
mânca i cu averile lor voi v  ve i 
mândri.  

Ier. 33, 18, 21. Mat. 25, 21. 1 Petr. 2, 9. Apoc. 1, 6; 21, 
26.  

7. Fiindc  ocara lor era îndoit , batjocur  
i scuip ri erau partea lor, pentru aceasta 

îndoit în p mântul lor vor mo teni i de 
slava cea de-a pururi ei se vor bucura !  

Is. 35, 10; 51, 11; 66, 14.  
8. C  Eu sunt Domnul, Care iubesc 
dreptatea i ur sc r pirile nedrepte. Eu le 
voi da cu credincio ie plata lor i 
leg mânt ve nic cu ei voi încheia.  

Pild. 15, 8.  
9. Cu nume mare va fi neamul lor între 
neamuri i urma ii lor printre popoare. 
To i cei ce îi vor vedea vor da m rturie c  
ei sunt un neam binecuvântat de Domnul.  

Is. 65, 23. Zah. 8, 13.  
10. Bucura-M -voi întru Domnul, s lta-
va de veselie sufletul Meu întru 
Dumnezeul Meu, c  M-a îmbr cat cu 
haina mântuirii, cu ve mântul veseliei M-
a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie 
cunun i ca pe o mireas  M-a împodobit 
cu podoab .  

Ps. 44, 11, 16. Is. 59, 17. Iez. 16, 10. Mat. 22, 11. Luc. 1, 
46-47. 2 Cor. 5, 3.  

11. Ca p mântul care r sare ierburi, i ca 
o gr din  în care s mân a încol te, a a 
Domnul Dumnezeu va face dreptatea s  

sar , i înaintea tuturor neamurilor 
preasl virea Sa.  

Is. 45, 8.  

CAP. 62 
Venirea mântuirii. 
1. Pentru Sion nu voi t cea i pentru 
Ierusalim nu voi avea odihn  pân  ce 
dreptatea lui nu va ie i ca lumina i 
mântuirea lui nu va arde ca o flac .  

Is. 42, 14; 61, 11. Fapt. 18, 9.  
2. Atunci neamurile vor vedea dreptatea 
ta i to i regii slava ta i te vor chema pe 
tine cu nume nou, pe care îl va rosti gura 
Domnului.  

Ps. 86, 2. Is. 56, 5; 65, 15. Apoc. 2, 17.  
3.  i  tu  vei  fi  ca  o  cunun  de  m rire  în  
mâna Domnului i ca o diadem  regal  în 
mâna Dumnezeului t u.  

Is. 28, 5.  
4. i nu i se va mai zice ie : «Alungat », 
i rii tale : «Pustiit », ci tu te vei chema 

: «Întru tine am binevoit» i ara ta : «Cea 
cu b rbat», c  Domnul a binevoit întru 
tine i p mântul t u va avea un so .  

Ps. 44, 13. Is. 54, 6. Os. 2, 1. Am. 9, 14. 1 Petr. 2, 10.  
5. i în ce chip se însore te fl ul cu 
fecioara, Cel ce te-a zidit Se va înso i cu 
tine, i în ce chip mirele se vesele te de 
mireas , a a Se va veseli de tine 
Dumnezeul t u !  

Sof. 3, 17. Mat. 9, 15. Marc. 2, 19. Luc. 5, 34. Ioan 3, 29. 
2 Cor. 11, 2.  

6. Pe zidurile tale, Ierusalime, Eu pun 
str jeri, care nici zi, nici noapte nu vor 

cea ! Voi, care aduce i aminte 
Domnului de f duin ele Lui, s  n-ave i 
odihn  !  

Ps. 101, 22. Is. 41, 27. Ier. 16, 17.  
7.  i  s  nu-I  da i  r gaz  pân  ce  nu  va  

eza din nou Ierusalimul, ca s  fac  din 
el lauda p mântului.  

Ps. 101, 14.  
8. Juratu-S-a Domnul pe dreapta Lui i pe 
bra ul Lui cel tare : «Nu voi mai da de 
aici înainte grâul t u spre hran  
vr jma ilor t i, i cei de neam str in, nu 
vor bea mustul t u, rodul muncii tale.  

Is. 54, 9; 65, 21. Am. 9, 13-14.  
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9. Ci numai cei ce îl vor fi adunat îl vor 
mânca i vor l uda pe Domnul, i cei care 
vor fi f cut culesul vor bea vinul în 
cur ile templului Meu cel sfânt !»  

Is. 41, 16.  
10. Intra i, întra i pe por i ! G ti i cale 
poporului, g ti i, g ti i-i drum, cur i-l 
de pietre, în i un steag peste neamuri !  

Is. 49, 11; 57, 14. Avac. 3, 18.  
11. Iat , Domnul veste te acestea pân  la 
marginile p mântului : «Zice i fiicei 
Sionului : Mântuitorul t u vine ! El vine 
cu plata, i r spl tirile merg înaintea Lui 
!»  

Is. 40, 10. Zah. 9, 9. Mat. 21, 5. Ioan 12, 15.  
12. i ei se vor chema : «Popor sfânt, 

scump ra i ai Domnului» i ie i se va 
zice : «Cea c utat », «Cetatea nep sit  
!»  

Is. 51, 11; 62, 4. Dan. 7, 27.  
CAP. 63 
Ziua izbânzii. 
1.  Cine  este  Cel  ce  vine  împurpurat,  cu  
ve mintele Sale mai ro ii decât ale celui 
ce culege la vie, cu podoab  în 
îmbr mintea Lui i mândru de bel ugul 
puterii Lui ? «Eu sunt Acela al C rui 
cuvânt este dreptatea i puternic este s  

scumpere !»  
Fac. 49, 11. Cânt. 5, 10. Is. 34, 5-6.  

2. Pentru ce ai îmbr mintea ro ie i 
ve mântul T u este ro u ca al celui care 
calc  în teasc ?  

Apoc. 19, 13.  
3.  «Singur  am  c lcat  în  teasc  i  dintre  
popoare nimeni nu era cu Mine ; i i-am 

lcat în mânia Mea, i-am strivit în urgia 
Mea,  încât  sângele  lor  a  râ nit  pe  
ve mântul  Meu,  i  Mi-am  p tat  toate  
hainele Mele.  

Is. 43, 25. Plâng. 1, 15. Ioan 13, 33. Apoc. 14, 20; 19, 17.  
4.  C ci  o  zi  de  r zbunare  era  sortit  în  
inima Mea i anul r scump rii sosise.  

Is. 34, 8; 61, 2.  
5. Priveam în jur : nici un ajutor ! M  
cuprindea mirarea : nici un sprijin ! 

Atunci bra ul Meu M-a ajutat i urgia 
Mea sprijin Mi-a fost.  

Ps. 97, 1. Is. 59, 16.  
6. În mânia Mea am c lcat în picioare 
popoare i le-am zdrobit în urgia Mea i 
Sângele lor l-am împr tiat pe p mânt».  

Is. 49, 26.  
7. Voi pomeni îndur rile Domnului, 
faptele Lui minunate, dup  tot ce a f cut 
Domnul pentru noi i pentru marea 
bun tate pe care El ne-a m rturisit-o în 
milostivirea Sa i dup  mul imea milelor 
Sale.  

Ef. 5, 20.  
8. i a zis : «Cu adev rat ei sunt poporul 
Meu, fii care nu vor fi necredincio i !»  
9. i El le-a fost izb vitor în toate 
strâmtor rile lor. i n-a fost un trimis i 
nici un înger, ci fa a Lui i-a mântuit. Întru 
iubirea Lui i întru îndurarea Lui El i-a 

scump rat, i-a ridicat i i-a purtat în 
toat  vremea de demult.  

Ie . 19, 4. Deut. 7, 7-8; 32, 11-12. Dan. 6, 28.  
10. Dar ei s-au r zvr tit i au am rât 
Duhul Lui cel sfânt, din care pricin  El S-
a f cut împotrivitorul lor i s-a r zboit 
împotriva lor.  

Num. 14, 11. Ps. 77, 57.  
11. Atunci ei i-au adus aminte de 
vremurile trecute, de sluga Sa Moise : 
Unde  este  Cel  ce  a  scos  din  mare  pe  

storul i turma Sa ? Unde este Cel ce a 
pus în mijlocul ei Duhul S u cel sfânt ?  

Ie . 14, 30.  
12. Cel Care a c uzit dreapta lui Moise 
cu bra ul S u sl vit ? Cel Care a despicat 
apele înaintea lor ca s i fac  un nume 
ve nic ?  

Ie . 14, 21. Num. 14, 17.  
13. Care i-a c uzit prin adâncurile 

rii, ca pe un cal în pustiu i ei nu s-au 
poticnit ?  

În el. 19, 9.  
14. Ca dobitoacele care coboar  la es, 

a Duhul Domnului îi aducea la odihn . 
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Astfel ai pov uit Tu pe poporul T u, ca 
i faci un nume sl vit.  

Ps. 105, 8.  
15. Prive te din ceruri i vezi, din loca ul 

u cel sfânt i str lucit : Unde este râvna 
i puterea Ta nesfâr it , zbuciumul 
untrului T u i milostivirile Tale ?  

Deut. 26, 15. Bar. 2, 16.  
16. Pentru mine, acestea au încetat ! Dar 
Tu e ti P rintele nostru ! Avraam nu tie 
nimic, Israel nu ne cunoa te. Tu, 
Doamne, e ti Tat l nostru, Mântuitorul 
nostru : acesta este numele T u de 
totdeauna.  

Ps. 26, 14. Is. 67, 7. Ioan 8, 41.  
17. Pentru ce, Doamne, ne-ai l sat s  

cim departe de c ile Tale i ne-ai 
învârto at inimile noastre ca s  nu ne 
temem de Tine ? Întoarce-Te pentru robii 

i, pentru semin iile mo tenirii Tale.  
Deut. 32, 9. Ps. 118, 10. Rom. 11, 7. 2 Cor. 3, 14.  

18. Pentru ce au p it cei nelegiui i în 
templul T u i vr jma ii no tri au c lcat 
în picioare altarul T u ?  

Ps. 78, 1.  
19. Am ajuns ca unii peste care Tu de 
mult  vreme nu mai st pâne ti i care nu 
mai sunt chema i cu numele T u. Dac  ai 
rupe cerurile i Te-ai pogorî, mun ii s-ar 
cutremura !  

Ps. 96, 4, 5. Is. 64, 9-10.  
CAP. 64 
Rug ciunea poporului. 
1. Ca un foc care arde vreascurile, ca o 
vâlv taie care fierbe apa în clocot, f  pe 
vr jma ii T i s  cunoasc  numele T u i 

 tremure înaintea Ta neamurile, 
zându-Te  
Jud. 5, 5. Ps. 45, 10; 82, 17. Luc. 10, 24. Apoc. 20, 20.  

2. F când minuni nea teptate,  
3. Despre care niciodat  nu s-a auzit 
gr ind. Nici urechea n-a auzit, nici ochiul 
n-a v zut un dumnezeu, afar  de Tine, 
care ar s vâr i unele ca acestea pentru cei 
ce n jduiesc în el.  

1 Cor. 2, 9.  

4. Tu Te duci întru întâmpinarea celor ce 
vâr esc faptele drept ii i î i aduc 

aminte de c ile Tale. Iat , Tu Te-ai pornit 
cu mânie i noi eram vinova i prin 
necredin a i f delegea, noastr  !  

Is. 51, 11; 62, 4. Dan. 7, 27.  
5.  To i  am  ajuns  ca  necura ii  i  toate  
faptele drept ii noastre ca un ve mânt 
întinat. Noi to i am c zut ca frunzele 
uscate i f delegile noastre ne luau ca 
vântul.  
6. Nimeni nu chema numele T u i nici 
unul nu se de tepta ca s  se înt reasc  
întru Tine. C ci Tu ai ascuns fa a Ta de la 
noi i ne-ai l sat în voia f delegilor 
noastre.  

Fac. 49, 16.  
7. i acum, Doamne, Tu e ti Tat l nostru, 
noi suntem lutul i Tu olarul, to i lucrul 
mâinilor Tale suntem !  

Ps. 26, 14. Is. 63, 16. Ioan 8, 41.  
8. O, Doamne ! Nu Te mânia pe noi 
foarte i nu- i aduce aminte la nesfâr it de 

delegea noastr  ! Prive te, c ci noi 
to i suntem poporul T u !  

Ps. 78, 8.  
9. Cet ile Tale sfinte au ajuns pustii, 
Sionul este ca un de ert, Ierusalimul ca 
un loc pustiit !  

Ps. 78, 1.  
10. Templul nostru sfânt i m rit în care 
Te-au preasl vit p rin ii no tri a ajuns 
prad  focului i toate cele scumpe nou , 

râm turi !  
11. Po i Tu oare s  Te st pâne ti, s  taci, 
Doamne, i s  ne întristezi atât de mult ?  

Is. 6, 1.  
CAP. 65 

spl tirile Domnului. 
1. C utat am fost de cei ce nu întrebau de 
Mine,  g sit  am  fost  de  cei  ce  nu  M  

utau. i am zis : «Iat -M , iat -M  aici, 
la un neam care nu chema numele Meu !  

Is. 66, 19. Rom. 9, 24; 10, 20. Ef. 2, 12-13.  
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2. Tins-am mâinile Mele în toat  vremea 
tre un popor r zvr tit, care mergea pe 
i silnice, dup  cugetele sale,  

Pild. 1, 24. Is. 50, 2. Ier. 9, 14.  
3. Oameni care înt râtau f  încetare 
fa a Mea jertfind în gr dini i pe lespezile 
acoperi ului ardeau miresme ;  

Deut. 32, 5. Is. 1, 29.  
4. St teau în morminte i mâncau în 
cr turi de stânc , mâncau carne de 
porc, ale c ror vase erau pline de 
mânc ruri spurcate  

Deut. 14, 8. Is. 66, 17.  
5. i care ziceau : «D -te înapoi, nu te 
apropia de mine, c ci eu sunt sfânt fa  
de tine !» - Ace tia sunt ca un fum care se 
urc  în n rile Mele, o v paie care arde 

 sfâr it.  
Is. 66, 5. Ier. 4, 4. Rom. 14, 3.  

6. Iat  este scris înaintea Mea : «Nu voi 
cea pân  ce nu voi r spl ti  

Ps. 78, 12. Is. 42, 14. Ier. 17, 1.  
7. F delegile voastre i f delegile 

rin ilor vo tri laolalt , - zice Domnul - 
ale celor care au adus jertf  de t mâie pe 
mun i i pe dealuri i au râs de Mine. Eu 
îi voi r spl ti dup  faptele lor i cu 

sur  plin .  
Ier. 16, 11. Iez. 18, 6.  

8. A a zice Domnul : «Ca atunci când 
se ti must într-un strugure i zici : 

«Nu-l rupe, c  în acesta se afl  o 
binecuvântare», tot astfel voi face i cu 
slujitorii Mei ; M  voi feri s  stric tot !  

Mat. 24, 22.  
9.  i  voi  face  s  r sar  din  Iacov  o  
odrasl i din Iuda un mo tenitor peste 
mun ii Mei ; i cei ale i ai Mei li vor 
st pâni i slujitorii Mei vor locui acolo.  
10. i aronul va ajunge p une pentru 
turme i Acorul, ima  pentru vite, pentru 
poporul Meu care M-a c utat pe Mine.  

Iosua 7, 26. Ps. 118, 10. Rom. 11, 7. 2 Cor. 3, 14.  
11. i voi, cei ce a i p sit pe Domnul, 
care a i uitat de muntele Meu cel sfânt, 

care întinde i mas  pentru dumnezeul 
Gad i umple i o cup  pentru Meni ;  
12. Pe to i v  voi da în ascu ul sabiei i 
junghierii v  ve i pleca, pentru c  am 
strigat c tre voi i  nu Mi-a i r spuns, am 
gr it i nu M-a i auzit, ci a i f cut cele 
rele  în  ochii  Mei  i  ceea  ce  nu  am  
binevoit a i ales».  

Pild. 1, 24. Is. 66, 4. Ier. 7, 13; 35, 14.  
13. Pentru aceasta, a a zice Domnul 
Dumnezeu : «Iat , slugile Mele vor 
mânca i vou  v  va fi foame, vor bea i 
voi ve i fi înseta i, se vor bucura, iar voi 
ve i fi înfrunta i !  

Ps. 21, 29. Pild. 13, 25. Mat. 5, 6. Luc. 6, 21, 25.  
14. Iat  slugile Mele vor s lta de veselie, 
iar voi ve i striga de întristat  ce v  va fi 
inima, i de frânt ce v  va fi sufletul ve i 
urla !»  
15. i ve i l sa numele vostru ale ilor 
Mei spre blestem : «Domnul Dumnezeu 

 te ucid  !... Dar slujitorii Mei vor fi 
numi i cu alt nume.  

Num. 5, 21. Fapt. 11, 26. Gal. 3, 14. Apoc. 2, 17.  
16. Cine se va binecuvânta pe p mânt se 
va binecuvânta de Dumnezeul 
adev rului, i cel ce se va jura pe p mânt 
se va jura pe Dumnezeul adev rului ; c  
nenorocirile din vremurile de demult au 
fost uitate i ei stau departe de ochii Mei.  

Deut. 6, 13. Is. 45, 24.  
17. Pentru c  Eu voi face ceruri noi i 

mânt nou. Nimeni nu- i va mai aduce 
aminte de vremurile trecute i nim nui 
nu-i vor mai veni în minte,  

Is. 43, 18; 66, 22. 2 Petr. 3, 13. Apoc. 21, 1.  
18. Ci se vor bucura i se vor veseli de 
ceea ce Eu voi fi f cut, c ci iat  
întemeiez Ierusalimul pentru bucurie i 
poporul lui pentru desf tare.  

Ier. 31, 13.  
19. i M  voi bucura de Ierusalim i M  
voi veseli de poporul Meu i nu se va mai 
auzi în acesta nici plâns, nici ip t.  

Is. 61, 3; 62, 5. Apoc. 21, 4.  
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20. S  nu mai fie acolo copii care mor în 
floarea vârstei i nici b trâni care nu 
ajung la cap tul vie ii lor ! A a c  cine va 
muri la o sut  de ani va fi tân r i cine nu 
o va ajunge va fi blestemat.  

Zah. 8, 4.  
21. i ei vor zidi case i vor locui i vor 

di vii i din rodul lor vor mânca.  
Is. 62, 8.  

22. Dar nu vor cl di ca altul s  locuiasc , 
nici nu vor s di ca altul s  m nânce. Într-
adev r vârsta poporului Meu va fi ca 
vârsta copacilor, i cei ale i ai Mei se vor 
bucura de osteneala mâinilor lor.  

Ps. 1, 3; 19, 12-13. Iez. 47, 12.  
23. Nu se vor trudi în zadar i nu vor 
na te feciori pentru moarte f  de vreme, 

 ei vor fi un neam binecuvântat de 
Domnul i împreun  cu ei i odraslele lor.  

Is. 61, 8-9. Evr. 6, 10.  
24. i înainte de a M  chema pe Mine, 
Eu le voi r spunde, i gr ind ei înc , Eu îi 
voi fi ascultat.  

Iov 22, 27. Ps. 33, 4, 15. Is. 58, 9.  
25. Lupul va pa te la un loc cu mielul, 
leul va mânca paie ca boul i arpele cu 

rân  se va hr ni. Nimic r u i v tor 
nu va fi în muntele Meu cel sfânt», zice 
Domnul.  

Is. 11, 6.  
CAP. 66 
Lep darea jertfelor. Judecata i 
Împ ia Domnului. 
1. A a zice Domnul : «Cerul este scaunul 
Meu i p mântul a ternut picioarelor 
Mele ! Ce fel de cas  Îmi ve i zidi voi i  
ce loc de odihn  pentru Mine ?»  

2 Paral. 2, 6; 6, 18. Ps. 10, 4. Am. 9, 14. Mat. 5, 34-35. 
Fapt. 7, 49. Rom. 10, 20.  

2. «Toate acestea mâna Mea le-a f cut i 
sunt ale Mele, zice Domnul. Spre unii ca 
ace tia Îmi îndrept privirea Mea : spre cei 
smeri i, cu duhul umilit i care tremur  la 
cuvântul Meu !  

Iov 36, 15. Ps. 50, 18; 118, 161. Is. 57, 15. Mal. 2, 5. Sir. 
34, 22. Mat. 5, 5. Luc. 1, 52. Rom. 10, 21; 11, 18.  

3. Cel ce junghie un bou i în acela i timp 
omoar  un om, cel ce jertfe te o oaie i în 
acela i timp rupe gâtul unui câine, cel ce 
aduce prinos i în acela i timp aduce 
sânge de porc, cel ce aduce jertf  de 

mâie i în acela i timp se închin  la 
idoli, - to i ace tia i-au ales c i 
nelegiuite i în urâciunile lor tr ie te 
sufletul lor.  

Deut. 14, 8. Ps. 49, 9. Is. 1, 11. Mat. 5, 24.  
4. Pentru aceasta i Eu voi alege pentru ei 
soarta cea rea i cele ce îi înfrico eaz  le 
voi aduce peste ei ; c  am strigat i nu 
Mi-au r spuns, am gr it i nu M-au auzit, 
au f cut f delegi înaintea ochilor Mei i 
ceea ce Eu nu binevoiesc întru Mine, au 
ales.  

Pild. 1, 24. Is. 65, 12. Ier. 7, 13; 35, 17.  
5. Lua i aminte la cuvântul Domnului, 
voi care tremura i de El ! Iat  ce gr iesc 
fra ii vo tri care v  ur sc i v  prigonesc 
pentru numele Meu : «S i arate 
Domnul slava Sa i noi s  o vedem din 
bucuria voastr  !» Dar ei se vor face de 
ocar .  
6. Un glas ! Un vuiet din cetate ! Un glas 
din templu ! Este glasul Domnului ! El 

spl te te vr jma ilor S i dup  faptele 
lor.  

Apoc. 18, 6.  
7. Înainte de a se zvârcoli în dureri de 
na tere, ea a n scut ; înainte de a sim i 
chinul, ea a n scut un fiu.  
8. Cine a auzit sau cine a v zut unele ca 
acestea ? Oare o ar  se na te într-o 
singur  zi i un popor dintr-odat  ? Abia 
au apucat-o durerile na terii i fiica 
Sionului a i n scut fii !  

Is. 54, 1; 60, 4.  
9. Oare, Eu voi deschide pântecele f  

-l  la  s  nasc  ?  Zice  Domnul.  Sau Eu,  
Cel ce fac s  nasc , îl voi închide ?  

Ier. 3, 19.  
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10. Bucur -te, Ierusalime, i voi, cei care 
îl iubi i, s lta i de veselie. Fiii în culmea 
veseliei, voi cei care îl plângea i !  

Ps. 121, 7. Is. 61, 2-3. Luc. 6, 21.  
11.  Astfel  ca  voi  s  fiii  al pta i  i  s  v  

tura i la pieptul mângâierilor sale, s  
sorbi i i s  v  desf ta i la sânul slavei 
sale !  

Is. 60, 16.  
12. Acestea zice Domnul : «V rsa-voi 
pacea peste el ca un râu i slava 
popoarelor ca un uvoi ie it din albia lui. 
Pruncii  lui  vor  fi  purta i  în  bra e  i  
dezmierda i pe genunchi.  

Is. 60, 4.  
13. Dup  cum mama î i mângâie pe fiul 
ei i Eu v  voi mângâia pe voi, i voi ve i 
fi mângâia i în Ierusalim.  

Ps. 125, 6. Sir. 15, 2.  
14. Când ve i vedea, inima voastr  va 
tres ri de bucurie i oasele voastre vor 
odr sli ca iarba. i mâna Domnului se va 
ar ta slujitorilor S i, iar urgia, peste 
vr jma ii S i.  

Ps. 12, 6; 32, 21; 33, 20. Is. 35, 10; 51, 11; 61, 7. Sir. 46, 
15. Ioan 16, 22.  

15. C ci Domnul vine în v paie i carele 
Lui sunt ca o vijelie, ca s  dezl uie cu 
fierbin eal  mânia Lui i certarea Lui cu 

i de foc.  
Ps. 49, 3. 2 Tes. 1, 8.  

16. Domnul va judeca cu foc i cu sabie 
pe  tot  omul  i  mul i  vor  fi  cei  ce  vor  

dea de b taia Domnului !  
Ier. 25, 33. Apoc. 19, 21.  

17. Faptele i gândurile celor ce se 
sfin esc i se cur esc pentru 
închin ciunile din gr dini, într-un loc 
ascuns, în mijlocul unei adun ri de 
ucenici, ale celor care m nânc  din 
carnea de porc, mânc ruri scârnave i 
oareci, vor fi z rnicite, zice Domnul.  

Is. 65, 4.  

18. Dar Eu vin ca s  strâng la un loc 
popoarele i toate limbile. Ele vor veni i 
vor vedea slava Mea,  

Dan. 7, 14. Zah. 8, 22. Apoc. 7, 9.  
19. i le voi da un semn. i pe cei sc pa i 
cu via  îi voi trimite c tre popoarele din 
Tarsis, Put, Lud, Me ec, Ro , Tubal, 
Iavan, c tre inuturile cele mai dep rtate 
care n-au auzit despre Mine i nu au 

zut slava Mea. i la aceste neamuri vor 
vesti slava Mea.  

Ie . 19, 5. Is. 65, 1. Ag. 2, 7.  
20. i din toate neamurile vor aduce pe 
fra ii vo tri prinos Domnului : pe cai, în 

ru e, pe paturi, pe catâri i pe c mile, 
pân  la muntele cel sfânt al Meu, la 
Ierusalim, zice Domnul, precum fiii lui 
Israel aduc prinoase în vase curate pentru 
templul Domnului.  

Is. 49, 22; 60, 7. Rom. 15, 16.  
21.  i  din  ei  voi  lua  preo i  i  levi i,  zice  
Domnul.  

1 Petr. 2, 9. Apoc. 1, 6.  
22. Într-adev r, precum cerul cel nou i 

mântul cel nou pe care le voi face, zice 
Domnul, vor r mânea înaintea Mea, a a 
va d inui totdeauna semin ia voastr i 
numele vostru.  

Is. 65, 17. 2 Petr. 3, 13.  
23. i din lun  nou  în lun  nou i din zi 
de odihn  în zi de odihn  vor veni to i i 
se vor închina înaintea Mea, zice 
Domnul.  

Num. 28, 10-11. Apoc. 15, 4.  
24. i când vor ie i, vor vedea trupurile 
moarte ale celor care s-au r zvr tit 
împotriva Mea, c  viermele lor nu va 
muri i focul lor nu se va stinge. i ei vor 
fi o sperietoare pentru to i.  
Is. 34, 10. Zah. 14, 12. În el. 2, 19. Marc. 9, 44, 48. Apoc. 

14, 10.  
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IEREMIA 
 

CAP. 1 
Chemarea proorocului. 
1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, 
dintre preo ii de la Anatot, din p mântul 
lui Veniamin,  

3 Reg. 2, 26. 1 Paral. 6, 60. 1 Ezd. 2, 23.  
2. C tre care a fost cuvântul Domnului, 
în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele 
lui Iuda, în anul al treisprezecelea al 
domniei acestuia,  

4 Reg. 21, 26.  
3. Precum i în zilele lui Ioiachim, fiul lui 
Iosia, regele lui Iuda, pân  în luna a 
cincea din anul al unsprezecelea al lui 
Sedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, 
adic  pân  la robirea Ierusalimului.  

4 Reg. 23, 24; 24, 17; 25, 8.  
4. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

5. «Înainte de a te fi z mislit în pântece, 
te-am cunoscut, i înainte de a ie i din 
pântece, te-am sfin it i te-am rânduit 
prooroc pentru popoare».  

Is. 49, 1. Luc. 1, 15. Gal. 1, 15.  
6. Iar eu am r spuns : «O, Doamne, 
Dumnezeule, eu nu tiu s  vorbesc, 
pentru c  sunt înc  tân r».  

Ie . 4, 10.  
7.  Domnul  îns  mi-a  zis  :  «S  nu  zici  :  
Sunt înc  tân r ; c ci la câ i te voi trimite, 
la to i vei merge i tot ce- i voi porunci 
vei spune.  

Mat. 10, 19.  
8. S  nu te temi de dân ii, c ci Eu sunt cu 
tine, ca s  te izb vesc», zice Domnul.  

Deut. 31, 6-8. Iosua 11, 6. Iez. 3, 9. Mat. 10, 26. Luc. 12, 
4.  

9.  i  Domnul  mi-a  întins  mâna,  mi-a  
atins gura i mi-a zis : «Iat  am pus 
cuvintele Mele în gura ta !  

Is. 6, 7. Ier. 5, 14. Dan. 10, 16.  
10. Iat  te-am pus în ziua aceasta peste 
popoare i peste regate, ca s  smulgi i s  

arunci la p mânt, s  pierzi i s  d râmi, 
 zide ti i s  s de ti !»  

Ier. 18, 6. Sir. 49, 9. 2 Cor. 10, 4.  
11. Apoi a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis : «Ieremia, ce vezi tu ?» 

i eu am r spuns : «V d un toiag din 
lemn de migdal».  
12. Zisu-mi-a Domnul : «Tu ai v zut 
bine, c  Eu priveghez asupra cuvântului 
Meu, ca s -l împlinesc !»  

Dan. 9, 14. 2 Petr. 2, 3.  
13. i iar a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis : «Ce vezi tu ?» i eu am 

spuns : «V d un cazan clocotind, care e 
gata s  se verse dinspre miaz noapte».  
14.  Iar  Domnul  mi-a  zis  :  De  la  
miaz noapte se va deschide nenorocire 
asupra tuturor locuitorilor rii acesteia.  

Ier. 4, 6; 10, 22; 13, 20.  
15. C  iat  voi chema toate popoarele 

rilor de la miaz noapte, zice Domnul, i 
vor veni acelea i î i vor pune fiecare din 
ele scaunul s u la poarta de intrare a 
Ierusalimului, pe lâng  toate zidurile lui 
i în toate cet ile lui Iuda ;  

Ier. 5, 15.  
16. i voi rosti asupra lor judecata Mea 
pentru toate f delegile lor, pentru c  M-
au p sit, au aprins t mâie înaintea altor 
dumnezei i s-au închinat la lucrurile 
mâinilor lor.  
17. Dar tu, încinge- i coapsele tale i 
scoal  de le spune tot ce- i voi porunci. 
Nu tremura înaintea lor, fiindc  nu vreau 

 tremuri înaintea lor.  
Luc. 12, 35. 1 Petr. 1, 13.  

18. C  iat , Eu te-am f cut ast zi cetate 
înt rit ,  stâlp  de  fier  i  zid  de  aram  
înaintea acestei ri întregi : înaintea 
regilor lui Iuda, înaintea c peteniilor ei, 
înaintea preo ilor ei i înaintea poporului 

rii.  
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Ier. 15, 8. Iez. 3, 8.  
19. Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te 
vor  birui  c  Eu  sunt  cu  tine,  ca  s  te  
izb vesc», zice Domnul.  

Fapt. 18, 10.  
CAP. 2 
Mustr ri poporului Israel. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i a zis :  

2. «Mergi i strig  la urechile fiicei 
Ierusalimului i zi : «A a gr ie te 
Domnul : Mi-am adus aminte de prietenia 
cea din tinere ea ta, de iubirea de pe când 
erai  mireas i  mi-ai  urmat  în  pustiu,  în  

mântul cel nesem nat.  
Iez. 16, 8. Os. 9, 10.  

3. Atunci Israel era sfin enia Domnului i 
pârga roadelor lui ; to i câ i mâncau din 
ea se f ceau vinova i i nenorocirea 
venea asupra lor», zice Domnul.  

Ie . 19, 6. Ps. 113, 2.  
4. Casa lui Iacov i toate semin iile casei 
lui Israel, asculta i cuvântul Domnului ! 

a zice Domnul :  
5. «Ce nedreptate au g sit în Mine 

rin ii vo tri, de s-au dep rtat de Mine i 
s-au dus dup  de ert ciune i au devenit 
ei în i de ert ciune ?  

Mih. 6, 3-4.  
6. În loc s  zic  : Unde este Domnul, Cel 
ce ne-a scos din p mântul Egiptului i ne-
a pov uit prin pustiu, prin p mântul cel 
gol  i  nelocuit,  prin  p mântul  cel  sec,  
prin p mântul umbrei mor ii, prin care 
nimeni nu umblase i unde nu locuia om 
?  

Deut. 8, 15.  
7. Eu v-am dus în p mânt roditor, ca s  

 hr ni i cu roadele lui i cu bun ile 
lui  ;  voi  îns  a i  intrat  i  a i  spurcat  

mântul Meu i mo tenirea Mea a i 
cut-o urâciune.  

Lev 25, 23. Deut. 8, 1.  
8. Preo ii n-au zis : Unde este Domnul ? 
Înv torii legii nu M-au cunoscut ; 

storii au lep dat credin a i proorocii 

au proorocit în numele lui Baal i s-au 
dus dup  cei ce nu-i pot ajuta.  

Rom. 2, 20-21.  
9. De aceea la judecat  voi gr i împotriva 
voastr , zice Domnul, i împotriva 
nepo ilor vo tri voi cere osând  !  
10. S  v  duce i în insulele Chitim i s  
vede i ; trimite i în Chedar i cerceta i cu 
de-am nuntul i afla i :  

Ier. 18, 13.  
11.  Fost-a,  oare,  acolo  ceva  de  felul  
acesta ? Schimbatu- i-a oare vreun popor 
dumnezeii s i, de i aceia nu sunt 
dumnezei ? Poporul Meu îns i-a 
schimbat slava cu ceea ce nu-l poate 
ajuta.  

Rom. 1, 23.  
12. Mira i-v  de acestea, ceruri ; 
cutremura i-v , îngrozi i-v , zice Domnul 
!  
13. C  dou  rele a f cut poporul Meu : pe 
Mine, izvorul apei celei vii, M-au p sit, 
i i-au s pat fântâni sparte, care nu pot 
ine ap .  
Ps. 35, 9. Ier. 17, 13. Bar. 3, 12. Ioan 4, 10. 2 Petr. 2, 17. 

Rom. 1, 25.  
14. Au doar  rob sau fiu de rob e Israel ? 
Pentru ce dar s-a f cut el prad  ?  
15. Mugit-au asupra lui puii de leu, 
ridicatu- i-au glasul lor i au f cut pustiu 
ara lui ; cet ile lui sunt f  locuitori.  

Ps. 53, 5; 73, 4. Is. 5, 29. Ier. 4, 7.  
16. Chiar i locuitorii din Nof i cei din 
Tahpanhes i-au ras capul, Israele !  

Is. 19, 13; 30, 4.  
17. Oare nu i-ai pricinuit tu singur 
aceasta, p sind pe Domnul Dumnezeul 

u, când te pov uia ?  
Deut. 29, 25. 3 Reg. 9, 8-9. Mal. 2, 2.  

18. i acum pentru ce ai luat drumul 
Egiptului, ca s  bei ap  din Nil ? i 
pentru ce i-ai luat drumul spre Asiria, ca 

 bei ap  din râul ei ?  
Is. 30, 2. Ier. 2, 36. Os. 5, 13.  

19. Lep darea ta de credin  te va pedepsi 
i r utatea ta te va mustra. În elege i vezi 
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cât e de r u i de amar de a p si pe 
Domnul Dumnezeul t u i de a nu mai 
avea nici o team  de Mine, zice Domnul 
Dumnezeul puterilor.  

Is. 3, 9. Os. 5, 5.  
20. C  în vechime am sf râmat jugul t u 
i am rupt c tu ele tale, i tu ai zis : «Nu 

voi sluji la idoli, i totu i pe tot dealul 
înalt i sub tot pomul umbros ai f cut 
desfrânare.  

Ps. 2, 2. Is. 57, 5. Ier. 3, 6. Iez. 6, 13.  
21. Eu te-am s dit ca pe o vi  de soi, ca 
pe cea mai curat  s mân  ; cum dar Mi 
te-ai pref cut în ramur  s lbatic  de vi  
str in  ?  
Ie . 15, 17. Is. 5, 1-2. Mat. 21, 33. Marc. 12, 1. Luc. 20, 9.  
22. Chiar de te-ai sp la cu silitr i chiar 
dac  te-ai freca cu le ie, tot p tat e ti în 
nedrept ile tale fa  de Mine, zice 
Domnul Dumnezeu.  

Iov 9, 30.  
23. Cum po i tu s  zici : Nu m-am întinat 
i  n-am  umblat  dup  Baal  ?  Prive te  la  

purtarea ta din vale i afl  ce ai f cut tu, 
mil  zburdalnic , tu care cutreieri toate 

drumurile,  
Ier. 7, 32; 32, 35.  

24. Asin  s lbatic , deprins  în pustiu, 
care în aprinderea poftei ei, soarbe aerul ! 
Cine o va putea împiedica s i 
împlineasc  pofta ? To i cei ce o caut  nu 
se vor osteni, c  în luna ei o vor g si. 
Când i s-a zis :  
25. Întoarce- i piciorul de la calea 
strâmb i gâtul nu-l deprinde a înseta, ea 
a r spuns : Nu, zadarnic ! C ci iubesc 
dumnezei str ini i merg dup  ei.  

Ier. 18, 11.  
26. Cum furul când este prins se 
ru ineaz , a a se va ru ina i casa lui 
Israel i poporul i regii lui i c peteniile 
lui i proorocii lui i preo ii lui, c ci au 
zis lemnului :  

Ier. 48, 27. Iez. 28, 17-18. Dan. 9, 8. Rom. 1, 23.  
27. «Tu e ti tat l meu !» i pietrei i-au 
gr it : «Tu m-ai n scut !», i nu i-au 

întors spre Mine fa a, ci spatele, iar la 
vreme de nevoie vor zice : «Scoal i ne 
izb ve te !»  

3 Reg. 14, 9. Ier. 3, 9; 32, 33. Os. 4, 12.  
28. Dar unde- i sunt, Iudo, dumnezeii 
care i i-ai f cut ? S  se scoale i s  te 
izb veasc  la vreme de necaz, dac  pot ! 

ci câte cet i ai, atâ ia sunt i 
dumnezeii t i.  

Deut. 32, 37. Ier. 11, 13. Os. 10, 1.  
29. Pentru ce v  certa i cu Mine ? To i v-

i purtat cu necredincio ie i a i p tuit 
împotriva Mea, zice Domnul.  

Ps. 52, 4.  
30. În zadar am b tut pe copiii vo tri, c  
n-au primit înv tur  ; pe proorocii 
vo tri i-a mâncat sabia voastr , ca un leu 
pierz tor, i nu v-a i temut».  

Is. 1, 5. Ier. 5, 3.  
31. Ascult , poporule, cuvântul 
Domnului  care  zice  :  «Pustiu  am fost  Eu 
oare pentru Israel ? Sau ara întunericului 
am fost ? Pentru ce dar poporul Meu zice 
: Noi în ine ne suntem st pâni i nu mai 
venim la Tine ?  
32. Au doar  uit  fata podoaba sa i 
mireasa g teala sa ? Poporul Meu îns  
M-a uitat de zile nenum rate.  

Ps. 105, 13. Ier. 3, 21; 18, 14. Iez. 23, 35. Os. 2, 15.  
33. Fiica Ierusalimului, cât de iscusit  î i 

ti tu în c ile tale ca s  cau i iubirea ! Ba 
pentru aceasta i la nelegiuiri i-ai deprins 

ile tale,  
34. i chiar i în poalele hainei tale se 
afl  sângele s racilor nevinova i, pe care 
nu i-ai prins sp rgând zidul, i totu i zici 
:  
35. «De vreme ce sunt nevinovat , mânia 
Lui de bun  seam  se va abate de la 
mine». Pentru c  zici : «N-am gre it», de 
aceea iat  Eu cu tine m  voi judeca.  

Is. 1, 18; 41, 1. Iez. 17, 20. Ioil 4, 2.  
36. De ce atâta grab  ca s i schimbi 
calea ? Vei fi ru inat  de Egipt, cum ai 
fost ru inat  de Asiria.  

3 Reg. 13, 19. 2 Paral. 28, 21. Ier. 2, 18; 32, 5.  
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37. i de acolo vei ie i cu mâinile pe cap, 
pentru c  a lep dat Domnul pe cei în care 
tu i-ai pus n dejdea, pe cei cu care tu nu 
vei avea izbând ».  
CAP. 3 
Mustr ri i îndemnuri la poc in . 
1. i a mai spus : «Dac  un b rbat î i las  
femeia, i ea se duce de la el i se face 
so ie altui b rbat, mai poate ea oare s  se 
întoarc  la el ? Prin aceasta nu s-ar întina 
în adev r, oare, ara aceea ?» i tu te-ai 
desfrânat cu mul i iubi i i vrei s  te 
întorci la Mine ? zice Domnul.  

Deut. 24, 4. Os. 3, 1. Mat. 5, 31.  
2. Ridic i ochii spre în imi i prive te 
: Unde oare nu s-au desfrânat aceia cu 
tine ? ezut-ai pentru ei lâng  cale, ca 
arabul  în  pustiu,  i  ai  spurcat  ara  cu  
desfrânarea ta i cu vicle ugul t u.  

Fac. 38, 14. Iez. 16, 24.  
3. De aceea ploile de toamn  au lipsit i 
la fel i cele de prim var , dar Tu ai avut 
frunte de desfrânat i nu te-ai ru inat.  
4. i acum strigi c tre Mine : «Tat l meu, 
Tu ai fost pov uitorul tinere ilor mele !  

Iez. 16, 43. Mat. 6, 9.  
5. Oare pentru totdeauna va fi El mânios 
i oare ve nic va p stra în Sine mânia ?» 

Iat  ce ai zis, dar de f cut faci rele i 
spore ti în acelea.  
6. Zisu-mi-a Domnul în zilele lui Iosia : 
«V zut-ai ce-a f cut Israel, aceast  fiic  
necredincioas  ? A umblat pe to i mun ii 
înal i i pe sub tot copacul umbros i s-a 
desfrânat pe acolo.  

Ier. 2, 20.  
7. Dup  ce a f cut toate acestea, i-am zis 
: «Întoarce-te la Mine !» Dar nu s-a 
întors. i a v zut acestea Iuda, sora sa cea 
necredincioas .  

Iez. 16, 46; 23, 2.  
8. i de i am l sat pe fiica lui Israel cea 
necredincioas  pentru atâtea fapte de 
desfrânare i i-am dat carte de desp ire, 
am v zut c  necredincioasa ei sor , Iuda, 

nu  s-a  temut,  ci  s-a  dus  i  ea  s  se  
desfrâneze.  

Iez. 23, 11.  
9. i prin neru inarea desfrân rilor ei a 
pâng rit ara i s-a desfrânat cu pietrele i 
cu lemnele.  

Ier. 2, 27.  
10. Peste toate acestea Iuda, 
necredincioasa sor  a fiicei lui Israel, nu 
s-a întors la Mine din toat  inima sa, ci 
numai din pref torie», zice Domnul.  
11. Apoi iar i mi-a zis Domnul : «Fiica 
lui Israel cea necredincioas  s-a dovedit 

 e mai dreapt  decât Iuda cea lep dat  
de Dumnezeu.  

Iez. 16, 52.  
12. Mergi de veste te cuvintele acestea la 
miaz noapte i zi : Întoarce-te, 
necredincioas  fiic  a lui Israel, zice 
Domnul, c  nu voi v rsa asupra voastr  
mânia Mea, pentru c  sunt milostiv i nu 

 voi mânia pe veci, zice Domnul.  
Ie . 34, 6. Is. 31, 6. Ioil 2, 13. Zah. 1, 3-4. Sir. 17, 20-21. 

Rom. 2, 4.  
13. Recunoa te- i îns  vinov ia ta, c ci 
te-ai ab tut de la Domnul Dumnezeul t u 
i te-ai desfrânat cu dumnezei str ini sub 

tot arborele umbros i glasul Meu nu l-ai 
ascultat, zice Domnul.  

Is. 57, 5.  
14. Întoarce i-v , voi copii c zu i de la 
credin , zice Domnul, c  M-am unit cu 
voi i v  voi lua câte unul de cetate i 
câte doi de semin ie i v  voi aduce în 
Sion.  

Is. 31, 6.  
15. Apoi v  voi da p stori dup  inima 
Mea, care v  vor p stori cu tiin i 
pricepere.  

Ier. 23, 4.  
16. Când v  ve i înmul i i ve i ajunge 
mult roditori pe p mânt, în zilele acelea, 
zice  Domnul,  nu  se  va  mai  zice  :  «O,  
chivotul a ez mântului Domnului». 
Nimeni nu se va mai gândi la el, nimeni 
nu- i va mai aduce aminte de el, nim nui 
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nu-i va mai p rea r u de el, nimeni nu va 
mai face altul.  
17. În vremea aceea Ierusalimul se va 
numi tronul Domnului i toate popoarele 
se vor aduna acolo pentru numele 
Domnului i nu se vor mai purta dup  
înd tnicia inimii lor celei rele.  

Ps. 85, 9. Is. 2, 2. Mih. 4, 1. Zah. 6, 13.  
18. În zilele acelea va veni casa lui Iuda 
la casa lui Israel i se vor duce împreun  
din ara de la miaz noapte, în ara pe care 
am dat-o Eu mo tenire p rin ilor vo tri.  

Ier. 31, 8. Os. 2, 3.  
19. Eu Mi-am zis : Cum s  te pun pe tine 
în  num rul  fiilor  i  s i  dau  ara  cea  
pl cut , care este mo tenirea cea mai 
frumoas  a mul imii poporului ? Dar 
iar i Mi-am zis : Tu M  vei numi Tat  al 

u i nu te vei mai dep rta de Mine.  
Ps. 86, 3. Is. 60, 4.  

20. Îns  tocmai cum femeia 
necredincioas  în al  pe iubitul s u, a a 
i voi, casa lui Israel, v-a i purtat cu 

în el ciune fa  de Mine, zice Domnul.  
Ier. 2, 8. Os. 3, 3.  

21. Glas se aude pe în imi, s-aude 
plânsul jalnic al fiilor lui Israel, care se 
tânguiesc pentru c i-au stricat c ile lor 
i au uitat pe Domnul Dumnezeul lor.  

Ier. 2, 30.  
22.  Întoarce i-v ,  copii  r zvr ti i,  i  Eu  
voi vindeca neascultarea voastr  ! Zice i : 
Iat  venim la Tine, c  Tu e ti Domnul 
Dumnezeul nostru.  

Os. 3, 5; 14, 2.  
23. Cu adev rat în de ert ne-am pus 

dejdea în dealuri i în mul imea 
mun ilor ; cu adev rat, în Domnul 
Dumnezeul nostru este mântuirea lui 
Israel.  

Ps. 120, 1. Is. 10, 20. Apoc. 7, 10.  
24. Din tinere ea noastr  aceast  urâciune 
a mâncat ostenelile p rin ilor no tri : oile 
lor, boii lor, fiii lor i fiicele lor.  

Dan. 9, 16. Os. 4, 19.  

25. Iar noi z cem în ru inea noastr i 
ocara noastr  ne acoper , pentru c  am 

tuit înaintea Domnului Dumnezeului 
nostru, i noi i p rin ii no tri din 
tinere ea noastr i pân  în ziua de ast zi 
i n-am ascultat glasul Domnului 

Dumnezeului nostru».  
Ier. 14, 7; 16, 11. Dan. 9, 8.  

CAP. 4 
Sf tuiri i amenin ri. 
1. De vrei s  te întorci, Israele, zice 
Domnul,  întoarce-te  la  Mine  i,  de  vei  
dep rta urâciunile de la fa a Mea, nu vei 
mai r ci.  

Ioil 2, 12.  
2.  Dac  tu  vei  jura  :  «Viu  este  Domnul  
!», în adev r, în judecat i în dreptate, 
neamurile se vor binecuvânta i se vor 

uda în El.  
Deut. 6, 13; 10, 20-21. Ps. 62, 12. Is. 45, 25; 48, 1.  

3. C ci a a zice Domnul c tre b rb ia lui 
Iuda i ai Ierusalimului : «Ara i-v  
ogoare noi i nu mai sem na i prin spini !  

Os. 10, 12-13. Mat. 13, 22. Luc. 8, 14.  
4. B rba i ai lui Iuda i locuitori ai 
Ierusalimului, t ia i-v  împrejur pentru 
Domnul i lep da i învârto area inimii 
voastre, ca nu cumva s  izbucneasc  
mânia Mea ca focul i s  ard  nestins  
din pricina r ut ii faptelor voastre.  
Deut. 10, 16. Is. 65, 5. Ier. 7, 20; 21, 12. Am. 5, 6. Rom. 2, 

25. Filip. 3, 3.  
5. Spune i acestea în Iuda i le vesti i în 
Ierusalim ! Gr i i trâmbi i cu trâmbi a 
prin ar  ! Striga i tare i zice i :  

Is. 18, 3. Ier. 6, 1; 8, 14.  
6. «Aduna i-v i s  intr m în cetatea cea 
înt rit  !» În i steagul spre Sion, fugi i 
i  nu  v  opri i,  c  iat  aduc  de  la  

miaz noapte necaz i nevoie mare !  
Is. 13, 2. Ier. 1, 14.  

7. Iat , iese leul din desi ul s u i 
pierz torul popoarelor se apropie ; plecat-
a din locul s u, ca s  pustiiasc  p mântul 

u ; cet ile tale vor fi stricate i f  
locuitori.  
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Is. 5, 29; 34, 5. Ier. 2, 15.  
8. De aceea încinge i-v  cu sac, plânge i 
i v  tângui i, c  iu imea mâniei 

Domnului nu se va abate de la voi.  
Ier. 6, 26.  

9. În ziua aceea, zice Domnul, va 
Încremeni inima regelui i inima 

peteniilor  ;  preo ii  se  vor  îngrozi  i  
proorocii se vor mira».  

Iez. 32, 10.  
10. Atunci eu am zis : «O, Doamne 
Dumnezeule, am git-ai Tu oare pe 
poporul acesta i Ierusalimul, când ai zis : 
Ve i avea pace, i iat  sabia a ajuns pân  
la suflet ?»  

Ier. 6, 14.  
11. În vremea aceea se va zice poporului 
acestuia i Ierusalimului : «Iat  vine vânt 
arz tor din mun ii cei pustii asupra fiicei 
poporului Meu i vine nu pentru a 
vântura, nici pentru a cur i grâul ;  

Ier. 18, 16; 51, 1.  
12. Dar va veni dintr-acolo de la Mine 
vânt mai puternic decât acesta i voi rosti 
judecata Mea asupra lor.  

Ier. 1, 16.  
13. Iat , se va ridica, cum se ridic  norii ; 

ru ele lui vor fi ca furtuna i caii lui 
mai iu i decât vulturii». Vai de noi, c ci 
vom fi pr di i !  

Is. 5, 28. Avac. 1, 8.  
14. Ierusalime, spal  r ul din inima ta, ca 

 te izb ve ti ! Pân  când se vor s lui 
în tine cugete necredincioase ?  

Is. 1, 16.  
15. C  iat  se aude glas de la Dan i 
vestea pieirii din mun ii lui Efraim :  

Ier. 8, 16.  
16. «Spune i popoarelor i vesti i 
Ierusalimului c  din ar  dep rtat  vin 
împresur tori i scot strig te împotriva 
cet ilor lui Iuda».  

Ier. 2, 15.  
17. Ca paznicii câmpului, a a l-au 
înconjurat pe Israel de jur împrejur, 
pentru c  el s-a r zvr tit împotriva Mea, 
zice Domnul.  

18. C ile tale i faptele tale, Israele, i-au 
pricinuit acestea ; din pricina 
necredincio ii tale i-a venit acest amar, 
care a str tut pân  la inima ta».  

În el. 1, 8.  
19. Inima mea ! Inima mea ! M  doare 
inima pân  în adânc ! Tulburatu-s-a 
inima mea în mine i nu pot t cea, c  tu, 
suflete al meu, auzi glasul trâmbi ei, auzi 
strig tul de r zboi.  

Is. 22, 3-4. Ier. 9, 1.  
20. Nenorocire peste nenorocire : tot 

mântul se pustie te i f  de veste mi 
s-au stricat corturile i într-o clipeal  

la urile mele.  
21. Oare mult îmi este dat s  v d steagul 
i s  aud sunetul trâmbi ei ?  

22. i toate acestea sunt numai pentru c  
poporul Meu e f  minte i nu M  
cunoa te, sunt copii nepricepu i i n-au 
în elegere ; sunt pricepu i numai la rele, 
iar binele nu tiu s -l fac .  

Luc. 16, 4. Rom. 16, 19.  
23. M  uit peste ar i iat  este ruinat i 
pustie ;  

Is. 5, 30.  
24. Caut la ceruri i iat  nu este lumin  
pe ele ; privesc la mun i i iat  c  ei 
tremur i dealurile toate se clatin .  
25.  M  uit  i  iat  nu  este  nici  un  om  i  
toate p rile cerului au fugit.  

Ier. 9, 10; 50, 3.  
26. M  uit i iat  Carmelul este o 
pustietate i toate cet ile lui sunt arse cu 
foc de la fa a Domnului i au pierit de la 
fa a mâniei Lui.  

Ier. 2, 7.  
27. C  a a a zis Domnul : «Toat ara va 
fi pustiit , dar nu o voi nimici de tot.  

Ier. 5, 10, 18. Iez. 12, 20; 14, 22. Mat. 24, 6.  
28. Va plânge de aceasta p mântul i 
cerurile sus se vor întuneca, pentru c  Eu 
am zis, Eu am hot rât i nu M  voi c i, 
nici M  voi întoarce de la aceasta.  

Ier. 18, 7.  
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29. De strig tele c re ilor i ale 
arca ilor ara întreag  este pus  pe fug  ; 
to i vor fugi în p durile cele dese i se 
vor sui pe stânci ; toate cet ile vor fi 

site i nici un locuitor nu va mai fi în 
acestea.  

Ier. 4, 25.  
30. i tu, pustiito, ce vei face ? Chiar 
când te-ai îmbr ca în purpur , chiar dac  
te-ai  g ti  cu  podoabe  de  aur  i  i-ai  
sulemeni ochii cu dresuri, în zadar te-ai 
face frumoas , c  iubi ii t i te 
dispre uiesc i vor numai via a.  
31. Când aud glas ca de femeie ce na te, 
aud geam t ca al uneia ce na te pentru 
întâia oar  : este glasul fiicei Sionului ; ea 
geme i întinde mâna, zicând : «O, vai de 
mine, mi se istove te sufletul înaintea 
uciga ilor !»  

Ier. 6, 24; 13, 21; 49, 24. Plâng. 1, 20.  
CAP. 5 

delegile Ierusalimului au trecut 
peste m sur . 
1. «Cutreiera i uli ele Ierusalimului, 
uita i-v , cerceta i i c uta i prin pie ele 
lui : nu cumva ve i g si vreun om, m car 
unul, care p ze te dreptatea i caut  
adev rul ?  

Fac. 18, 24. Ps. 13, 2. Ier. 6, 6.  
2.  C ci  Eu  a  cru a  Ierusalimul.  Chiar  
când  ei  zic  :  «Viu  este  Domnul»,  ei  jur  
mincinos.  
3. O, Doamne, ochii T i nu privesc ei 
oare  la  adev r  ?  Tu  îi  ba i  i  ei  nu  simt  
durerea ; Tu îi pierzi i ei nu vor s  ia 
înv tur  ; i-au f cut obrazul mai vârtos 
ca piatra i nu vor s  se întoarc .  

Is. 1, 5; 9, 12; 48, 4. Ier. 2, 30.  
4.  i  mi-am  zis  :  «Poate  c  ace tia  sunt  
ni te bie i nenoroci i ! Sunt ni te pro ti, 
pentru c  nu cunosc calea Domnului, 
legea Dumnezeului lor.  
5. Voi merge deci la cei mari i voi gr i 
cu ace tia, c  ei tiu calea Domnului ; 

legea Dumnezeului lor». Dar i ace tia cu 
to ii au sf râmat jugul i au rupt c tu ele.  

Ps. 2, 2.  
6. De aceea îi va lovi leul din p dure i 
lupul din pustiu îi va r pi ; leopardul le 
va fi p zitor cet ilor lor ; care din ei va 
ie i va fi sfâ iat, c  s-au înmul it 

delegile lor i lep rile de credin  
au sporit.  

Ier. 4, 7. Os. 13, 7. Sof. 3, 2-3.  
7.  Cum,  adic ,  s  te  iert,  Ierusalime,  
pentru aceasta ? Fiii t i M-au p sit i se 
jur  pe dumnezei care n-au fiin . Eu i-
am s turat, iar ei au f cut desfrânare, 
umblând în grup prin casele 
desfrânatelor.  

Deut. 32, 21. Ier. 23, 10. Os. 13, 6.  
8. Ei sunt cai îngr i i fiecare din ei 
necheaz  dup  femeia aproapelui s u.  

Ier. 13, 27. Iez. 22, 11. În el. 14, 24.  
9. E cu putin  s  nu pedepsesc aceasta, 
zice Domnul, i Duhul Meu s  nu se 

zbune asupra unui popor ca acesta ?  
Ier. 9, 9.  

10. Sui i-v  pe zidurile lui i le d râma i, 
dar nu de tot, ci strica i numai crestele 
lor, pentru c  acestea nu sunt ale 
Domnului ;  

Ier. 4, 27; 20, 7. Mat. 24, 6.  
11. C ci casa lui Israel i casa lui Iuda s-
au purtat fa  de Mine cu mult  
necredin , zice Domnul.  
12. Au t duit pe Domnul i au zis : «El 
nu este i nenorocirea nu va veni asupra 
noastr  ; i nu vom vedea nici sabie, nici 
foamete !  

Is. 28, 15. Ier. 14, 13.  
13. Proorocii sunt vânt i nu este în 
ace tia cuvântul Domnului. De aceasta i 
ei s  aib  parte !»  

Ier. 22, 22.  
14. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeul puterilor : «Pentru c  voi 
gr i asemenea vorbe, iat  voi face 
cuvintele Mele foc în gura ta, iar pe 
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poporul acesta îl voi face lemne i-l va 
mistui focul acesta.  

Ier. 1, 9. Sir. 48, 1.  
15. Casa lui Israel, iat  voi aduce asupra 
voastr  un neam de departe, zice 
Domnul, un popor puternic, un popor 
vechi, un popor a c rui limb  tu nu o tii 
i nu vei în elege ce gr ie te el.  

Deut. 28, 49. Is. 33, 19. Ier. 1, 15.  
16. Tolba lui e ca un mormânt deschis i 
ai lui to i sunt viteji ;  
17. i vor mânca aceia seceri ul t u i 
pâinea ta ; vor mânca pe fiii t i i pe 
fiicele tale ; vor mânca oile tale i boii t i 
; vor mânca strugurii t i i smochinele 
tale i vor trece prin sabie cet ile tale 
cele înt rite în care tu te încrezi.  

Lev 26, 17.  
18. Dar nici în zilele acelea nu v  voi 
pierde cu totul, zice Domnul.  

Ier. 4, 27. Am. 9, 8.  
19. i de ve i zice : Pentru ce ne face 
Domnul Dumnezeul nostru toate acestea 
? Atunci s i se r spund  : Pentru c  M-

i p sit pe Mine i a i slujit la 
dumnezei str ini, în ara voastr , de aceea 
ve i sluji la dumnezei str ini într-o ar  
care nu este a voastr .  

Deut. 28, 36. Ier. 13, 22; 16, 10.  
20. Spune i aceasta în casa lui Iacov, 
vesti i-o în Iuda i zice i :  
21. Asculta i acestea, popor nebun i f  
inim  !  Ei  au  ochi  i  nu  v d,  urechi  au,  
dar nu aud.  

Is. 6, 9. Iez. 12, 2. Mat. 13, 14. Marc. 4, 12. Luc. 8, 10. 
Ioan 12, 40. Fapt. 28, 26. Rom. 11, 8.  

22. Au doar nu v  teme i de Mine, zice 
Domnul, i nu tremura i înaintea Mea ? 
Eu am pus nisipul hotar împrejurul m rii 
i hotar ve nic, peste care nu se va trece. 

De i valurile ei se înfurie, nu pot s -l 
biruiasc i, de i ele se arunc , nu pot s -l 
treac .  

Iov 26, 10; 38, 8. Ps. 32, 7.  
23. Dar poporul acesta are inim  îndârjit  
i r zvr tit  :  

Deut. 31, 27.  
24. R zvr titu-s-au i s-au dus i n-au zis 
în inima lor : «S  ne temem de Domnul 
Dumnezeul nostru, Care ne d  la vreme 
ploaie timpurie i târzie i ne p streaz  

pt mânile hot râte ale culesului».  
Deut. 11, 14.  

25. F delegile voastre au schimbat 
aceasta i p catele voastre au dep rtat 
acest bine de la voi.  
26. C  se afl  necredincio i prin poporul 
Meu, care pândesc ca prinz torii de 

ri, se ascund la p mânt, pun curse i 
prind pe oameni.  

Pild. 1, 11. Sir. 11, 32.  
27. Cum sunt cote ele pline de p ri, a a 
sunt casele lor pline de în el torie ;  
28. Prin aceasta s-au ridicat i s-au 
îmbog it ei, s-au f cut gra i i cu pielea 
lucioas i în rele au trecut orice m sur  ;  

Deut. 32, 15. Is. 1, 23. Zah. 7, 10.  
29. Nu fac dreptate nim nui, nici chiar 
orfanului, nu dau dreptate s racului i 
huzuresc. E cu putin  oare s  nu 
pedepsesc acestea i s  nu M  r zbun 
asupra unui popor ca acesta ? - zice 
Domnul.  

Ier. 9, 9.  
30. Lucruri însp imânt toare se petrec în 
ara aceasta :  

Os. 6, 10.  
31. Proorocii profe esc minciuni, preo ii 
înva  ca i ei, i poporului Meu îi place 
aceasta. Dar la urm  ce ve i face ?»  

Ier. 23, 25. Iez. 13, 6. Os. 9, 8. Mat. 15, 14.  
CAP. 6 
Vestirea n lirii unui neam str in. 
1. Fugi i, fiii lui Veniamin, fugi i din 
Ierusalim, trâmbi i cu trâmbi a în Tecoa 
i da i semne prin focuri la Bethacherem, 
 iat  se ive te de la miaz noapte o 

nenorocire i zdrobire mare !  
Num. 10, 9. Ier. 4, 5.  

2. Pierde-voi pe fiica Sionului cea 
frumoas i ginga .  
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3.  P storii  vor  veni  la  ea  cu  turmele  lor,  
i vor întinde corturile împrejurul ei i va 

pa te fiecare partea sa.  
Ier. 12, 10.  

4. Preg ti i r zboi împotriva ei ! Scula i-
i haide i spre miaz zi ! Vai ! Ziua 

este spre sfâr it i iat  se las  umbrele 
serii.  

Ier. 51, 27.  
5. Dar scula i-v i hai s  mergem 
noaptea i s  stric m palatele ei.  
6. C ci a a zice Domnul Savaot : «T ia i 
copaci i face i val împotriva 
Ierusalimului ; aceast  cetate trebuie 
pedepsit , pentru c  în ea se afl  numai 
nedreptate.  

Is. 5, 7. Luc. 19, 43.  
7. Cum arunc  izvorul ap  din sine, a a 
arunc i  ea  din  sine  r utate  ;  în  ea  se  
aude împilare i jaf i pururea se v d 
înaintea fe ei Mele dureri i r ni.  

Ier. 9, 3.  
8. În elep te-te, Ierusalime, ca s  nu se 
dep rteze sufletul Meu de la tine i ca s  
nu te fac pustietate i p mânt nelocuit».  
9.  A a  zice  Domnul  Savaot  :  «Pân  la  
sfâr it se vor culege r ele lui Israel, 
cum se culege via ; lucreaz  cu mâna ta i 

i umple panerul, ca i culeg torul de 
struguri.  

Ier. 8, 13; 17, 6.  
10. Cu cine s  vorbesc i cui s  vestesc, 
ca s  aud  ? C  iat  urechea lor este 
net iat  împrejur i nu pot s  ia aminte ; 
i iat , cuvântul Domnului a ajuns de râs 

la ei i nu g sesc în el nici o pl cere.  
Fapt. 7, 51-52.  

11. De aceea sunt plin de mânia 
Domnului i n-o mai pot ine în mine ; o 
voi v rsa deci asupra copiilor pe uli e i 
asupra adun rii tinerilor, c  vor fi lua i i 

rbat i femeie, i cel în vârst i cel 
înc rcat de zile ;  
12. i casele lor vor trece la al ii ; tot a a 
i  arinele  i  femeile.  Pentru  c  voi  

întinde mâna Mea asupra locuitorilor rii 
acesteia, zice Domnul,  

Deut. 28, 30.  
13. Pentru c  fiecare din ei, de la mic 
pân  la mare, este robit de l comie i, de 
la prooroc pân  la preot, to i se poart  
mincinos.  

Is. 56, 11. Ier. 8, 10.  
14. Ei leag  r nile poporului meu cu 
nep sare i zic : «Pace ! Pace !» i numai 
pace nu este !  

Ier. 4, 10; 8, 11; 23, 17. Iez. 13, 10, 16. Mih. 3, 5.  
15. Dar se ru ineaz  ei, oare, când fac 
urâciuni ? Nu, nu se ru ineaz  deloc, nici 
ro esc. De aceea vor c dea printre cei 

zu i  i  se  vor  pr bu i  în  ziua  în  care  îi  
voi pedepsi, zice Domnul.  

Ier. 8, 12; 18, 10.  
16.  A a  zice  Domnul  :  «Opri i-v  de  la  

ile voastre ! Privi i i întreba i de c ile 
celor  de  demult  ;  de  calea  cea  bun i  
merge i pe dânsa i ve i afla odihn  
sufletelor voastre.  

Ier. 18, 14. Mat. 11, 29.  
17.  Pus-am p zitori  peste  voi  i  am zis  :  
Asculta i sunetul trâmbi ei !  

Is. 62, 6.  
18. Iar ei au zis : Nu vom asculta ! 

adar, ascult , poporule, i afl , 
adunare, ce are s  se întâmple cu ace tia.  
19. Ascult , p mântule : Iat  voi aduce 
asupra acestui popor o nenorocire, rodul 
cugetelor lor, c  n-au ascultat cuvintele 
Mele i legea Mea au lep dat-o.  

Num. 14, 35. Is. 1, 2.  
20. La ce Îmi este bun  t mâia care vine 
din eba i scor oara din ar  dep rtat  
? Arderile de tot ale voastre nu le voiesc 
i jertfele voastre Îmi sunt nepl cute».  
Ps. 49, 9. Pild. 15, 8. Is. 1, 11. Am. 5, 21. Mih. 6, 7. Mal. 

1, 10.  
21. De aceea a a zice Domnul : «Iat  pun 
înaintea poporului acestuia piedici i se 
vor poticni de ele deodat i p rin ii i 
copiii, vecinul i prietenii lui, i vor 
pieri».  
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22. A a zice Domnul : «Iat  vine un 
popor din ara de la miaz noapte, un 
popor mare se ridic  de la marginile 

mântului i ai s i in în mân  arcul i 
suli a.  

Deut. 28, 49. Ier. 5, 15; 50, 41.  
23. i sunt cruzi i neîndura i ; glasul lor 
muge te  ca  marea  i  vin  pe  cai,  gata  s  
lupte ca un singur om, împotriva ta, fiica 
Sionului».  
24. Noi am auzit de ei i ne-au sl bit 
mâinile de spaim  ; ne-au cuprins groaz  
i dureri ca ale femeii ce na te.  

Ier. 4, 31; 13, 21; 22, 23.  
25.  S  nu  ie i  la  câmp,  nici  la  drum s  
nu plcca i, c ci sabia du manilor i 
groaza sunt pretutindeni.  

Mat. 24, 17-18.  
26. Fiica poporului Meu, încinge-te cu 
sac i- i presar  cenu  pe cap ; 
tânguie te-te ca dup  moartea singurului 

u fiu ! Plângi amar, c  f  de veste va 
veni pierz torul asupra voastr  !  

Ier. 4, 8. Am. 8, 10.  
27. Turn te-am pus în mijlocul poporului 
Meu  i  stâlp,  ca  s  afli  i  s  urm re ti  
drumul lor.  

Ier. 1, 10.  
28. Ace tia cu to ii sunt r zvr ti i, 
îndârji i i sem tori de clevetiri ; sunt 
aram i fier, to i sunt ni te strica i.  

Ier. 22, 17. Iez. 22, 18.  
29. Foalele s-au ars, plumbul s-a topit de 
foc i turn torul în zadar a topit, c  cei r i 
nu s-au ales.  
30. Argint de lep dat se vor numi, c  
Domnul i-a lep dat».  

Is. 1, 22.  
CAP. 7 
De arta încredere a lui Israel. 
Amenin rile lui Dumnezeu. 
1. Cuvântul ce a fost de la Domnul c tre 
Ieremia : «Stai în u a templului 
Domnului i roste te acolo cuvântul 
acesta i zi :  

2. Asculta i cuvântul Domnului, to i 
rba ii lui Iuda, care intra i pe aceast  

poart  ca s  v  închina i Domnului !  
Is. 29, 21.  

3. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : Îndrepta i-v  c ile i faptele 
voastre i v  voi l sa s  tr i în locul 
acesta !  

4 Reg. 17, 13. Ier. 18, 10; 26, 13.  
4. Nu v  încrede i în cuvintele 
mincinoase care zic : «Acesta este 
templul Domnului, templul Domnului, 
templul Domnului».  

Ier. 13, 25.  
5. Iar dac  v  ve i îndrepta cu totul c ile 
i faptele voastre, dac  ve i face judecat  

cu dreptate între om i pârâ ul lui,  
Ier. 5, 29.  

6. Dac  nu ve i strâmtora pe str in, pe 
orfan i pe v duv , nu ve i v rsa sânge 
nevinovat în locul acesta i nu ve i merge 
dup  al i dumnezei spre pieirea voastr ,  

Ier. 22, 3.  
7. Atunci v  voi l sa s  tr i în locul 
acesta i pe p mântul acesta, pe care l-am 
dat p rin ilor vo tri din neam în neam.  
8. Iat , v  încrede i în cuvinte 
mincinoase, care nu v  vor aduce folos.  

Is. 59, 4.  
9. Cum ? Voi fura i, ucide i i face i 
adulter ; jura i mincinos, t mâia i pe Baal 
i umbla i dup  al i dumnezei, pe care nu-

i cunoa te i,  
Is. 1, 23. Ier. 9, 2. În el. 14, 25.  

10. i apoi veni i s  v  înf i înaintea 
Mea în templul Meu, asupra c ruia s-a 
chemat numele Meu, i zice i : «Suntem 
izb vi i», ca apoi s  face i iar toate 
tic lo iile acelea ?  

Is. 1, 12.  
11. Templul acesta, asupra c ruia s-a 
chemat numele Meu, n-a ajuns el oare, în 
ochii vo tri pe ter  de tâlhari ? Iat , Eu 
am v zut aceasta, zice Domnul.  

Is. 56, 7. Mat. 21, 13. Marc. 11, 17. Luc. 19, 46.  



pag. 937/1780 

12. Merge i deci la locul Meu din Silo, 
unde f cusem alt dat  s  locuiasc  
numele Meu, i vede i ce am f cut Eu cu 
el, pentru necredin a poporului Meu 
Israel !  

Iosua 18, 1.  
13. i acum, de vreme ce a i f cut toate 
faptele acestea, zice Domnul, i Eu v-am 
gr it dis-de-diminea i n-a i ascultat, v-
am chemat i n-a i r spuns,  
Pild. 1, 24. Is. 65, 12; 66, 4. Ier. 11, 7-8; 35, 14. Ef. 4, 30.  

14. De aceea i cu templul acesta, asupra 
ruia s-a chemat numele Meu i în care 

voi v  pune i încrederea, i cu locul pe 
care vi l-am dat vou i p rin ilor vo tri, 
voi face tot a a, cum am f cut cu ilo ;  

1 Reg. 4, 12. Ps. 77, 60. Ier. 26, 6.  
15. V  voi lep da de la fa a Mea, cum am 
lep dat pe to i fra ii vo tri, toat  semin ia 
lui Efraim.  

4 Reg. 17, 18. 2 Paral. 7, 20. Ps. 50, 12. Rom. 1, 28.  
16. Tu îns  nu te ruga pentru acest popor 
i nu în a rug ciune i cerere pentru 

dân ii, nici nu mijloci înaintea Mea, c  
nu te voi asculta.  

Ie . 32, 10. Ier. 11, 14. 1 Ioan 5, 16.  
17. Nu vezi tu ce fac ei prin cet ile lui 
Iuda i pe uli ele Ierusalimului ?  
18. Copiii adun  lemne, iar p rin ii a  
focul i femeile fr mânt  aluatul ca s  
fac  turte pentru zei a cerului i s  

vâr easc  turn ri în cinstea altor 
dumnezei, ca s  M  r neasc  pe Mine.  

Iov 35, 6. Ier. 44, 15, 17, 19.  
19. Dar oare pe Mine M  r nesc ei - zice 
Domnul - i nu pe ei în i, spre ru inea 
lor ?»  
20. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat  se revars  mânia Mea 
asupra locului acestuia, asupra oamenilor 
i dobitoacelor, asupra copacilor, asupra 
arinii i asupra roadelor p mântului, i se 

vor aprinde i nu se vor mai stinge».  
Ier. 4, 4. Iez. 20, 48.  

21. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : «Arderile de tot ale voastre 

ad uga i-le la jertfele voastre i mânca i 
carne ;  

Ier. 6, 20.  
22. C  p rin ilor vo tri nu le-am vorbit i 
nu le-am dat porunc  în ziua aceea, în 
care i-am scos din p mântul Egiptului, 
pentru arderea de tot i pentru jertf  ;  

Is. 1, 12.  
23. Ci iat  porunca pe care i-am dat-o : 

 asculta i glasul Meu, i Eu voi fi 
Dumnezeul  vostru,  iar  voi  Îmi  ve i  fi  
poporul Meu, i s  umbla i pe toat  calea 
pe care v  poruncesc Eu, ea s  v  fie 
bine.  

Ier. 11, 4. Iez. 37, 23.  
24. Dar ei n-au ascultat glasul Meu i nu 
i-au plecat urechea lor, ci au tr it dup  

pofta i înd tnicia inimii lor rele i s-au 
întors cu spatele c tre Mine, iar nu cu 
fa a.  

Ier. 11, 8; 16, 12; 17, 23; 44, 5.  
25. Din ziua când p rin ii vo tri au ie it 
din p mântul Egiptului i pân  în ziua 
aceasta am trimis la voi pe to i robii Mei 
- proorocii - i i-am trimis în fiecare zi 
dis-de-diminea  ;  

Ier. 25, 4.  
26. Dar ei nu M-au ascultat i nu i-au 
plecat urechea lor, ci i-au învârto at 
cerbicia i s-au purtat mai r u decât 

rin ii lor.  
Ie . 32, 8; 33, 5. Deut. 9, 13. Ier. 6, 10; 16, 12.  

27. i când le vei vorbi cuvintele acestea, 
ei nu te vor asculta ; i când îi vei chema, 
nu- i vor r spunde.  
28. Atunci s  le zici : Iat  un popor care 
nu ascult  glasul Domnului Dumnezeului 

u i nu prime te înv tur  ! Credin a 
nu mai este ; ea a disp rut din gura lor.  

Os. 4, 1.  
29. Tunde- i p rul t u i-l arunc , i 
ridic  plângere pe mun i, c  a lep dat 
Domnul i a p sit pe neamul care i-a 
atras mânia Sa.  

Deut. 32, 19-20.  
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30. C  fiii lui Iuda fac rele înaintea 
ochilor Mei, zice Domnul, i i-au pus 
urâciunile lor în templul asupra c ruia s-a 
chemat numele Meu ca s -l pâng reasc  ;  

Iez. 8, 5, 16.  
31. i au zidit locurile înalte la Tofet, în 
valea fiilor lui Hinom, ca s i ard  fiii i 
fiicele  cu  foc,  ceea  ce  Eu  nu  le-am  
poruncit i ceea ce Mie nu Mi-a trecut 
prin minte.  

Lev 18, 21. 4 Reg. 23, 10. Ier. 19, 6. Iez. 23, 37.  
32. De aceea, iat  vin zile, zice Domnul, 
când locul acesta nu se va mai chema 
Tofet  i  valea  fiilor  lui  Hinom,  ci  valea  
uciderii, i în Tofet se vor face 
înmormânt ri din pricina lipsei de loc.  

Ier. 19, 11.  
33. i vor fi trupurile poporului acestuia 
hran  p rilor cerului i fiarelor 

mântului, i nu va fi cine s  le alunge.  
Deut. 28, 26. Is. 56, 9. Ier. 16, 4; 19, 7; 34, 20.  

34. i voi curma în cet ile lui Iuda i pe 
uli ele Ierusalimului glasul de bucurie i 
glasul de veselie, glasul mirelui i glasul 
miresei, pentru c  p mântul acesta va fi 
pustiu».  

Ier. 16, 9; 25, 10. Iez. 26, 13. Bar. 2, 23. Apoc. 18, 23.  
CAP. 8 
Orbirea poporului i pedeapsa lui. 
1. «În vremea aceea, zice Domnul, oasele 
regilor lui Iuda i oasele c peteniilor lui, 
oasele preo ilor i proorocilor i oasele 
locuitorilor Ierusalimului vor fi aruncate 
din mormintele lor,  

4 Reg. 23, 16. Plâng. 2, 20.  
2. i vor fi aruncate înaintea soarelui i a 
lunii i înaintea întregii o tiri cere ti, pe 
care ei le-au iubit i c rora au slujit i pe 
urma c rora au umblat, pe care le-au 

utat i c rora s-au închinat. Nimeni nu 
le va aduna, nici le va îngropa, ci vor 

cea ca gunoiul pe p mânt.  
4 Reg. 17, 16. Is. 46, 1-2. Ier. 16, 4.  

3. i to i ceilal i care vor r mâne din 
acest neam r u vor dori moartea în locul 

vie ii, în toate locurile, pe unde îi voi 
izgoni, zice Domnul.  

Apoc. 9, 6.  
4. S  le mai spui de asemenea : A a zice 
Domnul : Oare cei ce cad nu se mai 
scoal , i cei ce r cesc drumul nu se 
mai întorc ?  
5. De ce dar poporul acesta, Ierusalime, 
st ruie în r cire ? De ce ine tare la 
minciun i nu vrea s  se întoarc  ?  

Iez. 14, 3.  
6. Privit-am i am ascultat, i iat -i nu 
spun adev rul, nu se c iesc de necredin a 
lor i nimeni nu zice : «Vai, ce am f cut 
?» Fiecare se întoarce la calea sa, ca un 
cal ce se arunc  în b lie.  

Os. 4, 16.  
7.  Pân i  barza  î i  tie  vremea  sa  
hot rât  sub cer ; i turturica i rândunica 
i cocorul iau aminte la timpul când 

trebuie s  vin  ;  
Mat. 16, 3. Luc. 19, 42.  

8. Iar poporul Meu nu cunoa te hot rârea 
Domnului. Cum pute i voi s  zice i : 
«Suntem în elep i i avem legea 
Domnului ?» C ci iat , pana cea 
mincinoas  a c rturarilor a pref cut-o în 
minciun .  

2 Tim. 3, 5.  
9. S-au f cut de ocar  în elep ii, au turbat 
i s-au prins în curse ; iat , au lep dat 

cuvântul Domnului i atunci unde este 
în elepciunea lor ?  

Iov 5, 13.  
10. De aceea, pe femeile lor le voi da 
altora i ogoarele lor le voi trece altor 
st pânitori, pentru c  ei cu to ii, de la mic 
pân  la  mare,  se  dedau  la  jaf,  i  de  la  
prooroc pân  la preot, to i în al ,  

Is. 13, 16; 56, 11. Ier. 6, 13; 23, 10.  
11. i leag  rana fiicei poporului Meu cu 
nep sare, zicând : «Pace, pace !» i pace 
nu este.  

Ier. 6, 14. Iez. 7, 25.  
12. Se ru ineaz  ei, oare, când fac 
tic lo ii ? Nu se ru ineaz  deloc, nici nu 
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ro esc. De aceea vor c dea printre cei ce 
cad i se vor pr bu i când îi voi pedepsi, 
zice Domnul.  

Ier. 6, 15.  
13. Îi voi culege cu totul, zice Domnul, i 
nu va r mâne nici o bobi  pe vi i nici 
o smochin  în smochin, i va c dea i 
frunza i, ceea ce le-am dat Eu, se va 
duce de la ei».  

Is. 5, 2. Ier. 6, 9. Mat. 21, 19. Luc. 13, 6.  
14. De ce edem noi oare ? Aduna i-v i 
haide i în cet ile cele înt rite, ca s  
pierim acolo ; c  Domnul Dumnezeul 
nostru ne-a hot rât la pieire i ne d  s  
bem ap  cu fiere, pentru c  am gre it 
înaintea Domnului.  

Ier. 4, 5-6; 9, 15. Plâng. 3, 15.  
15. A tept m pace i iat  nu este nici un 
bine ; a tept m timpul vindec rii, i iat  
groaza.  

Ier. 14, 19.  
16. De la Dan se aude ropotul cailor i de 
nechezatul puternic al arm sarilor se 
cutremur  tot p mântul ; iat  vin i vor 
pustii p mântul i tot ce este pe el, 
cetatea i locuitorii ei.  

Ier. 4, 15.  
17. «C ci iat  voi trimite asupra voastr  
erpi i scorpii, împotriva c rora nu este 

descântec, i v  vor mu ca, zice Domnul.  
Ps. 57, 4. În el. 11, 17-19.  

18. Când M  voi mângâia Eu de scârba 
Mea ? Mi s-a am rât inima în Mine.  
19. Iat , aud plânsul fiicei poporului Meu 
din ar  dep rtat , zicând : «Oare nu mai 
este Domnul în Sion ? Oare acesta nu mai 
are asupra sa pe regele s u ?» - «De ce 
M-au împins ei oare la mânie cu idolii lor 
cei str ini i de nimic ?» - zice Domnul.  
20. Seceri ul a trecut, vara este pe sfâr ite 
i noi tot nu suntem izb vi i :  

21. De durerea fiicei poporului meu sunt 
îndurerat, umblu posomorât i groaza m-a 
cuprins.  
22. Au doar  nu mai este balsam în 
Galaad ? Au doar  nu mai este acolo 

doctor ? De ce dar nu se vindec  fiica 
poporului Meu ?  

Ier. 46, 11.  
CAP. 9 
Plângerea proorocului. Amenin ri de 
la Dumnezeu. 
1. O, cine va da capului meu ap i 
ochilor mei izvoare de lacrimi, ca s  
plâng ziua i noaptea pe cei lovi i ai fiicei 
poporului meu ?  

Is. 22, 4. Ier. 14, 17.  
2.  O,  de  mi-ar  da  cineva  un  ad post  de  

tori în pustiu, a  p si pe poporul 
meu i m-a  duce de la ei, c ci cu to ii 
sunt ni te desfrâna i i ceat  de 
def im tori !  

Ier. 7, 9.  
3. «Ca un arc î i încordeaz  limbile lor 
pentru minciun i se înt resc pe p mânt 
prin nedreptate, c  trec de la r u la mai 

u i pe Mine nu M  cunosc, zice 
Domnul.  

Ps. 63, 3. Ier. 6, 7. Iez. 22, 29. Marc. 12, 14.  
4. P zi i-v  fiecare de prietenul vostru i 
nu  v  încrede i  în  nici  unul  din  fra ii  
vo tri, c  fiecare frate pune piedic  
celuilalt i fiecare prieten împr tie 
clevetiri.  

Ier. 12, 6. Mih. 7, 5. Mal. 3, 3. Mat. 10, 35.  
5. Fiecare în al  pe prietenul s u i nu 
spune adev rul ; i-au deprins limba la 
minciun i viclenesc pân  obosesc.  

Ps. 63, 4.  
6. Tu tr ie ti în mijlocul viclenilor i ei 
din pricina vicleniei nu M  cunosc pe 
Mine», zice Domnul.  

Os. 4, 1-2.  
7. De aceea, a a zice Domnul Savaot : «Îi 
voi topi i-i voi încerca ; oare ce altceva 
pot s  fac Eu cu fiica poporului Meu ?  

Is. 1, 25; 48, 10.  
8. Limba lor este s geat  ucig toare i 
gr ie te viclenii ; cu buzele lor gr iesc 
prietenos c tre aproapele lor, iar în inim  
ei f uresc c tu e.  

Ps. 27, 4; 54, 22; 61, 5. Pild. 30, 14.  
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9. E cu putin , oare, s  nu-i pedepsesc 
pentru aceasta, zice Domnul, i sufletul 
Meu s  nu se r zbune pe un popor ca 
acesta ?  

Ier. 5, 9.  
10. Pentru mun i voi ridica plângere i 
bocet i pentru p unile pustiului m  voi 
tângui, pentru c  vor fi arse, i nimeni nu 
va  mai  umbla  pe  acolo  i  nu  se  va  mai  
auzi glasul turmelor ; de la p rile 
cerului i pân  la animale toate s-au 
împr tiat i s-au dus !  

Ier. 4, 25.  
11. i voi face Ierusalimul o movil  de 
pietre i s la acalilor, iar cet ile lui 
Iuda le voi face pustietate f  locuitori».  

Ps. 78, 1. Is. 34, 13. Ier. 12, 20. Mih. 3, 12.  
12. Cine este în eleptul, care s  priceap , 
i cui a gr it gura Domnului, ca s  spun  

pentru ce a pierit ara i a fost ars  ca un 
pustiu, încât nimeni s  nu mai treac  prin 
ea ?  

Deut. 32, 28. Ps. 106, 43. Os. 14, 10.  
13. i Domnul a r spuns : «Pentru c  au 

sit Legea Mea, pe care le-am pus-o 
Eu, i n-au ascultat glasul Meu, nici nu s-
au purtat cum le poruncea acel glas,  

Deut. 29, 25.  
14. Ci au umblat dup  înd tnicia inimii 
lor i în urma lui Baal, cum i-au înv at 

rin ii lor».  
Is. 65, 2. Bar. 1, 22.  

15. De aceea, a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul  lui  Israel  :  «Iat ,  îi  voi  hr ni  
cu pelin i le voi da s  bea ap  cu fiere, 
i-i voi risipi printre popoarele  

Ier. 8, 14; 23, 15.  
16. Pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici 

rin ii lor, i voi trimite pe urma lor 
sabie pân  îi voi pierde».  

Lev 26, 33.  
17. A a zice Domnul Savaot : «Gândi i-

i chema i bocitoare ca s  boceasc  ; 
trimite i la cele mai iste e în asemenea 
lucru, ca s  vin  !»  

Am. 5, 16.  

18. S  se gr beasc  dar a în a o cântare 
de jale pentru noi, ca s  curg  lacrimi din 
ochii no tri i din genele noastre s  curg  
ap .  

Ier. 13, 17.  
19. C ci glas de plângere se aude din 
Sion, zicând : «Cât suntem de pr di i i 
cât de cumplit batjocori i, c  trebuie s  

sim ara, pentru c  locuin ele noastre 
au fost d râmate !  
20. A adar, femei, asculta i cuvântul 
Domnului i s  ia aminte urechea voastr  
la cuvântul gurii Lui ! înv i pe fiicele 
voastre a boci i una pe alta s  se înve e 
cântece de bocet,  
21. C  iat  moartea intr  pe ferestrele 
noastre i d  n val  în casele noastre, ca 

 piard  pe copiii din uli i pe tinerii 
din pie e ;  
22. i vor c dea trupurile oamenilor ca 
gunoiul aruncat pe ogor i ca snopii în 
urma secer torului, i nu va fi cine s -i 
strâng ».  

Ier. 7, 33.  
23. A a zice Domnul : «S  nu se laude 
cel în elept cu în elepciunea sa, s  nu se 
laude cel puternic cu puterea sa, nici cel 
bogat s  nu se laude cu bog ia sa ;  

Pild. 3, 5. Sir. 10, 25. 1 Cor. 1, 31.  
24. Ci de se laud  cineva, s  se laude 
numai cu aceea c  pricepe ; i M  
cunoa te  c  Eu  sunt  Domnul,  Cel  ce  fac  
mil i judecat i dreptate pe p mânt, 

ci numai aceasta este pl cut înaintea 
Mea, zice Domnul.  

Ps. 57, 11. Ier. 22, 16. Dan. 9, 7. În el. 15, 3. Sir. 1, 10. 
Ioan 17, 3. 2 Cor. 10, 17. Filip. 3, 8.  

25. Iat , vin zile, zice Domnul, când voi 
cerceta pe to i cei t ia i i net ia i 
împrejur :  
26. Egiptul i Iuda, Edomul i pe fiii lui 
Amon, Moabul i pe to i locuitorii 
pustiului, care- i tund p rul împrejurul 
frun ii lor, c ci toate aceste popoare sunt 
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net iate împrejur, iar casa lui Israel toat  
este cu inima net iat  împrejur».  

Ier. 25, 23. Fapt. 1, 51. Rom. 2, 28.  
CAP. 10 
De ert ciunea idolilor. Pustiirea 
Ierusalimului. 
1. Casa lui Israel, asculta i cuvântul ce vi-
l gr ie te Domnul !  
2. A a zice Domnul : «Nu deprinde i 

ile neamurilor i nu v  îngrozi i de 
semnele cerului, de care se îngrozesc 
neamurile ;  

Deut. 4, 19; 18, 9.  
3. C  datinile neamurilor sunt 
de ert ciune : aceia taie un lemn din 

dure i mâinile me terului îl lucreaz  
cu toporul ;  

Is. 41, 29; 44, 13. În el. 13, 11. Fapt. 19, 26.  
4.  Apoi  îl  îmbrac  cu argint  i  cu  aur,  îl  
înt resc cu cuie i cu ciocanul, ca s  nu se 
clatine. A a sunt dumnezeii neamurilor.  

Is. 40, 19; 41, 7. În el. 13, 10. 1 Cor. 1, 31.  
5. Stau ca ni te sperietori într-o gr din  
cu pepeni i nu gr iesc, sunt purta i 
pentru c  nu pot merge. Nu v  teme i de 
ei, c  nu pot face r u, dar nici bine nu 
sunt în stare s  fac ».  

Ps. 113, 12-13. Is. 41, 23-24; 46, 7.  
6. Nimeni nu este ca Tine, Doamne ! 
Mare e ti Tu i mare este puterea 
numelui T u !  

Ps. 85, 8. Mih. 7, 18.  
7. Cine nu se va teme de Tine, Împ rate 
al neamurilor ? Numai ie unuia se cuvine 
aceasta, pentru c  printre to i în elep ii 
neamului i în toate regatele lor nu este 
nimeni asemenea ie.  

Apoc. 15, 4.  
8. Dumnezeii neamurilor, to i pân  la 
unul, sunt f  minte i f  pricepere ; 
lemne lipsite de orice în elegere ;  

Ps. 113, 16. Is. 41, 29. Os. 8, 6. Avac. 2, 18.  
9. Argint pref cut în foi i adus din Tarsis 
; aur din Ofir ; lucruri de me ter i de 
mân  de turn tor ; haina de pe ei este de 

iacint i purpur  : iar i lucru de oameni 
iscusi i.  
10. Iar Domnul este adev ratul 
Dumnezeu, este Dumnezeu viu i împ rat 
ve nic ; de mânia Lui tremur  p mântul 
i neamurile nu pot suferi urgia Lui.  

Ps. 9, 36-37; 17, 9.  
11. A adar s  zice i neamurilor : 
«Dumnezeii, care n-au f cut cerul i 

mântul, vor pieri de pe p mânt i de 
sub ceruri ;  

Bar. 3, 18. Gal. 4, 8.  
12. Iar Domnul a f cut cerul cu puterea 
Sa, a înt rit lumea cu în elepciunea Sa i 
cu priceperea Sa a întins cerurile.  

Ps. 135, 6; 148, 5. Ier. 51, 15.  
13. La glasul Lui fream  apele în ceruri 
i El ridic  norii de la marginile 

mântului, f ure te fulgerele în mijlocul 
ploii i scoate vânturile din vistieriile 
Sale.  

Iov 38, 26. Ps. 134, 7; 148, 3.  
14. Atunci se vede cât este de ne tiutor 
omul, cu toat tiin a lui, i orice argintar 
se ru ineaz  de idolul s u, c ci chipul 
turnat de el nu este decât minciun  ; n-are 
nici o suflare în el.  

Ier. 51, 17. Avac. 2, 18. Rom. 1, 22.  
15. Aceasta este de ert ciune adev rat , 
rodul r cirii, i la vremea pedepsei va 
pieri.  
16. Iar soarta lui Iacov nu este ca a 
neamurilor, c  Dumnezeul lui este 

torul a toate, iar Israel este toiagul 
mo tenirii Lui ; i numele Lui este 
Domnul Savaot.  

Ier. 51, 19.  
17. O, tu, care e ti împresurat , strânge- i 
de pe p mânt avu ia, c  a a zice Domnul 
:  
18. «Iat  de data aceasta voi arunca pe 
locuitorii rii acesteia i-i voi mâna la 
lac strâmt, ca s  fie prin i».  
19. Atunci vei gr i : «Vai mie din pricina 

nii mele ! Rana mea e dureroas  ; îns  
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îmi zic : Aceasta este nenorocirea mea, 
dar o voi îndura !  
20. Cortul îmi este pustiit i toate funiile 
lui sunt rupte ; fiii mei m-au p sit i nu 
mai sunt, i n-are cine s -mi întind  
cortul i s -mi ridice pânzele.  
21. Pentru c  p storii i-au ie it din minte 
i n-au c utat pe Domnul i de aceea s-au 
i purtat ei nebune te i toat  turma ei s-a 

risipit».  
Ier. 50, 6. Os. 9, 7.  

22. Iat , vine vuiet i zgomot mare din 
partea de miaz noapte ca s  pustiiasc  
cet ile lui Iuda i s  le fac  locuin  
acalilor.  

Ier. 1, 14.  
23. tiu, Doamne, c  nu este în voia 
omului calea lui, nici în voia celui ce 
merge, putin a s i îndrepte pa ii s i.  

3 Reg. 3, 7. Ps. 36, 23. Pild. 16, 1; 20, 24.  
24. Pedepse te-m , Doamne, dar dup  
dreptate i nu întru mânia Ta, ca s  nu m  
mic orezi.  

Ps. 6, 1; 37, 1. Is. 27, 8. Avac. 1, 12. În el. 12, 2.  
25. Vars i iu imea Ta asupra neamurilor 
care nu Te cunosc i asupra popoarelor 
care nu cheam  numele T u, c  acelea au 
mâncat pe Iacov, l-au mistuit i l-au stins 
i locuin ele lui le-au pustiit.  

Ps. 78, 6. Sir. 36, 2-3.  
CAP. 11 
Ruperea leg turii cu Dumnezeu. Sfat 
viclean împotriva proorocului. 
1. Cuvântul ce a fost de la Domnul c tre 
Ieremia :  
2. «Ascult  cuvintele leg mântului 
acestuia i spune b rba ilor lui Iuda i 
celor ce locuiesc în Ierusalim i le zi :  
3. A a zice Domnul Dumnezeul lui Israel 
: Blestemat s  fie omul care nu ascult  
cuvintele acestui leg mânt,  

Deut. 27, 26. Gal. 3, 10.  
4. Pe care l-am dat Eu p rin ilor vo tri 
când i-am scos din p mântul Egiptului i 
din  cuptorul  cel  de  fier  i  le-am  zis  :  
Asculta i glasul Meu i face i tot ce v-am 

poruncit, i ve i fi poporul Meu, iar Eu 
voi fi Dumnezeul vostru,  

Deut. 4, 20. Ier. 7, 23.  
5. Ca s  împlinesc jur mântul cu care M-
am  jurat  p rin ilor  vo tri,  c  le  voi  da  o  
ar  în care curge lapte i miere, cum este 

ast zi».  i  eu  am  r spuns  :  «A a,  
Doamne !»  

Deut. 7, 12.  
6. Iar Domnul mi-a zis iar i : «Veste te 
toate cuvintele acestea în cet ile lui Iuda 
i pe uli ele Ierusalimului i zi : asculta i 

cuvintele leg mântului acestuia i le 
împlini i !  
7. C ci am în tiin at necontenit pe 

rin ii vo tri, din ziua în care i-am scos 
din ara Egiptului i pân  ast zi ; i-am 
în tiin at f  încetare i le-am zis : 
Asculta i glasul Meu !  

Ier. 7, 13.  
8. Dar ei n-au ascultat i nu i-au plecat 
urechea, ci au umblat fiecare dup  inima 
sa cea rea i înd tnic . De aceea am 
adus asupra lor toate cele spuse în 
leg mântul acesta pe care l-am poruncit 

-l in , i nu l-au inut».  
Ier. 7, 24; 44, 5.  

9. i iar i mi-a zis Domnul : «Între 
rba ii lui Iuda i locuitorii 

Ierusalimului se pune la cale r zvr tire ;  
10. Ei s-au întors iar i la f delegile 
str mo ilor lor, care n-au voit s  asculte 
cuvintele Mele i au mers dup  dumnezei 
str ini, slujind acelora. Casa lui Israel i 
casa lui Iuda au c lcat leg mântul Meu, 
pe care l-am încheiat cu p rin ii lor.  

Ier. 7, 26.  
11. De aceea, a a zice Domnul : Iat  voi 
aduce asupra lor nenorociri, de care nu se 
vor putea izb vi i, când vor striga c tre 
Mine, nu-i voi auzi.  
Pild. 1, 28. Is. 1, 15. Ier. 14, 12. Iez. 8, 18. Mih. 3, 4. Zah. 

7, 13.  
12. Atunci cet ile lui Iuda i locuitorii 
Ierusalimului vor alerga i vor striga c tre 
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dumnezeii pe care-i t mâiaz , dar aceia 
nu le vor ajuta în vremea nenorocirii lor.  

Deut. 32, 37-38. Ioan 9, 31.  
13. C ci câte cet i ai, tot atâ ia dumnezei 
ai, Iuda, i câte uli i sunt în Ierusalim, tot 
atâtea sunt i jertfelnicele celui de ru ine, 
jertfelnicele pentru t mâierea lui Baal.  

Ier. 2, 28. Os. 8, 11; 10, 1.  
14. Tu îns  nu te ruga pentru poporul 
acesta i nu în a pentru e ! rug ciune i 
cereri, c ci nu voi auzi când vor striga 

tre Mine în vremea nenorocirii lor.  
Ier. 7, 16; 14, 11.  

15. Ce cau i, iubitul Meu popor, în 
templul Meu, când în acesta se s vâr esc 
atâtea netrebnicii ? Jertfele nu- i vor ajuta 
când, f când r u, te bucuri.  

Is. 1, 16.  
16. M slin verde, împodobit cu roade 
frumoase, te-a numit Domnul. Iar acum 
în zgomotul cumplitei tulbur ri a aprins 
foc  împrejurul  lui  i  ramurile  lui  s-au  
stricat.  

Ps. 51, 8. Is. 42, 25. Ier. 50, 32. Iez. 20, 47. Rom. 11, 17.  
17. Domnul Savaot, Cel ce te-a s dit, a 
hot rât asupra ta nenorocirea pentru 

utatea pe care casa lui Israel i casa lui 
Iuda i-au pricinuit-o singure, 
împingându-M  la mânie prin t mâierea 
lui Baal».  

Ier. 32, 29.  
18. Domnul mi-a descoperit ca s tiu i 
mi-a ar tat faptele lor.  
19. Eu îns , ca un miel blând, dus la 
junghiere, nici nu tiam c  ei urzesc 
gânduri rele împotriva mea, zicând : «S -
i punem lemn otr vit în mâncarea lui i 

-l smulgem de pe p mântul celor vii, 
pentru  ca  nici  numele  s  nu  i  se  mai  
pomeneasc ».  

Ps. 82, 5. Is. 53, 7. Ier. 18, 22. În el. 2, 19-20.  
20. Dar Tu, Doamne al puterilor, 
Judec torul cel drept, Care cercetezi 
inimile i r runchii, d -mi s  v d 

zbunarea Ta asupra lor, pentru c i-am 
încredin at pricina mea.  

1 Reg. 16, 7. 1 Paral. 28, 9. Ps. 7, 9; 16, 3; 25, 2. Ier. 17, 
10; 20, 12. Luc. 16, 15. Ioan 2, 25. Apoc. 2, 23.  

21. Pentru aceasta, a a zice Domnul 
despre oamenii din Anatot care caut  
sufletul meu i zic : «Nu mai prooroci în 
numele Domnului, ca s  nu mori de 
mâinile noastre !»  
22. De aceea, a a zice Domnul Savaot : 
«Iat , îi voi pedepsi i tinerii lor vor muri 
de sabie, iar fiii lor i fiicele lor vor muri 
de foame ;  

Ier. 18, 20.  
23. Nu va sc pa niciunul, din ei, c ci voi 
aduce nenorocirea asupra oamenilor din 
Anatot, în anul când îi voi pedepsi.  
CAP. 12 
Fericirea am gitoare a celor r i. 
1. De voi intra la judecat  cu Tine, 
Doamne, dreptatea va fi de partea Ta, i 
totu i, despre dreptate vreau s  gr iesc cu 
Tine : «Pentru ce calea necredincio ilor 
este cu izbând i pentru ce to i c lc torii 
de lege sunt în fericire ?  

Iov 21, 7. Ps. 72, 3. Avac. 1, 4, 13.  
2. Tu i-ai s dit i ei au prins r cini, au 
crescut i au f cut roade ; Tu e ti aproape 
numai de buzele lor, iar de inima lor e ti 
departe.  
3. Pe mine îns  m  cuno ti, Doamne, m  
vezi i cercetezi dac  inima mea este cu 
Tine. Osebe te-i dar , ca pe ni te oi de 
junghiat, i preg te te-i pentru ziua 
junghierii.  

Ps. 16, 3; 138, 1.  
4. Pân  când va jeli ara i iarba de prin 
toate arinile se va usca ? Dobitoacele i 

rile pier pentru necredin a 
locuitorilor ei, c  ace tia zic : «Domnul 
nu vede c ile noastre !»  

Ier. 4, 25; 14, 6; 23, 10.  
5. «Dac  alergând cu cei ce merg pe jos, 
ai ostenit, cum te vei lua la întrecere cu 
caii ? i dac  nu e ti în siguran  într-o 
ar  pa nic , ce vei face în h urile 

Iordanului ?  
Mat. 26, 40. Marc. 14, 68.  
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6. C i fra ii t i i casa tat lui t u se 
poart  necredincios cu tine i strig  tare 
în  urma ta.  i  chiar  când î i  gr iesc  bine  
nu te încrede în ei», zice Domnul.  

Ier. 9, 4. Marc. 6, 4.  
7. «P sit-am casa Mea i mo tenirea 
Mea am l sat-o ; dat-am pe iubita 
sufletului Meu în mâinile vr jma ilor ei.  

Mat. 23, 38.  
8. F cutu-s-a mo tenirea Mea pentru 
Mine ca un leu din p dure, ridicându- i 
glasul împotriva Mea, i de aceea am 
urât-o.  

Ps. 78, 1.  
9. Mo tenirea Mea s-a f cut pentru Mine 
ca o pas re de prad  pestri , asupra 

reia au n lit din toate p ile celelalte 
ri de prad . Strânge i-v i v  duce i 

toate  fiarele  câmpului,  duce i-v i  o  
mânca i.  

Plâng. 3, 52. Apoc. 19, 17.  
10. Mul ime de p stori au c lcat via Mea, 

lcat-au cu picioarele lor partea Mea ; 
partea Mea cea iubit  au f cut-o de ert 
neroditor.  

Ier. 6, 3.  
11. Pustietate au f cut-o, i ea, în 
pustiirea sa, plânge înaintea Mea. Toat  
ara e pustiit , pentru c  pe nici un om 

nu-l doare inima de aceasta.  
12. Pe toate dealurile din pustiu au venit 
pr tori, c  sabia Domnului mistuie 
totul de la o margine la alta a rii i nici 
un muritor n-are pace.  
13. Sem nat-au grâu i au secerat spini ! 
Muncit-au i n-au avut nici un folos ! 
Ru ina i-v  dar de asemenea venituri ale 
voastre,  pe  care  le  ave i  din  pricina  
mâniei celei aprinse a Domnului !»  

Lev 26, 16. Deut. 28, 38. Mih. 6, 15. Ag. 1, 6.  
14. A a zice Domnul despre to i vecinii 
mei cei r i, care n desc asupra p ii pe 
care El a dat-o de mo tenire poporului 

u  Israel  :  «Iat ,  îi  voi  smulge  din  ara  
lor  i  casa  lui  Iuda  o  voi  înl tura  din  
mijlocul lor.  

Ier. 32, 37.  
15. Dar dup  ce îi voi smulge, iar i ,i voi 
întoarce i-i voi milui i voi aduce pe 
fiecare la arina sa i la ogorul s u.  
16. i dac  vor înv a ei c ile poporului 
Meu, ca s  jure pe numele Meu, zicând : 
«Viu este Domnul», cum au înv at pe 
poporul Meu s  jure pe Baal, atunci vor fi 

eza i în mijlocul poporului Meu.  
Deut. 6, 13; 10, 20.  

17. Iar de nu vor asculta, atunci îi voi 
dezr cina i voi pierde cu totul poporul 
acesta», zice Domnul.  

Is. 60, 12.  
CAP. 13 
Prevestirea robiei Evreilor închipuit  
prin brâul de in i foalele sparte. 
1. A a mi-a gr it Domnul : «Mergi i- i 
cump  un brâu de în i-l încinge peste 
mijlocul t u, dar în ap  s  nu-l bagi !»  

Fapt. 21, 11.  
2. i am cump rat brâul, dup  cuvântul 
Domnului, i l-am încins peste coapsele 
mele.  
3. Apoi a fost cuvântul Domnului iar i 

tre mine i mi-a zis :  
4. «Ia brâul, pe care l-ai cump rat i care 
este peste coapsele tale, i, sculându-te, 
du-te la Eufrat i-l ascunde acolo în 
cr tura unei stânci !»  
5. i m-am dus i l-am ascuns la Eufrat, 
cum îmi poruncise Domnul.  
6. Iar dup  ce au trecut mai multe zile, 
mi-a zis Domnul : «Scoal , du-te la 
Eufrat i ia de acolo brâul, pe care i-am 
poruncit s -l ascunzi acolo !»  
7. i m-am dus la Eufrat, am s pat i am 
luat brâul din locul unde-l ascunsesem ; 
dar iat  brâul se stricase i nu mai era bun 
de nimic.  
8. Atunci a fost cuvântul Domnului c tre 
mine :  
9. «Iat  ce zice Domnul : A a voi 
sf râma mândria lui Iuda i trufia cea 
mare a Ierusalimului.  
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4 Reg. 24, 2.  
10. Acest popor r u, care nu vrea s  
asculte cuvintele Mele, ci tr ie te dup  
înd tnicia inimii lui, merge pe urmele 
altor dumnezei i se închin i sluje te 
lor, va fi ca brâul acesta care nu este bun 
de nimic.  

Ier. 11, 8; 22, 24. Bar. 1, 22.  
11. C  precum e brâul aproape de 
coapsele omului, a a am apropiat Eu de 
Mine toat  casa lui Israel i toat  casa lui 
Iuda, zice Domnul, ca s -Mi fie poporul 
Meu, numele Meu, lauda Mea i slava 
Mea, dar ei n-au ascultat.  

Deut. 26, 19.  
12. De aceea, spune-le cuvântul acesta : 

a zice Domnul Dumnezeul lui Israel : 
Tot urciorul se umple de vin. i ei to i 
vor zice : Au doar  noi nu tim c  tot 
urciorul se umple de vin ?  
13. Iar tu s  le spui : A a zice Domnul : 
Iat , Eu voi umple cu vin pân  la 
îmb tare pe to i locuitorii rii acesteia, 
pe regii care ed pe scaunul lui David, pe 
preo i, pe prooroci i, pe to i locuitorii 
Ierusalimului,  
14. i-i voi zdrobi pe unii de al ii, pe 

rin i i pe fii laolalt , zice Domnul. Nu-
i voi cru a i nu-i voi milui, nici Îmi va fi 
mil  ca s -i pierd.  

Ier. 16, 5. Zah. 11, 6.  
15. Asculta i i lua i aminte ! Nu fi i 
mândri, c ci Domnul gr ie te :  

Iac. 1, 21.  
16. Da i slav  Domnului Dumnezeului 
vostru, pân  nu vine întunericul i pân  
nu se lovesc picioarele voastre de mun ii 
nop ii. Voi ve i a tepta lumina, dar El o 
va preface în umbra mor ii, o va preface 
în negur  adânc .  

Iosua 7, 19. Is. 59, 9. Ioil 2, 2. Ioan 9, 24.  
17. Iar dac  nu asculta i acestea, atunci 
sufletul meu va plânge în locuri tainice 
mândria voastr i va plânge amar i 
ochii mei vor v rsa lacrimi, pentru c  
turma Domnului va fi dus  în robie.  

Ier. 9, 18. Plâng. 1, 2, 16.  
18. Spune regelui i reginei : Smeri i-v  
i ede i mai jos, deoarece a c zut de pe 

capul vostru cununa slavei voastre !  
Is. 47, 1. Plâng. 1, 3; 5, 16.  

19. Cet ile din Negheb sunt închise i n-
are cine le deschide. Iuda tot va fi dus în 
robie ; în întregime va fi dus în robie.  
20. Ridica i-v  ochii vo tri i privi i pe 
cei ce vin de la miaz noapte ! Unde este 
turma ce i s-a dat, turma ta cea frumoas  
?  

Ier. 1, 14.  
21. Fiica Sionului, ce vei zice tu când te 
vor cerceta, ca biruitori, cei pe care i-ai 
obi nuit s i fie prieteni apropia i ? Nu te 
vor cuprinde durerile ca pe femeia care 
na te ?  

Ier. 6, 24.  
22. Iar de vei zice în inima ta : «Pentru ce 
au venit peste mine acestea ?» i se va 

spunde : Pentru mul imea nelegiuirilor 
tale  i  s-au  desf cut  poalele  i  i  s-au  
dezgolit picioarele tale.  

Ier. 5, 19; 30, 15. Iez. 23, 29.  
23. Poate oare s i schimbe etiopianul 
pielea sa i leopardul petele sale ? A a i 
voi ! Pute i oare s  face i bine, când 
sunte i deprin i a face r u ?  

În el. 12, 10.  
24. De aceea Eu v  voi spulbera ca 
pleava împr tiat  de vântul pustiului.  

Is. 24, 1.  
25. Fiica Sionului, iat  soarta ta, plata 

zvr tirii tale, m surat ie de Mine, zice 
Domnul, pentru c  M-ai uitat i i-ai pus 
încrederea în minciun .  
26. De aceea i se vor da poalele peste 
cap, ca s  se dezgoleasc  ru inea ta.  

Naum 3, 5.  
27. V zut-am desfrânarea ta i strig tele 
tale de pl cere, netrebniciile tale i 
urâciunile tale de pe dealuri i din câmp. 
Vai ie, Ierusalime, tu e ti necurat ! Dar 
pân  când... ?»  

Ier. 5, 8.  
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CAP. 14 
Pedeapsa cu secet i foamete. 
Rug ciunea proorocului. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Ieremia în vremea secetei.  
2. Plânge Iuda i por ile Ierusalimului au 

zut  i  stau  înnegrite  pe  p mânt,  i  
strig t se ridic  din Ierusalim.  

Plâng. 2, 8.  
3.  Cei  mari  trimit  pe  cei  mici  dup  ap  ;  
ace tia merg la fântâni, dar nu g sesc 
ap , i se întorc înapoi cu vasele goale ; 
de aceea se ru ineaz , ro esc i î i acop r 
capetele.  

Deut. 28, 24.  
4. Ogoarele au cr pat, pentru c  n-a fost 
ploaie pe p mânt ; de aceea plugarii î i 
acoper  capetele i sunt tulbura i.  

Ioil 1, 11.  
5. Pân i cerboaica na te în câmp i î i 

se te puii, pentru c  nu este iarb .  
Ioil 1, 18.  

6. i asinii s lbatici stau în locuri înalte i 
înghit aer, ca acalii, i ochii li s-au 
înfundat, pentru c  n-au iarb .  

Ier. 12, 4.  
7. De i f delegile noastre m rturisesc 
împotriva noastr , dar Tu, Doamne, f  
mil  cu noi pentru numele T u ! Mare 
este abaterea noastr i am p tuit 
înaintea Ta.  

Ier. 3, 25.  
8. N dejdea lui Israel i Izb vitorul lui la 
vreme de strâmtorare, pentru ce e ti ca un 
str in în ara aceasta i ca un trec tor care 
se opre te pentru o noapte ?  

Ier. 17, 13; 50, 7.  
9. Pentru ce e ti Tu ca un om f  vlag  
i  ca  un  r zboinic  care  nu  poate  ajuta  ?  

Totu i Tu, Doamne, e ti în mijlocul 
nostru i numele T u este chemat asupra 
noastr  : Nu ne l sa !  

Ie . 25, 22. Ps. 43, 25.  
10. A a zice Domnul c tre poporul acesta 
: «Pentru c  le place s  r ceasc i nu- i 
cru  picioarele, de aceea Domnul nu mai 

se te pl cere în ei ; pomene te acum 
delegile lor i nume te p catele lor».  

11. Apoi Domnul mi-a spus : «Tu s  nu 
te rogi pentru poporul acesta spre binele 
lui.  

Ier. 11, 14.  
12. De vor posti, nu voi auzi strigarea lor 
; de vor aduce arderi de tot i prinoase, nu 
voi primi, ci cu sabie, cu foamete i cu 
molim  îi voi pierde».  

Pild. 1, 28. Is. 1, 15; 58, 3. Ier. 11, 11. Ioan 9, 31.  
13. Atunci am zis : «Doamne 
Dumnezeule ! Iat  ce le gr iesc proorocii 
: Nu ve i vedea sabie i foamete nu va fi 
la voi, ci voi da în locul acesta pace 
necontenit ».  

Ier. 5, 12; 6, 13; 8, 10.  
14. Iar Domnul mi-a r spuns : «Proorocii 
proorocesc lucruri mincinoase în numele 
Meu ; Eu nu i-am trimis, nici nu le-am 
dat porunc i nici nu le-am gr it ; ci ei 

 vestesc vedenii mincinoase, proorociri 
de arte i închipuiri ale inimii lor».  

Deut. 18, 20. Ier. 23, 21, 25; 27, 15; 29, 8. Iez. 13, 7, 9. 
Mat. 7, 15; 24, 5. Marc. 13, 6. Luc. 21, 8.  

15. De aceea, a a zice Domnul despre 
prooroci : «Ei proorocesc în numele Meu, 
dar Eu nu i-am trimis ;  ei  zic :  «Sabie i  
foamete nu va fi în ara aceasta», dar de 
sabie i de foamete vor pieri ace ti 
prooroci i poporul c ruia au proorocit ei.  

Ier. 5, 13.  
16. Va fi risipit pe uli ele Ierusalimului 
de foamete i de sabie, i nu va avea cine 

-i îngroape pe ei i pe femeile lor, pe 
fiii lor i pe fiicele lor, c  Eu voi v rsa 
asupra lor r utatea lor.  

Ier. 16, 4.  
17. i s  le mai spui cuvântul acesta : 
Ochii mei vars  lacrimi ziua i noaptea i 
nu se opresc ! C ci cu b taie mare a fost 

tut  fecioara, fiica poporului Meu, i cu 
lovitur  grea.  

Ier. 9, 1. Plâng. 1, 16; 2, 18.  
18. De ies în câmp, iat  numai oameni 
uci i cu sabia ! De intru în cetate, iat  
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numai oameni istovi i de foame ! Chiar i 
proorocul i preotul r cesc prin ar  f  

tie unde merg».  
19. Atunci am zis iar i : «Lep dat-ai Tu 
oare  cu  totul  pe  Iuda  ?  Au  doar  Te-a  
dezgustat cu totul Sionul ? Pentru ce ne-
ai lovit a a, încât nu mai avem leac ? 

tept m pace, dar iat  nu vine nimic 
bun ! A tept m vremea vindec rii, i iat  
groz vie !  

Ps. 73, 1. Ier. 8, 15.  
20. M rturisim, Doamne, necredin a 
noastr i f delegile p rin ilor no tri, c  
am p tuit înaintea Ta. Nu ne lep da pe 
noi pentru numele T u ! Nu necinsti 
tronul slavei Tale ! Adu- i aminte i nu 
strica leg mântul T u cu noi !  

1 Ezd. 9, 15. Ier. 3, 17; 17, 12. Dan. 9, 8.  
21. Sunt oare printre dumnezeii de er i ai 
neamurilor d tori de ploaie ? Sau poate 
oare  cerul  singur  s  verse  ap  ?  Au  nu  

ti Tu, Doamne Dumnezeule, Cel ce dai 
ploaie ? În Tine n jduim, c  Tu faci 
toate !»  

Iov 38, 28. Ps. 134, 7. Zah. 10, 1.  
CAP. 15 

spunsul Domnului. Plângerea 
proorocului. 
1. i mi-a zis iar i Domnul : «Chiar 
Moise i Samuel de ar sta înaintea Mea, 
sufletul Meu tot nu s-ar îndupleca spre 
poporul acesta. Izgone te-i de la fa a 
Mea, ca s  se duc .  

Ie . 32, 11. 1 Reg. 7, 8-9. 1 Ioan 5, 16.  
2. Iar de- i vor zice : «Unde s  ne ducem 
?» s  le spui : A a zice Domnul : «Cel 
rânduit pentru moarte s  se duc  la 
moarte, cel pentru sabie, la sabie, cel 
pentru foamete, la foamete, i cel pentru 
robie, în robie !  

Ier. 43, 11. Zah. 11, 9.  
3. Voi trimite asupra lor patru feluri de 
pedepse, zice Domnul : sabia, ca s -i taie, 
câinii, ca s -i sfâ ie, p rile cerului i 
fiarele câmpului, ca s -i piard .  

Ier. 22, 19.  

4. i-i voi da spre munc  la toate regatele 
mântului, pentru Manase, fiul lui 

Iezechia, regele lui Iuda, i pentru cele ce 
a f cut el în Ierusalim.  

Deut. 28, 25. 4 Reg. 21, 11; 23, 26. Ier. 24, 9; 29, 18.  
5.  Oare  cui  îi  va  p rea  r u  de  tine,  
Ierusalime, i cine- i va ar ta mil  sau 
cine va veni la tine i te va întreba de 

tate ?  
6. Pentru c  tu M-ai l sat, zice Domnul, 
i te-ai întors înapoi, de aceea-Mi voi 

întinde mâna Mea asupra ta i te voi 
pierde, c  M-am s turat miluindu-te.  

Ier. 19, 4.  
7. Cu vântur toarea îi voi vântura la 
por ile rii, îi voi lipsi de copii i voi 
pierde pe poporul Meu, dar tot nu se vor 
întoarce din c ile lor.  
8. V duvele lor sunt mai multe decât 
nisipul m rii. Voi aduce un pustiitor în 
plin  amiaz  asupra lor, asupra mamelor 
celor tinere, i va c dea asupra lor, f  
de veste, fric i groaz .  
9. Cea care n scuse apte copii zace în 
neputin , î i d  duhul i-i apune soarele 
înc  ziu  fiind ; este ru inat i oc rât . 
Pe cei r ma i îi voi da sabiei înaintea 
ochilor vr jma ilor lor», zice Domnul.  

Am. 8, 9. Mat. 24, 29.  
10. Vai de mine, mam , c  m-ai n scut s  
fiu om de ceart i de pricin  pentru toat  
ara ! Nim nui n-am dat cu dobând i 

nici mie nu mi-a dat nimeni cu dobând , 
i tot m  blestem  to i.  

Ier. 20, 14.  
11. Zis-a Domnul : «Da, te voi înt ri 
pentru binele t u ; singur voi conduce pe 
vr jma ul t u s  te roage la vreme de 
nenorocire i de restri te.  
12. Poate cineva s  rup  fierul, fierul de 
la miaz noapte i arama ?  
13. Averea ta i comorile tale le voi da 
prad  f  plat , pentru toate p catele 
tale, în toate hotarele tale ;  

Ier. 17, 3; 20, 5.  
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14. i le voi trimite cu vr jma ii t i într-o 
ar  pe care tu n-o cuno ti, c  s-a aprins 

focul mâniei Mele i va arde peste voi».  
Deut. 28, 36; 32, 22. Ier. 17, 4. Rom. 10, 19.  

15. O, Doamne, Tu tii toate ! Adu- i 
aminte de mine, cerceteaz -m i m  

zbun  împotriva prigonitorilor mei ! Nu 
 pierde dup  îndelungata Ta r bdare, 

tiind c  pentru Tine suf r ocara.  
Ier. 17, 18.  

16. Aflat-am cuvintele Tale i le-am 
sorbit i cuvântul T u a fost bucurie i 
veselie pentru inima mea, c  s-a chemat 
asupra mea numele T u, Doamne 
Dumnezeul puterilor.  

Ps. 18, 7-8; 118, 39, 50, 92.  
17. În adunarea celor ce râd n-am ezut, 
nici m-am veselit, ci am stat singur sub 
mâna Ta ce apas  asupra mea, c  Tu m  
umpluse i de mânie.  

Ps. 1, 1.  
18. De ce este a a de grea boala mea i de 
ce rana mea este a a de greu de vindecat, 
încât nu sufer  doctorie ? Oare vei fi Tu 
pentru mine ca un izvor am gitor i ca o 
ap  în el toare ?  

Ier. 30, 15. Mih. 1, 9.  
19. i la acestea Domnul mi-a r spuns 

a : «De te vei întoarce, Eu te voi aduce 
la starea cea dintâi i vei sta înaintea fe ei 
Mele ; dac  tu vei deosebi lucrul de pre  
de cel f  de pre , vei fi ca gura Mea ; i 
nu  te  vei  întoarce  la  ei,  ci  ei  se  vor  
întoarce la tine ;  

Iac. 4, 8.  
20. i te voi face pentru poporul acesta 
zid tare de aram . Vor lupta împotriva ta, 
dar nu te vor birui, pentru c  Eu sunt cu 
tine, ca s  te scap i s  te izb vesc, zice 
Domnul.  

Ier. 1, 18-19.  
21. i te voi sc pa din mâna celor r i ; te 
voi izb vi din mâna asupritorilor».  
CAP. 16 

O nou  prevestire despre judec ile lui 
Dumnezeu. Robia i izb virea 
poporului. 
1. i a fost cuvântul Domnului c tre mine 
:  
2. «S  nu- i iei femeie i s  nu ai nici fii, 
nici fiice în locul acesta,  

1 Cor. 7, 26.  
3. Deoarece a a gr ie te Domnul despre 
fiii i fiicele care se vor na te în locul 
acesta, despre mamele care îi vor na te i 
despre p rin ii care îi vor face pe 

mântul acesta :  
4. Vor muri de moarte grea i nu vor fi 
nici boci i, nici îngropa i, ci vor fi ca 
gunoiul pe fa a p mântului ; vor fi 
pierdu i prin sabie i foamete i trupurile 
lor vor fi mâncarea p rilor cerului i 
fiarelor p mântului».  

Ier. 7, 33; 8, 2; 14, 16; 25, 33. Iez. 29, 5.  
5. i iar i a zis Domnul : «S  nu intri în 
casa celor ce jelesc i s  nu te duci s  
plângi i s  jele ti cu ei, c ci am luat de 
la poporul acesta pacea Mea, mila i 

rerea de r u, zice Domnul.  
Ier. 13, 14.  

6. i vor muri cei mari i cei mici în 
mântul acesta, i nu vor fi îngropa i, i 

dup  ei nimeni nu va plânge, nimeni nu-
i va face t ieturi, nici se va tunde pentru 

ei.  
Lev 19, 28.  

7. Nu se va frânge pentru ei pâine de jale 
ca mângâiere pentru cel mort ; i nu li se 
va da cupa mângâierii ca s  bea dup  
tat l lor i dup  mama lor.  

Deut. 26, 14.  
8. De asemenea s  nu intri în casa 
osp ului, ca s ezi cu ei s  m nânci i 

 bei, c  a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel :  

Iez. 24, 22.  
9. Iat , voi curma în locul acesta chiar în 
zilele voastre i sub ochii vo tri glasul 
bucuriei i glasul de veselie, glasul 
mirelui i glasul miresei.  
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Is. 24, 8. Ier. 7, 34. Iez. 26, 13. Bar. 2, 23.  
10. Când vei spune poporului acestuia 
toate acestea i când ei î i vor zice : 
«Pentru ce a rostit Domnul asupra noastr  
aceast  mare nenorocire ? Care este 
nedreptatea noastr i care este p catul cu 
care am p tuit noi înaintea Domnului 
Dumnezeului nostru ?»  

Ier. 5, 19.  
11. Atunci s  le spui : Pentru c  p rin ii 
vo tri M-au p sit, zice Domnul, i s-au 
dus dup  al i dumnezei, au slujit acelora 
i li s-au închinat, iar pe Mine M-au 

sit i legea Mea n-au p zit-o.  
Is. 65, 7. Ier. 3, 25.  

12. Dar voi face i înc i mai r u decât 
rin ii vo tri, i tr i fiecare dup  inima 

voastr  cea rea i înd tnic i nu M  
asculta i.  

Ier. 7, 24, 26.  
13. De aceea v  voi arunca din ara 
aceasta într-o rar  pe care n-a i cunoscut-
o nici voi, nici p rin ii vo tri, i ve i sluji 
acolo ziua i noaptea la al i dumnezei, c  
Eu nu v  voi ar ta îndurare.  

Deut. 4, 27-28.  
14. Pentru c  vin zile, zice Domnul, când 
nu se va mai zice : «Viu este Domnul, 
Care a scos pe fiii lui Israel din ara 
Egiptului»,  

Ier. 23, 7.  
15. Ci, «Viu este Domnul, Care a scos pe 
fiii lui Israel din ara cea de la 
miaz noapte i din toate rile în care-i 
izgonise»,  c  îi  voi  întoarce  în  ara  pe  
care le-am d ruit-o p rin ilor lor.  
16. Iat , voi trimite mul ime de pescari, 
zice Domnul, i-i vor pescui ; iar apoi voi 
trimite mul ime de vân tori, i-i vor vâna 
de prin to i mun ii, de pe toate dealurile i 
de prin cr turile stâncilor.  

Am. 4, 2. Mat. 4, 19; 13, 47.  
17. Pentru c  ochii Mei sunt asupra 
tuturor c ilor lor, care nu sunt ascunse de 
la  fa a  Mea,  i  nedreptatea  lor  nu  se  
ascunde privirilor Mele.  

Iov 34, 21. Pild. 5, 21. Ier. 32, 19.  
18. i le voi r spl ti mai întâi pentru 
nedreptatea lor i pentru îndoitul lor 

cat, pentru c  au spurcat ara Mea cu 
stârvurile groz viilor lor i cu urâciunile 
lor au umplut mo tenirea Mea».  

Is. 40, 2.  
19. Doamne, puterea mea, t ria mea i 
sc parea mea la vreme de necaz, la Tine 
vor veni popoarele de la marginile 

mântului i vor zice : «Numai 
minciun  au mo tenit p rin ii vo tri, idoli 
de er i, care nu sunt de nici un folos !»  

Is. 25, 4. Ier. 17, 17. Rom. 1, 25.  
20. «Poate oare omul s i fac  
dumnezei, care, de altfel, nici nu sunt 
dumnezei ? De aceea iat  le voi ar ta 
acum, le voi ar ta mâna Mea i puterea 
Mea i vor afla c  numele Meu este 
Domnul !»  

Is. 40, 19. Ier. 10, 3. În el. 13, 11.  
CAP. 17 
Pedeapsa celor r zvr ti i. Cinstirea 
zilei a aptea. 
1. «P catul lui Iuda este scris cu condei 
de fier, cu vârf de diamant este s pat pe 
lespedea inimii lor i pe coarnele 
jertfelnicelor lor.  

Is. 65, 6-7. Os. 13, 12.  
2. Ca de copiii lor î i aduc aminte de 
jertfelnicele lor i de locurile de jertf  de 
pe sub copacii verzi i de pe vârfurile 
dealurilor.  

Ier. 11, 13.  
3. Ierusalime, muntele Meu, câmpul, 
avu ia i toate comorile tale le voi da spre 
prad  ; voi da i locurile tale înalte din 
toate hotarele tale, pentru p catele tale.  

Ier. 15, 13.  
4. i tu prin tine însu i te vei lipsi de 
mo tenirea ta, pe care i-am dat-o Eu i te 
voi da în robie vr jma ilor t i, în ara pe 
care tu n-o tii, pentru c  ai aprins focul 
mâniei Mele i în veci va arde».  

Ier. 15, 14.  
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5. A a zice Domnul : «Blestemat fie 
omul care se încrede în om i î i face 
sprijin din trup omenesc i a c rui inim  
se dep rteaz  de Domnul.  

Ps. 117, 8. Pild. 29, 25. Is. 31, 1, 3.  
6. Acela va fi ca ierburile pustiului i nu 
va vedea când va veni binele, ci va locui 
în locurile arse ale pustiului, în p mânt 
neroditor i nelocuit.  

Is. 1, 30. Ier. 48, 6.  
7. Binecuvântat fie omul care 

jduie te în Domnul i a c rui n dejde 
este Domnul,  

Ps. 2, 11; 39, 6. Pild. 16, 20; 29, 25. Is. 30, 18.  
8. Deoarece acesta va fi ca pomul s dit 
lâng  ape, care- i întinde r cinile pe 
lâng  râu i nu tie când vine ar a ; 
frunzele lui sunt verzi, la timp de secet  
nu se teme i nu înceteaz  a rodi.  

Num. 24, 6. Ps. 1, 3.  
9. Inima omului este mai viclean  decât 
orice i foarte stricat  ! Cine o va 
cunoa te !  

Ps. 63, 6-7.  
10. Eu, Domnul, p trund inima i încerc 

runchii, ca s  r spl tesc fiec ruia dup  
ile lui i dup  roada faptelor lui.  
1 Reg. 16, 7. 1 Paral. 28, 9. Ps. 7, 9. Pild. 17, 3. Ier. 11, 

20; 20, 12. În el. 1, 6. Sir. 42, 23. Mat. 16, 27. Luc. 16, 15. 
1 Tes. 2, 4. Apoc. 2, 23.  

11. Prepeli a cloce te ou le pe care nu le-
a ouat ; a a este i cel ce câ tig  avu ie 
nedreapt , o las  la jum tatea zilelor sale 
i la sfâr itul s u se va trezi c  este un 

nebun».  
Ps. 38, 9.  

12. Tronul slavei, în at de la început, 
este locul sfin irii noastre.  

Ier. 14, 20.  
13. Tu, Doamne, e ti n dejdea lui Israel ! 
To i cei ce Te p sesc se vor ru ina, c  
Tu ai zis : «Cei ce se dep rteaz  de Mine 
vor  fi  scri i  pe  pulbere,  pentru  c  au  

sit pe Domnul, izvorul apei celei 
vii».  

14. Vindec -m , Doamne, i voi fi 
vindecat ; mântuie te-m i voi fi 
mântuit, c ci Tu e ti lauda mea !  

Ps. 72, 27. Ier. 2, 13; 14, 8. Os. 7, 1. Ioan 4, 14; 8, 6.  
15. Iat  acestea-mi zic ei : «Unde este 
cuvântul Domnului ? S  vin  !»  

Is. 5, 19. Iez. 12, 22.  
16. Eu nu te-am îndemnat totu i la mai 

u, nici n-am dorit ziua nenorocirii. Tu 
tii acestea ; i ce a ie it din gura mea e 

descoperit înaintea fe ei Tale.  
Iov 32, 21. 1 Cor. 4, 3.  

17. Nu fi pricin  de groaz  pentru mine, 
 Tu e ti n dejdea mea în ziua 

strâmtor rii.  
Ier. 16, 19.  

18. S  nu m  ru inez eu, ci s  se ru ineze 
ap torii mei ; ei s  tremure, dar s  nu 
tremur eu ! Adu asupra lor ziua necazului 
i zdrobe te-i cu zdrobire îndoit .  

Ier. 15, 15; 20, 11.  
19. A a mi-a zis Domnul :  «Du-te i  stai  
la poarta fiilor poporului, pe care intr  
regii lui Iuda, i pe care ies ei, i la toate 
por ile Ierusalimului,  

Is. 29, 21.  
20. i le spune : Regii lui Iuda i tot Iuda 
i to i locuitorii Ierusalimului, care intra i 

pe por ile acestea, asculta i cuvântul 
acesta :  
21. A a gr ie te Domnul : «P zi i-v  
sufletele i nu duce i sarcini în ziua de 
odihn , nici le b ga i pe por ile 
Ierusalimului ;  

Neem. 13, 15, 18. Ioan 5, 10.  
22. Nu scoate i sarcini din casele voastre 
în ziua odihnei i nu v  îndeletnici i cu 
nici  un  fel  de  munc ,  ci  sfin i  ziua  
odihnei, a a cum am poruncit Eu 

rin ilor vo tri,  
Ie . 20, 8. Iez. 20, 12.  

23. Care n-au ascultat i nu i-au plecat 
urechea, ci i-au învârto at neascultarea, 
ca s  nu îndeplineasc i s  nu ia 
înv tur .  

Ier. 7, 24.  
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24.  De  M  ve i  asculta,  zice  Domnul,  i  
nu ve i aduce sarcini pe por ile acestei 
cet i în ziua odihnei ; ci ve i sfin i ziua 
odihnei i nu v  ve i îndeletnici în acea zi 
cu nici o munc ,  

Is. 56, 2; 58, 13.  
25. Atunci pe por ile acestei cet i vor 
intra regi care ed pe scaunul lui David, 
în alai de care i de cai, ei i c peteniile 

tirii lor, oamenii din Iuda i locuitorii 
Ierusalimului ; i cetatea aceasta în veac 
va fi locuit .  

Ier. 22, 4.  
26. i vor veni din cet ile lui Iuda, din 
împrejurimile Ierusalimului i din 

mântul lui Veniamin, din es, din 
mun i i de la miaz zi, i vor aduce arderi 
de tot i jertfe, prinoase i t mâie i jertfe 
de mul umire în templul Domnului.  

Ier. 32, 44.  
27. Iar de nu M  ve i asculta ca s  sfin i 
ziua odihnei i s  nu duce i sarcini, când 
intra i pe por ile Ierusalimului în ziua 
odihnei, voi aprinde foc la por ile lui i 
va arde palatele Ierusalimului i nu se va 
stinge».  

Neem. 13, 18. Is. 1, 31. Ier. 21, 14. Iez. 20, 47. Os. 8, 14. 
Am. 5, 6.  

CAP. 18 
Vasul olarului i neascultarea 
poporului. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  

tre Ieremia i i-a zis :  
2.  «Scoal i  intr  în  casa  olarului  i  
acolo î i voi vesti cuvintele Mele !»  
3. i am intrat eu în casa olarului i iat  
acesta lucra cu roata i vasul pe care-l 

cea olarul din lut s-a stricat în mâna lui 
; dar olarul a f cut dintr-însul alt vas, 
cum a crezut c -i mai bine s -l fac .  

Sir. 38, 37.  
4. i a fost cuvântul Domnului iar i 

tre mine i mi-a zis : «Casa lui Israel, 
oare nu pot s  fac i Eu cu voi, ca olarul 
acesta, zice Domnul ?  

Rom. 9, 21.  

5. Iat , ce este lutul în mâna olarului, 
aceea sunte i i voi în mâna Mea, casa lui 
Israel !  

Is. 45, 9. În el. 15, 7. Rom. 9, 20-21.  
6. Dac  voi zice cândva despre un popor, 
sau despre un rege, c -l voi dezr cina, 
îl voi sf râma i-l voi pierde ;  

Ier. 1, 10.  
7. i dac  poporul acela, despre care am 
zis Eu acestea, se va întoarce de la faptele 
lui cele rele, atunci voi îndep rta r ul ce 
gândeam s -i fac.  

Ier. 4, 28; 26, 3, 19. Iez. 18, 21. Iona 3, 10. Fapt. 26, 20.  
8. Sau dac  voi zice despre un popor sau 
despre un rege c -l voi întocmi i-l voi 
înt ri,  
9. i dac  acela va face rele înaintea 
ochilor Mei i nu va asculta de glasul 
Meu, atunci voi schimba binele cu care 
voiam s -l fericesc.  
10. Spune deci b rba ilor lui Iuda i 
locuitorilor Ierusalimului : A a zice 
Domnul : Iat , Eu v  g tesc rele i 
uneltiri împotriva voastr . A adar s  se 
întoarc  fiecare de la calea lui cea rea ; 
îndrepta i-v  c ile i purt rile voastre !  

Ier. 7, 3; 25, 5; 35, 15. Mih. 2, 3. Iona 3, 8-9. Zah. 1, 4.  
11. Dar ei zic : «Este zadarnic ! Noi vom 
tr i dup  gândul nostru i ne vom purta 
fiecare dup  învârto area inimii noastre 
celei rele».  

Ier. 2, 25.  
12. De aceea, a a zice Domnul : 
«Întreba i popoarele : Auzit-a oare cineva 
asemenea lucru ? Lucruri peste m sur  de 
urâcioase a f cut fecioara lui Israel.  

Ier. 2, 10.  
13. P se te oare z pada Libanului 
stânca muntelui ? Ori seac  apele ce vin 
de departe i sunt reci i curg toare ?  
14. Poporul Meu îns  M-a p sit. 

mâiaz  idoli, s-a poticnit în c ile sale 
i a p sit c ile cele vechi, ca s  umble 

pe poteci i pe drumuri neb torite, ca 
i fac ara groz vie i batjocur  

ve nic ,  
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Ier. 2, 32; 6, 16.  
15. Încât tot cel ce va trece prin aceasta 

 se mire i s  clatine din cap.  
Ier. 19, 8; 49, 13; 50, 13.  

16. Îi voi spulbera înaintea vr jma ilor ca 
vântul  cel  de  la  r rit,  i  nu  fa a,  ci  
spatele îl voi întoarce spre ei în ziua 
necazului lor».  

Pild. 1, 26. Is. 24, 1. Ier. 4, 11; 32, 33.  
17. Zis-au ei : «Veni i s  uneltim 
împotriva lui Ieremia, c  nu va pieri legea 
din mâna preotului, nici sfatul de la 
în elept, nici cuvântul (lui Dumnezeu) de 
la prooroc. Veni i s -l biruim cu limba i 

 nu lu m aminte la cuvintele lui !  
Mal. 2, 7.  

18. Ia aminte la mine, Doamne, i auzi 
glasul potrivnicilor mei !  

Ier. 20, 12.  
19. Se cuvine oare a r spl ti cu r u 
pentru bine ? Ei îns  sap  groap  
sufletului meu. Adu- i aminte c  stau 
înaintea fe ei Tale, ca s  gr iesc bine de 
ei i ca s  abat de la ei mânia Ta.  

Fac. 44, 4. Ps. 7, 15; 108, 4. Mat. 22, 15.  
20. D  dar pe fiii lor la foamete i pune-i 
sub sabie ! Femeile lor s  fie f  copii i 

duve, b rba ii lor s  fie lovi i de moarte 
i tinerii lor s  fie uci i cu sabia în r zboi.  

Ps. 108, 8-9. Ier. 11, 22.  
21. Bocete s  se aud  prin casele lor, 
când f  de veste vei aduce o tiri asupra 
lor, c  sap  groap  ca s  m  prind i pe 
ascuns au întins curse pentru picioarele 
mele.  

Ps. 34, 7. Luc. 20, 20.  
22. Dar Tu, Doamne, tii tot ce uneltesc 
ei împotriva mea ca s  m  omoare ! Nu 
ierta nedreptatea lor i p catul lor nu-l 
terge dinaintea fe ei Tale ! Doboar -i 

înaintea Ta i lucreaz  împotriva lor la 
vremea mâniei Tale !  

Neem. 4, 5. Ps. 108, 13; 139, 5; 141, 4. Ier. 11, 19.  
CAP. 19 

Prevestirea d râm rii Ierusalimului. 
1. A a a zis Domnul : «Mergi i cump  
o oal  de lut de la olar ; ia cu tine pe cei 
mai b trâni din popor i din c peteniile 
preo ilor i ie i în valea Ben-Hinom, care 
este la Poarta Ol riei.  

Ier. 7, 31. Fapt. 21, 11.  
2. Acolo s  roste ti cuvintele pe care i le 
voi spune i s  zici :  
3.  «Regi  ai  lui  Iuda  i  locuitori  ai  
Ierusalimului, asculta i cuvântul 
Domnului ! A a gr ie te Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Iat  voi aduce a a 
strâmtorare asupra lacului acestuia, încât, 
auzind cineva, s -i iuie urechile,  

1 Reg. 3, 11. 4 Reg. 21, 12.  
4. Pentru c  M-au p sit, au înstr inat 
lacul acesta i t mâiaz  pe el al i 
dumnezei, pe care nu i-au cunoscut nici 
ei, nici p rin ii lor i nici regii lui Iuda ; 
au umplut locul acesta de sângele 
nevinova ilor i au f cut în imi pentru 
Baal, ca s  ard  pe fiii lor cu foc.  

4 Reg. 16, 3. Ier. 2, 13; 15, 6.  
5. Ei aduc ardere de tot pentru Baal, ceea 
ce Eu nu le-am poruncit, nici le-am gr it 
i ceea ce nici prin minte nu Mi-a trecut.  

Ier. 7, 18; 16, 18.  
6. De aceea iat  vin zile, zice Domnul, 
când  locul  acesta  nu  se  va  mai  chema  
Tofet sau valea fiilor lui Hinom, ci valea 
uciderii.  

Ier. 7, 31.  
7. Voi pierde cu des vâr ire pe Iuda i 
Ierusalimul în locul acesta i-i voi r pune 
cu sabia înaintea vr jma ilor lor i cu 
mâna celor ce caut  sufletul lor, i voi da 
trupurile lor spre hran  p rilor cerului 
i fiarelor p mântului.  

Ier. 7, 33.  
8. Voi face cetatea aceasta pustie i 
batjocur . Tot cel ce va trece prin ea se 
va mira i va fluiera a pustiu, v zând 
toate r nile ei.  

Lev 26, 32. Ier. 18, 15; 50, 13.  
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9. i-i voi osp ta cu carnea fiilor lor i cu 
carnea fiicelor lor ; i va mânca fiecare 
carnea aproapelui s u, fiind în 
împresurare i în strâmtorare, când îi vor 
strâmtora vr jma ii lor i cei ce vor s  le 
ia via a.  

Lev 26, 29. Deut. 28, 53. Plâng. 2, 20; 4, 10.  
10. Apoi s  spargi oala înaintea ochilor 

rba ilor acelora, care vor merge cu tine, 
i s  le zici :  

11. «Iat  ce zice Domnul Savaot : Voi 
sf râma poporul acesta i cetatea aceasta, 

a cum am sf râmat vasul olarului, care 
nu mai poate fi f cut la loc, i-i vor 
îngropa în Tofet din pricina lipsei de loc 
pentru îngropare.  

Ier. 7, 32.  
12. A a voi face cu locul acesta, zice 
Domnul, i cu locuitorii lui, i voi face 
cetatea aceasta ca Tofetul.  
13. i casele Ierusalimului i casele 
regilor lui Iuda vor fi necurate, ca 
Tofetul, pentru c  pe acoperi ul tuturor 
caselor s-aduce t mâie întregii o tiri 
cere ti i se s vâr esc turn ri în cinstea 
dumnezeilor str ini».  

4 Reg. 23, 12. Sof. 1, 5. Fapt. 7, 42.  
14. i s-a întors Ieremia din Tofet, unde-l 
trimisese Domnul s  prooroceasc , i a 
stat în curtea templului Domnului i a zis 

tre tot poporul :  
15. «A a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Iat  voi aduce 
asupra cet ii acesteia i asupra celorlalte 
cet i toate nenorocirile pe care le-am 
rostit împotriva ei, pentru c i-au 
învârto at inima i nu ascult  cuvintele 
Mele».  

Ie . 32, 9. Neem. 9, 17. Ier. 7, 26.  
CAP. 20 
Ieremia în temni . Plângerea lui. 
1. Auzind Pa hurr, fiul preotului Imer, 
care era supraveghetor în templul 
Domnului, c  Ieremia a profe it aceste 
cuvinte,  

1 Paral. 24, 14. 1 Ezd. 2, 37.  
2. A lovit Pa hurr pe Ieremia proorocul i 
l-a aruncat în temni a care se afla la 
poarta  cea  de  sus  a  lui  Veniamin,  în  
templul Domnului.  

3 Reg. 22, 24. 2 Paral. 18, 23. Ier. 37, 15. Evr. 11, 36.  
3. Dar a doua zi Pa hurr a dat drumul lui 
Ieremia  din  temni i  Ieremia  i-a  zis  :  
«Domnul nu te mai nume te Pa hurr 
(Noroc din toate p ile), ci Magor 
Misabib (Spaim  din toate p ile),  
4. Pentru c  a a zice Domnul : Iat , te voi 
face groaz i pentru tine însu i i pentru 
to i prietenii t i ; ace tia vor c dea de 
sabia vr jma ilor lor i ochii t i vor 
vedea aceasta. i pe tot Iuda îl voi da în 
mâinile regelui Babilonului, care-i va 
duce la Babilon i-i va lovi cu sabia.  

Ier. 21, 7.  
5. i toat  bog ia cet ii acesteia, toat  
agonisita  ei,  toate  cele  de  pre  ale  ei  i  
toate comorile regilor lui Iuda le voi da în 
mâinile vr jma ilor lor, care, jefuindu-le, 
le vor lua i le vor duce la Babilon.  

Ier. 15, 13.  
6. Iar tu, Pa hurr, cu to i cei ce tr iesc în 
casa ta, v  ve i duce în robie i, mergând 
la Babilon, vei muri acolo i acolo vei fi 
îngropat i tu i to i prietenii t i, c rora tu 
le-ai proorocit mincinos.  
7. Doamne, Tu m-ai aprins i iat  sunt 
înfl rat ; Tu e ti mai tare decât mine i 
ai biruit, iar eu în toate zilele sunt 
batjocorit i fiecare î i bate joc de mine ;  

Ier. 1, 5-8; 6, 10.  
8. C  de când vorbesc, sco ând strig te 
împotriva silniciei i rostind pustiirea, 
cuvântul Domnului s-a pref cut în ocar  
pentru mine i în batjocur  zilnic .  
9.  De  aceea  mi-am  zis  :  «Nu  voi  mai  
pomeni de El i nu voi mai gr i, în 
numele Lui !» Dar iat  era în inima mea 
ceva, ca un fel de foc aprins, închis în 
oasele mele, i eu m  sileam s -l înfrânez 
i n-am putut ;  

Iov 32, 18. Luc. 24, 32. 1 Cor. 9, 16-17.  
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10.  C  am  auzit  oc ri  de  la  mul i  i  
amenin ri din toate p ile, zicând : 
«Pârâ i-l i-l vom pârî i noi !» To i cei 
ce tr iau în pace cu mine, m  pândesc s  
vad  nu cumva m  voi poticni, i ziceau : 
«Poate va c dea i-l vom birui i ne vom 

zbuna pe el !»  
11. Dar Domnul este cu mine, ca un 
ap tor puternic. De aceea prigonitorii 
mei se vor poticni i nu vor birui ; se vor 
face de ru ine, pentru c  n-au izbutit ; 
ocara lor va fi ve nic i niciodat  nu se 
va uita.  

Ier. 17, 18; 23, 40.  
12. Doamne al puterilor, Cel ce cercetezi 
cu dreptate i p trunzi r runchii i 
inimile, f -m  s  v d r zbunarea Ta 
asupra lor, c ie i-am încredin at pricina 
mea !  

Ier. 11, 20. În el. 1, 6. Luc. 16, 15.  
13. Cânta i Domnului ! L uda i pe 
Domnul, c ci El izb ve te sufletul celui 
împilat din mâna f torilor de rele.  
14. Blestemat  fie ziua în care m-am 

scut, ziua în care m-a n scut maic -
mea s  nu fie binecuvântat .  

Iov 3, 3; 10, 18.  
15. Blestemat fie omul care a adus tat lui 
meu veste i a zis : « i s-a n scut fiu», i 
s-a bucurat mult de aceasta.  
16. Întâmple-se omului aceluia ceea ce s-
a întâmplat cet ilor pe care le-a d râmat 
Domnul i nu le-a cru at ! S  aud  el 
diminea a bocet i la amiaz  tânguire 
mare,  

Fac. 19, 24-25.  
17. C  nu m-a ucis chiar din pântece, ca 
mama  mea  s -mi  fi  fost  mormânt  i  
pântecele ei s  fi r mas ve nic îns rcinat.  
18. Pentru ce am ie it eu din pântece, ca 

 v d suferin i durere i ca zilele mele 
 se sfâr easc  în ru ine ?»  

Iov 3, 11.  
CAP. 21 

Sedechia cere sfat lui Ieremia, care 
veste te robia Ierusalimului. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  

tre Ieremia, când a trimis regele 
Sedechia la el pe Pa hurr, fiul lui 
Malchia, i pe Sofonie, fiul preotului 
Maaseia, ca s -i zic  :  

1 Paral. 24, 9.  
2. «Întreab  pentru noi pe Domnul, c  
Nabucodonosor, regele Babilonului, ne 
face r zboi. Poate c  va face Domnul cu 
noi  ceva  în  felul  minunilor  Lui,  ca  s  se  
dep rteze de la noi».  
3. Iar Ieremia le-a r spuns : «A a s  
spune i lui Sedechia :  
4. Domnul Dumnezeul lui Israel a a zice 
: «Iat , voi întoarce înapoi armele de 

zboi, care sunt în mâinile voastre i cu 
care v  lupta i cu regele Babilonului i cu 
Caldeii, care v  împresoar  pe din afar  
de ziduri, i le voi aduna în mijlocul 
cet ii acesteia ;  
5. i voi lupta i Eu Însumi împotriva 
voastr  cu mâna întins i cu bra  
puternic, cu mânie, cu urgie i cu mult  
furie.  

Ie . 6, 6. Deut. 5, 15.  
6. i voi lovi pe cei ce tr iesc în cetatea 
aceasta de la oameni pân  la animale i 
vor muri de cium  cumplit .  
7. Iar dup  aceea, zice Domnul, pe 
Sedechia, regele lui Iuda, pe slugile lui, 
pe popor i pe cei ce au r mas în cetatea 
aceasta pe urma ciumei, a sabiei i a 
foametei, îi voi da în mâinile lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i în 
mâinile vr jma ilor lor i în mâinile celor 
ce vor s  le ia via a ; i acela îi va lovi cu 
ascu ul sabiei i nu-i va cru a, nici se va 
îndura s -i miluiasc .  

Ie . 4, 19. Ier. 20, 4; 34, 2.  
8. Iar poporului acestuia spune-i : A a 
zice Domnul : Iat , v  pun înainte calea 
vie ii i calea mor ii :  

Deut. 30, 15, 19. Sir. 15, 16-17.  
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9. Cine va r mâne în cetatea aceasta, 
acela va muri de sabie i de foamete i de 
cium  ; iar cine va ie i i se va preda 
Caldeilor, care v  împresoar , acela va 
tr i i va fi luat ca prad ,  

Ier. 38, 2; 45, 5.  
10. C  Eu Mi-am întors fa a împotriva 
cet ii acesteia, zice Domnul, în r u, nu 
în bine ; i va fi dat  în mâinile regelui 
Babilonului, care o va arde cu foc.  

Lev 17, 10. Ier. 32, 29; 34, 2.  
11. Iar casei regelui Sedechia s -i spui : 
Asculta i cuvântul Domnului !  
12. Casa lui David, a a zice Domnul : 
Face i judecat  dis-de-diminea i 
sc pa i pe cel asuprit din mâna 
asupritorului, pentru ca s  nu izbucneasc  
mânia Mea ca focul i pentru ca s  nu se 
aprind  din pricina faptelor voastre cele 
rele, a a încât nimeni s  n-o sting .  

Is. 58, 6. Ier. 4, 4; 22, 3.  
13. Cetate a v ii i stânc  din câmp, iat  
sunt  împotriva  ta,  zice  Domnul  !  O,  voi,  
care zice i : «Cine se va ridica împotriva 
noastr i cine va intra în s la ul nostru 
?»  

Ier. 49, 4. Iez. 11, 15.  
14. Iat , sunt împotriva voastr  ! Dar Eu 

 voi pedepsi dup  roadele faptelor 
voastre, zice Domnul, i voi aprinde foc 
în p durea voastr i voi mistui totul 
împrejurul ei».  

Ier. 17, 27; 22, 7.  
CAP. 22 
Prezicere împotriva împ iei lui 
Iuda. 
1. A a a zis Domnul : «Coboar -te în 
casa regelui lui Iuda i roste te cuvintele 
acestea i zi :  
2. Regele lui Iuda, cel ce ezi pe scaunul 
lui David, ascult  cuvântul Domnului i 
tu  i  slugile  tale  i  poporul  t u,  care  
intra i pe por ile acestea !  
3. A a zice Domnul : Face i judecat i 
dreptate i scoate i pe cel asuprit din 

mâna asupritorului, nu asupri i i nu 
împila i pe str in, pe orfan i pe v duv i 
sânge nevinovat s  nu v rsa i în locul 
acesta !  

Ie . 22, 21. Ier. 21, 12.  
4. C ci, de ve i împlini cuvântul acesta, 
vor intra pe por ile casei acesteia regii cei 
ce ed în locul lui David, pe scaunul lui, 
i umbl  în care i pe cai, vor intra i ei i 

slugile lor i poporul lor.  
Ier. 17, 25.  

5. Iar de nu ve i asculta cuvintele acestea, 
 jur pe Mine Însumi, zice Domnul, c  

aceast  cas  va ajunge pustie.  
Mat. 23, 38.  

6. De aceea, a a zice Domnul casei 
regelui  lui  Iuda  :  Galaad  Îmi  e ti  i  vârf  
de Liban, dar te voi face pustietate i 
cet i nelocuite.  
7. i voi g ti împotriva ta pierz tori, care 
vor avea fiecare arma sa i vor t ia cei 
mai frumo i cedri ai t i i-i vor arunca în 
foc.  

Is. 13, 3; 37, 24. Ier. 21, 14.  
8. Multe popoare vor trece prin cetatea 
aceasta i vor zice unii c tre al ii : 
«Pentru ce a f cut Domnul a a cu aceast  
cetate mare ?»  

Deut. 29, 24-25. 3 Reg. 9, 8-9. 2 Paral. 7, 21.  
9. i li se va r spunde : «Pentru c  
locuitorii ei au p sit leg mântul 
Domnului Dumnezeului lor, s-au închinat 
la al i dumnezei i au slujit acelora».  
10. Nu plânge i dup  mort i nu-l boci i, 
ci plânge i amar dup  cel dus în robie, c  
acela nu se va mai întoarce i nu î i va 
mai vedea ara sa de na tere ;  
11. C ci a a zice Domnul despre alum, 
fiul lui Iosia, regele lui Iuda, care a 
domnit dup  tat l s u, Iosia, i care a ie it 
din locul acesta : «Nu se va mai întoarce 
acolo,  

4 Reg. 23, 31.  
12. Ci va muri în locul acela unde a fost 
dus rob i nu va mai vedea p mântul 
acesta.  
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4 Reg. 23, 34.  
13. Vai de cel care î i zide te casa din 
nedreptate i î i face înc peri din 

delegi, care sile te pe aproapele s u 
-i lucreze degeaba i nu-i d  plata lui,  

Lev 19, 13. Mih. 3, 10. Avd. 1, 3. Avac. 2, 9.  
14. i care zice : «Am s -mi fac cas  
mare i od i înc toare, am s  fac 
ferestre, am s  le c ptu esc cu cedru i 
am s  le vopsesc cu ro u !  
15. Ai ajuns tu, oare, rege ca s  te f le ti 
cu palate cl dite din lemn de cedru ? 
Tat l t u n-a mâncat oare i n-a b ut ? 
Israel a f cut judecat i dreptate i de 
aceea i-a fost bine.  
16.  El  a  judecat  pricina  s racului  i  a  
nenorocitului i de aceea i-a fost bine. 
Oare nu aceasta înseamn  a M  cunoa te 
pe Mine ? - zice Domnul.  

Ier. 9, 24. 1 Ioan 2, 4.  
17. Inima ta îns i ochii t i caut  numai 
la lucrul t u i la v rsarea sângelui 
nevinovat ; caut  s  fac  numai împilare 
i silnicie.  

Ier. 26, 23.  
18. De aceea, a a zice Domnul despre 
Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda : 
«Nu-l  vor  plânge,  zicând  :  «Vai,  fratele  
meu !»  sau :  «Vai,  sora  mea !»  Nu-l  vor  
plânge, zicând : «Vai, doamne !» sau : 
«Vai, cinstea ta !»  

3 Reg. 13, 30. Ier. 16, 6.  
19. Ci el va fi îngropat ca un asin ; îl vor 
târî i-l vor arunca departe peste por ile 
Ierusalimului.  

Ier. 36, 30.  
20. Urc -te pe Liban i strig , înal i 
glasul de pe Vasan i strig  de pe 
Abarim, c  s-au zdrobit to i prietenii t i.  

Ier. 14, 18; 30, 14.  
21.  În  vremea  prop irii  tale  Eu  i-am  
gr it,  dar  tu  ai  zis  :  «Nu  ascult  !»  A a  a  
fost purtarea ta chiar din tinere ea ta i n-
ai ascultat glasul Meu.  

Ier. 2, 20; 5, 23; 11, 7-8.  

22. Pe to i p storii t i îi va împr tia 
vântul, iar prietenii t i se vor duce în 
robie. Atunci vei fi ru inat i batjocorit 
pentru toate faptele tale cele rele.  

Ier. 5, 13. Os. 12, 2-3.  
23. O, cel ce locuie ti pe Liban i- i faci 
cuibul în cedri, cum vei geme tu, când te 
vor ajunge chinurile ca durerile femeii ce 
na te !  

Ier. 4, 31; 6, 24; 22, 14. Sir. 48, 21.  
24. Precum e adev rat c  Eu tr iesc, a zis 
Domnul, tot a a este de adev rat c  dac  
Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, 
ar fi inel la mâna Mea cea dreapt , apoi i 
de acolo l-a  smulge.  

4 Reg. 24, 6. Cânt. 8, 6. Ag. 2, 23.  
25. i te voi da în mâinile celor ce vor s -
i ia via a i în mâinile celor de care tu te 

temi, în mâinile lui Nabucodonosor, 
regele Babilonului, i în mâinile 
Caldeilor ;  
26. i te voi arunca pe tine i pe mama ta, 
care te-a n scut, în .ar  str in , unde nu 
v-a i n scut  

4 Reg. 24, 11-12.  
27. i ve i muri acolo ; iar în p mântul 
unde va dori sufletul vostru s  se 
întoarc , nu v  ve i mai întoarce».  

Ier. 44, 14.  
28. Au doar  acest om, Iehonia, este 

ptur  blestemat i lep dat  ? Sau este 
vas netrebnic ? Pentru ce sunt arunca i, el 
i neamul lui, i înc  într-o ar  pe care ei 

n-o tiau ?  
4 Reg. 24, 15. Os. 8, 8.  

29. O, ar , ar , ar , ascult  cuvântul 
Domnului !  
30. A a zice Domnul : «Scrie i pe omul 
acesta ca lipit de copii, ca om nenorocit 
în zilele sale, pentru c  nimeni din 
neamul lui nu va mai edea pe tronul lui 
David i s  domneasc  peste Iuda !»  

Iez. 24, 2.  
CAP. 23 
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Pedeaps  asupra p storilor 
necredincio i i a profe ilor mincino i. 
1. «Vai de p rin ii care pierd i împr tie 
oile turmei Mele, zice Domnul.  

Iez. 34, 3. Zah. 11, 17. Ioan 10, 8.  
2. De aceea, a a zice Domnul Dumnezeul 
lui Israel c tre p storii care pasc pe 
poporul Meu : A i risipit oile Mele i le-

i împr tiat i nu le-a i p zit ; de aceea, 
 voi pedepsi pentru faptele voastre cele 

rele, zice Domnul.  
3. i voi aduna r ele turmei Mele 
din toate rile prin care le-am risipit, le 
voi întoarce la staulele lor i vor na te i 
se vor înmul i.  

Deut. 30, 3. Ier. 29, 14. Iez. 11, 17. Luc. 1, 54.  
4. Voi pune peste acestea p stori, care le 
vor pa te i ele nu se vor mai teme, nici 
se vor mai speria,  nici se vor mai pierde, 
zice Domnul.  

Ps. 22, 1. Is. 40, 11. Ier. 3, 15. Iez. 34, 12.  
5. Iat  vin zile, zice Domnul, când voi 
ridica lui David Odrasl  dreapt i va 
ajunge rege i va domni cu în elepciune ; 
va face judecat i dreptate pe p mânt.  

Is. 4, 2; 32, 1. Ier. 33, 15. Iez. 34, 23. Dan. 9, 24. Zah. 3, 
8; 6, 12. Luc. 1, 32, 33, 78; 24, 27. Ioan 1, 45. Fapt. 26, 6. 

1 Cor. 1, 30.  
6. În zilele Lui, Iuda va fi izb vit i Israel 
va tr i în lini te ; iat  numele cu care-L 
voi numi : «Domnul-dreptatea-noastr  !»  

Deut. 33, 28. Is. 45, 25; 53, 11. Ier. 33, 16. Luc. 1, 70.  
7. De aceea, vor veni zilele, zice Domnul, 
când  nu  se  va  mai  zice  :  «Viu  este  
Domnul, Care a scos pe fiii lui Israel din 
ara Egiptului»,  

Ier. 16, 14.  
8. Ci : «Viu este Domnul, Care a scos i a 
adus neamul casei lui Israel din ara de la 
miaz noapte i din toate rile în care îi 
risipise i vor tr i în p mântul acesta».  
9.  Despre  prooroci  :  «Mi se  sfâ ie  inima 
în mine i toate oasele mi se cutremur  ; 
sunt ca un om beat, ca omul biruit de vin, 
pentru Domnul i pentru cuvintele Lui 
cele sfinte ;  

10. Pentru c  s-a umplut ara de 
desfrâna i i pentru c  plânge ara sub 
blestem ; uscatu-s-au p unile în step  ; 
inta alerg turii lor este f delegea i 
ara lor este nedreptatea.  

Ier. 5, 7; 9, 2; 12, 4.  
11. C  profetul i preotul sunt 
necredincio i ; i pân i în casa Mea am 

sit r utatea lor, zice Domnul.  
12. De aceea, calea lor le va fi ca locurile 
lunecoase în întuneric ; vor fi îmbrânci i 
i vor c dea acolo, c ci voi aduce asupra 

lor nenorocirea în anul când îi voi 
pedepsi, zice Domnul.  

Ier. 13, 16.  
13. i în proorocii Samariei am v zut 
nebunie, c ci au profe it în numele lui 
Baal i au dus în r cire pe poporul Meu 
Israel.  
14. Dar în proorocii Ierusalimului am 

zut groz vii : ace tia fac desfrânare i 
umbl  cu minciuni, ajut  mâinile 

torilor de rele, ca nimeni s  nu se 
întoarc  de la necredin a sa ; to i sunt 
pentru Mine ca Sodoma, i locuitorii lui 
ca Gomora.  

Is. 1, 9; 28, 15. Ier. 5, 30. Iez. 13, 22.  
15. De aceea, a a zice Domnul Savaot 
despre prooroci : Iat , îi voi hr ni cu 
pelin i le voi da s  bea ap  cu fiere, c  
de la profe ii Ierusalimului s-a întins 
necredin a în toat ara.  

Ier. 9, 15. Plâng. 3, 15.  
16.  A a  zice  Domnul  Savaot  :  «Nu  
asculta i cuvintele proorocilor, care v  
profe esc, c  v  în eal , povestindu-v  
închipuirile inimii lor, i nimic din cele 
ale Domnului.  

Ier. 27, 9; 29, 9. Mat. 7, 15.  
17. Necontenit gr iesc ei celor ce M  
dispre uiesc : «Domnul, a zis c  va fi 
pace peste voi». i tuturor celor care 
urmeaz  inima lor învârto at  le zic : 
«Nici un r u nu va veni asupra voastr  !»  

Ier. 6, 14. Iez. 13, 10. Zah. 10, 2.  
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18. C  cine a luat parte la sfatul 
Domnului, ca s  vad i s  aud  cuvântul 
Lui ? Sau cine a luat aminte la cuvântul 
Lui ca s -l vesteasc  ?  

Iov 15, 8. Is. 40, 13. Rom. 11, 34.  
19. Iat  vine furtuna Domnului cu iu ime, 
vine furtun  mare i va c dea peste 
capetele necredincio ilor.  

Ps. 10, 6. Ier. 30, 23. Rom. 2, 8.  
20. Mânia Domnului nu se va potoli pân  
nu va împlini i va înf ptui planurile 
inimii Sale, i în zilele ce vin ve i pricepe 
aceasta l murit.  

Ier. 30, 24.  
21. N-am trimis Eu pe proorocii ace tia, 
ci au alergat ei singuri ; Eu nu le-am 
spus, ci au profe it ei de la ei.  

Ier. 14, 14; 27, 15; 29, 9. Luc. 21, 8.  
22. Au luat ei parte la sfatul Meu ? 
Atunci s  vesteasc  cuvintele Mele 
poporului Meu, s  fac  s  se întoarc  
oamenii de la calea lor rea i de la faptele 
lor cele rele.  

Is. 53, 11.  
23. Au doar  Eu numai de aproape sunt 
Dumnezeu, zice Domnul, iar de departe 
nu mai sunt Dumnezeu ?  
24. Poate oare omul s  se ascund  în loc 
tainic, unde s  nu-l v d Eu, zice Domnul 
? Au nu umplu Eu cerul i p mântul, zice 
Domnul ?  

Iov 34, 21. Ps. 138, 6-10. Is. 2, 10. Am. 9, 2. Sir. 23, 27. 
Evr. 4, 13.  

25. Am auzit ce zic proorocii care 
profe esc minciun  în numele Meu. Ei zic 
: «Am visat, am v zut în vis».  

Ier. 5, 31; 14, 14.  
26. Pân  când proorocii ace tia vor spune 
minciuni i vor vesti în el toria inimii lor 
?  
27. Cred ei cu visele lor, pe care i le 
povestesc unul altuia, s  fac  uitat, 
poporului Meu, numele Meu, a a cum au 
uitat p rin ii lor numele Meu pentru Baal 
?  

Jud. 3, 7.  

28. Proorocul care a v zut vis, 
povesteasc -l ca vis, iar cel ce are 
cuvântul Meu, acela s  spun  cuvântul 
Meu adev rat. Ce leg tur  poate fi între 
pleav i gr untele de grâu curat, zice 
Domnul ?  

3 Reg. 22, 14. 1 Petr. 4, 11.  
29. Cuvântul Meu nu este el, oare, ca un 
foc, zice Domnul, ca un ciocan care 
sf râm  stânca ?  

Sir. 48, 1. Luc. 24, 32. Apoc. 11, 5.  
30. De aceea iat  Eu, zice Domnul, sunt 
împotriva proorocilor care fur  cuvântul 
Meu unul de la altul.  

Deut. 18, 20. Ier. 14, 15.  
31. Deoarece Eu, zice Domnul, sunt 
împotriva proorocilor care vorbesc cu 
limba lor, dar zic : «El a spus».  

Deut. 18, 21-22. Iez. 13, 6; 22, 28.  
32. Tot Eu, zice Domnul, sunt împotriva 
proorocilor care spun visuri mincinoase, 
care le povestesc pe acestea i duc pe 
poporul Meu la r cire cu am girile lor 
i  cu  lingu irile  lor,  de i  Eu  nu  i-am  

trimis, nici le-am poruncit ; ei nu aduc 
nici un folos poporului acestuia, zice 
Domnul.  

Iez. 14, 9. Sof. 3, 4.  
33. Deci, de te va întreba poporul acesta, 
sau vreun prooroc, sau vreun preot : 
«Care este amenin area Domnului ?» S  
le spui : «Ce amenin are ? Am s  v  
înl tur», zice Domnul.  

Iez. 12, 9.  
34. Iar dac  un prooroc sau preot, sau 
poporul va zice : «Este amenin area 
Domnului», voi pedepsi pe omul acela i 
casa lui.  
35. A a s  zice i unul c tre altul i frate 

tre frate : «Ce-a r spuns Domnul ?» 
sau : «Ce-a zis Domnul ?»  
36. Iar cuvântul acesta : «Amenin are de 
la Domnul», de-acum s  nu-l mai 
întrebuin i, c  amenin are va fi unui 
astfel de om cuvântul lui, pentru c  
strica i cuvintele Domnului celui viu, 
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cuvintele Domnului Savaot, cuvintele 
Dumnezeului nostru.  
37. A a s  zici proorocului : «Ce a 

spuns Domnul ?», sau : «Ce a zis 
Domnul ?»  
38. i de ve i mai zice : «Amenin are de 
la Domnul», apoi a a zice Domnul : 
Pentru c  spune i acea vorb  : 
«Amenin are de la Domnul» când Eu am 
trimis s  vi se spun  : Nu mai zice i 
«Amenin are de la Domnul»,  
39. De aceea, iat  v  voi uita cu totul i 

 voi p si, i cetatea aceasta, pe care 
v-am dat-o vou i p rin ilor vo tri, o voi 
lep da de la fa a Mea,  
40. i voi pune asupra voastr  ocar i 
necinste ve nic  care nu se vor uita».  

Ier. 20, 11.  
CAP. 24 
Cele dou  co uri cu smochine i soarta 
viitoare a poporului. 
1. Dup  ce Nabucodonosor, regele 
Babilonului, a luat din Ierusalim robi pe 
Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda 
i pe c peteniile lui Iuda cu lemnarii i cu 

fierarii i i-a dus la Babilon, mi-a ar tat 
Domnul vedenia aceasta : Iat  erau dou  
co uri cu smochine, a ezate înaintea 
templului Domnului :  

4 Reg. 24, 12-14.  
2. Un co  era cu smochine foarte bune, 
cum sunt smochinele v ratice, iar cel lalt 
co  era cu smochine foarte rele, care, de 
rele ce erau, nici nu se puteau mânca.  
3. Atunci mi-a zis Domnul : «Ce vezi tu, 
Ieremia ?» i eu am zis : «Smochine ! 
Smochinele cele bune sunt foarte bune, 
iar cele rele sunt foarte rele, încât nu se 
pot mânca de rele ce sunt».  
4. i a fost iar i cuvântul Domnului 

tre mine i mi-a zis :  
5. «A a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel : Ca pe aceste smochine bune, a a 
voi privi cu bun voin  pe cei ai lui Iuda, 

du i  în  robie,  pe  care  i-am  trimis  din  
locul acesta în ara Caldeilor.  
6. i-Mi întorc ochii Mei asupra lor, spre 
binele lor, i-i voi întoarce în ara aceasta 
i nu-i voi nimici, ci-i voi zidi ; nu-i voi 

smulge, ci-i voi s di ;  
Ier. 32, 41; 42, 10; 45, 4.  

7. Le voi da inim  ca s  M  cunoasc  pe 
Mine c  Eu sunt Domnul i ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul 
lor, c  se vor întoarce la Mine cu toat  
inima lor».  

Deut. 30, 6. Ier. 30, 22; 31, 1, 33; 32, 38-39. Iez. 11, 19. 
Evr. 8, 10.  

8. Despre smochinele rele care, de rele ce 
sunt, nu se pot mânca, zice Domnul : A a 
voi face s  ajung  Sedechia, regele lui 
Iuda, c peteniile lui i restul 
Ierusalimului, cei care au r mas în ara 
aceasta i cei care tr iesc în ara Egiptului 
;  

Ier. 29, 17.  
9.  Îl  voi  face  pricin  de  groaz ,  o  
nenorocire pentru toate regatele 

mântului, ca s  fie de ocar i de pild , 
de batjocur i blestem prin toate locurile 
pe unde-i voi izgoni.  

Deut. 28, 25, 37. 4 Reg. 22, 19. Ps. 43, 14-15. Ier. 15, 4.  
10.  i  voi  trimite  asupra  lor  sabie,  
foamete i cium , pân  vor pieri din ara 
pe care le-o d dusem lor i p rin ilor 
lor».  

Ier. 44, 13. Iez. 6, 12; 14, 21.  
CAP. 25 
Robia Babilonului i pedeapsa tuturor 
neamurilor. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  c tre  Ieremia  
pentru tot poporul iudeu, în anul al 
patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, 
regele lui Iuda sau în anul întâi al lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului  
2. Pe care cuvânt l-a rostit proorocul 
Ieremia c tre tot poporul iudeu i c tre 
to i locuitorii Ierusalimului :  
3. «De la anul al treisprezecelea al lui 
Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, i 
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pân  în ziua aceasta - timp de dou zeci i 
trei de ani - a fost cuvântul Domnului 

tre mine. i eu de diminea a pân  seara 
v-am vorbit, dar voi n-a i ascultat.  
4. Trimis-a Domnul la noi necontenit pe 
to i robii S i prooroci i voi n-a i ascultat, 
nici v-a i plecat urechea ca s -i asculta i.  

2 Paral. 36, 14. Ier. 7, 25; 29, 19; 44, 4.  
5. Vi s-a zis : S  se întoarc  fiecare de la 
calea sa cea rea i de la faptele sale cele 
urâte, i ve i tr i în ara pe care Domnul a 
dat-o vou i p rin ilor vo tri  din veac în 
veac.  

4 Reg. 17, 13. Ier. 18, 10; 35, 15. Iona 3, 8.  
6. i s  nu umbla i dup  al i dumnezei, ca 

 le sluji i i s  v  închina i lor, i s  nu 
 mânia i cu faptele mâinilor voastre, i 

nu v  voi face nici un fel de r u.  
Deut. 8, 19; 11, 28. Ier. 7, 6.  

7.  Voi  îns  nu  M-a i  ascultat,  zice  
Domnul, ci M-a i mâniat cu faptele 
mâinilor voastre, spre r ul vostru.  
8. De aceea, a a zice Domnul Savaot : 
Pentru c  n-a i ascultat cuvintele Mele,  
9. Iat , voi trimite s  aduc  toate 
neamurile de la miaz noapte, zice 
Domnul ; i voi trimite la 
Nabucodonosor, regele Babilonului, 
robul Meu, ca s  le aduc  împotriva 
acestei ri i a locuitorilor ei i împotriva 
tuturor neamurilor dimprejur pe care le 
voi pustii, le voi însp imânta, le voi face 
de râs i de ocar  ve nic .  

4 Reg. 17, 23. Ier. 27, 6. Apoc. 14, 10.  
10. Nu vor mai putea avea glas de 
bucurie i glas de veselie, glasul mirelui 
i glasul miresei, uruitul pietrelor de 

moar i lumina sfe nicului.  
Is. 24, 8. Ier. 7, 34. Bar. 2, 23.  

11. Toat ara aceasta va fi pustiit i 
jefuit  ; popoarele acestea vor sluji 
regelui Babilonului aptezeci de ani.  
12. Iar când se vor împlini aptezeci de 
ani, voi pedepsi pe regele Babilonului i 
pe poporul acela, zice Domnul, pentru 

necredin a lor, i ara Caldeilor o voi 
pedepsi i o voi face pustie pentru 
totdeauna.  
2 Paral. 36, 21-22. 1 Ezd. 1, 1. Is. 14, 23. Ier. 29, 10. Dan. 

5, 30; 6, 1; 9, 2.  
13. Voi împlini asupra rii acesteia toate 
cuvintele Mele pe care le-am rostit 
împotriva ei ; tot ce-i scris în cartea 
aceasta i ceea ce Ieremia a proorocit 
împotriva tuturor neamurilor.  
14. Pentru c i pe ele le vor robi multe 
popoare i regi mari i le voi r spl ti 
dup  purtarea lor i dup  faptele mâinilor 
lor.  

Ier. 27, 7.  
15. C  a a mi-a zis Domnul Dumnezeul 
lui Israel : «Ia din mâna Mea cupa 
aceasta cu vinul urgiei i adap  cu ea 
toate popoarele la care te voi trimite ;  

Is. 51, 17. Avd. 1, 16. Apoc. 16, 19.  
16. Acelea vor bea i se vor cl tina i vor 
înnebuni la vederea sabiei pe care o voi 
trimite asupra lor !»  

Naum 3, 11.  
17. i am luat cupa din mâna Domnului 
i am dat s  bea tuturor neamurilor, la 

care m-a trimis Domnul.  
18. Ierusalimului i cet ilor lui Iuda, 
regilor lui i c peteniilor lui, spre pustiire 
i groaz , spre batjocur i blestem, 

precum se i vede ast zi ;  
Is. 51, 21. Ier. 29, 22; 42, 18.  

19. Lui Faraon, regele Egiptului, 
slujitorilor lui, c peteniilor lui i 
întregului popor al lui ;  

Ier. 46, 2.  
20. La toat  Arabia, tuturor regilor rii 

, tuturor regilor rii Filistenilor, 
Ascalonului, Gazei, Ecronului i 

elor din A dod ;  
21. Edomului, Moabului i fiilor lui 
Amon ;  

Ier. 48, 1.  
22. Tuturor regilor Tirului, tuturor regilor 
Sidonului i regilor insulelor care sunt 
dincolo de mare :  
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23. Dedanului i Temei, Buzului i 
tuturor care- i rad tâmplele ;  

Lev 19, 27. Ier. 9, 26. Iez. 27, 15.  
24. Tuturor regilor Arabiei i tuturor 
regilor popoarelor amestecate, care 
locuiesc în pustiu ;  
25. Tuturor regilor Zimrei, tuturor regilor 
Elamului i tuturor regilor Mediei ;  

Ier. 49, 34.  
26. Tuturor regilor de la miaz noapte, de 
aproape sau de departe, unora i altora, i 
tuturor regatelor lumii, care se afl  pe 
fa a p mântului ; iar regele acului va 
bea dup  ei.  

Ier. 51, 41.  
27. i s  le zici : «A a zice Domnul 
Savaot, Dumnezeul lui Israel : Be i i v  
îmb ta i, v rsa i i c de i i nu v  ridica i 
la  vederea  sabiei  pe  care  o  trimit  Eu  
asupra voastr  !»  
Is. 51, 21. Ier. 51, 7. Avd. 1, 16. Naum 3, 11. Avac. 2, 16.  

28. Iar de nu vor vrea s  ia cupa din mâna 
ta, ca s  bea, s  le zici :  
29.  «A a  gr ie te  Domnul  Savaot  :  
Trebuie s  be i numaidecât, pentru c  
încep s  aduc nenorocire asupra cet ii 
acesteia, peste care s-a chemat numele 
Meu. S  r mâne i voi nepedepsi i ? Nu, 
nu ve i r mâne nepedepsi i, c ci voi 
chema sabie asupra tuturor celor ce 
locuiesc pe p mânt», zice Domnul 
Savaot.  

Is. 48, 2. 1 Petr. 4, 17.  
30. De aceea prooroce te asupra lor toate 
cuvintele acestea i le zi : «Domnul va 
striga cu putere de sus i din loca ul 
sfin eniei Sale Î i va ridica glasul S u ; va 
striga cu putere împotriva p unii Sale ; 
va striga, ca cei ce calc  în teasc, tuturor 
celor ce locuiesc pe p mânt.  

Os. 11, 10. Am. 1, 2. Ioil 4, 16.  
31. Zgomotul va ajunge pân  la marginea 

mântului, c ci Domnul deschide 
procesul neamurilor ; intr  la judecat  cu 
tot trupul i pe cei nelegiui i îi va da 
sabiei», zice Domnul.  

Ioil 4, 2. Sof. 3, 8. Apoc. 19, 15.  
32. A a zice Domnul Savaot : «Iat  
nenorocirea se întinde de la neam la 
neam i vijelie mare se ridic  de la 
marginile p mântului.  
33. i în ziua aceea, cei lovi i de Domnul 
vor z cea de la un cap t la cel lalt al 

mântului i nu vor fi boci i, nici nu vor 
fi aduna i i îngropa i, ci vor sta ca 
gunoiul pe fa a p mântului :  

Is. 34, 2-3; 66, 16. Ier. 7, 33; 16, 4. Apoc. 11, 8.  
34. Plânge i, p stori, i suspina i i 

li i-v  în cenu , st pâni ai turmei, c  
s-au împlinit zilele, ca s  fiii junghia i i 
împr tia i.  

Is. 65, 12. Zah. 11, 3.  
35. Atunci ve i c dea ca berbecii ale i. 
Nu va fi ad post pentru p stori, nici 
sc pare pentru st pânii turmei.  
36. Asculta i strig tul p storilor i urletul 
st pânilor turmei, c  Domnul a pustiit 

unea lor.  
37. i câmpiile cele pa nice sunt pustiite 
de urgia mâniei Domnului.  
38. P situ- i-a el loca ul s u, ca un leu, 
i ara lor s-a pustiit de urgia pustiitorului 
i de mânia aprins  a Domnului».  

CAP. 26 
Proorocie despre surparea 
Ierusalimului i a templului Domnului. 
Ieremia în primejdie de moarte. 
1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul 
lui Iosia, a fost cuvântul acesta de la 
Domnul :  
2. «A a zice Domnul : Stai în curtea 
templului Domnului i gr ie te tuturor 
cet ilor lui Iuda, care vin la închinare în 
templul Domnului, toate cuvintele ce î i 
voi porunci s  le gr ie ti, s  nu la i nici 
un cuvânt.  

Deut. 4, 2. Pild. 30, 6.  
3. Poate vor asculta i se vor întoarce de 
la calea cea rea i atunci Îmi va p rea r u 
de nenorocirea pe care aveam de gând s  
le-o fac din cauza faptelor lor rele.  
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Ier. 18, 8; 36, 3. Iez. 12, 3. Ioil 2, 13.  
4.  i  s  le  spui  :  A a  zice  Domnul  :  
«Dac  nu M  ve i asculta s  umbla i dup  
legea Mea, pe care v-am dat-o,  
5. i s  lua i aminte la cuvintele robilor 
Mei prooroci, pe care-i trimit la voi, pe 
care-i trimit dis-de-diminea , i voi nu-i 
asculta i,  

Ier. 7, 13.  
6. Atunci voi face cu templul acesta ceea 
ce am f cut cu ilo, iar cetatea aceasta o 
voi da spre blestem tuturor popoarelor 

mântului».  
Ier. 7, 14; 44, 22. Evr. 6, 8.  

7. Preo ii i proorocii i tot poporul au 
ascultat pe Ieremia, când a gr it el aceste 
cuvinte în templul Domnului.  
8.  Iar  dup  ce  a  spus  Ieremia  tot  ce-i  
poruncise Domnul s  spun  la tot 
poporul, preo ii, proorocii i tot poporul 
l-au prins i i-au zis : «Tu trebuie s  mori 
!  
9. De ce prooroce ti în numele Domnului 
i zici : Templul acesta va fi ca ilo i 

cetatea aceasta se va pustii i va r mâne 
 locuitori ?» i s-a adunat tot poporul 

împotriva lui Ieremia la templul 
Domnului.  

Ier. 7, 12.  
10. i când au auzit acestea, c peteniile 
lui Iuda au venit din casa regelui la 
templul Domnului i au ezut la intrare în 
poarta cea nou  a templului.  

Ier. 36, 10.  
11. Atunci preo ii i proorocii au zis c tre 

petenii i c tre tot poporul a a : 
«Osând  cu moarte se cuvine acestui om, 
pentru c  prooroce te împotriva cet ii 
acesteia, cum a i auzit i voi cu urechile 
voastre !»  

Plâng. 4, 13. Am. 7, 10. Mat. 26, 66. Marc. 14, 64.  
12. Iar Ieremia a zis c tre toate 

peteniile i c tre tot poporul : «Domnul 
m-a trimis s  proorocesc împotriva 
templului acestuia i împotriva cet ii 
acesteia cuvintele pe care le-a i auzit.  

13. Îndrepta i-v  dar c ile voastre i 
faptele voastre i supune i-v  glasului 
Domnului Dumnezeului vostru, i 
Domnului Îi va p rea r u de nenorocirea 
pe care o rostise împotriva voastr .  

Ier. 7, 3.  
14.  Iar  cât  despre  mine,  iat  sunt  în  
mâinile voastre, face i cu mine ce vi se 
pare bun i drept !  
15. Dar s ti i bine c , de m  ve i omorî, 
ve i aduce asupra voastr , asupra cet ii 
acesteia i asupra locuitorilor ei sânge 
nevinovat, c ci cu adev rat Domnul m-a 
trimis  la  voi  s  v  spun  în  urechile  
voastre toate cuvintele acelea».  

Ier. 22, 17. Mat. 23, 35.  
16. Atunci c peteniile i tot poporul au 
zis c tre preo i i c tre prooroci : «Omul 
acesta nu este vrednic de osând  cu 
moarte, pentru c  ne-a gr it în numele 
Domnului Dumnezeului nostru».  
17. Atunci s-au ridicat unii din b trânii 
poporului i au zis c tre toat  adunarea 
poporului :  
18. «Miheia din More et a proorocit în 
zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, i a zis 

tre tot poporul iudeu : a a zice Domnul 
Savaot : «Sionul va fi arat ca un ogor, 
Ierusalimul va ajunge o movil  de 

râm turi i muntele templului acestuia 
va fi un deal împ durit».  

Mih. 1, 1; 3, 12. Mat. 24, 2. Luc. 21, 6.  
19. Omorâtu-l-a oare pentru aceasta 
Iezechia, regele lui Iuda i tot Iuda ? Au 
nu s-a temut el de Domnul i nu s-a rugat 
Domnului, ca s -I par  r u de 
nenorocirea pe care o rostise împotriva 
lor ? i noi s  ne împov m sufletele 
noastre cu o nelegiuire a a de mare !  

Ier. 18, 7. Iona 3, 10.  
20. De asemenea a mai proorocit în 
numele Domnului un oarecare Urie, fiul 
lui emaia, din Chiriat-Iearim, i a 
proorocit împotriva cet ii acesteia i 
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împotriva rii acesteia tocmai cu acelea i 
cuvinte, ca i Ieremia.  

Jud. 18, 12.  
21. i când au auzit cuvintele lui regele 
Ioiachim i to i curtenii lui i toate 

peteniile, a c utat regele s -l omoare. 
i  auzind de  aceasta,  Urie  s-a  temut  i  a  

fugit i a trecut în Egipt.  
22.  Dar  regele  Ioiachim  a  trimis  i  în  
Egipt oameni i anume : Pe Elnatan, fiul 
lui Acbor, i pe al ii împreun  cu ace tia.  
23. i au adus pe Urie din Egipt i l-au 
înf at la regele Ioiachim, i acesta l-a 
ucis cu sabia i a aruncat trupul lui acolo 
unde erau mormintele oamenilor de 
rând».  

Ier. 22, 17. Evr. 11, 37.  
24. Dar Ahicam, fiul lui afan, ocrotea pe 
Ieremia, ca s  nu fie dat în mâna 
poporului spre ucidere.  

4 Reg. 22, 12; 25, 22. Ier. 39, 14.  
CAP. 27 
Sfatul lui Ieremia de a se supune 
împ ratului Babilonului. 
1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul 
lui  Iosia,  re ele  lui  Iuda,  a  fost  de  la  
Domnul c tre Ieremia acest cuvânt :  
2. «A a mi-a zis Domnul : F i c tu e i 
jug i le pune pe grumaz ;  

2 Paral. 10, 4. Naum 1, 13.  
3. Trimite la fel regelui lui Iuda i regelui 
Moabului, regelui fiilor lui Amon, regelui 
Tirului i regelui Sidonului, prin solii 
care au venit în Ierusalim la Sedechia, 
regele Ierusalimului ;  

Ier. 48, 1.  
4. i porunce te-le s  spun  st pânilor lor 
: Iat  ce zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel, a a s  spune i st pânilor vo tri :  
5. «Eu am f cut p mântul i pe om i 
vie uitoarele cele de pe fa a p mântului 
cu puterea Mea cea mare i cu bra ul Meu 
cel puternic i l-am dat cui am vrut.  

Ier. 32, 17. Dan. 3, 38; 4, 22.  
6. i acum voi da toate rile acestea în 
mâna lui Nabucodonosor, regele 

Babilonului, robul Meu, ba i fiarele 
câmpului le voi da lui spre slujb  ;  

Ier. 25, 9; 28, 14.  
7. Toate popoarele vor sluji lui i fiului 
lui i fiului fiului lui, pân  când îi va veni 
vremea i lui i t rii lui ; îi vor sluji 
popoare multe i regi mari.  

Ier. 25, 14.  
8. Dac  vreun popor sau vreun regat nu 
va voi s -i slujeasc  lui Nabucodonosor, 
regele Babilonului, i nu- i va pleca 
grumazul s u sub jugul regelui 
Babilonului, pe acel popor îl voi pedepsi 
cu sabie, cu foamete i cu cium , pân -l 
voi stârpi cu mâna lui, zice Domnul.  
9.  Iar  voi  s  nu  asculta i  pe  proorocii  
vo tri, pe ghicitorii vo tri, pe vis torii 
vo tri, pe vr jitorii vo tri i pe-ai vo trii 
cititori de stele care v  zic : «Nu ve i sluji 
regelui Babilonului»,  

Ier. 23, 16.  
10. C  ace tia v  prezic minciun , ca s  

 dep rteze din ara voastr i ca Eu s  
 izgonesc, ca s  pieri i.  

11. Iar pe poporul care- i va pleca 
grumazul sub jugul regelui Babilonului i 
i se va supune, îl voi l sa în p mântul s u 
i-l  va  lucra  i  va  tr i  pe  el»,  zice  

Domnul.  
12.  i  lui  Sedechia,  regele  lui  Iuda,  i-am 
gr it toate cuvintele acestea i am zis : 
«pleca i-v  grumazul sub jugul regelui 
Babilonului i slu i-i lui i poporului lui 
i ve i tr i.  

Bar. 2, 21.  
13. De ce s  mori tu i poporul t u de 
sabie, de foamete i de cium , cum a zis 
Domnul de poporul acela, care nu va slu i 
regelui Babilonului ?  

Iez. 28, 32.  
14. i s  nu asculta i cuvintele 
proorocilor care v  zic :  

Bar. 2, 24.  
15. «Nu ve i sluji regelui Babilonului, c  
minciun  v  prezic i nici nu i-am trimis 
Eu, zice Domnul ; ei v  profe esc 
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mincinos în numele Meu, ca s  v  
izgonesc  i  s  pieri i  i  voi  i  proorocii  
vo tri, care v  proorocesc».  

Ier. 14, 14; 23, 21.  
16. Preo ilor i poporului întreg le-am 
gr it acestea : «A a zice Domnul : Nu 
asculta i cuvintele proorocilor vo tri care 

 proorocesc i v  zic : Iat , curând vor 
fi întoarse de la Babilon vasele templului 
Domnului, c  minciun  v  proorocesc.  

Ier. 28, 3.  
17. Nu-i asculta i, ci sluji i regelui 
Babilonului i ve i tr i. De ce s  duce i 
cetatea aceasta la pustiire ?  

Bar. 2, 24.  
18. Iar dac  sunt ei prooroci i dac  au ei 
cuvântul Domnului, atunci s  mijloceasc  
înaintea Domnului Savaot ca vasele 

mase în templul Domnului i în casa 
regelui  lui  Iuda  i  în  Ierusalim  s  nu  
treac  la Babilon.  
19. C  a a zice Domnul Savaot de stâlpi, 
de baia cea de aram , de postamente i de 
celelalte lucruri care au r mas în cetatea 
aceasta,  

4 Reg. 25, 13. Ier. 52, 17.  
20. i pe care Nabucodonosor, regele 
Babilonului, nu le-a luat când a dus din 
Ierusalim la Babilon pe Iehonia, fiul lui 
Ioiachim,  regele  lui  Iuda,  i  pe  to i  îi  
însemna i din Iuda i din Ierusalim ;  

4 Reg. 24, 12.  
21. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel, despre vasele care au r mas în 
templul Domnului i în casa regelui lui 
Iuda i în Ierusalim :  
22. «Vor fi duse i acelea la Babilon i 
vor r mâne acolo pân  în ziua când le voi 

uta Eu i le voi scoate i le voi întoarce 
la locul acesta, zice Domnul».  

4 Reg. 25, 13. 2 Paral. 36, 18, 22.  
CAP. 28 
Ieremia i Anania, proorocul cel 
mincinos. 
1. Tot în anul acela, la începutul domniei 
lui Sedechia, regele lui Iuda, adic  în 

anul al patrulea, în luna a cincea, Anania, 
fiul lui Azur, proorocul cel din Gabon, 
mi-a gr it în templul Domnului, înaintea 
ochilor preo ilor i a tot poporul i mi-a 
zis :  

Iosua 21, 17.  
2. «A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : Voi sf râma jugul regelui 
Babilonului ;  

Ier. 27, 12.  
3. Peste doi ani voi întoarce în locul 
acesta toate vasele templului Domnului, 
pe care Nabucodonosor, regele 
Babilonului, le-a luat din acest loc i le-a 
dus la Babilon.  

Ier. 27, 16.  
4. Voi întoarce la locul acesta i pe 
Iehonia, fiul lui Ioiachim, regele lui Iuda, 
i pe to i robii iudei, care au mers la 

Babilon, zice Domnul, c ci voi sf râma 
jugul regelui Babilonului».  
5. Atunci proorocul Ieremia a gr it c tre 
Anania proorocul, înaintea ochilor 
preo ilor i înaintea ochilor a tot poporul, 
ce st tea în templul Domnului, i a zis 
Ieremia proorocul :  
6. «A a s  fie i s  fac  aceasta Domnul ! 
Împlineasc  Domnul cuvintele tale, pe 
care le-ai rostit tu pentru întoarcerea din 
Babilon a vaselor templului Domnului i 
a tuturor robilor la locul acesta.  
7. Dar ascult  cuvântul acesta pe care i-l 
spun eu în auzul t u i în auzul a tot 
poporul :  
8. Proorocii care au fost demult înaintea 
mea i înaintea ta au prevestit multor ri 
i regate puternice r zboi, strâmtorare i 

molim .  
9. Când îns  vreun prooroc a prevestit 
pace, atunci numai a a a fost luat el ca 
prooroc, cu adev rat trimis de Domnul, 
dac  s-a împlinit cuvântul acelui 
prooroc».  

Deut. 16, 22.  
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10. Iar proorocul Anania a luat jugul de 
pe grumazul lui Ieremia proorocul i l-a 
sf râmat ;  
11. i a zis Anania înaintea ochilor a tot 
poporul cuvintele acestea : «Iat  ce zice 
Domnul : A a voi sf râma jugul lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, 
peste doi ani, luându-l de pe grumazul 
tuturor popoarelor». i Ieremia s-a dus în 
drumul s u.  
12. Dup  ce proorocul Anania a sf râmat 
jugul de pe grumazul proorocului 
Ieremia, a fost cuvântul Domnului c tre 
Ieremia i i-a zis :  
13. «Mergi i spune lui Anania : A a zice 
Domnul : Tu ai sf râmat un jug de lemn 
i voi face în locul lui altui de fier,  

14. C  a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Jug de fier voi 
pune pe grumazul tuturor acestor 
popoare, ca s  munceasc  ele la 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i ca 

-i slujeasc , ba i fiarele câmpului le 
voi da lui !»  

Ier. 27, 6. Dan. 2, 38.  
15. i a mai zis proorocul Ieremia c tre 
Anania proorocul : «Ascult , Anania : 
Domnul nu te-a trimis i tu dai poporului 
acestuia încredere în minciun .  
16. De aceea a a zice Domnul : Iat  te 
voi arunca de pe fa a p mântului ; chiar 
în anul acesta vei muri, pentru c  ai gr it 
împotriva Domnului».  

Deut. 13, 5.  
17. i a murit Anania proorocul chiar în 
anul acela, în luna a aptea.  
CAP. 29 
Scrisoarea lui Ieremia c tre cei din 
robie. 
1. Iat  cuvintele scrisorii pe care Ieremia 
proorocul a trimis-o din Ierusalim c tre 

a b trânilor din robie, preo ilor i 
proorocilor  i  c tre  tot  poporul  pe  care  

Nabucodonosor i-a dus din Ierusalim la 
Babilon,  
2. Dup  ce a ie it din Ierusalim regele 
Iehonia i regina i eunucii i c peteniile 
lui Iuda i ai Ierusalimului i lemnarii i 
fierarii,  

4 Reg. 24, 11-14.  
3.  Prin  Eleasa,  fiul  lui  afan,  i  prin  
Ghemaria, fiul lui Hilchia, pe care 
Sedechia, regele lui Iuda, i-a trimis la 
Babilon c tre Nabucodonosor, regele 
Babilonului :  
4. «A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel, c tre to i robii pe care i-am 
str mutat din Ierusalim la Babilon : Zidi i 
cas i tr i ;  
5. Face i gr dini i mânca i roadele lor !  
6. Lua i femei i na te i fii i fiice ! Fiilor 
vo tri lua i-le so ii, iar pe fiicele voastre 

rita i-le, ca s  nasc  fii i fiice, i s  nu 
 împu ina i acolo, ci înmul i-v  !  

7. C uta i binele rii în care v-am dus 
robi i ruga i-v  Domnului pentru ea, c  
de prop irea ei atârn i fericirea voastr  
!  

Bar. 1, 11-12. 1 Tim. 2, 2.  
8. Pentru c  a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : S  nu v  l sa i 
am gi i de proorocii vo tri i de ghicitorii 
vo tri care sunt în mijlocul vostru, i s  
nu asculta i visele voastre, pe care le ve i 
visa,  

Ier. 14, 14; 23, 21; 27, 15. Marc. 13, 5.  
9. C ci v  proorocesc minciun i Eu nu 
i-am trimis, zice Domnul !  

Ier. 23, 16, 21. Mat. 24, 5.  
10. Pentru c  Domnul zice : Când vi se 
vor împlini în Babilon aptezeci de ani, 
atunci v  voi cerceta i voi împlini 
cuvântul Meu cel bun pentru voi, ca s  v  
întoarce i la locul acesta.  

1 Ezd. 1, 1. Ps. 101, 14. Ier. 25, 12. Dan. 9, 2.  
11. Pentru c  numai Eu tiu gândul ce-l 
am pentru voi, zice Domnul, gând bun, 
nu r u, ca s  v  dau viitorul i n dejdea.  
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12. i ve i striga c tre Mine i ve i veni i 
 ve i ruga Mie, i Eu v  voi auzi ;  

Ps. 55, 9. Is. 58, 9.  
13. i M  ve i c uta i M  ve i g si, dac  

 ve i c uta cu toat  inima voastr .  
Is. 55, 6. Os. 5, 15. Mat. 7, 7. Marc. 11, 24. Luc. 11, 9. 

Ioan 14, 13. 1 Ioan 5, 14.  
14. i voi fi g sit de voi, zice Domnul, i 

 voi întoarce din robie i v  voi strânge 
din toate popoarele i din toate locurile, 
de pe unde v-am izgonit, zice Domnul, i 

 voi întoarce din locul de unde v-am 
dus.  
Deut. 30, 3. Ps. 125, 4. Ier. 23, 3; 33, 7. Iez. 16, 53. Os. 6, 

11. Sof. 2, 7; 3, 20.  
15. Voi zice i : «Domnul ne-a ridicat 
prooroci în Babilon».  

Ier. 29, 31.  
16. A a zice Domnul de regele care ade 
pe tronul lui David i de tot poporul care 
tr ie te în cetatea aceasta i de fra ii 
vo tri care n-au fost du i cu voi în robie.  
17. A a zice Domnul de ace tia : Iat , voi 
trimite asupra lor sabie, foamete i cium  
i-i voi face ca smochinele cele stricate 

care, de rele ce sunt, nu se pot mânca,  
Ier. 24, 8; 44, 13.  

18. i-i voi urm ri cu sabie, cu foamete i 
cu cium , i-i voi da spre chin în toate 
regatele p mântului, spre blestem i 
groz vie, spre râs i batjocur  în fa a 
tuturor popoarelor la care-i voi izgoni,  

Ier. 15, 4.  
19. Pentru c  n-au ascultat cuvintele 
Mele, zice Domnul, de i le-am trimis dis-
de-diminea  pe slujitorii Mei, proorocii ; 
zice Domnul.  

Ier. 25, 4.  
20. Iar voi to i cei ce sunte i în robie, pe 
care v-am trimis din Ierusalim la Babilon, 
asculta i cuvântul Domnului.  
21. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel despre Ahab, fiul lui Colaia i 
despre Sedechia, fiul lui Maaseia, care v  
proorocesc vou  minciun  în numele 
Meu : pe ace tia îi voi da în mâinile lui 

Nabucodonosor, regele Babilonului, i 
acela îi va omorî înaintea ochilor vo tri.  

Iez. 13, 8.  
22. i se va obi nui dup  ei printre to i 
robii lui Iuda din Babilon a se blestema 
astfel : «S -i fac  Domnul cum a f cut lui 
Sedechia i lui Ahab», pe care i-a fript 
regele Babilonului pe jeratic,  

Is. 65, 15. Ier. 44, 12.  
23. Pentru c  au f cut tic lo ie în Israel : 
se desfrânau cu femeile aproapelui lor i 
spuneau minciuni în numele Meu, ceea 
ce Eu nu le-am poruncit ; Eu tiu acestea 
i sunt martor, zice Domnul.  

24. Iar lui emaia Nehelamitul spune-i :  
25. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : Pentru c  ai trimis scrisori în 
numele  t u  c tre  tot  poporul  cel  din  
Ierusalim i c tre preotul Sofonie, fiul lui 
Maaseia, i c tre to i preo ii i ai scris :  
26. «Domnul te-a pus preot în locul 
preotului Iehoiada, ca s  fii 
supraveghetor în templul Domnului peste 
tot  omul  nebun  i  peste  tot  omul  ce  
prooroce te, i ca s  pui pe unul ca acesta 
în temni i în c tu e :  
27.  Pentru  ce  dar  nu  opre ti  pe  Ieremia  
din Anatot de a mai prooroci acolo la voi 
?  
28. C  acesta i în Babilon a trimis s  mi 
se spun  : «Robia va fi lung  : zidi i case 
i locui i în ele, s di i gr dini i mânca i 

roadele lor».  
Iez. 11, 3.  

29. Preotul Sofonie a citit aceast  
scrisoare în auzul proorocului Ieremia,  
30. i cuvântul Domnului a fost c tre 
Ieremia i a zis :  
31. «Trimite la to i cei str muta i s  li  se 
spun  : A a zice Domnul de emaia 
Nehelamitul : Pentru c emaia 
prooroce te la voi, dar Eu nu l-am trimis, 
i v  d  încredere într-o minciun ,  

Ier. 28, 15.  
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32. De aceea a a zice Domnul : Iat  Eu 
voi pedepsi pe emaia Nehelamitul i 
neamul  lui  ;  nu  va  fi  din  el  om  care  s  
locuiasc  în mijlocul poporului acestuia, 
iar el nu va vedea binele acela, pe care Eu 
îl voi face poporului Meu, zice Domnul, 
pentru c  a gr it împotriva Domnului».  

Ier. 28, 16.  
CAP. 30 
Dumnezeu f duie te Iudeilor, prin 
gura profetului, întoarcerea din robie. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Ieremia :  
2. «A a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel : Scrie- i într-o carte toate cuvintele 
pe care i le-am gr it Eu,  

Ier. 36, 2.  
3. C  iat  vin zile, zice Domnul când voi 
întoarce din robie pe poporul Meu, pe 
Israel  i  pe  Iuda,  zice  Domnul,  i-i  voi  
aduce iar i în p mântul acela, pe care l-
am dat p rin ilor lor, i-l vor st pâni».  

Ps. 125, 4. Ier. 25, 12. Sof. 2, 7.  
4. Iat  cuvintele acelea pe care le-a spus 
Domnul despre Israel i despre Iuda :  
5. A a a zis Domnul : «Glas de tulburare, 
glas de groaz  auzim, i nu glas de pace.  
6. Întreba i i vede i dac  na te vreun 

rbat ? De ce v d Eu pe to i b rba ii cu 
mâinile  pe  olduri,  ca  o  femeie  care  
na te, i fe ele tuturor palide ?  

Ier. 4, 31.  
7. O, vai ! Mare este ziua aceea ! 
Asemenea ei n-a mai fost alta ! Acela 
este timp de mare strâmtorare pentru 
Iacov, dar el va fi izb vit din ea.  

Am. 5, 18. Ioil 2, 11. Sof. 1, 15.  
8. i în ziua aceea, zice Domnul Savaot, 
voi sf râma jugul de pe grumazul lor i 
lan urile lor le voi rupe.  

Luc. 1, 70.  
9. i nu vor mai sluji str inilor, ci vor 
sluji Domnului Dumnezeului lor i lui 
David, regele lor, pe care îl voi pune 
iar i pe tron.  

Iez. 34, 24; 37, 24.  

10. i tu robul Meu Iacov, nu te teme, 
zice Domnul, nici nu te însp imânta, 
Israele, c  iat  Eu te voi sc pa din ara 
cea dep rtat i neamul t u îl voi aduce 
din ara robiei tale. i se va întoarce 
Iacov  i  va  tr i  în  pace  i  în  lini te  i  
nimeni nu-l va mai îngrozi.  

Is. 44, 2. Ier. 46, 27. Zah. 1, 16. Bar. 2, 34.  
11. C ci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca 

 te izb vesc ; voi pierde de tot toate 
popoarele, printre care te-am risipit pe 
tine, iar pe tine nu te voi pierde ; te voi 
pedepsi dup  dreptate i nepedepsit nu te 
voi l sa,  

Num. 14, 8. Is. 27, 8; 41, 10. Ier. 46, 28.  
12. C  a a zice Domnul : Rana ta e de 
nevindecat i plaga ta e dureroas .  

Ier. 8, 22. Mih. 1, 9.  
13. Nimeni nu se îngrije te de pricina ta,  
ca s i vindece rana, i leac vindec tor 
nu este pentru tine.  
14. To i prietenii t i te-au uitat i nu te 
mai  caut  ;  c  Eu  te-am  lovit  ca  pe  un  
vr jma , cu pedeaps  crud , pentru 
mul imea f delegilor tale, pentru c  se 
înmul iser  p catele tale.  

Ier. 2, 19. Plâng. 1, 19.  
15. De ce te plângi de rana ta ? Durerea 
ta este de nevindecat ? Dup  mul imea 

delegilor tale i-am f cut aceasta, 
pentru c  se înmul iser  p catele tale.  

Ier. 13, 22; 15, 18.  
16. Dar to i cei ce te m nânc  vor fi 
mânca i i to i vr jma ii t i vor merge i 
ei to i în robie i to i jefuitorii t i vor fi 
jefui i.  

Ie . 23, 22. Is. 33, 1; 41, 11.  
17. i î i voi lega r nile i te voi vindeca, 
zice Domnul. C  ei te numesc : «Cel 
izgonit», «Sionul, de care nu mai întreab  
nimeni !»  

Ier. 33, 6.  
18. A a zice Domnul : «Iat  voi 
restatornici corturile lui Iacov i 

la urile lui le voi milui ; cetatea va fi 
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zidit  iar pe dealul s u i templul se va 
zidi ca mai înainte.  

Ier. 31, 23.  
19. Se vor în a din ele mul umiri i glas 
de bucurie ; îi voi înmul i i nu vor mai fi 
împu ina i, îi voi încununa cu glorie i nu 
vor mai fi înjosi i.  
20. Fiii lui Iacov vor fi ca mai înainte, 
adunarea lui va sta înaintea Mea i Eu voi 
pedepsi pe to i asupritorii lui.  
21. C petenia lui va fi din el i st pânul 
lui  se  va  ridica  din  mijlocul  lui  ;  îl  voi  
apropia i se va apropia de Mine : c  cine 
va îndr zni s  se apropie singur de Mine 
? - zice Domnul.  

Ps. 39, 10. Mih. 5, 2-3. Ioan 4, 34.  
22.  Voi  ve i  fi  poporul  Meu,  i  Eu voi  fi  
Dumnezeul vostru.  

Ier. 24, 7.  
23. Iat  vijelie s lbatic  vine de la 
Domnul, vijelie groaznic , i va c dea pe 
capul necredincio ilor.  

Ier. 23, 19.  
24. Mânia cea aprins  a Domnului nu se 
va abate pân  ce nu se va sfâr i i nu se 
va împlini gândul inimii Lui. În zilele 
cele de apoi ve i pricepe aceasta».  

Ier. 23, 20.  
CAP. 31 
Proorocie privitoare la Mesia. 
1. «În vremea aceea Eu voi fi Dumnezeul 
tuturor semin iilor lui Israel, iar ele vor fi 
poporul Meu», zice Domnul.  

Ier. 24, 7.  
2. A a zice Domnul : «Poporul care a 
sc pat de sabie a aflat mil  în pustiu. 
Israel a ajuns la locul s u de odihn ».  
3.  Atunci  mi  S-a  ar tat  Domnul  din  
dep rtare i mi-a zis : «Cu iubire ve nic  
te-am iubit i de aceea Mi-am întins spre 
tine bun voin a.  

Luc. 1, 54. Ioan 6, 44; 13, 1.  
4. Din nou te voi pune în rânduial , 
fecioara lui Israel, din nou te voi 
înfrumuse a cu timpanele tale i vei ie i 
la hora celor ce se veselesc ;  

Ps. 121, 3-5. Eccl. 3, 7. Is. 44, 26. Ier. 33, 7.  
5. Din nou vei lua viile de pe dealurile 
Samariei, i vierii care le vor lucra se vor 
folosi ei singuri de ele.  

Is. 65, 21.  
6. C  va veni vremea când str jile de pe 
muntele Efraim vor striga : «Scula i-v  s  
ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul 
nostru !»  

Is. 2, 3. Mih. 4, 2.  
7. C ci a a zice Domnul : «Striga i de 
bucurie pentru Iacov i striga i înaintea 

peteniei popoarelor, vesti i ; l uda i i 
zice i : Doamne, izb ve te pe poporul 

u, r a lui Israel !  
Is. 2, 2.  

8. Iat , îi voi aduce din ara cea de la 
miaz noapte i-i voi aduna de la 
marginile p mântului. Orbul i chiopul, 
cea îns rcinat i cea care na te vor fi 
împreun  cu ei ; se va întoarce aici mare 
mul ime.  

Deut. 30, 3.  
9. Cu lacrimi au plecat i îi voi întoarce 
cu mângâiere, îi voi întoarce la izvoarele 
apelor pe cale neted , pe care nu se vor 
poticni, c  Eu sunt p rintele lui Israel i 
Efraim este întâiul Meu n scut».  

Ie . 4, 22. 2 Cor. 6, 18. Evr. 12, 23.  
10. Asculta i, popoare, cuvântul 
Domnului, vesti i rii dep rtate i zice i : 
Cel ce a împr tiat pe Israel, Acela îl va 
aduna i-l va p zi, ca p storul turma sa, 

 va r scump ra Domnul pe Iacov,  
Ier. 32, 37. Iez. 11, 16.  

11. i-l va izb vi din mâna celui ce a fost 
mai tare decât el.  

Luc. 11, 22.  
12. i vor veni i vor pr znui pe 
în imile Sionului i vor curge bun ile 
Domnului : grâu i vin i untdelemn, miei 
i boi. Sufletul lor va fi ca o gr din  bine-

udat i ei nu vor mai tânji.  
Is. 58, 11.  

13. Atunci fecioara se va veseli la hor , 
tineri i b trâni vor fi ferici i. Voi 
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schimba întristarea lor în veselie i-i voi 
mângâia  dup  întristarea  lor  i-i  voi  
bucura.  

Ps. 148, 12. Is. 65, 18. Ioan 16, 20.  
14. Voi hr ni sufletele preo ilor cu 
gr sime i poporul Meu se va s tura din 
bun ile Mele», zice Domnul.  

Is. 66, 21.  
15. A a zice Domnul : «Glas se aude în 
Rama, bocet i plângere amar . Rahila î i 
plânge copiii i nu vrea s  se mângâie de 
copiii s i, pentru c  nu mai sunt».  

Mat. 2, 18.  
16. A a zice Domnul : Înfrâneaz i 
glasul de la bocet i ochii de la lacrimi, c  
vei avea plat  pentru munca ta, zice 
Domnul, i ei se vor întoarce din ara 
du man  ;  
17. Este n dejde pentru viitorul t u, zice 
Domnul,  c  fiii  t i  se  vor  întoarce  în  
hotarele lor.  
18. Aud pe Efraim plângând i zicând : 
«Tu m-ai pedepsit i sunt pedepsit ca un 
junc neînv at. Întoarce-m i m  voi 
întoarce, c  Tu e ti Domnul Dumnezeul 
meu !  
Cânt. 1, 3. Plâng. 5, 21. Os. 10, 11. Sir. 17, 21. Ioan 15, 6. 

Rom. 2, 4; 9, 16.  
19.  Dup  ce  m-am  întors,  m-am  c it,  i  
când am luat cuno tin , m-am b tut în 
piept ; am fost ru inat i tulburat am fost, 
pentru c  am purtat ocara tinere ii mele».  
20. Dar Efraim nu este feciorul Meu 
scump, un copil atât de alintat ? Atunci 
când vorbesc de el, totdeauna cu dragoste 
Mi-amintesc de el ; pentru el Mi se mi  
inima i voi avea mil  de el, zice 
Domnul.  
21. Pune- i semne pe lâng  drum, pune- i 
stâlpi, fii atent  la drum, la calea pe care 
te-ai dus ; întoarce-te, fecioara lui Israel, 
întoarce-te în aceste cet i ale tale.  
22. Pân  când vei r ci, fiic  
neascult toare ? Pentru c  Domnul va 

face pe p mânt lucru nou : femeia va 
uta pe b rbatul ei.  

23. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : «De acum înainte, când voi 
întoarce robia lor, vor gr i în p mântul 
lui Iuda i în cet ile lui cuvintele acestea 
: «Loca  al drept ii i munte sfânt, 
Domnul s  te binecuvânteze !»  

Ps. 125, 4. Ier. 29, 14; 30, 3, 18; 32, 44. Luc. 1, 54.  
24. i se vor a eza în aceast ar  Iuda i 
toate cet ile lui, plugarii i cei ce umbl  
cu turmele.  
25. C  voi ad pa sufletul obosit i voi 

tura toat  inima am rât ».  
Is. 40, 29. Mat. 11, 28. Evr. 12, 12-14.  

26. Atunci m-am de teptat i am privit, i 
somnul meu a fost lini tit.  
27. «Iat  vin zile, zice Domnul, când voi 
sem na în casa lui Israel i în casa lui 
Iuda o s mân  de om i s mân  de vite ;  
28. Precum am privegheat asupra lor ca 

-i smulg i s -i zdrobesc, ca s -i 
risipesc, s -i vat m i s -i pierd, a a voi 
priveghea asupra lor, ca s -i zidesc i s -i 

desc, zice Domnul.  
Ier. 32, 42; 45, 4. Bar. 2, 9.  

29. În zilele acelea nu vor mai zice : 
«P rin ii au mâncat agurid i copiilor li 
s-au strepezit din ii».  

Iez. 18, 2-3.  
30. Ci fiecare va muri pentru f delegea 
sa ; cine va mânca agurid , aceluia i se 
vor strepezi din ii.  
31. Iat  vin zile, zice Domnul, când voi 
încheia cu casa lui Israel i cu casa lui 
Iuda leg mânt nou.  

Is. 54, 10. Rom. 9, 4. Evr. 8, 8.  
32.  Îns  nu  ca  leg mântul  pe  care  l-am  
încheiat cu p rin ii lor în ziua când i-am 
luat de mân , ca s -i scot din p mântul 
Egiptului. Acel leg mânt ei l-au c lcat, 
de i Eu am r mas în leg tur  cu ei, zice 
Domnul.  
33. Dar iat  leg mântul pe care-l voi 
încheia cu casa lui Israel, dup  zilele 
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acela, zice Domnul : Voi pune legea Mea 
în untrul lor i pe inimile lor voi scrie i 
le  voi  fi  Dumnezeu,  iar  ei  Îmi  vor  fi  
popor.  

Ier. 24, 7; 32, 40. Zah. 9, 11. Luc. 1, 72. Rom. 11, 27. 2 
Cor. 3, 6. Evr. 8, 10; 10, 13.  

34. i nu se vor mai înv a unul pe altul 
i frate pe frate, zicând : «Cunoa te i pe 

Domnul», c  to i de la sine M  vor 
cunoa te, de la mic pân  la mare, zice 
Domnul, pentru c  Eu voi ierta 

delegile lor i p catele lor nu le voi 
mai pomeni».  

Is. 54, 13. Ier. 33, 8. Iez. 33, 16. Mih. 7, 18. Ioan 6, 45. 
Fapt. 10, 43; 13, 38. Evr. 8, 11.  

35. A a zice Domnul, Cel ce a dat soarele 
ca  s  lumineze  ziua  i  a  pus  legi  lunii  i  
stelelor, ca s  lumineze noaptea ; Cel ce 
tulbur  marea, de-i mugesc valurile, i 
numele Lui este Domnul Savaot :  

Fac. 1, 16.  
36. «Când aceste legi vor înceta s  mai 
aib  putere înaintea Mea, zice Domnul, 
atunci i semin ia lui Israel va înceta 
pentru totdeauna s  mai fie popor 
înaintea Mea.  

Fac. 1, 16. Ps. 71, 5; 135, 11, 16; 148, 6.  
37. A a zice Domnul : Dac  cerul poate 
fi m surat sus i temeliile p mântului 
cercetate jos, atunci i Eu voi lep da toat  
semin ia lui Israel pentru toate câte au 

cut ei, zice Domnul.  
Ier. 33, 20-21.  

38. Iat  vin zile - zice Domnul când 
cetatea se va zidi întru slava Domnului de 
la turnul Hananeel pân  la Poarta 
Col ului,  

2 Paral. 26, 9. Neem. 3, 1. Zah. 14, 10.  
39. i funia de m surat p mântul va 
înainta de-a dreptul pân  la muntele 
Gareb i se va întoarce spre Goa.  
40. i toat  valea trupurilor moarte i a 
cenu ii i tot câmpul pân  la pârâul 
Chedron, pân  la col ul por ilor cailor, 
spre r rit, vor fi locuri sfin ite pentru 

Domnul i nu vor mai fi niciodat  nici 
pustiite, nici nimicite».  

4 Reg. 11, 16. Neem. 3, 28.  
CAP. 32 

arina cump rat  de Ieremia. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  

tre Ieremia, în anul al zecelea al lui 
Sedechia, regele lui Iuda. Anul acesta era 
anul al optsprezecelea al lui 
Nabucodonosor.  
2. Atunci o tirea regelui Babilonului 
înconjurase Ierusalimul i proorocul 
Ieremia era închis în curtea temni ei, care 
se afla lâng  casa regelui lui Iuda.  

Ier. 33, 1.  
3. Acolo îl închisese regele Sedechia, 
zicând : «De ce prooroce ti i zici : A a 
gr ie te Domnul : Iat , voi da cetatea în 
mâinile regelui Babilonului, i acesta o 
va lua ;  

Ier. 21, 7; 27, 6.  
4. Sedechia, regele lui Iuda, nu va sc pa 
din mâinile Caldeilor, ci va fi dat f  
îndoial  în mâinile regelui Babilonului i 
va gr i cu el gur  c tre gur  ; ochii lui 
vor vedea ochii aceluia,  

Ier. 34, 3; 38, 23; 39, 5.  
5. i acela va duce pe Sedechia la 
Babilon, unde va i sta el pân -l voi 
cerceta, zice Domnul. Dac  v  ve i lupta 
cu Caldeii, nu ve i avea izbând  !»  

Is. 24, 19-20. Ier. 52, 11. Iez. 17, 12.  
6.  Atunci  Ieremia  a  zis  :  «A a  a  fost  
cuvântul Domnului c tre mine :  
7. Iat  vine Hanameel, fiul lui alum, 
unchiul t u, vine la tine ca s i zic  : 
«Cump  pentru tine arina mea cea din 
Anatot, pentru c  dup  dreptul de 
înrudire se cuvine s  o cumperi tu».  

Lev 25, 25. Rut 4, 4. Mat. 27, 9.  
8.  i  a  venit  la  mine  în  curtea  g rzii  
Hanameel, fiul unchiului meu, dup  
cuvântul Domnului, i mi-a zis : 
«Cump arina mea cea din Anatot, din 

mântul lui Veniamin, c  al t u este 
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dreptul de mo tenire i al t u este dreptul 
de r scump rare. Cump r-o pentru tine !»  

Ier. 1, 1.  
9. Atunci am cunoscut c  acesta fusese 
cuvântul Domnului i am cump rat de la 
Hanameel, fiul unchiului meu, arina cea 
din Anatot i i-am cânt rit apte sicli de 
argint i zece argin i ;  

Mat. 27, 9.  
10. Apoi am scris zapisul i l-am înt rit 
cu pecetea, am chemat la aceasta martori 
i am cânt rit argintul cu cântarul.  

11. Am luat atât zapisul de cump rare cel 
pecetluit dup  lege i rânduial , cât i pe 
cel deschis ;  
12. i am dat acest zapis de cump rare 
lui Baruh, fiul lui Neria, fiul lui Maasia, 
în fa a lui Hanameel, fiul unchiului meu, 
i în fa a martorilor care isc liser  acest 

zapis  de  cump rare,  i  în  fa a  tuturor  
Iudeilor, care se aflau în curtea g rzii,  

Ier. 36, 4.  
13. i în fa a tuturor am poruncit lui 
Baruh :  
14. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : «Ia zapisele acestea, - zapisul 
de cump rare care este pecetluit i 
zapisul acesta deschis - i le pune într-un 
vas de lut, ca s  stea acolo zile multe.  
15. C  a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul  lui  Israel  :  Casele,  arinile  i  
viile vor fi din nou cump rate în ara 
aceasta».  

Ier. 32, 44.  
16. Dând eu zapisul de cump rare lui 
Baruh, fiul lui Neria, m-am rugat 
Domnului i am zis :  
17. «O, Doamne Dumnezeule, Tu ai f cut 
cerul i p mântul cu puterea Ta cea mare 
i  cu  bra  înalt  i  pentru  Tine  nimic  nu  

este cu neputin  !  
Ier. 27, 5; 32, 27. Mat. 19, 26. Luc. 1, 37.  

18. Tu ar i mil  la mii i pedepse ti 
delegile p rin ilor în sânul copiilor 

lor dup  ei ; Tu e ti Dumnezeu cel mare 

i puternic, al C rui nume este Domnul 
Savaot ;  

Ie . 34, 7. Num. 14, 18. Deut. 5, 9-10.  
19. Cel mare în sfat i puternic în faptele 
Tale, ai C rui ochi sunt deschi i asupra 
tuturor c ilor fiilor oamenilor, ca s  dai 
fiec ruia dup  c ile lui i dup  roadele 
faptelor lui ;  

Ps. 61, 11. Pild. 24, 12. Is. 28, 29. Ier. 16, 17. Iez. 33, 20. 
Mat. 16, 27. Rom. 2, 6.  

20. Tu ai s vâr it semne i minuni în ara 
Egiptului i s vâr ti i ast zi în Israel i 
printre oameni,  

Ie . 4, 6-7.  
21. i i-ai f cut nume, ca i ast zi, i ai 
scos pe poporul T u Israel din p mântul 
Egiptului prin semne i minuni, cu mân  
tare i cu bra  înalt, în groaz  mare,  

Ie . 6, 6. 2 Reg. 7, 23.  
22. i le-ai dat lor ara aceasta, în care 
curge lapte i miere, pe care o f duise i 
cu jur mânt p rin ilor lor, c  le-o vei da ;  

Fac. 12, 7. Ie . 13, 5.  
23. i ei au intrat i au pus st pânire pe 
ea, dar n-au ascultat glasul T u ca s  se 
poarte dup  legea Ta i n-au f cut ceea ce 
le-ai  poruncit  Tu  s  fac .  De  aceea  ai  
adus asupra lor toate aceste nenorociri.  
24. Iat  valurile de p mânt se întind pân  
la cetate ca s  fie luat  ! i cetatea prin 
sabie, foamete i cium  se d  în mâinile 
Caldeilor, care lupt  împotriva ei ; ceea 
ce ai zis Tu, aceea se i împline te. i Tu 
vezi aceasta.  
25. Dar Tu, Doamne Dumnezeule, mi-ai 
zis : Cump i o arin  cu argint i 
cheam  martori, tocmai când cetatea se 

 în mâinile Caldeilor».  
26. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Ieremia i a zis :  
27. «Iat , Eu sunt Domnul Dumnezeu a 
tot trupul ! Este oare ceva cu neputin  la 
Mine ?»  
Fac. 18, 14. Num. 16, 22. Ps. 64, 2. Ier. 32, 17. Luc. 1, 37; 

18, 27.  



pag. 972/1780 

28. De aceea a a zice Domnul : «Iat  voi 
da cetatea aceasta în mâinile Caldeilor i 
în mâinile lui Nabucodonosor, regele 
Babilonului, i acesta o va lua.  
29. i vor intra Caldeii, care împresoar  
cetatea aceasta, vor da foc cet ii i o vor 
arde cu foc pe ea i casele pe ale c ror 
acoperi uri s-au adus t mâieri lui Baal i 
jertfe cu turnare în cinstea dumnezeilor 
str ini, ca s  M  mânie pe Mine.  

Ier. 11, 17.  
30.  C  fiii  lui  Israel  i  fiii  lui  Iuda  au  

cut numai r u înaintea ochilor Mei din 
tinere ile lor ; fiii lui Israel M-au mâniat 
necontenit cu faptele mâinilor lor, zice 
Domnul.  

Fac. 8, 21.  
31. Cetatea aceasta, chiar din ziua zidirii 
sale i pân  ast zi, pare c  a fost f cut  
pentru mânia Mea i pentru urgia Mea, ca 
s-o lep d de la fa a Mea,  
32. Din pricina r ului fiilor lui Israel i al 
fiilor lui Iuda, pe care l-au f cut pentru 
mânierea Mea, ei i regii lor, c peteniile 
lor, preo ii lor i proorocii lor, b rba ii lui 
Iuda i locuitorii Ierusalimului.  
33. i Mi-au întors spatele, iar nu fa a i, 
când i-am înv at, dis-de-diminea  i-am 
înv at i ei n-au voit s  primeasc  
înv tur  ;  

Ier. 2, 27; 18, 16.  
34. În templul asupra c ruia s-a chemat 
numele Meu au pus urâciunile lor, 
întinându-l.  

Deut. 12, 11. 4 Reg. 21, 4. 2 Paral. 33, 4-5.  
35. Au f cut locuri înalte lui Baal în 
valea fiilor lui Hinom, ca s  treac  prin 
foc pe fiii lor i pe fiicele lor în cinstea 
lui Moloh, ceea ce Eu nu le-am poruncit, 
i nici prin minte nu Mi-a trecut c  ei vor 

face aceast  urâciune, ducând în p cat pe 
Iuda».  

Lev 18, 21. 4 Reg. 21, 6.  
36. i acum, a a vorbe te Domnul 
Dumnezeul lui Israel despre cetatea 

aceasta, de care zice i : «Ea se va da în 
mâinile regelui Babilonului prin sabie, 
foamete i boala ciumei» :  
37. «Iat  îi voi aduna din toate rile, prin 
care i-am împr tiat în mânia Mea i cu 
iu imea Mea i în marea Mea înt râtare, 
i  îi  voi  întoarce  la  locul  acesta  i  le  voi  

da via  f  de primejdie.  
Deut. 30, 3. Ier. 12, 14-15; 31, 10. Evr. 8, 8.  

38. Ei vor fi poporul Meu i Eu le voi fi 
Dumnezeu.  

Ier. 24, 7. Bar. 2, 35.  
39. i le voi da o inim i o cale, ca s  se 
team  de Mine în toate zilele vie ii, spre 
binele dar i spre binele copiilor lor dup  
ei.  

2 Paral. 30, 12. Iez. 11, 19; 18, 31; 36, 26.  
40. Voi încheia cu ei leg mânt ve nic, 
dup  care Eu nu M  voi mai întoarce de 
la ei, ci le voi face bine i voi pune frica 
Mea în inima lor, ca ei s  nu se mai abat  
de la Mine.  

Ier. 31, 31, 33. Rom. 11, 27.  
41. M  voi bucura s  le fac bine i-i voi 

di tare în p mântul acesta din toat  
inima Mea i din tot sufletul Meu».  

Fac. 9, 15. Deut. 30, 9. Ier. 24, 6. Am. 9, 15.  
42. C  a a zice Domnul : «Dup  cum am 
adus asupra poporului acestuia acest 
mare r u, a a voi aduce asupra lor tot 
binele pe care l-am rostit pentru ei.  

Ier. 31, 28.  
43. i vor cump ra arin  în ara aceasta, 
de care zice i : «Aceasta este pustietate 

 oameni i f  vite i este dat  în 
mâna Caldeilor».  

Ier. 33, 10.  
44. Vor cump ra arini pe argint i le vor 
scrie în zapis i-l vor pecetlui i vor 
chema martori ; cump ra-vor arine în 

mântul lui Veniamin i în 
împrejurimile Ierusalimului, prin cet ile 
lui Iuda i prin cet ile din mun i, prin 
cet ile din câmp, prin cet ile de la 
miaz zi, c  voi întoarce pe robii lor», 
zice Domnul.  
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Ier. 17, 26; 29, 14; 30, 3; 31, 23; 32, 15.  
CAP. 33 
Proorocie despre luarea Ierusalimului. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre 
Ieremia a doua oar , când era el tot închis 
în curtea g rzii, i a zis :  

Ier. 32, 2.  
2. «A a gr ie te Domnul, Cel ce a f cut 

mântul. Domnul Cel ce l-a zidit i l-a 
înt rit, al C rui nume este Domnul :  

Ie . 15, 3. Ps. 82, 18.  
3.  Strig  c tre  Mine,  c  Eu  î i  voi  

spunde i î i voi ar ta lucruri mari i 
nep trunse pe care tu nu le tii.  
4. C  a a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel despre casele acestei cet i i 
despre casele regilor lui Iuda, care se 
stric  pentru a fi f cute înt rituri 
împotriva împresur rii i sabiei  

Is. 22, 10.  
5. Caldeilor veni i s  lupte i s  le umple 
cu trupurile oamenilor, pe care-i lovesc 
cu mânia Mea i cu urgia Mea i pentru 
ale c ror f delegi Mi-am ascuns fa a de 
la cetatea aceasta.  

Deut. 31, 17.  
6. Le voi lega r nile ca s -i vindec i le 
voi descoperi bel ug de pace i de adev r 
;  

Ier. 30, 17.  
7. Voi întoarce aici pe robii lui Iuda i pe 
robii lui Israel i-i voi a eza ca la început 
;  

Ier. 29, 14; 30, 3; 31, 4. Iez. 39, 25.  
8. Îi voi cur i de necredin a lor, cu care 
au gre it ei înaintea Mea i le voi ierta 
toate f delegile lor, cu care au p tuit 
ei înaintea Mea i au c zut de la Mine.  

Ier. 31, 34.  
9. Ierusalimul va fi pentru Mine nume de 
bucurie, laud i cinste în fa a tuturor 
popoarelor p mântului, care vor auzi de 
toate bun ile ce i le voi face i se vor 
mira, se vor cutremura de toate 
binefacerile i de toat  starea cea bun  cu 
care-l voi învrednici».  

Deut. 26, 19.  
10. A a zice Domnul : «În locul acesta de 
care voi zice i c  este pustiu i lipsit de 
oameni i de vite, precum i în cet ile lui 
Iuda, i pe uli ele Ierusalimului, care sunt 
pustii, f  oameni, f  locuitori i f  
vite,  

Ier. 32, 43.  
11. Iar se va auzi glas de bucurie, glas de 
veselie, glas de mire i glas de mireas , 
glasul celor ce zic : «Sl vi i pe Domnul 
Savaot, c  bun este Domnul, c  în veac 
este mila Lui» i glasul celor ce aduc 
jertf  de mul umire în templul Domnului 
; c ci voi întoarce robii rii acesteia la 
starea cea de alt dat », zice Domnul.  

Ps. 24, 5; 135, 1.  
12. A a zice Domnul Savaot : «În ara 
aceasta, care este pustie, f  locuitori i 

 vite, i în toate cet ile ei iar i vor fi 
loca uri de p stori, care- i vor odihni 
turmele lor.  
13. În cet ile cele de munte, în cet ile 
cele  de  la  es  i  în  cet ile  cele  de  la  
miaz zi, în p mântul lui Veniamin, în 
împrejurimile Ierusalimului i în cet ile 
lui Iuda, iar i se vor perinda turme pe 
sub mâna celui ce num , zice Domnul.  
14. Iat  vin zilele când voi împlini acel 
cuvânt bun pe care l-am rostit Eu pentru 
casa lui Israel i pentru casa lui Iuda, zice 
Domnul.  

Ier. 23, 5. Ioan 1, 45.  
15. În zilele acelea i în vremea aceea voi 
ridica lui David Odrasl  dreapt i aceea 
va face judecat i dreptate pe p mânt.  

Is. 11, 1; 32, 1. Ier. 23, 5. Luc. 24, 27. Fapt. 26, 6.  
16.  În  zilele  acelea  Iuda  va  fi  izb vit  i  
Ierusalimul va tr i f  primejdie i 
Odraslei  aceleia  I  se  va  pune  numele  :  
«Domnul - dreptatea noastr ».  

Deut. 33, 28. Is. 32, 18. Ier. 23, 6.  
17. C  a a zice Domnul : «Nu va lipsi lui 
David b rbat care s ad  pe scaunul 
casei lui Israel.  

Is. 11, 1. Luc. 1, 32.  
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18. i preo ii-levi i nu vor avea lips  de 
rbat care s  stea înaintea fe ei Mele i 
 aduc  în toate zilele arderi de tot, s  

aprind  t mâie i s  s vâr easc  jertfe».  
Is. 61, 6. Mal. 3, 3. 1 Petr. 2, 5.  

19. i a mai fost cuvântul Domnului c tre 
Ieremia, zicând :  
20. «A a zice Domnul : De po i strica 
leg mântul Meu cel pentru ziu i 
leg mântul Meu cel pentru noapte i s  
faci ea ziua i noaptea s  nu mai vin  ta 
vremea  lor,  atunci  poate  se  va  strica  i  
leg mântul Meu cel încheiat ou robul 
Meu David,.  

Ier. 31, 37.  
21.  Ca  s  nu  mai  aib  el  fiu  care  s  
domneasc  pe scaunul lui ; de asemenea 
i cel încheiat cu levi ii-preo i, slujitorii 

Mei.  
Is. 61, 6.  

22. Precum e nenum rat  o tirea cereasc  
i nenum rat nisipul m rii, a a voi 

înmul i neamul lui David, robul Meu, i 
al levi ilor celor ce-Mi slujesc Mie».  

Fac. 15, 5; 22, 17; 28, 14.  
23. Fost-a iar i cuvântul Domnului c tre 
Ieremia, zicând :  
24. Nu vezi tu oare c  poporul acesta zice 
: «Domnul a lep dat cele dou  semin ii 
pe care le alesese El ?» i ei dispre uiesc 
poporul Meu, ca i cum acesta n-ar fi 
popor în ochii lor.  
25. A a zice Domnul : Dac  leg mântul 
Meu cel pentru ziu i pentru noapte i 
rânduiala cerului i a p mântului nu le-
am înt rit Eu,  

Ps. 125, 1. Is. 1, 26. Ier. 31, 20, 36; 33, 20. Iez. 39, 25.  
26. Atunci i neamul lui Iacov i al lui 
David, robul Meu, îl voi lep da i nu voi 
mai lua st pânitori din neamul lui pentru 
semin ia lui Avraam i a lui Isaac i a lui 
Iacov, c ci voi aduce înapoi pe prin ii lor 
de r zboi i-i voi milui».  
CAP. 34 

Proorocie despre robia Babilonului. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  

tre Ieremia, când Nabucodonosor, 
regele Babilonului, i toat  o tirea lui i 
toate regatele p mântului, supuse sub 
mâna lui, i toate popoarele au venit cu 

zboi împotriva Ierusalimului i 
împotriva tuturor cet ilor lui Iuda, 
zicând :  

4 Reg. 25, 1.  
2. «A a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel : Mergi i gr ie te lui Sedechia, 
regele lui Iuda, i-i spune : A a zice 
Domnul : lat  voi da cetatea aceasta în 
mâinile regelui Babilonului, i acesta o 
va arde cu foc.  

Ier. 21, 7, 10; 38, 3, 18.  
3. Nici tu nu vei sc pa din mâna lui, ci 
vei fi cu adev rat luat i dat în mâinile lui 
; ochii t i vor vedea ochii regelui 
Babilonului i buzele lui vor gr i buzelor 
tale i vei merge la Babilon.  

Ier. 32, 4. Iez. 17, 16.  
4. Dar ascult  cuvântul Domnului, 
Sedechia, rege al lui Iuda ! A a zice 
Domnul de tine : Nu vei muri de sabie, ci 
vei muri în pace.  

2 Paral. 34, 28.  
5. i precum s-a aprins t mâie pentru 

rin ii t i i pentru ceilal i regi, care au 
fost înainte de tine, la înmormântarea lor, 

a se va aprinde i pentru tine i te vor 
plânge, zicând : «Vai, doamne !» C  Eu 
am rostit cuvântul acesta», zice Domnul.  

Ier. 22, 18.  
6. i a spus Ieremia proorocul toate 
cuvintele acestea lui Sedechia, regele lui 
Iuda, în Ierusalim.  
7. În vremea aceea o tirea regelui 
Babilonului se r zboia împotriva 
Ierusalimului i împotriva tuturor 
cet ilor lui Iuda, care mai r seser , i 
anume împotriva Lachi ului i Azec i, 
deoarece din cet ile lui Iuda numai 
acestea mai r seser  cet i înt rite.  

Mih. 1, 13.  
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8.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  
tre Ieremia, dup  ce regele Sedechia a 

încheiat leg mânt cu tot poporul ce era în 
Ierusalim,  
9. Ca s  dea slobozenie, a a încât fiecare 

 dea drumul robului s u i roabei sale, 
evreu  i  evreic ,  i  ca  nimeni  s  nu  mai  
in  în robie evreu, frate al s u.  

Ie . 21, 2. Lev 25, 39. Deut. 15, 12.  
10. i s-au supus to i cei mari i tot 
poporul, care au încheiat leg mântul, ca 

 dea fiecare drumul robului s u i 
roabei sale, ca s  nu-i mai in  pe : viitor 
în robie, i au ascultat i s-au supus.  
11. Dar dup  aceea, r zgândindu-se, au 
început s  ia înapoi pe robii i pe roabele 

rora le d duser  drumul i-i silir  s  le 
fie robi i roabe.  
12. Dar a fost cuvântul Domnului c tre 
Ieremia, c ruia i s-a zis din partea 
Domnului :  
13. «A a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel : Eu am încheiat un leg mânt cu 

rin ii vo tri, când i-am scos din 
mântul Egiptului i din casa robiei, i 

am zis :  
Ie . 21, 2. Deut. 15, 12.  

14. La sfâr itul anului al aptelea s  dea 
drumul fiecare din voi fratelui s u , 
evreu, care i s-a vândut ie ; s i lucreze 
el ase ani, iar dup  aceea s -i dai drumul 

 fie slobod. Dar p rin ii vo tri nu m-au 
ascultat i nu i-au plecat urechea lor.  

Ier. 7, 24; 25, 4; 35, 15.  
15. Acum voi v-a i întors i a i f cut cum 
e drept în ochii Mei, dând fiecare 
slobozenie aproapelui s u, i a i încheiat 
înaintea Mea leg mânt în templul asupra 

ruia s-a chemat numele Meu.  
16. Dar apoi v-a i r zgândit i a i 
necinstit numele Meu i a i întors fiecare 
pe robul vostru i pe roaba voastr  c rora 
le d duser i drumul s  se duc  unde le 
place, i-i sili i s  v  fie robi i roabe.  

17. De aceea, a a zice Domnul : Voi nu 
v-a i supus Mie, ca s  da i fiecare drumul 
aproapelui vostru ; pentru aceea iat , Eu, 
zice Domnul, voi da libertate sabiei 
asupra voastr , ciumei i foametei i v  
voi face (pricin ) de groaz  pentru toate 
regatele p mântului.  

Deut. 28, 64.  
18. Pe cei ce au c lcat leg mântul Meu i 
pe  cei  ce  nu  s-au  inut  de  cuvintele  
leg mântului pe care l-am încheiat 
înaintea fe ei Mele, despicând în dou  
vi elul i trecând printre cele dou  buc i 
ale lui,  

Fac. 15, 10, 18.  
19. Pe cei mari ai lui Iuda i pe cei mari 
ai Ierusalimului, pe eunuci, pe preo i i 
pe tot poporul rii, care au trecut printre 
buc ile vi elului despicat,  
20. Îi voi da în mâinile vr jma ilor i în 
mâinile celor ce vor s  le ia via a, iar 
trupurile lor vor fi hran  p rilor cerului 
i fiarelor p mântului.  

Ier. 7, 33.  
21. Pe Sedechia, regele lui Iuda, i pe cei 
mari ai lui îi voi da în mâinile vr jma ilor 
lor i în mâinile celor ce vor s  le ia via a, 
în mâinile o tirii regelui Babilonului, care 
s-a retras de la voi.  
22. Iat  Eu voi da porunc , zice Domnul, 
i-i voi întoarce la cetatea aceasta i vor 

li asupra ei i o vor lua i o vor arde 
cu foc, i cet ile lui Iuda le vor face 
pustiu nelocuit».  
CAP. 35 
Cei din casa Recabi ilor nu voiesc s  
bea vin. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  

tre Ieremia, în zilele lui Ioiachim, fiul 
lui Iosia, regele lui Iuda :  
2. «Mergi în casa Recabi ilor i vorbe te 
cu ei i-i adu în templul Domnului, într-o 

mar , i d -le s  bea vin».  
1 Paral. 2, 55.  
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3. Atunci am luat eu pe Iaazania, fiul lui 
Ieremia, fiul lui Haba inia, pe fra ii lui, pe 
to i fiii lui i toat  casa Recabi ilor  
4. i i-am adus în templul Domnului, în 

mara fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, 
omul lui Dumnezeu, care e lâng  c mara 
dreg torilor, deasupra camerei lui 
Maaseia, fiul lui alum, p zitorul 
pragului.  

1 Ezd. 10, 6.  
5.  Apoi  am  pus  înaintea  fiilor  casei  
Recabi ilor cupe pline cu vin i pahare i 
le-am zis : «Be i vin !»  
6. Dar ei au zis : «Noi nu bem vin, pentru 

 Ionadab, fiul lui Recab, tat l nostru, 
ne-a dat porunc , zicând : S  nu be i vin 
nici voi, nici fiii vo tri în veac !  

4 Reg. 10, 15, 23.  
7.  Nici  case  s  nu  zidi i,  nici  semin e  s  
nu sem na i, nici vii s  nu s di i, nici s  
ave i, ci s  tr i în corturi în toate zilele 
vie ii voastre, ca s  tr i vreme 
îndelungat  pe p mântul în care sunte i 

tori.  
8. i noi am ascultat glasul lui Ionadab, 
fiul lui Recab, tat l nostru, întru toate 
câte ne-a poruncit el, ca s  nu bem vin în 
toate zilele noastre nici noi, nici femeile 
noastre, nici fiii no tri, nici fiicele 
noastre,  
9. i s  nu zidim case ca locuin e pentru 
noi i s  nu avem nici vii ; nici arini, nici 
sem turi,  
10. Ci s  tr im în corturi. Întru toate 
ascult m i facem toate câte ne-a poruncit 
Ionadab, str mo ul nostru.  
11. Când îns  a venit Nabucodonosor, 
regele Babilonului, împotriva acestei ri, 
noi am zis : Hai s  intr m în Ierusalim 
dinaintea o tirilor Caldeilor i a o tirilor 
Sirienilor ! i iat  acum tr im în 
Ierusalim».  
12. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Ieremia i a zis :  

13. «A a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Mergi i spune 

rba ilor lui Iuda i locuitorilor 
Ierusalimului : Se poate oare s  nu lua i 
voi înv tur  din aceasta i s  nu 
asculta i cuvântul Meu ?» - zice Domnul.  
14. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, 
pe care le-a spus fiilor s i de a nu bea 
vin, se împlinesc, i ei nu beau pân  în 
ziua de ast zi, pentru c  se supun celor 
rânduite de tat l lor ; iar Eu necontenit v-
am vorbit, v-am vorbit dis-de-diminea  
i voi nu M-a i ascultat.  

Ier. 7, 13.  
15. Trimis-am la voi pe to i proorocii, 
robii Mei, i-am trimis dis-de-diminea i 
am zis : S  se întoarc  fiecare de la calea 
lui cea rea i s  v  îndrepta i purt rile, s  
nu merge i dup  al i dumnezei, ca s  le 
sluji i, i ve i tr i în p mântul acesta pe 
care l-am dat vou i p rin ilor vo tri ; 
dar voi nu v-a i plecat urechea i nu M-a i 
ascultat.  

Ier. 7, 3; 18, 10. Iona 3, 8.  
16. Deoarece fiii lui Ionadab, fiul lui 
Recab, împlinesc porunca pe care le-a 
dat-o tat l lor, iar poporul Meu nu M  
ascult ,  
17. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu 
Savaot, Dumnezeul lui Israel : Iat  Eu voi 
aduce asupra lui Iuda i a tuturor 
locuitorilor Ierusalimului tot r ul acela pe 
care l-am rostit asupra lor, pentru c  Eu 
le-am vorbit i ei n-au ascultat, i-am 
chemat i ei n-au r spuns».  

Is. 65, 12; 66, 4.  
18. Iar casei Recabi ilor, Ieremia i-a gr it 
: «A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : Pentru c  voi a i ascultat 
porunca lui Ionadab, tat l vostru, i p zi i 
toate poruncile lui i în toate face i cum 
v-a poruncit el,  
19. De aceea, a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Nu va lipsi lui 
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Ionadab, fiul lui Recab, b rbatul care s  
stea înaintea fe ei Mele în toate zilele».  

Ier. 33, 17.  
CAP. 36 
Cartea lui Ieremia, ars  în foc de 
Ioiachim. 
1. În anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul 
lui  Iosia,  regele  lui  Iuda,  a  fost  de  la  
Domnul c tre Ieremia cuvântul acesta :  
2. «Ia- i un sul de hârtie i scrie pe el 
toate cuvintele pe care i le-am gr it Eu 
despre Israel, despre Iuda i despre toate 
popoarele, din ziua de când am început a-
i gr i, din zilele lui Iosia i pân  în ziua 

de ast zi ;  
Ier. 30, 2; 51, 60.  

3. C  poate va auzi casa lui Iuda tot r ul 
ce Mi-am pus în gând s  i-l fac, ca s  se 
întoarc  fiecare de la calea sa cea rea, 
pentru ca Eu s  le iert nedrept ile lor i 

catele lor».  
Ier. 26, 3. Iez. 12, 3.  

4. Atunci a chemat Ieremia pe Baruh, fiul 
lui Neria, i dup  spusa lui Ieremia a scris 
Baruh pe hârtia sulului toate cuvintele 
Domnului pe care le gr ise El aceluia.  

Ier. 32, 12; 45, 1.  
5. i a poruncit Ieremia lui Baruh i a zis 
: «Eu sunt închis i nu m  pot duce în 
templul Domnului.  
6. Deci, du-te tu i cuvintele Domnului 
din gura mea scrise de tine în sul, cite te-
le în templul Domnului, în ziua postului, 
în auzul poporului ; cite te-le de 
asemenea i în auzul tuturor acelora din 
Iuda, care sunt veni i de prin toate cet ile 
;  
7. Poate vor în a rug  smerit  înaintea 
fe ei Domnului i se va întoarce fiecare 
de la calea sa cea rea, c ci mare este 
mânia i sup rarea pe care a ar tat-o 
Domnul asupra poporului acestuia».  

Bar. 1, 5.  
8. i a f cut Baruh, fiul lui Neria, tot ce i-
a poruncit Ieremia, citind în templul 

Domnului cuvintele Domnului cele scrise 
în sul.  
9. În anul al cincilea al lui Ioiachim, fiul 
lui Iosia, regele lui Iuda, în luna a opta, a 
vestit post înaintea fe ei Domnului pentru 
tot poporul din Ierusalim i pentru tot 
poporul care venise la Ierusalim de prin 
ora ele lui Iuda.  
10. i cuvintele lui Ieremia, cele scrise în 
sul, le-a citit Baruh în templul Domnului, 
în camera lui Ghemaria, fiul lui afan, 
scriitorul, în curtea de sus, la intrarea de 
la poarta cea nou  a templului Domnului, 
în auzul poporului.  

Ier. 26, 10.  
11. Iar Miheia, fiul lui Ghemaria, fiul lui 

afan, a auzit toate cuvintele Domnului 
cele scrise în sul.  
12. i s-a coborât în casa regelui, în 
camera secretarului regelui i iat  acolo 
st teau to i dreg torii : Eli ama, 
secretarul regelui, Delaia, fiul lui emaia, 
Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui 

afan, Sedechia, fiul lui Hanania i to i 
ceilal i dreg tori.  
13. i le-a povestit acestora Miheia toate 
cuvintele ce le auzise, când a citit Baruh 
cartea în auzul poporului.  
14. Atunci dreg torii au trimis la Baruh 
pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui 

elemia,  fiul  lui  Cu i,  ca  s -i  spun  :  
«Cartea pe care tu ai citit-o în auzul 
poporului, s  o iei în mâna ta i s  vii».  
15. Atunci Baruh, fiul lui Neria, a luat 
cartea în mâna sa i a venit la ei. Iar ei i-
au zis : « ezi i ne cite te în auz !» i a 
citit Baruh în auzul lor.  
16. Iar dac  au ascultat ei toate cuvintele, 
s-au uitat cu groaz  unii la al ii i au zis 

tre Baruh : «Vom spune numaidecât 
regelui toate cuvintele acestea !»  
17. i apoi au întrebat pe Baruh : 
«Spune-ne îns  cum ai scris tu din gura 
lui toate cuvintele acestea ?»  
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18. i Baruh le-a spus : «El mi-a rostit cu 
gura sa toate cuvintele acestea, iar eu le-
am scris cu cerneal  în sulul acesta».  
19. Atunci au zis dreg torii c tre Baruh : 
«Du-te i te ascunde i tu i Ieremia, ca 
nimeni s  nu tie unde sunte i !»  
20.  Apoi  ei  s-au  dus  la  rege  în  palat,  iar  
cartea au l sat-o în odaia lui Eli ama, 
secretarul  regelui,  i  au  spus  în  auzul  
regelui toate cuvintele acestea.  
21. i a trimis regele pe Iehudi s  aduc  
îndat  cartea, i acesta a luat-o din 
camera lui Eli ama, secretarul regelui ; i 
a citit-o Iehudi în auzul regelui i în auzul 
tuturor dreg torilor care st teau lâng  
rege.  
22. În vremea aceea, în luna a noua, 
regele edea în palatul de iarn i înaintea 
lui ardea o tav  cu jeratic.  
23. Dup  ce a citit Iehudi trei sau patru 
coloane, regele a t iat cu cu ita ul 
secretarului cartea i a aruncat-o în focul 
de pe tav , nimicind-o toat .  

2 Paral. 36, 16.  
24. i nu s-au temut, nici i-au sfâ iat 
hainele lor, nici regele, nici to i slujitorii 
lui, care au auzit toate cuvintele acestea.  
25. De i Elnatan, Delaia i Ghemaria au 
rugat pe rege s  nu ard  cartea, el îns  nu 
i-a ascultat.  
26. i a poruncit regele lui Ierahmeel, fiul 
regelui, i lui Seraia, fiul lui Azirel, i lui 

elemia, fiul lui Abdeel, s  prind  pe 
scriitorul Baruh i pe Ieremia proorocul. 
Dar Domnul i-a ascuns.  
27. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Ieremia, dup  ce regele a ars cartea 
i cuvintele pe care Baruh le scrisese din 

gura lui Ieremia, i i-a zis :  
28.  «Ia- i  alt  sul  de  hârtie  i  scrie  în  el  
toate cuvintele de mai înainte, care au 
fost  în  cel lalt  sul,  pe  care  l-a  ars  
Ioiachim, regele lui Iuda, iar regelui lui 
Iuda, Ioiachim, s -i spui :  

29. A a zice Domnul : Tu ai ars cartea 
aceasta, zicând : Pentru ce ai scris în ea : 
Va veni îndat  regele Babilonului i va 
pustii ara aceasta i va pierde oamenii i 
dobitoacele din ea ?  

Ier. 32, 43; 33, 10.  
30. De aceea, a a zice Domnul despre 
Ioiachim, regele lui Iuda : Nu va mai fi 
din el urma  care s ad  pe scaunul lui 
David ; trupul lui va fi aruncat în ar a 
zilei i în frigul nop ii  

Ier. 22, 19.  
31. i-l voi pedepsi pe el i neamul lui i 
slugile lui pentru nedreptatea lor ; voi 
aduce asupra lor i asupra locuitorilor 
Ierusalimului i asupra oamenilor lui Iuda 
tot r ul pe care l-am rostit asupra lor i ei 
n-au ascultat».  
32. i a luat Ieremia alt sul de hârtie i l-a 
dat lui Baruh scriitorul, fiul lui Neria, i 
acesta a scris în el, din gura lui Ieremia, 
toate cuvintele din sulul ce-l aruncase în 
foc Ioiachim, regele lui Iuda, i a mai 
ad ugat la ele multe cuvinte asemenea 
acelora.  
CAP. 37 
Sedechia închide pe Ieremia în 
temni . 
1. În locul lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, a 
fost f cut rege Sedechia, fiul lui Iosia, pe 
care Nabucodonosor, regele Babilonului, 
l-a pus rege în ara lui Iuda.  

4 Reg. 24, 17. 2 Paral. 36, 10.  
2. Dar nici el, nici slujitorii lui i nici 
poporul rii n-au ascultat cuvintele 
Domnului, cele gr ite prin proorocul 
Ieremia.  

2 Paral. 36, 12.  
3. Regele Sedechia a trimis pe Iucal, fiul 
lui elemia, i pe Sofonie preotul, fiul lui 
Maaseia, la Ieremia proorocul, ca s -i 
zic  : «Roag -te pentru noi Domnului 
Dumnezeului nostru !»  

Is. 37, 4. Ier. 34, 21.  
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4. C ci pe atunci Ieremia intra i umbla 
înc  slobod prin popor, pentru c  nu-l 
aruncaser  înc  în închisoare.  
5. O tirea lui Faraon a ie it din Egipt, iar 
Caldeii, care împresuraser  Ierusalimul, 
auzind vestea aceasta, s-au retras de la 
Ierusalim.  
6. Atunci a fost cuvântul Domnului c tre 
Ieremia proorocul i a zis :  
7. «A a gr ie te Domnul, Dumnezeul lui 
Israel : Regelui lui Iuda, care v-a trimis la 
Mine s  M  întreba i, a a s -i spune i : 
Iat , o tirea lui Faraon care v-a veni în 
ajutor se va întoarce în ara sa, în Egipt,  

Is. 30, 2. Plâng. 4, 17.  
8. Iar Caldeii vor veni din nou i vor 
lupta împotriva cet ii acesteia, o vor lua 
i o vor arde cu foc.  

9. A a zice Domnul : Nu v  în ela i pe 
voi în iv , zicând : «F  îndoial  se vor 
duce de la noi Caldeii», c  nu se vor 
duce.  
10. Chiar dac  a i, sf râma cu totul 

tirea Caldeilor, care lupt  împotriva 
voastr , i ar r mâne la ei numai r ni i, 
apoi i aceia s-ar ridica fiecare din cortul 

u i ar arde cetatea aceasta cu foc».  
11. În vremea când o tirea Caldeilor s-a 
retras de la Ierusalim din pricina o tirii 
egiptene,  
12. Ieremia a plecat din Ierusalim, ca s  
se duc  în ara lui. Veniamin, s  descurce 
ni te treburi de mo tenire cu cei de acolo.  
13. Dar când se afla el la poarta lui 
Veniamin, c petenia g rzii, care era 
acolo  i  care  se  numea  Ireia,  fiul  lui  

elemia,  fiul  lui  Hanania,  a  prins  pe  
Ieremia  proorocul  i  i-a  zis  :  «Tu vrei  s  
fugi la Caldei !».  
14. «Aceasta este minciun  ; eu nu vreau 

 fug la Caldei», a zis Ieremia. Dar f  
-l asculte, Ireia l-a arestat pe Ieremia i 

l-a dus la dreg tori.  

15. i s-au mâniat dreg torii pe Ieremia, 
l-au b tut i l-au închis în temni , în casa 
lui Ionatan scriitorul, pentru c  o f cuser  
temni .  

Ier. 20, 2. Mat. 21, 35.  
16. i dup  ce a intrat Ieremia în temni , 
în beci, i a stat acolo Ieremia zile multe,  
17.  Regele  Sedechia  a  trimis  i  i-a  adus.  

i l-a întrebat regele în casa sa în tain i 
i-a zis : «N-ai oare cuvânt de la Domnul 
?»  Iar  Ieremia  a  zis  :  «Ba  am  !»  i  a  
ad ugat : «Tu vei fi dat în mâinile regelui 
Babilonului !»  
18. i a mai zis Ieremia c tre regele 
Sedechia : «Cu ce am gre it eu înaintea 
ta, înaintea slujitorilor t i i înaintea 
poporului acestuia, de m-a i b gat în 
temni  ?  
19. i unde sunt proorocii vo tri care v-
au proorocit i au zis : «Regele 
Babilonului nu va veni împotriva voastr  
i împotriva p mântului acestuia ?»  

20. i acum ascult , domnul meu rege, s  
aib  trecere cererea mea înaintea ta i s  
nu m  mai întorc în casa lui Ionatan 
scriitorul, ca s  nu mor acolo».  
21. i a dat regele Sedechia porunc  s  
închid  pe Ieremia în curtea temni ei i i 
s-a  dat  câte  o  bucat  de  pâine  pe  zi  din  
uli a pitarilor, pân  s-a ispr vit pâinea în 
cetate. i a a a r mas Ieremia în curtea 
temni ei.  
CAP. 38 
Ieremia aruncat i scos din groap . 
1. i efatia, fiul lui Matan, i Ghedalia, 
fiul lui Pashor, Iucal, fiul lui elemia i 
Pa hurr, fiul lui Malchia, au auzit 
cuvintele pe care le-a rostit Ieremia c tre 
tot poporul, zicând :  
2. «A a zice Domnul : Cine va r mâne în 
aceast  cetate va muri de sabie, de foame 
i de boala ciumei ; iar cel ce se va duce 

la Caldei va tr i, va avea ca prad  via a 
lui i va r mâne viu. «  
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Ier. 21, 9; 39, 18; 45, 5. Bar. 2, 22.  
3. A a zice Domnul : Cetatea aceasta va 
fi dat  f  îndoial  în mâinile o tirilor 
regelui Babilonului, i o vor lua».  

2 Paral. 36, 12. Ier. 34, 2.  
4. Atunci c peteniile au zis c tre rege : 
«Omul acesta s  fie dat mor ii, pentru c  
el descurajeaz  pe lupt torii care au 

mas în cetatea aceasta i pe tot poporul, 
spunându-le asemenea cuvinte. C ci 
omul acesta nu dore te prop irea 
poporului s u, ci nenorocirea».  

Am. 7, 10. Luc. 23, 2.  
5. Iar regele Sedechia a zis : «Iat  e în 
mâinile voastre, c ci regele nu poate s  
fac  nimic împotriva voastr ».  
6. Atunci au luat pe Ieremia i l-au 
aruncat în groapa lui Malchia, fiul 
regelui, care era în curtea temni ii, 
coborându-l în ea cu funii. În groapa 
aceea nu era ap , ci numai noroi i s-a 
afundat Ieremia în noroi.  
7. Ebed-Melec, Etiopianul, unul din 
eunucii care se aflau în casa regelui, 
auzind c  Ieremia a fost aruncat în groap  
- regele atunci edea la poarta lui 
Veniamin -  

Ier. 39, 16.  
8. A ie it din palatul regal i a zis c tre 
rege :  
9. «Domnul meu rege, r u au f cut 
oamenii ace tia care s-au purtat a a cu 
Ieremia proorocul, pe care l-au aruncat în 
groap . El va muri acolo de foame, 
pentru c  nu mai este pâine în cetate».  
10. Atunci regele a dat porunc  lui Ebed-
Melec, Etiopianul, zicând : «Ia de aici 
treizeci de oameni i scoate pe Ieremia 
proorocul din groap , pân  nu moare».  
11. i a luat Ebed-Melec cu sine oamenii 
i a intrat în palatul regal, în ve mânt rie, 
i a luat de acolo buc i de haine vechi i 

rupturi i le-a dat drumul cu frânghia în 
groap  la Ieremia.  

12. i a zis Ebed-Melec, Etiopianul, c tre 
Ieremia : «Pune aceste cârpe i rupturi 
vechi, ce i s-au aruncat, la subsuorile 
tale,  sub  frânghie»  ;  i  a  f cut  Ieremia  

a.  
13. i au tras pe Ieremia din groap  ; i a 

mas Ieremia în curtea temni ii.  
14. Atunci regele Sedechia a trimis i a 
chemat pe Ieremia proorocul la sine, la 

a a treia a templului Domnului ; i a zis 
regele c tre Ieremia : «Am s  te întreb 
ceva, dar s  nu ascunzi nimic de mine».  
15. Iar Ieremia a zis c tre Sedechia : 
«Dac i voi descoperi, nu m  vei da oare 
mor ii ? i de- i voi da sfat, îl vei asculta 
tu oare ?»  
16. Zis-a regele Sedechia c tre Ieremia : 
«Viu este Domnul, Care ne-a dat aceast  
via , nu te voi da la moarte, nici în 
mâinile acestor oameni, care vor s i ia 
via a, nu te voi da».  
17. Atunci a zis Ieremia c tre Sedechia : 
«A a zice Domnul Dumnezeul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Dac  tu vei ie i la 

peteniile regelui Babilonului, vei sc pa 
cu via i cetatea aceasta nu va fi ars  cu 
foc i vei tr i i tu i casa ta ;  
18. Iar de nu vei ie i la c peteniile regelui 
Babilonului, cetatea aceasta va fi dat  în 
mâinile Caldeilor, care o vor arde cu foc, 
i nici tu nu vei sc pa din mâinile lor».  

Ier. 34, 2.  
19. Iar regele Sedechia a zis c tre Ieremia 
: «M  tem de Iudeii care au trecut la 
Caldei, ca nu cumva s  nu fiu dat de 
Caldei pe mâna lor i ca nu cumva aceia 

i bat , joc de mine».  
20. Zis-a Ieremia : «Nu te vor da ! 
Ascult  glasul Domnului în cele ce- i 
gr iesc eu i bine- i va fi i sufletul t u va 
fi viu.  

2 Paral. 36, 12.  
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21. Iar dac  tu nu vei vrea s  ie i, atunci 
iat  cuvântul pe care mi l-a descoperit 
Domnul :  
22. Toate femeile care au r mas în casa 
regelui lui Iuda vor fi duse la c peteniile 
regelui Babilonului i acelea vor zice : 
Te-au  am git  i  te-au  în elat  bunii  t i  
prieteni ; piciorul t u s-a afundat în noroi 
i ace tia au fugit de tine ;  

Is. 3, 12.  
23. i toate femeile tale i copiii t i vor fi 
da i Caldeilor i nici tu nu vei sc pa din 
mâinile lor, c ci vei fi prins de mâna 
regelui Babilonului i aceast  cetate va fi 
ars ».  

4 Reg. 25, 6, 11. Ier. 32, 4.  
24. Zis-a Sedechia c tre Ieremia : 
«Nimeni nu trebuie s tie cuvintele 
acestea i atunci tu nu vei muri.  
25. Iar de vor auzi c peteniile c  eu am 
gr it cu tine i de vor veni la tine i- i vor 
zice : «Spune-ne ce ai vorbit cu regele ? 
Nu ascunde de noi i nu te vom da la 
moarte ! i ce i-a vorbit regele ?»  
26. Atunci s  le spui : Am prezentat 
înaintea regelui cererea mea, ca s  nu m  
trimit  înapoi în casa lui Ionatan i s  
mor acolo».  
27. Atunci au venit to i dreg torii la 
Ieremia i l-au întrebat, iar el le-a r spuns 
întocmai  cum  îi  poruncise  regele,  i  
aceia, t când, l-au l sat, pentru c  n-au 
aflat nimic.  
28. i a r mas Ieremia în curtea temni ii 
pân  în ziua în care a fost luat 
Ierusalimul, c ci Ierusalimul a fost luat.  
CAP. 39 
Cucerirea Ierusalimului 
1. În anul al nou lea al lui Sedechia, 
regele lui Iuda, în luna a zecea, 
Nabucodonosor, regele Babilonului, a 
venit cu toat  o tirea sa la Ierusalim i l-a 
împresurat.  

4 Reg. 25, 1. Ier. 52, 4.  

2. Iar în anul al unsprezecelea al lui 
Sedechia, în luna a patra, în ziua a noua a 
lunii acesteia, cetatea a fost luat .  
3. i au intrat în ea i s-au a ezat la 
por ile de la mijloc toate c peteniile 
regelui Babilonului : Nergal- are er, 
Samgar-Nebu, Sarsehim, c petenia 
eunucilor, Nergal-Sare er, c petenia 
vr jitorilor, i toate celelalte c petenii ale 
regelui Babilonului.  
4. Când Sedechia, regele lui Iuda, i to i 
oamenii de oaste i-au v zut, au fugit i au 
ie it noaptea din cetate prin gr dina 
regelui, pe poarta dintre cele dou  ziduri, 
i au apucat pe calea esului.  

5. Dar o tirea Caldeilor a alergat dup  ei 
i a ajuns pe Sedechia în esul 

Ierihonului, l-au prins i l-au dus la 
Nabucodonosor, regele Babilonului, la 
Ribla, în ara Hamat, unde acesta a rostit 
judecat  asupra lui.  

Ier. 32, 4.  
6. Atunci regele Babilonului a junghiat 
pe fiii lui Sedechia în Ribla, înaintea 
ochilor acestuia, i pe to i dreg torii lui 
Iuda i-a junghiat regele Babilonului.  

Ier. 52, 10. Sof. 1, 8.  
7. Iar lui Sedechia i-a scos ochii i l-a pus 
în c tu e, ca s -l duc  la Babilon.  

Jud. 16, 21. 4 Reg. 25, 7. Iez. 12, 13.  
8. Casa regelui i casele poporului le-au 
ars Caldeii cu foc, iar zidurile 
Ierusalimului le-au d râmat.  
9. Restul poporului, care r sese în 
cetate, pe fugarii, care trecuser  la el i pe 
cel lalt popor ce mai r sese, 
Nebuzaradan, c petenia g rzii regelui, i-a 
dus robi în Babilon.  

4 Reg. 25, 9. Ier. 52, 13.  
10. Pe cei s raci din popor, care nu aveau 
nimic, Nebuzaradan, c petenia g rzii, i-a 

sat în p mântul lui Iuda i tot atunci le-
a dat viile i arinile.  

4 Reg. 25, 12.  
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11. Iar cu privire la Ieremia, 
Nabucodonosor, regele Babilonului, a dat 
lui Nebuzaradan, c petenia g rzii, 
porunca aceasta :  
12. «Ia-l i s  ai purtare de grij  pentru el 
; s  nu-i faci nici un r u, ci s  te por i cu 
el a a cum î i va zice el !»  
13. Nebuzaradan, c petenia g rzii, 
Nebuzaradan, c petenia eunucilor, 
Nergal- are er, c petenia vr jitorilor, i 
toate c peteniile regelui Babilonului  
14.  Au  trimis  i  au  luat  pe  Ieremia  din  
curtea temni ii i l-au încredin at lui 
Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui afan, 
ca s -l duc  acas . A a a r mas el s  
locuiasc  în mijlocul poporului.  

Ier. 26, 24.  
15. Atunci a fost cuvântul Domnului 

tre Ieremia, pe când era el înc inut în 
curtea temni ii, i i-a zis :  
16. «Mergi i spune lui Ebed-Melec, 
Etiopianul : A a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Iat , Eu voi 
împlini cuvintele Mele despre cetatea 
aceasta spre r ul, iar nu spre binele ei, i 
se vor împlini ele în ziua aceea înaintea 
ochilor t i.  

Ier. 38, 7.  
17. Dar pe tine te voi izb vi, zice 
Domnul,  i  nu  vei  fi  dat  în  mâinile  
oamenilor de care te temi.  
18. Te voi izb vi i nu vei c dea în sabie 
; sufletul t u va r mâne la tine ca i când 
ai  fi  dobândit  o  prad ,  pentru  c  tu  i-ai  
pus n dejdea în Mine», zice Domnul.  

Ier. 21, 9; 38, 2.  
CAP. 40 
Ieremia l sat slobod. 
1.  Cuvântul  care  a  fost  de  la  Domnul  

tre Ieremia, dup  ce Nebuzaradan, 
petenia g rzii, i-a dat drumul din 

Rama, unde fusese g sit ferecat în lan uri 
în mijlocul celorlal i robi ai Ierusalimului 
i ai lui Iuda, care au fost str muta i la 

Babilon.  

2. Atunci a luat c petenia g rzii pe 
Ieremia i i-a zis : «Domnul Dumnezeul 

u a rostit aceast  nenorocire asupra 
locului acestuia,  
3. i acum a adus-o peste el i a f cut 
ceea ce zisese, pentru c  a i p tuit 
înaintea Domnului i n-a i ascultat glasul 
Lui, de aceea v-a i ajuns pe voi aceasta.  

Ier. 50, 7.  
4. Deci, iat  eu î i dau drumul din 
lan urile ce le ai la mâini ! De vrei s  
mergi cu mine la Babilon, vino, i eu voi 
avea grij  de tine, iar de nu ai pl cere s  
mergi cu mine la Babilon, r mâi. Iat , 
toat ara e înaintea ta, unde vrei i unde-
i place, acolo du-te !»  

5. Înainte de a ie i el, Nebuzaradan i-a zis 
: «Du-te la Godolia, fiul lui Ahicam, fiul 
lui afan, pe care regele Babilonului l-a 
pus c petenie peste cetatea Ierusalimului, 
i r mâi cu dânsul în mijlocul poporului ; 

sau du-te unde- i place ie s  te duci !» i 
petenia g rzii i-a dat merinde i daruri 

i l-a slobozit.  
4 Reg. 25, 22.  

6. Deci a venit Ieremia la Godolia, fiul lui 
Ahicam,  la  Mi pa,  i  a  tr it  cu  el  în  
mijlocul poporului care r sese în ar .  
7. Auzind toate c peteniile o tirilor, care 
erau în câmp cu oamenii lor, c  regele 
Babilonului a pus pe Godolia, fiul lui 
Ahicam, c petenie peste ar i i-a 
încredin at lui b rba ii, femeile i copiii i 
pe aceia din s racii rii, care n-au fost 
str muta i la Babilon,  

4 Reg. 25, 22.  
8. Au venit la Godolia, în Mi pa, Ismael, 
fiul lui Netania, Iohanan i Ionatan, fiii 
lui Carea, Seraia, fiul lui Tanhumet, i fiii 
lui Efai Netofitul i Iezania, fiul lui 
Maacat, ei i oamenii lor.  
9. Iar Godolia, fiul lui Ahicam, fiul lui 

afan, li s-a jurat lor i oamenilor lor, 
zicând : «Nu v  teme i a sluji Caldeilor ; 
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mâne i în ar , sluji i regelui 
Babilonului i v  va fi bine.  

4 Reg. 25, 24.  
10.  Iar  eu  voi  r mâne  în  Mi pa,  ca  s  
mijlocesc înaintea Caldeilor, care vor 
veni la noi. Voi îns  strânge i vinul i 
fructele verii i untdelemnul i le pune i 
în vasele voastre i tr i în cet ile 
voastre, în care v  afla i».  
11. De asemenea i to i Iudeii care se 
aflau în Moab, la Amoni i, în Idumeea i 
prin toate rile, au auzit c  regele 
Babilonului a l sat o parte din Iudei i a 
pus peste ei pe Godolia, fiul lui Ahicam, 
fiul lui afan.  
12. i s-au întors to i ace ti Iudei de prin 
toate locurile pe unde fuseser  împr tia i 
i au venit în p mântul lui Iuda, la 

Godolia, în Mi pa, i au adunat vin i 
fructe multe foarte.  
13. Iar Iohanan, fiul lui Carea, i toate 

peteniile o tirii, care erau în câmp, au 
venit la Godolia, în Mi pa, i au zis c tre 
dânsul :  
14. « tii tu oare c  Baalis, regele 
Amoni ilor,  a  trimis  pe  Ismael,  fiul  lui  
Netania, ca s  te ucid  ?» Dar Godolia, 
fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.  
15. Atunci Iohanan, fiul lui Carea, a spus 
lui  Godolia  în  tain ,  la  Mi pa  :  «D -mi  
voie s  m  duc s  ucid pe Ismael, fiul lui 
Netania, i nimeni nu va afla. De ce s -l 
la i  s  te  ucid  el  pe  tine  i  s  se  
risipeasc  to i cei din Iuda, care s-au 
adunat la tine i s  piar  r a lui Iuda 
?»  

2 Reg. 16, 9.  
16. Îns  Godolia, fiul lui Ahicam, a zis 

tre Iohanan, fiul lui Carea : «S  nu faci 
aceasta, c ci tu gr ie ti neadev r despre 
Ismael !»  
CAP. 41 

Uciderea lui Godolia. 
1. Prin luna a aptea, Ismael, fiul lui 
Netania, fiul lui Eli ama, din neam 
regesc, a venit cu dreg torii regelui i cu 
zece oameni la Godolia, fiul lui Ahicam, 
în Mi pa, i au mâncat acolo pâine 
împreun .  
2. Apoi s-a sculat Ismael, fiul lui Netania, 
i cei zece oameni care erau cu el, i au 

lovit cu sabia pe Godolia, fiul lui 
Ahicam, fiul lui afan, i au ucis pe acela 
pe care regele Babilonului îl pusese 

petenie peste ar .  
4 Reg. 25, 25.  

3. De asemenea a ucis Ismael i pe to i 
Iudeii care erau cu Godolia, în Mi pa, 
precum i pe Caldeii o teni care se aflau 
acolo.  
4. Iar a doua zi dup  uciderea lui 
Godolia,  pe  când  nu  tia  nimeni  de  
aceasta,  
5. Au venit din Sihem, din ilo i din 
Samaria optzeci de oameni cu b rbile 
rase i cu hainele sfâ iate i cu t ieturi pe 
trup, aducând daruri i t mâie în mâinile 
lor pentru jertf  în templul Domnului.  

Lev 19, 27. Deut. 14, 1.  
6. Iar Ismael, fiul lui Netania, din Mi pa, 
a ie it întru întâmpinarea lor ; i mergând 
el plângând, s-a întâlnit cu ei i le-a zis : 
«Duce i-v  la Godolia, fiul lui Ahicam».  
7. i dup  ce au ajuns ei în mijlocul 
cet ii, Ismael, fiul lui Netania, i-a ucis i 
i-a aruncat într-o groap , ajutat de 
oamenii care erau cu el.  

4 Reg. 25, 25.  
8. Dar s-au g sit printre ace tia zece 
oameni care au zis lui Ismael : «Nu ne 
ucide, c ci noi avem agoniseli de grâu, de 
orz, de untdelemn i de miere, ascunse la 
câmp». i el s-a oprit i nu i-a omorât pe 
aceia împreun  cu ceilal i fra i ai lor.  
9. Groapa îns  în care a aruncat Ismael 
toate trupurile oamenilor, pe care el i-a 
ucis pentru Godolia, era chiar aceea pe 
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care o f cuse regele Asa, temându-se de 
Bae a, regele lui Israel. Pe aceasta a 
umplut-o Ismael, fiul lui Netania, cu cei 
uci i.  

3 Reg. 15, 22.  
10. Apoi Ismael a luat ca prizonieri tot 
restul de popor, ce era în Mi pa, pe fiicele 
regelui i tot poporul ce mai r sese în 
Mi pa, pe care Nebuzaradan, c petenia 

rzii, îl încredin ase lui Godolia, fiul lui 
Ahicam ; i luându-i pe ace tia, Ismael, 
fiul lui Netania, s-a îndreptat spre fiii lui 
Amon.  
11. Dar când Iohanan, fiul lui Carea, i 
to i c pitanii o tirii, care erau cu el, au 
auzit de nelegiuirile ce s vâr ise Ismael, 
fiul lui Netania, au luat to i oamenii lor i 
s-au  dus  s  se  bat  cu  Ismael,  fiul  lui  
Netania,  
12. i I-au ajuns la iazul cel mare din 
Gabaon.  
13. Când tot poporul ce era cu Ismael a 

zut pe Iohanan, fiul lui Carea, i pe 
toate c peteniile o tirii care erau cu 
dânsul, s-au bucurat.  
14. i s-a întors tot poporul pe care 
Ismael îl ducea în robie din Mi pa i, 
plecând, s-a dus la Iohanan, fiul lui 
Carea,  
15. Iar Ismael, fiul lui Netania, a fugit de 
Iohanan  cu  opt  oameni  i  s-a  dus  la  fiii  
lui Amon.  
16.  Atunci  Iohanan,  fiul  lui  Carea,  i  
toate c peteniile o tirii, care erau cu el, 
au luat din Mi pa tot poporul ce r sese 
i pe care el îl sc pase de Ismael, fiul lui 

Netania, dup  ce acesta ucisese pe 
Godolia, fiul lui Ahicam - b rba ii, 

tenii, femeile, copiii i eunucii pe care 
îi scosese din Gabaon,  
17.  i  s-a  dus  i  s-a  oprit  în  satul  
Chimham, lâng  Betleem,  

4 Reg. 25, 26.  

18. Ca apoi s  plece în Egipt de frica 
Caldeilor, c ci se temea de ei, pentru c  
Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe 
Godolia, fiul lui Ahicam, pe care regele 
Babilonului îl pusese c petenie peste ar .  
CAP. 42 
Ieremia se roag  lui Dumnezeu. 
1. Atunci toate c peteniile o tirii i 
Iohanan, fiul lui Carea, i Azaria, fiul lui 
Ho aia, i tot poporul, de la mic pân  la 
mare, au venit i au zis c tre Ieremia 
proorocul :  
2. «S  aib  primire rug mintea noastr  
înaintea ta ! Roag -te Domnului 
Dumnezeului t u pentru noi, pentru to i 
care au r mas, c  din mul i, pu ini au 

mas, cum ne vezi cu ochii t i ;  
Is. 37, 4. Ier. 37, 3.  

3. Roag -te ca Domnul Dumnezeul t u s  
ne arate calea pe care s  mergem i ce s  
facem».  
4. Zis-a c tre ei Ieremia proorocul : 
«Ascult i iat  m  voi ruga Domnului 
Dumnezeului vostru, dup  cuvântul 
vostru, i tot ce v  va r spunde Domnul 

 voi spune i nu voi ascunde de voi nici 
un cuvânt».  

3 Reg. 22, 14.  
5. Iar ei au zis c tre Ieremia : «Domnul s  
fie martor împotriva noastr , credincios i 
adev rat, dac  nu vom face întocmai 
dup  cuvântul pe care Domnul 
Dumnezeul t u i-l va fi trimis pentru noi.  

Ie . 19, 8. Iosua 24, 24.  
6. Fie bine, fie r u, noi vom asculta de 
glasul Domnului Dumnezeului nostru, 

tre Care te trimitem, ca s  fim ferici i 
ascultând de glasul Domnului 
Dumnezeului nostru».  
7. Dup  trecerea a zece zile, a fost 
cuvântul Domnului c tre Ieremia.  
8. i a chemat acesta la el pe Iohanan, 
fiul lui Carea, i pe toate c peteniile 

tirii, care erau cu el, i tot poporul, de 
la mic pân  la mare, i le-a zis :  
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9. «A a zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel c tre Care m-a i trimis, ca s  aduc 
înaintea Lui rug mintea voastr  :  
10. De ve i r mâne în ara aceasta, Eu v  
voi zidi i nu v  voi mai d râma, v  voi 

di  i  nu  v  voi  mai  smulge,  c ci  Îmi  
pare r u de r ul pe care vi l-am f cut.  

Ier. 24, 6.  
11. Nu v  teme i de regele Babilonului, 
de care v  cutremura i ; nu v  teme i de 
el, zice Domnul, c ci Eu sunt cu voi, ca 

 v  scap i s  v  izb vesc din mâna lui.  
Is. 41, 20; 43, 5. Ier. 30, 10.  

12.  i  v  voi  ar ta  mil i  el  se  va  
milostivi spre voi i v  va întoarce în 

mântul vostru.  
3 Reg. 8, 50.  

13. Iar de ve i zice : «Nu vrem s  tr im în 
ara aceasta» i de nu ve i asculta glasul 

Domnului Dumnezeului vostru i ve i 
zice :  
14. «Ba noi ne ducem în ara Egiptului, 
unde r zboi nu vom vedea i glas de 
trâmbi  nu vom auzi i foame nu vom 
duce, i acolo vom tr i»,  
15. Apoi asculta i cuvântul Domnului, 
voi, care a i mai r mas din Iuda. A a zice 
Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel : 
«Dac  voi v  întoarce i cu hot râre 
nestr mutat  fa a voastr , ca s  v  duce i 
în Egipt i v  ve i duce s  tr i acolo,  
16. Sabia de care v  teme i v  va ajunge 
acolo, în ara Egiptului, i foamea de care 

 îngrozi i v  va înso i pa ii vo tri acolo 
în Egipt i acolo ve i muri.  

Ier. 44, 12. Os. 9, 6.  
17. To i cei ce î i întorc fa a lor, ca s  se 
duc  în Egipt i s  tr iasc  acolo ; vor 
muri de sabie, de foame i de molim i 
nici unul din ei nu va r mâne i nu va 
sc pa de nenorocirea aceea pe care o voi 
aduce asupra lor.  

Iez. 6, 12; 14, 21; 44, 13.  
18. C ci a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Cum s-a v rsat 

mânia Mea i iu imea Mea asupra 
locuitorilor Ierusalimului, a a se va v rsa 
iu imea Mea i asupra voastr , când v  
ve i duce în Egipt i ve i fi blestem i 
groz vie, ocar i râs, i nu ve i mai 
vedea locul acesta.  

Ier. 7, 20; 44, 6. Iez. 5, 15.  
19. Vou , cei r ma i ai lui Iuda, v  zice 
Domnul : Nu v  duce i în Egipt. S ti i 
bine c  Eu ast zi v-am spus lucrul acesta 
în chip solemn.  
20. V  face i r u vou  în iv , trimi ându-

 la Domnul Dumnezeul vostru, zicând 
: «Roag -te pentru noi Domnului 
Dumnezeului nostru, i tot ce va zice 
Domnul Dumnezeul nostru s  ne spui i 
noi vom face».  
21. A adar eu v-am spus acum, dar voi n-

i ascultat glasul Domnului 
Dumnezeului vostru i toate cu câte m-a 
trimis El la voi.  
22. Deci, s ti i c  ve i muri de sabie, de 
foamete i de cium  în locul acela, unde 
voi i s  v  duce i ca s  tr i».  
CAP. 43 
Evreii împotriva lui Ieremia. 
1.  Dup  ce  Ieremia  a  spus  întregului  
popor toate cuvintele Domnului 
Dumnezeului lor, toate cuvintele acelea 
cu care Domnul Dumnezeul lor îl 
trimisese la ei,  
2. Atunci Azaria, fiul lui Ho aia, 
Iohanan, fiul lui Carea, i to i oamenii cei 
îngâmfa i au zis c tre Ieremia : 
«Neadev r spui, nu te-a trimis Domnul 
Dumnezeul nostru s  ne spui : «Nu v  
duce i în Egipt ca s  tr i acolo !»  

4 Reg. 25, 23.  
3. Ci Baruh, fiul lui Neria, te a  
împotriva noastr , ca s  ne dea în mâinile 
Caldeilor, s  ne omoare, sau s  ne duc  
robi la Babilon».  

Ier. 22, 4.  
4. Apoi Iohanan, fiul lui Carea, toate 

peteniile o tirii i tot poporul n-au 
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ascultat glasul Domnului, ca s  r mân  în 
mântul lui Iuda.  

5. i Iohanan, fiul lui Carea, i toate 
peteniile o tirii au luat pe to i cei care 

seser  din Iuda i care se întorseser  
din toate neamurile pe unde fuseser  
izgoni i, ca s  tr iasc  în p mântul lui 
Iuda,  
6. B rba i, femei i copii, fetele regelui i 
pe to i aceia pe care Nebuzaradan, 

petenia g rzii, îi l sase cu Godolia, fiul 
lui Ahicam, fiul lui afan, pe Ieremia 
proorocul i pe Baruh, fiul lui Neria,  

4 Reg. 25, 26.  
7. i s-au dus în ara Egiptului, c  n-au 
ascultat glasul Domnului i au mers pân  
la Tahpanhes.  

Is. 30, 4. Os. 9, 3, 6.  
8. Iar la Tahpanhes a fost cuvântul 
Domnului c tre Ieremia, zicând :  
9. «Ia în mâinile tale ni te pietre mari i 
le ascunde în lut fr mântat, la intrarea 
casei lui Faraon, în Tahpanhes, înaintea 
ochilor Iudeilor i s  le spui :  
10. «A a gr ie te Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Iat , Eu voi trimite 
i voi lua pe Nabucodonosor, regele 

Babilonului, robul Meu, i voi a eza 
tronul lui pe aceste pietre, ascunse de 
Mine, i î i va întinde el pe ele cortul s u 
cel minunat.  
11. El va veni i va lovi ara Egiptului ; 
cel rânduit spre moarte va fi dat mor ii, 
cel rânduit pentru robie va merge în robie 
i cel rânduit spre sabie va c dea de 

sabie.  
Ier. 15, 2.  

12. Voi aprinde foc în capi tile 
dumnezeilor Egiptului ; Nabucodonosor 
le va arde pe acelea, pe idoli îi va 
distruge cu totul i se va îmbr ca cu ara 
Egiptului,  cum  se  îmbrac  p storul  cu  
haina sa ; i va ie i de acolo nesup rat ;  

Num. 33, 4. Ier. 46, 25. Iez. 30, 13.  

13. El va sf râma stâlpii templului 
Soarelui de la On i capi tile dumnezeilor 
Egiptului le va arde cu foc».  
CAP. 44 
Ieremia mustr  pe Evreii din Egipt. 
1. Cuvântul ce a fost c tre Ieremia pentru 
to i Iudeii care tr iau în ara Egiptului i 
care se a ezaser  în Migdol, în 
Tahpanhes, în Nof i în ara Patros :  

Ier. 46, 14. Iez. 29, 14; 30, 14.  
2. «A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : A i v zut toat  nenorocirea pe 
care am adus-o Eu asupra Ierusalimului i 
asupra tuturor cet ilor lui Iuda ; iat  
acelea sunt acum pustii i nimeni nu mai 
locuie te în ele,  
3.  Pentru  necredin a  lor,  pe  care  au  

vâr it-o ele, mâniindu-M i mergând 
 t mâieze i s  slujeasc  altor 

dumnezei, pe care nu i-au cunoscut nici 
ei, nici voi, nici p rin ii vo tri.  

Ie . 23, 24.  
4. Trimis-am la voi necontenit pe to i 
slujitorii Mei, proorocii ; i-am trimis dis-
de-diminea , ca s  v  spun  : Nu face i 
acest lucru urâcios, pe care Eu îl ur sc.  

Ier. 25, 4.  
5. Dar ei n-au ascultat i nu i-au plecat 
urechea lor ca s  se întoarc  de la 
necredin i s  nu t mâieze altor 
dumnezei.  

Ier. 7, 24; 11, 8.  
6. De aceea s-a rev rsat urgia Mea i 
mânia Mea i s-a aprins în cet ile lui 
Iuda  i  pe  uli ele  Ierusalimului,  i  s-au  
pref cut acelea în ruine i în pustiu, cum 
vede i ast zi.  

Ier. 42, 18.  
7. Iar acum a a zice Domnul Dumnezeu 
Savaot, Dumnezeul lui Israel : Pentru ce 
face i voi acest r u mare sufletelor 
voastre, pierzând din cuprinsul lui Iuda, 

rba i,  femei,  copii  i  prunci  ca  s  nu  
sa i dup  voi r ,  



pag. 987/1780 

8. Mâniindu-M  prin lucrul mâinilor 
voastre, prin t mâierea altor dumnezei în 

mântul Egiptului, unde a i venit s  
tr i, ca s  v  pierde i pe voi în iv i s  
ajunge i blestem i def imare înaintea 
tuturor neamurilor p mântului ?  
9. Au doar a i uitat f delegile p rin ilor 
vo tri, f delegile regilor lui Iuda i cele 
ale femeilor lor, f delegile voastre i 
cele ale femeilor voastre, s vâr ite în ara 
lui Iuda i pe uli ele Ierusalimului ?  
10.  Ei  nu s-au smerit  nici  ast zi  i  nu  se  
tem i nu se poart  dup  legea Mea i 
dup  poruncile Mele, pe care vi le-am dat 
vou i p rin ilor vo tri.  
11. De aceea, a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Iat  Eu voi 
întoarce fa a Mea împotriva voastr i 
spre nimicirea întregului Iuda.  

Am. 9, 4.  
12. i voi lua pe Iudeii care au r mas i 
care  i-au  întors  fa a  lor  i  s-au  dus  în  
rara Egiptului, ca s  tr iasc  acolo ; to i 
aceia vor fi nimici i, vor c dea în ara 
Egiptului  ;  de  foamete  i  de  sabie  vor  fi  
nimici i ; vor muri de sabie i de foame 
de la mare pân  la mic i vor ajunge de 
blestem, de ocar , de groaz i de râs.  

Num. 5, 21. 4 Reg. 22, 19. Ier. 42, 16; 44, 27.  
13. Voi pedepsi pe cei ce locuiesc în ara 
Egiptului, precum am pedepsit 
Ierusalimul, cu sabie, cu foamete i cu 
cium ,  

Ier. 24, 10; 29, 17; 42, 17.  
14. i nimeni nu va sc pa i nu va 

mâne din r a Iudeilor care au 
venit în ara Egiptului, ca s  tr iasc  
acolo i apoi s  se întoarc  în ara lui 
Iuda, unde doresc ei din tot sufletul s  se 
întoarc , ca s  tr iasc  acolo. Nimeni nu 
se va întoarce, decât numai aceia care vor 
fugi de aici».  

Ier. 22, 27; 44, 11.  
15. Atunci au r spuns lui Ieremia to i 

rba ii care tiau c  femeile lor t mâiaz  

pe al i dumnezei, i toate femeile care se 
aflau acolo în num r mare, i tot poporul, 
care locuia în p mântul Egiptului, în 
Patros, i au zis :  

Ier. 7, 18.  
16. «Cuvântul pe care tu l-ai gr it în 
numele Domnului, nu voim s -l ascult m 
de la tine ;  

Ier. 6, 16.  
17. Dar vom face tot ce am f duit cu 
gura noastr , vom t mâia pe zei a cerului 
i vom s vâr i pentru ea jertfe cu turnare, 

cum am mai f cut i noi i p rin ii no tri, 
regii no tri i mai-marii no tri în cet ile 
lui Iuda i pe uli ele Ierusalimului, c  
atunci eram s tui i ferici i i n-am v zut 
nenorociri.  

Deut. 29, 19. Ier. 7, 18. Iez. 20, 32.  
18. Iar de când am încetat de a mai 

mâia pe zei a cerului i a-i s vâr i jertfe 
cu turnare, suferim toate lipsurile i 
pierim de sabie i de foame».  

4 Reg. 6, 33.  
19. i femeile au ad ugat : «Când 

mâiam noi zei a cerului i-i s vâr eam 
jertfe cu turnare, oare f tirea 

rba ilor no tri îi f ceam noi turte cu 
chipul ei i-i s vâr eam jertfe cu turnare 
?»  

Ier. 7, 18. Sof. 1, 5.  
20. Atunci Ieremia a zis c tre tot poporul, 

tre b rba i i c tre femei, i c tre 
oamenii care îi r spundeau, astfel :  
21. «Oare nu aceast  t mâiere, pe care o 

vâr ea i în cet ile lui Iuda i pe uli ele 
Ierusalimului i voi i p rin ii vo tri, regii 
vo tri i mai-marii vo tri i ai poporului 

rii,  o  aminte te  Domnul  ?  Oare  nu ea  I  
s-a suit la inim  ?  
22. Domnul n-a mai putut suferi faptele 
voastre cele rele i urâciunile pe care le 

cea i, i de aceea s-a i pref cut ara 
voastr  în pustietate, lucru de spaim i 
de blestem i f  locuitori, cum vede i 
acum.  

Ier. 26, 6; 44, 12.  
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23. Deoarece voi, s vâr ind acea 
mâiere, a i gre it înaintea Domnului i 

n-a i ascultat glasul Domnului, nu v-a i 
purtat dup  legea Lui, dup  poruncile Lui 
i dup  rânduiala Lui, de aceea v-a ajuns 

nenorocirea aceasta, cum vede i acum».  
24. i a mai zis Ieremia c tre tot poporul 
i c tre toate femeile : «Asculta i 

cuvântul Domnului, voi, to i Iudeii, cei ce 
sunte i în ara Egiptului :  
25. A a zice Domnul Savaot, Dumnezeul 
lui Israel : Voi i femeile voastre, ceea ce 

i gr it cu gurile voastre aceea a i f cut 
i cu mâinile, i mai i zicea i : Vom 

îndeplini întocmai f duin ele pe care 
le-am f cut, ca s  t mâiem pe zei a 
cerului i s -i s vâr im jertfe cu turnare». 
Voi v ine i bine de f delegile voastre 
i îndeplini i întocmai acele f duin e.  

26. De aceea asculta i cuvântul Domnului 
: Iat  Eu M-am jurat pe numele Meu cel 
mare, zice Domnul, c  nu va mai fi rostit 
numele Meu de gura vreunui iudeu în 
toat ara Egiptului. Nimeni nu va zice : 
Viu este Domnul Dumnezeu !  

Ier. 44, 24.  
27. Iat  Eu voi veghea asupra lor spre 
pieire, iar nu spre bine ; i to i oamenii 
din Iuda, care sunt în ara Egiptului vor 
pieri de sabie i de foame, pân  se vor 
stinge de tot.  

Ier. 31, 28. Dan. 9, 14. Bar. 2, 9.  
28. Numai un mic num r, care vor fugi 
de sabie, se va întoarce din ara Egiptului 
în  ara  lui  Iuda,  i  vor  ti  to i  cei  r ma i  
din  Iuda,  care  au  venit  în  ara  Egiptului  
ca s  tr iasc  acolo, al cui cuvânt se va 
împlini : al Meu sau al lor.  
29. Iat  semnul ce vi-l dau, zice Domnul, 

 v  voi pedepsi în locul acesta, ca s  
ti i c  se va împlini cuvântul Meu cel 

pentru voi spre pieirea voastr .  
30. Asa zice Domnul : Iat  Eu voi da pe 
Faraonul Hofra, regele Egiptului, în 

mâinile vr jma ilor lui, cum am dat pe 
Sedechia, regele lui Iuda, în mâinile lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, 
vr jma ul lui, care voia s -i ia via a».  

2 Paral. 36, 17, 20. Ier. 21, 7; 22, 25.  
CAP. 45 
Ieremia mustr  pe Baruh. 
1. Cuvântul pe care l-a spus proorocul 
Ieremia lui Baruh, fiul lui Neria, când a 
scris el cuvintele acestea din gura lui 
Ieremia în carte, în anul al patrulea al 
domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele 
lui Iuda :  

Ier. 36, 4.  
2. «Asa zice Domnul Dumnezeul lui 
Israel c tre tine, Baruh :  
3. Tu zici : «Vai de mine, c  Domnul a 
ad ugat durere la boala mea ; am sl bit 
suspinând i nu-mi g sesc lini tea !»  
4. Spune-i, zice Domnul : Iat , ceea ce 
am zidit,  voi  d râma,  i  ce  am s dit,  voi  
smulge, - adic  toat ara aceasta.  

Ier. 24, 6. Am. 9, 11. Mal. 1, 4.  
5.  Iar  tu  ceri  pentru  tine  lucru  mare.  Nu  
cere, deoarece Eu voi aduce nenorocire 
asupra a tot trupul, zice Domnul, iar ie, 
drept prad , î i voi l sa via a ta, în toate 
locurile, oriunde vei merge».  

Ier. 21, 9; 38, 2. Rom. 12, 16.  
CAP. 46 
Proorocie împotriva Egiptului. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Ieremia proorocul, privitor la neamuri :  
2. Asupra Egiptului, împotriva o tirii 
Faraonului Neco, regele Egiptului, care 
se afla în Carchemi , lâng  fluviul 
Eufratului i pe care a zdrobit-o 
Nabucodonosor, regele Babilonului, în 
anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui 
Iosia, regele lui Iuda :  

2 Paral. 35, 20. Is. 10, 9. Ier. 25, 19. Iez. 29, 2.  
3. «G ti i scuturile i suli ele i p i la 
lupt  !  

Iez. 23, 24.  
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4. C re i, în eua i caii i înc leca i ! 
Pune i-v  coifurile, ascu i suli ele i 
îmbr ca i-v  în zale !  

Ier. 51, 11.  
5. Dar ce v d Eu ? Aceia s-au 
însp imântat i s-au întors înapoi, cei 
puternici ai lor au fost zdrobi i i fug f  
a se uita înapoi. Pretutindeni e groaz , 
zice Domnul.  

Ier. 47, 3.  
6. Cel iute de picior nu va sc pa cu fuga, 
nici se va mântui cel puternic ; la 
miaz noapte, pe râul Eufratului, se vor 
poticni i vor c dea.  

Am. 2, 15.  
7. Cine este acela, care se înal  ca Nilul 
i î i înv luie apele ca un fluviu ?  

8.  Egiptul  se  înal  ca  Nilul  i  ca  un  
fluviu î i înv luie apele sale i zice : 
Ridica-m -voi i voi acoperi p mântul, 
pierde-voi cet ile i locuitorii lor.  
9. Înc leca i pe cai i v  arunca i în 

ru e i porni i, puternici Etiopieni i 
Libieni înarma i cu scut, i voi Lidieni, 
inând arcurile i încordându-le,  

Iez. 27, 10.  
10. C ci ziua aceasta e zi de r zbunare la 
Domnul Dumnezeu, ca s  Se r zbune pe 
vr jma ii S i, i sabia va mânca, se va 

tura i se va îmb ta de sângele lor ; i 
aceasta va fi jertf  Domnului 
Dumnezeului Savaot în ara cea de la 
miaz noapte, la râul Eufratului.  

Is. 2, 12; 34, 5. Ier. 25, 33.  
11. Fecioar , fiica Egiptului, mergi în 
Galaad i ia- i balsam ; în zadar vei spori 
leacurile tale, c ci nu mai este vindecare 
pentru tine.  

Ier. 8, 22. Naum 3, 19.  
12. Auzit-au popoarele de ru inea ta i 
bocetul t u a umplut p mântul, c ci cel 
puternic s-a lovit cu cel puternic i au 

zut amândoi împreun ».  
13. Cuvântul pe care l-a gr it Domnul 
proorocului Ieremia despre n lirea lui 

Nabucodonosor, regele Babilonului, ca s  
loveasc  p mântul Egiptului :  
14. «Vesti i în Egipt i da i tire în 
Migdol ; spune i în Nof i în Tahpanhes, 
i zice i : Stai i te g te te, c ci sabia 

nimice te în jurul t u !  
Ier. 44, 1.  

15. Ce ? Apis a fugit ? Cel puternic al t u 
a c zut ? Da, fiindc  Domnul l-a lovit.  
16. El înmul te pe cei care se clatin i 
cad unii peste al ii, fiecare dintre ei 
zicând : S  ne scul m i s  ne întoarcem 
la poporul nostru, în p mântul patriei 
noastre, departe de sabia ucig toare.  
17. Iar lui Faraon, regele Egiptului, da i-i 
nume : «Zarv  care scap  clipa 
hot râtoare !»  
18. Viu sunt Eu, zice Împ ratul, al C rui 
nume este Domnul Savaot, pe cât e de 
adev rat c  Taborul este în rândul 
mun ilor i Carmelul lâng  mare, tot atât 
e de adev rat c  el va veni.  

3 Reg. 18, 19. Am. 9, 3.  
19. Fecioar , locuitoarea Egiptului, 

te te- i cele trebuitoare pentru bejenie, 
ci Noful va fi pustiit, d nat i f  

locuitori.  
20. Egiptul este o juninc  preafrumoas  
peste care s-a n pustit un t une de la 
miaz noapte.  
21. i simbria ii lui sunt în mijlocul lui 
ca ni te tauri îngr i ; ace tia s-au întors 
înapoi, au fugit to i i n-au inut piept, 
pentru c  a venit asupra lor ziua pieirii 
lor, timpul pedepsirii lor.  

Ier. 50, 31.  
22. Glasul lor se aude ca uierul arpelui, 
vin cu o tire i t sc asupra lui cu 
topoarele, ca t ietorii de lemne ;  
23. Taie p durea lui, zice Domnul, c ci 
sunt nenum ra i, sunt mai mul i decât 

custele i nu mai au num r.  
24. Fiica Egiptului batjocorit  e dat  pe 
mâna poporului de la miaz noapte.  
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25. Domnul Savaot, Dumnezeul lui 
Israel, zice : «Iat , Eu voi pedepsi pe 
Amon, care se afl  în No, pe Faraon i 
Egiptul, pe dumnezeii i pe regii lui, pe 
Faraon i pe cei ce- i pun n dejdea în el.  

Iez. 30, 15. În el. 14, 11.  
26. i-i voi da în mâinile celor ce caut  
via a lor, în mâinile lui Nabucodonosor, 
regele Babilonului, i în mâinile 
slujitorilor lui. Dar dup  aceea Egiptul va 
fi iar i locuit, ca în zilele de alt dat , 
zice Domnul.  
27. Iar tu, Iacove, robul Meu, nu te teme 
i nu te însp imânta Israele ! C ci iat , 

Eu  te  voi  elibera  din  ar  dep rtat i  
neamul t u îl voi aduce din ara robiei lui 
; Iacov se va întoarce i va tr i lini tit i 
pa nic i nimeni nu-l va însp imânta.  

Is. 44, 2-4. Ier. 30, 10.  
28. Iacove, robul Meu, nu te teme, zice 
Domnul, c ci Eu sunt cu tine i voi 
pierde toate neamurile printre care te-am 
împr tiat, iar pe tine nu te voi pierde, ci 
numai te voi pedepsi cu m sur , c ci 
nepedepsit nu te voi l sa».  

Fac. 26, 24. Is. 27, 8; 41, 10. Avac. 1, 12.  
CAP. 47 
Proorocie pentru pieirea celor de alt 
neam. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
proorocul Ieremia pentru Filisteni, înainte 
de a lovi Faraon Gaza.  

Iez. 25, 15.  
2. A a zice Domnul : «Iat  se ridic  ape 
de la miaz noapte i cresc ca un fluviu 
ie it din matc , îneac ara i tot ce 
cuprinde ea, cet ile i locuitorii lor. 
Atunci oamenii vor striga i vor plânge 
to i locuitorii rii,  

Am. 8, 8. Apoc. 17, 15.  
3. La ropotul zgomotos al copitelor 
puternicilor lui cai, la vuietul carelor lui 
i la huruitul ro ilor lui. P rin ii nu se vor 

mai uita la copiii lor, pentru c  mâinile 
lor vor fi încremenite  

Apoc. 9, 9.  

4. De groaza zilei aceleia, care vine s  
piard  pe to i Filistenii i s  r peasc  
Tirului i Sidonului orice n dejde de 
ajutor, c ci va pustii Domnul pe Filisteni, 

a insulei Caftor.  
Fac. 10, 14. Deut. 2, 23. Iez. 26, 2. Am. 1, 10; 9, 7.  

5. Gaza a ple uvit i va pieri Ascalonul, 
cu r a v ilor lui». Pân  când î i vei 
face t ieturi de jale în piele ?  
6. Pân  când vei t ia, sabia Domnului ? 
Pân  când nu te vei lini ti ? Întoarce-te în 
teaca ta, opre te-te i te lini te te !  
7. Dar cum s  te lini te ti, când i-a dat 
Domnul porunc  împotriva Ascalonului 
i împotriva rmului m rii ? Într-acolo 

te-a îndreptat El».  
CAP. 48 
Proorocie împotriva Moabului. 
1. Asupra Moabului, a a zice Domnul 
Savaot, Dumnezeul lui Israel : «Vai de 
Nebo, c  e pustiit ! Chiriataimul este 
acoperit de ru ine i luat. Cetatea este 
acoperit  de ru ine i înrobit  !  

Iez. 25, 8-9. Sof. 2, 9.  
2. Nu mai este slava Moabului ! În 
He bon se urzesc rele împotriva lui, 
zicând : «S  mergem i s -l tergem 
dintre neamuri !» i tu, Madmen, vei 
pieri ! Sabia vine în urma ta !  

Ier. 11, 19.  
3. Strig te se aud din Horonaim, c ci e 
pustiire i d râmare grozav .  
4. Moab e zdrobit i copiii lui au ridicat 
bocet.  
5. Pe sui ul de la Luhit se ridic  plânsete 
peste plânsete i pe povârni ul din 
Horonaim se aud strig te de nenorocire :  

Is. 15, 5.  
6. Fugi i ! Sc pa i-v  via a i fi i 
asemenea asinului s lbatic din pustiu.  

Ier. 17, 6.  
7. i fiindc  te-ai încrezut în lucr rile i 
în vistieriile tale vei fi luat i tu. 
Chemo ul va merge în robie cu preo ii i 
cu mai-marii s i, to i împreun .  

3 Reg. 11, 7. Ier. 5, 17; 49, 4.  
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8. Va veni pustiitorul asupra fiec rei 
cet i i cetatea nu Va r mâne 
ned râmat  ; va pieri valea i esul i se 
va pustii, precum a zis Domnul.  
9.  Da i  un mormânt  lui  Moab,  c ci  el  va  
fi cu totul pustiit. Cet ile lui vor fi 
pref cute în pustiu i nu vor mai avea 
locuitori.  
10. Blestemat s  fie tot cel ce face 
lucrurile Domnului cu neb gare de seam  
i blestemat fie tot cel ce opre te sabia lui 

de la sânge !  
11. Moab din tinere ea lui a fost lini tit, 
se odihnea pe drojdia sa i n-a fost trecut 
din  vas  în  vas,  nici  în  robie  n-a  fost.  De  
aceea a r mas în el gustul s u i mirosul 

u nu s-a schimbat.  
Sof. 1, 12.  

12. De aceea iat  vin zile, zice Domnul, 
când voi trimite la el pritocitori, care îl 
vor  pritoci  i  vor  strica  vasele  i  
urcioarele lui le vor sparge.  
13. i va fi ru inat Moab pentru Chemo , 
dup  cum casa lui Israel a fost ru inat  
pentru Betel, n dejdea ei.  

3 Reg. 12, 29. Is. 15, 1.  
14. Cum pute i voi s  zice i : «Noi 
suntem oameni viteji i tari pentru r zboi 
?»  
15. Moab este pustiit, cet ile lui ard i 
tinerii lui ale i s-au dus la junghiere, zice 
Împ ratul al C rui nume este Domnul 
Savaot.  
16. Aproape este pieirea Moabului i 
nenorocirea lui vine în grab  mare.  
17.  Jeli i-l  to i  vecinii  lui  i  to i  cei  ce  
cunoa te i numele lui zice i : Cum s-a 
sf râmat toiagul puterii, sceptrul slavei !  
18. Fecioar , locuitoarea Dibonului, 
coboar -te din în ime i ezi în p mânt 
ars de soare, c ci pustiitorul Moabului 
vine la tine i va d râma înt riturile tale.  

Is. 47, 1.  

19. Stai la drum i prive te, locuitoarea 
Aroerului, i întreab  pe cel care fuge i 
pe cel sc pat : Ce s-a întâmplat ?  
20. Ru inat este Moabul, c ci este biruit. 
Plânge i i striga i, da i de veste în Amon 

 Moabul este pustiit.  
Is. 16, 7.  

21. Judecata a venit împotriva rii din 
es, împotriva Holonului i a Iah ei, 

împotriva Mefaatului i a Dibonului,  
22. Împotriva lui Nebo i a Bet-
Diblataimului.  
23. Împotriva Chiriataimului i a Bet-
Gamului, împotriva Bet-Meonului i a 
Cheriotului,  
24. Împotriva Bosrei i împotriva tuturor 
cet ilor rii Moabului, de aproape i de 
departe.  

Is. 63, 1. Am. 2, 2.  
25. S-a t iat cornul Moabului i bra ul lui 
este zdrobit, zice Domnul.  

Ps. 36, 17. Plâng. 2, 3. Iez. 30, 21.  
26. Îmb ta i-l, c ci s-a ridicat împotriva 
Domnului. T leasc -se Moabul în 

rs tura sa i de râs s  fie.  
27.  N-a  fost  Israel  de  râsul  t u  ?  Oare  a  
fost el prins printre tâlhari, de cl tinai din 
cap ori de câte ori vorbeai cu el ?  

Ier. 2, 26.  
28. P si i cet ile i tr i pe stânci, 
locuitori  ai  Moabului,  i  ve i  fi  ca  
porumbeii care- i fac cuiburile pe la 
intrarea pe terilor.  
29. Auzit-am de mândria Moabului, de 
mândria lui cea nem surat , de trufia lui 
i de îngâmfarea lui, de înfumurarea lui i 

de seme ia inimii lui.  
Is. 16, 6.  

30. Eu cunosc îndr zneala lui, zice 
Domnul, l ud ro eniile lui, vorbele goale 
i faptele de arte.  

31. De aceea voi plânge pe Moab i voi 
striga pentru Moabul întreg ; voi suspina 
dup  oamenii din Chir-Heres.  
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32. i te voi plânge pe tine, vie din 
Sibma, cu mai mult plânset decât Iazerul 
; ramurile tale s-au întins peste mare, 
ajuns-au pân  la Iazer, pustiitorul a 

lit asupra roadelor tale celor v ratice 
i asupra strugurilor cop i.  

Is. 16, 8-9.  
33. Bucuria i veselia au fost luate din 
Carmel  i  din  rara  Moabului  ;  voi  seca  
vinul din teascuri i nimeni nu va mai 

lca teascul cu strig te de veselie ; va fi 
strig t de r zboi i nu strig t de bucurie.  

Is. 16, 10. Ioil 1, 12.  
34. De la He bon pân  la Eleale i Iaha , 
de la oar pân  la Horonaim i pân  la 
Eglat- eli ia vor ridica glas de tânguire, 

ci apele Nimrimului vor seca.  
Is. 15, 4-6. Ier. 25, 25.  

35. Voi stârpi din Moab, zice Domnul, pe 
cei ce aduc jertfe pe locuri înalte i pe cei 
ce t mâiaz  pe dumnezeii lui.  
36. De aceea inima Mea geme pentru 
Moab, ca un fluier ; geme inima Mea ca 
un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, 

ci au pierit bog iile adunate de ei ;  
Is. 16, 11. Plâng. 1, 20.  

37. Fiecare î i are capul ras, fiecare î i 
are barba tuns  ; to i au t ieturi pe mâini 
i peste coapse sac.  

Is. 15, 2-3. Iez. 7, 18; 27, 31.  
38. Pe toate acoperi urile Moabului i în 
pie ele lui nu este decât o jale, c ci am 
sf râmat Moabul, ca pe un vas de 
aruncat, zice Domnul.  

Ps. 30, 12. Ier. 22, 28; 51, 34.  
39. Cum a fost zdrobit !, vor zice 
plângând. Cum s-a acoperit Moabul de 
ru ine, întorcând spatele ! i va fi 
Moabul de râs i de groaz  pentru to i cei 
ce-l înconjoar  ;  
40. C ci a a zice Domnul : Iat , 
vr jma ul ca un vultur va zbura i- i va 
întinde aripile sale deasupra Moabului.  

Dan. 7, 4. Os. 8, 1. Avac. 1, 8.  
41. Ora ele vor fi luate i cet ile cucerite 
;  inima  vitejilor  Moabi i  va  fi  în  ziua  

aceea ca inima unei femei chinuit  de 
durerile na terii.  

Ier. 30, 6.  
42. Moabul va fi ters din num rul 
popoarelor, pentru c  s-a ridicat 
împotriva Domnului.  
43. Groaz , groap i la  sunt pentru tine, 
locuitorule al Moabului, a zis Domnul.  

Is. 24, 17.  
44. Cel ce va sc pa de groaz  va c dea în 
groap  ; i cel ce va sc pa de groap  va 

dea în la , c ci Eu voi aduce asupra lui, 
asupra Moabului, anul pedepsei lui, zice 
Domnul.  

Is. 24, 18. Am. 5, 19.  
45. Fugarii obosi i s-au oprit la umbra 
He bonului, dar a ie it foc din He bon, i 
din inima Sihonului fl ri, i va mistui 
tâmplele lui Moab i cre tetul capului 
fiilor r zvr tirii.  

Num. 21, 28.  
46. Vai ie, Moab ! Pierit-a poporul din 
Chemo ,  c  fiii  t i  sunt  lua i  în  robie  i  
fiicele tale sunt robite.  

Num. 21, 29.  
47. Dar în zilele cele de apoi voi întoarce 
pe Moab din robie», zice Domnul. Pân  
aici e judecata lui Moab.  

Ier. 49, 39.  
CAP. 49 
Alt  proorocie pentru cei de alt neam. 
1. Asupra fiilor lui Amon a a gr ie te 
Domnul : «Au doar  Israel n-are fii ? Au 
doar  el n-are mo tenitor ? Pentru ce, dar, 
Milcom a pus st pânire pe Gad i poporul 
lui tr ie te în cet ile acestuia ?  

Iez. 25, 2-3. Am. 1, 13.  
2. De aceea, iat  vin zile, zice Domnul, 
când în Raba, cetatea fiilor lui Amon, se 
va auzi strig t de r zboi, i aceasta va fi 
pref cut  în movil  de d râm turi ; 
cet ile ei vor fi arse cu foc i Israel va 
st pâni pe cei ce-l st pâneau, zice 
Domnul.  

Iez. 21, 28. Am. 1, 14.  
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3. Plângi He bon, c  s-a pustiit Ai ! 
Striga i, voi fiice din Raba, încinge i-v  
cu sac, plânge i i r ci i prin livezi, c ci 
Milcom va merge în robie cu preo ii i cu 
mai-marii s i, to i împreun .  

Iosua 8, 2. Am. 1, 15. Sof. 1, 5; 2, 8.  
4. «Fiic  nep toare, tu te lauzi cu Valea 
ta, tu te încrezi în comorile tale, zicând : 
«Cine va îndr zni s  vin  împotriva mea 
?»  

Ier. 21, 13.  
5. Iat  Eu voi aduce asupra ta groaz  din 
toate p ile, zice Domnul Dumnezeul 
Savaot i ve i fi fug ri i care încotro i 
nimeni nu va aduna pe fugari.  
6. Dar dup  aceea voi întoarce din robie 
pe fiii lui Amon», zice Domnul.  

Ier. 33, 7.  
7. Iar asupra Edomului a a gr ie te 
Domnul Savaot : «Au doar  nu mai este 
în elepciune în Teman ? Au doar  
lipse te sfatul la cei în elep i ?  

Ps. 136, 7. Is. 29, 14. Iez. 25, 12. Avd. 1, 8-9.  
8. Au doar  a secat în elepciunea lor ? 
Fugi i, întorcând spatele ! Ascunde i-v  
în pe teri, locuitori din Dedan, c ci voi 
aduce nenorocire peste Isav, la vremea 
pedepsirii lui.  

Ier. 49, 30; 50, 31. Avd. 1, 4.  
9. Dac  ar fi venit la tine culeg torii de 
struguri, de bun  seam  ar fi l sat pu ine 
bobi e neculese. De ar fi venit ho ii 
noaptea,  ar  fi  r pit  cât  le-ar  fi  fost  de  
trebuin .  

Avd. 1, 5. Naum 2, 3.  
10. Eu îns  voi jefui pe Isav pân  la piele, 
voi descoperi ascunz torile lui, i el nu se 
va putea ascunde. Stârpit va fi neamul 
lui, fra ii lui i vecinii lui, i el nu va mai 
fi.  
11. L sa i orfanii, c  Eu voi ine via a lor, 
i v duvele tale s  cread  în Mine ;  

12. C ci a a gr ie te Domnul : Iat , celor 
ce nu le-a fost dat s  bea paharul, îl vor 
bea negre it. Au doar  numai tu vei 

mâne nepedepsit ? Nu, nu vei r mâne 
nepedepsit, ci vei bea negre it paharul.  

Ier. 25, 15, 28-29. 1 Petr. 4, 17.  
13.  C ci  M  jur  pe  Mine  Însumi,  zice  
Domnul, c  Bo ra va fi o groaz i o 
ru ine, un de ert i un blestem, i cet ile 
ei vor ajunge ruine ve nice.  

Ier. 18, 15.  
14. Auzit-am veste de la Domnul i sol s-
a trimis la popoare s  spun  : «Aduna i-

i merge i împotriva ei i ridica i-v  
pentru lupt ».  

Avd. 1, 1.  
15. Iat  Eu te voi face mic între popoare.  

Avd. 1, 2.  
16. Starea ta groaznic i seme ia inimii 
tale te-au adeverit pe tine, cel ce locuie ti 
în cr turile stâncilor i care te-ai a ezat 
pe vârfurile dealurilor ! De i i-ai împletit 
cuibul t u sus, ca un vultur, i de acolo te 
voi arunca, zice Domnul.  

Am. 9, 3. Avd. 1, 4.  
17. Edom va fi o groaz  ; to i cei ce vor 
trece pe lâng  el vor fi uimi i, vor fluiera, 

zând toate r nile lui.  
Ier. 50, 13.  

18. Cum au fost aruncate Sodoma, 
Gomora i cet ile vecine cu ele, zice 
Domnul, tot a a i acolo nu va tr i nici 
om, nici fiu de om nu se va opri în el.  

Fac. 19, 24. Is. 13, 19-20. Ier. 50, 40.  
19.  Iat -l,  se  înal  ca  un  leu  de  la  
obâr iile Iordanului spre s la urile 
înt rite ; dar Eu îi voi sili s  plece cu 
gr bire  din  Edom  i  cine  va  fi  ales,  pe  
acela îl voi pune peste acesta. C ci cine 
este asemenea Mie i ce p stor se va 
împotrivi Mie ?  

Iov 41, 9. Ier. 50, 44. Rom. 9, 19.  
20. Asculta i dar hot rârea Domnului pe 
care  a  luat-o  El  asupra  lui  Edom  i  
planurile pe care El le-a gândit împotriva 
locuitorilor din Teman : «Da, chiar oile 
cele mai pl pânde vor fi târâte ; la 
vederea lor p unea lor se va înfiora de 
spaim .  
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21. La vuietul c derii lor se va cutremura 
mântul i r sunetul strig tului lor se va 

auzi pân  la Marea Ro ie.  
Ier. 50, 46.  

22. Iat -l se înal , ca un vultur, i zboar  
i î i întinde aripile sale deasupra Bo rei, 
i inima r zboinicilor din Edom va fi în 

ziua aceea ca inima unei femei ce na te».  
Ier. 48, 40.  

23. Asupra Damascului : «Hamatul i 
Arpadul sunt tulburate, c ci au primit o 
veste rea. Inima lor se tope te de fric  ; 
este o mare în furtun  care nu se poate 
potoli.  

Is. 17, 1; 36, 19. Am. 1, 3.  
24. Temutu-s-a Damascul i a luat-o la 
fug  ;  de  fric  l-au  cuprins  dureri  i  
chinuri, ca pe femeia ce na te.  

Ier. 4, 31.  
25. Cum n-a sc pat cetatea slavei, cetatea 
bucuriei mele !  
26. Deci vor c dea tinerii lui pe uli ele lui 
i to i vor pieri în ziua aceea, zice 

Domnul Savaot.  
Ier. 50, 30.  

27. Voi aprinde foc în zidurile 
Damascului i el va mistui palatele lui 
Benhadad».  

Am. 1, 4.  
28. Asupra Chedarului i asupra regatelor 
Ha orului, pe care le-a lovit 
Nabucodonosor, regele Babilonului, a a 
gr ie te Domnul : «Scula i-v i ie i 
înaintea lui Chedar i pustii i pe fiii 

ritului !  
Is. 21, 16. Ier. 2, 10.  

29. Corturile lor i turmele lor s  fie 
luate, es turile lor i toate lucrurile lor i 

milele lor s  fie luate. i s  li se strige : 
Groaz  din toate p ile !  
30. Fugi i, duce i-v  repede, ascunde i-v  
în pr stii, locuitori ai Ha orului, zice 
Domnul, c ci Nabucodonosor, regele 
Babilonului, a luat hot râre asupra 
voastr , i a urzit un plan împotriva 
voastr .  

31. Scula i-v i p i împotriva 
poporului celui pa nic, care tr ie te f  
grij , zice Domnul ; acela n-are nici u i, 
nici z voare i locuie te singur.  
32.  C milele  lor  vor  fi  date  pr zii  i  
mul imea turmelor lor r pirii i-i voi 
împr tia în toate vânturile pe ace tia 
care- i tund p rul de pe tâmple i din 
toate p ile lui voi aduce asupra lor 
pieirea, zice Domnul.  

Iez. 5, 10.  
33. Ha orul va fi s la ul acalilor i 
pustietate ve nic  ; nu va tr i acolo om, 
nici fiu de om nu se va opri acolo».  
34. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Ieremia proorocul împotriva Elamului, la 
începutul domniei lui Sedechia, regele lui 
Iuda :  

Is. 21, 2. Ier. 25, 25. Iez. 32, 24.  
35. «A a zice Domnul Savaot : Iat  voi 
sf râma arcul Elamului, puterea lui de 

petenie,  
Is. 22, 6.  

36. i voi aduce asupra Elamului patru 
vânturi din cele patru margini ale cerului 
i-l voi împr tia în toate vânturile 

acestea  i  nu  va  fi  neam  la  care  s  nu  
ajung  Elami i izgoni i ;  
37. Voi lovi pe Elami i cu fric  înaintea 
vr jma ilor lor i înaintea celor care vor 

 le ia via a ; asupra lor voi aduce 
nenorociri, mânia Mea aprins , zice 
Domnul, i în urma lor voi trimite sabie, 
pân  îi voi stârpi.  
38. Voi pune tronul Meu în Elam i voi 
stârpi de acolo pe rege i pe dreg tori, 
zice Domnul.  
39. Dar în zilele cele de apoi, voi întoarce 
pe Elam din robie», zice Domnul.  

Ier. 48, 47.  
CAP. 50 
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Proorocie pentru întoarcerea din robia 
Babilonului. 
1. Cuvântul pe care l-a rostit Domnul 
despre Babilon i despre ara Caldeilor 
prin Ieremia proorocul :  

Is. 13, 1; 14, 4. Apoc. 18, 1.  
2. «Vesti i i face i cunoscut între 
popoare, ridica i steag, spune i i nu 

inui i, ci zice i : Babilonul e luat, Bel e 
ru inat, Merodah e zdrobit, chipurile lui 
cele cioplite sunt batjocorite i idolii lui 
sf râma i.  

Is. 46, 1.  
3. C ci de la miaz noapte s-a ridicat 
asupra lui poporul care va preface 

mântul în pustiu i nimeni nu va locui 
acolo, nici om, nici dobitoc ; to i se vor 
ridica i se vor duce.  

Ier. 4, 25.  
4. În zilele acelea i în vremea aceea, zice 
Domnul, vor veni fiii lui Israel, i 
împreun  cu ei vor merge i fiii lui Iuda 
i, plângând, voi c uta pe Domnul 

Dumnezeul lor ;  
Is. 55, 6. Os. 3, 5; 6, 1.  

5.  Vor  întreba  de  calea  Sionului  i,  
întorcându- i fe ele spre el, vor zice : 
Veni i  i  v  uni i  cu  Domnul  prin  
leg mânt ve nic, care nu se va uita.  
6. Poporul Meu a fost ca oile cele 
pierdute ; p storii lor le-au ab tut din cale 
i le-au împr tiat prin mun i ; r cit-au 

ele din deal în munte i i-au uitat staulul 
lor.  
Ier. 2, 8; 10, 21. Iez. 34, 5. Mat. 10, 6; 15, 24; 18, 12. Ioan 

10, 8.  
7. To i cei ce le g seau le mâncau i 
du manii lor ziceau : Nu suntem noi de 
vin , pentru c  ele au p tuit împotriva 
Domnului, Loca ul neprih nirii, 
împotriva Domnului, N dejdea p rin ilor 
lor.  

Ier. 14, 8. Iez. 34, 13.  
8. Fugi i din Babilon i pleca i din ara 
Caldeilor i ve i fi ca berbecii înaintea 
turmelor de oi.  

Is. 48, 20. Ier. 51, 6. 2 Cor. 6, 17. Apoc. 18, 4.  
9. C ci iat , voi ridica i voi aduce 
împotriva Babilonului o mul ime de 
neamuri mari din ara de la miaz noapte ; 
acelea se vor în ira împotriva lui i el va 
fi luat. S ge ile lor sunt ca ale arca ului 
iscusit, nu cad în zadar.  
10. Caldeea va fi prad  lor i pustiitorii ei 
se vor s tura, zice Domnul.  
11. «C ci voi v-a i bucurat i v-a i veselit 
când a i r pit mo tenirea Mea ; zburda i 
ca vi eii pe paji te, necheza i ca arm sarii 
!  

Ier. 34, 18, 21.  
12. Mama voastr  va fi în ru ine mare i 
aceea care v-a n scut va ro i. Iat , c  ea 
va fi cea mai de, pe urm  dintre neamuri : 
un pustiu, un p mânt uscat i f  ap .  
13. De mânia Domnului ara lor va 
ajunge nelocuit i toat  va fi pustiu. Tot 
cel ce va trece prin Babilon se va mira i 
va fluiera, v zând toate r nile lui.  

Ier. 18, 15; 19, 8; 49, 17.  
14. A eza i-v  în rânduial  de b taie 
împrejurul Babilonului. Cei ce încorda i 
arcul, trage i în el, nu cru i s ge ile, c ci 
el a p tuit împotriva Domnului.  
15. Ridica i strig t de r zboi împotriva 
lui din toate p ile ; el întinde mâna ; 

zut-au înt riturile lui i zidurile lui s-au 
pr bu it, c ci aceasta este r splata 
Domnului ! R zbuna i-v  pe el !  

Deut. 32, 35. Rom. 12, 19.  
16. Cum s-a purtat el, a a purta i-v i voi 
! Stârpi i din Babilon pe cel ce seam  
i pe cel ce lucreaz  cu secera în vremea 

seceri ului ! De frica sabiei ucig toare, s  
se întoarc  fiecare la poporul s u i 
fiecare s  fug  în ara sa.  
17. Pe Israel, turma cea risipit  leii l-au 
prigonit ; mai înainte l-a mâncat regele 
Asiriei, iar acum în urm  
Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a 
zdrobit oasele.  

4 Reg. 15, 19; 16, 7; 17, 3.  
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18. De aceea, a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : Iat , Eu voi 
pedepsi pe regele Babilonului i ara lui, 
cum am pedepsit i pe regele Asiriei,  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36.  
19. i voi întoarce pe Israel la p unea lui 
i va pa te el pe Carmel i în Vasan ; 

sufletul lui se va s tura în muntele lui 
Efraim i în Galaad.  

Deut. 32, 14. 3 Reg. 18, 19.  
20. În zilele acelea i în vremea aceea se 
va c uta nedreptatea lui Israel, zice 
Domnul,  i  nu  se  va  afla,  se  vor  c uta  i  

catele lui Iuda i nu se vor g si, c ci 
voi ierta pe aceia pe care îi voi l sa în 
via .  

Ier. 31, 34. Dan. 9, 24.  
21. Ridic -te împotriva rii Merataim, 
împotriva rii R zvr tirii i împotriva 
locuitorilor din Pecod, ara pedepsirii ! 
Pustie te i nimice te, zice Domnul, i f  
tot ce i-am poruncit !  
22. Strig te de r zboi se aud în toat ara 
i pr dul este mare !  

23.  Cum  s-a  sf râmat  i  s-a  zdrobit  
ciocanul lumii întregi ! Cum a ajuns 
Babilonul de plâns pe p mânt !  

Is. 13, 19; 14, 4. Apoc. 18, 17.  
24. Întins-am curse pentru tine i te-ai 
prins, Babilonule, f  s  te a tep i. G sit 
ai fost i prins, pentru c  te-ai ridicat 
împotriva Domnului.  
25.  Domnul  i-a  deschis  vistieria  Sa  i  a  
luat din ea vasele mâniei Sale, pentru c  
Domnul Dumnezeul Savaot are de lucru 
în ara Caldeilor.  

Deut. 32, 34. Is. 13, 5. Rom. 2, 5.  
26. Alerga i împotriva ei din toate p ile, 
deschide i jitni ele ei, c lca i-o ca pe ni te 
snopi, nimici i-o de tot, ca s  nu mai 

mân  nimic din ea !  
27.  Ucide i  to i  boii  ei  !  S  mearg  la  
junghiere ! Vai lor, c ci a venit ziua lor i 
vremea pedepsirii lor !  

Ier. 46, 21.  

28. Se aude glasul celor ce fug i al celor 
care scap  din ara Babilonului, ca s  
vesteasc  în Sion r zbunarea Domnului 
Dumnezeului nostru, r zbunarea cea 
pentru templul S u !  
29. Chema i împotriva Babilonului 

get tori ! To i cei ce încorda i arcul, 
eza i-v  tab ra împrejurul lui, ca 

nimeni s  nu scape din el ! R spl ti i-i 
dup  faptele lui ! Cum s-a purtat el, a a 

 v  purta i  i  voi  cu  el,  c ci  el  s-a  
ridicat împotriva Domnului, împotriva 
Sfântului lui Israel.  

Apoc. 17, 16; 18, 6.  
30. De aceea vor c dea tinerii lui pe 
uli ele lui i to i o tenii lui vor fi pierdu i 
în ziua aceea, zice Domnul.  

Ier. 49, 26.  
31.  Iat ,  Eu  sunt  împotriva  ta,  
«trufa ule», zice Domnul Savaot, c ci a 
venit ziua ta i timpul pedepsirii tale.  

Ier. 46, 10, 21. Apoc. 18, 8.  
32.  i  se  va  împiedica  «trufa ul»  i  va  

dea i nimeni nu-l va ridica. Voi 
aprinde foc în cet ile lui i acesta va 
mistui toate împrejurul lui.  

Ier. 11, 16.  
33. A a zice Domnul Savaot : Ap sa i 
sunt fiii lui Israel, ca i fiii lui Iuda, i to i 
cei ce i-au robit îi in tare i nu vor s  le 
dea drumul.  
34. Dar R scump torul lor este puternic 
i numele Lui este Domnul Savaot. 

Acesta va ap ra pricina lor, ca s  
lini teasc ara i s  fac  pe locuitorii 
Babilonului s  tremure.  
35. Sabie împotriva Caldeilor, zice 
Domnul, i împotriva locuitorilor 
Babilonului  i  a  c peteniilor  lui  i  a  
în elep ilor lui.  
36. Sabie împotriva proorocilor 
minciunii, ca ei s i piard  mintea ! 
Sabie împotriva o tenilor lui : s  se team  
!  
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37. Sabie împotriva cailor i a carelor lui 
i împotriva a toat  mul imea de oameni 

din el : s  fie ca ni te femei ! Sabie 
împotriva comorilor lui : s  fie jefuite !  

Ier. 51, 30. Naum 3, 13.  
38. Usc ciune peste apele lui : s  sece ! 
Fiindc  aceasta este o ar  de idoli i au 
înnebunit cu idolii lor.  

Ier. 51, 32. Apoc. 16, 12.  
39. Acolo se vor a eza fiarele pustiului cu 
acalii i vor tr i în ea stru ii ; în veci nu 

va mai fi locuit i din neam în neam nu 
vor locui acolo oameni.  

Is. 13, 21. Apoc. 18, 2.  
40. Cum au fost aruncate de Domnul 
Sodoma i Gomora i cet ile vecine cu 
ele, zice Domnul, a a i aici nici un om 
nu va tr i, nici fiu de om nu va poposi 
acolo.  

Fac. 19, 24-25. Is. 13, 19. Ier. 49, 18.  
41. Iat  vine de la miaz noapte un popor 
mare i regi mul i se ridic  de la 
marginile p mântului.  

Ier. 6, 22. Mih. 5, 4. Avac. 1, 6.  
42. i in în mân  arc i suli  ; ace tia 
sunt cruzi i nemilostivi i glasul lor e 
zgomotos ca marea, i vin pe cai, ca unii 
care sunt gata s  lupte cu tine, fiica 
Babilonului !  
43. Auzit-a regele Babilonului veste 
despre ei i au început s -i tremure 
mâinile ; l-a cuprins întristarea i dureri 
ca ale femeii ce na te.  

2 Reg. 4, 1. Dan. 5, 5-6.  
44. Iat  ca un leu se ridic  din tufi urile 
Iordanului spre p unea totdeauna verde ! 
Dar Eu îl voi face s  plece cu gr bire de 
acolo i voi a eza acolo pe cel pe care l-
am ales. C ci cine este asemenea Mie ? 

i cine-Mi va cere socoteal  ? i ce 
stor se va împotrivi Mie ?  

Iov 41, 9. Ier. 49, 19.  
45. Asculta i dar hot rârea Domnului pe 
care a luat-o El împotriva Babilonului i 
planurile pe care le-a f cut El împotriva 

rii Caldeilor ! Da, vor fi târâ i ca oile 

cele m runte ; la vederea lor p unea lor 
se va înfiora de spaim .  

Ier. 49, 20, 29.  
46. La vuietul lu rii Babilonului tremur  

mântul i un strig t se întinde printre 
neamuri».  

Ier. 49, 21; 51, 29. Apoc. 18, 5.  
CAP. 51 
Proorocie pentru pieirea Babilonului. 
1. A a zice Domnul : «Iat , voi ridica 
împotriva Babilonului i a locuitorilor 

rii Caldeii un duh nimicitor.  
Is. 13, 1. Ier. 4, 11.  

2. i voi trimite la Babilon vântur tori, 
care-l vor vântura i vor pustii ara lui, 

ci în ziua nenorocirii vor n li asupra 
lui din toate p ile.  

Is. 27, 12.  
3. Arca ul s i încordeze arcul împotriva 
arca ului i împotriva celui ce se laud  cu 
plato ele sale, i s  nu cru e pe tinerii lui 
! Nimici i toat  o tirea lui !  
4. S  cad  r ni i de moarte în ara 
Caldeilor i str pun i pe str zile 
Babilonului.  
5. C ci Iuda i Israel n-au r mas v duvi 
de Dumnezeul lor, de Domnul Savaot, i 
ara Caldeilor e plin  de p cate înaintea 

Sfântului lui Israel.  
Ioan 14, 18.  

6. Fugi i din Babilon, i fiecare s i 
scape via a, ca s  nu pieri i pentru 

delegile lui, c ci acesta este timpul 
zbun rii pentru Domnul, c ci El îi va 

da r splat .  
Ier. 50, 8.  

7. Babilonul a fost în mâna Domnului 
cup  de aur, care a îmb tat tot p mântul ; 

ut-au popoarele din vinul ei i au 
înnebunit.  

Ier. 25, 27. Apoc. 17, 2.  
8. C zut-a f  de veste Babilonul, i s-a 
zdrobit. Plânge i-l i aduce i balsam 
pentru r nile lui, c  poate se va vindeca !  

Is. 21, 9. Apoc. 14, 8; 18, 2, 10.  
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9. Am voit s  vindec m Babilonul, dar nu 
s-a vindecat ! L sa i-l i haide i s  
mergem fiecare în ara noastr , pentru c  
osânda lui s-a ridicat pân  la nori i a 
ajuns pân  la cer !  

Apoc. 16, 19; 18, 5.  
10. Domnul a scos la lumin  dreptatea 
noastr  ! Veni i s  vestim în Sion fapta 
Domnului Dumnezeului nostru !  

Mih. 7, 9.  
11. Ascu i s ge ile i v  umple i tolbele 
! C  Domnul a trezit duhul regilor 
Mediei, pentru c  vrea s  nimiceasc  
Babilonul. Aceasta este r zbunarea 
Domnului, r zbunarea pentru templul 

u.  
Is. 13, 17. Ier. 46, 4; 50, 28.  

12. Ridica i steagul împotriva zidurilor 
Babilonului, înt ri i paza, pune i str jeri, 
întinde i curse, c ci Domnul a f cut un 
plan i a împlinit ceea ce a rostit 
împotriva locuitorilor Babilonului.  
13. O, tu, cel ce locuie ti lâng  apele cele 
mari i e ti plin de comori, venit-a 
sfâr itul t u i m sura l comiei tale i s-a 
umplut !  

Apoc. 17, 2; 18, 17.  
14. Domnul Savaot S-a jurat pe Sine 
Însu i i a zis : «Adev rul gr iesc, c  te 
voi umple de oameni, ca de l custe, i ei 
vor ridica strig t de biruin ».  

Am. 6, 8.  
15. El a f cut p mântul cu puterea Sa, a 
întemeiat lumea cu în elepciunea Sa i cu 
mintea Sa a întins cerurile.  

Fac. 1, 6. Iov 9, 8. Ps. 135, 6; 148, 5. Is. 44, 24; 51, 13. 
Ier. 10, 12.  

16. La glasul Lui fream  apele în ceruri 
i El ridic  nori de la marginile 

mântului ; f ure te fulgerele în 
mijlocul ploii i scoate vânturile din 
vistieriile Sale.  

Ps. 17, 14-15; 134, 7.  
17.  Tot  omul  r ce te  în  tiin a  sa  i  
orice argintar se ru ineaz  de idolul s u, 

ci chipurile turnate de el nu sunt decât 
minciun  ; n-au nici o suflare în ele.  

Is. 44, 9. Ier. 10, 14.  
18. Aceasta este de ert ciune adev rat , 
fapt  r cit i în vremea pedepsirii lor 
vor pieri.  
19. Dar soarta lui Iacov nu e ca a lor, 
pentru c  Dumnezeul lui este f torul a 
toate, i Israel este toiagul mo tenirii Lui, 
i numele Lui este Domnul Savaot.  

Ier. 10, 16.  
20. «Ciocan Îmi e ti tu i arm  de r zboi. 
Cu  tine  am  lovit  popoare  i  cu  tine  am  
stricat regate.  

Ier. 50, 23.  
21. Cu tine am lovit cal i c re i cu 
tine am sf râmat carul i pe conduc torul 
lui.  
22.  Cu tine  am lovit  b rbat  i  femeie,  cu  
tine am b tut tân r i b trân i cu tine am 
lovit fecior i fecioar .  
23. Cu tine am lovit p stor i turm , cu 
tine  am  b tut  pe  plugar  i  boii  lui  i  cu  
tine am lovit pe mai-marii inuturilor i 
pe c peteniile cet ilor.  
24. i voi r spl ti Babilonului i tuturor 
locuitorilor Caldeii pentru toate relele ce 
au f cut ei Sionului sub ochii vo tri», 
zice Domnul.  

Ier. 30, 16; 50, 29. 2 Tes. 1, 6.  
25. «Iat , Eu sunt împotriva ta, munte al 
nimicirii, care ai pustiit tot p mântul ; voi 
întinde împotriva ta mâna Mea, te voi 
arunca jos de pe stânci i te voi face 
munte dogorit de soare, zice Domnul !  

Iov 9, 5. Apoc. 8, 8.  
26. Nimeni nu va lua din tine pietre de 
pus în capul unghiului, nici pietre de 
temelie, ci ve nic vei fi pustiu», zice 
Domnul.  
27. «Ridica i steag pe p mânt, trâmbi i 
cu trâmbi a printre neamuri, preg ti i 
neamurile împotriva lui, chema i 
împotriva lui regatele : Ararat, Mini i 
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chenaz, pune i c petenie împotriva lui 
i aduce i cai ca l custa cea grozav .  

Fac. 8, 4. Is. 37, 38. Ier. 6, 4.  
28. Înarma i împotriva lui neamurile i pe 
regii Mediei, c peteniile provinciilor ei i 
pe toate c peteniile cet ilor ei i toat  
ara de sub st pânirea lor.  

29. P mântul se cutremur i se 
zbucium , c ci se împline te împotriva 
Babilonului planul Domnului de a face 

mântul Babilonului pustietate f  
locuitori.  

Ier. 50, 46.  
30. Cei puternici ai Babilonului au încetat 
lupta, ed în înt riturile lor ; sec tuitu-s-a 
puterea  lor  i  au  ajuns  ca  femeile  ;  
locuin ele lor sunt arse i z voarele 
sf râmate.  

Ier. 50, 37.  
31. Sol dup  sol, vestitor dup  vestitor 
alearg  s  dea de tire regelui Babilonului 

 cetatea sa e cuprins  din toate p ile,  
32. C  vadurile sunt luate, b ile cu stuf 
arse i osta ii lovi i de spaim ».  

Ier. 50, 38.  
33. C  a a zice Domnul Savaot, 
Dumnezeul lui Israel : «Fiica Babilonului 
e asemenea unei arii în timpul treieratului 
: înc  pu in i vine vremea seceri ului».  

Mih. 4, 12. Apoc. 14, 15.  
34. «Mâncatu-m-a i m-a ros 
Nabucodonosor, regele Babilonului ; 

cutu-m-a vas gol ; înghi itu-m-a ca un 
dragon ; umplutu- i-a pântecele cu 
bun ile mele i m-a aruncat.  
35. Ocara mea i carnea mea cea sfâ iat  

 fie asupra Babilonului», s  zic  ceea 
ce locuie te în Sion - « i sângele meu s  
fie asupra locuitorilor Caldeii», s  zic  
Ierusalimul.  
36. De aceea, a a zice Domnul : «Iat  Eu 
iau ap rarea pricinii tale i te voi r zbuna 
i voi seca marea lui i canalele lui le voi 

usca.  

37. Babilonul va fi o movil  de 
râm turi, ad post pentru acali, groaz  

i batjocur  f  locuitori.  
Ier. 50, 13. Apoc. 18, 2.  

38. Ei to i vor mugi ca ni te lei i vor 
mârâi ca ni te pui de leu.  

Is. 5, 29.  
39. În vremea aprinderii lor le voi face 
osp i-i voi ad pa, ca s  se veseleasc i 

 doarm  somnul de veci i s  nu se mai 
trezeasc , zice Domnul.  

Ps. 12, 4. Is. 29, 10.  
40.  Îi  voi  coborî  ca  pe  ni te  miei  la  
junghiere, ca pe ni te berbeci i api.  
41.  Cum  a  fost  luat  isac  !  Cum  a  fost  
cucerit acela a c rui slav  umplea tot 

mântul ! Cum a ajuns Babilonul 
spaim  printre neamuri !  

Ier. 25, 26.  
42. S-a ridicat marea împotriva 
Babilonului i acesta e acoperit de 
mul imea valurilor.  

Is. 8, 7. Iez. 26, 3.  
43. Cet ile lui au ajuns pustii, p mântul 
lui sec, inut unde nu locuie te nici un om 
i pe unde nu trece fiu de om.  

44. Voi pedepsi pe Bel în Babilon i voi 
smulge din gura lui cele înghi ite de el ; 
popoarele nu se vor mai îngr di spre 
el de acum înainte. Dar zidurile 
Babilonului au i c zut.  

Dan. 1, 2.  
45. Ie i din mijlocul lor, poporul Meu, i 
fiecare s i scape via a de flac ra mâniei 
Domnului.  

Ier. 51, 6. Zah. 2, 10.  
46. S  nu sl beasc  inima voastr i s  nu 

 teme i de zvonul care se va auzi în ar  
;  c ci  anul  acesta  va  veni  un zvon,  iar  în  
anul urm tor altul i pe p mânt va fi 
silnicie ; tiran peste tiran se va scula.  
47. De aceea iat  vin zile când voi 
pedepsi pe idolii Babilonului i toat ara 
lui va fi ru inat , to i cei lovi i ai lui vor 

dea în mijlocul lui.  
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48. Atunci cerul i p mântul i tot ce 
cuprind ele vor striga de bucurie 
împotriva Babilonului, c ci vin asupra lui 
pustiitorii de la miaz noapte, zice 
Domnul.  

Apoc. 18, 5, 20.  
49. Cum Babilonul a dobândit i a zdrobit 
pe Israeli i, a a vor fi doborâ i i zdrobi i 
în Babilon locuitorii p mântului lui.  
50. Cei sc pa i de sabie, pleca i, nu v  
opri i, aduce i-v  aminte din dep rtare de 
Domnul i s i g seasc  Ierusalimul loc 
în inima voastr .  

Ps. 136, 5.  
51. Ne ru inam când auzeam ocara, i 
necinstea acoperea obrazul nostru, când 
str inii au venit în locul cel sfânt al 
templului Domnului ;  
52. Dar în schimb iat  vin zile, zice 
Domnul, când voi pedepsi idolii lui i tot 

mântul lui va fi plin de gemetele celor 
ce sunt uci i.  

Iez. 26, 15.  
53. De s-ar ridica Babilonul pân  la cer i 
de i-ar înt ri întru în ime cetatea sa, tot 
vor veni din porunca Mea pustiitorii, zice 
Domnul.  

Ps. 138, 7. Am. 9, 2. Avd. 1, 4. Luc. 10, 15.  
54. Asculta i ip tul care se ridic  din 
Babilon i uria a trosnitur  din Caldeea !  
55.  C  Domnul  va  pustii  Babilonul  i  va  
pune cap t glasului celui mândru al lui. 
Suna-vor valurile lor, ca apele cele mari, 

suna-va glasul lor.  
56. C ci pustiitorul va veni asupra lui, 
asupra Babilonului, i ap torii lui vor fi 
lua i i arcurile lor vor fi sf râmate, c  
Domnul Dumnezeul r spl tirilor va da 
fiec ruia plata cuvenit .  

Deut. 32, 35. Rom. 12, 19. Evr. 10, 30.  
57. Voi îmb ta pe mai-marii lui i pe 
în elep ii lui, pe c peteniile inuturilor lui 
i pe c peteniile cet ilor lui i pe osta ii 

lui i vor dormi somnul de veci i nu se 

vor mai trezi, zice Domnul, al C rui 
nume e Domnul Savaot».  
58. A a zice Domnul Savaot : «Zidurile 
cele groase ale Babilonului le voi d râma 
pân  la temelie i por ile lui cele înalte 
vor  fi  arse  cu  foc.  A adar  în  de ert  s-au  
trudit popoarele i neamurile au muncit 
pentru foc».  

Is. 2, 15.  
59. Cuvântul pe care proorocul Ieremia l-
a încredin at lui Seraia, fiului Neria, fiul 
lui Maaseia, când acesta a plecat la 
Babilon cu Sedechia, regele lui Iuda, în 
anul al patrulea al domniei lui ; Seraia era 
mare c ra .  
60. Atunci a scris Ieremia într-o carte 
toate nenorocirile care trebuia s  vin  
asupra Babilonului.  

Ier. 36, 2.  
61. i a zis Ieremia c tre Seraia : «Când 
vei ajunge la Babilon, caut  s  cite ti 
toate cuvintele acestea i s  zici :  
62. «Doamne, Tu ai gr it de locul acesta 

-l vei pierde a a încât s  nu r mân  
într-însul nici om, nici animal, ci s  fie 
pustietate ve nic ».  
63. i dup  ce vei ispr vi de citit cartea 
aceasta, leag  o piatr  de ea i arunc-o în 
mijlocul Eufratului i zi :  
64. «A a se va cufunda Babilonul i nu se 
va mai ridica din acea nenorocire pe care 
o voi aduce asupra lui i se va istovi». 
Pân  aici este vorbirea lui Ieremia.  

Apoc. 18, 21.  
CAP. 52 
Pustiirea Ierusalimului. Evreii du i 
robi în Babilon. 
1. Sedechia era de dou zeci i unu de ani 
când a început s  domneasc i a domnit 
în Ierusalim unsprezece ani. Numele 
mamei sale era Hamutal, fata lui Ieremia 
din Libna.  

4 Reg. 24, 18. 2 Paral. 36, 11.  
2. El a f cut rele în ochii Domnului, 
precum f cuse i Ioiachim.  
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3. De aceea a venit mânia Domnului 
asupra Ierusalimului i a lui Iuda pân  
într-atât încât i-a lep dat de la fa a Sa, i 
Sedechia a fost dat jos de regele 
Babilonului.  

4 Reg. 24, 20.  
4. Era în al nou lea an al domniei lui, în 
luna a zecea, în ziua a zecea a lunii 
acesteia, când a venit Nabucodonosor, 
regele Babilonului, cu toat  o tirea sa 
împotriva Ierusalimului, l-a înconjurat i 
a f cut împrejurul lui valuri de p mânt.  

4 Reg. 25, 1. Ier. 39, 1.  
5. Cetatea a stat împresurat  pân  în anul 
al unsprezecelea al regelui Sedechia.  
6.  Iar  în  luna  a  patra,  în  ziua  a  noua  a  
lunii acesteia, s-a înt rit foametea în 
cetate, i poporul rii nu mai avea pâine.  

4 Reg. 25, 3. Plâng. 1, 11.  
7. Atunci s-a f cut o sp rtur  în cetate, pe 
unde au ie it to i o tenii i au fugit din 
cetate noaptea pe por ile ce se aflau între 
cele dou  ziduri de lâng  gr dina regelui 
; iar Caldeii erau împrejurul cet ii.  

4 Reg. 25, 4. Iez. 12, 12.  
8. i a alergat o tirea Caldeilor dup  rege 
i a ajuns pe Sedechia în esurile 

Ierihonului. Atunci toat  o tirea lui a 
fugit de la el.  

4 Reg. 25, 5. Plâng. 4, 19-20.  
9. Deci au luat pe rege i l-au dus la 
regele Babilonului în Ribla, în inutul 
Hamat, unde acesta l-a judecat.  

4 Reg. 25, 6.  
10. Regele Babilonului a junghiat pe fiii 
lui Sedechia înaintea ochilor acestuia ; a 
junghiat de asemenea în Ribla i pe to i 
cei mari din Iuda.  

Ier. 39, 6.  
11. Iar lui Sedechia i-a scos ochii i a 
poruncit s -l înc tu eze cu c tu e de 
aram  ; i l-a dus regele Babilonului la 
Babilon  i  l-a  pus  în  casa  cea  de  paz ,  
unde l-a inut pân  în ziua mor ii lui.  

4 Reg. 25, 7. Iez. 12, 13; 17, 16.  

12. În luna a cincea, în ziua a zecea a 
lunii acesteia, în anul al nou sprezecelea 
al regelui Nabucodonosor, regele 
Babilonului, a venit Nebuzaradan, 

petenia g rzii, care st tea înaintea 
regelui Babilonului, la Ierusalim i a ars 
templul Domnului,  

4 Reg. 25, 8.  
13. Casa regelui i toate casele din 
Ierusalim ; toate casele cele mari le-a ars 
cu foc ;  

4 Reg. 25, 9. Ier. 39, 8.  
14. Iar o tirea Caldeilor, care era cu 

petenia g rzii, a d râmat toate zidurile 
dimprejurul Ierusalimului.  
15. Nebuzaradan, c petenia g rzii, a 
str mutat pe cei s raci din popor i tot 
poporul care r sese în cetate i pe cei 
care se predaser  regelui Babilonului i 
toat  r a de popor.  
16. i numai pu ini din poporul s rac al 

rii au fost l sa i de Nebuzaradan, 
petenia g rzii, ca lucr tori pentru vii i 

ogoare.  
4 Reg. 25, 12.  

17. Caldeii au sf râmat stâlpii cei de 
aram , care se aflau în templul 
Domnului, postamentele i marea de 
aram  care  se  afla  în  templul  Domnului,  
i toat  arama lor au dus-o la Babilon.  

2 Paral. 3, 15. Ier. 27, 19.  
18. Au luat lighenele, lope ile, cu itele i 
castroanele, lingurile i toate vasele de 
aram , care erau întrebuin ate la slujbele 
dumnezeie ti ;  

4 Reg. 25, 14.  
19. i c petenia g rzii a mai luat vasele i 
cle tele, cazanele i candelele, c uile i 
cupele - tot ce era de aur i ce era de 
argint.  

4 Reg. 25, 15.  
20. De asemenea au luat cei doi stâlpi, 
marea i cei doisprezece boi de aram , 
care serveau de postament i pe care 
regele Solomon îi f cuse pentru templul 
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Domnului. În toate acestea era atâta 
aram , cât nu se putea cânt ri.  

3 Reg. 7, 23.  
21. Fiecare stâlp din ace tia era de 
optsprezece co i în în ime i o sfoar  de 
doisprezece co i îl putea cuprinde 
împrejur, iar grosimea pere ilor lor era de 
patru degete, c ci în untru nu erau plini.  

3 Reg. 7, 15. 4 Reg. 25, 17.  
22. Coroana unui stâlp era de aram i 
în imea ei era de cinci co i. i pere ii ei 
i rodiile dimprejur erau toate de aram . 

Asemenea coroan  cu rodii era i la 
cel lalt stâlp.  
23. De jur împrejur erau nou zeci i ase 
de  rodii  ;  tot  a a  i  la  cel lalt  stâlp  
împrejurul coroanei lui erau rodii.  
24. C petenia g rzii a luat i pe Seraia 
arhiereul i pe Sofonie, preotul al doilea, 
i pe trei str jeri ai pragurilor.  

4 Reg. 25, 18.  
25. Din cetate a luat un eunuc, care era 

petenie peste o tiri, i apte oameni, 
care st teau înaintea regelui i care se 
aflau în cetate ; au mai luat pe secretarul 

peteniei o tirii, care înscrisese la o tire 
pe poporul rii, precum i aizeci de 
oameni din poporul rii, care s-au g sit 
în cetate.  

4 Reg. 25, 19.  
26. Pe ace tia i-a luat Nebuzaradan, 

petenia g rzii, i i-a dus la 
Nabucodonosor, regele Babilonului, în 
Ribla.  

27. i i a lovit pe ei regele Babilonului i 
i-a omorât în Ribla cea din ara Hamat. 

a a fost str mutat Iuda din ara sa.  
4 Reg. 25, 21.  

28. Iat  acum poporul pe care l-a 
str mutat Nabucodonosor : în luna a 
aptea, trei mii dou zeci i trei de oameni 

;  
29. În al optsprezecelea an al lui 
Nabucodonosor au fost str muta i din 
Ierusalim opt sute treizeci i dou  de 
suflete ;  
30. În anul al dou zeci i treilea al lui 
Nabucodonosor, Nebuzaradan, c petenia 

rzii, a str mutat din Iudei apte sute 
patruzeci i cinci de suflete : în total patru 
mii ase sute de suflete.  

1 Ezd. 2, 64.  
31. În anul al treizeci i aptelea dup  
str mutarea lui Ioiachim, regele lui Iuda, 
în luna a dou sprezecea, în dou zeci i 
cinci ale lunii, Evil-Merodac, regele 
Babilonului, în anul întâi al domniei lui, 
s-a îndurat de Ioiachim, regele lui Iuda, i 
l-a scos din închisoare ;  

4 Reg. 25, 27.  
32. A vorbit cu el prietene te i a pus 
scaunul lui mai sus decât al altor regi care 
erau la el în Babilon.  
33. A schimbat hainele lui de închisoare 
i Ioiachim a mâncat întotdeauna la masa 

regelui în toate zilele lui.  
34. Hrana lui i s-a dat de la rege zilnic, 
pân  la moartea sa, în toate zilele vie ii 
sale.  
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PLÂNGERILE LUI IEREMIA 
 

CAP. 1 
Nenorocire asupra Ierusalimului. 
1. O, cum a r mas pustie cetatea cea cu 
mult popor ! Cum a ajuns ca o v duv  
cea mai de frunte dintre neamuri ; 
doamna cet ilor a ajuns birnic .  

Is. 3, 26. Iez. 5, 5.  
2. Noaptea plânge întruna cu lacrimi pe 
obraz i dintre to i câ i o iubeau, nici unul 
n-o mai mângâie ; to i prietenii au 
devenit du mani.  

Ier. 13, 17; 22, 20.  
3. Iuda s-a dus în robie, la suferin i la 
munc  grea ; s luie te printre neamuri 
i nu- i afl  odihn . To i asupritorii lui l-

au prins la strâmtorare.  
Ier. 13, 19; 14, 2.  

4. Toate c ile Sionului sunt pline de jale 
i nimeni nu mai vine la s rb toare. Toate 

por ile (cet ii) sunt pustii, preo ii ei 
suspin  ; fecioarele sunt dezn jduite i 
ea este plin  de amar.  

Is. 4, 26. Ier. 14, 2. Plâng. 5, 11.  
5. Vr jma ii ei sunt biruitori, du manii ei 
sunt cu voie bun  ; c ci Domnul a umilit-
o din pricina multelor ei p cate, iar 
feciorii  ei  au  plecat  în  robie  înaintea  
asupritorului.  

Deut. 28, 44. Is. 3, 11.  
6. A a i-a irosit fiica Sionului toat  
str lucirea ! C peteniile ei sunt asemenea 
cerbilor care nu afl  p une i fug slei i 
de puteri dinaintea urm ritorului.  

1 Reg. 4, 21. Ier. 13, 20.  
7. Ierusalimul î i aduce aminte de zilele 
tic lo iei lui i ale r cirii lui, de toate 
str lucirile pe care le-a avut în str vechile 
vremuri. Acum îns , când poporul a c zut 
în mâna vr jma ului i când nimeni nu-i 
poate veni în ajutor, du manii lui se uit  
la el i râd de pr bu irea lui.  

8. Ierusalimul a p tuit de moarte, 
pentru aceasta a ajuns de spaim  ; to i cei 
ce-l cinsteau nu-l mai iau în seam , c ci 
au v zut goliciunea lui, iar el suspin i 

i întoarce fa a.  
Is. 47, 3. Ier. 13, 22; 30, 14.  

9. Necur ia lui e lipit  de poala hainelor 
lui c ci la sfâr itul lui el nu s-a gândit. El 
s-a pr bu it în chip uluitor i n-are pe 
nimeni s -l mângâie ! «Vezi, Doamne, 
necazul meu, c ci vr jma ul biruie te».  

Deut. 32, 29. Iez. 24, 6. Luc. 19, 42.  
10. Du manii au întins mâna spre toate 
vistieriile lui. El a v zut neamuri intrând 
în templul s u, neamuri c rora le-ai dat 
porunc  : «S  nu intre în ob tea ta !»  

Deut. 23, 3.  
11. Tot poporul T u suspin  c utând 
pâine, i î i dau odoarele lor pentru 
mâncare, ca s i in  via a. Vezi, 
Doamne,  i  ia  aminte  cum  am  ajuns  de  
ocar  !  

Ps. 36, 25. Ier. 52, 6.  
12. O, voi trec torilor, privi i i vede i 
dac  este vreo durere ca aceea care m  
cople te i cu care Domnul m-a umplut 
de necaz în ziua înt ririi mâniei Lui.  

Iov 19, 21. Is. 1, 6. Dan. 9, 12. Luc. 22, 44.  
13. Foc a trimis de sus peste oasele mele 
i m-a smerit, picioarelor mele le-a întins 

curs ,  i  m-a  f cut  s  dau  înapoi  ;  
pustiitu-m-a cu totul, iar eu toat  ziua 
bolesc.  

Ier. 12, 13. Os. 7, 12.  
14. Jugul p catelor mele mi-a fost legat 
de gât de c tre mâna Lui ; strânse ca într-
un m nunchi, ele atârn  de grumazul meu 
; El a f cut s  se destrame puterea mea i 
m-a dat în mâna celor c rora nu puteam 

 m  împotrivesc.  
Ps. 37, 5.  
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15. Domnul a spulberat pe to i voinicii 
din mijlocul meu, El a chemat oaste 
împotriva mea, ca s  sf râme pe voinicii 
mei. St pânul a toate a strivit ca în teasc 
pe fecioara, fiica lui Iuda.  

Is. 3, 1; 13, 3. Ier. 50, 44.  
16. Pentru aceasta eu plâng mereu, din 
ochii mei izvor sc lacrimi, c ci departe 
de mine este Mângâietorul, Cel ce-mi 
îmb rb ta inima. Feciorii mei cu to ii au 
fost  da i  pieirii,  c ci  du manul  a  avut  
biruin .  

Ier. 13, 17; 14, 17. Plâng. 1, 2; 2, 18.  
17. Sionul întinde mâinile sale i nimeni 
nu-l mângâie ! Domnul a dat porunc  
tuturor vr jma ilor lui Iacov ca s -l 
împresoare. Ajuns-a Ierusalimul înaintea 
ochilor lor ca un lucru spurcat.  

Ier. 4, 31. Plâng. 1, 8.  
18. Drept este Domnul, c ci împotriva 
poruncilor Lui m-am r zvr tit. Lua i 
aminte, voi, toate popoarele, i vede i 
necazul meu : fecioarele mele i fl ii 
mei au fost du i în robie.  

1 Reg. 12, 15. Iov 8, 3. Dan. 9, 7.  
19. Strigat-am c tre iubi ii mei, dar ei m-
au în elat ; preo ii mei i b trânii mei au 
pierit în cetate, când c utau hran  ca s i 
in  via a.  

Ier. 14, 3; 30, 14. Plâng. 2, 10.  
20. Vezi, Doamne, cât sunt de strâmtorat, 

untrul meu arde ! Inima mea se 
zbucium  în trupul meu, pentru c  m-am 

zvr tit foarte. Afar  sabia secer  pe 
feciorii mei, iar în untru, moartea.  

Deut. 32, 25. Ps. 24, 16. Is. 16, 11. Ier. 14, 18; 48, 36. 
Luc. 21, 16.  

21. To i aud suspinul meu, dar nimeni nu 
 mângâie  !  To i  du manii,  aflând  de  

nenorocirea mea, se bucur  c  ai f cut 
a. S  vin  peste ei ziua pe care ai 

duit-o i s  ajung i ei ca mine !  
Ier. 49, 12; 51, 24. Plâng. 1, 16.  

22. Toat  f delegea lor s  vin  înaintea 
Ta i s  le faci lor precum mi-ai f cut 
mie, pentru toate p catele mele ! C ci 

suspinele mele sunt f  de num r, iar 
inima mea bole te !  
CAP. 2 
Ruina Ierusalimului. 
1. O, cum a acoperit cu nori Domnul 
întru mânia Lui pe fiica Sionului ! Din 
cer a aruncat pe p mânt m re ia lui Israel 
i în ziua mâniei Sale nu i-a adus aminte 

de a ternutul picioarelor Sale.  
Plâng. 4, 1. Iez. 7, 8. Avd. 1, 4. Mat. 11, 23.  

2. Domnul a nimicit f  mil  toate 
la ele lui Iacov ; întru înt râtarea urgiei 

Lui a doborât la p mânt înt riturile fiicei 
lui Iuda ; le-a f cut una cu p mântul, a 
pâng rit regatul i c peteniile lui.  

Is. 47, 6. Ier. 5, 17.  
3. Întru aprinderea mâniei Lui a zdrobit 
toat  puterea lui Israel ; înaintea 
du manului i-a tras dreapta înapoi. El a 
aprins pe Iacov cu un foc arz tor care 
pr de te de jur împrejur.  

Ier. 48, 25. Am. 6, 13.  
4. El a încordat arcul S u ca un du man, 
dreapta Sa a stat gata ca a unui vr jma i 
a ucis tot ce desf ta ochiul în cortul fiicei 
Sionului ; v rsat-a ca un foc mânia Lui.  

Ps. 7, 12. Plâng. 3, 12.  
5. St pânul S-a ar tat ca un du man 
nimicind Israelul ; i-a d râmat toate 
palatele i cet ile înt rite i asupra fiicei 
lui Iuda a adus mult  sup rare.  

Iov 13, 24; 16, 9; 19, 11.  
6. Pr bu it-a la p mânt ca pe o dumbrav  
cortul lui, stricat-a locul de s rb toare. 
Domnul a f cut s  se uite zilele de odihn  
în Sion, dispre uind, în v paia mâniei 
Lui, pe rege i pe preot.  

Ps. 88, 40.  
7. Dispre uit-a Domnul jertfelnicul S u i 
S-a îndep rtat de loca ul S u cel sfânt ; 
dat-a zidurile palatelor Sale în mâna 
du manilor care au strigat în templul 
Domnului ca în zilele de s rb toare.  

Ier. 2, 15; 7, 14.  
8. G sit-a Domnul cu cale s  surpe 
zidurile fiicei Sionului ; întins-a funia i 
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n-a tras înapoi mâna Sa, pân  nu le-a 
nimicit. El a întins jalea peste ziduri i 
înt rituri, ce stau laolalt  d nate.  

4 Reg. 21, 13. Is. 34, 11. Ier. 14, 2.  
9. Por ile lui s-au afundat în p mânt, 

voarele lor El le-a sf râmat ; regele lui 
i c peteniile sunt pribegi printre 

neamuri. Lege nu mai au, chiar i profe ii 
nu mai primesc vedenii de la Domnul.  

Ps. 73, 9.  
10. Stau la p mânt i tac b trânii fiicei 
Sionului ; pe capul lor i-au pus rân i 
s-au încins cu sac ; la p mânt î i pleac  
fecioarele Ierusalimului capetele lor.  

Plâng. 1, 19.  
11. Ochii mei se sfâr esc de plâns, 

untrul meu arde ca v paia, m runtaiele 
mele fierb i fierea mi se vars  pe p mânt 
din pricina zdrobirii fiicei neamului meu, 
când copiii i pruncii stau slei i de putere 
în pie ele cet ii,  

Deut. 32, 25. Ps. 87, 9. Is. 51, 20. Ier. 44, 7. Plâng. 1, 16.  
12. Zicând mamei lor : «Unde este pâine, 
unde este vin ?» Ei cad slei i de putere ca 
doborâ i de sabie pe pie ele cet ii i î i 
dau sufletul la sânul maicii lor.  
13. Cu cine te voi asem na, cu cine a  
putea s  te pun al turi, o, fiic  a 
Ierusalimului ! Cu cine te-a  pune fa  în 
fa , ca s  te pot mângâia, o, fecioar , 
fiic  a Sionului ? C ci ne rmurit  ca 
marea este n ruirea ta ! Cine ar putea s  
te t duiasc  ?  

Is. 51, 19.  
14. Profe ii t i au avut pentru tine vedenii 
zadarnice i ar ri i nu i-au dat pe fa  

delegea ta, ca s i schimbe calea ta, 
ci i-au ar tat vedenii în el toare i 
aduc toare de pieire.  

Ier. 2, 8.  
15. Bat spre tine din palme to i cei ce trec 
pe cale, fluier i clatin  din cap pentru 
fiica Ierusalimului : «Aceasta este, oare, 
cetatea pe care o numeau cununa 
frumuse ii, bucuria a tot p mântul ?»  

Ier. 25, 9. Iez. 5, 14. Marc. 15, 29.  

16. C tre tine to i vr jma ii t i casc  gura 
lor, fluier , scrâ nesc din din i, zicând : 
«Am nimicit-o. Da, aceasta este ziua pe 
care  noi  o  a teptam  ;  am  aflat-o  i  o  
vedem».  

Ps. 34, 21. Plâng. 1, 5; 3, 46.  
17. Împlinit-a Domnul hot rârea Sa, 
adus-a la îndeplinire cuvântul S u, spus 
din zilele str vechi ; pr bu it-a f  mil , 
bucurat-a pe vr jma ul t u, în at-a 
puterea ap torilor t i.  

Lev 26, 14, 41. Deut. 28, 15. Dan. 9, 11, 13.  
18. Strig  c tre Domnul, tu fecioar , fiic  
a Sionului ! S  curg  lacrimile tale ca un 
uvoi, zi i noapte ; nu înceta, ochiul t u 
 nu z boveasc  !  

Ier. 9, 1; 14, 17. Plâng. 1, 16.  
19. Scoal , jele te-te în timpul nop ii, la 
început de straj  ; vars i inima ta ca apa 
înaintea fe ei Celui Atotst pânitor. C tre 
El ridic  mâna ta pentru via a pruncilor 

i, care se pr desc de foame la col ul 
tuturor uli elor.  

Iov 30, 16. Ps. 141, 2.  
20.  Vezi,  o,  Doamne,  i  prive te  cui  ai  

cut aceasta ! S  m nânce femeile rodul 
pântecelui lor, copiii pe care îi poart  în 
bra e  ?  S  fie  uci i  în  templu,  Doamne,  
preotul i profetul ?  

Lev 26, 29. Deut. 28, 53. Ier. 19, 9. Plâng. 4, 10.  
21. Stau culca i la p mânt pe uli e tân r i 

trân. Fecioarele i fl ii mei de sabie 
au c zut ; Tu i-ai ucis în ziua mâniei 
Tale, jertfitu-i-ai f  de mil .  
22. Chemat-ai ca la s rb toare pe to i cei 
ce au s la  în jurul meu. i în ziua mâniei 
Domnului n-a sc pat, nici n-a r mas 
vreunul ; pe cei care i-am purtat în bra e 
i i-am f cut mari, mi i-a nimicit 

du manul.  
Plâng. 1, 15.  

CAP. 3 
Tânguire i n dejde. 
1. Eu sunt omul care am v zut 
nenorocirea sub varga aprinderii Lui.  

Iez. 7, 10.  
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2. El m-a purtat i m-a dus în întuneric i 
în bezn .  

Ier. 13, 16.  
3. Da, împotriva mea întoarce i iar 
întoarce în toat  vremea mâna Sa.  

Iov 19, 21.  
4. Mistuit-a trupul meu i pielea mea, 
zdrobit-a oasele mele ;  
5. A ridicat zid împotriva mea i m-a 
înconjurat de venin i de zbucium,  

Ier. 9, 15.  
6. Mutându-m  în împ ia morii, ca pe 
mor ii cei din veac.  

Ps. 87, 4; 142, 3.  
7. M-a împrejmuit cu zid i n-am pe unde 

 ies, îngreuiat-a lan urile mele ;  
Ier. 19, 8.  

8. Chiar când strig i r cnesc, rug ciunea 
mea nu se aude ;  
9. El a astupat c rile mele cu piatr i a 
întortochiat potecile mele.  

Os. 2, 8.  
10. El a ajuns pentru mine ca un urs la 
pând , ca un leu în ascunz toare.  

Os. 5, 14; 13, 7-8.  
11. R cit-a c ile mele, m-a sfâ iat i m-
a pustiit ;  
12. A încordat arcul S u i m-a a ezat ca 
int  s ge ii Sale,  

Iov 16, 12. Ps. 7, 12. Plâng. 2, 4.  
13. Trimi ând în r runchii mei pe fiii 
tolbei Sale.  
14. F cutu-m-am de râs fa  de poporul 
meu, cântecul lor de batjocur  în fiecare 
zi.  

Iov 30, 9.  
15. El m-a s turat de am ciuni, 
ad patu-m-a cu pelin.  

Iov 9, 18. Ier. 8, 14; 23, 15.  
16. A zdrobit de piatr  din ii mei i m-a 
afundat în cenu .  

Pild. 20, 17.  
17. Tu ai r pit pacea sufletului meu, 
uitat-am fericirea  
18. i am zis : «S-a dus puterea vie ii 
mele i n dejdea mea în Domnul».  

Ier. 17, 13.  

19. Adu- i aminte de nevoia i necazul 
meu, de pelin i otrav  !  

Marc. 15, 23.  
20. S i aduci aminte c  împov rat este 
în mine sufletul meu.  
21. Aceasta voi pune-o la inim , de aceea 
voi n jdui :  
22.  Milele  Domnului  nu  s-au  sfâr it,  
milostivirile Lui nu înceteaz .  

1 Ezd. 9, 13. Neem. 9, 31. Ps. 85, 13; 102, 9. Dan. 9, 9. 
Ioan 3, 16.  

23. În fiecare diminea  sunt altele, 
credincio ia Ta este mare !  

Ps. 29, 5; 137, 8.  
24. «Partea mea este Domnul, a zis 
sufletul meu, de aceea voi n jdui în 
El».  

Ps. 15, 5; 72, 26. Ier. 10, 16. Avac. 2, 3.  
25. Bun este Domnul cu cei ce se încred 
în El, pentru omul care Îl caut .  

Ps. 33, 8. Avac. 2, 3.  
26. Bine este s  a tep i în t cere ajutorul 
Domnului.  

Is. 30, 15.  
27. Bine este omului s  poarte un jug din 
tinere ile lui.  

Ps. 118, 71.  
28. S  stea la o parte în t cere, dac  
Domnul îi d  porunc  !  

Ps. 38, 12; 76, 10.  
29. S  ating  pulberea cu buzele lui ; 
poate mai este n dejde !  
30. S  dea obrazul lui spre lovire i s  se 
sature de ocar  !  

Is. 57, 16. Mat. 5, 39.  
31. C ci Domnul nu arunc  pe oameni 
pentru totdeauna ;  

Ps. 76, 7.  
32. Ci El pedepse te i are mil  dup  
mul imea milelor Lui.  

Ps. 29, 5. Is. 54, 7-8. Mih. 7, 18.  
33. C  nu de bun  voie umile te i 
pedepse te pe fiii oamenilor.  
34. Când c lc m în picioare pe to i robii 

mântului,  
35. Când c lc m dreptatea omului 
înaintea fe ei Celui Preaînalt,  
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36. Când nu d m dreptate cuiva în pricina 
lui, oare St pânul a toate nu vede ?  
37. Cine este Cel ce a gr it i s-a f cut, 

 numai Domnul, Care a poruncit ?  
Is. 31, 2. Am. 3, 6.  

38. Nu iese oare din gura Celui Preaînalt 
binele i r ul ?  

Ioan 1, 3.  
39. De ce suspin  omul toat  via a, 
fiecare pentru p catul lui ?  

Ier. 30, 15. Mat. 7, 3. 2 Cor. 13, 5.  
40. S  cercet m c ile noastre, luând 
aminte i întorcându-ne la Domnul !  

Ps. 118, 59. Ier. 3, 23. 1 Cor. 11, 38.  
41. S  ridic m inimile i mâinile noastre 
la Domnul din cer !  

Dan. 9, 5.  
42.  Noi  am p tuit  i  ne-am r zvr tit  i  
Tu ne-ai iertat.  

Dan. 9, 5.  
43. Tu Te-ai învesmântat cu mânie i ne-
ai urm rit ; Tu ai ucis f  mil  ;  
44.  Tu  Te-ai  ascuns  în  nori,  ca  s  nu  
str bat  rug ciunea la Tine ;  

Is. 59, 2.  
45.  Tu  ai  f cut  din  mine  o  m tur tur i  
un gunoi, în mijlocul popoarelor.  

1 Cor. 4, 13.  
46. To i du manii no tri au deschis gura 
împotriva noastr  ;  

Is. 24, 18. Plâng. 2, 16.  
47. De spaim i de groap  am avut parte, 
de pustiire i de ruin .  

Is. 24, 17.  
48. uvoaie de ap  l crimeaz  ochiul 
meu, din pricina pr dului fiicei 
poporului meu.  

Ps. 118, 136. Ier. 14, 17.  
49. Ochiul meu vars  lacrimi f  
încetare, c ci nu este u urare,  
50. Pân  s  se uite în jos i s  priveasc  
Domnul din ceruri.  

Ps. 79, 14.  
51. Ochiul meu m  doare din pricina 
fiicelor cet ii mele.  

Plâng. 1, 16.  
52. Ca pe o pas re m-au vânat f  
cuvânt vr jma ii mei,  

Pild. 1, 17. Ier. 12, 9.  
53. Au vrut s  nimiceasc  în groap  via a 
mea, i au aruncat cu pietre în mine.  

Ps. 30, 22-23. Is. 38, 11.  
54. Ape n leau peste capul meu i 
cugetam : «Sunt pierdut !»  
55. Chemat-am numele T u, Doamne, 
din groapa cea mai dedesubt.  

Ps. 30, 23; 129, 1.  
56. Tu ai auzit glasul meu : «Nu astupa 
urechea la suspinul i strig tul meu».  
57. Tu erai aproape în ziua când Te-am 
strigat i ai zis : «Nu- i fie fric  !»  
58. O, Doamne, Tu ai judecat pricina 
mea, Tu ai izb vit via a mea !  
59. V zut-ai, Doamne, ap sarea mea, 
ajut -mi i-mi f  dreptate !  
60. Tu ai v zut toat  r zbunarea lor, toate 
uneltirile lor împotriva mea ;  
61. O, Doamne, Tu ai auzit oc rile lor, 
toate chibzuielile lor împotriva mea,  

Ps. 73, 18.  
62. Graiurile potrivnicilor mei i gândul 
lor ascuns împotriva mea.  
63. Prive te : de stau sau de se scoal , eu 
sunt de râsul lor !  
64. R spl te te-le, Doamne, dup  faptele 
mâinilor lor,  

Ps. 27, 5-6.  
65. D -le învârto are inimii, blestemul 

u s  fie pentru ei !  
66. Urm re te-i cu mânie i nimice te-i 
sub cerurile Tale, Doamne !  

Ps. 78, 6.  
CAP. 4 
Ultimele nenorociri ale cet ii. 
1. O, cum s-a întunecat aurul, i cel mai 
curat aur i-a schimbat fa a ; pietrele 
nestemate v rsate au fost la col ul tuturor 
uli elor !  

Is. 1, 22.  
2. Feciorii Sionului, cei mai de seam  
alt dat , cânt ri i cu aur, cum au ajuns s  
fie  socoti i  ca  vasele  de  lut,  lucru  de  
mân  de olar !  
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3. Chiar i acalii î i dau sânul, ca puii lor 
 sug , dar fiica poporului meu ajuns-a 

crud , ca stru ii în pustiu.  
4. Din pricina setei lipitu-s-a limba 
sugaciului de cerul gurii lui ; copiii cer 
pâine, dar nimeni nu le-o întinde.  

Plâng. 2, 11.  
5. Cei care mâncau odinioar  mânc ruri 
alese cad de foame pe uli e ; cei care au 
fost crescu i în purpur  stau trânti i în 
gunoi.  

Apoc. 6, 5-6.  
6.  Vina  fiicei  poporului  meu  a  fost  mai  
mare decât a Sodomei, pr bu it  într-o 
clip , nu de mân  omeneasc .  

Fac. 18, 20; 19, 4.  
7. C peteniile ei erau mai str lucitoare 
decât z pada, mai albe decât laptele ; 
trupul lor era mai ro u decât m rgeanul, 
ca safirul era înf area lor.  

Am. 2, 11.  
8. Chipul lor a ajuns mai negru decât 
funinginea, pe uli e nu-i po i cunoa te ; 
pielea lor s-a zbârcit pe oase, s-a uscat ca 
o a chie de lemn.  
Lev 26, 16. Iov 30, 30. Ier. 14, 2-3. Plâng. 3, 4; 5, 10. Iez. 

37, 11.  
9. Mai ferici i au fost cei care au c zut de 
sabie, decât cei mor i de foame, care se 
pr desc încet, doborâ i de lipsa 
roadelor de pe câmp.  
10. Femeile, de i miloase, au fiert cu 
mâinile lor copiii i i-au mâncat în 
vremea c derii fiicei poporului meu.  
Lev 26, 29. Deut. 28, 53. 4 Reg. 6, 29. Ier. 19, 9. Plâng. 2, 

20.  
11. Sfâr it-a Domnul mânia, v rsat-a pe 
deplin urgia aprinderii Lui ; i în Sion a 
aprins un fac care l-a mistuit.  

Ier. 7, 20. Bar. 1, 2.  
12. Nici n-ar fi putut s  cread  regii 

mântului i to i locuitorii lumii c  
vr jma ul i ap torul ar putea s  intre 
pe por ile Ierusalimului !  
13. Dar s-a întâmplat, din pricina 

catelor profe ilor (mincino i) i a 

delegilor preo ilor, care au v rsat în 
mijlocul lui sângele celor drep i.  

Ier. 5, 31; 23, 21; 26, 11.  
14. Pe uli e r ceau p ta i de sânge, i 
nimeni nu se atingea de hainele lor.  
15. «P zi i-v  ! Un necurat !» Striga 
lumea dup  ei. «Fugi i, la o parte, nu-i 
atinge i !» i dac  mai voiesc s  

ceasc  undeva - se zicea printre 
neamuri - n-ar trebui s  r mân  aici !  
16. Fa a plin  de mânie a Domnului i-a 
risipit pe ei. Pe preo i nimeni nu-i mai lua 
în seam , de b trâni nu se îndura.  

Plâng. 5, 12.  
17.  i  ochii  no tri  se  sting  de  sup rare,  

teptând zadarnic un ajutor ! Din turnul 
nostru ne-am uitat departe spre un popor 
al c rui ajutor nu vine.  

Is. 2, 7; 30, 1. Ier. 37, 7. Iez. 29, 16.  
18. i pândeau pa ii no tri ca s  nu 
umbl m prin pie ele noastre. Sfâr itul 
nostru se apropia, sosise !  

Iez. 7, 2.  
19. Prigonitorii no tri erau mai iu i decât 
vulturii de pe cer ; umblau dup  noi prin 
mun i, ne pândeau în pustiu.  

Deut. 28, 49. Ier. 4, 13; 16, 16.  
20. Suflarea vie ii noastre, unsul 
Domnului, a fost prins în groapa lor - 
acela despre care noi ziceam : «La umbra 
lui vom vie ui printre popoare».  

Ier. 52, 8-9. Dan. 9, 24. Mat. 26, 56.  
21. Bucur -te i te vesele te, fiica 
Edomului, tu care locuie ti în p mântul 

 ; i la tine va veni cupa ; vei bea i te 
vei l sa goal .  

Ps. 136, 7. Ier. 25, 15-16.  
22. F delegea ta, o, fiic  a Sionului, s-a 
sfâr it ; la fel robia. Dar ie î i cerceteaz  

catele, o, fiic  a Edomului, i d  pe fa  
delegile tale !  

Is. 40, 2.  
CAP. 5 
Rug ciunea profetului Ieremia. 
1. Adu- i aminte, Doamne, de cele 
întâmplate, i vezi ocara noastr  !  
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Iez. 5, 14.  
2. Mo tenirea i casele noastre au c zut 
în mâna celor str ini, de alt neam.  

Ier. 6, 12.  
3. Am ajuns orfani, f  de tat , mamele 
noastre sunt v duve.  
4. Bem apa noastr  cu bani, lemnele 
noastre le primim cu plat .  

Iez. 4, 16.  
5. Pe grumajii no tri stau prigonitorii i, 
de i n-avem puteri, nu ne dau r gaz.  
6. Întindem mâna c tre Egipt i Asiria ca 

 ne sature de pâine.  
7. P rin ii no tri au gre it i nu mai sunt, 
dar noi purt m f delegile lor.  

Ie . 20, 5. Ier. 31, 29. Iez. 18, 2.  
8. Slugi ne st pânesc i nimeni nu vine s  
ne scoat  din mâna lor.  

Deut. 28, 48.  
9. Cu primejdia vie ii noastre ne 
agonisim pâinea, în fa a sabiei care ne 
amenin  în pustiu.  
10. Pielea noastr  s-a înnegrit ca un 
cuptor de v paia foametei.  

Ps. 118, 83. Plâng. 4, 8. Iez. 22, 22.  
11. Ei au batjocorit femeile în Sion, 
fecioarele din cet ile lui Iuda.  

Deut. 28, 30.  
12. C peteniile au fost spânzurate de 
mâna lor, fe ele b trânilor nu au mai fost 
luate în seam .  

Plâng. 4, 16.  
13. Fl ii au învârtit la râ ni i tinerii 
s-au poticnit c rând lemne.  
14. B trânii nu mai stau la poart , cei 
tineri nu mai cânt  din al ute.  
15. S-a dus veselia inimii noastre, jocul 
nostru s-a schimbat în plâns.  

Ier. 31, 13. Os. 2, 13.  
16. C zut-a cununa de pe capul nostru ; 
vai nou , c  am p tuit !  

Ier. 13, 18.  
17. Pentru aceasta inima noastr  tânje te 
i ochii s-au întunecat.  

Ier. 13, 16.  
18. Muntele Sionului a r mas pustiu i pe 
el se plimb  vulpile.  
19. Tu, Doamne, împ ti în veci i 
scaunul T u în neam de neam !  

Ps. 9, 7; 101, 13.  
20.  Pentru  ce  vrei  s  ne  ui i,  s  ne  

se ti atât de mult  vreme ?  
Ps. 12, 2.  

21. Întoarce-Te c tre noi i ne vom 
întoarce ; înnoie te zilele noastre ca în 
vremea cea de demult !  

Ier. 31, 18. Ioan 6, 44.  
22. Sau Tu ne-ai urgisit i Te-ai mâniat 
pe noi, f  m sur  ?  
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IEZECHIEL 
 

CAP. 1 
Vedeniile proorocului Iezechiel. 
1. În anul al treizecilea, în ziua a cincea a 
lunii a patra, când m  aflam între robi, la 
râul Chebar, mi s-au deschis cerurile i 
am v zut ni te vedenii dumnezeie ti.  

Ps. 136, 1.  
2. În ziua a cincea a lunii a patra, în anul 
al cincilea ai robirii regelui Ioiachim,  

4 Reg. 24, 1.  
3. A fost cuvântul Domnului c tre mine, 
preotul Iezechiel, fiul lui Buzi, preotul, la 
râul Chebar, în ara Caldeilor. Acolo a 
fost peste mine mâna Domnului.  

Iez. 3, 23; 43, 3.  
4. Eu priveam i iat  venea dinspre 
miaz noapte un vânt vijelios, un nor 
mare i un val de foc, care r spândea în 
toate p ile raze str lucitoare ; iar în 
mijlocul focului str lucea ca un metal în 

paie.  
Iov 38, 1. Sir. 49, 9.  

5. i în mijloc am v zut ceva ca patru 
fiare, a c ror înf are sem na cu chipul 
omenesc.  
6. Fiecare din ele avea patru fe e i 
fiecare din ele avea patru aripi.  

Iez. 10, 14, 21.  
7. Picioarele lor erau drepte, iar copitele 
picioarelor lor erau cum sunt copitele 
picioarelor de vi el i scânteiau ca arama 
str lucitoare, iar aripile lor erau 
sprintene.  
8. De cele patru p i ele aveau sub aripi 
mâini de om i toate patru î i aveau fe ele 
lor i aripile lor.  
9. Aripile lor se atingeau una de alta, i 
când mergeau, fiarele nu se întorceau, ci 
fiecare mergea drept înainte.  
10. Fe ele lor ? - Toate patru aveau câte o 
fa  de om înainte, toate patru aveau câte 
o fa  de leu la dreapta, toate patru aveau 

câte o fa  de bou la stânga i toate patru 
mai aveau i câte o fa  de vultur în spate.  

Iez. 41, 19. Apoc. 4, 6-7.  
11. Fe ele lor i aripile lor erau desp ite 
în partea de sus, i, la fiecare, dou  din 
aripi erau întinse, iar dou  le acopereau 
trupul.  
12. Fiecare fiar  mergea drept înainte i 
mergea încotro îi d dea duhul s  mearg  
i în mersul s u nu se întorcea.  

13. Înf area acestor fiare se asem na 
cu înf area c rbunilor aprin i, cu 
înf area unor f clii aprinse ; printre 
fiare curgea foc, iar din foc neau raze 
i fulgere.  

14. Fiarele alergau înainte i înapoi iute 
ca fulgerul.  

Iez. 10, 20.  
15. Când m  uitam eu la fiare, iat  am 

zut jos, lâng  aceste fiare, câte o roat  
la fiecare din cele patru fe e ale lor.  

Iez. 10, 9, 12.  
16. Aceste ro i, dup  înf area lor, parc  
erau de crisolit, iar dup  f ptur  toate 
aveau aceea i înf are. i dup  
alc tuirea i dup  f ptura lor ele parc  
erau vârâte una în alta.  

Iez. 10, 9.  
17. Ele înaintau în toate cele patru p i, 
i în timpul mersului nu se întorceau.  

18. Obezile lor formau un cerc larg i de 
o în ime înfrico toare i aceste obezi la 
toate patru erau pline de ochi de jur 
împrejur.  

Apoc. 4, 6.  
19. Când mergeau fiarele, mergeau i 
ro ile de lâng  ele, i când se ridicau 
fiarele de la p mânt, se ridicau i ro ile.  
20. Ele mergeau încotro le da duhul s  
mearg i ro ile se ridicau împreun , c ci 
duh de via  era i în ro i.  

Iez. 10, 17.  
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21. Când mergeau acelea, mergeau i 
acestea, i când acelea se opreau, se 
opreau i acestea ; iar când acelea se 
ridicau de la p mânt, atunci împreun  cu 
ele se ridicau i ro ile, pentru c  duh de 
via  era i în ro i.  
22. Deasupra capetelor fiarelor se vedea 
un fel de bolt , întins  sus, deasupra 
capetelor lor, care sem na cu cristalul cel 
mai curat ;  
23. Iar sub bolta aceasta erau întinse 
aripile fiarelor una spre alta, i fiecare 
fiar  mai avea câte dou  aripi, care le 
acopereau trupurile ;  
24. Când mergeau fiarele, auzeam 
fâlfâitul aripilor lor, ca un vuiet de ape 
mari, ca glasul Celui Atotputernic 
zgomot stra nic, ca zgomotul dintr-un 
lag r ost esc ; iar când ele se opreau, î i 

sau aripile în jos.  
Iez. 43, 2. Dan. 10, 6. Apoc. 19, 6.  

25. Dup  ce fiarele se opreau i î i l sau 
aripile în jos, zgomotul se auzea înc  sub 
bolta ce se întindea deasupra capetelor 
lor.  
26. Pe bolta de deasupra capetelor 
fiarelor era ceva care sem na cu un tron 
i la înf are era ca piatra de safir ; iar 

sus pe acest tron era ca un chip de om.  
Ie . 24, 10. Iez. 10, 1. Apoc. 1, 13; 4, 2.  

27. i am mai v zut ceva, ca un metal 
înro it  în  foc,  ca  ni te  foc,  sub  care  se  
afla acel chip de om i care lumina 
împrejur ; de la coapsele acelui chip de 
om  în  sus  i  de  la  coapsele  chipului  
aceluia în jos se vedea un fel de foc, un 
fel de lumin  str lucitoare care-l 
împresura de jur împrejur.  

Iez. 8, 2. Apoc. 10, 1.  
28. Cum este curcubeul ce se afl  pe cer 
la vreme de ploaie, a a era înf area 
acelei lumini str lucitoare care-l 
înconjura. Astfel era chipul slavei 
Domnului. i când am v zut eu aceasta, 
am c zut cu fa a la p mânt.  

Sir. 43, 12.  
CAP. 2 
Vedenia c ii. 
1. Atunci am auzit glasul Unuia care mi-a 
zis : «Fiul omului, scoal  în picioare, c  
am s i vorbesc !»  

Dan. 8, 17. Fapt. 7, 55.  
2. i cum mi-a zis Acela vorbele acestea, 
a intrat Duhul în mine i m-a ridicat în 
picioare,  i  am  ascultat  pe  Cel  ce-mi  
vorbea.  

Iez. 3, 24.  
3. Acela mi-a zis : «Fiul omului, am s  te 
trimit la fiii lui Israel, la ace ti oameni 
neascult tori, care s-au r zvr tit 
împotriva Mea ; ei, ca i p rin ii lor, 

tuiesc înaintea Mea pân  în ziua de 
ast zi.  

Ps. 77, 8. Ier. 3, 25; 7, 26.  
4. Ace ti fii sunt neru ina i i cu inima 
împietrit  ; la ei te trimit Eu, ca s  le zici 
: A a gr ie te Domnul !  

Is. 48, 4. Marc. 10, 5.  
5. Ori te-or asculta, ori nu te-or asculta - 

ci sunt un neam înd tnic - s tie îns  
 este între ei un prooroc.  

Is. 30, 9. Iez. 3, 11, 27; 12, 2.  
6. Dar tu, fiul omului, s  nu te temi de ei 
i de cuvintele lor s  nu te sperii, de i ei 

vor fi pentru tine spini i ciulini, i ai s  
tr ie ti între ei, ca între scorpii ; s  nu te 
temi de cuvintele lor i de fa a lor s  nu te 
sperii, de i sunt un neam înd tnic,  

Ps. 57, 9. Ier. 1, 8. Mih. 7, 2.  
7. Ci s  le spui cuvintele Mele, ori te-or 
asculta, ori nu te-or asculta, c ci sunt un 
neam de r zvr ti i.  
8. Tu îns , fiul omului, ascult  ce voiesc 

i spun ! Nu fi înd tnic, ca acest 
neam de r zvr ti i ! Deschide- i gura i 

nânc  ceea ce am s i dau !»  
Apoc. 10, 9.  

9. i privind eu, am v zut o mân  întins  
spre mine i în ea o hârtie strâns  sul ;  

Ier. 1, 9. Apoc. 5, 1.  
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10. i a desf urat-o înaintea mea, i am 
zut c  era scris i pe o parte i pe alta : 

plângere, tânguire i jale era scris în ea.  
CAP. 3 
Vedenia proorocului. 
1. Apoi mi-a zis : «Fiul omului, m nânc  
ceea ce ai dinainte, m nânc  aceast  
hârtie i mergi de gr ie te casei lui Israel 
!»  

Apoc. 10, 9.  
2. Atunci eu mi-am deschis gura i Acela 
mi-a dat s  m nânc cartea aceea,  
3.  i  mi-a  zis  :  «Fiul  omului,  hr ne te- i  
pântecele i- i satur  l untrul t u cu 
aceast  carte pe care i-o dau Eu !» i eu 
am mâncat-o i era în gura mea dulce ca 
mierea.  

Apoc. 10, 10.  
4. Apoi Acela mi-a zis : «Fiul omului, 
scoal i mergi la casa lui Israel i le 
spune cuvintele Mele ;  
5. C ci nu e ti trimis la un popor cu grai 
necunoscut i cu limb  neîn eleas , ci 

tre casa lui Israel ;  
Is. 33, 19.  

6.  Nici  la  mai  multe  popoare  cu  grai  
necunoscut i cu limb  neîn eleas , ale 

ror cuvinte nu le-ai pricepe. i chiar la 
unele ca acestea de te-a  trimite, ele tot 
te-ar asculta ;  

Luc. 10, 13.  
7. Casa lui Israel îns  nu va vrea s  te 
asculte, pentru c  nu vrea s  M  asculte 
pe Mine, c  toat  casa lui Israel are 
fruntea încruntat i inima împietrit .  

Is. 48, 4.  
8. Pentru aceasta voi împietri chipul t u 
ca i chipurile lor i fruntea ta întocmai 
ca frun ile lor ;  

Ier. 1, 18.  
9. Voi face fruntea ta ca diamantul, mai 
tare decât stânca. S  nu te temi de ei i de 
fa a  lor  s  nu  te  sperii,  c ci  ei  sunt  un  
neam de r zvr ti i.  

Ier. 1, 6-8.  

10.  Fiul  omului  -  îmi  zice  iar  Acela,  -  
prime te în inima ta i ascult  cu urechile 
tale toate cuvintele ce am s i vorbesc.  
11. Scoal i mergi la cei du i în robie, la 
fiii poporului t u i, ori te-or asculta, ori 
nu te-or asculta, tu gr ie te-le i le spune 
: A a zice Domnul Dumnezeu».  

Iez. 2, 5.  
12. Atunci m-a ridicat Duhul i am auzit 
la spatele meu un glas mare ca de tunet 
care zicea : «Binecuvântat  fie slava 
Domnului în locul unde s luie te El !»  

Iez. 8, 3.  
13. i am mai auzit zgomotul fiarelor 
care b teau din aripi i huruitul ro ilor de 
lâng  ele i bubuit puternic de tunet.  
14.  i  Duhul  m-a  luat  i  m-a  dus.  i  am 
mers eu am rât i cu sufletul întristat, dar 
mâna Domnului lucra puternic asupra 
mea.  

Mat. 4, 1.  
15. Apoi am sosit în Tel-Aviv, la robii 
care locuiau aproape de râul Chebar, i 
m-am oprit acolo unde tr iau ei i am stat 
între ei apte zile în uimire.  
16. Iar dup  ce s-au împlinit cele apte 
zile, a fost c tre mine cuvântul Domnului 
i mi-a zis :  

17. «Fiul omului ! Iat , te-am pus str jer 
casei lui Israel ; vei asculta deci cuvântul 
ce-Mi va ie i din gur i-l vei vesti ca din 
partea Mea.  

Is. 5, 2, 8. Iez. 33, 7.  
18. De voi zice celui r u : Vei muri ! i tu 
nu-l vei în tiin a, nici nu-i vei gr i, pentru 
a abate pe cel r u de la calea lui cea rea, 
ca s  tr iasc , cel r u va pieri în 
nelegiuirea sa i Eu voi cere sângele lui 
din mâna ta.  

Iez. 34, 10. 2 Petr. 1, 13. 1 Tim. 5, 22.  
19. Iar dac  tu vei în tiin a pe cel r u i el 
nu se va întoarce de la r utatea lui i de la 
calea sa cea rea, acela va pieri de p catul 

u, iar tu î i vei mântui sufletul t u.  
Fapt. 18, 6; 20, 26.  
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20. De asemenea, când cel drept se va 
abate de la dreptatea sa i va s vâr i r ul 
când voi pune înaintea lui o curs i va 
muri, dac  tu nu l-ai în tiin at, acela va 
muri pentru p catul s u, iar faptele lui de 
dreptate, pe care le-a f cut el, nu i se vor 
pomeni, i Eu voi cere sângele lui din 
mâinile tale.  

Iez. 18, 24.  
21. Iar dac  tu vei în tiin a pe cel drept s  
nu p tuiasc i el nu va p tui, atunci 
va fi i el viu, pentru c  a fost în tiin at i 

i vei mântui i tu sufletul t u».  
22.  Apoi  a  fost  iar i  acolo  mâna  
Domnului peste mine i mi-a zis Domnul 
: «Scoal -te i ie i la câmp, c  am s i 
vorbesc acolo».  

Luc. 1, 66.  
23. Atunci m-am sculat, am ie it la câmp, 
i iat  mi s-a ar tat acolo slava 

Domnului, pe care o v zusem la râul 
Chebar, i am c zut cu fa a la p mânt.  

Iez. 1, 3; 8, 4.  
24. Dar a intrat în mine Duhul i m-a 
ridicat în picioare, iar Domnul mi-a gr it 
i  mi-a  zis  :  «Mergi  i  te  închide  în  casa  

ta !  
Iez. 2, 2.  

25. Fiul omului, iat  se vor pune asupra 
ta frânghii cu care vei fi legat, ca s  nu 
mai ie i în mijlocul lor.  

Iez. 4, 8.  
26. i limba ta o voi lipi de cerul gurii 
tale, ca s  fii mut i s  nu-i mai po i 
mustra, c  ace tia sunt un neam r zvr tit.  

Iez. 12, 2. Luc. 1, 20.  
27. Dar când î i voi gr i, voi deschide 
gura ta i tu le vei zice : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu ! Cine va vrea s  
asculte, s  asculte, i cine nu va vrea s  
asculte, s  nu asculte, c ci sunt un neam 
înd tnic».  

Iez. 2, 5. Apoc. 22, 11.  
CAP. 4 

Prevestirea foametei în cetatea 
Ierusalimului. 
1. « i tu, fiul omului, ia- i o c mid i 
pune-o înaintea ta i sap  pe ea o cetate, 
Ierusalimul.  
2. Apoi rânduie te împresurare împotriva 
ei, ridic  înt rituri i val i rânduie te 
tab  împotriva ei ; de jur împrejurul ei 

az  berbeci de spart zidul.  
Iez. 17, 17; 26, 9. Luc. 4, 5.  

3. Apoi ia o tabl  de fier i o pune ca un 
zid de fier între tine i cetate i întoarce- i 
fa a spre ea, ca i cum ea ar fi 
împresurat , iar tu cel care o împresori. 
Aceasta va fi un semn pentru casa lui 
Israel.  
4. Dup  aceea s  te culci pe partea 
stâng , punând pe ea nelegiuirile casei lui 
Israel, i vei purta nelegiuirile ei atâtea 
zile, cât vei sta culcat pe partea stâng  ;  
5. C  Eu am s i num r atâtea zile câ i 
ani au inut nelegiuirile ei, adic  ai s  
por i tu nelegiuirile casei lui Israel trei 
sute nou zeci de zile.  
6. Iar dup  ce vei împlini aceste zile, s  te 
culci pe partea dreapt i vei purta 
nelegiuirile casei lui Iuda timp de 
patruzeci de zile, câte o zi de fiecare an 
ce i-am hot rât Eu.  

Num. 14, 34.  
7. S i îndrep i fa a ta i mâna ta cea 
dreapt  dezgolit  spre Ierusalimul 
împresurat i s  prooroce ti împotriva lui.  
8. i iat , Eu voi pune pe tine leg turi, ca 

 nu te po i întoarce de pe o parte pe 
alta, pân  nu vei împlini zilele 
împresur rii tale.  

Iez. 3, 25.  
9. Ia- i grâu i orz, bob i linte, mei i 
orzoaic , toarn -le într-un vas i- i f  din 
ele atâtea pâini, câte zile ai s ezi culcat 
pe partea stâng  ; c  trei sute nou zeci de 
zile ai s  m nânci din ele.  
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10.  Hrana  ta,  cu  care  te  vei  hr ni,  s  o  
nânci cu m sur , câte dou zeci de sicli 

pe zi, dar s-o m nânci din timp în timp.  
11. i apa s  o bei cu m sur , câte a asea 
parte de hin pe zi i tot din timp în timp.  
12. Pâinile le vei g ti ca turtele de orz i 
le vei coace înaintea ochilor lor cu 
necur enie de om».  
13. Apoi Domnul a mai zis : «A a î i vor 
mânca fiii lui Israel pâinea lor, necurat , 
printre popoarele la care îi voi izgoni».  

Os. 9, 3.  
14. Atunci am zis : «O, Doamne 
Dumnezeule, sufletul meu niciodat  nu s-
a întinat ; din tinere ile mele i pân  acum 
niciodat  n-am mâncat dintr-un animal 
mort sau sfâ iat i carne necurat  n-a 
intrat în gura mea».  

Lev 22, 8.  
15. Iar El mi-a r spuns : «Iat , Eu î i dau, 
în loc de necur enie de om, balig  de 
bou i pe ea vei g ti pâinea ta».  
16. Apoi mi-a zis : «Fiul omului, iat  voi 
trimite foamete în Ierusalim i oamenii 
vor mânca pâinea cu m sur i cu 
întristare i tot cu m sur i am ciune 
vor bea i ap ,  

Lev 26, 26. Is. 3, 1. Iez. 5, 16; 12, 18-19; 14, 13.  
17. C ci va fi la ei lips  de pâine i de 
ap  ; se vor uita cu groaz  unul la altul i 
vor pieri pentru nelegiuirile lor».  

Plâng. 2, 12. Iez. 24, 22-23.  
CAP. 5 
Pedeapsa poporului. 
1. «Iar tu, fiul omului, ia- i un cu it t ios, 
ia- i un brici de b rbierit i-l trece pe 
capul t u i pe barba ta ; apoi ia o 
cump  cu talgere i împarte p rul în 
trei p i :  
2. O treime s  o arzi cu foc în mijlocul 
cet ii, dup  ce se vor împlini zilele 
împresur rii  ;  o  alt  treime  s-o  iei  i  s-o  
toci cu cu itul în împrejurimile cet ii ; 
iar cealalt  treime s-o spulberi în vânt,  i  
eu voi trage sabia în urma lor.  

3. S  opre ti îns  din p rul acela pu ine 
fire i s  le legi în poala hainei tale.  

Iez. 12, 14.  
4. Apoi s  iei câteva fire, s  le arunci în 
foc i s  le arzi. Din acestea va izbucni 
foc împotriva întregii case a lui Israel.  
5. Apoi vei zice c tre casa lui Israel : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeu : Acesta este 
Ierusalimul,  pe  care  Eu  l-am  pus  în  
mijlocul neamurilor i al rilor 
dimprejur.  
6. Dar el s-a r zvr tit împotriva 
hot rârilor Mele mai mult decât 
neamurile i împotriva legilor Mele mai 
mult decât rile care îl înconjoar , c ci el 
a lep dat legile Mele i poruncile Mele 
nu le-a urmat.  

Is. 2, 6. Ier. 2, 11. Iez. 11, 12.  
7. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu : 
Pentru c  tu ai înmul it nelegiuirile mai 
mult decât neamurile dimprejurul t u i 
poruncile Mele nu le urmezi, nici nu 
împline ti legile Mele, ba nici dup  legile 
neamurilor celor dimprejurul t u nu te 
por i,  

Iez. 11, 12.  
8. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu : 
Iat , Eu vin împotriva ta i în mijlocul t u 
voi rosti osânda ta, în fa a neamurilor.  

Ier. 1, 16; 7, 14. Iez. 5, 14.  
9. Pentru toate spurc ciunile tale î i voi 
face ceea ce niciodat  n-am f cut pân  
acum i nici nu voi mai face niciodat .  
10. De aceea p rin ii î i vor mânca pe 
copii în mijlocul t u i copiii î i vor 
mânca p rin ii lor ; voi aduce asupra ta 
osând i toate r ele tale le voi 
spulbera în toate vânturile,  

Deut. 28, 53. 4 Reg. 6, 29. Is. 24, 1. Plâng. 4, 10.  
11. Pentru c  tu ai spurcat loca ul Meu 
cel sfânt cu to i idolii t i i cu toate 
tic lo iile tale, de aceea zice Domnul 
Dumnezeu : Precum este adev rat c  Eu 
sunt viu, tot a a este de adev rat c  te voi 
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mic ora, ochiul Meu nu te va cru a i nici 
nu te va milui.  

Iez. 7, 4; 20, 16. Zah. 11, 6.  
12. O treime din locuitorii t i vor muri de 
cium i vor pieri de foame în mijlocul 

u ; o treime din ei vor c dea de sabie în 
împrejurimile tale ; i cealalt  treime o 
voi împr tia în toate vânturile i voi 
trage sabia în urma lor.  

Ier. 42, 17. Iez. 7, 15; 12, 14.  
13. A a-Mi voi împlini mânia, Îmi voi 
potoli urgia Mea cu ei i M  voi r zbuna 
; i când se va s vâr i urgia Mea asupra 
lor, vor cunoa te c  Eu, Domnul, am gr it 
în râvna Mea.  

Iez. 7, 8; 16, 42; 24, 13.  
14. Pustietate te voi face i de ocar  între 
popoarele cele dimprejurul t u i în fa a 
tuturor trec torilor.  

Plâng. 2, 15; 5, 1. Apoc. 11, 5.  
15. Vei fi de râs i de batjocur , de pild  
i de groaz  la popoarele cele dimprejurul 
u, când voi s vâr i asupra ta judec ile 

Mele cu mânie, cu urgie i cu pedepse 
aspre : Eu, Domnul, am zis aceasta.  

Deut. 28, 37. Ier. 42, 18. Iez. 14, 8.  
16. Când voi slobozi împotriva voastr  

ge ile cele ucig toare ale foametei, care 
vor sem na moartea, când le voi slobozi 
spre pieirea voastr i voi înt ri foametea 
între voi i voi zdrobi tot paiul de grâu,  

Iez. 4, 16; 14, 13.  
17. Eu voi trimite împotriva voastr  
foametea i fiare rele care te vor lipsi de 
copii ; cium i sânge vor trece peste tine 
i sabie voi aduce împotriva ta : Eu, 

Domnul, gr iesc acestea».  
Lev 26, 22. Iez. 14, 15, 21; 21, 17.  

CAP. 6 
Proorocie împotriva lui Iuda. 
1. Fost-a c tre mine cuvântul Domnului 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, întoarce- i fa a ta spre 
mun ii lui Israel, prooroce te împotriva 
lor i zi :  

Iez. 36, 1.  

3. Mun i ai lui Israel, asculta i cuvântul 
Domnului Dumnezeu ! A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu mun ilor i 
dealurilor, esurilor i v ilor : Iat , Eu voi 
aduce asupra voastr  sabie i voi d râma 
în imile voastre ;  

Is. 44, 23. Iez. 36, 2. Am. 4, 1.  
4. Altarele voastre vor fi stricate, idolii 
ridica i de voi în cinstea soarelui vor fi 
sf râma i i pe oamenii vo tri îi voi face 

 cad  mor i înaintea idolilor vo tri ;  
Lev 26, 30.  

5. Trupurile fiilor lui Israel le voi pune 
înaintea idolilor lor i oasele lor le voi 
risipi împrejurul altarelor lor.  
6. În toate a ez rile voastre cele locuite, 
cet ile vor fi nimicite i locurile înalte 
ale voastre pustiite, altarele voastre vor fi 
stricate i pustiite, idolii vo tri vor fi 
sf râma i i nimici i, stâlpii vo tri 
închina i soarelui vor fi sf râma i i 
lucr rile voastre vor fi ruinate.  
7. Cei uci i vor c dea între voi i ve i 
cunoa te c  Eu sunt Domnul.  

Iez. 7, 27.  
8.  Dar  Eu  voi  l sa  o  r  din  voi,  
care va sc pa de sabie printre celelalte 
neamuri, când ve i fi risipi i prin ri.  

Is. 43, 5. Iez. 12, 16.  
9. Aceia din voi, care vor sc pa, î i vor 
aduce aminte de Mine printre neamurile 
unde vor fi du i în robie, pentru c  voi 
umili inima lor cea desfrânat , care s-a 
ab tut  de  la  Mine,  i  ochii  lor,  care  s-au  
desfrânat cu idolii, se vor scârbi de ei 
în i, din pricina acelor rele pe care le-au 

cut i a tuturor tic lo iilor lor ;  
Is. 45, 17. Iez. 20, 43; 36, 31.  

10. i vor cunoa te c  Eu sunt Domnul i 
 nu în zadar i-am amenin at c  le voi 

trimite toate aceste rele».  
11. A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
«Love te palm  de palm , bate cu 
piciorul i zi : Vai de casa lui Israel, c  
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are s  cad  de sabie, de foamete i de 
cium , pentru toate nelegiuirile sale !  

Iez. 21, 12.  
12. Cel ce va fi departe va muri de cium  
; cel ce va fi aproape va muri de sabie, iar 
cel ce va sc pa de acestea i va r mâne 
va muri de foame. A a-Mi voi potoli 
mânia Mea împotriva lor.  

Ier. 24, 10; 48, 17. Iez. 14, 21.  
13. Când uci ii vor z cea printre idolii lor 
i împrejurul altarelor lor, pe tot locul 

înalt i pe toate vârfurile de munte, sub 
tot pomul verde, sub tot stejarul umbros 
i în tot locul, unde aduceau t mâie 

mirositoare tuturor idolilor lor, ve i 
cunoa te c  Eu sunt Domnul.  

3 Reg. 14, 23. 4 Reg. 16, 4. Ier. 2, 20.  
14. i-Mi voi întinde mâna asupra lor i 
voi face ara peste tot unde locuiesc ei 
mai pustie i mai de art  decât pustiul 
Diblat, i vor cunoa te c  Eu sunt 
Domnul».  

Ier. 6, 8.  
CAP. 7 
Urmarea proorociei. 
1. Fost-a c tre mine cuvântul Domnului 
i mi-a zis :  

2. « i tu, fiul omului, spune : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeul rii lui 
Israel : Vine, vine sfâr itul asupra celor 
patru laturi ale p mântului.  

Plâng. 4, 18.  
3. Iat  î i vine sfâr itul ! Trimite-voi 
împotriva ta mânia Mea i te voi judeca 
dup  c ile tale i dup  toate tic lo iile 
tale te voi pedepsi.  
4.  Ochiul  Meu  nu  te  va  cru a,  nici  nu  te  
va milui, ci- i voi r spl ti dup  c ile tale, 
tic lo iile tale vor fi peste tine i vei 
cunoa te c  Eu sunt Domnul».  

Iez. 5, 11; 22, 31.  
5. A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
«Iat  vine nenorocire peste nenorocire :  
6.  Sfâr itul  !  A  venit  sfâr itul  !  E  lâng  
tine ! Iat -l a sosit !  

Am. 8, 2.  

7. A sosit nenorocire asupra ta, locuitor al 
rii ! Vine vremea, vine ziua tulbur rii, 

iar nu a chiuiturilor de bucurie prin 
mun i.  
8.  Iat  vin  acum îndat  s  v rs  asupra  ta  
urgia Mea, mânia Mea s  o potolesc 
asupra ta i te voi judeca dup  c ile tale 
i dup  toate tic lo iile tale te voi 

pedepsi.  
Iez. 22, 31.  

9. Ochiul Meu nu te va cru a, nici nu te 
va milui, ci î i vor pl ti dup  c ile tale ; 
tic lo iile tale vor fi peste tine i vei 
cunoa te c  Eu sunt Domnul Care 
love te.  

Iez. 8, 18.  
10. Iat  ziua ! Iat-o c  vine ! Rândul t u a 
venit ! Vine urgia ! Toiagul înflore te ! 
Trufia se deschide,  

Ioil 2, 2.  
11. i se ridic  silnicia ca s  slujeasc  de 
toiag pentru r utate ; nimic nu va r mâne 
din ei, nici din bog iile lor, nici din 
petrecerile lor, nici din str lucirea lor !  
12. Vine vremea, a sosit ziua ! Cel ce 
cump  s mân  s  nu se bucure i cel 
ce vinde s  nu plâng , c ci mânia vine 
peste toat  mul imea lor !  
13.  C ci  cel  ce  vinde  nu  se  va  mai  
întoarce la cele vândute, m car de ar i 

mânea printre cei vii, c ci proorocia 
îndreptat  împotriva a toat  mul imea lor 
nu va fi schimbat i nici nu- i va înt ri 
via a sa prin nelegiuirile sale.  
14. Sun  din trâmbi e i totul e gata, dar 
nimeni nu va merge la r zboi, pentru c  
mânia Mea este împotriva a toat  
mul imea lor.  
15. Afar  va fi sabie, iar în untru cium  
i foamete. Cel din câmp va muri de 

sabie i pe cel din cetate îl va mânca 
ciuma i foametea.  

Plâng. 1, 20. Iez. 5, 12.  
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16. Iar care vor fugi, vor sc pa i vor fi 
prin mun i ca ni te porumbei r ci i. To i 
vor geme, fiecare pentru nelegiuirea sa.  

Is. 38, 14.  
17. La to i le vor tremura mâinile, i 
picioarele tuturor se vor muia ca apa.  

Iez. 21, 7.  
18. Atunci cu sac se vor îmbr ca i 
groaz  îi va cuprinde ; to i vor avea 
ru inea pe fe e i pe cap ple uvia.  

Is. 15, 2-3. Ier. 48, 37.  
19. Argintul i-l vor arunca pe uli e i vor 
dispre ui aurul ; argintul lor i aurul lor 
nu-i vor putea sc pa în ziua urgiei 
Domnului ; cu acestea ei nu vor putea s -
i sature sufletele, nici s i umple 

pântecele lor, pentru c  acestea au fost 
pricin  a nelegiuirilor lor.  

Iov 20, 20. Pild. 10, 2; 11, 4. Sof. 1, 18. Sir. 5, 10.  
20. Prin g teli frumoase ei le-au pref cut 
pe acestea în mândrie i tot din acestea au 

cut ei chipurile cele ru inoase ale 
idolilor lor. De aceea le voi face pe 
acestea necurate pentru ei.  
21. i le voi da prad  în mâinile str inilor 
i de jaf nelegiui ilor p mântului, care le 

vor spurca.  
Is. 1, 7. Ier. 6, 12. Os. 7, 9.  

22.  Îmi  voi  întoarce  fa a  de  la  ei  i  
jefuitorii vor întina loca ul Meu cel sfânt, 
pentru c  vor intra în el i-l vor spurca.  
23. Preg te te lan uri, c ara aceasta e 
mânjit  de nelegiui i cu sânge, iar cetatea 
e plin  de silnicii.  
24. De aceea voi aduce pe cei mai r i 
dintre neamuri ca s  pun  st pânire pe 
casele lor. Voi pune cap t trufiei celor 
puternici i cele sfinte ale lor vor fi 
întinate.  
25. Iat  vine pieirea i vor c uta pacea, 
dar nu o vor g si.  

Ier. 8, 11.  
26. Va veni nenorocire peste nenorocire 
i zvon peste zvon, i oamenii vor cere 

vedenii de la prooroc ; dar preotului îi va 
lipsi cuno tin a legii i b trânului sfatul.  

Ps. 106, 27. Is. 29, 14.  
27. Regele va plânge, c petenia va fi 
cuprins  de groaz , iar mâinile poporului 

rii vor tremura. M  voi purta cu ei dup  
purt rile lor i dup  judec ile lor îi voi 
judeca i vor cunoa te c  Eu sunt 
Domnul».  

Deut. 28, 59. Is. 29, 14; 49, 26. Ier. 29, 17.  
CAP. 8 
Iezechiel r pit cu duhul din Caldeea în 
Ierusalim. 
1. În anul al aselea de la robirea regelui 
Ioiachim, în cinci ale lunii a asea, pe 
când edeam eu în casa mea i b trânii lui 
Iuda edeau înaintea mea, s-a l sat peste 
mine mâna Domnului Dumnezeu.  

Iez. 14, 1.  
2. i privind eu, am v zut un chip ca de 
om, de foc parc  ; i parc  de la brâul lui 
în jos era foc, iar de la brâul lui în sus era 
o str lucire, ca de metal în v paie.  

Iez. 1, 27.  
3. i a întins, parc , acela un fel de mân , 
i m-a apucat de p rul capului meu i m-a 

ridicat Duhul între p mânt i cer, i m-a 
dus, în vedenii dumnezeie ti, la 
Ierusalim, la intrarea por ii din untru, 
îndreptat  spre miaz noapte, unde era 

ezat idolul geloziei care stârne te 
gelozia.  

Iez. 11, 24. Dan. 5, 5. Mat. 4, 5. Luc. 4, 9.  
4. i iat  acolo era slava Dumnezeului lui 
Israel asemenea aceleia pe care o 

zusem eu în câmp.  
Iez. 3, 23.  

5. Atunci mi-a zis Domnul : «Fiul 
omului, ridic i ochii spre miaz noapte 
!» i mi-am ridicat ochii spre 
miaz noapte i iat  acel idol al geloziei 
era la u a dinspre miaz noapte a 
altarului, la intrare.  

4 Reg. 21, 7. Ier. 7, 30.  
6. i mi-a zis Domnul : «Fiul omului, 
vezi ce fac ei ? Vezi tu ce urâciuni mari 
face casa lui Israel aici, ca s  M  
îndep rtez de loca ul Meu cel sfânt ? Dar 
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întoarce-te i urâciuni i mai mari vei 
vedea !»  
7. Apoi m-a dus pe poart  în curte i 
privind, am v zut o sp rtur  în perete.  
8. i mi-a zis Domnul : «Fiul omului, 
sap  în perete !» i am s pat în perete i 
iat  am dat de un fel de u .  
9. i mi-a zis Domnul : «Intr i vezi 
urâciunile cele dezgust toare pe care le 
fac ace tia aici».  
10. i am intrat i am privit i iat  erau 
acolo tot felul de chipuri de târâtoare, de 
animale necurate i de tot felul de idoli de 
ai casei lui Israel, zugr vi i pe pere i de 
jur împrejur.  

Lev 26, 30. Deut. 27, 15. În el. 15, 18. Rom. 1, 23.  
11. Înaintea lor st teau aptezeci de 

rba i din b trânii casei lui Israel, având 
în mijloc pe Iaazania, fiul lui afan ; 
fiecare din ei avea în mâini câte o 

delni i un nor gros de fum de t mâie 
se ridica în sus.  

Deut. 10, 8. Ier. 23, 11.  
12. i mi-a zis Domnul : «Fiul omului, 
vezi ce fac b trânii casei lui Israel la 
întuneric, stând fiecare în c mara sa plin  
de  chipuri  ?  C  î i  zic  :  Domnul  nu  ne  
vede ! A p sit ara Sa».  

Iez. 9, 9.  
13. Apoi mi-a zis Domnul : «Întoarce-te 
i vei vedea urâciuni înc i mai mari, pe 

care le fac ei».  
14. i m-a dus la u a cea dinspre 
miaz noapte a templului Domnului, i 
iat  acolo edeau ni te femei, care 
plângeau pe Tamuz.  
15. i mi-a zis Domnul : «Vezi, fiul 
omului ? Întoarce-te i vei vedea înc i 
mai mari urâciuni !»  
16. Apoi m-a dus în curtea cea din untru 
a templului Domnului i iat  la u a 
templului Domnului, între pridvor i 
jertfelnic, st teau vreo dou zeci i cinci 
de oameni cu spatele spre templul 

Domnului, iar cu fe ele spre r rit i se 
închinau spre r rit la soare.  

Deut. 17, 3. Iez. 11, 1.  
17. i mi-a zis Domnul : «Vezi, fiul 
omului ? Nu i-a ajuns casei lui Iuda s i 
fac  astfel de urâciuni, ca acele pe care le 
fac ace tia aici, ci au umplut i ara de 
necredin , îndoit mâniindu-M . Iat  ei 
apropie ramuri de n rile lor.  
18. De aceea i Eu voi lucra cu urgie ; 
ochiul Meu nu-i va cru a, i Eu nu M  voi 
îndura. Chiar de ar striga ei cu glas mare 
la urechile Mele, nu-i voi auzi».  
Is. 1, 15. Ier. 11, 11. Iez. 5, 11; 7, 9. Zah. 7, 13. Ioan 9, 31.  
CAP. 9 
Pierderea nelegiui ilor i cru area celor 
însemna i. 
1. Apoi a r sunat la urechile mele un glas 
mare i a zis : «Apropia i-v  pedepsitorii 
cet ii, având fiecare în mân  unealta de 
nimicire !»  
2. i iat  dinspre poarta de sus, care d  
spre miaz noapte, veneau ase b rba i, 
având fiecare în mân  unealta sa 
ucig toare  ;  i  între  ei  se  afla  unul,  
îmbr cat cu hain  de în, care avea la brâu 
unelte de scris. Ace tia, venind, s-au oprit 
lâng  jertfelnicul cel de aram .  

Iez. 10, 2.  
3. Atunci slava Dumnezeului lui Israel s-
a pogorât de pe heruvimul pe care se afla 
la pragul casei. i a chemat Domnul pe 
omul cel îmbr cat în hain  de în, care 
avea la brâu unelte de scris,  

Iez. 1, 4; 10, 4.  
4. i i-a zis Domnul : Treci prin mijlocul 
cet ii, prin Ierusalim, i însemneaz  cu 
semnul crucii (litera «tau» care în 
alfabetul vechi grec avea forma unei 
cruci) pe frunte, pe oamenii care gem i 
care plâng din cauza multor tic lo ii care 
se s vâr esc în mijlocul lui».  

2 Petr. 2, 8. Apoc. 7, 3; 9, 4; 14, 1-2.  
5. Iar celorlal i le-a zis în auzul meu : 
«Merge i dup  el prin cetate i lovi i ! S  
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nu ave i nici o mil i ochiul vostru s  fie 
necru tor !  

Ie . 32, 27.  
6. Ucide i i nimici i pe b trâni, tineri, 
fecioare,  copii,  femei,  dar  s  nu  v  
atinge i de nici un om, care are pe frunte 
semnul «+» ! i s  începe i cu locul Meu 
cel sfânt !» i au început ei cu b trânii, 
care erau înaintea templului.  

Iez. 25, 29. Plâng. 5, 14. 1 Petr. 4, 17.  
7. Apoi le-a zis : «Întina i templul, 
umple i cur ile cu uci i i ie i !» i au 
ie it i au început s  ucid  prin cetate.  
8. i dup  ce i-au ucis, iar eu am r mas, 
am  c zut  cu  fa a  la  p mânt  i,  strigând,  
am zis : «O, Doamne, Dumnezeule, vei 
pierde oare tot ce a mai r mas din Israel, 

rsându- i mânia asupra Ierusalimului 
?»  

Iez. 11, 13.  
9.  Iar  El  mi-a  r spuns  :  «Nelegiuirea  
casei lui Israel i a lui Iuda este mare, 
foarte mare i ara aceasta e mânjit  cu 
sânge, iar cetatea e plin  de nedreptate, 

 ei zic : «A p sit Domnul ara 
aceasta, Domnul nu mai vede !  

Iez. 8, 12.  
10. De aceea ochiul Meu nu-i va cru a i 
Eu nu M  voi îndura i voi întoarce 
purtarea lor asupra capului lor».  

Iez. 5, 11; 11, 21.  
11. i iat  omul cel îmbr cat cu hain  de 
în, care avea la brâu uneltele de scris, a 
dat r spuns i a zis : «Am f cut cum mi-
ai poruncit».  

Iez. 9, 2-3.  
CAP. 10 
Vedenia focului i a heruvimilor. 
1. Privind eu atunci, am v zut pe bolta, 
care era deasupra capetelor heruvimilor, 
ceva asem tor la înf are cu un tron 
de rege, ca piatra de safir.  

Ie . 24, 10. Iez. 1, 26.  
2. i a zis Domnul c tre omul cel 
îmbr cat în haina de în : «Intr  între ro ile 
cele de sub heruvimi i umple- i pumnii 

de c rbuni aprin i, pe care-i vei lua dintre 
heruvimi, i-i arunc  asupra cet ii !» i 
el a intrat acolo înaintea ochilor mei ;  

Ps. 17, 10. Iez. 9, 2.  
3. i când a intrat omul acela, heruvimii 
st teau în partea dreapt  a casei i un nor 
umplea curtea cea din untru.  
4. Atunci s-a ridicat slava Domnului de 
pe heruvimi spre pragul templului i 
templul s-a umplut de nori, iar curtea s-a 
umplut de str lucirea slavei Domnului.  

Is. 6, 4. Iez. 9, 3; 43, 4.  
5. Fream tul aripilor heruvimilor se 
auzea pân i în curtea de afar , ca glasul 
când vorbe te Dumnezeu Atotputernicul.  
6. Când a dat Domnul porunc  omului 
celui îmbr cat cu hain  de în i i-a zis : 
«Ia foc dintre ro ile cele dintre 
heruvimi»,  i  când  a  intrat  el  i  a  stat  
lâng  ro i,  

Iez. 9, 2.  
7. Atunci unul din heruvimi i-a întins 
mâna în focul cel dintre heruvimi, a luat 
i a dat în pumni celui îmbr cat în hain  

de în, iar el, luându-l, a ie it.  
8. i la heruvimi sub aripi se vedeau un 
fel de mâini omene ti.  
9. C utând eu atunci, am v zut lâng  
heruvimi patru ro i, câte o roat  lâng  
fiecare heruvim ; ro ile acestea erau la 
vedere ca i crisolitul.  

Iez. 1, 15-16.  
10. Dup  f ptur  erau toate la fel i parc  
erau vârâte una în alta.  
11. Când ele mergeau, mergeau în toate 
patru p ile, i în vremea mersului nu se 
întorceau, ci încotro era îndreptat capul 
heruvimului, într-acolo mergeau, i în 
vremea mersului nu se întorceau.  
12. Tot trupul heruvimilor, spatele lor, 
mâinile lor i aripile lor erau pline de 
ochi ; asemenea i ro ile, toate cele patru 
ro i de jur împrejur...  

Iez. 1, 15. Apoc. 4, 6.  
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13. Ro ilor acestora, dup  cum am auzit 
eu, li s-a zis : «Galgal» (Vijelie).  
14. Fiecare din fiin ele acestea avea patru 
fe e : fa a întâi era fa  de heruvim, fa a a 
doua era fa  de om, cea de a treia era 
fa  de leu i cea de a patra era fa  de 
vultur.  

Iez. 1, 6; 41, 19.  
15. Atunci heruvimii s-au ridicat ; ei erau 
acelea i fiare pe care le v zusem la râul 
Chebar.  

Iez. 1, 3.  
16. Când mergeau heruvimii, mergeau i 
ro ile pe lâng  ei, iar când heruvimii î i 
ridicau aripile ca s  se ridice de la 

mânt, nici ro ile nu se desp eau, ci 
erau împreun  cu ei.  
17. Când aceia st teau, st teau i acestea 
; iar când se ridicau aceia, i acestea se 
ridicau, pentru c  duhul fiarelor era i în 
ele.  

Iez. 1, 19-20.  
18. Atunci slava Domnului s-a dus de la 
prag i s-a a ezat pe heruvimi.  

Iez. 11, 23.  
19. Iar heruvimii, întinzând aripile, s-au 
ridicat de la p mânt înaintea ochilor mei 
i s-au dus înso i de ro i i s-au oprit la 

poarta cea dinspre r rit a templului 
Domnului, i slava Dumnezeului lui 
Israel era deasupra lor.  
20. Ace tia erau acelea i fiare, pe care le 

zusem eu la picioarele Dumnezeului 
lui Israel, la râul Chebar.  

Iez. 1, 3, 14.  
21. Fiecare avea câte patru fe e i fiecare 
avea câte patru aripi, iar sub aripi aveau 
un fel de mâini omene ti.  

Iez. 1, 6.  
22. Chipul fe elor i înf area lor era ca 
acelea pe care le v zusem la râul Chebar, 
ba i ei în i erau aceia i. Fiecare mergea 
în partea înspre care era cu fa a.  
CAP. 11 

Vedenia c ld rii 
1. Atunci m-a ridicat Duhul i m-a dus la 
poarta de r rit a templului Domnului, 
care este spre r rit. i iat  în poart , la 
intrare, erau dou zeci i cinci de oameni 
i în mijlocul lor am v zut pe Iaazania, 

fiul lui Azur, i pe Pelatia, fiul lui Benaia, 
peteniile poporului.  

Iez. 8, 3, 16. Mat. 4, 5.  
2. i mi-a zis Domnul : «Fiul omului, iat  
oamenii care gândesc nelegiuirea i care 
dau sfaturi rele în cetatea aceasta,  
3. Zicând : «Înc  n-a venit vremea s  ne 
zidim case ; cetatea este cazanul, iar noi 
carnea».  
4. De aceea prooroce te, fiul omului, 
prooroce te împotriva lor !»  
5. Atunci S-a pogorât peste mine Duhul 
Domnului  i  mi-a  zis  :  «Spune  :  A a  
gr ie te Domnul : Casa lui Israel, cele ce 
zice i voi i cele ce v  vin în minte le 
tiu.  

6. Mul i a i ucis voi în cetatea aceasta i 
i umplut uli ele ei de trupuri.  

7. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu : 
Uci ii pe care i-a i îngropat în ea sunt 
carnea, iar ea e c ldarea. Pe voi îns  v  
voi scoate din ea.  
8. Voi v  teme i de sabie, i sabie voi 
aduce asupra voastr , zice Domnul 
Dumnezeu.  

Pild. 10, 24.  
9.  V  voi  scoate  din  ea,  v  voi  da  pe  
mâna str inilor i v  voi judeca.  
10. De sabie ve i c dea ; la hotarele lui 
Israel v  voi judeca, i ve i cunoa te c  
Eu sunt Domnul.  

4 Reg. 25, 21. Ier. 39, 5-6; 52, 10. Iez. 38, 22.  
11. Cetatea aceasta nu va fi pentru voi 
cazan, nici voi nu ve i fi pentru ea carne ; 
la hotarele lui Israel v  voi judeca.  
12. i ve i cunoa te c  Eu sunt Domnul, 

 nu v-a i purtat dup  poruncile Mele, 
nici legile Mele nu le-a i împlinit, ci v-a i 
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purtat dup  obiceiurile neamurilor care 
 înconjoar ».  

Iez. 5, 6-7.  
13. Pe când prooroceam eu, Pelatia, fiul 
lui Benaia, a murit. Atunci eu am c zut 
cu fa a la p mânt i am strigat cu glas 
mare, zicând : «O, Doamne Dumnezeule, 
oare voie ti s  pierzi ce a mai r mas lui 
Israel ?»  

Num. 16, 45. Iez. 9, 8.  
14. Atunci a fost c tre mine cuvântul 
Domnului i mi-a zis :  
15. «Fiul omului, ace tia sunt fra ii t i, 
fra ii t i de un sânge cu tine, i toat  casa 
lui Israel, c rora locuitorii Ierusalimului 
le zic : «Dep rta i-v  de Domnul ! ara 
asta nou  ni s-a dat de mo tenire».  

Ier. 21, 13.  
16. La aceasta s  zici : A a zice Domnul 
Dumnezeu : De i i-am dep rtat printre 
popoare i de i i-am risipit prin ri, 
totu i voi fi pentru ei un loca  sfânt în 
acele ri unde îi voi risipi.  

Is. 57, 13. Ier. 31, 10. Sof. 3, 17. Zah. 8, 13.  
17. Dup  aceea zi : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : V  voi aduna de prin 
popoare i v  voi întoarce de prin rile 
unde sunte i risipi i i v  voi da p mântul 
lui Israel.  

Ier. 23, 3.  
18. Atunci vor veni acolo i vor dep rta 
din el toate urâciunile i to i idolii.  
19. i le voi da aceea i inim i duh nou 
voi pune în ei ; voi scoate din trupul lor 
inima cea  de  piatr i  le  voi  da  inim  de 
carne,  

Ier. 24, 7; 31, 33; 32, 39. Iez. 18, 31; 36, 26. 2 Cor. 3, 3.  
20. Ca s  urmeze poruncile Mele i legile 

 le p zeasc i s  le împlineasc  ; vor fi 
poporul Meu, iar Eu le voi fi Dumnezeu.  

Iez. 3, 6, 28; 37, 27. Evr. 8, 10.  
21. Celor a c ror inim  este legat  de 
idolii lor i de urâciunile lor le voi cere 
socoteal  de purtarea lor», zice Domnul 
Dumnezeu.  

Iez. 9, 10.  

22. Atunci heruvimii i-au întins aripile i 
ro ile erau lâng  ei, iar slava 
Dumnezeului lui Israel, sus, deasupra lor.  
23. Apoi slava Domnului s-a ridicat din 
mijlocul cet ii i a stat deasupra 
muntelui,  care  se  afl  spre  r rit  de  
cetate.  

Iez. 10, 18.  
24. Atunci iar m-a luat Duhul i  m-a dus 
în Caldeea, la cei robi i, cuprins de 
vedeniile ce le aveam prin Duhul lui 
Dumnezeu. i vedenia pe care o v zusem 
s-a dep rtat de la mine.  

Iez. 8, 3.  
25. i am spus celor ce au fost du i în 
robie toate cuvintele Domnului pe care 
mi le descoperise El.  
CAP. 12 
Robia Ierusalimului. 
1. Fost-a c tre mine cuvântul Domnului 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, tr ie ti în mijlocul unui 
neam r zvr tit. Ace tia au ochi ca s  
vad , dar nu v d ; au urechi ca s  aud , 
dar nu aud, pentru c  sunt un neam de 

zvr ti i.  
Is. 42, 18. Ier. 5, 21. Iez. 3, 26. Mat. 13, 14. Fapt. 28, 26.  

3. Tu îns , fiul omului, f i toate cele de 
trebuin  pentru pribegie i pleac  ziua, 
sub ochii lor, i pribege te sub ochii lor 
din loc în loc, poate vor în elege c  sunt 
un neam de r zvr ti i.  

Ier. 26, 3; 36, 3.  
4. Lucrurile tale s  le sco i cum se scot 
lucrurile la vreme de pribegie, ziua, în 
ochii lor, iar tu pleac  seara, în ochii lor, 
cum se pleac  în surghiun.  
5. În ochii lor f i sp rtur  în zid pe unde 
vei ie i.  
6. Pune- i lucrurile pe um r în ochii lor i 
ie i pe întuneric, i fa a s i-o acoperi, ca 

 nu vezi p mântul, c ci te-am pus semn 
casei lui Israel».  

Ps. 70, 7. Iez. 24, 24.  
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7. i am f cut cum mi se poruncise : 
lucrurile mele, ca pe ni te lucruri 
trebuincioase la vreme de pribegie, le-am 
scos ziua, iar seara mi-am s pat cu mâna 
o sp rtur  în zid i pe întuneric mi-am 
scos povara i am luat-o pe um r înaintea 
ochilor lor.  
8. Apoi a fost c tre mine cuvântul 
Domnului diminea a i mi-a zis :  
9. «Fiul omului, casa lui Israel, neam de 

zvr ti i, nu te-a întrebat ce faci ?  
Ier. 23, 33.  

10. Spune-le : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Aceasta este o prevestire 
pentru cârmuitorul Ierusalimului i pentru 
toat  casa lui Israel care se afl  acolo.  
11. i s  le mai spui : Eu sunt un semn 
pentru voi ; ceea ce fac eu, aceea li se va 
face i lor : în pribegie i în robie vor 
merge.  
12. i c petenia, care se afl  între ei, va 
lua povara pe umeri i pe întuneric va ie i 
prin zidul pe care îl vor str punge ca s -l 
scoat  afar . El î i va acoperi fa a, ca s  
nu vad  cu ochii s i p mântul acesta.  

Ier. 52, 7. Am. 4, 3.  
13. Dar voi întinde mreaja Mea în calea 
lui i-l voi prinde în la ul Meu, i-l voi 
duce la Babilon, în ara Caldeilor, dar el 
nu o va vedea i va muri acolo,  

4 Reg. 25, 7. Iez. 17, 20; 32, 3.  
14. Iar pe to i cei dimprejurul lui, 
ap torii lui i toat  o tirea lui, o voi 
împr tia în toate vânturile i în urma lor 
voi trage sabia Mea.  

Iez. 5, 12; 17, 21.  
15. i vor cunoa te c  Eu sunt Domnul, 
când îi voi risipi printre popoare i-i voi 
împr tia pe fa a p mântului.  

Iez. 22, 15.  
16. Dar un mic num r din ei voi cru a de 
sabie,  de  cium i  de  foamete  ca  s  
povesteasc  popoarelor, la care vor 
merge, despre toate tic lo iile lor, i s  
tie i ele c  Eu sunt Domnul».  

Is. 4, 3. Iez. 6, 8. Zah. 13, 8.  

17. Fost-a c tre mine cuvântul Domnului 
i mi-a zis :  

18. «Fiul omului, tremurând s i 
nânci pâinea ta i apa ta s-o bei am rât 

i nec jit !  
Ps. 126, 2. Iez. 4, 16. Os. 9, 4.  

19. Spune poporului rii : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu despre locuitorii 
Ierusalimului i despre ara lui Israel : Cu 
întristare î i vor mânca pâinea lor i apa 
lor i-o vor bea cu groaz , pentru c ara 
lor va fi lipsit  de orice bel ug pentru 
nedrept ile tuturor celor ce o locuiesc.  

Iez. 4, 16.  
20. Ora ele cele locuite ale lor vor fi 

râmate i ara pustiit i vor ti c  Eu 
sunt Domnul».  

Ier. 4, 27; 9, 11. Mih. 6, 13.  
21. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

22. «Fiul omului, ce înseamn  zic toarea 
care este la voi, în ara lui Israel : «Zilele 
se prelungesc i orice vedenie 
prooroceasc  a pierit ?»  

Ier. 17, 15. Avac. 2, 3. 2 Petr. 3, 4.  
23. De aceea spune-le : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Nimici-voi aceast  
zic toare i o asemenea zic toare nu se 
va mai auzi în ara lui Israel. Spune-le 
îns  c  aproape este vremea i toat  
vedenia prooroceasc  se va împlini.  

Os. 1, 4.  
24. C  nu va mai r mâne zadarnic  nici o 
vedenie prooroceasc i nici o proorocie 
nu va mai fi mincinoas  în casa lui Israel.  

Num. 23, 19. 1 Reg. 3, 19. Is. 34, 16.  
25. C ci Eu, Eu Domnul gr iesc, i 
cuvântul care-l spun Eu se va împlini i 
nu se va schimba. Neam de r zvr ti i, în 
zilele voastre am rostit cuvântul i-l voi 
împlini», zice Domnul Dumnezeu.  
26. i iar i a fost cuvântul Domnului 

tre mine i mi-a zis :  
27. «Fiul omului, iat  casa lui Israel zice : 
«Vedenia prooroceasc , pe care a v zut-o 
acesta, se va împlini dup  mult  vreme, 
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pentru c  el prooroce te pentru ni te 
timpuri dep rtate».  

Iez. 11, 3.  
28. De aceea spune-le : «A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Nici unul din 
cuvintele Mele nu va fi amânat, ci 
cuvântul  pe  care-l  voi  rosti  se  va  
împlini», zice Domnul Dumnezeu.  
CAP. 13 
Proorocii cei mincino i 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, roste te profe ie 
împotriva proorocilor lui Israel, care 
prevestesc, i zi celor ce proorocesc dup  
îndemnul inimii lor : Asculta i cuvântul 
Domnului !  

Ier. 23, 1. Plâng. 2, 14. 2 Cor. 2, 17.  
3. A a gr ie te Domnul Dumnezeu : Vai 
de proorocii cei mincino i, care urmeaz  
duhul lor i nu v d nimic !  

Iez. 14, 9. Mih. 2, 11.  
4. Proorocii t i, Israele, sunt ca vulpile 
din ruine.  

Cânt. 2, 15.  
5. La sp rturile zidurilor nu se suie, nici 
nu ap  cu zid casa lui Israel, ca s  stea 
tare la lupt  în ziua Domnului.  

Iez. 22, 30.  
6. Vedeniile lor sunt de arte i 
prevestirile lor mincinoase ; ei zic : 
«Domnul a spus», dar Domnul nu i-a 
trimis i ei încredin eaz  c  se va împlini 
cuvântul lor.  

Ier. 5, 31; 22, 28; 23, 31.  
7. Domnul întreab  : Vedeniile ce le-a i 

zut nu sunt ele, oare, de arte i 
prevestirile ce le-a i rostit nu sunt ele, 
oare, mincinoase ? Voi zice i : Domnul a 
spus, dar Eu n-am spus.  

Ier. 14, 14.  
8. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu : 
Pentru c  spune i lucruri de arte i pentru 

 vedeniile voastre sunt minciuni, iat  
Eu vin împotriva voastr , zice Domnul 
Dumnezeu.  

9. Mâna Mea va fi împotriva acestor 
prooroci, care v d lucruri de arte i 
prevestesc minciuni ; în sfatul poporului 
Meu ei nu vor fi, nici nu se vor înscrie în 
cartea casei lui Israel i vor ti c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeu.  

Ier. 14, 14. Zah. 13, 4. Ef. 2, 12.  
10. Pentru c  duc poporul Meu în 

cire, spunând : «Pace», atunci când 
nu e pace ; i pentru c  atunci când el 
face zid, ei îl tencuiesc cu ipsos.  

Ier. 6, 14. Mih. 3, 5.  
11. Spune celor ce tencuiesc zidul c  
acesta va c dea. Ploaie potopitoare se va 

rsa, pietre de grindin  vor c dea, i 
puhoi vijelios va doborî zidul.  

Is. 28, 17. Mat. 7, 27.  
12. Iat  el va c dea ; atunci nu v  vor 
întreba oare : «Unde este tencuiala cu 
care l-a i acoperit ?»  
13. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu 
: Iat , Eu, în mânia Mea, voi slobozi 
furtun  mare, ploaie potopitoare voi v rsa 
în urgia Mea i în mânia Mea va c dea 
grindin  pustiitoare.  
14. i voi d râma zidul pe care voi l-a i 
acoperit cu ipsos i-l voi doborî la 

mânt ; temeliile lui se vor dezgoli i el 
va c dea ; o dat  cu el, ve i pieri i voi i 
ve i ti c  Eu sunt Domnul.  
15. A a îmi voi potoli mânia Mea 
împotriva zidului i împotriva celor ce l-
au acoperit cu ipsos i v  voi zice : Nu 
mai este zidul, nici cei ce l-au tencuit ;  
16. Nu mai sunt proorocii lui Israel care 
au proorocit Ierusalimului i i-au 
prevestit vedenii de pace, atunci când nu 
era pace, zice Domnul Dumnezeu.  

Ier. 6, 14; 8, 11. Iez. 13, 10.  
17. Iar tu, fiul omului, îndreapt i fa a 
spre fiicele poporului t u, care 
proorocesc dup  inima lor ; roste te 
împotriva lor proorocie,  
18. i le spune : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Vai de cele ce cos perni e 
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fermecate pentru subsuori i fac marame 
pentru capul celor de orice statur , pentru 
a vâna sufletele ! Au doar vânând 
sufletele poporului Meu, v  ve i mântui 
sufletele voastre ?  

Mih. 3, 5. Rom. 16, 18. 2 Tim. 3, 6.  
19. Voi M  necinsti i înaintea poporului 
Meu pentru o mân  de orz i pentru o 
bucat  de pâine, ucigând sufletele care nu 
trebuie s  moar , cru ând via a sufletelor 
care nu trebuie s  tr iasc i am gind 
astfel pe poporul Meu, care ascult  
minciun .  

Pild. 17, 15. Sof. 3, 4. 1 Petr. 5, 2.  
20. De aceea a a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Iat  Eu sunt împotriva 
perni elor voastre fermecate, cu care voi 
prinde i sufletele în la  ca pe p ri ; vi le 
voi smulge de la subsuori i voi da 
drumul sufletelor, pe care voi le prinde i 
în la .  
21. Voi sfâ ia maramele voastre i voi 
izb vi poporul Meu din mâinile voastre, 
ca s  nu mai fie prad  în mâinile voastre 
i ve i ti c  Eu sunt Domnul.  

22. Pentru c  întrista i prin minciuni 
inima dreptului, pe care Eu n-am voit s  
o întristez, i pentru c  sprijini i bra ul 
celui nelegiuit, ca acesta s  nu se întoarc  
de la calea lui cea rea spre a- i p stra 
via a.  

Ier. 23, 14.  
23. De aceea nu ve i mai avea vedenii 
de arte i în viitor nu ve i mai rosti 
prevestiri  ;  voi  izb vi  poporul  Meu  din  
mâinile voastre i ve i cunoa te c  Eu 
sunt Domnul».  
CAP. 14 
Pedeapsa profe ilor mincino i. 
1.  Atunci  au  venit  la  mine  câ iva  din  

trânii lui Israel i au ezut înaintea 
mea.  

Iez. 8, 1; 20, 1.  
2. i a fost c tre mine cuvântul Domnului 
i a zis :  

3. «Fiul omului, ace ti b rba i î i poart  
idolii în inim i î i au ochii a inti i spre 
ceea ce i-a f cut s  cad  în nedrept i. Pot 
Eu oare s  le r spund ?  

1 Reg. 28, 6. Ier. 8, 5. Iez. 20, 3.  
4. De aceea gr ie te cu ei i le spune : 

a gr ie te Domnul Dumnezeu : Dac  
cineva din casa lui Israel, care poart  în 
inima sa idolii s i i î i are privirile 

intite spre ceea ce l-a f cut s  cad  în 
nedrept i, va veni s  întrebe pe prooroc, 
oare  a  putea  Eu,  Domnul,  s -i  dau  

spuns, din cauza mul imii idolilor lui ?  
5. S  în eleag  dar casa lui Israel în inima 
sa, c ci ei cu to ii au ajuns str ini de 
Mine, prin idolii lor.  
6. De aceea spune casei lui Israel : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeu : Abate i-v  
i v  întoarce i de la idolii vo tri i de la 

toate urâciunile voastre întoarce i-v  fa a.  
7. C  dac  cineva din casa lui Israel i din 
str inii care tr iesc în Israel s-a dep rtat 
de la Mine, îng duind idolii în inima sa i 

intindu- i ochii spre ceea ce l-a f cut s  
cad  în nedrept i, va veni la prooroc ca 

 M  întrebe prin el,  îi  voi r spunde Eu 
oare ?  

Sof. 1, 6.  
8. Voi îndrepta fa a Mea împotriva 
omului aceluia,  îl  voi face s  fie semn i 
pild i-l voi pierde din poporul Meu i 
ve i cunoa te c  Eu sunt Domnul.  

Deut. 28, 37. Iez. 5, 15.  
9. Iar dac  proorocul va am gi i va 
spune cuvânt, ca i cum Eu, Domnul, i l-

 fi spus, atunci Eu îmi voi întinde mâna 
i-l voi stârpi din poporul Meu Israel.  

Ier. 23, 32. Iez. 13, 3.  
10. i a a î i vor lua to i pedeapsa pentru 
nelegiuirea lor ; cum va fi pedeapsa celui 
ce întreab , a a va fi i pedeapsa celui ce 
prooroce te,  
11. Ca în viitor casa lui Israel s  nu se 
mai  abat  de  la  Mine  i  ca  s  nu  se  mai  
întineze cu tot felul de nelegiuiri ; ca s  



pag. 1025/1780 

fie poporul Meu, iar Eu s  fiu Dumnezeul 
lor», zice Domnul Dumnezeu.  

Ie . 19, 5. Lev 26, 12. Iez. 36, 28.  
12. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

13. «Fiul omului, dac  vreo ar  ar 
tui înaintea Mea, ab tându-se în chip 

nelegiuit de la Mine, i Eu a  întinde 
mâna Mea asupra ei, a  zdrobi în ea tot 
spicul de grâu i a  trimite asupra ei 
foametea i a  începe s  pierd în ea pe 
oameni i dobitoace ;  

Iez. 4, 16; 5, 16.  
14. Dac  s-ar afla acolo cei trei b rba i : 
Noe,  Daniel  i  Iov,  apoi  ace tia,  prin  
dreptatea lor, i-ar sc pa numai via a lor, 
zice Domnul Dumnezeu.  

Iov 1, 1; 42, 8. Ier. 15, 1. 2 Petr. 2, 5. Evr. 11, 7.  
15. Sau dac  a  trimite asupra acestui 

mânt fiare rele, care l-ar v duvi de 
popor, i dac el din pricina fiarelor ar 
ajunge pustiu i de nestr tut,  

Lev 26, 22. Iez. 5, 17.  
16. Atunci ace ti trei b rba i, aflându-se 
în el, precum este de adev rat c  Eu sunt 
viu, zice Domnul, tot a a este de adev rat 

 ei n-ar sc pa nici pe fii, nici pe fiice, ci 
numai ei singuri ar sc pa, iar ara ar 
ajunge pustie.  

2 Reg. 22, 47-48.  
17. Sau dac  a  aduce în ara aceasta 
sabie i a  zice : «Sabie, str bate ara» i 

 începe a pierde acolo pe oameni i 
animale,  

Is. 29, 3.  
18. Atunci ace ti trei b rba i, aflându-se 
în ea, precum este adev rat c  Eu sunt 
viu, tot a a este de adev rat, zice 
Domnul, c  ei  n-ar sc pa nici pe fii,  nici 
pe fiice, ci numai ei singuri ar sc pa.  
19. Sau dac  Eu a  trimite ciuma în ara 
aceasta i a  rev rsa asupra ei urgia Mea 
în v rsare de sânge, ca s  pierd din ea i 
pe oameni i pe animale,  

Am. 4, 10.  

20. Apoi Noe, Daniel i Iov, aflându-se în 
ea, precum este adev rat c  Eu sunt viu, 
zice Domnul, tot a a este de adev rat c  
n-ar sc pa nici fii, nici fiice ; prin 
dreptatea lor ei i-ar sc pa numai via a 
lor».  
21. C  a a zice Domnul Dumnezeu : 
«Chiar de a  trimite aceste patru pedepse 
grozave ale Mele : sabia, foametea, 
fiarele s lbatice i ciuma împotriva 
Ierusalimului, ca s  stârpesc din el 
oamenii i dobitoacele,  

Lev 26, 16. Ier. 24, 10; 42, 17. Iez. 5, 17; 6, 12. Apoc. 6, 
8.  

22. i atunci va r mâne în ei o r  
de  fii  i  fiice,  care  vor  fi  sco i  de  acolo.  
Iat  ei vor veni la voi i voi ve i vedea 
purtarea lor i faptele dor i v  ve i 
mângâia de nenorocirea pe care Eu am 
adus-o asupra Ierusalimului i de toate 
câte am adus asupra lui.  

Ier. 4, 27.  
23. Ei v  vor mângâia, când ve i vedea 
purtarea lor i faptele lor, i ve i cunoa te 

 nu în zadar am f cut Eu toate câte am 
cut în el», zice Domnul Dumnezeu.  

CAP. 15 
Ierusalimul comparat cu lemnul vi ei. 
1. i a fost iar i cuvântul Domnului 

tre mine :  
2. «Fiul omului, ce întâietate are lemnul 
de vi  de vie fa  de oricare alt lemn, i 
coarda de vi  de vie între arborii din 

dure ?  
3. Se ia oare din el vreo buc ic  pentru 
vreun lucru ? Se ia oare din el m car 
pentru un cui, ca s  atârni în el un lucru 
oarecare ?  
4.  Iat  el  se  d  focului  spre  ardere  ;  
amândou  capetele lui le mistuie focul, i 
mijlocul  arde  i  el.  Va  mai  fi  el  bun  de  
ceva ?  

2 Reg. 23, 6-7. Ioan 15, 6.  
5. Nici când era întreg nu era bun la ceva, 
cu  atât  mai  mult  nu va  fi  acum,  când l-a  
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mistuit focul ; acum când a ars se mai 
poate face ceva cu el ?  
6. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu : 
Precum lemnul de vi  de vie dintre 
arborii p durii l-am dat focului ca s -l 
ard , a a voi da i pe locuitorii 
Ierusalimului.  
7. Îmi voi întoarce fa a Mea împotriva 
lor. Dintr-un foc au sc pat, dar focul îi va 
mistui,  i  ve i  ti  c  Eu  sunt  Domnul,  
când îmi voi întoarce fa a împotriva lor.  
8. Voi face din ar  un pustiu, pentru c  
ei Mi-au fost necredincio i», zice 
Domnul Dumnezeu.  
CAP. 16 
Darurile lui Dumnezeu asupra 
Ierusalimului. Patima desfrân rii. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine :  
2. «Fiul omului, spune Ierusalimului 
urâciunile lui,  

Is. 58, 1.  
3. i-i spune : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu c tre fiica Ierusalimului : 
Obâr ia ta i patria ta e ara Canaan ; tat l 

u e amoreu i mama ta e hetit .  
4. La na terea ta, în ziua în care te-ai 

scut, nu i s-a t iat buricul i cu ap  n-
ai fost sp lat  pentru cur ire i cu sare n-
ai fost s rat , nici cu scutece înf at .  
5. Ochiul nim nui nu s-a înduio at spre 
tine, ca din mil  de tine s i fi f cut 
vreuna din acestea ; ci ai fost aruncat  în 
câmp din dispre  c tre via a ta, în ziua 
na terii tale.  

Fac. 27, 46.  
6. i am trecut Eu pe lâng  tine i te-am 

zut zb tându-te în sângele t u i i-am 
zis : «Tr ie te în sângele t u !» A a i-am 
zis : «Tr ie te în sângele t u !»  

Am. 5, 4-5. Luc. 15, 20.  
7. i te-am înmul it ca pe iarba câmpului 
; ai crescut, te-ai f cut mare i ai ajuns la 
o frumuse e des vâr it  ; i s-a ridicat 
pieptul i i-a crescut p rul ; dar erai 
goal , de tot goal .  

Apoc. 3, 17.  
8. Atunci am trecut Eu pe lâng  tine i te-
am v zut, i iat  aceea era vremea ta, 
vremea iubirii. Atunci mi-am întins Eu 
poala  mantiei  Mele  peste  tine  i  am  
acoperit goliciunea ta, i-am f cut un 
jur mânt, am f cut un leg mânt cu tine, 
zice Domnul Dumnezeu i tu ai fost a 
Mea.  

Ie . 19, 4. Ier. 2, 2. Os. 2, 21.  
9. Apoi te-am sp lat cu ap , am cur it de 
pe  tine  sângele  t u  i  te-am  uns  cu  
untdelemn.  
10. i-am dat ve minte brodate, 
înc minte de piele fin , o leg tur  de 
vison pentru cap i o mantie de m tase.  

Ps. 45, 15-16. Is. 61, 10. Apoc. 19, 8.  
11. Te-am g tit cu podoabe i i-am pus 
br ri la mâini i salbe la gât.  

Fac. 41, 42. Cânt. 1, 9.  
12. i-am dat inel în nas i cercei în 
urechi i pe cap i-am pus o coroan  
minunat .  

Pild. 4, 9. Is. 28, 5.  
13. A a ai fost împodobit  cu aur i cu 
argint i îmbr mintea ta era de vison, 
de m tase i de es turi brodate ; te-ai 
hr nit cu pâine din cea mai bun  f in  de 
grâu, cu miere i untdelemn, i erai foarte 
frumoas i ai ajuns la vrednicia de 
regin .  

Luc. 22, 29.  
14. Ai fost renumit  printre neamuri 
pentru frumuse ea ta, pentru c  ea era 
des vâr it  datorit  str lucirii Mele cu 
care te-am îmbr cat», zice Domnul 
Dumnezeu.  
15. Dar tu te-ai încrezut în frumuse ea ta 
i, folosindu-te de renumele t u, ai 

început s  te desfrânezi ; i-ai cheltuit 
desfrânarea ta cu tot trec torul, dându-te 
pe tine lui.  

Is. 1, 21. Iez. 23, 7. Os. 2, 4. În el. 14, 12.  
16. Ai luat din hainele tale, ca s i faci 
locuri înalte în culori felurite, i te-ai 
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desfrânat acolo, cum niciodat  nu s-a 
întâmplat i nici nu va mai fi.  

Os. 2, 10-11.  
17. Ai luat lucrurile tale de g teal , 

cute din aurul Meu i din argintul Meu, 
pe  care  i  le-am  dat  Eu,  i  i-ai  f cut  
chipuri de b rbat i te-ai desfrânat cu ele.  
18. Ai luat hainele tale cele brodate i i-ai 
îmbr cat pe ei cu ele ; ai pus înaintea lor 
uleiul i t mâia Mea.  
19. i pâinea Mea, pe care Eu i-o 

deam  ie  ;  f ina  de  grâu,  uleiul  i  
mierea, pe care Eu i le d deam ie, tu le 
puneai înaintea lor spre miros de bun  
mireasm  ; iat  ce s-a întâmplat, zice 
Domnul Dumnezeu.  
20.  Ai  luat  pe  fiii  t i  i  pe  fiicele  tale  pe  
care Mi i-ai n scut Mie i i-ai adus lor 
jertf  spre mâncare. Dar pu in te-ai 
desfrânat tu oare ?  

Lev 18, 21. Iez. 23, 37.  
21. Ba tu i pe fiii Mei i-ai junghiat i i-ai 
dat lor, trecându-i prin foc.  

Iez. 20, 31.  
22. Pe lâng  toate urâciunile i 
desfrân rile tale tu nu i-ai adus aminte 
de zilele tinere ii tale, când erai goal , cu 
totul goal , zb tându-te i aruncat  în 
sângele t u.  
23. Dup  toate nelegiuirile tale, vai, vai 
de tine, zice Domnul Dumnezeu.  
24. C i-ai f cut case de desfrânare, ai 

ezat locuri înalte în fiecare pia  ;  
Ier. 3, 2.  

25. La r spântia fiec rui drum i-ai f cut 
locuri înalte, i-ai batjocorit frumuse ea ta 
i i-ai ar tat picioarele înaintea fiec rui 

trec tor i i-ai înmul it desfrân rile.  
26. Te-ai desfrânat cu fiii Egiptului, 
vecinii t i, oameni înal i la statur , i i-ai 
înmul it desfrân rile, mâniindu-M  pe 
Mine.  

Iez. 23, 3, 8, 20.  
27. Iat , Mi-am întins asupra ta mâna 
Mea, am împu inat cele menite pentru 

tine i te-am l sat prad  fetelor 
Filistenilor, du mancele tale, care s-au 
ru inat de purtarea ta cea nelegiuit .  
28. Tu te-ai desfrânat cu Asirienii i nu 
te-ai s turat ; te-ai desfrânat cu ei, dar nu 
te-ai mul umit cu atât,  
29. Ci ai înmul it desfrân rile tale din 

mântul Canaan pân  în p mântul 
Caldeii, dar nici cu atât nu te-ai mul umit.  
30. Cât de obosit  trebuie s  fie inima ta, 
zice Domnul Dumnezeu, dup  ce ai f cut 
toate acestea, ca o desfrânat  nest pânit  
!  

Iez. 23, 44.  
31. Când i-ai f cut case de desfrânare la 
fiecare r spântie de drum i i-ai f cut 
locuri înalte în fiecare pia , nu erai ca o 
desfrânat , pentru c  respingeai darurile,  

Os. 8, 11.  
32. Ci ca o femeie adulter , care, în locul 

rbatului s u, prime te pe al ii.  
Pild. 7, 19.  

33. Tuturor desfrânatelor se dau daruri ; 
tu îns  d deai îns i daruri aman ilor t i 
i îi cump rai, ca s  vin  ace tia din toate 

ile la tine i s  se desfrâneze cu tine.  
Fac. 38, 16-17.  

34. La tine desfrân rile tale se petreceau 
în alt fel decât se întâmpl  cu femeile ; nu 
umblau b rba ii dup  tine, ci tu d deai 
daruri,  iar  ie  nu  i  se  d deau  daruri,  i  
deci tu te-ai purtat cu totul altfel decât 
altele.  
35. De aceea ascult , desfrânato, cuvântul 
Domnului :  

Os. 5, 3. Apoc. 14, 8.  
36. A a zice Domnul Dumnezeu : Pentru 

 tu i-ai v rsat astfel banii t i i pentru 
 în desfrân rile tale i s-a descoperit 

goliciunea ta înaintea aman ilor t i i 
înaintea tuturor oamenilor t i neru ina i 
i pentru sângele fiilor t i, pe care tu i-ai 

dat lor,  
37. Pentru toate acestea iat  Eu voi aduna 
pe to i aman ii t i cu care te-ai desfrânat 
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tu i pe care i-ai iubit i pe to i aceia pe 
care i-ai urât, i-i voi aduna pretutindeni 
împotriva ta i voi descoperi înaintea lor 
goliciunea ta i vor vedea toat  ru inea ta.  

Iez. 23, 29. Os. 2, 12. Naum 3, 5.  
38. Te voi judeca cum se judec  femeile 
adultere i cele ce vars  sânge i te voi 
preda urgiei i pismei ;  

Iez. 23, 10, 45.  
39. Te voi da în mâinile acelora i  ei  vor 

râma casele tale de desfrânare, vor 
risipi locurile tale înalte, vor rupe de pe 
tine hainele tale, vor lua podoabele tale i 
te vor l sa goal , de tot goal .  

Iez. 23, 26.  
40. Voi strânge împotriva ta adunare i te 
vor ucide cu pietre i cu sabie te vor t ia.  

Iez. 23, 47.  
41. Vor arde casele tale cu foc i te vor 
judeca înaintea ochilor multor femei ; a a 
voi pune cap t desfrân rii tale i nu vei 
mai face daruri.  

4 Reg. 25, 9. Ier. 52, 10.  
42. Îmi voi potoli cu tine urgia Mea i M  
voi lini ti i nu M  voi mai mânia.  

Iez. 5, 13; 24, 13.  
43. Pentru c  tu nu i-ai adus aminte de 
zilele tinere ii tale i de toate cu câte M-ai 
mâniat, iat i Eu voi întoarce purtarea ta 
asupra capului t u, zice Domnul 
Dumnezeu, ca tu s  nu te mai dedai 
desfrâului cu to i idolii t i.  

Iez. 9, 10.  
44. Iat , tot cel ce gr ie te în pilde poate 

 zic  de  tine  :  «Cum e  mama,  a a  e  i  
fiica !»  

Os. 2, 7.  
45. Tu e ti cu adev rat fiica mamei tale, 
care i-a lep dat b rbatul i copiii ; tu e ti 
cu adev rat sora surorilor tale, care i-au 
lep dat b rba ii i copiii lor. Mama 
voastr  este hetit i tat l vostru amoreu.  

Iez. 16, 3.  
46. Iar sora ta cea mai mare este Samaria, 
care tr ie te cu fiicele sale în stânga ta. 
Iar sora ta cea mai mic , aceea care 

tr ie te la dreapta ta, este Sodoma cu 
fiicele ei.  

Ier. 3, 7. Iez. 23, 4. Os. 2, 1. Rom. 9, 29.  
47. Tu îns  n-ai mers nici m car pe c ile 
lor i nici m car la urâciunile lor nu te-ai 

rginit ; aceasta i s-a p rut pu in ; tu 
te-ai ar tat mai stricat  decât ele în toate 

ile tale.  
48. Viu sunt Eu, zice Domnul Dumnezeu 
; Sodoma, sora ta, n-a f cut nici ea, nici 
fiicele ei ce-ai f cut tu i fiicele tale.  

Fac. 18, 20.  
49. Iat  care au fost f delegile 
Sodomei,  sora  ta,  i  ale  fiicelor  ei  :  
mândria, îmbuibarea i trând via ; iar 
mâinile s racului i ale celui nevoia  nu 
le-au sprijinit.  

Fac. 13, 13. Sir. 16, 9; 19, 24. Luc. 17, 28-29.  
50. Ele s-au mândrit i au f cut urâciune 
înaintea Mea ; de aceea le-am i nimicit, 
cum ai v zut.  
51. Iar Samaria n-a p tuit nici pe 
jum tate din ce ai p tuit tu. Tu le-ai 
întrecut în urâciuni i prin urâciunile tale, 
pe care le-ai f cut tu, surorile tale s-au 
dovedit mai drepte decât tine.  

4 Reg. 17, 7. Iez. 23, 11.  
52. Poart i dar ru inea ta i tu, ceea ce 
osândeai pe surorile tale ; fa  de p catele 
tale, cu care tu te-ai batjocorit, acelea 
sunt mai drepte decât tine. Ro te dar de 
ru ine i tu i du- i batjocura ta, pentru c  
ai îndrept it astfel pe surorile tale.  

Ier. 3, 11.  
53. Dar Eu voi aduce înapoi pe prin ii lor 
de r zboi, pe prin ii de r zboi ai Sodomei 
i ai fiicelor ei, pe prin ii de r zboi ai 

Samariei i ai fiilor ei i pe prin ii t i de 
zboi în mijlocul lor,  

Ier. 29, 14. Iez. 39, 25.  
54.  Ca  s i  por i  ru inea  ta  i  s  te  
ru inezi de tot ceea ce ai f cut, servind ca 
mângâiere pentru ele.  

Iez. 5, 15.  
55. Surorile tale, Sodoma, i fiicele ei, se 
vor întoarce la starea lor de mai înainte ; 
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Samaria i fiicele ei se vor întoarce la 
starea lor de mai înainte ; i tu i fiicele 
tale v  ve i întoarce la starea voastr  de 
alt dat .  
56. De sora ta, Sodoma, nici pomenire nu 
a fost pe buzele tale în zilele trufiei tale,  
57. Pân  nu se descoperise goliciunea ta, 
ca în zilele batjocurei ce i-a venit din 
partea fiicelor Siriei i a tuturor celor ce o 
înconjoar , din partea fiicelor Filistenilor, 
care din toate p ile se uitau la tine cu 
dispre .  
58. Tu suferi din pricina desfrâului t u i 
din pricina tic lo iei tale, zice Domnul 
Dumnezeu ;  
59. C  a a gr ie te Domnul Dumnezeu : 

 voi purta cu tine, cum te-ai purtat tu, 
dispre uind jur mântul prin ruperea 
leg mântului.  

Neem. 10, 29.  
60. Dar Eu Îmi voi aduce aminte de 
leg mântul Meu încheiat cu tine în zilele 
tinere ii  tale  i  voi  înnoi  cu  tine  un  

ez mânt ve nic.  
Is. 10, 25. Luc. 1, 72. Evr. 8, 8.  

61. i tu î i vei aduce aminte de c ile tale 
i- i va fi ru ine când vei începe s  

prime ti la tine pe surorile tale, cele mai 
mari decât tine i pe cele mai mici decât 
tine i când Eu le voi da ie ca fiice, îns  
nu dup  a ez mântul t u.  

Iez. 20, 43; 36, 31.  
62. Voi înnoi a ez mântul Meu cu tine i 
vei cunoa te c  Eu sunt Domnul,  

Gal. 4, 6.  
63. Ca s i aduci aminte i s  te ru inezi, 
ca  pe  viitor  s  nu  po i  nici  gura  s i  
deschizi de ru ine, când î i voi ierta ceea 
ce ai f cut», zice Domnul Dumnezeu.  

Iez. 6, 9; 43, 10. Rom. 3, 19; 6, 21.  
CAP. 17 
Pilda vulturului i a cedrului. 
1. Fost-a iar i cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, spune casei lui Israel o 
ghicitoare, spune-i o pild   

Iez. 20, 49.  
3. i zi : A a gr ie te Domnul Dumnezeu 
: Un vultur mare cu aripi mari, cu pene 
lungi, pufos i pestri  a zburat în Liban i 
a frânt vârful unui cedru.  

Iez. 31, 3. Dan. 7, 4. Os. 8, 1.  
4. A rupt pe cel mai de sus din l starii lui 
cei tineri i l-a adus în ara Canaanului i 
l-a pus într-o cetate de negustori ;  
5. A luat apoi pe unul din l starii cedrului 
i l-a pus într-un p mânt roditor, l-a s dit 

lâng  o ap  mare, ca pe o salcie.  
6.  i  l starul  a  crescut  i  s-a  f cut  un  
butuc de vi  întins, dar nu înalt, ale c rui 
ramuri se întorceau spre vultur, iar 

cinile îi erau sub el ; el s-a f cut vi , 
a dat l stari i a f cut coarde.  
7. i a mai fost un alt vultur cu aripi mari 
i pufos. i iat  acest butuc de vi  s-a 

întins spre el cu r cinile i cu coardele 
sale, ca s -l ude acela mai mult decât era 
udat în locul unde fusese s dit.  
8. El era s dit într-o arin  bun , la ni te 
ape mari, încât î i putea întinde vi ele ca 

 aduc  rod i s  ajung  un minunat 
butuc de vie.  
9. Spune dar : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Spori-va el oare ? Nu cumva 
i se vor smulge r cinile i i se vor rupe 
vi ele, încât s  se usuce ? To i l starii 
tineri, care au crescut din el se vor usca. 

i se va smulge din r cinile lui nu cu 
putere mare, nici cu oameni mul i.  

Marc. 7, 21.  
10.  Iat ,  de i  a  fost  s dit,  îi  va  merge  
oare, bine ? Oare nu se va usca îndat  ce 
se va atinge de el vântul de r rit ? Se va 
usca pe mu uroiul pe care a fost s dit».  

Fac. 41, 6. Iov 27, 21. Iez. 27, 26. Os. 13, 15.  
11. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

12. «Spune neamului de r zvr ti i : Oare 
nu ti i ce înseamn  acestea ? Spune : Iat  
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a venit regele Babilonului la Ierusalim i 
a  luat  pe  rege  i  pe  c peteniile  lui  i  i-a  
dus cu sine în Babilon.  

4 Reg. 24, 10. 2 Paral. 36, 10.  
13. A luat pe unul din neamul regesc i a 
încheiat cu acela leg mânt, l-a legat cu 
jur mânt, iar pe puternicii rii i-a luat cu 
sine,  

Ier. 34, 19.  
14. Ca regatul s  r mân  ascult tor i f  
trufie, ca s  p zeasc  leg mântul i s -i 
fie credincios.  
15. Dar acela s-a dep rtat de el, 
trimi ându- i soli în Egipt ca s  li se dea 
cai i oameni mul i. Va izbuti el oare i 
va sc pa el, cel ce a f cut una ca aceasta 
? El a c lcat învoiala ; va sc pa el oare ?  

4 Reg. 24, 20. Is. 30, 2.  
16. Precum este adev rat c  Eu sunt viu, 
zice Domnul Dumnezeu, tot a a este 
adev rat c  acolo unde ade regele care l-
a f cut pe el rege, adic  la Babilon, va 
muri, pentru c  a nesocotit jur mântul pe 
care l-a dat aceluia i a c lcat leg mântul 
încheiat cu el.  

4 Reg. 24, 17-20. Ier. 34, 3; 52, 11.  
17. Faraon cu puterea cea mare i cu 
mul imea poporului nu va face nimic 
pentru el în acest r zboi, când se va ridica 
val i se vor zidi turnuri de împresurare 
spre pieirea a multe suflete.  

4 Reg. 25, 1. Is. 29, 3. Iez. 4, 2.  
18. El a nesocotit jur mântul, ca s  calce 
leg mântul, i iat i-a dat mâna i a f cut 
toate acestea i nu va sc pa.  

1 Ezd. 10, 19.  
19. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Precum este adev rat c  Eu 
sunt  viu,  tot  a a  este  de  adev rat  c  
jur mântul Meu, pe care l-a nesocotit, i 
leg mântul Meu, pe care l-a c lcat, le voi 
întoarce asupra capului s u ;  

Iez. 9, 10.  
20. Voi arunca asupra lui mreaja Mea i 
va fi prins în la urile Mele ; îl voi aduce 

la Babilon i acolo M  voi judeca cu el 
pentru necredincio ia lui fa  de Mine.  

Iez. 12, 13; 32, 3.  
21. Iar to i fugarii lui din toate taberele 
lui vor c dea de sabie, i cei r ma i vor fi 
împr tia i în toate vânturile i ve i 
cunoa te c  Eu, Domnul, am zis acestea».  

Iez. 12, 14.  
22. A a zice Domnul Dumnezeu : «Voi 
lua din vârful cedrului celui înalt un 

star i-l voi s di ; din cre tetul lui voi 
rupe l starul cel pl pând i-l voi s di pe 
un munte înalt i m re .  

Iez. 31, 3.  
23. Pe muntele cel înalt al lui Israel îl voi 

di i va slobozi ramuri, va aduce rod, i 
se va face un cedru falnic i vor locui în 
el  tot  felul  de  p ri  ;  tot  felul  de  
înaripate vor locui în umbra ramurilor lui.  

Dan. 4, 19.  
24. i vor cunoa te to i pomii câmpului 

 Eu, Domnul, pomul înalt îl fac mic i 
pe cel mic îl fac înalt ; pomul verde îl 
usuc i pomul uscat îl înverzesc. Eu, 
Domnul, am spus acestea».  

Iez. 36, 36; 37, 14.  
CAP. 18 
Îndemn la poc in . 
1. i a mai fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
2. «Pentru ce spune i voi în ara lui Israel 
pilda aceasta i zice i : P rin ii au mâncat 
agurid i copiilor li s-au strepezit din ii ?  

Ier. 31, 29.  
3. Precum este adev rat c  Eu sunt viu, 
zice Domnul Dumnezeu, tot a a este de 
adev rat c  pe viitor nu se va mai gr i 
pilda aceasta lui Israel.  
4. C  iat  toate sufletele sunt ale Mele ; 
cum este al Meu sufletul tat lui, tot a a i 
sufletul fiului ; sufletul care a gre it va 
muri.  

Deut. 24, 16. Rom. 2, 9.  
5. De este cineva drept i face judecat i 
dreptate ;  
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6. De nu m nânc  jertfit în munte i spre 
idolii casei lui Israel nu- i întoarce ochii 

i ; femeia aproapelui s u nu o 
necinste te i de femeie nu se apropie în 
timpul perioadei ei de necur ie ;  

Lev 18, 20; 20, 18.  
7. Pe nimeni nu strâmtoreaz i 
datornicului îi întoarce z logul, furt nu 
face, celui fl mând îi d  din pâinea sa i 
pe cel gol îl îmbrac  cu hain  ;  
Ie . 22, 26-27. Lev 19, 13. Deut. 15, 7. Iov 22, 6. Is. 58, 7. 

Mat. 25, 35.  
8. Banii s i cu cam  nu-i d i cam  
nu ia ; de la nedreptate mâinile i le 
st pâne te i judecata dintre un om i 
altul o face cu dreptate ;  

Ie . 22, 25. Lev 25, 36.  
9. De se poart  dup  poruncile Mele i 
legile Mele cu credincio ie le p ze te, 
acela este drept i f  îndoial  viu va fi, 
zice Domnul Dumnezeu.  

1 Ioan 3, 7.  
10. Dar de i s-a n scut fiu ho , care vars  
sânge sau face ceva de felul acesta,  
11. i care nu urmeaz  calea tat lui s u, 
ci m nânc  cele jertfite în mun i, 
necinste te femeia aproapelui s u ;  
12. Pe s rac i pe lipsit îl apas , r pe te 
avutul altuia i z logul nu-l întoarce ; î i 
ridic  ochii la idoli i face tic lo ii ;  
13. Banii i-i d  cu dobând i ia cam  ; 
unul ca acesta va tr i oare ? Nu ! De va 
face asemenea tic lo ii nu va tr i, ci sigur 
va muri i sângele lui va fi asupra lui.  

Neem. 5, 7. Iez. 22, 12.  
14. Iar de i s-a n scut un fiu, care, v zând 

catele, v zând toate câte le-a f cut tat l 
u, el se p ze te i nu face nimic 

asemenea ;  
15. În mun i nu m nânc  jertfe idole ti, 
nu- i ridic  ochii spre idolii cei mincino i 
ai casei lui Israel i femeia aproapelui s u 
nu o necinste te ;  
16. Pe nimeni nu apas , z log nu ia i 
avutul altuia nu-l risipe te ; celui fl mând 

îi d  din pâinea sa, cu haina sa îmbrac  
pe cel gol ;  

Deut. 15, 8. Is. 58, 7.  
17.  Pe  s rac  nu  asupre te,  nu  ia  nici  
cam , nici dobând  ; poruncile Mele le 

ze te i se poart  dup  legile Mele ; 
acest om nu va muri pentru nedrept ile 

rintelui s u, ci în veci va tr i.  
18. Iar tat l s u, pentru c  a ap sat pe 
al ii, a r pit ceea ce era al fratelui s u i a 

cut în poporul s u ceea ce nu era 
îng duit, iat  va muri pentru nedreptatea 
sa.  
19. Dar ve i zice : Pentru ce fiul s  nu 
poarte nedreptatea tat lui s u ? Pentru c  
fiul a f cut ceea ce era drept i legiuit i 
toate legile Mele le-a inut i le-a împlinit 
; de aceea va tr i.  
20. Sufletul care p tuie te va muri. Fiul 
nu va purta nedreptatea tat lui, i tat l nu 
va purta nedreptatea fiului. Celui drept i 
se va socoti dreptatea sa, iar celui r u, 

utatea sa.  
Deut. 24, 16. 4 Reg. 14, 6. 2 Paral. 25, 4.  

21. Dar dac  cel r u se întoarce de la 
nelegiuirile sale pe care le-a f cut i 

ze te toate legile Mele i face ceea ce e 
bun i drept, el va tr i i nu va muri.  

Ps. 117, 18. Ier. 18, 7. Iez. 33, 12.  
22. Nu se vor pomeni deloc nelegiuirile 
pe care el le va fi f cut, ci va tr i pentru 
dreptatea pe care va fi f cut-o.  

Is. 38, 17. Mih. 7, 19.  
23. Oare voiesc Eu moartea p tosului, 
zice Domnul Dumnezeu - i nu mai 
degrab  s  se întoarc  de la c ile sale i 

 fie viu ?  
Is. 55, 7. Iez. 33, 11.  

24. Dar i dreptul, dac  se va abate de la 
dreptatea sa i se va purta cu nedreptate i 
va face toate acele tic lo ii pe care le face 
nelegiuitul, va fi el oare viu ? Toate 
faptele lui bune, pe care le va fi f cut, nu 
se vor pomeni, ci pentru nelegiuirea sa, 



pag. 1032/1780 

pe care va fi f cut-o, i pentru p catele 
sale, pe care le-a s vâr it, va muri.  

Iez. 3, 20. Apoc. 2, 5.  
25. Dar voi zice i : «Calea Domnului nu 
este dreapt ». Asculta i, casa lui Israel : 
Oare calea Mea nu este dreapt , sau nu 
sunt drepte c ile voastre ?  

Iez. 33, 17, 20.  
26. Dac  cel drept se abate de la 
dreptatea  sa  i  face  nelegiuire  i  din  
pricina aceasta moare, apoi el moare 
pentru nelegiuirea sa, pe care a f cut-o.  
27. i cel nelegiuit, dac  se întoarce de la 
nelegiuirea sa, pe care a f cut-o i face 
judecat i dreptate, î i întoarce sufletul 

u la via  ;  
28. C ci el a v zut i s-a întors de la toate 
nelegiuirile sale, pe care le-a f cut ; de 
aceea va fi viu i nu va muri.  

3 Reg. 12, 16.  
29. Îns  casa lui Israel zice : «Calea 
Domnului nu este dreapt ». Casa lui 
Israel, oare calea Mea nu este dreapt , 
sau nu sunt drepte c ile voastre ?  
30. De aceea v  voi judeca pe voi din 
casa lui Israel, pe fiecare dup  c ile sale, 
zice Domnul Dumnezeu ; poc i-v i v  
întoarce i de la toate nelegiuirile voastre, 
ca necredin a s  nu v  fie piedic .  

Zah. 1, 4. Mat. 3, 2.  
31. Lep da i de la voi toate p catele 
voastre cu care a i gre it i v  face i o 
inim  nou i un duh nou. De ce s  muri i 
voi, casa lui Israel ?  

Ier. 32, 39. Iez. 11, 19.  
32. C ci Eu nu voiesc moartea 

tosului, zice Domnul Dumnezeu ; 
întoarce i-v  deci i tr i !»  

2 Reg. 14, 14. Iez. 33, 11. În el. 1, 13. 2 Petr. 3, 9. 1 Tes. 
2, 4.  

CAP. 19 
Pilda leoaicei i a viei. 
1. Iar tu, fiul omului, f  o tânguire pentru 

peteniile lui Israel i spune :  

2. «Ce este mama ta ? O leoaic  ! Ea a 
dormit între lei i între puii de leu i-a 
al ptat puii s i.  

Naum 2, 12. Sof. 3, 3.  
3. A crescut pe unul din puii s i, care s-a 

cut leu, i a înv at s  sfâ ie prada, i a 
mâncat oameni.  

4 Reg. 23, 31. Zah. 11, 3.  
4. i auzind popoarele de dânsul, a fost 
prins în groapa lor i l-au adus în lan uri 
în ara Egiptului.  

4 Reg. 23, 33. Ier. 22, 11, 12.  
5. A teptând leoaica pu in timp i v zând 

 a teptarea sa este zadarnic , a luat pe 
altul din puii s i i l-a f cut leu.  

4 Reg. 23, 34.  
6. Acesta, f cându-se leu, a început s  
umble  printre  lei  i  a  înv at  s  sfâ ie  
prada i a mâncat oameni ;  
7. A atacat casele lor i le-a pustiit 
cet ile ; i de larma r getului lui, ara i 
locuitorii ei s-au îngrozit i s-a pustiit ara 
i toate satele ei.  

Am. 3, 4, 6.  
8. Atunci s-au sculat împotriva lui 
neamurile din inuturile vecine, i-au 
întins cursele lor împotriva lui i el a fost 
prins în groapa lor ;  

Ier. 17, 20.  
9. Atunci l-au pus în lan uri într-o cu  
i l-au dus la regele Babilonului ; apoi l-

au  vârât  într-o  cetate,  ca  s  nu  se  mai  
aud  glasul lui prin mun ii lui Israel.  

2 Paral. 36, 6.  
10.  Mama  ta  a  fost  ca  o  vi  de  vie,  

dit  lâng  ap  ; r muroas i 
roditoare a fost ea din pricina bel ugului 
de ap .  
11. i ea avea coarde tari, pentru sceptre 
regale, i i-a ridicat trunchiul s u sus 
printre ramuri dese i atr gea privirile cu 
în imea ei i mul imea ramurilor ei.  
12. Dar a fost rupt  cu mânie i aruncat  
la p mânt, vântul de r rit a uscat rodul 
ei  ;  ramurile  ei  cele  puternice  au  fost  
rupte, s-au uscat i le-a mistuit focul.  
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Os. 13, 15.  
13. Iar acum ea a fost s dit  în pustiu, 
într-un p mânt sec i însetat.  
14.  Din trunchiul  ce  poart  ramurile  ei  a  
ie it  foc,  a  mistuit  rodul  ei  i  nu  au  mai  

mas în ea coarde puternice pentru 
sceptrele regale. Aceasta este cântare de 
jale i de jale va r mâne».  
CAP. 20 
Mustr ri poporului lui Israel. 
1. În ziua a zecea a lunii a cincea din anul 
al aptelea al robiei lui Ioiachim, au venit 
ni te b rba i dintre b trânii lui Israel s  
întrebe pe Domnul i au ezut înaintea 
fe ei mele.  

Iez. 14, 1.  
2. Atunci a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
3. «Fiul omului, vorbe te cu b trânii lui 
Israel i spune-le : A a zice Domnul 
Dumnezeu : A i venit s  M  întreba i ? 
Precum este adev rat c  Eu sunt viu, tot 

a este de adev rat c  nu voi da r spuns, 
zice Domnul Dumnezeu.  

Iez. 14, 3.  
4. Vrei s -i judeci, fiul omului ? Dac  
vrei s -i judeci, spune-le tic lo iile 

rin ilor lor.  
Iez. 22, 2.  

5.  i  spune-le  :  A a  zice  Domnul  
Dumnezeu : În ziua în care am ales pe 
Israel i, ridicându-Mi mâna, M-am jurat 
semin iei casei lui Iacov i M-am 
descoperit lor în ara Egiptului i, 
ridicându-Mi mâna, le-am zis : Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru ;  

Ie . 3, 6, 8.  
6. În ziua aceea, ridicându-Mi mâna, M-
am jurat lor s -i scot din ara Egiptului i 

-i duc în ara pe care o alesesem pentru 
ei, în care curge lapte i miere, cea mai 
frumoas  dintre toate rile.  

Ie . 3, 17.  
7. i le-am zis : Lep da i fiecare 
tic lo iile de la ochii vo tri i nu v  mai 

întina i cu idolii Egiptului, c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru !  

Ie . 23, 24; 34, 13.  
8. Dar ei s-au r zvr tit împotriva Mea i 
n-au vrut s  M  asculte ; nimeni n-a 
lep dat tic lo iile de la ochii s i i idolii 
Egiptului nu i-a p sit. Atunci am zis : 
Voi v rsa asupra lor mânia Mea i urgia 
Mea o voi de erta peste ei în mijlocul 

rii Egiptului.  
9. Îns , dac  i-am scos din ara Egiptului, 
am f cut aceasta pentru ca numele Meu 

 nu fie pâng rit în ochii neamurilor 
printre care se aflau ei i înaintea c rora 

 descoperisem, ca s -i scot din ara 
Egiptului.  

Num. 14, 16. Is. 52, 5.  
10. Sco ându-i din ara Egiptului, i-am 
adus în pustiu.  

Ie . 16, 1.  
11. i le-am dat legile Mele, le-am ar tat 
rânduielile Mele, prin care omul, care le 
va ine, va tr i.  
Lev 18, 5. Neem. 9, 29. Bar. 4, 1. Luc. 10, 28. Rom. 7, 10; 

10, 5. Gal. 3, 12.  
12. De asemenea le-am dat i zilele Mele 
de odihn , ca s  fie semn între Mine i ei, 
ca s  cunoasc  ei c  Eu sunt Domnul, 
Sfin itorul lor.  

Ie . 20, 8; 31, 13. Deut. 5, 12.  
13. Îns  casa lui Israel s-a r zvr tit 
împotriva Mea în pustiu ; dup  legile 
Mele n-a umblat i a lep dat rânduielile 
Mele, pe care omul trebuie s  le 
împlineasc , ca s  tr iasc  prin ele, i 
zilele Mele de odihn  le-au c lcat. Atunci 
Eu am gândit s  rev rs asupra lor mânia 
Mea în pustiu, ca s -i pierd.  

Ie . 16, 28-29.  
14.  Dar  Eu  am  f cut  ca  numele  Meu  s  
nu fie pâng rit în ochii neamurilor, la 
vederea c rora îi scosesem.  

Num. 14, 16. Deut. 9, 28.  
15. Ba ridicându-Mi chiar mâna asupra 
lor în pustiu, M-am jurat c  nu-i voi duce 
în ara ce rânduisem, în care curge lapte 
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i miere i este cea mai frumoas  din 
toate rile,  

Num. 14, 30. Ps. 94, 11. Evr. 3, 11.  
16. Pentru c  ei lep daser  a ez mintele 
Mele i dup  poruncile Mele nu se 
purtau, ci c lcau zilele Mele de odihn , 

 inima lor era îndreptat  spre idolii lor.  
Os. 9, 17.  

17. Dar ochiul Meu nu s-a îndurat s -i 
piard i nu i-am stârpit în pustiu.  

Iez. 5, 11.  
18. Am zis c tre fiii lor în pustiu : Nu v  
purta i dup  rânduielile p rin ilor vo tri i 
obiceiurile lor s  nu le p zi i, nici s  nu 

 întina i cu idolii lor.  
Deut. 4, 25.  

19. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru ; 
purta i-v  dup  poruncile Mele i 
hot rârile Mele p zi i-le i le împlini i.  
20.  Cinsti i  zilele  Mele  de  odihn ,  ca  s  
fie semn între Mine i voi, ca s ti i c  
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.  
21. Dar i fiii s-au r zvr tit împotriva 
Mea ; nici ei nu s-au purtat dup  
rânduielile Mele i legile Mele nu le-au 

zit ; n-au împlinit ceea ce omul trebuie 
 împlineasc , ca s  fie viu ; au c lcat 

zilele Mele de odihn i atunci am gândit 
 v rs peste ei urgia Mea i s  sting 

mânia Mea împotriva lor în pustiu ;  
Dan. 9, 11.  

22. Dar iar i Mi-am tras mâna înapoi i 
am  f cut  ca  numele  Meu  s  nu  fie  
pâng rit în ochii neamurilor, la vederea 

rora îi scosesem.  
Num. 14, 13.  

23. De asemenea Mi-am ridicat mâna în 
pustiu i M-am jurat s -i risipesc printre 
popoare i s -i împr tii prin ri,  

Iez. 36, 19.  
24. Pentru c  nu împliniser  rânduielile 
Mele, legile Mele le lep daser i 

lcaser  zilele Mele de odihn , c  ochii 
lor erau îndrepta i spre idolii p rin ilor 
lor.  

25. Ba înc  le-am dat i legi care nu erau 
bune i rânduieli prin care ei nu puteau 
tr i ;  

Ps. 80, 11. 2 Tes. 2, 9-10.  
26. i i-am întinat prin ofrandele lor, 

cându-i s  jertfeasc  pe to i întâi-
scu ii lor, pentru a-i pedepsi ca s tie 
 Eu sunt Domnul.  

Iez. 20, 31; 23, 37.  
27. De aceea, fiul omului, vorbe te casei 
lui Israel i le spune : A a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat  cu ce M-au mai hulit 
înc  p rin ii vo tri, purtându-se cu 
necredincio ie fa  de Mine :  
28. Eu i-am adus în ara pe care cu 
jur mânt f duisem s  le-o dau, iar ei, 
punându- i ochii pe toat  colina înalt i 
pe tot arborele umbros, au început s  
junghie acolo jertfele lor i au pus acolo 
prinoasele lor i miresmele lor de 

mâiere cele jignitoare pentru Mine i au 
vâr it acolo jertfele lor cu turnare.  

Fac. 17, 8; 22, 16-17. Os. 4, 13.  
29. Atunci le-am zis : Ce este locul înalt 
unde  v  duce i  voi  ?  i  ei  l-au  numit  cu  
numele Bama (în ime) pân  în ziua de 
ast zi.  

Deut. 12, 2.  
30. Pentru aceea, zi casei lui Israel : 
Acestea zice Domnul Dumnezeu : Nu v  
întina i oare dup  pilda p rin ilor vo tri i 
oare nu v  desfrâna i dup  tic lo iile lor ?  
31. Adunându-v  darurile i trecând 
copiii vo tri prin foc, v  pâng ri i cu to i 
idolii vo tri pân  în ziua de ast zi. i mai 
voi i înc  s  M  întreba i, casa lui Israel ? 
Precum este adev rat c  Eu sunt viu, zice 
Domnul Dumnezeu, tot a a este de 
adev rat c  nu v  voi da r spuns.  

Iez. 16, 21; 20, 26.  
32. Ceea ce v  fr mânt  mintea nu se va 
împlini nicidecum. Voi zice i : Vom sluji 
lemnului i pietrei, ca neamurile, ca 
triburile din rile str ine.  

Ier. 44, 17. Os. 4, 13.  
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33. Cum este adev rat c  Eu sunt viu, tot 
a este de adev rat c , zice Domnul 

Dumnezeu, cu mân  tare, cu bra  ridicat 
i cu v rsarea urgiei Mele voi domni 

peste voi.  
34. V  voi scoate din mijlocul popoarelor 
i v  voi aduna din rile str ine unde a i 

fost împr tia i i v  voi aduna cu mân  
tare, cu bra  ridicat i cu v rsarea mâniei,  
35. i v  voi aduce în pustiul popoarelor 
i acolo M  voi judeca cu voi, fa  c tre 

fa .  
Is. 1, 18.  

36. Cum M-am judecat cu p rin ii vo tri 
în pustiul din ara Egiptului, a a M  voi 
judeca i cu voi, zice Domnul Dumnezeu.  

Num. 14, 22.  
37. V  voi trece sub toiag i v  voi vârî în 
leg turile a ez mântului.  

Mat. 25, 31-32. 1 Cor. 4, 21.  
38. Voi alege din voi pe r zvr ti i, pe cei 
nesupu i Mie ; îi voi scoate din ara unde 

luiesc ei, dar în ara lui Israel nu vor 
intra i ve i ti c  Eu sunt Domnul.  
39. Iar voi, casa lui Israel - a a zice 
Domnul Dumnezeu - duce i-v  fiecare la 
idolii s i i le sluji i, dac  nu M  asculta i 
pe Mine, dar nu mai pâng ri i numele 
Meu cel sfânt cu darurile voastre i cu 
idolii vo tri.  

Is. 29, 23.  
40. Pentru c  pe muntele Meu cel sfânt, 
pe muntele cel înalt al lui Israel, - zice 
Domnul Dumnezeu - acolo îmi va sluji 
toat  casa lui Israel, toat , oricât  ar fi ea 
pe  p mânt  ;  acolo  îi  voi  primi  cu  
bun voin i acolo voi cere prinoasele 
voastre i pârgile voastre cu toate cele 
sfinte ale voastre.  

Is. 27, 13. Zah. 8, 22; 14, 16.  
41. V  voi primi ca pe ni te t mâie 
mirositoare, când v  voi scoate din 
mijlocul popoarelor i v  voi aduna din 

rile str ine, unde a i fost împr tia i i 

 voi sfin i întru voi înaintea ochilor 
neamurilor.  

Rom. 12, 1; 15, 16. Filip. 4, 18.  
42. i ve i ti atunci c  Eu sunt Domnul, 
când v  voi duce în ara lui Israel, în ara 
pe care am jurat s  o dau p rin ilor vo tri, 
ridicându-Mi mâna.  
43. V  ve i aminti acolo de c ile voastre 
i de toate faptele voastre, cu care v-a i 

întinat i v  ve i dezgusta singuri de toate 
nelegiuirile voastre, pe care le-a i f cut.  

Iez. 6, 9; 16, 61.  
44. Ve i ti c  Eu sunt Domnul, când voi 
face cu voi dup  numele Meu, nu dup  

ile voastre cele rele, nici dup  faptele 
voastre cele stricate, casa lui Israel», zice 
Domnul Dumnezeu.  
45. i a fost iar cuvântul Domnului c tre 
mine :  
46. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre 
Teman  i  roste te  cuvântul  t u  spre  
miaz zi i prooroce te împotriva p durii 
din Negheb.  

Iez. 21, 2. Am. 7, 15.  
47.  i  zi  p durii  celei  de  la  miaz zi  :  
Ascult  cuvântul Domnului : Asa zice 
Domnul Dumnezeu : Iat  Eu voi aprinde 
foc în tine i va arde în tine tot copacul 
verde i tot lemnul uscat ; i flac ra 
vâlvâitoare nu se va stinge i toat  fa a va 
fi ars  de ea de la Negheb pân  la 
miaz noapte.  

Ier. 11, 16; 17, 27. Iez. 28, 18.  
48. i va vedea tot trupul c  Eu, Domnul, 
am aprins focul i nu se va stinge».  

Ier. 7, 20.  
49. i am zis : «O, Doamne, 
Dumnezeule, ei zic despre mine : «Nu 
cumva ne spune el o pild  ?»  

Iez. 17, 2.  
CAP. 21 
Proorocie despre luarea Ierusalimului. 
1. Fost-a iar i cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
2. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre 
Ierusalim i vorbe te împotriva loca ului 
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lor cel sfânt i prooroce te împotriva rii 
lui Israel.  

Iez. 20, 46. Am. 7, 16.  
3.  i  zi  p mântului  lui  Israel  :  A a  
gr ie te Domnul Dumnezeu : Iat , Eu 
sunt asupra ta i-Mi voi trage sabia din 
teaca ei i voi stârpi din tine pe cel drept 
i pe cel necredincios.  

Is. 27, 10. Iez. 20, 47.  
4. i ca s  pierd din tine pe cel drept i pe 
cel necredincios, sabia Mea va ie i din 
teaca  sa  spre  a  lovi  tot  trupul  de  la  
miaz zi pân  la miaz noapte.  
5. Atunci va cunoa te tot trupul c  Eu, 
Domnul, Mi-am scos sabia din teaca ei i 
nu se va mai întoarce.  

Is. 49, 26.  
6. Tu, fiul omului, suspin  atât încât s  se 
frâng alele tale, suspin  cu am ciune 
înaintea ochilor lor.  
7. Iar când î i vor zice : «Pentru ce 
suspini ?» Spune-le : Pentru vestea ce 
vine... i toat  inima se va tulbura, toate 
mâinile  vor  sl bi  i  to i  genunchii  vor  
tremura ca frunza. Iat-o vine i este 
aproape, zice Domnul Dumnezeu.  

Iez. 7, 17.  
8. i  a mai fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
9. «Fiul omului, prooroce te i zi : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeu : «Sabia este 
ascu it i o elit .  

Ier. 47, 6. Iez. 33, 27.  
10. E ascu it  ca s  junghie mai mult ; e 

elit  ca s  scânteieze ca fulgerul. Ne 
vom bucura, oare, c  sabia fiului meu 
dispre uie te tot lemnul ?  
11. Eu am dat-o la o elit, ca s  se ia în 
mân , i acum aceast  sabie e ascu it i 

elit , gata s  fie dat  în mâna 
ucig torului.  
12. Fiul omului, suspin i te vait , c  ea 
e tras  asupra poporului Meu, asupra 
tuturor c peteniilor lui Israel ; ace tia vor 

fi da i sub sabie cu poporul Meu, de 
aceea love te-te cu mâinile peste coapse,  

Iez. 6, 11.  
13. C ci ea e i încercat  acum ; i ce este 
de mirare dac  ea va nesocoti i sceptrul 
? Nici acesta nu va r mâne, zice Domnul 
Dumnezeu.  
14. Dar tu, fiul omului, prooroce te i 
love te palmele una de alta i loviturile 
sabiei  se  vor  îndoi  i  se  vor  întrei  ;  
aceasta este sabia m celului, sabia 
cumplitului m cel, sabia care trebuie s -i 
urm reasc ,  
15.  Pentru  a  arunca  groaz  în  inimi  i  a  
înmul i jertfele tot mai mult. Vai ! La 
toate por ile lor voi pune sabie grozav i 
ascu it  spre junghiere, care scânteiaz  ca 
fulgerul.  
16. Sabie, preg te te-te ! Ia-o la dreapta 
i apuc  la stânga, încotro vrei s i 

întorci fa a ta !  
17. Iar Eu voi bate din palme i-Mi voi 
potoli mânia. Eu, Domnul, gr iesc 
acestea».  

Ps. 2, 3. Pild. 1, 26. Iez. 5, 17.  
18. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

19. «Tu, fiul omului, închipuie te- i dou  
drumuri pe care trebuie s  treac  sabia 
regelui Babilonului ; acestea amândou  
trebuie s  plece din aceea i ar  ; apoi 
închipuie te- i o mân , închipuie te-o în 
cetatea Babilonului, de unde pleac  
drumurile.  
20. Închipuie te drumul pe care sabia 
trebuie s  vin  împotriva cet ii Raba, a 
fiilor lui Amon i împotriva lui Iuda, 
împotriva Ierusalimului celui înt rit,  
21. Pentru c  regele Babilonului s-a oprit 
la o r spântie, unde încep dou  drumuri, 
i st  s  ghiceasc  : scutur  s ge ile, 

întreab  terafimii i cerceteaz  ficatul.  
Is. 19, 3. Avd. 1, 14.  

22. Sor ul din dreapta are scris pe el : 
«spre Ierusalim», încât el trebuie s  
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îndrepte berbecii, s  îndemne la ucidere 
i s  scoat  strig te de r zboi ; s  a eze 

berbecii împotriva por ilor, s  ridice 
valuri i s  fac  turnuri de împresurare.  

Ier. 49, 2. Iez. 23, 24; 26, 9. Luc. 19, 43.  
23. Acest sor  s-a p rut neadev rat în 
ochii acelora care au f cut jur minte 
mincinoase ; dar regele Babilonului, 
aducându- i aminte de aceast  necredin  
a lor, a hot rât s  ia Ierusalimul.  
24. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu 
: De vreme ce voi v  aduce i aminte de 
nelegiuirea voastr , f când ca 

delegile voastre s  fie v dite i 
sco ând la iveal  p catele voastre în toate 
faptele voastre ; de vreme ce voi singuri 

 aduce i aminte de acestea, ve i fi prin i 
cu mâna.  
25. i ie, c petenie nelegiuit i rea a lui 
Israel, c reia i-a venit ziua acum, când 
nelegiuirea ta a ajuns la culme,  
26. A a zice Domnul Dumnezeu : 
Diadema se va scoate, cununa va fi 
ridicat , lucrurile se vor schimba ; cele 
smerite se vor în a i cele înalte se vor 
smeri ;  

4 Reg. 25, 27.  
27. O voi lep da, o voi lep da, o voi 
lep da i nu va mai fi pân  va veni acela 

ruia se cuvine i o voi da lui.  
Zah. 9, 9. Apoc. 19, 16.  

28. Iar tu, fiul omului, prooroce te i 
spune : A a gr ie te Domnul Dumnezeu 
despre fiii lui Amon i despre ocara lor. 

i le spune : Sabia, sabia este tras  pentru 
junghiere, este o elit  pentru m cel, ca s  
scânteieze ca fulgerul.  

Ier. 49, 2.  
29. În mijlocul acelor vedenii de arte i 
prezicerilor tale mincinoase, ea te va face 

 cazi printre trupurile necredincio ilor, 
rora le-a venit ziua atunci când 

nedreptatea i-a ajuns culmea.  
Ps. 36, 13. Iez. 35, 5.  

30. O voi întoarce oare în teaca ei ? La 
locul unde ai fost f cut, în ara unde te-ai 

scut, te voi judeca ;  
31. Voi v rsa asupra ta mânia Mea ; voi 
sufla asupra ta focul urgiei Mele i te voi 
da în mâna oamenilor barbari, f uritori ai 
distrugerii.  
32. Mâncare focului vei fi ; sângele t u 
va curge în mijlocul rii i nici nu se va 
mai  pomeni  de  tine,  c  Eu,  Domnul,  am 
spus acestea».  
CAP. 22 
Nelegiuirea, f delegea i p catul 
atrag mânia lui Dumnezeu. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine :  
2. «Tu, fiul omului, voie ti oare s  judeci, 

 judeci cetatea sângelui ? Spune-i toate 
urâciunile ei,  

Iez. 20, 4.  
3. i-i spune : A a zice Domnul 
Dumnezeu : O, cetate, care ver i sânge în 
mijlocul t u, ca s i vin  vremea, i care-
i faci idoli, ca s  te întinezi !  

4. Cu sângele, pe care l-ai v rsat, te-ai 
cut vinovat i cu idolii, pe care i-ai 
cut, te-ai spurcat i i-ai apropiat zilele 

tale i ai ajuns la sfâr itul anilor t i. De 
aceea te voi da popoarelor spre batjocur  
i tuturor rilor spre b taie de joc.  

4 Reg. 21, 16.  
5. Cei de aproape i cei de departe ai t i 

i vor bate joc de tine, care i-ai întinat 
numele i e ti plin  de neorânduial .  
6. Iat  cei ce pov uiesc în Israel, fiecare 
dup  m sura puterilor sale, au fost întru 
tine ca s  verse sânge.  

Mih. 3, 1.  
7. La tine, tat l i mama sunt dispre ui i, 
la tine str inul este chinuit, la tine orfanul 
i v duva sunt asupri i.  

Ps. 93, 9.  
8. Cele sfinte ale tale, tu nu le cinste ti i 
zilele Mele de odihn  le calci.  
9. Clevetitori sunt destui în tine, ca s  
verse sânge ; în mun ii t i se m nânc  
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jertfe idole ti i în mijlocul t u se fac 
urâciuni.  
10. La tine se descoper  goliciunea 
tat lui, la tine se siluie te femeia în 
vremea perioadei ei de necur ie.  

Lev 18, 8, 19.  
11.  Unul  face  tic lo ie  cu  femeia  
vecinului s u, altul se spurc  cu nora sa ; 
unul siluie te pe sora sa, fiica tat lui s u.  

Lev 18, 20. Iez. 32, 26.  
12. În tine se ia mit , ca s  se verse sânge 
; tu iei dobând i cam i cu silnicie 
apuci câ tig de la fratele t u, iar pe Mine 
M-ai uitat, zice Domnul Dumnezeu.  

Lev 25, 36. Pild. 28, 8. Iez. 18, 13.  
13. i iat , Eu Mi-am lovit palmele Mele 
una de alta, v zând l comia ta, care se 
vede la tine, i v rsarea de sânge, care se 

vâr te în mijlocul t u.  
14.  Va suferi  oare  inima ta  i  vor  fi  oare  
tari mâinile tale în acele zile, când voi 
lucra împotriva ta ? Eu, Domnul, am zis 
i voi face.  

Iez. 17, 24.  
15. Te voi împr tia printre popoare i te 
voi vântura prin ri, voi pune cap t 
urâciunilor tale cele din tine.  

Iez. 12, 15; 36, 19.  
16. Singur  te vei face dispre uit  
înaintea ochilor popoarelor i vei 
cunoa te c  Eu sunt Domnul».  
17. i a fost cuvântul Domnului c tre 
mine :  
18. «Fiul omului, casa lui Israel Mi s-a 

cut zgur  ; to i sunt plumb i fier i 
cositor în cuptor, au ajuns ca ni te zgur  
de argint.  

Iez. 1, 22. Ier. 6, 28.  
19. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : De vreme ce to i v-a i f cut 
zgur , de aceea iat  Eu v  voi aduna în 
Ierusalim.  
20. Dup  cum se pune în cuptor la un loc 
argint i aram i fier i cositor i plumb, 
ca  s  aprind  asupra  lor  foc  i  s  le  
topeasc ,  

21. V  voi aduna i voi aprinde asupra 
voastr  focul mâniei Mele i v  voi topi 
în mijlocul cet ii.  

Deut. 4, 24. Ps. 65, 9. Is. 30, 27. Naum 1, 6.  
22. Cum se tope te argintul în cuptor, a a 

 ve i topi i voi în mijlocul cet ii, i 
ve i ti c  Eu, Domnul, am v rsat asupra 
voastr  urgia Mea».  

Zah. 13, 9. Mal. 3, 3, 19.  
23. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

24. «Fiul omului, spune Ierusalimului : 
ti o ar  necur it i neudat  de ploaie 

în ziua mâniei.  
Evr. 6, 7.  

25. Mai-marii lui urzesc în el intrigi ; ca 
ni te lei ce mugesc i sfâ ie prada, a a 

nânc  ei sufletele ; strâng avu ii i 
lucruri pre ioase i sporesc num rul 

duvelor.  
Is. 1, 23. Mih. 3, 2. Sof. 3, 3. Mat. 23, 13-14. Marc. 12, 

40.  
26. Preo ii lui calc  legea Mea i 
pâng resc lucrurile sfinte ale Mele ; nu 
osebesc ce este sfânt de ce nu este sfânt i 
nu fac deosebire între curat i necurat ; de 
la zilele Mele de odihn i-au întors 
ochii, i Eu sunt înjosit de c tre ace tia.  

Iez. 44, 23. Mih. 3, 11. Sof. 3, 4.  
27. C peteniile lui în sânul lui sunt ca 
ni te lupi care sfâ ie prada ; ei vars  
sânge i ucid sufletele, ca s i sature 

comia.  
Mih. 3, 10. Sof. 3, 3.  

28. Proorocii lui tencuiesc toate cu ipsos, 
cu vedenii de arte i cu prevestiri 
mincinoase, zicând : «A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu», când Domnul nu le 
gr ie te nimic.  

Ier. 23, 31. Iez. 13, 6.  
29. Iar poporul s vâr te silnicii i jaf ; 
asupre te pe s rac i pe cel în necaz, 
chinuie te pe str in f  nici un drept.  

Ie . 22, 21. Is. 3, 5. Ier. 9, 3. Avac. 1, 3.  
30. Am c utat printre ei s  g sesc un om 
ca s  se poarte cu dreptate i s  stea 
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înaintea fe ei Mele, pentru ara aceasta, 
ca s  nu o pierd, i nu am g sit.  

Iez. 13, 5.  
31. Deci voi v rsa asupra lor mânia Mea ; 
cu  focul  urgiei  Mele  îi  voi  pierde  i  
purtarea lor o voi întoarce asupra capului 
lor», zice Domnul Dumnezeu.  

Iez. 7, 4, 8.  
CAP. 23 
Pilda a dou  femei desfrânate i 
pedepsirea lor. 
1. i a fost iar i cuvântul Domnului 

tre mine i mi-a zis :  
2. «Fiul omului, au fost odat  dou  femei, 
fiicele unei mame ;  

Ier. 3, 7-8.  
3. i acestea s-au desfrânat în tinere ea 
lor, s-au desfrânat în Egipt. Acolo sânul 
lor a fost atins i trupul lor feciorelnic 
acolo a fost pâng rit.  

Ps. 72, 27. Iez. 16, 26. Os. 1, 2. Naum 3, 4.  
4. Numele lor erau : al celei mai mari 
Ohola i al surorii ei Oholiba. Ele erau 
ale Mele i au n scut fii i fiice. Ohola 
este Samaria i Oholiba este Ierusalimul.  

Iez. 16, 46.  
5.  Ohola  a  început  s -Mi  fie  
necredincioas i s-a aprins dup  aman ii 
ei, dup  Asirieni, vecinii s i,  

4 Reg. 15, 19. Os. 2, 4; 5, 3.  
6. Dreg tori i c petenii de cet i, to i 
tineri i frumo i, îmbr ca i în purpur i 

re i iscusi i.  
7. Ea i-a f cut pl cerile cu aceia, care 
erau frunta ii Asirienilor, i cu to i aceia 
dup  care înnebunea, spurcându-se cu to i 
idolii lor.  

Iez. 16, 15.  
8. Dar ea n-a încetat a se desfrâna i cu 
Egiptenii, c ci ace tia dormiser  cu ea în 
tinere ile ei, atinseser  sânul ei fecioresc 
i î i v rsaser  desfrânarea lor peste 

dânsa.  
Iez. 16, 26.  

9. De aceea am dat-o i în mâna 
aman ilor ei, în mâinile Asirienilor, dup  
care înnebunea.  
10. Ace tia au dezvelit ru inea ei i au 
luat pe fiii ei i pe fiicele ei, iar pe ea au 
ucis-o cu sabia. i a ajuns ea de ocar  
între femei, dup  ce a fost osândit .  

Iez. 16, 38-39.  
11. Sora ei, Oholiba, a v zut aceasta i a 
fost  i  mai  stricat  în  poftele  sale  i  
desfrân rile ei au întrecut pe ale surorii 
sale.  

Iez. 16, 51.  
12. Ea s-a aprins dup  fiii lui Asur, 
vecinii ei, dup  dreg tori i c petenii de 
cet i, to i tineri ale i, îmbr ca i frumos i 

re i iscusi i.  
13. Am v zut deci c  s-a pâng rit i 
aceasta ; ca i sora sa, urmând amândou  
aceea i cale.  
14. Dar aceasta a mers i mai departe cu 
desfrânarea, pentru c  v zând zugr vite 
pe pere i chipuri de b rba i, chipuri de 
caldei, zugr vi i cu vopsele,  

Iez. 8, 3.  
15. Încin i peste mijloc cu centuri i pe 
cap cu turbane largi, având înf area de 
mari viteji, dup  felul Babilonenilor, a 

ror patrie este ara Caldeilor,  
16. Ea s-a aprins dup  ei la cea dintâi 
privire a lor i a trimis soli la ei, în 
Caldeea.  
17. i au venit fiii Babilonului la aceasta, 
în palatul ei de desfrânare, i au pâng rit-
o cu desfrân rile lor i ea s-a pâng rit cu 
ei i apoi sufletul s u s-a dep rtat de ei.  

Iez. 23, 22.  
18.  Iar  când  ea  s-a  dedat  pe  fa  la  
desfrân rile sale i i-a descoperit 
goliciunea sa, atunci s-a dep rtat inima 
Mea i de ea, cum se dep rtase inima 
Mea i de sora ei ;  
19. C ci ea a sporit desfrân rile sale, 
aducându- i aminte de zilele tinere ii 
sale, când se desfrânase în ara Egiptului ;  
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20.  i  s-a  aprins  dup  aman ii  ei,  cei  cu  
trup ca de m gar i cu înfierbântarea ca 
de arm sar.  

Ier. 5, 8; 8, 12. Iez. 16, 26.  
21. i a a i-ai adus tu aminte de 
desfrânarea din tinere ile tale, când 
Egiptenii î i strângeau sânii feciorelnici ai 
pieptului t u.  
22. De aceea, Oholiba, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat , Eu voi a a împotriva 
ta pe aman ii t i de care s-a dezgustat 
sufletul t u i-i voi aduce împotriva ta din 
toate p ile.  
23. Voi aduce pe fiii Babilonului i pe 
to i Caldeii : din Pecod, din oa i din 
Coa i, împreun  cu ei, pe to i Asirienii, 
tineri frumo i, c petenii de provincii, 

petenii de cet i, slujitori i oameni 
vesti i ; to i c re i iscusi i.  

Iez. 23, 12.  
24. i vor veni împotriva ta cu arme, cu 
cai i cu c ru e i cu mul ime de popor i 
te vor înconjura din toate p ile, cu 
suli e, cu s bii i cu scuturi ; i te voi da 
lor spre judecat , i cu judecata lor te vor 
judeca.  

Ier. 46, 3. Iez. 21, 22.  
25. i voi întoarce zelul Meu împotriva 
ta,  i  ei  se vor purta cu tine cu urgie ;  î i  
vor t ia nasul i urechile, iar celelalte ale 
tale vor c dea de sabie. Lua-vor pe fiii i 
pe fiicele tale, iar celelalte ale tale de foc 
vor fi mâncate.  
26. Vor lua de pe tine hainele tale, vor 
smulge g telile tale,  

Iez. 16, 39.  
27. i voi pune cap t desfrân rilor tale i 
destr rilor tale aduse din ara 
Egiptului, iar tu nu- i vei mai întoarce 
ochii spre ei i de Egipt nu- i vei mai 
aminti,  
28. C  a a zice Domnul Dumnezeu : Iat , 
te dau în mâinile acelora pe care i-ai urât, 
în mâinile acelora de la care s-a întors 
sufletul t u.  

29. Aceia se vor purta cu tine crud i- i 
vor lua tot ce ai dobândit cu osteneal  ; te 
vor l sa goal , cu totul goal , i 
descoperit  va fi goliciunea ta cea 
ru inoas i desfrânarea ta i pâng rirea.  

Ier. 13, 22. Iez. 16, 37.  
30. Acestea i se vor face pentru 
desfrânarea ta cu popoarele, cu idolii cu 
care te-ai pâng rit.  
31. Ai mers pe calea surorii tale i de 
aceea î i voi da în mân i paharul ei.  

Ps. 7, 8-9. Is. 51, 17. Ier. 25, 15.  
32.  A a  zice  Domnul  Dumnezeu  :  Vei  
bea paharul surorii tale, cel adânc i larg, 
i vei ajunge de râs i de batjocur , c ci 

este mare paharul acesta.  
33. Cuprins  vei fi de be ie i de 
am ciune, c  acesta este paharul 
groazei i al pustiirii, paharul surorii tale, 
Samaria.  
34. i tu îl vei bea, îl vei goli i cioburile 
lui le vei roade i- i vei sfâ ia pieptul ; c  
Eu am spus aceasta, zice Domnul 
Dumnezeu.  
35. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Pentru c  M-ai uitat i te-ai 
întors de la Mine, de aceea sufer i tu 
pentru nelegiuirea ta i pentru 
desfrânarea ta».  

Ier. 2, 32; 3, 21. Os. 2, 13.  
36. Zis-a Domnul c tre mine : «Fiul 
omului, vrei tu s  judeci pe Ohola i pe 
Oholiba ? Spune-le tic lo iile lor !  
37. C ci ele s-au desfrânat i pe mâinile 
lor au sânge ; s-au desfrânat cu idolii lor, 
i pe fiii lor, care Mi i-au n scut, i-au 

trecut prin foc, ca s  le fie de mâncare.  
Ier. 7, 31. Iez. 16, 20; 20, 26.  

38. Iat  ce Mi-au mai f cut ele : Au 
pâng rit loca ul Meu cel sfânt în aceea i 
zi i zilele Mele de odihn  le-au c lcat ;  
39. Pentru c  atunci când ele au junghiat 
copiii lor pentru idolii lor, în aceea i zi au 
venit în loca ul Meu cel sfânt ca s -l 
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pâng reasc  ; iat  cum s-au purtat ele în 
loca ul Meu !  

Is. 1, 11-12.  
40. Afar  de aceasta, ele umblau dup  
oameni veni i de departe ; trimiteau la ei 
soli i ei veneau. Pentru ei te-ai îmb iat, 
i-ai f cut ochii cu dresuri i te-ai g tit cu 

podoabe.  
41.  Te-ai  a ezat  pe  pat  luxos,  în  fa a  

ruia era g tit  o mas  pe care tu ai pus 
mâia Mea i untdelemnul Meu.  

42. i r sunau strig tele de veselie ale 
mul imii nep toare, din pricina gloatei 
de oameni adu i din pustiu ; i ei au pus 
br ri la mâinile femeilor i coroane 

re e pe capetele lor.  
43. Atunci am zis despre cea îmb trânit  
în desfrân ri : Acum vor sfâr i 
desfrân rile ei o dat  cu ea.  
44. i au venit la ea ca la o desfrânat  ; 

a veneau la aceste femei desfrânate, 
adic  la Ohola i la Oholiba.  

Iez. 16, 30.  
45. Dar b rba i în elep i le vor judeca i 
le vor osândi cu osânda desfrânatelor i 
cu osânda celor ce vars  sânge, pentru c  
ele sunt ni te desfrânate i mâinile lor 
sunt însângerate.  

Is. 1, 15. Iez. 16, 38.  
46. C ci a a zice Domnul Dumnezeu : S  
se adune împotriva lor mul imea i s  le 
dea urgiei i jafului.  
47. Mul imea le va ucide cu pietre i le va 

ia cu s biile ; vor omorî pe fiii lor i pe 
fiicele lor i casele lor le vor arde cu foc.  

Iez. 16, 40.  
48. A a voi pune cap t desfrân rii în ara 
aceasta i toate femeile vor lua înv tur  
i nu vor mai face lucruri ru inoase ca 

ele.  
49. Nelegiuirea voastr  va c dea asupra 
voastr , i ve i purta greutatea p catelor 
voastre de închinare la idoli, i ve i ti c  
Eu sunt Domnul Dumnezeu».  

Iez. 7, 27; 26, 6; 39, 26.  

CAP. 24 
Pilda cu fierberea c ld rii. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine, 
în anul al nou lea, în luna a zecea, în ziua 
a zecea a lunii, i mi-a zis :  
2. «Fiul omului, scrie- i numele acestei 
zile, anume al acestei zile, c  chiar în 
ziua aceasta regele Babilonului va p i 
spre Ierusalim.  

4 Reg. 25, 1. Ier. 22, 30.  
3. Roste te dar pentru neamul de 

zvr ti i o pild i le spune : A a zice 
Domnul Dumnezeu : Pune un cazan i 
toarn  în el ap  ;  
4. Pune în el buc i de carne, tot buc i 
din cele mai bune, olduri i spete, i-l 
umple cu cele mai bune oase ;  

Mih. 3, 3.  
5.  Ia  ceea  ce  este  mai  bun  din  turm ,  
pune lemne dedesubt, fierbe-l în clocote, 

a ca s  fiarb i oasele din el.  
6. De aceea, a a zice Domnul Dumnezeu 
: Vai de cetatea sângelui ! Vai de 

ldarea în care este rugin i de pe care 
nu se mai ia rugina ! Arunca i bucat  cu 
bucat  din el i nu alege i prin sor .  

Naum 3, 1. Avac. 2, 12.  
7. C  sângele pe care ea l-a v rsat este în 
mijlocul ei. Ea l-a l sat pe stânc  goal  ; 
nu l-a v rsat pe p mânt, unde s-ar fi putut 
acoperi cu rân .  

Fac. 4, 10. Ps. 78, 3. Iez. 26, 4.  
8. Pentru a-Mi a a mânia, pentru a M  

zbuna, am l sat sângele ei pe stânc  
goal , ca s  nu fie acoperit».  
9. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu : 
«Vai de cetatea sângelui ! C  voi aprinde 
un foc mare.  

Naum 3, 1. Avac. 2, 9.  
10. Adu lemne, aprinde focul, fierbe 
carnea ; las  s  se îngroa e tot i oasele 

 se ard .  
11. Pune c ldarea goal  pe c rbuni, ca s  
se înc lzeasc i ca arama ei s  se 
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înfierbânte i s  se topeasc  murd ria din 
ea i toat  rugina de pe ea s  se duc .  
12. Munca va fi grea, dar rugina cea 
mult  de pe ea nu se va duce ; i în foc 
rugina va r mâne pe ea.  
13. Murd ria ta e atât de grozav , c  
oricât te voi cur i, tu tot necurat  vei fi ; 
de acum înainte nu te vei mai cur i de 
murd ria ta, pân  ce nu-Mi voi potoli 
urgia Mea asupra ta.  

Iez. 5, 13; 16, 42.  
14. Eu sunt Domnul, i Eu spun c  vor 
veni acestea i le voi împlini, nu le voi 
schimba, nici nu voi cru a ceva ; dup  
purt rile i dup  faptele tale te voi 
judeca», zice Domnul Dumnezeu.  
15. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

16. «Fiul omului, iat  Eu printr-o lovitur  
i voi lua mângâierea ochilor t i ; dar tu 

nu te tângui i nu plânge, i nici lacrimile 
 nu- i curg  ;  

Pild. 31, 10-11. Sir. 26, 15-16. 1 Cor. 7, 29-30.  
17. Suspin  în ascuns i plângere pentru 
mor i s  nu faci ; pune- i turbanul pe cap 
i înc minte în picioare ; barba s  nu 
i-o  acoperi  i  pâine  de  la  str ini  s  nu  

nânci».  
Deut. 26, 14. Iez. 24, 22. Os. 9, 4.  

18. Dup  ce diminea a am gr it eu 
poporului cuvântul Domnului, seara mi-a 
murit  femeia  i  a  doua  zi  am  f cut  
precum mi se poruncise.  
19. Poporul îns  mi-a zis : «Pentru ce nu 
ne spui ce însemn tate au pentru noi cele 
ce le faci tu ?»  
20. i le-am r spuns : «A fost cuvântul 
Domnului c tre mine i mi-a zis :  
21. Spune casei lui Israel : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Iat  loca ul Meu cel 
sfânt, mândria puterilor voastre, bucuria 
ochilor vo tri i dragostea sufletelor 
voastre, îl voi da spre pâng rire, iar fiii i 
fiicele voastre, pe care i-a i p sit, vor 

dea de sabie ;  

22. i ve i face i voi ceea ce fac eu : 
rbile nu le ve i acoperi i pâine de la 

str ini nu ve i mânca ;  
Ier. 16, 7-8. Iez. 24, 17.  

23. Turbanele voastre le ve i avea pe cap 
i înc mintele voastre în picioare ; nu 

 ve i tângui, nici nu v  ve i plânge, ci 
 ve i stinge pentru p catele voastre i 

ve i suspina unul c tre altul.  
24. Iezechiel va fi semn pentru voi : ceea 
ce el a f cut, ve i face i voi întocmai ; i 
când se vor împlini acestea, ve i ti c  Eu 
sunt Domnul Dumnezeu.  

Iez. 12, 6.  
25. i tu, fiul omului, în ziua când le voi 
fi luat puterea lor, mândria lor falnic , 
bucuria ochilor lor, desf rile sufletului 
lor, fiii i fiicele lor,  

Ps. 143, 12.  
26. În ziua aceea va veni la tine cel sc pat 
de acolo, care î i va aduce tirea ;  

Iez. 33, 21.  
27. În ziua aceea se va deschide gura ta 

tre cel sc pat i vei gr i i nu vei mai fi 
mut i vei fi semn pentru ei, i ei vor afla 

 Eu sunt Domnul».  
Ps. 70, 7. Iez. 15, 7; 24, 24; 29, 21; 33, 22. Am. 5, 13.  

CAP. 25 
Proorocii împotriva celor de alt neam. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre fiii 
lui Amon i gr ie te împotriva lor.  

Ier. 49, 1.  
3. Spune fiilor lui Amon : Asculta i 
cuvântul Domnului Dumnezeu : A a zice 
Domnul Dumnezeu : Deoarece tu faci : 
Aha ! Aha ! împotriva loca ului Meu cel 
sfânt când el e pâng rit i când ara lui 
Israel e pustiit i casa lui Iuda dus  în 
robie,  

Ps. 34, 21. Iez. 26, 2; 36, 2. Sof. 2, 8.  
4. De aceea, iat  Eu te voi da de 
mo tenire fiilor R ritului, care î i vor 
face s la ele la tine i vor a eza la tine 
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corturile i vor mânca fructele i laptele 
u.  

5. Voi face din Raba un staul de c mile i 
din cet ile lui Amon o stân  de oi, i ve i 
ti c  Eu sunt Domnul.  

Iez. 24, 27; 26, 6.  
6. C  a a zice Domnul Dumnezeu : 
Pentru c  ai b tut din palme i ai b tut 
din picioare i din suflet te-ai bucurat cu 
tot dispre ul t u pentru ara lui Israel,  
7. De aceea iat  Eu Îmi voi întinde mâna 
împotriva ta i te voi da popoarelor spre 
jefuire  i  te  voi  stârpi  din  num rul  
popoarelor i din num rul rilor te voi 
terge ; te voi zdrobi i vei ti c  Eu sunt 

Domnul».  
Iez. 7, 27; 13, 23.  

8. A a zice Domnul Dumnezeu : «Pentru 
 Moab i Seir zic : Iat i casa lui Iuda 

este ca toate neamurile ;  
Is. 15, 1. Ier. 48, 1. Iez. 35, 2.  

9. De aceea iat  Eu, începând de la cet i, 
de la toate cet ile lui de pe hotar, de la 
Bet-Ie imot, Baal-Meon i Chiriataim, 
podoabele rii, voi descoperi colinele 
Moabului i voi nimici cet ile lui în 
toat  întinderea lui.  

Ier. 48, 1. Am. 2, 2.  
10. i-l voi deschide i-l voi da în 
st pânire fiilor R ritului împreun  cu 
ara fiilor lui Amon, ca s  nu se mai 

aminteasc  despre fiii lui Amon printre 
neamuri.  
11. Voi s vâr i astfel judec i împotriva 
lui Moab, i ei vor ti c  Eu sunt 
Domnul».  
12. A a zice Domnul Dumnezeu : 
«Pentru c  Edom s-a r zbunat cumplit 
împotriva casei lui Iuda i a p tuit greu, 

vâr ind r zbunare asupra ei,  
Ps. 136, 7. Ier. 49, 7. Avd. 1, 8.  

13. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Îmi voi întinde mâna 
împotriva Edomului i voi pierde din el 
pe oameni i pe animale i îl voi face 

pustietate ; de la Teman pân  la Dedan 
to i vor c dea de sabie.  

Am. 1, 12.  
14. R zbunarea Mea împotriva Edomului 
o voi s vâr i prin mâna poporului Meu 
Israel ; el va lucra în Edom dup  mânia 
Mea i dup  urgia Mea i vor ti Edomi ii 
ce este r zbunarea Mea», zice Domnul 
Dumnezeu.  
15. A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
«Pentru c  Filistenii s-au purtat 

zbun tori i s-au r zbunat cu ur  în 
suflet i cu o ve nic  du nie de 
moarte,  

Is. 14, 2. Ier. 47, 1-2.  
16. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu 
: «Iat  Eu Îmi voi întinde mâna împotriva 
Filistenilor i voi pierde pe Cheretieni i 
restul locuitorilor de pe rmul m rii îl 
voi stârpi.  
17. Voi s vâr i împotriva lor cumplite 

zbun ri, pedepse grele, i vor ti c  Eu 
sunt Domnul, când voi s vâr i asupra lor 

zbunarea Mea».  
CAP. 26 
Proorocie pentru pustiirea Tirului. 
1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a 
lunii întâi, a fost cuvântul Domnului c tre 
mine :  
2. «Fiul omului, pentru c  Tirul face 
împotriva Ierusalimului : Aha ! Aha ! i 
zice : Iat  el - poarta popoarelor - este 

râmat ; acum alearg  la mine ; eu m  
umplu, iar el se pustie te,  
Is. 23, 1. Ier. 47, 4. Iez. 25, 3; 36, 2. Am. 1, 9. Luc. 10, 13.  
3. De aceea, a a zice Domnul Dumnezeu 
: Iat  sunt împotriva ta, Tirule, i voi 
ridica împotriva ta popoare multe, cum 

i ridic  marea valurile sale.  
Is. 8, 7. Am. 1, 10. Zah. 9, 4.  

4. Voi sf râma zidurile Tirului i 
turnurile lui le voi d râma ; voi m tura 
praful din el i-l voi face stânc  goal .  
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5. Loc de uscat mrejele va fi el la mare, 
pentru c  a zis acestea, gr ie te Domnul 
Dumnezeu, i va fi prada neamurilor.  
6. Iar fiicele lui, care sunt pe p mânt, vor 
fi  ucise  cu  sabia  i  vor  ti  c  Eu  sunt  
Domnul».  

Iez. 23, 49; 25, 7; 33, 29.  
7. C  a a zice Domnul Dumnezeu : «Iat  
Eu voi aduce împotriva Tirului de la 
miaz noapte pe Nabucodonosor, regele 
Babilonului,  regele  regilor,  cu  cai,  cu  
care i cu c re i, cu o tire i cu mul ime 
de neamuri.  

Is. 28, 7. Dan. 2, 37.  
8. Pe fiicele tale cele din câmpie el le va 
ucide cu sabia i va ridica împotriva ta 
turnuri de împresurare, va face val 
împrejurul t u i va pune împotriva ta 
scuturile.  
9. Spre zidurile tale va împinge berbecii 
de spart ziduri i turnurile tale le va 

râma cu topoarele.  
Iez. 4, 2; 21, 22.  

10. De mul imea cailor lui vei fi acoperit 
de  praf  i  de  zgomotul  c re ilor,  al  
carelor i al ro ilor se vor cutremura 
zidurile tale, când va intra el pe por ile 
tale, cum se intr  într-o cetate sf râmat .  
11. Cu copitele cailor s i va c lca el toate 
uli ele tale, pe poporul t u îl va ucide cu 
sabie, iar puternicele tale columne le va 

sturna la p mânt.  
12.  Vor  jefui  bog ia  ta  i  m rfurile  tale  
le vor fura, vor d râma zidurile tale i 
frumoasele tale case le vor strica, i 
pietrele tale i arborii t i i p mântul t u 
le vor arunca în ap .  
13. Voi curma zgomotul cântecelor tale i 
sunet de chitar  nu se va mai auzi la tine.  

Is. 24, 8. Ier. 7, 34; 16, 9. Apoc. 18, 22.  
14. Te voi face stânc  goal i loc de 
uscat mrejele vei fi ; nu vei mai fi zidit 
din nou, c ci Domnul a spus acestea», 
zice Domnul Dumnezeu.  

Iez. 26, 4.  

15. A a zice Domnul Dumnezeu Tirului : 
«De zgomotul c derii tale i de geam tul 

ni ilor t i, când se va face m celul în 
tine, nu se vor cutremura oare insulele ?  

Ier. 51, 52. Iez. 24, 21.  
16. To i st pânitorii m rii se vor cobori 
de pe tronurile lor, î i vor scoate 
purpurile i î i vor dezbr ca hainele lor 
cele brodate ; cu groaz  se vor îmbr ca, 
vor edea la p mânt i vor tremura f  
încetare i vor fi umili i din pricina ta.  

Iona 3, 6. Apoc. 18, 9.  
17. Vor ridica plângere împotriva ta i- i 
vor zice : «Cum ai pierit tu, cel locuit de 
st pânitorii m rilor, cetate vestit , care 
erai  tare  pe  mare  i  tu  i  locuitorii  t i,  
care aduceai groaz  asupra tuturor celor 
care locuiau pe uscat !  

Os. 9, 13.  
18. Acum, în ziua c derii tale, s-au 
cutremurat insulele ; insulele de pe mare 
sunt îngrozite de sfâr itul t u».  
19. C  a a zice Domnul Dumnezeu : 
«Când te voi face cetate pustie, asemenea 
cet ilor nelocuite, când voi ridica 
împotriva ta adâncul i te vor acoperi 
apele cele mari,  
20. Atunci te voi coborî cu cei ce se 
coboar  în mormânt, la poporul de 
odinioar i te voi a eza în adâncurile 

mântului, în pustiet i ve nice, cu cei 
ce  s-au dus  în  mormânt,  ca  s  nu mai  fii  
locuit i s  nu mai d inuie ti în ara celor 
vii.  

Ps. 142, 7. Iez. 28, 8; 31, 14; 32, 18.  
21. Groaz  te voi face i nu vei mai fi ; te 
vor  c uta  i  nu  te  vor  mai  g si  în  veci»,  
zice Domnul Dumnezeu.  
CAP. 27 
Negu toria Tirului i c derea lui. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. « i tu, fiul omului, ridic  plângere 
împotriva Tirului,  

Is. 23, 1. Am. 1, 9.  
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3. i zi c tre el : O, tu, cel ce e ti a ezat 
la marginea m rii i faci nego  cu 
popoarele a nenum rate insule, a a 
gr ie te  Domnul  Dumnezeu  :  Tirule,  tu  
zici : «Eu sunt o corabie de des vâr it  
frumuse e !»  

Iez. 28, 12.  
4. inutul t u este în largul m rii ; cei ce 
te-au zidit te-au f cut minunat de frumos.  

Iez. 28, 2.  
5. Toate acoperi urile cor biilor tale le-ai 

cut din chiparos de Senir i cedru de 
Liban s-a adus, ca s i fac ie catarge.  

Deut. 3, 9.  
6.  Vâslele  tale  s-au  f cut  de  stejar  din  
Vasan ; b ncile i le-au f cut din lemn de 
cim ir, împodobite cu filde  din insulele 
Chitim ;  

Fac. 10, 4, 15. Num. 24, 24. Is. 2, 13.  
7. Pânzele tale, din vison de Egipt brodat, 

i  slujeau  ca  steag.  Porfira  violet i  
stacojie din insulele Eli a alc tuiau 
acoper mântul t u.  

Fac. 10, 4.  
8. Locuitorii Sidonului i ai Arvadului 
erau vâsla ii t i ; i cei mai iscusi i ai t i, 
Tirule, erau cârmaci.  

Fac. 10, 15, 18.  
9. B trânii din Ghebal i me terii lui erau 
la tine, ca s i repare stric ciunile. Toate 
cor biile m rii i cor biile lor erau la 
tine, ca s  fac  nego ul t u.  

3 Reg. 5, 18. Ps. 82, 7.  
10. Per i, Lidieni i Libieni se aflau în 

tirea ta i erau oamenii t i de r zboi ; 
atârnau în tine scuturile i coifurile lor.  

Fac. 10, 13. Ier. 46, 9.  
11. Fiii Arvadului împreun  cu o tirea ta 
st teau împrejur pe zidurile tale i în 
turnurile tale se aflau oameni viteji ; 
ace tia î i atârnau tolbele sus pe zidurile 
tale i des vâr eau frumuse ea ta.  
12. Cei din Tarsis f ceau nego  cu tine 
pentru tot felul de bog ii i veneau la 
târgul t u cu argint, cu fier, cu cositor i 
plumb.  

13. Iavan, Tubal i Me ec f ceau nego  
cu tine, dând în schimb, pe m rfurile tale, 
suflete omene ti i vase de aram , în 
pie ele tale.  

Fac. 10, 2.  
14. Cei din casa Togarma aduceau la 
târgul t u cai i c ru e.  
15. Fiii lui Dedan f ceau nego  cu tine ; 
insule multe luau m rfurile tale i- i 
pl teau cu filde i abanos.  

Ier. 25, 23.  
16. Pentru mul imea m rfurilor tale f cea 
nego  cu tine Siria i venea la târgul t u 
cu smaralde, cu purpur , cu es turi alese, 
cu în sub ire, cu m rgean i cu rubine.  
17. Iuda i inuturile lui Israel f ceau 
nego  cu tine i pe m rfurile tale d deau 
grâu  de  Minit  i  turte,  miere,  ulei  i  
balsam.  
18.  Damascul  f cea  nego  cu  tine  i,  
pentru mul imea mult  de lucruri i 
pentru toate bun ile ce aveai tu din 
bel ug, î i aducea vin de Helbon i lân  
alb .  
19. Vedan i Iavan din Uzal î i pl teau pe 

rfurile tale fier lucrat ; casie i trestie 
mirositoare i se aduceau în schimb.  
20. Dedan f cea nego  cu tine cu p turi 
pentru pus pe cai.  
21. Arabia i toate c peteniile din Chedar 

ceau nego  cu tine ; miei, berbeci i api 
i d deau în schimb pentru m rfurile 

tale.  
Fac. 25, 13. Ier. 2, 10.  

22. Negu torii din eba i Rama f ceau 
nego  cu tine, dând în schimb tot felul de 
aromate alese, felurite pietre scumpe i 
aur, pentru m rfurile tale.  

Fac. 10, 7.  
23. Haran, Cane i Eden, negu torii din 

eba, Asiria i Chilmad f ceau nego  cu 
tine.  
24. Ace tia f ceau nego  cu tine cu haine 
scumpe, cu mantii de purpur  violet i 
brodat , stofe esute cu felurite culori, 
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funii împletite i tari, puse în l zi de 
cedru, aduse pe pie ele tale.  
25. Cor biile Tarsisului erau caravanele 
tale pentru nego ul t u i prin acestea ai 
ajuns tu bogat i foarte sl vit pe mare.  
26. Vâsla ii t i te-au f cut s  c tore ti 
pe apele cele mari, dar un vânt de la 

rit te va sf râma în mijlocul m rilor.  
Iez. 17, 10.  

27. Bog ia ta i m rfurile tale, cor bierii 
i cârmacii t i, cei ce dreg cr turile 

cor biilor, cei ce fac schimb de m rfuri 
cu tine, to i osta ii care se afl  în tine se 
vor pr bu i în inima m rilor în ziua 

derii tale.  
Apoc. 18, 17.  

28.  De  strig tul  cârmacilor  t i  se  vor  
cutremura împrejurimile.  
29. Se vor coborî din cor biile lor to i 
vâsla ii, cor bierii i to i cârmacii m rii 
vor sta pe uscat ;  
30. Vor plânge pentru tine cu mare glas, 
pres rându- i capetele lor cu cenu i 

lindu-se în pulbere ;  
Iona 3, 6. Apoc. 18, 9-10.  

31. Î i vor tunde pentru tine p rul pân  la 
piele, cu sac se vor îmbr ca i vor plânge 
dup  tine cu plângere mare de durerea 
inimii ;  

Ier. 16, 6; 48, 37.  
32. i în durerea lor vor cânta cântare de 
jale pentru tine i te vor baci a a : «Cine a 
fost ca Tirul, ca aceast  cetate d râmat  
în mare !»  
33. Când veneau m rfurile tale de pe 

ri, tu s turai popoare multe ; prin 
mul imea bog iei tale i prin nego ul t u 
îmbog eai pe regii p mântului ;  
34. Iar când ai fost sf râmat de m ri în 
adâncul apelor, m rfurile tale i tot ce se 
gr dea în tine au c zut împreun  cu 
tine.  
35. To i locuitorii insulelor s-au îngrozit 
de tine i regii lor s-au cutremurat i s-au 
schimbat la fa .  

Apoc. 18, 11.  
36. Negustorii popoarelor fluier  asupra 
ta.  Tu  ai  ajuns  o  groaz ,  e ti  nimicit  
pentru totdeauna !  

Iez. 28, 19.  
CAP. 28 
Proorocie împotriva Tirului i a 
Sidonului. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, spune celui ce domne te 
în Tir : A a zice Domnul Dumnezeu : 
Inima  ta  s-a  în at  i  a  zis  :  «Sunt  un  
dumnezeu i stau pe scaunul lui 
Dumnezeu în inima m rilor, dar tu, de i 
nu e ti Dumnezeu, ci om, î i închipui în 
inima ta c  e ti la fel cu Dumnezeu ;  

Is. 47, 10. Iez. 28, 6. Dan. 5, 20. Fapt. 12, 22.  
3. Iat , tu î i închipui c  e ti mai în elept 
decât Daniel i nu sunt taine ascunse 
pentru tine ;  

Dan. 1, 19-20; 4, 5.  
4. Prin în elepciunea ta i cu mintea ta i-
ai  agonisit  bog ie  i  ai  adunat  în  
vistieriile tale argint i aur ;  

Zah. 9, 3. Sir. 11, 16.  
5. Prin în elepciunea ta cea mare, prin 
ajutorul nego ului t u, i-ai sporit bog ia 
i mintea ta s-a îngâmfat cu bog ia ta ;  

6. De aceea, a a zice Domnul Dumnezeu 
: Pentru c  tu te-ai asem nat cu 
Dumnezeu,  

Iez. 28, 2.  
7. Iat , Eu voi aduce împotriva ta pe 
str inii cei mai r i din toate popoarele, i 
aceia î i vor scoate sabia împotriva 
frumoasei tale în elepciuni i vor întina 
str lucirea ta ;  

Iez. 26, 7; 30, 11; 31, 12; 32, 12.  
8. În mormânt te voi coborî i vei muri în 
inima m rilor de moartea celor uci i.  

Iez. 26, 20; 31, 16, 18; 32, 18.  
9. Spune-vei oare înaintea uciga ului t u 
: «Eu sunt un dumnezeu», când tu e ti un 
om în mâna celui care te ucide, iar nu 
Dumnezeu ?  
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10. Vei muri de mâna str inilor, de 
moartea celor net ia i împrejur, c ci Eu 
am spus aceasta», zice Domnul 
Dumnezeu.  
11. i a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
12. «Fiul omului, plânge pe regele Tirului 
i-i spune : A a zice Domnul Dumnezeu : 

Tu erai pecetea des vâr iri, deplin tatea 
în elepciunii i cununa frumuse ii.  

Iez. 12, 3; 27, 3.  
13. Tu te aflai în Eden, în gr dina lui 
Dumnezeu ; hainele tale erau împodobite 
cu tot felul de pietre scumpe : cu rubine, 
topaze i diamante, cu crisolit, onix i 
iaspis, cu safir, smarald, carbuncul i aur 
; toate erau preg tite i a ezate cu 
iscusin  în cuibule e i puse pe tine în 
ziua în care ai fost f cut.  

Fac. 13, 10. Iez. 31, 8. Apoc. 17, 4.  
14. Tu erai heruvimul pus ca s  ocrote ti 
; te a ezasem pe muntele cel sfânt al lui 
Dumnezeu, i umblai prin mijlocul 
pietrelor celor de foc.  
15. Fost-ai f  prihan  în c ile tale din 
ziua facerii tale i pân  s-a încuibat în 
tine nelegiuirea.  
16. Din pricina întinderii nego ului t u, 

untrul t u s-a umplut de nedreptate i ai 
tuit, i Eu te-am izgonit pe tine, 

heruvim ocrotitor, din pietrele cele 
scânteietoare i te-am aruncat din 
muntele lui Dumnezeu, ca pe un necurat.  
17. Din pricina frumuse ii tale s-a 
îngâmfat inima ta, i pentru trufia ta i-ai 
pierdut în elepciunea. De aceea te-am 
aruncat la p mânt i te voi da înaintea 
regilor spre batjocur .  

1 Cor. 4, 9.  
18. Prin mul imea nelegiuirilor tale, 

vâr ite în nego ul t u nedrept, i-ai 
pâng rit altarele tale ; i Eu voi scoate din 
mijlocul t u foc, care te va i mistui ; i te 
voi preface în cenu  pe p mânt înaintea 
ochilor tuturor celor ce te v d.  

Iov 22, 20. Iez. 20, 47.  
19. To i cei ce te cunosc între popoare se 
vor mira de tine, vei ajunge o groaz i în 
veci nu vei mai fi».  

Iez. 27, 36.  
20. Fost-a c tre mine cuvântul Domnului 
i mi-a zis :  

21. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre 
Sidon, prooroce te împotriva lui i spune 
:  

Ps. 75, 10. Is. 23, 4, 12.  
22. A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
Iat  Eu sunt împotriva ta, Sidoane ; M  
voi preasl vi în mijlocul t u i se va ti c  
Eu sunt Domnul, când te voi judeca i-Mi 
voi ar ta sfin enia Mea în mijlocul t u.  

Ie . 14, 18. Ps. 45, 10. Iez. 26, 6.  
23. Voi trimite împotriva ta cium i 

rsare de sânge pe uli ele tale i vor 
dea uci i în mijlocul t u de sabia care 

te va lovi din toate p ile, i vor ti to i 
 Eu sunt Domnul.  

24. i nu vei mai fi pentru casa lui Israel 
spin care r ne te i ciulin care sfâ ie 
printre cei ce o înconjoar i o ur sc, i 
vor ti to i c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeu».  

Num. 33, 55. Iez. 33, 29.  
25. A a zice Domnul Dumnezeu : «Când 
voi aduna casa lui Israel din mijlocul 
popoarelor unde este împr tiat i voi 
ar ta prin aceasta sfin enia Mea în ochii 
neamurilor i când va locui ea în 

mântul s u, pe care l-am dat robului 
Meu Iacov,  

Lev 11, 44.  
26. Ei vor locui acolo în siguran , î i vor 
face case, vor s di vii. Când voi face 
judec i asupra tuturor celor dimprejur 
care îi dispre uiesc, vor ti c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul lor».  

Am. 9, 14.  
CAP. 29 
Proorocie împotriva Egiptului. 
1. În ziua a dou sprezecea a lunii a zecea 
din anul al zecelea dup  robirea lui 
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Ioiachim, a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
2. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre 
Faraon, regele Egiptului, i prooroce te 
împotriva lui i a tot Egiptul,  

Is. 19, 1. Ier. 46, 2.  
3. i gr ie te i zi : A a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat  Eu sunt împotriva ta, 
Faraoane, rege al Egiptului, crocodilul 
cel mare, care stai lungit între râurile tale 
i zici : «Al meu este râul i eu l-am f cut 

pentru mine».  
Ps. 73, 13. Is. 27, 1. Iez. 32, 2.  

4. Eu îns  voi înfige cârligul în f lcile 
tale i de solzii t i voi lipi pe tii râurilor 
tale i te voi târî afar  din râurile tale, cu 
tot pe tele râurilor tale, care s-a lipit de 
solzii t i ;  

Ps. 31, 10. Is. 37, 29. Iez. 38, 4.  
5. i te voi arunca în pustiu pe tine i tot 
pe tele din râurile tale i vei c dea în 
câmpia goal i nu te vor lua, nici te vor 
ridica ; te voi da mâncare fiarelor 

mântului i p rilor cerului.  
Ier. 7, 33; 16, 4. Iez. 32, 4.  

6. i vor ti to i locuitorii Egiptului c  Eu 
sunt Domnul ; pentru c  ei au fost pentru 
casa lui Israel toiag de trestie.  

4 Reg. 18, 21. Is. 36, 6.  
7. Când ei te prindeau, tu te sf râmai în 
mâinile lor i tu le sfâ iai toat  mâna ; iar 
când ei se sprijineau de tine, tu te rupeai 
i le zdruncinai coapsele.  

8. De aceea, a a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Iat , Eu voi aduce împotriva 
ta sabie i voi nimici oamenii i vitele din 
tine ;  

Ier. 44, 30.  
9. i va ajunge p mântul Egiptului pustiu 
i  de ert  i  vor  afla  c  Eu  sunt  Domnul.  

Pentru c  el zice : «Al meu este râul i eu 
l-am f cut».  
10. De aceea, iat  Eu vin împotriva 
fluviilor tale i voi face p mântul 
Egiptului pustiu între pustiurile ce se 

întind de la Migdol pân  la Siena i pân  
în hotarele Etiopiei.  

Iez. 30, 6.  
11. Picior de om nu va trece prin el,  nici 
picior de vit  nu va trece prin el i nu va 
locui nimic în el patruzeci de ani.  

Iez. 32, 13.  
12. Voi face p mântul Egiptului o 
pustietate între rile pustiite ; i cet ile 
lui între cet ile pustiite vor fi pustii 
patruzeci de ani i pe Egipteni îi voi 
împr tia printre neamuri i-i voi risipi 
prin ri».  

Iez. 30, 23.  
13. A a zice Domnul Dumnezeu : «Dup  
trecerea celor patruzeci de ani, voi aduna 
pe Egipteni dintre neamurile printre care 
au fost împr tia i,  

Is. 19, 18. Ier. 46, 26.  
14. i voi aduce înapoi pe prin ii de 

zboi ai Egiptului i-i voi a eza iar i în 
ara Patros, în p mântul na terii lor, i 

vor fi acolo un regat slab.  
Fac. 10, 14. Ier. 44, 1.  

15. Va fi mai slab decât celelalte regate i 
nu se vor mai în a peste popoare ; îl voi 
mai mic ora, ca s  nu mai domneasc  
peste popoare ;  
16. i nu va mai fi de acum înainte pentru 
casa lui Israel pricin  de încredere, ci îi 
va aduce aminte de nelegiuirea ei, c  s-a 
dat de partea Egiptului, i vor cunoa te c  
Eu sunt Domnul».  

Plâng. 4, 17. Iez. 26, 6.  
17. În ziua întâi a lunii întâi din anul al 
dou zeci i aptelea de la robirea lui 
Ioiachim, a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
18. «Fiul omului, Nabucodonosor, regele 
Babilonului, i-a obosit o tirile sale 
printr-o munc  grea împotriva Tirului ; 
toate capetele s-au ple uvit i to i umerii 
sunt r ni i ; dar nici pentru el, nici pentru 

tirile lui nu este nici o r splat  de la Tir 
pentru lucrarea pe care a f cut-o 
împotriva lui.  
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4 Reg. 10, 30. Ps. 136, 8.  
19. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat , Eu dau lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, ara 
Egiptului, ca s  prade bog ia lui i s  
fac  jaf în el ; aceasta va fi r splata 

tirilor lui.  
20. Ca r splat  pentru lucrarea pe care a 

cut-o Tirului, Eu îi dau ara Egiptului, 
pentru c  acest lucru l-a f cut el pentru 
Mine, zice Domnul Dumnezeu.  

Is. 10, 5.  
21. În ziua aceea voi face s  creasc  
cornul casei lui Israel i ie- i voi 
deschide gura în mijlocul lor i vor ti c  
Eu sunt Domnul».  

Iez. 24, 27. Luc. 1, 69.  
CAP. 30 
Pr d asupra multor cet i. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, prooroce te i zi : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeu : Plânge i ! 
O, ce zi !  
3. C  se apropie ziua, se apropie ziua 
Domnului, ziua cea întunecat  ! Vine 
vremea neamurilor.  

Ioil 2, 2. Sof. 1, 14.  
4. Atunci se va duce sabia în Egipt i 
groaz  se va l i în Etiopia ; vor c dea în 
Egipt cei lovi i i bog iile lui se vor lua 
i vor fi d râmate temeliile lui.  

Is. 20, 3.  
5. Etiopia, Libia, Lidia, str ini de toate 
neamurile, Cub i fiii rii a ez mântului 
vor c dea împreun  cu ei de sabie.  
6.  A a  zice  Domnul  :  «Vor  c dea  
sprijinitorii Egiptului i îngâmfarea 
puterii lui se va pr bu i ; de la Migdol i 
pân  la Siena vor c dea în el de sabie ; 

a zice Domnul Dumnezeu.  
Iez. 29, 10.  

7. i va fi el pustiu între pustiuri i 
cet ile lor vor face parte dintre cet ile 
pustiite.  

8. i vor ti c  Eu sunt Domnul, când voi 
trimite foc asupra Egiptului i to i 
sprijinitorii lui vor fi zdrobi i.  

Iez. 29, 16.  
9. În ziua aceea vor merge vestitori de la 
Mine pe cor bii, ca s  îngrozeasc  pe 
Etiopienii cei f  de grij , i se va 
întinde groaza la ei, ca în ziua Egiptului, 

ci iat-o c  vine».  
Ie . 12, 29.  

10. A a zice Domnul Dumnezeu : «Voi 
pune cap t mul imii Egiptului prin mâna 
lui Nabucodonosor, regele Babilonului.  
11. El i, împreun  cu el, poporul lui, cel 
mai stra nic dintre popoare, vor fi adu i 
pentru pieirea acestei ri ; i î i vor 
scoate s biile lor împotriva Egiptului i 
vor umple ara de uci i.  

Iez. 28, 7; 31, 11.  
12. Fluviile lor le voi usca i voi da 

mântul în mâinile celor r i ; prin mâna 
str inilor voi pustii ara i tot ce este în 
ea. Eu, Domnul, am spus acestea».  

Is. 19, 5.  
13. A a zice Domnul Dumnezeu : 
«Pierde-voi  idolii  i  pe  dumnezeii  cei  
mincino i din Nof (Memfis). Nu va mai 
fi prin  în ara Egiptului i voi r spândi 
groaza în ara Egiptului.  

Zah. 13, 2.  
14. Voi pustii Patrosul i foc voi trimite 
asupra oanului i voi rosti judecat  
asupra lui No (Teba).  

Ier. 44, 1.  
15. V rsa-voi urgia Mea peste Sin, 
cetatea Egiptului i mul imea oamenilor 
din No o voi pierde.  

Ier. 46, 25. Os. 9, 6.  
16.  Voi  trimite  foc  asupra  Egiptului  ;  
cutremura-se-va Sin i No se va pr bu i, 
iar asupra Nofului vor n li vr jma ii în 
ziua cea mare.  
17. Tinerii din On i din Bubastis vor 

dea de sabie, iar ceilal i se vor duce în 
robie.  

Ie . 1, 11.  
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18. i în Tahpanhes se va întuneca ziua, 
când voi zdrobi acolo jugul Egiptului i 
se va curma puterea cea mândr  a lui. Un 
nor îl va acoperi i fiicele lui vor fi duse 
în robie.  

Is. 30, 4. Ier. 46, 14.  
19. A a voi face Eu judecat  împotriva 
Egiptului i vor ti c  Eu sunt Domnul».  

Ier. 1, 16.  
20. În anul al unsprezecelea, în luna întâi, 
în ziua a aptea a lunii, a fost cuvântul 
Domnului c tre mine :  
21. «Fiul omului, Eu am i zdrobit un 
bra  al  lui  Faraon,  regele  Egiptului,  i  
iat , nimeni nu l-a legat ca s  se vindece 
i nu l-a înf urat cu leg turi ca s  capete 

putere pentru a mânui sabia».  
Ier. 48, 25.  

22. De aceea, a a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat , Eu sunt împotriva lui 
Faraon, regele Egiptului, i voi zdrobi 
bra ele lui, pe cel s tos i pe cel 
zdrobit, încât sabia va c dea din mâinile 
lui.  
23. Voi împr tia pe Egipteni printre 
popoare i-i voi vântura prin ri.  

Iez. 29, 12.  
24. Iar bra ele regelui Babilonului le voi 
înt ri i-i voi da sabia Mea în mân , iar 
bra ele lui Faraon le voi zdrobi i el, r nit 
cumplit, va geme înaintea lui.  
25. Înt ri-voi bra ele regelui Babilonului, 
iar bra ele lui Faraon vor c dea f  
putere ; i vor ti c  Eu sunt Domnul 
când voi da sabia Mea în mâinile regelui 
Babilonului, i acesta o va întinde asupra 
Egiptului.  
26. Voi împr tia pe Egipteni printre 
neamuri ; îi voi risipi prin ri i vor ti c  
Eu sunt Domnul».  
CAP. 31 
Proorocie pentru pieirea Egiptului. 
1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a 
lunii a treia, a fost cuvântul Domnului 

tre mine :  

2. «Fiul omului, spune lui Faraon, regele 
Egiptului, i poporului lui : Cu cine te 
asemeni tu în m rirea ta ?  
3. Iat  Asiria era un cedru în Liban, cu 
ramuri frumoase, cu frunzi  umbros i cu 
trunchi înalt ; vârful lui se ridicase pân  
la nori.  

Ps. 36, 35. Iez. 17, 22; 32, 22. Dan. 4, 7, 17.  
4. Apele îl f cuser  s  creasc , adâncul îl 
ridicase i râurile acestuia înconjurau 
locul unde fusese s dit i trimiteau apele 
lor la to i arborii câmpului.  
5. De aceea în imea lui întrecuse pe to i 
arborii câmpului i avea pe dânsul mul i 

stari i ramurile lui se înmul iser  ; 
starii lui se f cuser  înal i, pentru c  

avuseser  ap  mult  la cre terea lor.  
Dan. 4, 8.  

6. În l starii lui î i împletiser  cuiburi tot 
felul de p ri de-ale cerului ; sub 
ramurile lui î i scoteau puii tot felul de 
fiare de ale p mântului, iar la umbra lui 
tr iau numeroase i felurite popoare.  

Dan. 4, 9.  
7. El era frumos prin în imea 
trunchiului s u, i prin lungimea 
ramurilor sale, c ci r cinile sale se 
aflau lâng  ni te ape mari.  
8. Cedrii din gr dina lui Dumnezeu nu-l 
umbreau, chiparo ii nu se puteau 
asem na cu crengile lui i castanii nu 
erau la m rime ca ramurile lui ; nici un 
copac din gr dina lui Dumnezeu nu se 
asem na cu el în frumuse e.  

Iez. 28, 13.  
9. Eu îl împodobisem cu mul imea 
ramurilor lui, încât to i arborii Edenului 
din gr dina lui Dumnezeu îl pizmuiau.  
10. De aceea, a a a zis Domnul 
Dumnezeu : Pentru c  s-a f cut înalt la 
statur i cre tetul lui i l-a în at pân  la 
nori i inima lui s-a îngâmfat cu în imea 
lui,  
11. De aceea l-am dat în mâna regelui 
neamurilor, i acesta s-a purtat cu el dup  
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utatea lui ; pentru nelegiuirea lui l-am 
lep dat.  

Iez. 30, 11.  
12. T iatu-l-au str inii cei mai r i dintre 
popoare i l-au pr lit peste mun i ; 
ramurile lui au c zut prin toate v ile, iar 

starii lui s-au frânt prin toate v unile 
mântului i de sub umbra lui au fugit 

toate popoarele p mântului i l-au p sit.  
Iez. 28, 7; 30, 11.  

13. Pe d râm turile lui s-au a ezat toate 
rile cerului i în l starii lui erau toate 

fiarele câmpului.  
Is. 18, 6.  

14. Aceasta s-a f cut pentru ca nici unul 
dintre arborii de pe lâng  ape s  nu se 
îngâmfe cu statura sa înalt i s  nu- i 
înal e vârful pân  la nori ; ca to i stejarii 
ce  se  adap  din  ape  s  nu  mai  vad  
în imea lor, c ci to i vor fi da i mor ii, 
în latura cea de dedesubt a p mântului, 
împreun  cu fiii oamenilor, care s-au 
coborât în mormânt.  

Ps. 33, 16; 62, 10; 81, 7; 142, 7. Iez. 26, 20.  
15. A a zice Domnul Dumnezeu : «În 
ziua aceea, când s-a coborât el în locuin a 
mor ilor, în semn de jale, am închis peste 
el adâncul ; am oprit râurile lui i apele 
cele mari au secat ; am întunecat Libanul 
pentru  el  i  to i  arborii  câmpului  s-au  
uscat din cauza lui.  

Is. 14, 11.  
16. La vuietul c derii lui am f cut s  se 
cutremure neamurile, când l-am pr bu it 
în locuin a mor ilor, la cei ce se 
coborâser  în mormânt, i s-au bucurat în 
latura cea de dedesubt to i arborii 
Edenului,  cei  mai  ale i  i  mai  buni  ai  
Libanului, to i cei ad pa i cu ap  ;  

Is. 14, 9. Iez. 28, 8; 32, 18.  
17. i ace tia s-au coborât cu el în 
locuin a mor ilor la cei uci i de sabie, 
care erau bra ul lui i tr iau în umbra lui, 
printre neamuri».  
18. Deci, cu care din arborii Edenului te-
ai asem nat tu în str lucire i m re ie ? 

Acum îns  la rând cu arborii Edenului vei 
fi pr bu it în adânc, vei z cea în mijlocul 
celor net ia i împrejur, cu cei uci i de 
sabie. Iat  pe Faraon i toat  mul imea 
supu ilor s i», zice Domnul.  

Iez. 28, 8.  
CAP. 32 
Plângere asupra Egiptului. 
1. În anul al doisprezecelea de la robirea 
lui Ioiachim, în luna a dou sprezecea, în 
ziua întâi a acestei luni, a fost c tre mine 
cuvântul Domnului i mi-a zis :  
2. «Fiul omului, ridic  plângere asupra 
lui Faraon, regele Egiptului, i spune-i : 
Leu al neamurilor, iat -te nimicit. Tu erai 
ca un crocodil în ape, tu suflai din n rile 
tale, tu tulburai apele cu picioarele tale i 
înt râtai valurile lor.  

Is. 5, 29. Ier. 49, 19. Iez. 29, 3.  
3.  A a  zice  Domnul  Dumnezeu  :  Cu  
putere voi arunca asupra ta mreaja Mea 
în adunarea a multor popoare i ele te vor 
târî afar  cu mreaja Mea.  

Iez. 12, 13; 17, 20.  
4. Te voi arunca pe uscat, în câmp 
deschis te voi arunca i se vor a eza pe 
tine toate p rile cerului i se vor s tura 
cu tine toate fiarele p mântului.  

Iez. 29, 5; 39, 4.  
5.  Voi  împ i  c rnurile  tale  pe  mun i  i  

ile le voi umple cu stârvul t u.  
6.  ara  în  care  îno i  tu  o  voi  umple  cu  
sângele t u pân  în mun i i v unile lor 
vor fi umplute cu tine.  
7. Când te vei stinge, voi acoperi cerurile 
i stelele lor le voi întuneca ; soarele îl 

voi  acoperi  cu  nor  i  luna  nu  va  mai  
lumina cu lumina sa.  
Is. 13, 10. Ioil 2, 10; 3, 4; 4, 15. Mat. 24, 29. Marc. 13, 24. 

Luc. 21, 25.  
8. Toate stelele care lumineaz  pe cer le 
voi întuneca deasupra ta i asupra rii 
tale voi aduce negur , zice Domnul 
Dumnezeu.  
9. Voi umple de tulburare inima multor 
popoare, când voi vesti c derea ta la 
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popoarele de prin rile pe care tu nu le-ai 
cunoscut.  

Ie . 15, 14.  
10. Voi umple prin tine de groaz  multe 
popoare i regii lor se vor cutremura de 
fric  prin tine, când voi flutura sabia Mea 
înaintea  lor,  i  în  orice  clip  va  tremura  
fiecare pentru sufletul s u în ziua c derii 
tale.  

Ier. 4, 9.  
11. C ci a a zice Domnul Dumnezeu : 
Sabia regelui Babilonului va veni asupra 
ta ;  
12. Cu sabia r zboinicilor voi face s  
cad  mul imea supu ilor t i ; ace tia sunt 
cei mai cruzi dintre popoare, vor zdrobi 
mândria Egiptului, i toat  mul imea 
poporului lui va pieri.  

Iez. 28, 7.  
13. Voi nimici toate vie uitoarele din 
apele  tale  cele  mari  i  mai  mult  nu le  va  
mai tulbura picior de om, nici copit  de 
dobitoc nu le va tulbura.  

Iez. 29, 11.  
14. Atunci voi potoli apele ; voi face s  
curg  ca untdelemnul fluviile lui, zice 
Domnul Dumnezeu.  
15. Când voi face din ara Egiptului un 
pustiu, când ara va fi jefuit  de tot ce are 
i când voi lovi pe to i cei ce tr iesc în ea, 

atunci vor ti c  Eu sunt Domnul.  
Iez. 30, 8; 33, 29.  

16. Iat  cântarea de jale pe care o vor 
striga fiicele neamurilor. Ele o vor striga 
asupra Egiptului i asupra întregului s u 
popor. Ele vor striga aceast  cântare de 
jale», zice Domnul Dumnezeu.  
17. În anul al doisprezecelea, în ziua a 
cincisprezecea a lunii întâi, a fost 
cuvântul Domnului c tre mine :  
18. «Fiul omului, plângi pentru mul imea 
poporului Egiptului i f -o s  coboare, ea 
i fiicele neamurilor str lucite, în 

adâncurile p mântului, cu cei ce s-au 
coborât în mormânt.  

Is. 14, 9. Iez. 26, 20; 28, 8; 31, 16.  

19. Pe cine întreci tu ! Coboar -te i zaci 
cu cei net ia i împrejur !  

Is. 14, 11.  
20. Aceia au c zut printre cei uci i de 
sabie ; i el este dat sabiei ; târâ i-l pe el 
i toate mul imile lui !  

21. În mijlocul locuin ei mor ilor se va 
vorbi de el i de cei ce-l sprijineau, cei 
mai vesti i dintre eroi ; aceia au c zut i 
zac printre cei net ia i împrejur, r pu i de 
sabie.  

Is. 14, 10.  
22. Acolo este Asiria i oamenii ei de 

zboi, împrejurul mormântului ei, to i 
uci i, c zu i sub sabie.  

Iez. 31, 3.  
23. Mormintele lor sunt a ezate chiar în 
fundul adâncului i armata ei împrejurul 
mormântului ei ; to i uci i, c zu i sub 
sabie, ei care împr tiau groaza în 

mântul celor vii.  
Is. 14, 15.  

24. Acolo este Elam cu toat  armata lui 
împrejurul mormântului s u ; to i uci i, 

zu i sub sabie i net ia i împrejur s-au 
coborât în adâncuri, ei care împr tiaser  
groaz  pe p mântul celor vii, iar acum î i 
poart  ru inea cu cei ce s-au coborât în 
mormânt.  

Fac. 10, 22. Ier. 49, 34.  
25. În mijlocul uci ilor l-am culcat 
împreun  cu toat  mul imea oamenilor 
lui i mormintele lor sunt împrejurul lui ; 
to i ace ti net ia i împrejur sunt uci i de 
sabie ; i dup  cum au împr tiat groaz  
pe p mântul celor vii, a a î i poart  
ru inea lor al turi de cei ce s-au coborât 
în mormânt i sunt a eza i printre cei 
uci i.  

Is. 14, 15. Iez. 32, 18.  
26. Acolo sunt Me ec i Tubal cu toat  
mul imea lor de popor i mormintele lor 
sunt împrejurul lor ; to i ace ti net ia i 
împrejur au murit de sabie, pentru c  au 
împr tiat groaz  pe p mântul celor vii.  
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27. Nu trebuia oare s  zac i ei printre 
vitejii c zu i dintre cei net ia i împrejur, 
care cu armele lor de r zboi s-au coborât 
în locuin a mor ilor i s biile lor i le-au 
pus sub cap i f delegea lor a r mas pe 
oasele lor, pentru c  ei, ca ni te puternici, 
au fost o spaim  pe p mântul celor vii ?  
28. i tu, Faraoane, vei fi zdrobit în 
mijlocul celor net ia i împrejur i vei 

cea împreun  cu cei uci i de sabie.  
29. Acolo sunt Edom i regii lui i toate 

peteniile lui, care cu toat  vitejia lor au 
fost a eza i printre cei c zu i de sabie i 
zac cu cei net ia i împrejur, care s-au 
coborât în mormânt.  
30. Acolo sunt st pânitorii de la 
miaz noapte i to i Sidonienii, care s-au 
coborât acolo cu cei uci i i, fiind ru ina i 
în puternicia lor cu care au împr tiat 
groaz , zac cu cei net ia i împrejur, care 
au fost uci i cu sabia i î i poart  ru inea 
cu cei coborâ i în mormânt.  
31. Faraon îi va vedea i se va mângâia la 
vederea acestei întregi mul imi, ucis  de 
sabie Faraon i toat  armata lui, zice 
Domnul.  
32. C ci voi împr tia frica Mea peste 

mântul celor vii i Faraon cu toat  
mul imea lui va fi pus printre cei net ia i 
împrejur cu cei c zu i de sabie, zice 
Domnul Dumnezeu.  
CAP. 33 
Dreg toria proorocilor. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, roste te cuvânt c tre fiii 
poporului t u i le spune : De voi aduce 
sabie  asupra  unei  ri  i  poporul  rii  
aceleia va lua din mijlocul s u un om i îl 
va pune str jer,  

4 Reg. 9, 17.  
3. i el, v zând sabia venind împotriva 

rii, va trâmbi a din trâmbi i va vesti 
poporul ;  

4. De va auzi cineva sunetul trâmbi ei, 
dar nu se va p zi, când va veni sabia i-l 
va prinde, sângele aceluia va fi asupra 
capului s u.  
5. Pentru c  a auzit glasul trâmbi ei i nu 
s-a p zit, sângele lui va fi asupra lui ; iar 
cel ce se va p zi î i va sc pa via a sa.  
6. Dac  îns  str jerul a v zut sabia 
venind  i  nu  a  sunat  din  trâmbi i  
poporul n-a fost vestit i va veni sabia i 
va ridica via a cuiva, acela a fost r pit 
pentru p catele lui, dar sângele lui îl voi 
cere din mâna str jerului.  
7.  i  pe  tine,  fiul  omului,  te-am  pus  Eu  
str jer casei lui Israel i tu vei auzi cuvânt 
din gura Mea i îl vei vesti din partea 
Mea.  

Is. 58, 1. Iez. 3, 17. Evr. 13, 17. Apoc. 3, 2.  
8. Când Eu voi zice p tosului : 
«P tosule, vei muri», i tu nu-i vei gr i 
nimic, ca s  veste ti pe p tos s  se 
abat  de la calea lui, atunci p tosul 
acela va muri pentru p catele sale, iar 
sângele lui îl voi cere din mâna ta.  

Iez. 24, 8. Fapt. 18, 6.  
9. Iar dac  tu ai vestit pe p tos s  se 
abat  de la calea lui i s  se întoarc  de la 
ea, i el nu s-a ab tut de la calea lui, 
atunci el va muri pentru p catele lui, iar 
tu i-ai sc pat via a.  

Fapt. 20, 26. 1 Tim. 4, 16.  
10. i tu, fiul omului, spune casei lui 
Israel : Voi zice i a a : «Nelegiuirile 
noastre i p catele noastre sunt asupra 
noastr i ne stingem în ele ; cum vom 
putea dar s  tr im ?»  

Ps. 37, 4; 89, 8-9.  
11. Spune-le : Precum este adev rat c  
Eu sunt viu, tot a a este de adev rat c  Eu 
nu voiesc moartea p tosului, ci ca 

tosul s  se întoarc  de la calea sa i 
 fie viu. Întoarce i-v , întoarce i-v  de 

la c ile voastre cele rele ! Pentru ce s  
muri i voi, casa lui Israel ?  
2 Reg. 14, 14. Iez. 18, 23, 32. Ag. 1, 5. Zah. 1, 4. 2 Petr. 3, 

9. 1 Tim. 2, 4.  
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12. i tu, fiul omului, spune fiilor 
poporului t u : Dreptatea dreptului nu-l 
va sc pa în ziua p tuirii lui i 
nelegiuitul nu va c dea pentru nelegiuirea 
sa în ziua întoarcerii sale de la 
nelegiuirea  sa,  precum  nici  dreptul  în  
ziua p tuirii sale nu va putea r mâne cu 
via  pentru dreptatea sa.  

Iez. 18, 21-24. În el. 1, 13.  
13. Când voi zice dreptului c  va fi viu, 
iar el se va încrede în dreptatea sa i va 
face nedreptate, atunci nu se va mai 
pomeni toat  dreptatea lui, ci el va muri 
pentru tot r ul pe care l-a f cut.  

1 Cor. 10, 12.  
14. i când voi zice p tosului : «Vei 
muri», dar el se va întoarce de la p catele 
sale i va face judecat i dreptate,  

Fapt. 26, 20.  
15. Dac  acest p tos va înapoia 

logul, pentru cele r pite va desp gubi, 
va umbla dup  legile vie ii, nef când 
nimic r u, atunci el va fi viu i nu va 
muri.  

Ie . 22, 26. Deut. 24, 13.  
16. Nici unul din p catele sale, pe care le-
a f cut, nu i se vor pomeni i, pentru c  a 
început a face dreptate i judecat , va fi 
viu.  

Is. 43, 25. Ier. 31, 34.  
17. Fiii poporului t u zic : «Calea 
Domnului nu este dreapt  !» Dar 
nedreapt  este calea lor.  

Is. 58, 2. Iez. 18, 25.  
18. Dac  dreptul se va abate de la 
dreptatea sa i va începe s  fac  
nelegiuire, va muri pentru aceasta.  
19. De asemenea, dac  nelegiuitul s-a 
întors de la nelegiuirea sa i a început s  
fac  judecat i dreptate, pentru aceasta 
el va tr i.  
20. Voi îns  zice i : «Calea Domnului 
este nedreapt ». Eu v  voi judeca pe voi, 
casa lui Israel, i voi judeca pe fiecare 
dup  purt rile lui».  

Ps. 61, 11. Pild. 24, 12. Ier. 32, 19. Iez. 18, 25, 30. Mat. 
16, 27. Rom. 2, 6.  

21. În anul al doisprezecelea dup  robirea 
noastr , în ziua a cincea a lunii a zecea, a 
venit la mine unul din cei sc pa i din 
Ierusalim i mi-a spus : «Cetatea este 

râmat  !»  
4 Reg. 25, 4. Iez. 24, 26-27.  

22.  Mâna  Domnului  a  fost  peste  mine,  
seara, înc  înainte de a veni acest fugar ; 
iar diminea a, când a venit acesta la mine, 
Domnul îmi deschisese gura i nu mai 
eram mut, ei mi se deschisese gura.  

Iez. 24, 27.  
23. i a fost cuvântul Domnului c tre 
mine i mi-a zis :  
24. Fiul omului, cei ce tr iesc în locurile 
pustiite din ara lui Israel zic : «Avraam a 
fost unul i a primit în st pânire ara 
aceasta, iar noi suntem mul i ; deci nou  
ne este dat  în st pânire ara aceasta.  

Is. 51, 2. Rom. 4, 13.  
25. De aceea spune-le : «A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Voi mânca i 
mâncare cu sânge ; v  ridica i ochii spre 
idolii vo tri i v rsa i sânge i apoi voi i 

 st pâni i ara ?  
Deut. 12, 23.  

26. Voi v  rezema i pe sabia voastr , 
face i tic lo ii, v  pâng ri i femeile unii 
altora i apoi voi i s  st pâni i ara ?  

Iez. 22, 11.  
27. Iat  ce s  le spui : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Precum este 
adev rat c  Eu sunt viu, tot a a de 
adev rat este c  cei ce locuiesc în locurile 
pustiite vor c dea de sabie ; iar cel ce se 
afl  în câmp, pe acela îl voi da fiarelor 
spre mâncare, iar cei din cet i i din 
pe teri vor muri de cium .  

Am. 9, 3.  
28. i voi face din ar  un pustiu i o 
singur tate, trufia puterii ei va înceta, i 
mun ii lui Israel se vor pustii, încât nici 
un trec tor nu va mai trece prin ei.  
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29. i vor cunoa te c  Eu sunt Domnul, 
când voi face ara pustietatea pustiet ilor 
pentru toate tic lo iile pe care le-au f cut 
ei.  

Iez. 26, 6; 28, 24; 32, 15.  
30. Iar despre tine, fiul omului, fiii 
poporului t u gr iesc pe la ziduri i pe la 

ile caselor i zice unul c tre altul i 
frate c tre frate : «Merge i de vede i ce 
cuvânt a ie it de la Domnul !»  
31. i ei vin la tine, ca la o adunare de 
petrecere ; poporul Meu se a az  înaintea 
ta i ascult  cuvintele tale. Dar nu le 
împline te ; c ci ei cu gura lor fac din 
acestea o petrecere, iar inima lor e târât  
dup  poftele lor.  

Is. 42, 20; 53, 1. Mat. 15, 8; 21, 30. Marc. 4, 16. Luc. 8, 
13.  

32. Iat  c  tu e ti pentru ei un cânt re  
pl cut, cu glas frumos i care cânt  bine 
din instrumentul s u ; ei ascult  cuvintele 
tale, dar nimeni nu le împline te,  

2 Paral. 36, 16.  
33. Iar când aceste lucruri vor veni, i iat  

 ele vin, atunci vor ti c  în mijlocul lor 
era un prooroc».  
CAP. 34 

storii necredincio i i f duin a 
storului bun. 

1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, prooroce te împotriva 
storilor lui Israel, prooroce te i le 

spune : A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
Vai de p storii lui Israel, care s-au 

storit pe ei în i ! P storii nu trebuia ei 
oare s  p storeasc  turma ?  

Zah. 11, 17. Ioan 10, 8.  
3. Dar voi a i mâncat gr simea i cu lâna 
v-a i îmbr cat ; oile cele grase le-a i 
junghiat, iar turma n-a i p scut-o.  

Ier. 23, 1. Zah. 11, 16-17.  
4.  Pe  cele  slabe  nu  le-a i  înt rit  ;  oaia  
bolnav  n-a i lecuit-o i pe cea r nit  n-

i legat-o ; pe cea r cit  n-a i întors-o 

i pe cea pierdut  n-a i c utat-o, ci le-a i 
st pânit cu asprime i cruzime.  

Mat. 18, 12. 1 Petr. 5, 3.  
5. i ele, neavând p stor, s-au risipit i, 
risipindu-se, au ajuns mâncarea tuturor 
fiarelor câmpului.  

Is. 53, 6. Ier. 50, 6. Mat. 9, 36; 10, 6; 15, 24. Marc. 6, 34. 
1 Petr. 2, 25.  

6. De aceea r cesc oile Mele prin to i 
mun ii i pe tot dealul înalt ; împr tiatu-
s-au oile Mele peste toat  fa a p mântului 
i nimeni nu îngrije te de ele i nimeni nu 

le caut .  
7. De aceea, asculta i p stori, cuvântul 
Domnului :  
8. Precum este adev rat c  Eu sunt viu, 
zice Domnul Dumnezeu, tot a a este de 
adev rat c  voi face dreptate ; pentru c  
oile Mele au fost l sate prad i f  

stor, oile Mele au ajuns mâncarea 
tuturor fiarelor câmpului, iar p storii Mei 
n-au purtat grij  de oile Mele, ci p storii 
s-au p scut pe ei în i i oile Mele nu le-
au p scut.  
9. De aceea asculta i, p stori, cuvântul 
Domnului.  
10. Asa zice Domnul Dumnezeu : Iat  Eu 
vin la p stori ; le voi cere înapoi oile 
Mele  din  mâna  lor  i  îi  voi  împiedica  s  
nu mai pasc  oile Mele i nu se vor mai 
pa te p storii pe ei în i i voi smulge 
oile Mele din gura lor i ele nu vor mai fi 
pentru ei o prad  de sfâ iat.  

Iez. 3, 18; 33, 8.  
11. C ci a a zice Domnul Dumnezeu : 
Iat  Eu  Însumi  voi  purta  grij  de  oile  
Mele i le voi cerceta.  

Zah. 13, 7. Ioan 19, 11-12, 14.  
12. Cum cerceteaz  p storul turma sa în 
ziua când se afl  în mijlocul turmei sale 
risipite, a a voi cerceta i Eu oile Mele i 
le voi aduna din toate locurile, unde au 
fost ele risipite în ziua cea ce oas i 
întunecat .  

Ier. 23, 4. Sof. 3, 20. Luc. 15, 4.  
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13. Le voi face s  ias  din mijlocul 
popoarelor, le voi aduna din diferite ri 
i le voi aduce în ara lor i le voi pa te 

prin mun ii lui Israel, pe lâng  cursurile 
de ap i prin toate locurile de locuit ale 

rii acesteia.  
Ps. 64, 14. Ier. 50, 7. Sof. 3, 13.  

14. Le voi pa te în p une bun i staulul 
va  fi  pe  mun ii  cei  înal i  ai  lui  Israel  ;  
acolo se vor odihni ele, în staul bun i vor 
pa te în p une gras  în mun ii lui Israel.  

Ps. 22, 1-2.  
15. Eu voi pa te oile Mele i Eu le voi 
odihni, zice Domnul Dumnezeu.  
16. Oaia pierdut i r cit  o voi întoarce 
la staul, pe cea r nit  o voi lega i pe cea 
bolnav  o  voi  înt ri,  iar  pe  cea  gras i  
tare o voi p zi i voi p stori cu dreptate.  

Mat. 10, 6; 15, 24. Luc. 15, 4.  
17. Iar despre voi, oile Mele, a a zice 
Domnul Dumnezeu : Iat  voi face 
judecat  între oaie i oaie, între berbec i 
ap.  

Mat. 25, 32.  
18.  Oare  nu  v  ajunge  c  pa te i  în  

une bun , iar ce r mâne c lca i cu 
picioarele voastre i c  be i ap  curat , iar 
pe cea care r mâne o tulbura i cu 
picioarele voastre,  

Ier. 50, 11.  
19. Asa c  oile Mele sunt nevoite s  se 
hr neasc  cu ceea ce este c lcat de 
picioarele voastre i s  bea ceea ce este 
tulburat de picioarele voastre ?»  
20. De aceea a a le zice Domnul 
Dumnezeu : «Iat  Eu Însumi voi face 
judecat  între oaia gras i oaia slab .  
21. Deoarece voi izbi i cu um rul, cu 
oldul i cu coarnele voastre, împunge i 

pe toate oile boln vicioase, pân  când le 
scoate i afar ,  
22.  Eu  voi  veni  s  scap  oile  Mele,  ca  s  
nu mai fie prad i voi judeca între oaie i 
oaie.  

23. Voi pune peste ele un singur p stor, 
care le va pa te ; voi pune pe robul Meu 
David ; el le va pa te i el va fi p storul 
lor.  
Ps. 22, 1. Is. 40, 11. Ier. 23, 5. Iez. 37, 24. Zah. 11, 7. Luc. 

24, 27. Ioan 1, 45; 10, 11. Fapt. 26, 6. Evr. 13, 20.  
24. Iar Eu, Domnul, le voi fi Dumnezeu, 
iar robul Meu David va fi prin  între ei. 
Eu, Domnul, am gr it acestea.  

Ier. 30, 9.  
25. Voi încheia cu acela leg mântul p cii 
i voi dep rta din ar  fiarele s lbatice, 

încât oile Mele s  tr iasc  în siguran  în 
pustiu i s  doarm  în p dure.  

Is. 54, 10. Iez. 37, 26. Os. 2, 20.  
26. Voi d rui lor i împrejurimilor 
muntelui Meu binecuvântare i ploaie le 
voi  trimite  la  vreme  ;  ploi  de  
binecuvântare vor fi acestea.  

Ioil 2, 23.  
27. Pomul din câmp î i va da rodul s u i 

mântul î i va da roadele sale i oile 
Mele vor fi în siguran  pe p mântul lor 
i vor ti c  Eu sunt Domnul, când voi 

sf râma c tu ele jugului lor i le voi 
sc pa din mâinile celor ce le-au robit.  

Ps. 67, 10-11. Is. 32, 18.  
28. Nu vor mai fi ele prad  popoarelor i 
fiarele câmpului nu le vor mai sfâ ia ; ele 
vor tr i în siguran i nimeni nu le va 
mai tulbura.  

Ier. 46, 27.  
29. Voi face acolo s dire vestit i nu vor 
mai pieri de foame pe p mânt, nici nu vor 
mai suferi ocar  de la popoare.  

Is. 4, 2; 11, 1.  
30. i vor ti c  Eu, Domnul Dumnezeul 
lor, sunt cu ele, iar ele, casa lui Israel, 
sunt poporul Meu, zice Domnul 
Dumnezeu.  
31. i voi, oile Mele, sunte i turma pe 
care o pasc, iar Eu sunt Dumnezeul 
vostru, zice Domnul Dumnezeu.  

Ps. 99, 2. Iez. 36, 37. Ioan 10, 11.  
CAP. 35 
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Proorocie împotriva Edomului. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre 
muntele Seir i prooroce te împotriva lui,  

Iez. 25, 8. Am. 1, 11. Avd. 1, 10.  
3. i spune-i : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Iat  Eu sunt împotriva ta, 
munte Seir, i-Mi voi întinde mâna 
împotriva  ta  i  te  voi  face  pustiu  i  
nelocuit.  

Is. 31, 3.  
4. Cet ile tale le voi preface în ruine i tu 
însu i vei fi pustiit i vei ti c  Eu sunt 
Domnul ;  

Iez. 7, 27.  
5. Fiindc  ai du nie ve nic i ai dat 
pe fiii lui Israel în mâna sabiei în timpul 
necredin ei lor, în vremea pieirii 
des vâr ite,  

Ps. 136, 7. Iez. 21, 29. Am. 1, 11.  
6. De aceea, precum este adev rat c  Eu 
sunt viu, zice Domnul Dumnezeu, tot a a 
este de adev rat c  te voi umple de sânge 
i sângele te va urm ri ; i pentru c  tu n-

ai urât v rsarea de sânge, de aceea 
sângele te va i urm ri.  
7. Voi face muntele Seir o singur tate i 
un pustiu ; voi nimici pe oricine str bate 
ara.  

8. i voi umple în imile lui de uci ii lui. 
Pe dealurile tale, în v ile tale i în toate 

unile tale vor c dea r pu i de sabie.  
9. Te voi face pustiu ve nic i în cet ile 
tale nu vor mai tr i oameni, i ve i ti c  
Eu sunt Domnul.  

Mal. 1, 3-5.  
10. De vreme ce tu ai zis :  «Aceste dou  
popoare i aceste dou ri vor fi ale mele 
i le voi st pâni», cu toate c  Domnul era 

acolo,  
Ps. 82, 12.  

11. De aceea precum este adev rat c  Eu 
sunt viu, zice Domnul Dumnezeu, tot a a 
este de adev rat c  M  voi purta cu tine 
dup  m sura urii tale i a pizmei tale, pe 

care le-ai ar tat c tre ele, i M  voi face 
cunoscut lor, când te voi judeca.  

Iez. 7, 27.  
12. Atunci vei ti c  Eu, Domnul, am 
auzit toate hulele tale pe care le-ai rostit 
împotriva mun ilor lui Israel, zicând : «S-
au pustiit i ne sunt da i nou  spre 
mâncare !»  

Avd. 1, 12.  
13. Auzit-am c  v-a i l udat înaintea Mea 
cu limba voastr i a i înmul it vorbele 
voastre împotriva Mea.  
14. A a zice Domnul Dumnezeu : Când 
tot p mântul se va bucura, pe tine te voi 
face pustiu.  
15. Cum te-ai bucurat tu, c  partea casei 
lui Israel s-a pustiit, a a voi face i cu tine 
: pustiit vei fi, munte Seir, i împreun  cu 
tine i tot Edomul i vor ti c  Eu sunt 
Domnul».  

Avd. 1, 15.  
CAP. 36 

duin a mântuirii lui Israel. 
1. « i tu, fiul omului, prooroce te asupra 
mun ilor lui Israel i spune : «Mun ii lui 
Israel, asculta i cuvântul Domnului.  

Iez. 6, 2.  
2. A a zice Domnul Dumnezeu : 
Deoarece vr jma ul gr ie te despre voi i 
zice : «Aha, i în imile cele ve nice au 
ajuns mo tenirea noastr »,  

Iez. 25, 3; 26, 2. Avd. 1, 12.  
3. De aceea prooroce te i spune : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeu : Pentru c  

 pustiesc, i anume pentru c  v  
pustiesc i v  înghit din toate p ile, ca 

 ajunge i mo tenirea celorlalte popoare 
i a i ajuns clevetirea i ocara oamenilor,  

4. De aceea, mun i ai lui Israel, asculta i 
cuvântul Domnului Dumnezeu : A a 
gr ie te Domnul Dumnezeu c tre mun i 
i dealuri., c tre v i i vâlcele, c tre 

ruinele pustii i c tre cet ile p site, 
care au ajuns prad i ocar  celorlalte 
popoare de primprejur ;  
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5. De aceea, a a zice Domnul Dumnezeu 
: În focul zelului Meu am rostit cuvânt 
împotriva celorlalte popoare i împotriva 
întregului Edom, care au socotit ara Mea 
ca mo tenire a lor, i s-au bucurat din 
toat  inima lor i cu tot dispre ul 
sufletului lor, ca s -i jefuiasc  roadele.  
6. De aceea roste te proorocie asupra rii 
lui Israel i spune mun ilor i dealurilor, 

ilor i vâlcelelor : A a zice Domnul 
Dumnezeu : Iat  Eu am rostit aceasta în 
zelul urgiei Mele, pentru c  voi purta i 
asupra voastr  ocara neamurilor.  

Ioil 2, 18.  
7. De aceea, a a zice Domnul Dumnezeu 
: Ridicatu-Mi-am mâna cu jur mânt, c  
popoarele care sunt împrejurul vostru vor 
purta ele singure ru inea lor.  
8. Iar voi, mun ii lui Israel, ve i întinde 
ramurile voastre i ve i aduce roadele 
voastre  poporului  Meu  Israel  ;  c  se  
apropie venirea lui.  

Ier. 21, 4-5.  
9. C ci iat  Eu M  întorc spre voi i ve i 
fi lucra i i sem na i.  

Zah. 8, 12; 10, 8.  
10. i voi a eza pe voi mul ime de 
oameni, toat  casa lui Israel. Cet ile vor 
fi locuite i ruinele zidite din nou.  
11.  Voi  înmul i  la  voi  oamenii  i  
dobitoacele ; se vor pr si acestea i se vor 
înmul i i  v  voi face s  fi i  locui i,  ca i  
mai  înainte  i  v  voi  face  bine  mai  mult  
decât alt  dat i ve i ti c  Eu sunt 
Domnul.  

Deut. 30, 3-5.  
12. Voi aduce pe voi oameni, pe poporul 
Meu Israel i ei te vor st pâni pe tine, 
ar , i tu vei fi mo tenirea lor i nu-i vei 

mai lipsi de copiii lor».  
13. A a zice Domnul Dumnezeu : 
«Pentru c  se zice despre voi : «Tu e ti o 
rar  care m nânci oameni i lipse ti 
neamul t u de copiii s i»,  

Lev 26, 38.  

14. De aceea nu vei mai mânca pe 
oameni i pe poporul t u nu-l vei mai 
lipsi de copiii s i, zice Domnul 
Dumnezeu.  
15. i nu vei mai auzi batjocuri de la 
popoare i hul  de la neamuri nu vei mai 
purta pe obrazul t u ; pe poporul t u de 
acum înainte nu-l vei mai lipsi de capii», 
zice Domnul Dumnezeu.  

Is. 25, 8.  
16. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

17.  «Fiul  omului,  când  casa  lui  Israel  
tr ia în ara sa, au pâng rit-o cu purtarea 
lor i cu faptele lor ; c ile lor erau 
înaintea fe ei Mele ca necur enia femeii 
în timpul regulei ei ;  

Is. 64, 5.  
18. Eu am v rsat asupra lor mânia Mea 
pentru sângele pe care l-au v rsat în ar  
i pentru c  au întinat-o cu idolii lor.  

19. I-am risipit printre neamuri i au fost 
împr tia i prin rile str ine ; dup  
purt rile lor i dup  faptele lor i-am 
judecat.  

Iez. 20, 23; 22, 15.  
20. i au mers la neamurile la care s-au 
dus i au necinstit numele Meu cel sfânt, 
încât se zicea despre ei : «Acesta este 
poporul Domnului, care a ie it din ara 
sa».  

2 Reg. 12, 14. Is. 52, 5. Rom. 2, 24.  
21. Am luat aminte la numele Meu cel 
sfânt, pe care l-a necinstit casa lui Israel 
printre popoarele la care s-a dus.  

Num. 14, 16-17.  
22. i de aceea spune casei lui Israel : 

a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
Aceasta o fac nu pentru voi, casa lui 
Israel, ci pentru numele Meu cel sfânt pe 
care l-a i necinstit voi printre neamurile 
la care a i mers.  

Deut. 9, 6. Iez. 36, 32.  
23. Voi sfin i numele Meu cel mare care 
a fost necinstit la neamurile printre care l-

i necinstit voi, i vor ti neamurile c  
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Eu sunt Domnul, zice Domnul 
Dumnezeu, când M  voi sfin i în voi, 
înaintea ochilor lor.  

Iez. 39, 27. Mat. 6, 9. Rom. 2, 24. 1 Tim. 6, 1.  
24. De aceea v  voi scoate dintre neamuri 
i din toate rile v  voi aduna i v  voi 

aduce în p mântul vostru.  
25.  i  v  voi  stropi  cu  ap  curat i  v  
ve i cur i de toate întin ciunile voastre i 
de to i idolii vo tri v  voi cur i.  

Is. 44, 3. Zah. 13, 1. Evr. 10, 22.  
26. V  voi da inim  nou i duh nou v  
voi da ; voi lua din trupul vostru inima 
cea de piatr i v  voi da inim  de carne.  

Ier. 32, 39. Iez. 11, 19. Os. 6, 2. Ioil 3, 1. Fapt. 2, 17.  
27. Pune-voi în untrul vostru Duhul Meu 
i voi face ca s  umbla i dup  legile Mele 
i s  p zi i i s  urma i rânduielile Mele.  

Is. 59, 21.  
28. Ve i locui în ara pe care am dat-o 

rin ilor vo tri i ve i fi poporul Meu i 
Eu voi fi Dumnezeul vostru.  

Iez. 11, 20; 14, 11; 37, 23.  
29. V  voi sc pa de toate necur iile 
voastre i voi chema pâinea i o voi 
înmul i i nu v  voi l sa s  suferi i de 
foame.  

Ps. 31, 1-2. Os. 2, 23-24. Zah. 9, 17.  
30. Voi înmul i fructele în pom i roadele 
în  câmp,  ca  s  nu  mai  suferi i  de  acum  
înainte ocara neamurilor din pricina 
foametei.  
31. Atunci v  ve i aduce aminte de 
purt rile voastre cele rele i de faptele 
voastre  care  n-au  fost  bune  i  v  ve i  
scârbi de voi în iv  pentru nelegiuirile 
voastre i pentru tic lo iile voastre.  

Lev 26, 40. Iez. 6, 9; 16, 61.  
32. tiut s  v  fie,  c  nu pentru voi,  zice 
Domnul Dumnezeu, voi face aceasta. 
Ro i i v  ru ina i de c ile voastre, casa 
lui Israel !»  

Iez. 36, 22.  
33. A a zice Domnul Dumnezeu : «În 
ziua aceea, când v  voi cur i de toate 

delegile voastre i voi face s  fie 

cet ile locuite, când a ez rile d râmate 
vor fi iar i zidite,  
34. i p mântul cel pustiit, care în ochii 
oric rui trec tor era o pustietate, va fi 
lucrat,  

Is. 61, 4.  
35. Atunci se va zice : «Acest p mânt, 
alt  dat  pustiit, s-a f cut ca gr dina 
Edenului i cet ile acestea pustiite i 

râmate sunt iar i înt rituri locuite».  
Is. 51, 3.  

36. i neamurile care vor r mâne 
împrejurul vostru, vor ti c  Eu, Domnul, 
zidesc din nou cele ruinate i s desc cele 
pustiite. Eu, Domnul, am zis i fac».  

Iez. 17, 24.  
37. A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
«Iat  înc i pentru aceasta voi l sa casa 
lui Israel s  M  caute ; îi voi înmul i pe 
oamenii s i ca pe o turm .  

Iez. 14, 3; 20, 3; 34, 31.  
38. Cum sunt de multe oile de jertf  în 
Ierusalim, în timpul s rb torilor, a a vor 
fi pline de oameni cet ile pustiite, i vor 
ti c  Eu sunt Domnul».  

Mih. 2, 12.  
CAP. 37 
Vedenia oaselor uscate. Alc tuirea din 
nou a trupului i învierea mor ilor. 
1. Fost-a mâna Domnului peste mine i 
m-a dus Domnul cu Duhul i m-a a ezat 
în mijlocul unui câmp plin de oase 
omene ti,  

Iez. 1, 3.  
2. i m-a purtat împrejurul lor ; dar iat  
oasele acestea erau foarte multe pe fa a 

mântului i uscate de tot.  
3. i mi-a zis Domnul : «Fiul omului, vor 
învia, oasele acestea ?» Iar eu am zis : 
«Dumnezeule, numai Tu tii aceasta».  

Iov 19, 26. Is. 26, 19. Dan. 12, 2.  
4. Domnul îns  mi-a zis : «Prooroce te 
asupra oaselor acestora i le spune : Oase 
uscate, asculta i cuvântul Domnului !  

Luc. 7, 14. Ioan 5, 28-29; 11, 22-25.  
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5. A a gr ie te Domnul Dumnezeu 
oaselor acestora : Iat  Eu voi face s  intre 
în voi duh i ve i învia.  

Fac. 2, 17.  
6. Voi pune pe voi vine i carne va cre te 
pe voi ; v  voi acoperi cu piele, voi face 

 intre în voi duh i ve i învia i ve i ti 
 Eu sunt Domnul».  

7.  Proorocit-am  deci  cum  mi  se  
poruncise. i când am proorocit, iat  s-a 

cut un vuiet i o mi care i oasele au 
început s  se apropie, fiecare os la 
încheietura sa.  
8. i am privit i eu i iat  erau pe ele 
vine i crescuse carne i pielea le 
acoperea pe deasupra, iar duh nu era în 
ele.  

Iov 19, 26.  
9. Atunci mi-a zis Domnul : «Fiul 
omului, prooroce te duhului, prooroce te 
i spune duhului : A a gr ie te Domnul 

Dumnezeu : Duhule, vino din cele patru 
vânturi i sufl  peste mor ii ace tia i vor 
învia !»  
10.  Deci  am  proorocit  eu,  cum  mi  se  
poruncise, i a intrat în ei duhul i au, 
înviat i mul ime mult  foarte de oameni 
s-au ridicat pe picioarele lor.  
11. i mi-a zis iar i Domnul : «Fiul 
omului, oasele acestea sunt toat  casa lui 
Israel. Iat  ei zic : «S-au uscat oasele 
noastre i n dejdea noastr  a pierit ; 
suntem smul i din r cin ».  

Plâng. 4, 8. Ioan 11, 39.  
12. De aceea prooroce te i le spune : 

a gr ie te Domnul Dumnezeu : Iat , 
Eu voi deschide mormintele voastre i v  
voi scoate pe voi, poporul Meu, din 
mormintele voastre i v  voi duce în ara 
lui Israel.  
13. Astfel ve i ti c  Eu sunt Domnul, 
când voi deschide mormintele voastre i 

 voi scoate pe voi, poporul Meu, din 
mormintele voastre.  

Zah. 12, 10.  

14. i voi pune în voi Duhul Meu i ve i 
învia i v  voi a eza în ara voastr i ve i 
ti c  Eu, Domnul, am zis aceasta i am 
cut», zice Domnul.  

Iez. 17, 24.  
15. Fost-a iar i c tre mine cuvântul 
Domnului i mi-a zis :  
16. «Iar tu, fiul omului, ia- i un toiag i 
scrie pe el : «Lui Iuda i fiilor lui Israel, 
care sunt uni i cu el». i s  mai iei un 
toiag i s  scrii pe el : «Lui Iosif». Acesta 
este toiagul lui Efraim i a toat  casa lui 
Israel, care este unit  cu el.  

Iez. 4, 1.  
17. Apoi s  le apropii unul de altul încât 
ele s  fie în mâna ta ca un singur toiag.  
18. Iar când te vor întreba fiii poporului 

u : «Nu ne vei t lm ci oare i nou  ce 
înseamn  ceea ce ai în mân  ?  
19. Tu s  le spui : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Iat  Eu voi lua toiagul lui 
Iosif, care este în mâna lui Efraim i a 
semin iilor lui Israel unite cu el i le voi 
împreuna cu toiagul lui Iuda i voi face 
din ele un singur toiag i vor fi în mâna 
Mea una.  
20. Când îns  amândou  toiegele pe care 
vei scrie vor fi în mâna ta înaintea ochilor 
lor,  
21.  Atunci  s  le  spui  :  A a  gr ie te  
Domnul Dumnezeu : Iat , Eu voi lua pe 
fiii lui Israel din mijlocul neamurilor, 
printre care se afl , îi voi aduna din toate 

ile i-i voi aduce în ara lor ;  
Is. 11, 12.  

22.  Iar  în  ara  aceasta,  pe  mun ii  lui  
Israel, îi voi face un singur neam i un 
singur rege va fi peste to i ; nu vor mai fi 
dou  neamuri i în viitor nu se vor mai 
împ i în dou  regate ;  

Ioan 10, 16.  
23. Nu se vor mai pâng ri cu idolii lor, cu 
urâciunile lor i cu toate p catele lor. i 
voi izb vi de toate f delegile pe care le-
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au s vâr it, îi voi cur i i vor fi poporul 
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.  

Ier. 7, 23. Iez. 36, 28.  
24. Iar robul Meu David va fi rege peste 
ei i p storul lor al tuturor, i ei se vor 
purta dup  cum cer poruncile Mele i 
legile Mele le vor p zi i le vor împlini.  
Is. 40, 11. Ier. 23, 5; 30, 9. Iez. 34, 23. Luc. 24, 27. Ioan 1, 

45; 10, 11. Fapt. 26, 6.  
25. Vor locui ara pe care am dat-o Eu 
robului Meu Iacov, unde au tr it p rin ii 
lor ; acolo vor locui ei i copiii lor în veci 
;  iar  robul  Meu David  va  fi  peste  ei  rege  
în veac.  

Dan. 9, 24. Ioan 12, 34.  
26. Voi încheia cu ei un leg mânt al 

cii, leg mânt ve nic voi avea cu ei. Voi 
pune rânduial  la ei, îi voi înmul i i voi 

eza în mijlocul lor loca ul Meu pe veci.  
Ps. 88, 3-4. Iez. 34, 25.  

27. Fi-va loca ul Meu la ei i voi fi 
Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.  

Lev 26, 11-12. Iez. 11, 20. Zah. 2, 14. 1 Cor. 6, 16.  
28. Atunci vor ti popoarele c  Eu sunt 
Domnul Care sfin te pe Israel, când 
loca ul Meu va fi ve nic în mijlocul lor».  
CAP. 38 
Proorocie împotriva lui Gog i Magog. 
1. Fost-a cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

2. «Fiul omului, întoarce- i fa a spre Gog 
din  ara  lui  Magog,  regele  lui  Ro ,  al  lui  
Me ec i al lui Tubal ; prooroce te 
împotriva lor,  

Apoc. 20, 7.  
3. i spune : A a gr ie te Domnul 
Dumnezeu : Iat , Eu sunt împotriva ta, 
Gog, rege al lui Ro i al lui Me ec i al 
lui Tubal !  

Iez. 39, 1.  
4. Te voi prinde, voi pune z bale în 

lcile tale i te voi scoate pe tine i toat  
tirea ta, caii i to i c re ii str lucit 

îmbr ca i, ceat  mare cu plato e i cu 
scuturi, to i înarma i cu s bii ;  

4 Reg. 19, 28. Iez. 29, 4.  

5. i cu ei voi scoate pe Per i, pe 
Etiopieni i pe Libieni, to i cu scuturi i 
coifuri ;  
6. i pe Gomer cu toate o tirile lui ; casa 
lui Togarma din hotarele de la 
miaz noapte, cu toate o tirile lui i voi 
mai scoate i alte multe popoare cu tine.  

Fac. 10, 2-3.  
7. G te te-te i fii gata, tu ai toat  
mul imea ta strâns  împrejurul t u, i fii 

petenia lor.  
8. Dup  zile multe tu vei primi porunci. 
În  anii  de  pe  urm  vei  veni  în  ara  
izb vit  de sabie, ai c rei locuitori au fost 
aduna i dintr-o mul ime de popoare, în 
mun ii  lui  Israel,  care  au  fost  mult  timp  
pustii i. De când au fost desp i de 
celelalte popoare, ei locuiesc to i în 
siguran .  

Is. 24, 22.  
9.  i  tu  te  vei  ridica,  cum  se  ridic  
furtuna  i  te  vei  duce  ca  norul,  ca  s  
acoperi ara, tu i toat  oastea ta i multe 
popoare împreun  cu tine.  

Iez. 38, 16.  
10. A a zice Domnul Dumnezeu : În ziua 
aceea î i vor veni gânduri în mintea ta i 
vei face planuri rele,  
11. i vei zice : «M  voi ridica împotriva 
unei ri f  ap rare, voi merge 
împotriva oamenilor pa nici care tr iesc 
în siguran , c ci aceia to i tr iesc în 
cet i f  ziduri i n-au nici por i, nici 

voare,  
12. Ca s  fac jaf i s  iau prad , punând 
mâna  pe  ruinele  locuite  din  nou  i  pe  
poporul cel adunat din mijlocul 
neamurilor, care cre te turme i strânge 
averi i care locuie te în mijlocul 

mântului».  
13. eba, Dedan i negustorii Tarsisului 
cu  to i  puii  de  lei  ai  lor  vor  zice  :  «Ai  
venit tu oare ca s  faci jaf, ai adunat 
taberile tale, ca s  faci prad , s  iei argint 
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i  aur,  s  ridici  dobitoace  i  avere  i  s  
apuci prad  mare ?»  
14. De aceea, roste te proorocie, fiul 
omului, i spune lui Gog : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Nu este a a oare c  
în ziua când poporul Meu Israel va tr i în 
siguran , tu vei porni la drum ?  
15. i vei pleca de la locul t u, din 
hotarele de la miaz noapte, tu i multe 
popoare împreun  cu tine, to i c ri pe 
cai, tab  mare i o tire nenum rat  ?  
16. i te vei ridica împotriva poporului 
Meu, împotriva lui Israel, ca un nor care 
acoper  p mântul ; aceasta va fi în zilele 
cele de pe urm  când te voi aduce 
împotriva rii Mele, ca popoarele s  M  
cunoasc  pe Mine, când Eu voi fi ar tat 
sfin enia Mea înaintea ochilor lor, asupra 
ta, o, Gog !  

Iez. 38, 9.  
17. A a zice Domnul Dumnezeu : «Nu 

ti tu, oare, acela i despre care am gr it 
Eu în zilele cele de demult prin robii Mei, 
proorocii lui Israel, care au proorocit în 
vremurile acelea c  te voi aduce 
împotriva lor ?  
18. i în ziua aceea, când Gog va veni 
împotriva rii lui Israel, zice Domnul 
Dumnezeu, mânia Mea se va aprinde pe 
fa a Mea.  
19. i în zelul Meu, în v paia urgiei Mele 
am zis : Cu adev rat în ziua aceea va fi 
un mare cutremur în ara lui Israel.  

Mat. 24, 29. Luc. 21, 26.  
20. Atunci vor tremura înaintea Mea 
pe tii m rii i p rile cerului, fiarele 
câmpului i toate târâtoarele care se 
târ sc pe p mânt i to i oamenii care sunt 
pe fa a p mântului ; i se vor pr bu i 
mun ii, stâncile se vor d râma i toate 
zidurile vor c dea la p mânt.  

Apoc. 6, 14.  
21. Prin to i mun ii Mei voi chema sabia 
împotriva lui, zice Domnul Dumnezeu ; 

sabia fiec rui om va fi împotriva fratelui 
u.  

Is. 19, 2. Ag. 2, 22. Marc. 13, 12.  
22. i îl voi pedepsi cu cium i v rsare 
de sânge ; voi v rsa asupra lui i a 
taberilor lui i asupra multor popoare care 
sunt cu el, ploaie potopitoare i grindin  
de piatr , foc i pucioas  ;  

Iez. 11, 10. Apoc. 20, 9.  
23. Voi ar ta slava Mea i sfin enia Mea 
i M  voi ar ta înaintea ochilor multor 

popoare i vor ti c  Eu sunt Domnul».  
CAP. 39 
Urmarea proorociei contra lui Gog i 
Magog. 
1. «Iar tu, fiul omului, roste te proorocie 
împotriva lui Gog i spune : A a gr ie te 
Domnul Dumnezeu : Iat , Eu sunt 
împotriva ta, Gog, prin ul lui Ro , al lui 
Me ec i al lui Tubal !  

Iez. 38, 3. Apoc. 20, 7.  
2. Te voi ademeni i te voi trage, te voi 
scoate din hotarele de la miaz noapte i 
te voi aduce în mun ii lui Israel.  
3. Acolo voi scoate aurul t u din mâna 
stâng  a ta i voi arunca s ge ile tale din 
mâna dreapt  a ta.  

Os. 2, 20.  
4. C dea-vei în mun ii lui Israel, tu i 
toate o tile tale i popoarele cele ce sunt 
cu  tine  ;  i  te  voi  da  spre  mâncare  la  tot  
felul de p ri de prad i fiarelor 
câmpului.  

Iez. 29, 5; 32, 4.  
5. C dea-vei în câmp deschis, c ci Eu am 
spus acestea», zice Domnul Dumnezeu.  
6. « i voi trimite foc în p mântul lui 
Magog i asupra locuitorilor insulelor, 
care tr iesc f  grij i vor ti c  Eu sunt 
Domnul.  

Apoc. 20, 7-9.  
7. Voi ar ta numele Meu cel sfânt 
poporului Meu Israel i nu voi mai l sa 
de acum s  se necinsteasc  sfânt numele 
Meu i vor ti neamurile c  Eu sunt 
Domnul cel sfânt în Israel.  
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Is. 45, 17. Iez. 38, 23.  
8. Iat , aceasta va veni i se va împlini, 
zice Domnul Dumnezeu ; aceasta este 
ziua aceea de care am gr it Eu.  
9. Atunci locuitorii cet ilor lui Israel vor 
ie i i vor aprinde foc, vor arde armele, 
scuturile, pavezele, arcurile, s ge ile ; 

ncile i suli ele ; apte ani le vor arde.  
Is. 9, 4.  

10. Nu vor aduce lemne din câmp, nici nu 
vor t ia din p dure, ci vor arde numai 
arme ; vor jefui pe jefuitorii lor i vor 
pr da pe pr torii lor, zice Domnul 
Dumnezeu.  
11. În ziua aceea voi da lui Gog loc de 
mormânt, în Israel, valea trec torilor, la 

rit de Marea Moart i mormântul 
acela va împiedica pe trec tori ; acolo vor 
îngropa pe Gog i toat  tab ra lui i vor 
numi valea aceea Valea taberei lui Gog.  
12. apte luni îi va îngropa casa lui 
Israel, ca s  cure e ara.  
13. Tot poporul rii îi va îngropa i va fi 
vestit  la ei ziua în care M  voi preasl vi, 
zice Domnul Dumnezeu ;  
14. Apoi se vor ridica oameni care s  
cutreiere necontenit ara i cu ajutorul 
trec torilor s  îngroape pe cei ce au 

mas pe fa a p mântului, ca s  cure e 
ara ; iar dup  trecerea a apte luni, vor 

începe s  fac  cercet ri.  
15.  i  când  cineva  din  cei  ce  cutreier  
ara va vedea os de om, va pune semn 

lâng  el pân  ce groparii îl vor îngropa în 
Valea taberei lui Gog.  
16. Numele cet ii va fi Hamona 
(cimitir). i a a vor cur i ei ara».  
17. «A a zice Domnul Dumnezeu : Iar tu, 
fiul omului, spune la tot felul de p ri i 
tuturor fiarelor câmpului : «Aduna i-v i 
merge i din toate p ile, aduna i-v  la 
jertfa Mea, pe care o voi junghia Eu 
pentru voi, la jertfa cea mare din mun ii 

lui Israel i ve i mânca acolo carne i ve i 
bea sânge.  

Is. 34, 3. În el. 1, 7. Apoc. 19, 17.  
18.  Carnea  r zboinicilor  o  ve i  mânca  i  
ve i bea sângele c peteniilor p mântului, 
al berbecilor, al mieilor, al apilor, al 
vi eilor  i  al  tuturor  celor  îngr i  din  
Vasan ;  

Is. 34, 6.  
19. Ve i mânca gr sime pân  v  ve i 

tura i ve i bea sânge pân  v  ve i 
îmb ta din jertfa Mea, pe care o voi 
junghia pentru voi.  
20. i v  ve i s tura la masa Mea de cai i 
de c re i, de r zboinici i de tot felul de 
osta i, zice Domnul Dumnezeu.  
21. Voi ar ta slava Mea între neamuri, i 
toate neamurile vor vedea judecata Mea, 
pe care o voi s vâr i Eu, i mâna Mea, pe 
care o voi pune asupra lor.  

Ps. 45, 10.  
22. Atunci va ti casa lui Israel c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul lor, din ziua de 
ast zi înainte.  
23. Popoarele de asemenea vor cunoa te 

 neamul  lui  Israel  a  fost  dus  în  robie  
pentru nedreptatea lui ; pentru c  ei s-au 
purtat cu necredincio ie înaintea Mea, am 
ascuns Eu fa a i i-am dat pe mâna 
vr jma ilor lor i au c zut ei cu to ii de 
sabie ;  

Ier. 50, 7.  
24. Pentru necur iile lor i pentru 

delegile lor am f cut Eu aceasta cu ei 
i Mi-am ascuns Eu fa a de la dân ii.  

25. De aceea a a zice Domnul Dumnezeu 
: Acum voi întoarce prizonierii lui Iacov, 

 voi îndura de toat  casa lui Israel i 
voi fi zelos pentru numele Meu cel sfânt.  

Ps. 73, 22. Ier. 31, 23; 33, 7, 25. Iez. 16, 53.  
26. Ei vor uita ocara lor i toate 
nelegiuirile lor pe care le-au f cut 
înaintea Mea, când vor tr i în ara lor în 
siguran i nimeni nu-i va tulbura.  
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27. Când îi voi întoarce dintre popoare i-
i voi aduna dintre rile vr jma ilor lor i-
Mi voi ar ta în ei sfin enia Mea înaintea 
ochilor a multor neamuri.  

Ier. 32, 37.  
28. Atunci vor ti c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul lor, când, dup  ce i-am risipit 
printre popoare, iar i îi voi aduna în ara 
lor i nu voi mai l sa acolo nici unul din 
ei.  
29. i nu voi mai ascunde de ei fa a Mea 
pentru c  voi rev rsa duhul Meu asupra 
casei lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.  

Is. 44, 3. Ioil 3, 1. Zah. 12, 10.  
CAP. 40 
Vedenia zidirii templului. 
1. În anul al dou zeci i cincilea dup  
robirea noastr , la începutul anului, în 
ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani 
dup  d râmarea cet ii Ierusalimului, 
tocmai în ziua aceea a fost mâna 
Domnului peste mine i m-a dus în ara 
lui Israel.  

4 Reg. 25, 4. Iez. 1, 2-3.  
2. Dar am fost dus acolo în ni te vedenii 
dumnezeie ti  i  am  fost  a ezat  pe  un  
munte foarte înalt. Pe acest munte, pe 
partea lui de miaz zi, era un fel de ziduri 
de cetate.  

Ps. 47, 2. Mat. 4, 8. Apoc. 21, 10.  
3. Am fost dus acolo i iat  era un om, a 

rui înf are era ca înf area aramei 
str lucitoare, el avea în mân  o sfoar  de 
in i o pr jin  de m surat i st tea la 
poart .  

Iez. 44, 1. Am. 7, 7. Zah. 2, 5. Apoc. 21, 15-17.  
4. Omul acela mi-a zis : «Fiul omului, 
prive te cu ochii t i, ascult  cu urechile 
tale i ia aminte la toate câte am s i ar t, 

ci de aceea ai fost tu adus aici, ca s i 
ar t acestea. S  veste ti casei lui Israel tot 
ce vei vedea».  

Iez. 43, 10; 44, 5.  
5. Iat , un zid înconjura templul pe 
dinafar  de jur împrejur i în mâna 
omului aceluia era o pr jin  de m surat, 

lung  de  ase  co i,  socotind  cotul  cât  
lungimea mâinii de la cot în jos, cu palm  
cu tot. Omul acela a m surat zidul i era 
gros de o pr jin i înalt tot de o pr jin .  
6. Apoi a mers la poarta cea cu fa a spre 

rit, se urc  pe cele apte trepte ale ei 
i g si terasa ei lat  de o pr jin i terasa 

cea din untru lat  tot de o pr jin .  
Iez. 43, 1.  

7. Fiecare din od ile laterale avea 
lungimea de o pr jin i l imea tot de o 
pr jin , iar tinda dintre od i era de cinci 
co i.  
8. Apoi a m surat pridvorul por ii 
din untru, i era de o pr jin .  
9. Iar pridvorul cel lalt a avut la 

sur toare opt co i i stâlpii câte doi 
co i. Acest pridvor era la poart , în untru, 
spre templu.  
10. Od i de paz  la por ile dinspre r rit 
erau trei de o parte i trei de cealalt  parte 
; tustrele aveau aceea i m sur i aceea i 

sur  aveau i stâlpii de o parte i de 
cealalt .  
11. A m surat apoi deschiz tura por ii i 
a g sit zece co i l ime i treisprezece 
co i lungime.  
12. Dinaintea od ilor de paz  era o prisp  
de un cot i la cele de dincolo o prisp  tot 
de un cot. Od ile de dincoace aveau ase 
co i i tot ase co i aveau i od ile de 
dincolo.  
13. Apoi a m surat el fa a por ii, de la 
acoperi ul unei camere pân  la acoperi ul 
celeilalte, dou zeci i cinci de co i în 

ime. U ile camerelor erau fa  în fa .  
14. La m surarea pridvorului a m surat 
dou zeci de co i ; dinaintea pridvorului 
era o curte, în fa a por ii.  
15. De la fa a de dinafar  a por ii pân  la 
fa a ei din untru erau cincizeci de co i.  
16. Od ile de paz  aveau ferestre cu 
gratii ; asemenea ferestre erau i printre 
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stâlpi, spre poart  de jur împrejur. Iar pe 
stâlpi erau s pate ramuri de finic.  

3 Reg. 6, 4. Iez. 41, 26.  
17. Apoi m-a dus omul acela în curtea 
cea din afar i iat  acolo erau camere i 
împrejurul cur ii era f cut caldarâm de 
piatr . Pe acel caldarâm erau treizeci de 
camere.  
18. Caldarâmul acesta era pe laturile 
por ii, e r spunzând lungimii lor. Acest 
caldarâm era mai jos.  
19. A m surat apoi l imea, de la poarta 
de jos pân  la marginea de afar  a cur ii 

untrice, o sut  de co i.  
20. Apoi m-a dus spre miaz noapte i 
iat , era i acolo o poart  la curtea cea de 
la margine, care d dea spre miaz noapte 
i a m surat cl direa por ii cât e de lung  
i de lat  ;  

21. Camerele de pe laturile ei i prispele 
ei, trei de o parte i trei de alta, stâlpii ei 
erau de m sura celor de la poarta cea 
dinspre r rit ; lungimea cl dirii por ii, 
cincizeci de co i i l imea, dou zeci i 
cinci de co i.  
22. Ferestrele ei, prispele ei i palmierii 
ei erau ca i la poarta care d dea spre 

rit ; la ea duc apte trepte i înaintea 
ei are pridvor.  
23. Dinaintea ei, în curtea cea din untru, 
este o poart  care d  spre miaz noapte, ca 
i cea care d  spre r rit. i a m surat de 

la poarta cur ii de la margine pân  la 
poarta cur ii din untru i a g sit o sut  de 
co i.  
24. Dup  aceea m-a dus spre miaz zi, 
unde era poarta de miaz zi ; i a m surat-
o  pe  ea,  stâlpii  i  pridvorul  ;  i  aveau  
aceea i m sur .  
25. Ferestrele camerelor i ale pridvorului 
erau la fel cu ferestrele cl dirilor 
celorlalte dou  por i ; lungimea era de 
cincizeci de co i i l imea de dou zeci i 
cinci de co i.  

26. Scara dinaintea ei era cu apte trepte 
i avea înaintea ei pridvor ; i palmierii 

de podoab  erau unul pe un stâlp i altul 
pe alt stâlp de la intrare.  
27. i în fa a ei se afla poarta cur ii celei 
din untru. A m surat de la poarta de 
miaz zi pân  la poarta cur ii celei 
din untru o sut  de co i.  
28. Apoi m-a dus pe poarta de miaz zi în 
curtea  cea  din untru  ;  i  a  m surat  el  
poarta cea dinspre miaz zi i a g sit 
aceea i m sur .  
29. Camerele ei de pe laturi, stâlpii ei i 
pridvorul ei aveau aceea i m sur . 
Împrejur, la camere i la pridvor avea 
ferestre ; lungimea era de cincizeci de 
co i i l imea de dou zeci i cinci de 
coji.  
30. Împrejur avea coridor lung de 
dou zeci i cinci de co i i lat de cinci.  
31. Spre curtea cea de la margine, avea i 
pridvor ; pe stâlpii ei erau palmieri s pa i, 
iar scara dinaintea ei era cu opt trepte.  
32. Apoi m-a dus la poarta cea dinspre 

rit a cur ii celei din untru i a 
surat-o i a g sit aceea i m sur .  

33. Camerele ei cele de pe laturi, stâlpii 
ei i pridvorul ei erau de aceea i m sur . 
Împrejur avea ferestre la camere i la 
pridvor. Lungimea ei era de cincizeci de 
co i i l imea de dou zeci i cinci de 
co i.  
34. Pridvorul ei era spre curtea cea de la 
margine i avea palmieri s pa i pe stâlpii 
ei de o parte i de alta a intr rii ; iar scara 
ei avea opt trepte.  
35. Dup  aceea m-a dus la poarta cea 
dinspre miaz noapte i a m surat-o i a 

sit aceea i m sur .  
36. Ea avea camere pe de l turi, stâlpi, 
pridvor  i  ferestre  pe  din  afar  ;  în  
lungime avea cincizeci de coli, iar în 

ime dou zeci i cinci de coli.  
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37. Pridvorul ei era spre curtea cea de la 
margine i palmieri avea i pe unul i pe 
altul din stâlpii de la intrare ; iar scara ei 
avea opt trepte.  
38. Mai era o camer  care se deschidea 
spre pridvorul por ii ; acolo se sp la jertfa 
arderii de tot.  
39. Iar în pridvorul por ii erau dou  mese 
de o parte a intr rii i dou  mese de 
cealalt  parte, pe care se t iau jertfele 
arderii de tot, jertfele pentru p cat i 
jertfele pentru vin .  
40. Pe latura din afar  a pridvorului, spre 

rit, aproape de intrarea por ii celei 
dinspre miaz noapte, se aflau dou  mese 
i pe cealalt  latur  a pridvorului, spre 

apus, se aflau iar dou  mese.  
41. A adar erau patru mese de o parte i 
patru mese de cealalt  parte ; în total opt 
mese, pe care se t iau jertfele.  
42. Patru mese, pentru preg tirea 
arderilor de tot, erau de piatr  cioplit , 
lungi de un cot i jum tate i late de un 
cot i jum tate i înalte de un cot. Pe ele 
se puneau uneltele de junghiat, arderile 
de tot i jertfele celelalte.  
43. Pe margine, de jur împrejur mesele 
aveau un pervaz din ele, înalt de un lat de 
mân  ; iar deasupra meselor era 
acoper mântul, ca s  le apere de ploaie i 
de c ldur .  
44. În curtea cea din untru, în partea din 
afar  a cl dirilor por ilor, erau dou  
camere pentru cânt re i : una pe latura 
cl dirii por ii dinspre miaz noapte, cu 
fa a spre miaz zi, iar cealalt  pe latura 
cl dirii por ii celei de miaz zi, cu fa a 
spre miaz noapte.  

1 Paral. 23, 5.  
45. i mi-a zis b rbatul acela : Camera 
aceasta, cu fa a spre miaz zi, este pentru 
preo i care vegheaz  la paza templului ;  
46. Iar camera cea cu fa a spre 
miaz noapte este pentru preo ii care fac 

slujba la altar ; ace tia sunt fiii lui adoc, 
singurii dintre fiii lui Levi care se apropie 
de Domnul ca s -I slujeasc .  

Iez. 43, 19; 44, 15. Evr. 13, 10.  
47. Apoi a m surat curtea i a g sit o sut  
de co i în lungime i o sut  de co i în 

ime ; ea era în patru col uri, iar în fa a 
templului se ridica altarul.  

Ie . 40, 5. Iez. 43, 13.  
48. Apoi m-a dus în pridvorul templului, 
a m surat stâlpi pridvorului i a g sit 
cinci co i de o parte i cinci co i de 
cealalt  parte, de la ânile u ilor pân  în 
pere i trei co i de o parte i trei co i de 
alt  parte.  
49. Lungimea pridvorului era de 
unsprezece co i i l imea de dou zeci de 
co i. La el suia o scar  cu zece trepte. i 
lâng  stâlpi erau coloane : una de o parte 
i alta de alt  parte a intr rii.  

CAP. 41 
Rânduiala zidirii templului 
1.  Dup  aceea  m-a  dus  în  templu,  a  

surat  stâlpii  i  a  g sit  ase  co i  în  
ime de o parte i ase co i de cealalt  

parte ; aceasta era l rgimea cortului 
adun rii.  
2. L rgimea u ii era de zece co i i de 
amândou  p ile u ii câte cinci co i. A 

surat apoi lungimea templului i a 
sit-o de patruzeci de co i, iar l imea de 

dou zeci de co i.  
3. A mers în untrul templului i a 

surat stâlpii de la u i i-a g sit de doi 
co i, iar u a de ase co i ; de la ânile 

ii pân  în perete a g sit apte co i de o 
parte i apte co i de cealalt  parte.  
4. A m surat loca ul i a g sit dou zeci 
de co i în lungime, dou zeci de co i în 

ime i mi-a zis : «Aceasta este Sfânta 
Sfintelor».  

Ie . 26, 33. Lev 16, 2. Iez. 43, 12.  
5. Apo : a m surat peretele templului i l-
a g sit gros de ase co i ; l imea 
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camerelor de pe laturile templului de jur 
împrejur a g sit-o de patru co i.  
6. În jurul templului sunt trei rânduri de 
câte treizeci de camere, camer  lâng  
camer . Ele intr  într-un zid, care este 

cut împrejurul templului anume pentru 
aceste camere, ca ele s  fie înt rite, dar 
de peretele templului nu se ating.  
7. Camerele cu cât sunt mai sus, cu atât 
sunt mai înc toare, sub iindu-se 
peretele. Din camerele de jos te urci la 
cele din mijloc i de la cele din mijloc la 
cele de sus ; sui ul este învârtit, c ci te 
sui pe o scar  în chipul melcului.  

3 Reg. 6, 8.  
8. i am v zut un caldarâm înalt 
împrejurul templului, care slujea de 
temelie pentru camerele laterale, care 
avea l imea de o pr jin  întreag , adic  
de ase co i mari.  
9. Grosimea zidului camerelor laterale, 
care ie eau în afar , era de cinci co i, iar 
lâng  camerele laterale era un loc gol.  
10. Locul gol dintre camerele laterale ale 
templului i dintre camerele dimprejurul 
cur ii templului are o l ime de dou zeci 
de co i de jur împrejur.  
11. U ile camerelor laterale d deau într-
un loc deschis, o u  în partea de 
miaz noapte, iar alt  u  în partea de 
miaz zi ; iar l imea locului deschis era 
de cinci co i.  
12. Cl direa de dinaintea locului deschis 
din partea de apus avea o l ime de 
aptezeci de co i ; zidul acestei cl diri era 

de cinci co i de jur împrejur, iar lungimea 
ei era de nou zeci de co i.  
13. A m surat templul ; el avea o sut  de 
co i în lungime ; locul liber, cl direa de la 
apus i zidurile lui de asemenea aveau o 
lungime de o sut  de co i.  
14. L imea fe ei templului i curtea din 
partea dinspre r rit era de o sut  de 
co i.  

15. Apoi a m surat lungimea cl dirii din 
fa a locului liber din spatele templului cu 
camerele laterale de o parte i de alta a 
lui i avea o sut  de co i.  
16. U orii u ilor i ai ferestrelor cu gratii, 
camerele laterale din cele trei caturi, pe 
jos  i  de  jos  pân  Ia  ferestre,  de  jur  
împrejur erau c ptu ite cu lemn. 
Ferestrele erau închise.  

3 Reg. 6, 4.  
17. Pân  la în imea u ilor, tot peretele, 
atât la desp itura cea mai din untru, cât 
i la cea mai din afar , de jur împrejur, 

în untru i pe afar , era împodobit cu 
chipuri s pate cu anumit  m sur  ;  
18. i anume, erau s pa i heruvimi i 
palmieri, astfel : între fiecare doi 
heruvimi un palmier i fiecare heruvim 
avea dou  fe e.  

3 Reg. 6, 32. Iez. 10, 14.  
19. Heruvimul într-o parte avea o fa  de 
om, întoars  spre un palmier, i în 
cealalt  parte avea o fa  de leu, întoars  
spre alt palmier. A a erau f cute chipuri 
în tot templul i împrejur.  

Iez. 1, 10; 10, 14.  
20. De jos pân  la în imea u ilor erau 
sculpta i heruvimi i palmieri ca i pe 
pere ii templului.  
21. În templu, u orii u ilor erau în patru 
muchii. Iar în fa a Sfintei Sfintelor se 
vedea un fel de altar de lemn.  
22. Altarul era de lemn, înalt de trei co i 
i  lung  de  doi  co i  ;  i  coarnele  lui  i  

postamentul lui i pere ii lui erau de 
lemn. i mi-a zis b rbatul acela : Aceasta 
este masa cea de dinaintea Domnului.  

Ie . 30, 1-2.  
23. Sfânta Sfintelor avea dou  u i i 
Sfânta avea dou  u i.  

3 Reg. 6, 34.  
24. Fiecare din acele dou  u i avea câte 
dou  canaturi, care se deschideau într-o 
parte i în alta, c ci dou  canaturi erau la 
o u i dou  la cealalt  u .  
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25. i pe ele, pe u ile templului, erau 
sculpta i  heruvimi  i  palmieri,  ca  i  pe  
pere i. Iar în fa a pridvorului, afar , era o 
pardoseal  de lemn.  
26. Pe o latur i pe alta a pridvorului 
erau ferestre cu gratii i chipuri de 
palmieri ; asemenea erau i în camerele 
laterale i pe c ptu eala de lemn.  

Iez. 40, 16.  
CAP. 42 
Împrejurimile templului 
1. Dup  aceea m-a scos spre curtea cea 
din afar  spre miaz noapte i m-a dus la 
camerele din fa a cur ii, din fa a cl dirii, 
spre miaz noapte,  

Iez. 46, 19.  
2. La acel loc care este spre poarta de 
miaz noapte a cur ii din untru i care are 
în lungime o sut  de co i, iar în l ime 
cincizeci de co i ;  
3. Adic  în dreptul locului de dou zeci de 
co i al cur ii din untrul i în dreptul 
caldarâmului cur ii din afar , unde era o 
galerie cu trei rânduri în fa a altei galerii 
cu trei rânduri.  
4. Pe dinaintea camerelor era un loc de 
trecere de zece co i lat i de o sut  de co i 
lung. U ile erau spre miaz noapte.  
5. Camerele cele de sus erau mai strâmte 
decât cele de jos i cele de la mijloc ale 
cl dirii, pentru c  galeriile le r peau o 
parte din întinderea lor.  
6. Ele aveau trei caturi, dar nu aveau 
stâlpi ca în curte. De aceea, plecând de la 

mânt, camerele de sus erau mai strâmte 
decât cele de jos i decât cele de la 
mijloc.  
7. Zidul din afar , paralel cu camerele, 
dinspre curtea cea din afar , din fa a 
camerelor, avea în lungime cincizeci de 
co i,  
8. Pentru c i camerele dinspre curtea 
cea din afar  aveau o lungime tot numai 
de cincizeci de co i. i aceste dou  cl diri 

care erau în dreptul templului aveau o 
sut  de co i.  
9. Iar de jos, intrarea la aceste camere era 
dinspre r rit, cum veneai din curtea cea 
din afar .  
10. Se aflau de asemenea camere i în 
lungul zidului cur ii din untru, din partea 
dinspre miaz zi, în fa a cur ii i a cl dirii 
templului ;  
11. Dinaintea lor era un loc de trecere 
întocmai ca i la camerele cele dinspre 
miaz noapte i avea aceea i lungime ca i 
acelea i aceea i l ime ; toate ie irile lor, 
întocmirea lor i u ile lor erau la fel ;  
12. Tot a a era i cu u ile camerelor de la 
miaz zi. Apoi era o u  de la cap tul 
locului de trecere, ce mergea de-a lungul 
zidului drept spre r rit.  
13. i mi-a zis b rbatul acela : «Camerele 
dinspre miaz noapte i camerele dinspre 
miaz zi,  care  sunt  în  fa a  cur ii,  sunt  
camere sfinte, în care preo ii care se 
apropie de Domnul m nânc  cele mai 
sfinte jertfe ; tot acolo pun ei cele mai 
sfinte jertfe i prinosul de pâine, jertf  
pentru p cat i jertf  pentru vin , c ci 
acesta este loc sfânt.  

Lev 10, 17. Is. 64, 10.  
14. Când preo ii intr  acolo, nu se cuvine 

 ias  din acest loc sfânt în curtea cea 
din afar , pân  nu las  acolo hainele lor 
cu care au fost îmbr ca i la slujb , c  
acestea sunt sfin ite ; ei trebuie s  se 
îmbrace  cu  alte  haine  i  numai  dup  
aceea s  ias  la popor.  

Iez. 44, 19.  
15. Dup  ce a ispr vit el de m surat 
templul i cur ile cele din untrul 
zidurilor, m-a scos pe poarta dinspre 

rit i a început s  m soare împrejur.  
16. i a m surat latura cea dinspre r rit 
cu pr jina de m surat i a g sit în total 
cinci sute de co i.  
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17. Pe latura de miaz noapte cu aceea i 
pr jin  a m surat cinci sute de co i.  
18. Pe latura de miaz zi a m surat cu 
pr jina de m surat tot cinci sute de co i.  
19. Apoi, apucând pe latura de apus, a 

surat cu pr jina de m surat cinci sute 
de co i.  
20. A m surat în cele patru laturi zidul de 
jur împrejurul loca ului sfânt ; lungimea 
era de cinci sute de co i i l imea de 
cinci sute de co i ; zidul acesta desp ea 
locul sfânt de cel ce nu este sfânt.  

Iez. 45, 2.  
CAP. 43 
Vedenia slavei lui Dumnezeu. 
1. Apoi m-a dus la poart , la poarta 
dinspre r rit.  

Iez. 40, 6.  
2. i iat  slava Dumnezeului lui Israel 
venea dinspre r rit ; glasul Lui era ca 
glasul de ape multe i p mântul str lucea 
de slava Lui.  

Iez. 1, 24. Apoc. 1, 15; 18, 1; 19, 6.  
3. Vedenia aceasta era ca aceea pe care o 

zusem mai înainte, tocmai ca aceea pe 
care o v zusem când am venit s  vestesc 
pieirea cet ii ; vedenia aceasta era 
asemenea vedeniei pe care o v zusem la 
râul Chebar. Atunci am c zut cu fa a la 

mânt.  
Iez. 1, 3.  

4. i slava Domnului a intrat în templu pe 
poarta care este cu fa a spre r rit.  

Iez. 10, 4.  
5. i m-a ridicat Duhul i m-a dus în 
curtea cea din untru i iat  slava 
Domnului umplea tot templul.  

Ie . 40, 34. 3 Reg. 8, 11. Iez. 8, 3; 44, 4. Mat. 4, 5.  
6. i am auzit pe Cineva Care-mi gr ia 
din templu, iar b rbatul acela de mai 
înainte st tea lâng  mine.  
7. i mi-a zis glasul : «Fiul omului, 
acesta este locul tronului Meu i locul pe 
care-Mi pun t lpile picioarelor Mele, 
unde voi locui ve nic în mijlocul fiilor lui 
Israel  ;  casa  lui  Israel  nu  va  mai  întina  

numele Meu cel sfânt, nici ea, nici regii 
ei, prin desfrân rile lor, prin cadavrele 
regilor lor, cu locurile lor înalte.  

Ps. 67, 17. Zah. 6, 13. Apoc. 21, 3.  
8. El î i puneau pragurile lor lâng  
pragurile Mele i ânile u ilor lor lâng  

ânile u ilor Mele, încât un singur 
perete era între Mine i ei, i întinau 
numele Meu cel sfânt cu urâciunile lor pe 
care le f ceau, i de aceea i-am pierdut 
întru mânia Mea.  
9. Iar acum ei vor dep rta de la Mine 
desfrân rile lor i trupurile moarte ale 
regilor lor i Eu voi locui în mijlocul lor 
în veci.  
10. Iar tu, fiul omului, descrie casei lui 
Israel acest templu, ca s  se ru ineze ei 
de f delegile lor i s -i m soare planul.  

Iez. 16, 63; 40, 4.  
11. Dac  ei se vor ru ina de toate acelea 
câte au f cut, atunci s  le ar i chipul 
templului i planul lui, ie irile lui i 
intr rile lui i forma lui i toate 
întocmirile lui, toate formele lui i toate 
legile lui ; pune toate acestea în scris 
înaintea ochilor lor, ca ei s  vad  forma 
lui i toate întocmirile lui i s  le urmeze 
întocmai.  
12. Iat  acum legea templului : pe vârful 
muntelui tot locul care îl înconjoar  este 
locul cel mai sfânt. Aceasta este legea 
templului.  

Iez. 41, 4.  
13. Iat  m surile jertfelnicului în co i, 
socotind drept cot bra ul de la cot în jos, 
împreun  cu palma : soclul de jos al lui 
era înalt de un cot i lat tot de un cot ; iar 
brâul, care-l încingea pe margine, avea o 
palm  în l ime. Acesta era soclul 
jertfelnicului.  

Iez. 40, 5, 47.  
14. Pe soclu, care era la p mânt, se în a 
un fundament mic, care mergea ca un fel 
de prisp  de jur împrejurul jertfelnicului, 
înalt  de  doi  co i  i  lat  de  un  cot.  Pe  
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fundamentul mic se în a fundamentul 
mare, care iar i încingea jertfelnicul ca o 
prisp  înalt  de  patru  co i  i  lat  de  un  
cot.  
15. Pe fundamentul mare se în a însu i 
jertfelnicul, înalt de patru co i ; i din 
jertfelnic se ridicau patru coarne.  
16. Jertfelnicul avea doisprezece co i 
în ime i doisprezece co i în lungime. 
El  era  în  patru  col uri,  având  toate  cele  
patru laturi ale sale deopotriv  de lungi.  

Is. 29, 1.  
17. Iar fa a soclului jertfelnicului era de 
paisprezece co i în lungime i de 
paisprezece co i în ime i împrejurul ei 
avea un brâu de o jum tate de cot. Soclul 
de pus împrejur era lat de un cot, iar scara 
de suit la jertfelnic era în partea de 

rit.  
Iez. 43, 13.  

18.  Apoi  mi-a  zis  b rbatul  acela  :  «Fiul  
omului, a a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
Iat  rânduielile jertfelnicului pentru ziua 
când va fi el f cut, ca s  se aduc  pe el 
arderi de tot i ca s  fie stropit cu sânge.  

Ie . 40, 16. Lev 8, 11.  
19. Preo ilor din tribul lui Levi, care sunt 
din neamul lui Sadoc i care se apropie 
de Mine ca s -Mi slujeasc , d -le, zice 
Domnul Dumnezeu, un vi el din cireada 
de boi ca jertf  pentru p cat ;  

Iez. 40, 46.  
20. i s  iei sângele lui i s  strope ti cele 
patru coarne ale jertfelnicului i pe cele 
patru col uri ale soclului lui i brâul cel 
dimprejur  i  astfel  s -l  cure i  i  s -l  
sfin ti.  
21. Apoi ia vi elul cel de jertf  pentru 

cat i arde-l la locul rânduit al 
templului, dar afar  din locul cel sfânt.  

Lev 16, 2.  
22. Iar a doua zi, ca jertf  pentru p cat, s  
aduci din turma de capre un ap f  
meteahn i s  cure i jertfelnicul tot a a, 
cum l-a i cur it cu vi elul.  

23. Iar dup  ce vei ispr vi cur irea, ia 
din cireada de boi un vi el f  meteahn  
i din turma de oi un berbec f  

meteahn ,  
24. i-i adu înaintea Domnului ; preo ii 

 arunce asupra lor sare i s -i înal e 
ardere de tot Domnului.  

Marc. 9, 49.  
25. apte zile se aduce jertf  pentru p cat 
câte un ap pe zi ; de asemenea s  se 
aduc  jertf  câte un vi el din cireada de 
boi i câte un berbec din turma de oi, f  
meteahn .  
26. apte zile s  fac  isp ire pentru 
jertfelnic, s -l cure e i s -l sfin easc .  

Ie . 28, 41.  
27. Iar dup  sfâr itul acestor zile, în ziua 
a opta i mai departe, preo ii vor în a, 
pe jertfelnic, arderile de tot ale voastre i 
jertfele de împ care i Eu M  voi 
milostivi spre voi», zice Domnul 
Dumnezeu.  
CAP. 44 
Portul i cump tarea preo ilor. 
1. Apoi m-a dus b rbatul acela înapoi la 
poarta cea din afar  a templului, spre 

rit, i aceasta era închis .  
Iez. 40, 3.  

2. i mi-a zis Domnul : «Poarta aceasta 
va fi închis , nu se va deschide i nici un 
om nu va intra pe ea, c ci Domnul 
Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De 
aceea va fi închis .  
3. Cât prive te pe rege, el se va a eza 
acolo, ca s  m nânce pâine înaintea 
Domnului ; pe calea por ii va intra i pe 
aceea i cale va ie i».  

Iez. 46, 8.  
4. Dup  aceea m-a dus pe calea por ii de 
la miaz noapte, în fa a templului, i am 
privit, i iat  slava Domnului umplea 
templul Domnului, i am c zut cu fa a la 

mânt.  
Iez. 43, 5.  
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5. i mi-a zis Domnul : «Fiul omului, 
pleac i inima ta, prive te cu ochii t i i 
ascult  cu urechile tale toate câte- i voi 
gr i despre toate a ez mintele templului 
Domnului i despre toate legile ei. Uit -te 
cu b gare de seam  la intrarea templului 
i la toate ie irile din loca ul cel sfânt.  

Iez. 40, 4.  
6. i spune casei celei r zvr tite a lui 
Israel : A a gr ie te Domnul Dumnezeu : 
Destul  vou ,  casa  lui  Israel,  cu  toate  
urâciunile voastre ;  

Iez. 45, 9.  
7. C  a i b gat în untru fii str ini, net ia i 
împrejur la inim i net ia i împrejur la 
trup, ca s  stea în loca ul Meu cel sfânt i 

 spurce templul Meu ; a i adus pâinea 
Mea, gr simea i sângele i a i stricat 
leg mântul Meu cu tot felul de urâciuni 
de ale voastre.  

Fapt. 21, 28.  
8. Voi n-a i f cut slujba Mea în templu, ci 
i-a i pus pe ei s  îndeplineasc  slujba 
voastr  în templul Meu în locul vostru».  
9. A a zice Domnul Dumnezeu : «Nici un 
fiu str in, net iat împrejur ia inim i 
net iat împrejur la trup, nu trebuie s  
intre în loca ul Meu cel sfânt, nici chiar 
acel fiu care locuie te în mijlocul fiilor 
lui Israel.  

Iez. 42, 14. Fapt. 7, 51.  
10. Chiar i levi ii, care s-au dep rtat de 
Mine în timpul r cirii lui Israel pentru 
a- i urma idolii lor, î i vor purta greutatea 

catului lor.  
Iez. 48, 11. Fapt. 21, 28.  

11. Ei vor sluji în templul Meu ca str jeri 
la por ile templului i f când slujba 
templului ; ei vor junghia pentru popor 
arderi de tot i alte jertfe i vor sta 
înaintea lui ca s -i slujeasc .  
12. Pentru c  ei au slujit înaintea idolilor 
lui  i  au  fost  pentru  casa  lui  Israel  
sminteal i au dus-o la necredin , Mi-
am ridicat mâna împotriva lor, zice 

Domnul Dumnezeu, i î i vor lua 
pedeapsa pentru vinov ia lor.  
13. Ei nu se vor apropia de Mine ca s  
slujeasc  înaintea Mea ; nu se vor apropia 
de lucrurile Mele cele sfinte, nici de 
Sfânta Sfintelor, ci vor purta asupra lor 
necinstea i urâciunile lor, pe care le-au 

cut.  
Os. 4, 6.  

14. Îi voi face str jeri la templu, s  fac  
slujba lui, i tot ce trebuie f cut la el.  
15. Iar preo ii din semin ia lui Levi, fiii 
lui Sadoc, care în vremea abaterii de la 
Mine a fiilor lui Israel au îndeplinit 
slujirea Mea în loca ul Meu cel sfânt, 
aceia se vor apropia de Mine, ca s -Mi 
slujeasc i vor sta înaintea fe ei Mele, ca 

-Mi aduc  gr sime i sânge, zice 
Domnul Dumnezeu.  

Iez. 40, 46; 48, 11.  
16. Ei vor intra în loca ul Meu cel sfânt i 
se vor apropia de masa Mea, ca s -Mi 
slujeasc  ; ei vor îndeplini slujirea Mea.  

Lev 24, 6.  
17. Când vor veni la poarta cur ii 
din untru, atunci se vor îmbr ca în haine 
de în, iar haine de lân  nu trebuie s  aib  
pe ei în timpul slujbei lor în por ile cur ii 
din untru i în templu.  

Lev 19, 19. Deut. 22, 11.  
18. Turbanele de pe capetele lor trebuie 

 fie tot de în ; hainele cele de pe 
dedesubt de pe coapsele lor s  fie de 
asemenea  de  în.  Ei  nu  trebuie  s  se  
încing , ca s  nu transpire.  

Ie . 28, 42.  
19. Iar când va trebui s  ias  în curtea cea 
de la margine, la popor, atunci trebuie s  
dezbrace hainele lor cu care au slujit i s  
le lase în camerele cele sfin ite i s  se 
îmbrace cu alte haine, ca s  nu se ating  
de popor cu hainele lor cele sfin ite.  

Iez. 42, 14.  
20. Capetele lor nu trebuie s i le rad , 
dar nici p rul s  nu- i lase s  creasc , ci 

i tund  neap rat capul.  
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Lev 19, 27.  
21. Vin nu trebuie s  bea nici un preot 
când are s  intre în curtea cea din untru ;  

Lev 10, 9.  
22. Nici v duv , nici desp it  de b rbat 
nu trebuie s  ia ei de femeie, ci  pot s  ia 
numai fat  din neamul casei lui Israel i 

duv  care a r mas în v duvie dup  
moartea unui preot.  

Lev 21, 13-14.  
23. Ei trebuie s  înve e pe poporul Meu a 
deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt i 

 le l mureasc  ce este curat i ce este 
necurat.  

Lev 10, 10. Iez. 22, 26. Mal. 2, 7.  
24. În pricinile nehot râte, ei trebuie s  ia 
parte la judecat i vor judeca dup  

ez mintele Mele i legile Mele vor p zi 
i toate rânduielile Mele cele pentru 
rb torile Mele i pentru zilele Mele de 

odihn  le vor p zi cu sfin enie.  
Deut. 17, 18. 2 Paral. 19, 10.  

25. De omul mort nimeni din ei nu 
trebuie s  se apropie, ca s  nu se fac  
necurat ; numai pentru tat i pentru 
mam , pentru fiu i pentru fiic , pentru 
frate i sor  nem ritat  pot s  se fac  
necura i.  

Lev 21, 2.  
26. Dup  cur irea acestuia, trebuie s  i 
se mai socoteasc  înc apte zile.  

Num. 19, 11-12.  
27.  i  în  ziua  aceea,  când  trebuie  s  se  
apropie de cele sfinte în curtea cea 
din untru, ca s  slujeasc  în templu, 
trebuie s  aduc  jertf  pentru p cat, zice 
Domnul Dumnezeu.  
28. Iar cât prive te partea lor de mo ie, 
apoi Eu sunt partea lor ; i mo ie nu li se 
va da întru Israel, c ci Eu sunt mo ia lor.  

Num. 18, 20. Deut. 10, 9; 18, 2.  
29. Ei vor mânca din prinosul de pâine, 
din jertfa pentru p cat i din jertfa pentru 
vin . i tot ce este afierosit în Israel al lor 
este.  

30. Pârga din toate roadele voastre i din 
tot  felul  de  prinoase,  ori  din  ce  s-ar  
alc tui prinoasele voastre, este a 
preo ilor. Pârga din cele treierate ale 
voastre s  o da i preotului, ca s  
odihneasc  binecuvântarea asupra casei 
tale.  

Ie . 13, 2; 22, 29. Mal. 3, 10.  
31. Nici un fel de mort ciuni i nimic 
sfâ iat de fiar , nici de p ri, nici de 
dobitoace nu trebuie s  m nânce preo ii.  

Ie . 22, 31. Lev 22, 8.  
CAP. 45 
Obliga ii rituale pentru rege i popor. 
1. Când ve i împ i p mântul în p i 
prin sor i, atunci s  osebi i o parte sfânt  
a Domnului de dou zeci i cinci de mii 
de co i în lungime i dou zeci de mii în 

ime, ca s  fie sfânt acest loc în toate 
hotarele lui de jur împrejur.  

Iez. 48, 8-9.  
2. Din el va merge la loca ul sfânt o 
bucat  în patru col uri de cinci sute de 
co i pe cinci sute de co i i împrejurul lui 
o fâ ie de loc lat  de cincizeci de co i.  

Iez. 42, 20.  
3. De la locul pe care va fi loca ul cel 
sfânt, Sfânta Sfintelor, vei m sura cele 
dou zeci i cinci de mii de co i în 
lungime i zece mii de co i în l ime ;  
4. Aceast  parte sfânt  de p mânt va fi a 
preo ilor care slujesc loca ului sfânt i 
care se apropie s  slujeasc  Domnului ; 
acesta va fi pentru ei loc de case i pentru 
loca ul sfânt.  
5. Dou zeci i cinci de mii de co i în 
lungime i zece mii de co i în l ime va fi 
bucata de p mânt a Levi ilor, slujitorii 
templului, ca mo ie a lor cu cet i de 
locuit.  
6. În st pânirea cet ii s  da i cinci mii de 
co i în l ime i dou zeci i cinci de mii 
în lungime, în fa a locului sfânt, care este 
osebit pentru Domnul. Acesta trebuie s  
fie al întregii oase a lui Israel.  
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7. i regelui s -i da i parte de p mânt, de 
o parte i de alta a locului sfânt care este 
osebit Domnului i a locului cet ii, adic  
o parte la r rit, în partea de r rit a 
celor dou  por iuni i o parte la asfin it, 
în partea de asfin it a celor dou  por iuni. 
În lungime se vor întinde ca una din acele 

i de la hotarul de apus pân  la hotarul 
de r rit al rii.  
8. Acesta este p mântul lui, mo ia lui în 
Israel,  ca  regii  Mei  de  acum  s  nu  mai  
strâmtoreze poporul Meu, i ca s  lase 

mântul casei lui Israel dup  triburile ei.  
Iez. 46, 18.  

9. A a zice Domnul Dumnezeu : «Destul, 
regi ai lui Israel ! L sa i nedrept ile i 
împil rile i face i judecat i dreptate ! 
Înceta i de a mai asupri pe poporul Meu, 
zice Domnul Dumnezeu.  

Is. 1, 16. Iez. 44, 6.  
10. S  ave i cântar drept i ef  dreapt i 
bat drept.  

Lev 19, 35. Deut. 25, 13. Luc. 16, 6.  
11.  Efa  i  batul  trebuie  s  fie  m suri  
deopotriv  de mari, încât într-un bat s  
încap  a zecea parte dintr-un homer i 
într-o ef  s  încap  a zecea parte dintr-un 
homer. M rimea lor trebuie m surat  cu 
homerul.  
12. Siclul s  aib  dou zeci de ghere. 
Mina va fi de dou zeci de sicli, de 
dou zeci i cinci de sicli i de 
cincisprezece sicli.  

Ie . 30, 13. Lev 27, 25. Num. 3, 47.  
13. Iat  ofranda ce trebuie s  da i regelui 
: a asea parte de ef  din homerul de grâu 
i a asea parte de ef  din homerul de orz.  

14. Hot rârea pentru untdelemn : dintr-o 
cor  de untdelemn ve i da a zecea parte 
dintr-un bat ; zece baturi fac un homer, 

ci homerul are zece baturi ;  
Luc. 16, 6.  

15. Ve i da o oaie dintr-o turm  de dou  
sute de oi, din p unile cele m noase ale 
lui Israel. Toate acestea le ve i da pentru 

prinosul de pâine i ardere de tot i jertf  
de împ care spre cur irea voastr , zice 
Domnul Dumnezeu.  
16. Tot poporul rii este îndatorat s  dea 
aceste prinoase regelui lui Israel,  
17. Iar în sarcina regelui vor fi arderile de 
tot, prinosul de pâine i turn rile la 

rb tori, la lun  nou , la ziua de odihn  
i la toate pr znuirile casei lui Israel. El 

va trebui s  aduc  jertf  pentru p cat, 
prinos de pâine, ardere de tot i jertf  de 
împ care pentru isp irea casei lui 
Israel».  

Iez. 46, 11-12.  
18. Asa zice Domnul Dumnezeu : «În 
ziua  întâi  a  lunii  întâi  ia  din  cireada  de  
boi un junc f  meteahn i cur  
loca ul sfânt.  
19. Preotul s  ia din sângele acestei jertfe 
pentru p cat i s  stropeasc  cu el u orii 

ii templului, cele patru laturi ale 
jertfelnicului i u orii por ilor cur ii celei 
din untru.  
20.  Acela i  lucru  s -l  faci  i  în  ziua  a  
aptea a lunii, pentru cei ce au gre it cu 
tiin i din ne tiin i a a s  cure i 

templul.  
21. În ziua a paisprezecea a lunii întâi, 
trebuie s  pr znui i Pa tile, s rb toare de 
apte zile, când trebuie s  se m nânce 

azime.  
Lev 23, 5.  

22. În aceast  zi regele va aduce pentru 
sine i pentru tot poporul rii un vi el ca 
jertf  pentru p cat.  

Iez. 46, 2.  
23. i în cele apte zile ale s rb torii el 
trebuie s  aduc  ardere de tot Domnului 
în fiecare zi câte apte vi ei i câte apte 
berbeci f  meteahn , iar ca jertf  pentru 

cat s  aduc  în fiecare zi câte un ap 
din turma de capre.  

Num. 28, 16, 24.  
24. Prinos de pâine trebuie s  aduc  el 
câte o ef  de fiecare vi el i câte o ef  de 
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fiecare berbec i câte un hin de 
untdelemn la ef .  

Iez. 46, 11.  
25.  În  ziua  a  cincisprezecea  a  lunii  a  
aptea, la s rb toarea corturilor, timp de 
apte zile, el trebuie s  aduc  la fel : 

aceea i jertf  pentru p cat, aceea i ardere 
de tot i tot atâta prinos de pâine i tot 
atâta untdelemn».  

Num. 29, 12.  
CAP. 46 
Ritualul cerut regelui. 
1. A a zice Domnul Dumnezeu : «Poarta 
cur ii celei din untru, care d  spre r rit, 
trebuie s  fie încuiat  în timpul celor 
apte zile de lucru, iar în ziua odihnei ea 

trebuie s  fie deschis , i în ziua de lun  
nou  trebuie s  fie deschis .  
2. Regele va trece prin pridvorul din afar  
al por ii acesteia i va sta la u orul acestei 
por i ; iar preo ii vor s vâr i arderea de 
tot a lui, i jertfa lui cea de împ care ; i 
el din pragul por ii se va închina 
Domnului i va ie i, iar poarta va r mâne 
neîncuiat  pân  seara.  

Iez. 45, 22.  
3. Poporul rii se va închina înaintea 
Domnului, dinaintea por ii, în ziua 
odihnei i la lun  nou .  
4. Arderea de tot pe care regele trebuie s  
o aduc  Domnului în ziua odihnei, 
trebuie s  fie de ase miei f  meteahn  
i un berbec f  meteahn ,  

Num. 28, 10.  
5. Prinosul de pâine de o ef  de f in , cu 
berbecul i cu mieii, cât îi va da mâna, iar 
untdelemnul, un hin la ef .  
6. În ziua de lun  nou  se va aduce de el 
un junc f  meteahn  din cireada de boi 
i de asemenea ase miei i un berbec 

 meteahn .  
7. Prinos de pâine va aduce o ef  cu 
vi elul i o ef  cu berbecul, iar cu mieii, 
cât îi va da mâna, untdelemn, câte un hin 
la ef .  

8. Când vine regele, trebuie s  intre prin 
pridvorul por ii celei din untru i tot pe 
acolo s  ias .  

Iez. 44, 3.  
9. Iar când va veni poporul rii înaintea 
fe ei Domnului, la s rb tori, atunci, 
intrând pe poarta de miaz noapte pentru 
închinare, trebuie s  ias  pe poarta de 
miaz zi, iar când intr  pe poarta de 
miaz zi, trebuie s  ias  pe poarta de 
miaz noapte ; el nu trebuie s  ias  tot pe 
acea poart  pe care a intrat, ci trebuie s  
ias  pe cea din fa a aceleia.  
10. Regele trebuie s  fie în mijlocul lor ; 
când intr  ei, intr i el, i când ies ei, 
iese i el.  
11. În zilele de s rb toare i în zilele de 
bucurie, prinosul de pâine din partea lui 
trebuie s  fie de câte o ef , cu vi elul i 
berbecul, iar cu mieii, cât îi va da mâna, 
iar untdelemn, câte un hin la ef .  

Num. 28, 16. Iez. 45, 17, 24.  
12. Iar dac  regele, din evlavie, vrea s  
aduc  ardere de tot Domnului, trebuie s  i 
se deschid  por ile cete de la r rit i el 
va s vâr i arderea sa de tot i jertfa sa de 
mul umire tot a a cum a s vâr it-o în ziua 
odihnei, i dup  aceea va ie i, iar dup  
ie irea lui poarta se va închide.  
13. În fiecare zi s  aduci Domnului 
ardere  de  tot  un  miel  de  un  an,  f  
meteahn  ; în fiecare diminea  s -l 
aduci.  

Num. 28, 3.  
14. Iar ca prinos de pâine s  adaugi la el 
în fiecare diminea  a asea parte de ef  
i untdelemn a treia parte din hin, ca s  

amesteci f ina. Aceasta este o lege 
ve nic  despre prinosul de pâine ce 
trebuie s  se aduc  Domnului totdeauna.  
15. S  se aduc  ardere de tot un miel i 
prinos de pâine i untdelemn necontenit 
în fiecare diminea .  
16. A a zice Domnul Dumnezeu : «Dac  
regele va da vreunuia din fiii s i dar, 
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acest dar trebuie s  treac  mo tenire i la 
fiii  aceluia.  Ei  îl  vor  st pâni  ca  pe  o  
mo tenire.  
17. Iar dac  el d  din mo tenirea sa cuiva 
din robii s i dar, acesta va fi al aceluia 
numai pân  la anul jubileu i atunci se va 
întoarce la rege. Mo tenirea lui poate 
trece numai la fiii lui.  
18. Dar regele nu poate lua din partea de 
mo tenire a poporului, strâmtorându-l în 
mo tenirea lui. El numai din mo tenirea 
sa poate împ i copiilor s i, ca nimeni 
din poporul Meu s  nu fie izgonit din 
mo tenirea lui».  

3 Reg. 21, 1, 3. Iez. 45, 8.  
19. Apoi m-a dus b rbatul acela pe calea 
por ii celei de miaz zi la camerele sfin ite 
ale preo ilor, dinspre miaz noapte, i iat  
era un loc în fund, spre apus.  

Iez. 42, 1.  
20. i mi-a zis : «Acesta este locul unde 
preo ii trebuie s  fiarb  jertfa cea pentru 
vin i jertfa cea pentru p cat ; unde 
trebuie s  coac  pâinile din prinoase, f  

 le scoat  în curtea cea din afar , pentru 
sfin irea poporului».  
21. Dup  aceea m-a scos în curtea cea din 
afar i m-a dus în cele patru col uri ale 
cur ii i iat  în fiecare col  al cur ii era 
înc  o curte.  
22. În toate patru col urile cur ii erau 
cur i acoperite, de patruzeci de co i în 
lungime i de treizeci în l ime ; cur ile 
din toate patru col urile aveau o singur  

sur .  
23. i împrejurul celor patru cur i erau 
ziduri, iar pe lâng  pere i de jur împrejur 
erau vetre pentru g tit mâncare.  
24. i mi-a zis b rbatul acela : «Iat  
buc riile în care slujitorii templului 
fierb jertfele poporului».  

1 Reg. 2, 13.  
CAP. 47 

Pozi ia templului i împrejurimile. 
1. Apoi m-a dus înapoi la u a templului i 
iat  de sub pragul templului curgea o ap  
spre r rit ; pentru c  templul era cu fa a 
spre r rit i apa curgea de sub partea 
dreapt  a templului, pe partea de miaz zi 
a jertfelnicului.  

Ioil 4, 18. Zah. 14, 8. Apoc. 22, 1.  
2. M-a scos apoi pe partea cea de la 
miaz noapte i m-a dus pe din afar , 
împrejur, la poarta care d  spre r rit i 
iat  apa curgea pe partea dreapt .  
3. Când b rbatul acela mergea spre 

rit, inea în mân  sfoara i a m surat 
o mie de co i ; i m-a dus prin ap i apa 
era pân  la glezne.  
4. A mai m surat apoi o mie de co i i m-
a  dus  prin  ap ,  i  apa  era  pân  la  
genunchi. i a mai m surat înc  o mie de 
co i i apa era pân  la brâu.  
5. i a mai m surat înc  o mie de coji i 
era un râu pe care nu-l puteam trece, c ci 
apele crescuser  ; erau ape de trecut 
înotând, un fluviu care nu se putea trece.  

Ps. 91, 5. Rom. 11, 33.  
6. Atunci mi-a zis b rbatul acela : «Ai 

zut, fiul omului ?» i el m-a dus înapoi 
la malul râului.  
7. i cârd am venit înapoi, iat  pe 
malurile râului erau mul i arbori pe o 
parte i pe alta.  

Apoc. 22, 1-2.  
8. i mi-a zis acela : «Aceast  ap  curge 
în partea de r rit a rii, se va coborî în 
es i va intra în mare, i apele ei se vor 

face s toase.  
Zah. 14, 8.  

9. Toat  vietatea care mi un  acolo pe 
unde va trece râul, va tr i. Pe te va fi 
foarte mult, pentru c  va intra acolo apa 
aceasta i apele din mare se vor face 

toase ; unde va intra râul acesta, toate 
vor tr i acolo.  

Mat. 13, 47. Rom. 11, 16.  
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10. Lâng  el vor sta pescarii de la En-
Gaddi pân  la En-Eglaim i î i vor arunca 
mrejele. Vor fi pe ti de tot soiul, ca cei 
din Marea cea Mare (Mediteran ) i 
foarte numero i.  

Ier. 16, 16.  
11. Mla tinile lui i lacurile lui, care nu 
se vor face s toase, vor r mâne pentru 
sare.  
12. La râu, pe amândou  laturile lui, vor 
cre te tot felul de arbori care dau hran . 
Frunzele lor nu se vor ve teji i fructele 
din ei nu se vor mai ispr vi. În fiecare 
lun  se vor coace fructe noi, pentru c  
apa pentru ele vine din locul cel sfânt ; 
fructele lor se vor întrebuin a ca hran , 
iar frunzele la leacuri».  

Is. 65, 22. Apoc. 22, 2.  
13. A a zice Domnul Dumnezeu : «Iat  
hotarele p mântului pe care-l ve i împ i 
ca mo tenire celor dou sprezece semin ii 
ale lui Israel : Iosif va avea dou  p i.  
14. i ve i st pâni din el to i deopotriv , 
pentru c , ridicându-Mi mâna, M-am 
jurat s -l dau p rin ilor vo tri, de aceea 
va fi p mântul acesta mo tenirea voastr .  

Fac. 12, 7.  
15. Iat  care sunt hotarele rii acesteia : 
În partea de miaz noapte de la Marea cea 
Mare, drumul Hetlonului pân  la intrarea 
Hamatului : edad,  
16. Berot, Sibraim care e între hotarul 
Damascului i al Hamatului, Ha er-
Ha icon, spre hotarul Hauranului.  
17. i va fi hotarul de la mare pân  la 
Ha ar-Enon în hotarul Damascului, având 
la miaz noapte inutul Hamat. Aceasta 
este latura de miaz noapte.  

Num. 34, 9.  
18. Hotarul de r rit s -l trage i printre 
Hauran i Damasc, printre Galaad i ara 
lui Israel, pe Iordan, de la hotarul de 
miaz noapte pân  la marea de r rit spre 
Tamar. Aceasta este latura de r rit.  

Num. 34, 10.  

19. Iar latura de miaz zi începe spre 
miaz zi de la Tamar i merge pân  la 
apele Meriba la Cade , apoi urmeaz  
cursul râului pân  la Marea cea Mare. 
Aceasta este latura de miaz zi.  

Num. 20, 13; 34, 3. Iez. 48, 28.  
20. Iar hotarul de la apus este Marea cea 
Mare, de la hotarul de miaz zi pân  în 
dreptul Hamatului, Aceasta este latura de 
la apus.  
21.  i  s  v  împ i  între  voi  ara  
aceasta, dup  semin iile lui Israel.  
22. i s-o împ i prin sor i ca mo tenire 
a voastr i a str inilor care vor tr i la 
voi,  care  au  n scut  copii  între  voi  ;  i  ei  
trebuie s  se socoteasc  între fiii lui Israel 
deopotriv  cu locuitorii b tina i. Cu voi 

 primeasc i ei la sor i mo tenirea lor 
între semin iile lui Israel.  

Is. 56, 3, 6. Gal. 3, 28.  
23. În care semin ie va tr i str inul, în 
aceea i se va da i mo tenire», zice 
Domnul Dumnezeu.  
CAP. 48 
Împ irea p mântului celui sfânt la 
cele dou sprezece semin ii. 
1. Iat  numele semin iilor : la cap tul de 
miaz noapte al rii, pe calea care duce 
de la Hetlon la Hamat, Ha ar-Enon la 
hotarul Damascului, pe hotarul de 
miaz noapte, care este spre Hamat, pe 
toat  întinderea aceasta de la r rit pân  
la mare este o singur  parte, a lui Dan.  
2. Lâng  hotarul lui Dan, de la hotarul de 

rit pân  la cel de apus, este partea lui 
er.  

3. Lâng  hotarul lui A er, de la hotarul de 
rit pân  la cel de apus, este partea lui 

Neftali.  
4. Lâng  hotarul lui Neftali, de la hotarul 
de r rit pân  la cel de apus, este partea 
lui Manase.  
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5. Lâng  hotarul lui Manase, de la hotarul 
de r rit pân  la cel de la apus, este 
partea lui Efraim.  
6. Lâng  hotarul lui Efraim, de la hotarul 
de r rit pân  la cel de apus, este partea 
lui Ruben.  
7. Lâng  hotarul lui Ruben, de la hotarul 
de r rit pân  la cel de apus, este partea 
lui Iuda.  
8. Iar lâng  hotarul lui Iuda, de la hotarul 
de r rit pân  la cel de apus, este partea 
sfânt , în l ime de dou zeci i cinci de 
mii de co i, iar în lungime deopotriv  cu 
celelalte p i, de la marginea de r rit a 

rii pân  la cea de apus. În mijlocul 
acestei p i va fi templul.  

Iez. 45, 1.  
9. Partea pe care o ve i osebi Domnului 
va fi lung  de dou zeci i cinci de mii de 
co i, iar l imea de zece mii de co i.  

Iez. 45, 1.  
10. i aceast  parte sfânt  trebuie s  fie a 
preo ilor : la miaz noapte dou zeci i 
cinci de mii de co i, la apus în l ime zece 
mii de co i, spre r rit în l ime zece mii 
i spre miaz zi în lungime dou zeci i 

cinci  de  mii,  iar  la  mijloc  va  fi  loca ul  
sfânt al Domnului.  
11. Aceasta s  o afierosi i preo ilor din 
fiii lui Sadoc, care au stat în slujba Mea i 
care, în vremea r cirii fiilor lui Israel, 
nu  s-au  ab tut  de  la  Mine,  cum  s-au  
ab tut ceilal i levi i.  

Iez. 44, 10, 15.  
12. Aceast  parte sfânt  de p mânt, va fi 
a lor, sfin enie mare, la hotarul levi ilor.  
13. Levi ii vor primi lâng  partea 
preo ilor o parte de dou zeci i cinci de 
mii de co i în lungime i zece mii de co i 
în l ime : toat  partea dou zeci i cinci 
de mii în lungime i zece mii în l ime.  
14. i din aceast  parte ei nu pot nici s  
vând ,  nici  s  schimbe  ;  pârga  

mântului nu poate fi trecut  altora, 

pentru c  ea este lucru sfânt, al 
Domnului.  

Lev 25, 34.  
15. Iar urm toarele cinci mii în l ime i 
dou zeci i cinci de mii în lungime se dau 
pentru cetate, pentru întrebuin area 
ob teasc , pentru locuin e i pentru pie e 
; cetatea va fi în mijloc.  
16. Iat  m surile ei : latura de 
miaz noapte patru mii cinci sute de co i, 
latura de miaz zi patru mii cinci sute de 
co i, latura de r rit patru mii cinci sute 
de co i i latura de la apus de patru mii 
cinci sute de co i.  
17.  Iar  p unea  împrejurul  cet ii  va  fi  
dou  sute cincizeci de co i la miaz -
noapte, la r rit dou  sute cincizeci, la 
miaz zi dou  sute cincizeci i la apus 
dou  sute cincizeci.  
18. Iar ce r mâne din lungime în linie cu 
por iunea sfânt  - zece mii spre r rit i 
zece mii spre apus - va forma un venit 
pentru hrana muncitorilor din cetate.  
19. În cetate pot s  lucreze lucr tori din 
toate semin iile lui Israel.  
20. Toat  partea aceasta, un p trat de 
dou zeci i cinci de mii de co i în 
lungime i dou zeci i cinci de mii de 
co i în l ime, va fi partea sfânt i va 
cuprinde i p mântul cet ii.  

Apoc. 21, 16.  
21.  Ce  va  r mâne  va  fi  al  regelui  de  o  
parte i de alta a por iunii sfinte i a 
por iunii cet ii, ce va trece peste cele 
dou zeci  i  cinci  de  mii  de  coli  spre  

rit pân  la hotarul rii i ce va trece 
peste cele dou zeci i cinci de mii de co i 
spre apus pân  la hotarul rii. Aceasta va 
fi partea regelui, a a încât partea sfânt i 
loca ul sfânt vor fi la mijloc.  
22. i ceea ce r mâne de la st pânirea 
levi ilor i de la st pânirea ora ului, la 
mijloc, între hotarul lui Iuda i hotarul lui 
Veniamin, va fi al regelui.  
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23. Iat  acum celelalte semin ii : al turi 
de partea levi ilor, de la hotarul de r rit 
al rii pân  la cel de apus, este partea lui 
Veniamin.  
24. Lâng  hotarul de miaz zi al lui 
Veniamin, de la hotarul de r rit al rii 
pân  la cel de apus, este partea lui 
Simeon.  
25. Lâng  hotarul de miaz zi al lui 
Simeon, de la hotarul de r rit al rii 
pân  la cel de apus, este partea lui Isahar.  
26. Lâng  hotarul de miaz zi al lui 
Isahar,  de  la  hotarul  de  r rit  al  rii  
pân  la cel de apus, este partea lui 
Zabulon.  
27. Lâng  hotarul de miaz zi al lui 
Zabulon, de la hotarul de r rit al rii 
pân  la cel de apus, este partea lui Gad.  
28. Iar pe hotarul de miaz zi al lui Gad 
merge i hotarul de miaz zi al rii de la 
Tamar spre apele Meriba de la Cade , de-
a lungul râului acestuia pân  la Marea 
cea Mare.  

Iez. 47, 19.  
29. Aceasta este ara pe care o ve i 
împ i prin sor i semin iilor lui Israel, i 

acestea sunt p ile semin iilor, zice 
Domnul Dumnezeu.  
30. Iat  acum care sunt por ile cet ii. 
Por ile cet ii vor purta numele 
semin iilor lui Israel.  
31. Latura de miaz noapte va avea patru 
mii cinci sute de coli i va avea trei por i : 
una, poarta lui Ruben, una, poarta lui 
Iuda i una, poarta lui Levi.  

Apoc. 21, 12.  
32.  Latura  de  r rit  va  avea  patru  mii  
cinci sute de co i i trei por i : una, poarta 
lui Iosif, una, poarta lui Veniamin i una, 
poarta lui Dan.  
33. Latura de miaz zi va avea patru mii 
cinci sute de co i i trei por i : una, poarta 
lui Simeon, una, poarta lui Isahar i una, 
poarta lui Zabulon.  
34. i latura dinspre mare va avea patru 
mii cinci sute de coli i trei por i : una, 
poarta lui Gad, una, poarta lui A er i 
una, poarta lui Neftali.  
35. De jur împrejurul cet ii sunt 
optsprezece mii de co i. Iar din ziua aceea 
înainte numele cet ii va fi : Domnul este 
acolo.  

Lev 26, 12. Ps. 45, 5. Is. 62, 2.
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DANIEL 
 
CAP. 1 
Tinerii evrei, ale i de Nabucodonosor, 
respect  legea dat  str mo ilor. 
1. În anul al treilea al domniei lui 
Ioiachim, regele lui Iuda, a pornit 
Nabucodonosor, regele Babilonului, 
împotriva Ierusalimului i l-a împresurat.  

4 Reg. 24, 1, 10. 2 Paral. 36, 5.  
2.  i  a  dat  Domnul  în  mâna  lui  pe  
Ioiachim, regele lui Iuda, i o parte din 
vasele templului lui Dumnezeu, pe care 
le-a dus în ara inear, în templul 
dumnezeului lui i a a ezat aceste vase în 
vistieria acestui dumnezeu.  

2 Paral. 36, 6-7. 1 Ezd. 1, 7. Ier. 51, 44.  
3. i a zis regele c tre A penaz, cel mai 
mare peste famenii s i, s  aduc  dintre 
fiii lui Israel, din neam regesc i din cei 
din vi  aleas ,  

4 Reg. 20, 18. Is. 39, 7.  
4. Patru tineri f  nici un cusur trupesc, 
frumo i la chip i iscusi i în toat  
în elepciunea, cunosc tori a toat tiin a, 
cu adânc  putere de p trundere i plini de 
râvn , ca s  slujeasc  în palatul regelui, 
ca  s -i  înve e  pe  ei  scrisul  i  limba  
Caldeilor.  

Is. 39, 7.  
5. i s -i înve e pe ei vreme de trei ani, 
dup  trecerea c rora s  intre în slujba 
regelui. Pentru aceasta, regele le-a 
rânduit s  li se dea în fiecare zi bucate 
din bucatele lui i vin din vinul lui.  

4 Reg. 25, 30.  
6. Printre ei se aflau din fiii lui Iuda : 
Daniel, Anania, Misael i Azaria.  
7. i c petenia famenilor le-a dat nume i 
a chemat pe Daniel, Belt ar, pe Anania, 

adrac, pe Misael, Me ac i pe Azaria, 
Abed-Nego.  

Dan. 5, 12.  

8.  i  Daniel  i-a  pus  în  gând  s  nu  se  
spurce cu bucatele i vinul regelui i a 
cerut voie c peteniei famenilor s  nu se 
pâng reasc .  

Fac. 43, 32. Lev 11, 4. Tob. 1, 11. Iudit. 12, 2.  
9. i Dumnezeu i-a dat s  afle înaintea 

peteniei famenilor bun voin i 
îndurare.  

Pild. 16, 7.  
10. i a zis c petenia famenilor c tre 
Daniel : «M  tem numai de domnul meu, 
regele, care v-a rânduit mînc rurile i 

uturile ; pentru ce s  vad  el mai trase 
chipurile voastre decât ale tinerilor celor 
de o vârst  cu voi ? Voi pune i în 
primejdie capul meu înaintea regelui.  
11. i a gr it Daniel c tre 
supraveghetorul pe care c petenia 
famenilor îl pusese peste Daniel, Anania, 
Misael i Azaria :  
12. «Încearc  o dat  cu servii t i timp de 
zece zile i d -ne s  mânc m bucate din 
zarzavaturi i s  bem ap  !  
13. Apoi s  te ui i la chipurile noastre i 
la chipul tinerilor care m nânc  din 
bucatele regelui i cum i se va p rea, a a 

 cu supu ii t i !»  
14. Atunci el le-a ascultat aceast  
rug minte i a încercat timp de zece zile.  
15. i dup  un r stimp de zece zile, ei 
ar tau mai frumo i i mai gra i la trup 
decât to i tinerii care mâncau din bucatele 
regelui.  
16. Atunci supraveghetorul le-a înlocuit 
mâncarea lor i vinul - b utura dor - i le-
a dat mânc ruri de legume.  
17. i acestor patru tineri le-a dat 
Dumnezeu tiin i pricepere în oricare 
scriere, precum i în elepciune, încât 
Daniel putea s  tâlcuiasc  vedeniile i 
visele.  
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Fac. 40, 12-13; 41, 28-29. Eccl. 2, 26. Dan. 2, 26; 4, 15.  
18. i dup  acel r stimp hot rât de rege 
ca s -i aduc , i-a înf at c petenia 
famenilor înaintea lui Nabucodonosor.  
19. i a gr it regele cu ei, dar n-a aflat pe 
nimeni printre ei to i ca pe Daniel, 
Anania, Misael i Azaria. i ei au început 

 slujeasc  pe rege.  
Iez. 28, 3.  

20. i în toate întreb rile, asupra c rora 
regele le cerea dezlegarea, când era vorba 
de în elepciune i de pricepere, îi g sea 
pe ei de zece ori mai iste i decât magii i 
prezic torii din tot regatul lui.  

Iez. 28, 3. Dan. 5, 11.  
21. i a r mas Daniel acolo pân  în anul 
întâi al domniei lui Cirus.  

Dan. 6, 29.  
CAP. 2 
Visul regelui tâlcuit de Daniel. 
1. i în anul al doilea al domniei lui 
Nabucodonosor, a visat Nabucodonosor 
vise, iar duhul lui s-a tulburat i somnul 
nu-l mai prindea.  

Fac. 40, 5; 41, 1.  
2. i a poruncit regele s  cheme pe 
vr jitori, pe prezic tori, pe magi i pe 
caldei, ca s -i spun  regelui visele lui ; i 
ei au intrat i s-au înf at înaintea 
regelui.  

Dan. 4, 3.  
3. i le-a zis lor regele : «Am visat un vis 
;  duhul  îmi  este  tulburat  i  vreau  s tiu  
visul».  

Fac. 41, 8.  
4. Atunci caldeii au gr it c tre rege în 
grai  arameian  :  «O,  rege,  s  tr ie ti  în  
veac ! Spune servilor t i visul i noi î i 
vom descoperi tâlcuirea».  

Dan. 3, 9; 5, 10; 6, 7.  
5. R spuns-a regele i a zis c tre caldei : 
«S ti i c  hot rârea am luat-o ! Dac  
nu-mi ve i face cunoscut visul i tâlcuirea 
lui, ve i fi t ia i în buc i, iar casele 
voastre pref cute în gr mezi de ruine.  

6. Dar dac  îmi face i cunoscut visul i 
tâlcuirea lui ve i primi de la mine daruri 
bogate i cinstire mult  ; deci ar ta i-mi 
visul i tâlcuirea lui !»  

Dan. 5, 7.  
7. Ei au r spuns pentru a doua oar i au 
zis : «O, rege, spune servilor t i visul, iar 
noi î i vom face cunoscut  tâlcuirea lui !»  
8. R spuns-a i a zis regele : «F  
îndoial , eu tiu c  voi c uta i s  câ tiga i 
vreme, fiindc  vede i c  eu hot rârea am 
luat-o ;  
9. C  dac  nu-mi face i cunoscut visul, 
este c  ave i de gând s  v  sf tui i unul 
cu altul i s  spune i înaintea mea vorbe 
mincinoase i în el toare, pân  când 
vremurile se vor schimba. De aceea 
spune i-mi acum visul i eu voi ti dac  
voi pute i s -mi descoperi i i tâlcuirea 
lui !»  
10. R spuns-au caldeii în fa a regelui i 
au zis : «Nu se afl  om pe p mânt care s  
poat  face cunoscut ceea ce cere regele, 
fiindc  nici un rege, oricât de mare i de 
puternic ar fi, nu ar cere a a ceva de la 
nici un tâlcuitor de semne, vr jitor, sau 
caldeu.  

Fac. 41, 8.  
11. i lucrul pe care îl cere regele este 
greu i nimeni altul nu poate s -l 
descopere înaintea lui, decât zeii al c ror 
loca  nu este printre cei muritori».  
12. Din aceast  pricin  regele s-a mâniat 
i,  în  marea  lui  furie,  a  poruncit  s  fie  

uci i to i în elep ii din Babilon.  
13. Când a ie it porunca, s  fie omorâ i 
în elep ii, trebuia s  fie omorât i Daniel 
i cei dimpreun  cu el.  

14. Atunci Daniel i-a îndreptat cuvântul 
cu în elepciune i iscusin  c tre Arioh, 
mai-marele g rzii regelui, care ie ise s  
omoare pe în elep ii din Babilon,  
15. i a început s  gr iasc  c tre Arioh, 
împuternicitul regelui : «De ce a dat 
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regele o porunc  a a de aspr  ?» Dup  ce 
Arioh i-a l murit lui Daniel rostul 
poruncii,  
16. Daniel a plecat i a rugat pe rege s -i 
lase vreme ca s -i descopere tâlcul.  
17. Dup  aceasta Daniel s-a dus în casa 
lui i a dat de tire lui Anania, Misael i 
Azaria, prietenii lui, care este pricina,  
18. Cerându-le s  roage fierbinte 
milostivirea lui Dumnezeu din ceruri 
pentru aceast  tain , ca s  nu lase s  piar  
Daniel i prietenii lui împreun  cu ceilal i 
în elep i ai Babilonului.  

Ps. 144, 20.  
19. Atunci i s-a descoperit lui Daniel 
taina aceasta într-o vedenie de noapte. i 
a preasl vit Daniel pe Dumnezeul 
cerului.  

Ioil 3, 1.  
20. i a început Daniel a gr i : «S  fie 
numele lui Dumnezeu binecuvântat din 
veac i pân  în veac, c  a Lui este 
în elepciunea i puterea.  

Iov 12, 13. Ps. 112, 2; 113, 26. Pild. 2, 6. Iac. 1, 5.  
21. i El este Cel care schimb  timpurile 
i ceasurile, Cel care d  jos de pe tron pe 

regi  i  Cel  care  îi  pune  ;  El  d  
în elepciune celor în elep i i tiin  celor 
pricepu i.  
1 Reg. 2, 7-8. Iov 12, 18. Ps. 74, 7. Pild. 8, 14-15. Dan. 4, 

14; 7, 12. Rom. 13, 1.  
22. El descoper  cele mai adânci i cele 
mai ascunse lucruri, tie ce se petrece în 
întuneric i lumina s luie te cu El.  

Iov 12, 22; 38, 36. 1 Cor. 4, 5. 1 Tim. 6, 16. Evr. 4, 13.  
23. Pe Tine, Dumnezeule al p rin ilor 
mei, Te preasl vesc i Î i mul umesc ie, 

 mi-ai dat mie în elepciune i pricepere 
i m-ai f cut s  cunosc acum ceea ce noi 
i-am cerut rugându-Te, c ci Tu ne-ai 

descoperit taina regelui».  
24. Apoi Daniel s-a dus la Arioh, pe care 
regele îl îns rcinase s  omoare pe 
în elep ii Babilonului i i-a gr it a a : 
«Nu da mor ii pe în elep ii Babilonului ! 

Du-m  înaintea  regelui  i  eu  îi  voi  
descoperi regelui tâlcuirea».  
25. Atunci Arioh a dus grabnic în untru 
pe Daniel în fa a regelui i i-a vorbit 
astfel : «Am g sit un iudeu dintre cei 
adu i în robie care poate s  tâlcuiasc  
visul».  
26. R spuns-a regele i a zis c tre Daniel, 
care se cheam  Belt ar : «Oare e ti tu în 
stare s -mi spui visul pe care l-am avut 
precum i tâlcuirea lui ?»  

Dan. 1, 17.  
27. Daniel a r spuns înaintea regelui 
zicând : «Taina pe care vrea s  o afle 
regele nu pot s-o fac  cunoscut  lui nici 
în elep ii, nici prezic torii, nici vr jitorii, 
nici cititorii în stele.  

Fac. 40, 8.  
28. Dar este un Dumnezeu în ceruri, Care 
descoper  tainele i Care a f cut cunoscut 
regelui Nabucodonosor ce se va întâmpla 
în vremurile ce vor veni. Iat  care este 
visul i vedenia pe care le-ai avut când 
erai culcat în patul t u :  
29. ie, rege, î i treceau gânduri prin 
minte, când erai în patul t u, pentru ceea 
ce se va întâmpla mai pe urm i Cel ce 
i-a descoperit taina i-a dat s tii ce va 

fi.  
Fac. 41, 16. Am. 3, 7.  

30.  i  mie,  nu  prin  în elepciunea  care  ar  
fi  în  mine  mai  mult  decât  la  to i  cei  vii,  
mi s-a descoperit taina aceasta, ci ca s  se 
fac tiut regelui în elesul ei ca s  cuno ti 
gândurile inimii tale.  

Dan. 5, 12.  
31.  O,  rege  !  Tu priveai  i  iat  un chip  -  
acest chip era peste m sur  de mare i 
str lucirea lui neobi nuit  st tea înaintea 
ta i înf area lui era grozav .  
32. Acest chip avea capul de aur curat, 
pieptul i bra ele de argint, pântecele i 
coapsele de aram ,  
33. Pulpele de fier, iar picioarele o parte 
de fier i o parte de lut.  
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34. Tu priveai i iat  o piatr  desprins , 
nu de mân , a lovit chipul peste 
picioarele de fier i de lut i le-a 
sf râmat.  

Mat. 21, 44. Luc. 20, 18.  
35. Atunci au fost sf râmate în acela i 
timp fierul, lutul, arama, argintul i aurul 
i  au  ajuns  ca  pleava  de  pe  arie  vara  i  

vântul le-a luat cu sine f  ca s  se 
seasc  locul lor ; iar piatra care a lovit 

chipul a crescut munte mare i a umplut 
tot p mântul.  

Ps. 1, 4. Luc. 20, 17-18. Ef. 4, 10.  
36. Iat  visul, iar tâlcuirea lui o vom 
spune înaintea regelui.  
37. Tu, rege al regilor, c ruia Dumnezeul 
cerului i-a dat regatul, puterea, t ria i 

rirea,  
Dan. 5, 18.  

38. i în mâinile c ruia a dat pe fiii 
oamenilor în orice inut ar locui, precum 
i fiarele câmpului i p rile cerului i i-

a dat st pânire peste toate, tu e ti capul 
de aur.  

Is. 13, 19. Ier. 27, 5-7; 28, 14. Dan. 4, 19.  
39. i dup  tine se va ridica un alt regat 
mai mic decât al t u, apoi un al treilea 
regat de aram , care va st pâni peste tot 

mântul.  
40. i un al patrulea regat va fi tare ca 
fierul  i,  dup  cum  fierul  sf râm i  
zdrobe te totul, a a i el va sf râma i va 
preface totul în pulbere, ca fierul care 
face totul buc i.  
41. Iar picioarele pe care le-ai v zut i 
degetele, unele de lut de olar i altele de 
fier, înseamn  c  va fi un regat împ it i 
va fi tare ea fierul, dup  cum tu ai v zut 
fier amestecat cu lut.  
42. i degetele picioarelor, unele de fier 
i altele de lut, înseamn  c  regatul va fi 

parte tare, parte ubred.  
43. i dup  cum ai v zut fierul amestecat 
cu lutul, a a se vor amesteca prin înrudiri, 
dar nu vor avea leg tur  temeinic  între 

ele, dup  cum fierul nu se poate amesteca 
la un loc cu lutul.  

Dan. 11, 17.  
44. Iar în vremea acestor regi, 
Dumnezeul cerului va ridica un regat 
ve nic care nu va fi nimicit niciodat i 
care  nu  va  fi  trecut  la  alt  popor  ;  El  va  
sf râma i va nimici toate aceste regate i 
singur El va r mâne în veci.  
Ps. 2, 6-8; 88, 29. Dan. 4, 31; 6, 27; 7, 14. Mih. 4, 7. Mat. 

12, 28; 21, 44. Luc. 1, 33; 11, 20. Ioan 12, 34; 18, 36. 1 
Petr. 1, 10.  

45. Dup  cum tu ai v zut c  o piatr  a 
fost desprins  din munte, nu de mân , i a 
zdrobit fierul, arama, lutul, argintul i 
aurul, Marele Dumnezeu a dat de tire 
regelui ceea ce va fi în viitor ; visul este 
adev rat i tâlcuirea lui neîndoielnic ».  
46. Atunci împ ratul Nabucodonosor a 

zut cu fa a la p mânt i s-a închinat 
înaintea lui Daniel i a dat porunc  s -i 
aduc  jertfe i t mâieri.  

Fapt. 14, 13.  
47. R spuns-a regele c tre Daniel i a zis 
: «Cu adev rat c  Dumnezeul vostru este 
Dumnezeul dumnezeilor i St pânul 
regilor, descoperitorul tainelor, c ci tu ai 
putut s  descoperi aceast  tain ».  

Dan. 4, 6.  
48.  Atunci  regele  a  ridicat  la  mare  
vrednicie pe Daniel i i-a dat daruri i 
numeroase lucruri de mare pre i l-a pus 
guvernator peste tot inutul Babilonului i 

petenie peste to i în elep ii Babilonului.  
Fac. 41, 40, 43. Dan. 3, 12.  

49. La rug mintea lui Daniel, regele a 
îns rcinat pe adrac, Me ac i Abed-
Nego cu ocârmuirea inutului 
Babilonului, iar Daniel a r mas la curtea 
regelui.  
CAP. 3 
Chipul cel de aur i cei trei tineri în 
cuptorul de foc. 
1. Regele Nabucodonosor a f cut un chip 
de aur înalt de aizeci de co i, lat de ase 
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co i i l-a a ezat în câmpia Dura (Deir) 
din inutul Babilonului.  

Rom. 1, 23.  
2. i regele Nabucodonosor a trimis s  
adune pe satrapi, pe mai-marii dreg tori, 
pe cârmuitori, pe conduc torii o tirilor, 
pe vistiernici, pe cunosc torii de legi, pe 
judec tori i pe to i ceilal i dreg tori ai 
inuturilor, ca s  vin  la sfin irea chipului 

pe care îl ridicase regele Nabucodonosor.  
3. Atunci s-au adunat satrapii, dreg torii 
cei mari, cârmuitorii, conduc torii 

tirilor, vistiernicii, legiuitorii, 
judec torii i to i ceilal i dreg tori ai 
inuturilor la sfin irea chipului pe care îl 

ridicase Nabucodonosor i au stat 
înaintea chipului ridicat de 
Nabucodonosor.  
4. i îndat  un crainic a strigat cu glas 
tare : «Iat  ce vi se porunce te vou , 
popoarelor, neamurilor i limbilor :  
5. De îndat  ce ve i auzi glasul trâmbi ei, 
flautului, chitarei, harpei, psalterionului, 
cimpoiului i al tuturor instrumentelor 
muzicale, ve i c dea la p mânt i v  ve i 
închina chipului de aur pe care l-a ridicat 
regele Nabucodonosor ;  

În el. 14, 16. Mat. 4, 9. Fapt. 19, 28.  
6. Iar cine nu va c dea la p mânt i nu se 
va închina, chiar în acea clip  va fi 
aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc 
arz tor !»  
7. De aceea, când toate popoarele au 
auzit glasul trâmbi ei, al flautului, al 
chitarei, al harpei, al psalterionului i al 
tuturor instrumentelor muzicale, toate 
popoarele, neamurile i limbile au c zut 
la p mânt i s-au închinat chipului de aur 
pe care îl ridicase regele Nabucodonosor.  
8. În acela i timp s-au apropiat câ iva 

rba i caldei, care au pârât pe iudei.  
9. Ei au început s  spun  regelui 
Nabucodonosor : «O, rege, s  tr ie ti în 
veac !  

Dan. 2, 4; 5, 10.  

10. Tu porunc  ai dat, ca oricine va auzi 
glasul trâmbi ei, al flautului, al chitarei, 
al harpei, al psalterionului, al cimpoiului 
i al altor instrumente muzicale, s  cad  

la p mânt i s  se închine chipului de aur.  
Dan. 6, 13.  

11. Iar cine nu va c dea la p mânt, nici se 
va închina, s  fie aruncat în mijlocul unui 
cuptor cu foc arz tor.  
12. Dar sunt ni te iudei, pe care i-ai pus 
cârmuitori peste inutul Babilonului : 

adrac, Me ac i Abed-Nego. Ace ti 
rba i, nici c  au luat în seam  porunca 

ta, o, rege ; dumnezeului t u nu-i slujesc 
i chipului de aur pe care tu l-ai în at 

nu-i aduc închinare !»  
Dan. 2, 48.  

13. Atunci regele Nabucodonosor, plin de 
mânie i de zbucium, a poruncit s  i se 
aduc  înainte adrac, Me ac i Abed-
Nego. Îndat  au adus pe ace ti b rba i 
înaintea regelui.  
14. Nabucodonosor le-a zis : «Este, oare, 
adev rat, adrac, Me ac i Abed-Nego, 

 voi  nu  sluji i  dumnezeului  meu  i  
chipului de aur pe care eu l-am a ezat i 
nu-i c de i la p mânt cu rug ciuni ?  
15. Acum, fi i gata i atunci când ve i 
auzi glasul trâmbi ei, al flautului, al 
chitarei, al harpei, al psalterionului, al 
cimpoiului i al altor instrumente 
muzicale, s  c de i la p mânt i s  v  
închina i chipului pe care eu l-am f cut ; 
iar dac  nu vre i s  v  închina i, într-o 
clip  ve i fi arunca i în mijlocul unui 
cuptor cu foc arz tor. i care dumnezeu 

 va sc pa din mâna mea ?»  
Ie . 5, 2. 4 Reg. 18, 35. Ps. 11, 4. Mat. 27, 43.  

16. R spuns-au adrac, Me ac i Abed-
Nego i au zis regelui : O, 
Nabucodonosor, noi n-avem nevoie ca la 
aceasta s i d m un r spuns !  

Fapt. 20, 24.  
17. Dac , într-adev r, Dumnezeul nostru 

ruia Îi slujim poate s  ne scape, El ne 
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va sc pa din cuptorul cel cu foc arz tor i 
din mâna ta, o, rege !  

Ps. 65, 11; 85, 13.  
18. i chiar dac  nu ne va sc pa, tiut s  
fie  de  tine,  o,  rege,  c  noi  nu  vom  sluji  
dumnezeilor t i i înaintea chipului de 
aur pe care tu l-ai a ezat nu vom c dea la 

mânt !»  
Ie . 20, 5; 23, 24. Fapt. 4, 19; 5, 29.  

19. Atunci Nabucodonosor s-a umplut de 
mânie i i-a schimbat înf area fe ei 
sale fa  de adrac, Me ac i Abed-Nego. 

i începând iar i a gr i, a poruncit s  
înc lzeasc  cuptorul de apte ori mai 
mult decât era de obicei.  

1 Mac. 2, 59. 3 Mac. 6, 6.  
20. i a poruncit celor mai puternici 
oameni din o tirea lui s  lege pe adrac, 
Me ac  i  Abed-Nego  i  s -i  arunce  în  
cuptorul cel cu foc arz tor.  
21. Atunci ace ti oameni, îmbr ca i cum 
erau, cu mantie, înc minte, p rie i 
cu toat  îmbr mintea lor, au fost lega i 
i arunca i în mijlocul cuptorului cu foc 

arz tor.  
22. Fiindc  porunca regelui era grabnic  
i cuptorul foarte înfierbântat, acei 

oameni care au aruncat pe adrac, Me ac 
i Abed-Nego au fost mistui i de v paia 

focului.  
23. i ace ti trei b rba i, adrac, Me ac i 
Abed-Nego au c zut lega i în mijlocul 
cuptorului cu foc arz tor.  
24. Atunci regele Nabucodonosor a fost 
cuprins de spaim i s-a sculat în grab . 
El a început a gr i i a zis c tre sfetnicii 

i : «Oare, n-am aruncat noi trei b rba i 
lega i în mijlocul cuptorului cu foc 
arz tor  ?»  R spuns-au  i  i-au  zis  :  «Cu  
adev rat, a a este, o, rege !»  
25. i începând din nou a gr i, a zis : 
«Iat , eu v d patru b rba i dezlega i, 
umblând prin mijlocul cuptorului, 
nev ma i, iar chipul celui de al patrulea, 
ca fa a unuia dintre fiii zeilor».  

Dan. 7, 13. Mat. 27, 54.  
26. Atunci s-a apropiat Nabucodonosor 
de gura cuptorului cu foc arz tor i, 
începând a gr i, a zis : « adrac, Me ac i 
Abed-Nego, slujitorii mei, ie i afar i 
veni i la mine !» Atunci adrac, Me ac i 
Abed-Nego au ie it din untrul cuptorului.  

Dan. 6, 20. 1 Mac. 2, 59. 3 Mac. 6, 6.  
27. i adunându-se satrapii, dreg torii cei 
mai mari, cârmuitorii i sfetnicii regelui, 
au  v zut  c  focul  nu  pricinuise  nici  o  

mare trupului acestor oameni, c  nici 
perii capului nu se pârliser i c  hainele 
lor erau neschimbate i c  nici m car nu 
miroseau a foc.  

Is. 43, 2. Evr. 11, 34.  
28. R spuns-a Nabucodonosor i a zis : 
«Binecuvântat s  fie Dumnezeul lui 

adrac, Me ac i Abed-Nego, Care a 
trimis pe îngerul S u i a izb vit pe servii 

i,  care  î i  puseser  n dejdea  în  El  i  
care au c lcat porunca regelui i i-au dat 
trupurile lor ca s  nu slujeasc i s  nu se 
închine altor dumnezei decât 
Dumnezeului lor.  

Ps. 33, 7; 90, 11. Dan. 6, 23.  
29. i poruncesc : Popoare, neamuri i 
limbi, to i aceia care ar vorbi de r u pe 
Dumnezeul lui adrac, Me ac i Abed-
Nego, s  fie t ia i în buc i i casele lor 

 fie  nimicite,  fiindc  nu  este  un  alt  
dumnezeu care s -i poat  izb vi într-
acest chip».  

1 Ezd. 6, 11. Ier. 10, 10. Dan. 6, 27-28.  
30. Dup  aceasta a înt rit regele în 
slujbele lor pe adrac, Me ac i Abed-
Nego, peste inutul Babilonului.  
31. Regele Nabucodonosor a dat hrisov 

tre toate popoarele, neamurile i 
limbile care locuiesc pe tot p mântul : 
«Pacea voastr  s  sporeasc  !  
32. Pl cutu-mi-a s  vestesc minunile i 
faptele cele peste fire, pe care le-a f cut 
mie Dumnezeul cel Preaînalt.  
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33. Cât de mari sunt minunile Lui i cât 
de puternice sunt faptele cele peste fire ! 
Împ ia Lui este împ ie ve nic i 
st pânirea Lui ine din neam în neam !  

Ps. 92, 1-2. Dan. 7, 14. Luc. 1, 33.  
CAP. 4 
Al doilea vis i tâlcuirea lui. 
1. Eu, Nabucodonosor, stam f  de grij  
în casa mea i bucuros de via  în patul 
meu.  
2. Am visat un vis care m-a însp imântat 
; i gândurile mele când stam culcat în 
patul meu i vedeniile pe care le-am avut 
m-au fr mântat adânc.  

Dan. 2, 1.  
3. i am poruncit s  mi se aduc  în fa a 
mea to i în elep ii din Babilon, care s -mi 
tâlcuiasc  visul.  

Dan. 2, 2.  
4. Atunci au sosit tâlcuitorii de semne, 
prezic torii, caldeii i cititorii în stele i 
le-am spus visul, dar ei nu mi-au dat 
tâlcuirea lui.  

Fac. 41, 8.  
5.  Iar  în  cele  din  urm  s-a  înf at  
înaintea mea Daniel, al c rui nume este 
Belt ar, dup  numele dumnezeului meu 
i care are în al Duhul Dumnezeului celui 

Sfânt i i-am spus visul :  
Iez. 28, 3.  

6. «Belt ar, tu, mai-marele tâlcuitorilor 
de semne, tu, cel în care tiu c  locuie te 
Duhul lui Dumnezeu celui Sfânt i c  nici 
o tain  nu- i este grea, ia aminte la visul 
pe care l-am visat i spune-mi tâlcuirea 
lui !  

Dan. 2, 47.  
7. Vedenia pe care am avut-o, când eram 
culcat în patul meu, a fost : «M  uitam i 
iat  un copac în mijlocul p mântului, 
înalt foarte.  

Iez. 31, 3.  
8.  Copacul  cre tea  i  era  puternic  i  
vârful lui ajungea pân  la cer i se putea 
vedea pân  la cap tul p mântului.  

Iez. 28, 5.  

9. Frunzi ul lui era frumos i roadele lui 
multe, i hran  pentru to i se afla în el. 
Sub el c utau umbr  fiarele câmpului, iar 
în ramurile lui î i f ceau cuiburi p rile 
cerului i din el se hr neau toate 
vie uitoarele.  

Iez. 31, 6.  
10. Priveam în vedenia pe care am avut-
o, când eram în patul meu i iat  un 
înger, un sfânt, se cobora din ceruri ;  

Ps. 33, 7; 90, 11.  
11. El a strigat cu glas tare i a poruncit 

a : Doborâ i copacul i t ia i-i crengile, 
scutura i frunzele lui i împr tia i 
roadele lui, ca animalele s  fug  de sub el 
i p rile din frunzi ul lui !  

Iez. 8, 13. Ioil 1, 7.  
12. Iar butucul i r cinile s  r mân  în 

mânt în leg turi de fier i de aram , în 
iarba câmpului ! Din roua cerului s  fie 
udat i cu dobitoacele câmpului s  
împart  iarba p mântului.  

Iov 14, 7.  
13.  Inima lui  s  nu mai  fie  inim  de om,  
ci o inim  de dobitoc s -i fie dat i apte 
ani s  treac  peste el !  
14. Aceast  hot râre se sprijin  pe 
porunca îngerilor, iar porunca sfin ilor 
este ca s  cunoasc  cei vii c  Cel 
Preaînalt st pâne te peste împ ia 
oamenilor, pe care o d  cui vrea i poate 

 ridice peste ea pe cel mai de jos dintre 
oameni.  

3 Reg. 22, 19. Ps. 112, 7-8. Dan. 2, 21. Sir. 10, 8.  
15. Acesta este visul pe care l-am visat 
eu, regele Nabucodonosor, iar tu, 
Belt ar, spune tâlcuirea lui, c ci to i 
în elep ii regatului meu nu pot s -mi fac  
cunoscut  tâlcuirea. Tu îns  e ti în stare, 
fiindc  ai în tine Duhul Dumnezeului 
celui Sfânt».  

Dan. 1, 17; 6, 3.  
16. Atunci Daniel, al c rui nume este 
Belt ar,  a  r mas  înm rmurit  pentru  o  
clip i gândurile lui s-au tulburat. Regele 
a prins din nou a gr i i a zis : «Belt ar, 
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visul i tâlcuirea lui s  nu te înfrico eze 
!»  R spuns-a  Belt ar  i  a  zis  :  «O,  
st pâne, visul s  fie pentru cei ce te ur sc 
pe tine, iar tâlcuirea lui pentru vr jma ii 

i !  
17. Copacul pe care tu l-ai v zut, mare i 
puternic, care cu vârful ajungea pân  la 
cer i se vedea pân  la cap tul 

mântului,  
Ps. 36, 35. Iez. 31, 3.  

18. Cu frunzi  frumos, cu rod mult i din 
care se hr neau to i, sub care se 
ad posteau fiarele câmpului, iar în 
ramurile lui f ceau cuiburi p rile 
cerului,  
19. Acela e ti tu, o, rege, tu, care te-ai 

rit i te-ai f cut puternic, ai crescut i 
ai ajuns pân  la ceruri, ai st pânirea ta 
pân  la marginea p mântului.  

Iez. 17, 23. Dan. 2, 38; 5, 18.  
20. Iar c  a v zut regele un înger, un 
sfânt, coborându-se din cer i zicând : 
Doborâ i copacul i nimici i-l, dar 
butucul i r cinile lui l sa i-le în 

mânt i în leg turi de fier i de aram , 
în iarba p mântului, i de roua cerului s  
fie  udat  i  cu  animalele  câmpului  s  fie  

rta  pân  ce vor trece peste el apte ani,  
21. Aceasta înseamn , o, rege, c  
hot rârea Celui Preaînalt se va împlini 
peste st pânul meu regele,  
22.  C  tu  vei  fi  alungat  dintre  oameni  i  
vei locui împreun  cu animalele 
câmpului i vei mânca iarb i din roua 
cerului vei fi udat i vor trece peste tine 
apte ani, pân  ce tu vei cunoa te c  Cel 

Preaînalt are st pânirea peste împ ia 
oamenilor i o d  cui voie te.  

Iez. 27, 5. Dan. 4, 29; 5, 21.  
23. i dac  a poruncit s  lase butucul i 

cinile copacului, înseamn  c  regatul 
u va fi ocrotit pentru tine îndat  ce tu 

vei recunoa te c  Cerul are st pânirea.  
Ps. 144, 3.  

24. De aceea, o, rege, pl cut s i fie 
sfatul meu înaintea ta : R scump  

catele tale prin fapte de dreptate i 
nedrept ile tale prin mil  c tre cei s raci, 
dac  vrei ca bun starea în care te afli s  

inuiasc ».  
Ps. 40, 1. Sir. 3, 1, 29; 29, 15. Luc. 11, 41.  

25. Totul s-a împlinit cu regele 
Nabucodonosor.  
26. Dup  dou sprezece luni, când regele 
Nabucodonosor se plimba în palatul regal 
din Babilon,  
27. A prins a gr i  zicând :  «Oare nu este 
acesta Babilonul cel mare pe care l-am 
cl dit eu întru t ria puterii mele i spre 
cinstea str lucirii mele, ca re edin  
regal  ?»  

Pild. 16, 18. Dan. 5, 20.  
28. Pe când cuvântul era înc  în gura 
regelui, un glas s-a coborât din cer : « ie, 
rege Nabucodonosor, i se spune : 
Regatul s-a luat de la tine.  

Iez. 31, 11-12. Fapt. 12, 23.  
29. i dintre oameni vei fi izgonit, vei 
locui cu animalele câmpului i vei pa te 
iarb i vor trece apte ani peste tine, 
pân  ce vei recunoa te c  Cel Preaînalt 
are putere peste împ ia oamenilor i c  
o d  cui voie te !»  

Dan. 4, 22; 5, 21.  
30. Îndat  s-a împlinit cuvântul asupra lui 
Nabucodonosor, c ci a fost alungat dintre 
oameni i a mâncat iarb  ca animalele i 
trupul lui era udat de rou  pân  când 

rul i-a crescut ca penele vulturilor i 
unghiile ca ghiarele p rilor.  

Dan. 5, 21. Fapt. 12, 23.  
31. « i dup  trecerea acestui timp, eu 
Nabucodonosor, am ridicat ochii mei la 
cer i mintea mi-a venit din nou i am 
binecuvântat pe Cel Preaînalt i Celui 
ve nic viu l-am adus laud i pream rire, 

 puterea Lui este putere ve nic , iar 
împ ia Lui din neam în neam.  

Dan. 2, 44; 7, 14.  
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32. To i locuitorii p mântului sunt 
socoti i ca o nimica i El face ce voie te 
cu o tirea cereasc i cu locuitorii 

mântului i nimeni nu poate s -L 
împiedice la lucrul Lui i s -I zic  : «Ce 
faci Tu ?»  
Iov 9, 12. Ps. 61, 9; 134, 6; 144, 13. Eccl. 3, 14. Is. 40, 15-

17; 45, 9.  
33. În acela i timp mi-a venit mintea la 
loc i, spre gloria regatului meu, mi-a 
venit iar i m re ia i str lucirea i 
sfetnicii mei i dreg torii cei mari m-au 
chemat i regatul mi-a fost dat în 
st pânire, iar puterea mea a crescut i mai 
mult.  
34. Acum, eu, Nabucodonosor, laud, înal  
i pream resc pe Împ ratul cerului ; toate 

faptele Lui sunt adev rate i c ile Lui 
drepte, iar pe cei ce umbl  mândri poate 

-i smereasc  !»  
Deut. 32, 4. Ps. 24, 9; 110, 7; 144, 18. Eccl. 3, 14. Is. 13, 

11; 14, 27.  
CAP. 5 
Osp ul lui Bel ar (Baltazar), 
scrierea minunat i tâlcuirea ei. 
1. Regele Bel ar a f cut un mare osp  
pentru o mie din dreg torii s i i în fa a 
celor o mie a b ut vin.  
2. Bel ar când era în toiul osp ului, la 

utul vinului, a poruncit s  aduc  vasele 
de  aur  i  de  argint  pe  care  
Nabucodonosor, tat l s u, le luase din 
templul  din  Ierusalim,  ca  regele  s  bea  
vin din ele, împreun  cu dreg torii s i, 
femeile sale i concubinele sale.  

4 Reg. 24, 13.  
3. Atunci au fost aduse vasele de aur i de 
argint care fuseser  luate din templul lui 
Dumnezeu din Ierusalim i au b ut din 
ele regele i dreg torii s i, femeile sale i 
concubinele sale.  
4. Ei au b ut vin i au pream rit pe 
dumnezeii de aur, de argint, de aram , de 
fier, de lemn i de piatr .  

5. În aceea i clip  au ie it degetele unei 
mâini  de  om,  care  au  scris  în  fa a  
sfe nicului celui mare pe tencuiala 
peretelui palatului regal, i regele a v zut 
vârful degetelor mâinii care scria.  

Ier. 50, 43. Iez. 8, 3.  
6. Atunci fa a regelui s-a îng lbenit i 
gândurile lui s-au tulburat ; încheieturile 
coapselor sale au sl bit, iar genunchii i se 
izbeau unul de altul neîncetat.  
7. Regele a început s  strige din toate 
puterile s  i se aduc  prezic torii, caldeii 
i tâlcuitorii de semne. Atunci el a prins a 

gr i i a zis tuturor în elep ilor din 
Babilon : «Oricine va citi scrisul acesta i 
îmi va ar ta tâlcuirea lui va fi îmbr cat în 
ve mânt de purpur , lan  de aur i se va 
pune împrejurul gâtului lui i va cârmui 
ca al treilea în regatul meu !»  

Dan. 2, 6; 5, 16; 7, 16.  
8. Atunci au venit to i în elep ii regelui, 
dar  nu au putut  citi  scrisul,  nici  s -i  fac  
cunoscut în elesul lui.  

Dan. 2, 2, 6.  
9. Regele Bel ar s-a însp imântat 
foarte, fa a lui s-a îng lbenit, iar 
dreg torii lui au r mas înm rmuri i.  
10. Regina, auzind strig tul regelui i al 
dreg torilor, s-a dus în c mara de osp . 
Ea a început a gr i i a zis : «O, rege, s  
tr ie ti în veac ! Gândurile tale s  nu te 
însp imânte, i chipul fe ei tale s  nu se 
schimbe !  

Dan. 2, 4; 3, 9.  
11.  În  regatul  t u  se  afl  un om care  are  
în el Duhul lui Dumnezeu celui Sfânt i 
în vremea domniei tat lui t u a fost 
descoperit  în el lumin , pricepere i 
în elepciune, ca în elepciunea 
dumnezeiasc , iar regele Nabucodonosor, 
tat l t u, l-a pus mai-marele tâlcuitorilor 
ele semne, al caldeilor, al cititorilor în 
stele i al în elep ilor.  

Dan. 1, 20; 4, 5.  
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12. Din pricin  c  s-a descoperit în 
Daniel un duh înalt, o tiin i o 
pricepere de a tâlcui visele, de a dezlega 
lucrurile greu de în eles i de a descoperi 
tainele, pentru aceasta regele i-a dat 
numele de Belt ar. Deci cheam  pe 
Daniel, i el î i va ar ta tâlcuirea».  

Dan. 1, 7; 2, 30.  
13. Daniel a fost adus înaintea regelui. 
Regele a zis atunci lui Daniel : «Tu e ti 
Daniel, cel dintre robii iudei pe care i-a 
adus tat l meu din Iuda ?  

Dan. 1, 6.  
14.  Am  auzit  c  în  tine  este  Duhul  lui  
Dumnezeu i c  în tine se afl  lumin , 
pricepere i în elepciune f  seam n.  
15. Acum au fost adu i la mine în elep ii 
i prezic torii ca s -mi citeasc  scrisul 

acesta i s -mi fac  cunoscut  tâlcuirea 
lui,  dar  nu  au  fost  în  stare  s -mi  spun  
tâlcuirea acestor cuvinte.  
16. i eu am auzit despre tine c  tu po i 

 tâlcuie ti visele i s  dezlegi cele 
tainice. Acum, dac  tu e ti în stare s  
cite ti scrisul i s -mi faci cunoscut  
tâlcuirea lui, vei fi îmbr cat în ve mânt 
de purpur i lan  de aur vei avea 
împrejurul gâtului t u i vei cârmui ca al 
treilea în regatul meu».  
17. Atunci Daniel a început s  vorbeasc  
i a gr it regelui : «Darurile tale po i s  le 

strezi pentru tine, iar lucrurile de pre  
-le altora ; c ci eu voi citi regelui 

scrisul i îi voi face cunoscut  tâlcuirea 
lui.  
18. O, rege ! Dumnezeu cel Preaînalt a 
dat lui Nabucodonosor, tat l t u, regatul, 

rirea, cinstea i str lucirea.  
Dan. 2, 37; 4, 19.  

19. Iar din pricina puterii pe care El i-o 
duse, toate popoarele, neamurile i 

limbile erau înfrico ate i tremurau 
înaintea lui ; el omora pe cine voia i l sa 
în via  pe cine voia, în a pe cine voia i 
cobora pe cine voia.  

Dan. 11, 3.  
20.  i  pentru  c  inima  lui  se  trufise  i  
duhul lui se împietrise pân  la mândrie, a 
fost coborât de pe scaunul regatului s u i 
vrednicia lui i-a fost luat  ;  

Iez. 28, 2. Dan. 4, 27. Sir. 3, 27. Fapt. 12, 23.  
21. i a fost izgonit din neamul omenesc, 
iar inima i s-a f cut asemenea 
dobitoacelor, i a locuit cu asinii 

lbatici, mâncând iarb  ca boii i i-a 
udat trupul din roua cerului pân  a 
recunoscut c  Dumnezeu cel Preaînalt are 
putere peste împ ia oamenilor i a az  
peste ea pe cine vrea.  

Ps. 74, 7. Dan. 4, 22-30.  
22. i tu, fiul s u, Bel ar, tu nu e ti 
smerit cu inima, m car c  tu tii toate 
acestea.  
23. i te-ai ridicat împotriva St pânului 
cerului i ai adus vasele templului S u 
înaintea  ta,  i  ai  b ut  vin  din  ele,  tu  i  
dreg torii t i, femeile tale i concubinele 
tale, i ai pream rit dumnezei de argint, 
de aur, de aram , de fier, de lemn i de 
piatr , dumnezei care nu v d, nici nu aud 
i nici nu cunosc nimic, iar pe 

Dumnezeul în mâna C ruia este suflarea 
ta i toate c ile tale, nu L-ai cinstit.  

Iov 12, 10. Ps. 103, 29; 134, 15-16. Ier. 10, 23; 50, 31.  
24. Atunci a trimis El vârful mâinii care a 
scris aceste cuvinte.  
25. Iat  inscrip ia care a fost scris  : 
Mene, mene, techel ufarsin.  
26. Aceasta este tâlcuirea cuvântului 
mene : Dumnezeu a num rat zilele 
regatului t u i i-a pus cap t.  
27. Techel : l-a cânt rit în cântar i l-a 

sit u or.  
Apoc. 3, 16.  

28. Peres : a împ it regatul t u i l-a dat 
Mezilor i Per ilor».  

Ier. 50, 37.  
29.  Atunci  a  poruncit  Bel ar  i  au  
îmbr cat pe Daniel în ve mânt de purpur  
i i-au pus lan  de aur la gâtul lui i au dat 
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de veste c  el va cârmui ca al treilea în 
împ ie.  

Fac. 41, 42. Is. 22, 21.  
30. Chiar în noaptea aceea a fost omorât 
Bel ar, împ ratul Caldeilor.  

Is. 13, 17. Ier. 25, 12.  
CAP. 6 
Daniel în groapa cu lei. 
1. i Darius Medul a ajuns rege când era 
în vârst  de aproape 62 de ani.  

Is. 13, 17. Dan. 9, 1.  
2. i i-a pl cut lui Darius s  pun  peste 
regatul lui 120 de satrapi, care s  poarte 
de grij  în tot regatul,  
3. Iar în fruntea lor, trei dreg tori dintre 
care unul era Daniel, i ace ti satrapi 
trebuia s  le dea lor socoteal , astfel ca 
regele s  nu fie p gubit.  

Dan. 4, 15. Sir. 11, 1.  
4. Îns  Daniel era mai presus decât to i 
dreg torii i satrapii, fiindc  în el era un 
duh înalt i regele î i pusese în gând s -l 
pun  mai mare peste tot regatul.  

Sir. 11, 1.  
5. Atunci dreg torii i satrapii s-au trudit 

 g seasc  lui Daniel vreo pricin  din 
partea cârmuirii regatului, dar n-au putut 

-i afle nici o pricin  sau lucru r u, c ci 
el era credincios i nici o trecere cu 
vederea sau gre eal  nu i s-a putut pune 
în seam .  

Ps. 93, 21. 1 Cor. 4, 2. Tit 2, 8.  
6. Atunci oamenii ace tia au zis : «Dac  
nu-i g sim lui Daniel nici o pricin , cu 
toate acestea îi vom afla lui una, în legea 
Dumnezeului lui».  

Marc. 14, 55. Fapt. 4, 15.  
7. Dreg torii i satrapii ace tia s-au dus 
atunci în grab  la rege i a a i-au gr it : 
«O, rege Darius, s  tr ie ti în veac !  

Dan. 2, 4.  
8. To i marii dreg tori ai regatului, marii 
cârmuitori, satrapii, sfetnicii i 
guvernatorii s-au sf tuit laolalt  ca regele 

 dea o porunc i s  se rânduiasc  
oprirea ca oricine s-ar ruga vreme de 

treizeci  de  zile  altui  dumnezeu  i  om  în  
afar  de  tine,  rege,  s  fie  aruncat  în  
groapa cu lei.  
9.  Acum, o, rege, f  cunoscut  oprirea i  

 porunc  scris , care, potrivit legii 
Mezilor i Per ilor, nu se mai poate 
schimba».  

Est. 1, 19; 8, 8.  
10. A adar, regele Darius a dat oprire 
scris i porunc .  
11. Îndat  ce Daniel a aflat c  o porunc  
a fost dat , a intrat în casa sa, care avea în 

mara de sus fereastr  deschis  înspre 
Ierusalim i în fiecare zi îngenunchea de 
trei ori, s-a rugat i a l udat pe 
Dumnezeu, cum f cea i mai înainte.  

3 Reg. 8, 44. Ps. 54, 18.  
12. Atunci b rba ii aceia au venit în 
num r mare i au aflat pe Daniel 
rugându-se i cerând mila lui Dumnezeu.  
13. Apoi s-au apropiat i au gr it înaintea 
regelui privitor la porunca regal  : «Oare 
n-ai poruncit  tu ca oricine s-ar ruga timp 
de treizeci de zile la oricare alt dumnezeu 
sau  om,  în  afar  de  tine,  rege,  s  fie  
aruncat într-o groap  cu lei ?» R spuns-a 
regele i a zis : «Lucrul r mâne hot rât i, 
dup  legile Mezilor i Per ilor, nu se 
poate schimba».  

Dan. 3, 10.  
14. Atunci au r spuns ei regelui i au zis : 
«Daniel, cel dintre robii iudei, nu a luat în 
seam  porunca ta, rege, nici nu s-a 
îngrijit de oprirea ta, ci de trei ori pe zi î i 
face rug ciunea».  
15. Când a auzit regele acestea, s-a 
tulburat foarte i i-a îndreptat gândul 
spre Daniel, cum ar putea s -l scape, i 
pân  la apusul soarelui s-a str duit ca s -l 
scoat .  
16. În urm , oamenii aceia au intrat în 
grab  la  rege  i  i-au  zis  :  « tiut  s i  fie,  
o, rege, c , dup  legea Mezilor i a 
Per ilor, orice porunc  sau oprire dat  de 
rege nu se mai poate schimba».  
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17. Atunci regele a dat porunc  s  aduc  
pe Daniel i l-a aruncat în groapa cu lei. 
Dup  acestea regele a prins a gr i i a zis 
lui Daniel : «Dumnezeul t u pe Care tu Îl 
cinste ti f  încetare, Acela te va sc pa 
!»  
18. Apoi s-a adus o piatr  care a fost pus  
peste gura gropii, iar regele a pecetluit-o 
cu inelul s u i cu inelul dreg torilor s i, 

a ca nimic s  nu se schimbe cu privire 
la Daniel.  

Mat. 27, 66.  
19. Pe urm , împ ratul s-a dus în palatul 

u i a petrecut noaptea în post i nu au 
adus lâng  el concubine, iar somnul nu l-
a mai prins.  

Sir. 31, 2.  
20. Apoi regele s-a sculat dis-de-
diminea , în rev rsat de zori i a venit în 
grab  la groapa cu lei.  
21. i când s-a apropiat de groap , a 
strigat pe Daniel cu glas tare. Atunci 
regele  a  prins  a  gr i  i  a  zis  lui  Daniel  :  
«Daniel, slujitorul Dumnezeului celui 
viu, Dumnezeul t u, C ruia te închini 
neîncetat, oare a putut s  te scape de lei 
?»  

Ier. 10, 10. Dan. 3, 25-26. Mat. 27, 43.  
22. Apoi Daniel a vorbit cu regele : «O, 
rege, în veci s  tr ie ti !  
23. Dumnezeu a trimis pe îngerul S u i a 
astupat gura leilor, i ei nu mi-au f cut 
nici  un  r u,  pentru  c  am  fost  g sit  
nevinovat înaintea Lui, precum i în fa a 
ta, rege, n-am f cut nici un r u !»  

Dan. 3, 28; 6, 28. 1 Mac. 2, 60. 3 Mac. 6, 7. Evr. 11, 33.  
24. Regele s-a bucurat foarte i a poruncit 

 scoat  pe Daniel din groap i Daniel a 
fost  scos  din  groap i  nici  o  ran  nu i-a  
fost g sit , c ci n jduise în Dumnezeul 
lui.  

Ps. 36, 40; 90, 14. Evr. 11, 33.  
25. Atunci a poruncit regele s  aduc  pe 

rba ii aceia care def imaser  pe Daniel 
i au fost arunca i în groapa cu lei, ei, fiii 

lor i femeile lor, i nici nu au ajuns bine 
în fundul gropii, c  leii s-au i n pustit 
asupra lor i le-au sf râmat toate oasele.  

Ps. 34, 8. Pild. 26, 27; 28, 10.  
26. Regele Darius a scris la toate 
popoarele, neamurile i limbile care 
locuiesc peste tot p mântul : «Pacea 
voastr  s  sporeasc  !  
27.  Porunc  iese  de  la  mine  ca  în  tot  
cuprinsul regatului meu s  se team i s  
tremure lumea înaintea Dumnezeului lui 
Daniel,  c  El  este  Dumnezeul  cel  viu,  
Care r mâne în veci i împ ia lui nu se 
va nimici, iar st pânirea Lui nu va avea 
sfâr it.  

Ps. 9, 36; 144, 13. Is. 9, 6. Dan. 2, 44; 3, 29. Luc. 1, 33.  
28. El poate s  scape i s  libereze, face 
semne i minuni în cer i pe p mânt ; El a 
sc pat pe Daniel din ghearele leilor».  

Is. 63, 9. Dan. 6, 23.  
29. i Daniel se afla într-o stare fericit  
în regatul lui Darius i în regatul lui 
Cirus, regele Per ilor.  

Dan. 1, 21.  
CAP. 7 
Vedenia lui Daniel, în care se arat  cele 
patru fiare. 
1. În anul dintâi al lui Bel ar, regele 
Babilonului, Daniel a visat un vis, i 
vedeniile pe care le-a avut când era culcat 
în patul lui îl înfrico ar . Atunci el a scris 
visul i a povestit ceea ce era mai de 
seam  dintre fapte.  

Dan. 8, 1.  
2. Daniel a început a gr i, zicând : 
«V zut-am în vedenia mea din timpul 
nop ii cum cele patru vânturi ale cerului 
au sfredelit marea cea necuprins .  
3. i patru fiare uria e au ie it din mare, 
una mai deosebit  decât alta.  
4. Cea dintâi sem na cu un leu i avea 
aripi de vultur. M-am uitat la ea pân  ce 
aripile i-au fost smulse i a fost ridicat  
de pe p mânt i pus  pe picioare ca un 
om i i s-a dat inim  de an.  

Pild. 30, 30. Ier. 48, 40. Iez. 17, 3.  
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5. i iat  o a doua fiar , cu înf are de 
urs, stând într-o rân , cu trei coaste în 
gur , între din i, i a a i s-a poruncit : 
«Scoal -te ! M nânc  mult  carne !»  
6. Apoi m-am uitat din nou i iat  o alt  
fiar , asemenea unui leopard, având pe 
spate patru aripi de pas re ; i fiara avea 
patru capete, i i s-a dat putere.  
7. În urm  am privit în vedeniile mele de 
noapte  i  iat  o  a  patra  fiar  
însp imânt toare i înfrico toare i 
nespus de puternic . Ea avea din i mari 
de fier i gheare de aram  ; mânca i 
sf râma, iar r a o c lca în picioare. 
Ea se deosebea de toate celelalte fiare de 
mai înainte i avea zece coarne.  

Is. 28, 3. Dan. 7, 19. Apoc. 13, 1.  
8. M-am uitat cu luare aminte la coarne, 
i iat  un alt corn mic cre tea între ele, i 

trei  din  coarnele  cele  dintâi  au  fost  
smulse de el. i iat  c  acest corn avea 
ochi ca ochii de om i gur  care gr ia 
lucruri mari.  

Dan. 8, 9. Apoc. 13, 5.  
9. Am privit pân  când au fost a ezate 
scaune, i S-a a ezat Cel vechi de zile ; 
îmbr mintea Lui era alb  ca z pada, iar 

rul capului S u curat ca lâna ; tronul 
u, fl ri de foc ; ro ile lui, foc arz tor.  
3 Reg. 22, 19. Is. 6, 1-2. Dan. 7, 22. Marc. 9, 3. Evr. 12, 

29. Apoc. 1, 14; 4, 2; 20, 4.  
10. Un râu de foc se v rsa i ie ea din el ; 
mii de mii Îi slujeau i miriade de miriade 
st teau înaintea Lui ! Judec torul S-a 

ezat i c ile au fost deschise.  
Ps. 67, 18; 88, 7; 102, 20. Mat. 16, 27; 26, 53. Luc. 21, 27. 

Iuda 1, 14. Evr. 1, 14. Apoc. 5, 11; 20, 12.  
11. Eu m  uitam mereu, din pricina 
multelor vorbe pe care cornul cel mare le 
gr ia. Am privit pân  când fiara a fost 
omorât i trupul ei nimicit i dat focului.  

Apoc. 13, 5; 19, 20; 20, 10.  
12. Dar i celorlalte fiare li s-a luat 
st pânirea, i lungimea vie ii lor a fost 
hot rât  pân  la o vreme i un anumit 
timp.  

Dan. 2, 21.  
13. Am privit în vedenia de noapte, i iat  
pe norii cerului venea cineva ca Fiul 
Omului i El a înaintat pân  la Cel vechi 
de zile, i a fost dus în fa a Lui.  

Dan. 3, 25. Mat. 16, 13; 24, 30; 26, 63-64. Marc. 9, 12; 
13, 26; 14, 62. Luc. 21, 27. Ioan 3, 13, 35; 5, 27; 17, 2. 

Fapt. 1, 11. Apoc. 1, 13; 14, 14.  
14. i Lui I s-a dat st pânirea, slava i 
împ ia, i toate popoarele, neamurile i 
limbile Îi slujeau Lui. St pânirea Lui este 
ve nic , st pânire care nu va trece, iar 
împ ia Lui nu va fi nimicit  niciodat .  
Is. 16, 5; 66, 18. Dan. 2, 44; 3, 33; 4, 31. Mih. 4, 7. Zah. 8, 
22-23. Mat. 28, 18. Luc. 1, 33; 11, 20. Ioan 12, 34. 1 Cor. 

15, 24. 1 Tim. 1, 17.  
15. Pentru aceasta, eu, Daniel, am fost 
tulburat cu duhul meu i vedeniile pe care 
le-am avut m  însp imântau.  
16. M-am apropiat atunci de unul din cei 
de fa i l-am rugat s -mi spun  adev rul 
privitor la toate acestea. i el mi-a vorbit 
i mi-a f cut cunoscut în elesul acestor 

lucruri.  
Dan. 5, 7.  

17. «Aceste fiare, patru la num r, 
înseamn  c  patru regi se vor ridica pe 

mânt,  
18. i sfin ii Celui Preaînalt vor primi 
regatul i îl vor ine în st pânire în veci i 
în vecii vecilor.  

Dan. 7, 27. În el. 5, 16. Fapt. 1, 6. Apoc. 7, 12; 11, 15.  
19. Dup  aceasta l-am rugat s -mi spun  
adev rul despre fiara a patra, care se 
deosebea de toate celelalte i care era 
afar  din cale de însp imânt toare, cu 
din i de fier i cu gheare de aram i care 
mânca, sf râma, iar ceea ce r mânea 

lca în picioare ;  
Dan. 7, 7.  

20. i despre cele zece coarne care erau 
pe capul s u i despre cel lalt care 
cre tea i înaintea c ruia au c zut cale 
trei i avea ochi i gur  care gr ia lucruri 
mari i care era mult mai mare decât 
celelalte.  

Apoc. 17, 12, 16.  
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21. M-am uitat, i cornul acela purta 
zboi cu cei sfin i i i-a biruit,  

Apoc. 13, 7.  
22. Pân  ce a venit Cel vechi de zile i a 

cut dreptate sfin ilor Celui Preaînalt, 
pân  ce s-a împlinit vremea i împ ia a 
ajuns sub st pânirea sfin ilor.  

Dan. 7, 9. Mat. 25, 34. Fapt. 3, 20. Apoc. 2, 26; 20, 4.  
23. El a r spuns astfel : «Fiara a patra 
înseamn  c  un al patrulea rege va fi pe 

mânt,  care  se  va  deosebi  de  toate  
celelalte regate, care va mânca tot 

mântul, îl va c lca în picioare i îl va 
zdrobi.  
24. i cele zece coarne înseamn  c  din 
acest regat se vor ridica zece regi, i un 
altul se va scula dup  ei ; el se va deosebi 
de cei dinaintea lui i va doborî la p mânt 
trei regi.  

Apoc. 12, 3; 17, 12.  
25. i va gr i cuvinte de def imare 
împotriva Celui Preaînalt i va asupri pe 
sfin ii Celui Preaînalt, i î i va pune în 
gând s  schimbe s rb torile i legea, i ei 
vor fi da i în mâna lui o vreme i vremuri 
i jum tate de vreme.  

Dan. 11, 36. Apoc. 12, 14.  
26. i judecata se va face i i se va lua 
st pânirea, ca s -l nimiceasc i s -l 
pr bu easc  pentru totdeauna.  

1 Cor. 15, 24.  
27. Iar regatul i st pânirea i m rirea 
regilor de sub ceruri se vor da poporului 
sfin ilor Celui Preaînalt ; împ ia Lui 
este împ ie ve nic i toate st pânirile 
Îi vor sluji Lui i pe El Îl vor asculta».  

Ps. 2, 7-8; 21, 31; 71, 1. Is. 16, 5. Dan. 7, 18. Luc. 1, 33; 
11, 20. Fapt. 1, 6. Apoc. 17, 14.  

28.  Iat  sfâr itul  vorbirii  mele  cu  el.  Pe  
mine, Daniel, gândurile mele m-au 
înfrico at foarte i fa a mi s-a schimbat i 
am p strat cuvântul în inima mea.  

Fac. 37, 11. Dan. 10, 8.  
CAP. 8 

Vedenia berbecului i a apului. 
1. În anul al treilea al domniei regelui 
Bel ar mi s-a ar tat mie, lui Daniel, o 
vedenie, afar  de cele ce mi se ar taser  
la început.  

Dan. 7, 1.  
2. i m-am uitat în vedenie i, când 
priveam, parc  eram în capitala Suza, 
care este în ara Elamului i, stând cu 
privirea a intit , eram pe fluviul Ulai.  

Est. 1, 2.  
3. i am ridicat ochii mei i m-am uitat i 
iat  un berbec cu dou  coarne stând în 
picioare în fa a fluviului i coarnele lui 
erau lungi, iar unul mai lung decât 
cel lalt i cel mai lung cre tea cel din 
urm .  

Dan. 8, 20.  
4. Am v zut berbecul lovind cu coarnele 
la apus, la miaz noapte i la miaz zi i 
nici o fiar  nu-i putea sta împotriv i 
nimeni nu sc pa de asuprirea lui. El f cea 
ce voia i cre tea.  

Dan. 11, 36.  
5. i m-am uitat cu luare aminte i iat  un 
ap venea de la apus pe deasupra fe ei 

mântului, f  ca s -l ating . i apul 
avea un corn între ochi, care corn se 
putea z ri.  
6. i a venit pân  la berbecul cel cu dou  
coarne pe care l-am v zut stând în fa a 
fluviului i s-a n pustit spre el cu toat  

ria puterii lui.  
7.  i  l-am  v zut  cum  s-a  apropiat  de  
berbec, s-a înt râtat împotriva lui i a 
lovit berbecul i i-a sf râmat cele dou  
coarne, iar berbecul nu mai avea putere 

 i se împotriveasc  ; i l-a aruncat la 
mânt i l-a c lcat în picioare i nimeni 

n-a sc pat pe berbec.  
8. i apul a crescut foarte i când a ajuns 
puternic, cornul cel mare s-a sf râmat i 
am z rit patru coarne crescând în locul 
lor, spre cele patru vânturi ale cerului.  

Dan. 8, 22; 11, 4.  
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9. i din unul dintre ele a ie it un corn 
mic, care a crescut afar  din cale, c tre 
miaz zi, c tre r rit i c tre ara 
str lucirii.  

Dan. 7, 8.  
10. i el s-a în at pân  c tre o tirea 
cereasc i a doborât la p mânt din o tire 
i din stele i le-a c lcat în picioare.  

Is. 14, 12. Dan. 8, 24.  
11. i a mai crescut pân  la mai-marele 

tirii i i-a luat jertfa de fiecare zi i i-a 
sturnat locul templului s u.  

1 Mac. 1, 50.  
12. i peste jertfa de fiecare zi el a pus 
nelegiuirea i a aruncat adev rul la 

mânt, i el a f cut i a izbutit.  
Dan. 11, 31. Evr. 10, 11.  

13. i am auzit un sfânt care gr ia, i un 
alt sfânt a zis c tre cel ce gr ia : «Pân  
când va dura vedenia i jertfa de fiecare 
zi  nu  se  va  mai  aduce  i  un  p cat  al  
pustiirii  va  fi  pus  în  loc  i  templul  i  

tirea vor fi c lcate în picioare ?»  
14. Atunci el i-a r spuns : «Pân  la dou  
mii trei sute de seri i de dimine i ; dup  
aceasta templul î i va avea din nou rostul 
lui».  
15. i când eu, Daniel, am v zut vedenia 
i m-am str duit s  o în eleg, iat  c  

atunci a stat cineva înaintea mea cu chip 
de om.  

Dan. 7, 19.  
16. Atunci am auzit un glas de om 
deasupra fluviului Ulai, glas care striga i 
spunea  :  «Gavriile,  tâlcuie te  celui  de  
acolo vedenia !»  

Dan. 9, 21. Luc. 1, 19.  
17. i el a venit unde eram eu i, când se 
apropia, m-am însp imântat i am c zut 
cu  fa a  la  p mânt.  i  el  mi-a  gr it  :  «Ia  
aminte, fiul omului, c ci vedenia este 
pentru a ar ta sfâr itul veacurilor !»  

Dan. 12, 9. Bar. 1, 17. 1 Petr. 4, 7. Apoc. 20, 4.  
18. i când vorbea cu mine, stam 
înm rmurit cu fa a la p mânt ; atunci el s-

a atins de mine i m-a ridicat în picioare 
în locul în care m  aflam,  

Dan. 10, 9. Mat. 17, 7. Apoc. 1, 17.  
19.  i  mi-a  spus  :  «Iat ,  î i  voi  face  
cunoscut ceea ce se va întâmpla în 
vremea din urm  a mâniei lui Dumnezeu 
; c  pentru vremea cea din urm  este 
vedenia.  

1 Cor. 15, 22.  
20. Berbecul cu dou  coarne, pe care tu îl 
vezi, înseamn  regii Mediei i ai Persiei.  

Dan. 8, 3.  
21. Iar apul este regele Greciei i cornul 
cel mare, care este între ochi, este regele 
cel dintâi.  
22. i dac  el a fost sf râmat, patru s-au 
ridicat în locul lui ; înseamn  c  patru 
regate  se  vor  ridica  din  neamul  lui,  dar  

 s  aib  puterea lui.  
Dan. 8, 8; 11, 4.  

23. La sfâr itul st pânirii lor, la vremea 
covâr irii p catelor lor, se va ridica un 
rege cu chip seme i iste  în lucrurile 
ascunse.  

Deut. 28, 8. Dan. 8, 12.  
24. i st pânirea lui va cre te în putere - 
dar nu prin puterea lui însu i - i va face 
pustiiri uria e i în orice lucru va izbuti i 
va pr bu i pe cei tari i pe poporul 
sfin ilor.  

Dan. 8, 10. 1 Mac. 1, 21-23.  
25. Din pricina iste imii lui, va izbuti 
în el ciunea în mâna lui i se va seme i în 
inima sa i în plin  vreme de pace va 
doborî pe mul i. i se va ridica împotriva 
Regelui regilor, dar va fi aruncat la 

mânt nu de mân  omeneasc .  
1 Mac. 1, 32-33.  

26. Iar vedenia despre seri i despre 
dimine i, care a fost spus , este adev rat  
; tu îns  pecetluie te vedenia, c  se va 
întâmpla dup  multe zile».  

Dan. 12, 9. Apoc. 10, 4; 22, 10.  
27. i eu, Daniel, am fost istovit de puteri 
i am c zut bolnav câteva zile. Dar m-am 

sculat i am avut grij  de lucrurile 
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regelui. Am r mas uimit de cele ce am 
zut i n-am putut s  le în eleg.  

CAP. 9 
Rug ciunea lui Daniel i proorocia 
celor aptezeci de s pt mâni de ani. 
1. În anul întâi al lui Darius, fiul lui 
Aha vero  (Artaxerxe), din neamul 
Mezilor, care a domnit peste regatul 
Caldeilor,  

Dan. 6, 1. Ag. 1, 1.  
2. În anul întâi al domniei lui - eu, 
Daniel,  am  citit  în  c i  num rul  de  
aptezeci de ani, pentru care a fost 

cuvântul Domnului c tre proorocul 
Ieremia, ani care trebuia s  se 
împlineasc  de la d râmarea 
Ierusalimului.  

2 Paral. 36, 22. 1 Ezd. 1, 1. Ier. 25, 12; 29, 10.  
3. i mi-am îndreptat fa a c tre Domnul 
Dumnezeu, st ruind în rug ciune i în 
rugi fierbin i, cu post, sac i cenu .  
4. i m-am rugat Domnului Dumnezeu i 
m-am m rturisit i am zis : «O, Doamne, 
Dumnezeule cel mare i minunat, Care 

ze ti leg mântul i îndrumarea pentru 
cei ce Te iubesc pe Tine i iau aminte la 
poruncile Tale !  

Ie . 20, 6. Deut. 7, 9. Neem. 1, 5; 9, 32.  
5. P tuit-am, f delege am f cut, ca i 
cei nelegiui i ne-am purtat, r sculatu-ne-
am i ne-am dep rtat de la poruncile i de 
la legile Tale.  

Neem. 9, 30, 33. Ps. 105, 6. Is. 1, 4. Plâng. 3, 41-42. Bar. 
1, 17; 2, 12.  

6.  i  nu  am  ascultat  de  slujitorii  T i  
prooroci, care ne-au gr it în numele T u : 

tre regii no tri, c tre mai-marii no tri, 
rin ilor no tri i la tot poporul rii.  

Ier. 44, 16.  
7. A Ta este, Doamne, dreptatea, iar a 
noastr  ru inarea fe elor noastre, precum 
se arat  ast zi oamenilor din Iuda i 
locuitorilor din Ierusalim i la tot Israelul, 
cei de aproape i cei de departe, în toate 

rile în care Tu i-ai izgonit din pricina 

delegilor ce le-au s vâr it împotriva 
Ta.  

Lev 26, 14. 1 Ezd. 9, 6. Ps. 144, 18. Ier. 9, 24. Plâng. 1, 
18. Bar. 1, 15.  

8. Doamne Dumnezeule, a noastr  este 
ru inarea fe elor, a regilor no tri, a mai-
marilor no tri i a p rin ilor no tri, c ci 
noi am p tuit ie ;  

Neem. 9, 34. Ier. 2, 26; 3, 25; 14, 20. Bar. 1, 15.  
9. A Domnului Dumnezeului nostru este 
milostivirea i îndurarea. R zvr titu-ne-
am împotriva Lui.  

Ps. 129, 4. Plâng. 3, 22. Luc. 1, 72.  
10. i nu am ascultat de glasul Domnului 
Dumnezeului  nostru  ca  s  umbl m  în  
legea Lui, pe care ne-a dat-o nou  prin 
mâna slujitorilor S i profe i.  

2 Paral. 36, 15. Sof. 3, 5.  
11. i tot Israelul a c lcat legea Ta i s-a 
dep rtat, ca s  nu mai aud  glasul T u. 

rsatu-s-a peste noi blestemul i 
jur mântul scris în legea lui Moise, 
slujitorul lui Dumnezeu, c ci am p tuit 
împotriva Ta.  
Deut. 27, 15; 28, 15; 32, 25. Plâng. 2, 17. Iez. 20, 21. Mal. 

2, 2. Bar. 1, 20.  
12. i a adeverit cuvintele Sale pe care 
le-a gr it c tre noi i c tre judec torii 
no tri, care au cârmuit peste noi, c  a voit 

 abat  peste noi stra nic pr d, ce nu 
s-a  mai  întâmplat  niciodat  sub  cer,  
asemenea celui din Ierusalim.  

Bar. 2, 1.  
13. Precum este scris în legea lui Moise, 
toat  aceast  nenorocire s-a n pustit 
asupra noastr , dar n-am îmbunat fa a 
Domnului Dumnezeului nostru, 
întorcându-ne de la nelegiuirile noastre i 
luând aminte la adev rul S u.  

Lev 18, 17; 20, 14; 26, 16. Deut. 28, 15; 32, 25. Plâng. 2, 
17. Mih. 6, 13. Mal. 2, 2.  

14. Gândit-a îndelung Domnul asupra 
nenorocirii pe care a ab tut-o peste noi, 

 drept este Domnul Dumnezeul nostru 
în toate faptele pe care le-a f cut, dar noi 
n-am ascultat de glasul Lui.  

Ps. 144, 18. Ier. 44, 27. Bar. 2, 9.  
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15. i acum, Doamne Dumnezeul nostru, 
Tu Care ai scos pe poporul T u din ara 
Egiptului cu mân  tare i Te-ai f cut 
vestit pân  în ziua de ast zi, p tuit-am, 

delege am f cut.  
Ie . 12, 41; 14, 22. Ps. 105, 7. Bar. 2, 11.  

16. O, Doamne ! Întoarc -se, dup  
milostivirile Tale, toat  mânia i toat  

paia urgiei Tale de la cetatea 
Ierusalimului, de la muntele cel sfânt al 

u ! C , pentru p catele noastre i 
pentru f delegile p rin ilor no tri, 
Ierusalimul i poporul T u au ajuns de 
ocar  pentru to i vecinii no tri.  

Lev 26, 40. 1 Ezd. 9, 7, 15. Neem. 1, 6. Ps. 105, 6. Is. 64, 
6. Ier. 3, 24. Bar. 2, 13.  

17. Acum ascult , Dumnezeul nostru, 
rug ciunea slujitorului T u i ruga 
fierbinte i lumineaz  fa a Ta spre 
templul T u pustiit, pentru numele T u, 
Doamne !  

Num. 6, 25. Bar. 2, 17.  
18. Pleac , Dumnezeul meu, urechea Ta 
i auzi, deschide ochii T i i vezi 

mâhnirea noastr  adânc i cetatea asupra 
reia se cheam  numele T u. C  nu 

pentru faptele noastre drepte aducem 
înaintea Ta rug ciunile noastre cele 
fierbin i, ci pentru milele Tale cele mari.  

Ps. 30, 16. Is. 48, 2. Bar. 2, 19.  
19. O, Doamne, ascult  ! O, Doamne, 
iart  ! O, Doamne, ia aminte i lucreaz  ! 
Nu întârzia pentru numele T u, 
Dumnezeul meu ; c  numele T u îl 
poart  cetatea i poporul T u !»  
20. i în vreme ce gr iam i m  rugam i 

rturiseam p catul meu i p catul 
poporului meu Israel i c deam cu ruga 
mea fierbinte înaintea Domnului 
Dumnezeului meu, pentru sfânt muntele 
Dumnezeului meu,  
21. i pe când vorbeam în rug ciunea 
mea, iat  un om, Gavriil, pe care l-am 

zut în vedenia mea cea de la început, în 

zbor gr bit, s-a apropiat de mine pe la 
vremea jertfei de sear .  

3 Reg. 18, 29. Dan. 8, 16. Luc. 1, 19.  
22. i a venit i mi-a gr it zicând : 
«Daniele, chiar acum am sosit ca s i 
deschid mintea.  
23. Când tu ai început s  te rogi, porunc  
mi-a  fost  dat i  eu  am  venit  ca  s i  
vestesc, c ci tu e ti un om iubit de 
Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt i 
în elege vedenia !  

1 Ezd. 6, 14. Dan. 10, 11-12.  
24. aptezeci de s pt mâni sunt hot râte 
pentru poporul t u i pentru cetatea ta cea 
sfânt  pân  ce f delegea va trece peste 
margini i se va pecetlui p catul i se va 
isp i nelegiuirea, pân  ce dreptatea cea 
ve nic  va veni, vedenia i proorocia se 
vor pecetlui i se va unge Sfântul 
Sfin ilor.  
Ier. 23, 5. Plâng. 4, 20. Iez. 37, 26. Zah. 3, 9. Mat. 20, 28. 
Marc. 1, 24. Luc. 1, 35; 7, 19; 24, 27. Ioan 1, 45. Fapt. 10, 

43; 13, 32; 17, 3; 26, 6. 1 Petr. 1, 10. 1 Cor. 15, 3. Ef. 1, 
10.  

25. S tii i s  în elegi c  de la ie irea 
poruncii pentru zidirea din nou a 
Ierusalimului  i  pân  la  Cel-Uns  -  Cel-
Vestit - sunt apte s pt mâni i aizeci i 
dou  de s pt mâni ; i din nou vor fi 
zidite pie ele i zidul din afar , în vremuri 
de strâmtorare.  

1 Ezd. 6, 14. Neem. 2, 1-8. Luc. 7, 19.  
26. Iar dup  cele aizeci i dou  de 

pt mâni, Cel-Uns va pieri f  s  se 
seasc  vreo vin  în El, iar poporul unui 

domn va veni i va d râma cetatea i 
templul. i sfâr itul cet ii va veni prin 
potopul mâniei lui Dumnezeu i pân  la 
cap t va fi r zboi - pr dul cel hot rât.  
Is. 53, 8. Dan. 11, 10. Mat. 24, 21; 26, 24, 54. Marc. 9, 12; 

13, 19. Fapt. 6, 14; 26, 23.  
27. i El va încheia un leg mânt cu mul i 
într-o s pt mân , iar la mijlocul 

pt mânii va înceta jertfa i prinosul i 
în templu va fi urâciunea pustiirii, pân  
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când pedeapsa nimicirii cea hot rât  se 
va v rsa peste locul pustiirii».  

Dan. 12, 11. Mat. 24, 15. Marc. 13, 14. Luc. 13, 35; 21, 
20.  

CAP. 10 
Continuarea vedeniilor. 
1.  În  anul  al  treilea  al  lui  Cirus,  regele  
Per ilor, i s-a descoperit un cuvânt lui 
Daniel - care se chema Belt ar - i 
adev rat este cuvântul i el veste te 

zboi mare. El a p truns cuvântul i a 
în eles vedenia.  

Dan. 1, 7.  
2. «În vremea aceea, eu, Daniel, am 
petrecut trei s pt mâni de zile în jale.  
3. Pâine bun  n-am mâncat, carne i vin 
n-am pus în gura mea i cu miresme nu 
m-am uns, pân  ce nu s-au împlinit trei 

pt mâni de zile.  
Ps. 103, 15. Mat. 6, 17.  

4. Dar în ziua a dou zeci i patra a lunii 
întâi, eu, Daniel, m  aflam pe malul 
fluviului celui mare, adic  Tigrul,  

Fac. 2, 14.  
5. i mi-am ridicat ochii mei i iat  un 
om îmbr cat în ve minte de in, iar 
coapsele lui încinse cu aur curat i de pre  
;  

Dan. 10, 18; 12, 6. Apoc. 1, 13.  
6. Trupul lui ca i crisolitul i fa a lui ca 
fulgerul, iar ochii lui ca fl rile de foc, 
bra ele i picioarele lui str luceau ca 
arama lustruit i sunetul cuvintelor lui ca 
vuietul unei mul imi.  

Iez. 1, 24. Mat. 28, 3. Apoc. 1, 14-15.  
7. i am v zut numai eu, Daniel, o 
vedenie, iar oamenii care erau cu mine nu 
au v zut vedenia ; ci o mare spaim  a 

zut peste ei i au fugit s  se ascund .  
Luc. 1, 12.  

8. Atunci eu am r mas singur i am v zut 
aceast  mare vedenie i n-a r mas în 
mine putere, fa a mea i-a schimbat 
înf area, stricându-se, i nu mai aveam 
vlag .  

Iov 4, 14. Dan. 7, 28.  

9. i am auzit glasul cuvintelor lui i, la 
glasul cuvintelor lui, eu am c zut 
înm rmurit cu fa a la p mânt.  

Dan. 8, 18.  
10. i iat  c  o mân  s-a atins de mine i 
m-a ridicat în genunchi i pe palmele 
mâinilor mele.  

Apoc. 1, 17.  
11. i a gr it c tre mine : «Daniele, om 
pl cut al lui Dumnezeu, ia aminte la 
cuvintele pe care i le spun ie i stai 
drept, c  acum sunt trimis c tre tine». i 
pe când îmi gr ia cuvântul acesta, m-am 
sculat tremurând.  

Dan. 9, 23.  
12.  i  a  zis  c tre  mine  :  «Nu  te  teme,  
Daniele, c  din ziua cea dintâi, de când i-
ai sârguit inima ta ca s  în elegi i s  te 
smere ti înaintea Dumnezeului t u, 
cuvintele tale au fost auzite i eu am sosit 
din pricina cuvintelor tale.  

Num. 29, 7; 30, 14. Dan. 9, 23.  
13. i îngerul p zitor al Persiei mi-a stat 
împotriv  dou zeci i una de zile, dar iat  

 Mihail, cel dintâi dintre îngerii 
zitori, a venit în ajutorul meu i eu l-

am l sat acolo la îngerul p zitor al 
regelui Per ilor  

Dan. 12, 1. Apoc. 12, 7.  
14. i am venit ca s i fac cunoscut ce se 
va întâmpla poporului t u la sfâr itul 
zilelor ; c  mai este o vedenie pentru 
zilele cele din urm ».  
15. i pe când gr ia cu mine astfel de 
cuvinte, mi-am întors privirea spre 

mânt i am r mas ca un mut.  
Iuda 1, 9. Apoc. 12, 7.  

16. i iat  ! Acela care avea înf area 
fiului omului s-a atins de buzele mele ; 
atunci am deschis gura mea i am gr it i 
am zis c tre cel ce sta înaintea mea : «O, 
St pânul meu ! Din pricina acestei 
vedenii m-au cuprins zvârcoliri de durere 
i am r mas f  putere.  

Is. 6, 5, 7. Ier. 1, 9. Dan. 10, 18. Apoc. 1, 13.  
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17. i cum poate un slujitor atât de mic al 
Domnului s u s  gr iasc  cu un St pân 
atât de mare ca Tine ! i de spaim  îmi 
piere toat  puterea i suflarea mi se 
opre te».  
18. Atunci s-a atins iar i de mine acela 
care avea înf area Fiului Omului i mi-
a dat t rie.  

Dan. 10, 5, 16.  
19.  i  mi-a  zis  :  «Nu te  teme,  om pl cut  
al lui Dumnezeu ! Pace ie ! Fii tare i 
curajos !» i pe când gr ia cu mine, m-
am  sim it  înt rit  i  am  zis  :  «Spune,  
St pâne, c ci Tu m-ai înt rit !»  

Jud. 6, 23. Dan. 10, 11.  
20. Atunci El a zis : « tii tu, oare, pentru 
ce  am  venit  la  tine  ?  Acum  M  voi  
întoarce s  fac r zboi cu îngerul p zitor 
al Persiei i, când Eu M  voi duce, iat  c  
îngerul p zitor al Greciei va veni.  
21. Î i voi vesti ie ceea ce este scris în 
cartea adev rului. Nimeni nu poate s  M  
ajute mai bine la aceasta decât Mihail, 
îngerul vostru p zitor».  
CAP. 11 
Proorocie despre regii Persiei, 
Egiptului i Siriei. 
1. i eu în anul dintâi al lui Darius Medul 
stam lâng  el ca s -l ajut i s -l înt resc.  
2. i acum î i fac cunoscut adev rul : Iat  

 se vor scula înc  trei regi în Persia, iar 
al patrulea va st pâni bog ii mai mari 
decât to i i, când va fi puternic prin 
bog iile sale, va ridica pe to i împotriva 
regatului Greciei.  
3. i va ie i la iveal  un rege viteaz i va 
st pâni peste un regat puternic i va face 
numai ceea ce i se va p rea bun.  

Dan. 5, 19.  
4.  Iar  când  va  fi  în  culmea  puterii  sale,  
regatul lui se va pr bu i i se va împ i 
dup  cele patru vânturi ale carului, f  
ca s  r mân  urma ilor lui i nici s  aib  
putere întocmai ca mai înainte, c  regatul 

lui va fi sfâ iat i se va împ i la al ii 
decât la aceia din neamul lui.  

Dan. 8, 8.  
5. i regele de la miaz zi va ajunge 
puternic, dar unul din c peteniile lui va fi 
mai puternic decât el i va domni, iar 
st pânirea lui va fi un regat puternic.  
6. i dup  trecere de ani se vor uni i 
fiica regelui de la miaz zi va veni c tre 
regele de la miaz noapte, ca s  
statorniceasc  pacea. Dar ea nu va p stra 

ria bra ului s u i nu va d inui nici el, 
nici bra ul lui ; i va fi dat  mor ii, ea i 
înso itorii ei i copiii ei i aliatul ei în 
acele vremuri.  
7. Iar unul dintre odraslale din r cinile 
ei se va ridica i va porni împotriva o tirii 
i va intra în cetatea cea înt rit  a regelui 

de la miaz noapte i va face cu ei ce va 
voi i va fi biruitor.  
8. Chiar i dumnezeii lor, împreun  cu 
chipurile lor turnate, cu vasele lor de pre , 
aur i argint, vor fi duse în robia 
Egiptului i el va fi mai puternic decât 
regele de la miaz noapte, ani de-a rândul.  
9. El va n li în regatul regelui de la 
miaz noapte, apoi se va întoarce în ara 
sa.  
10. i feciorul lui va preg ti r zboiul i 
va strânge o mare mul ime de o ti de 
lupt i  va  da  n val  peste  el  i  îl  va  
potopi i îl va cotropi i se va întoarce i 
va p trunde pân  la cetatea lui cea 
înt rit .  

Dan. 9, 26; 11, 22.  
11. Atunci regele de la miaz zi va fi 
am rât foarte i va ie i i va face r zboi 
cu el - cu regele de la miaz noapte, care 
va ridica o mare o tire ; dar o tirea va 

dea în mâna regelui de la miaz zi ;  
12. i o tirea va fi nimicit  ; inima 
regelui se va îngâmfa ; zeci de mii va 
doborî la p mânt, dar nu va fi mai 
puternic.  
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13. i înc  o dat  regele de la 
miaz noapte va ridica o tiri mai 
puternice decât cele dintâi i, dup  un 

stimp de câ iva ani, va da n val  peste 
el, cu o mare o tire i cu numeroas  

rime.  
14. i în vremea aceea mul i se vor scula 
împotriva regelui de la miaz zi i oameni 
silnici din poporul t u se vor ridica, a a 
ca s  se împlineasc  vedenia, dar se vor 
poticni.  

Is. 19, 16.  
15. Iar regele de la miaz noapte va veni 
i va ridica înt rituri i va cuprinde o 

cetate înt rit , iar o tirea de ajutor a 
regelui de la miaz noapte nu va putea s  
in  piept i trupele sale vor fugi i nu va 

fi nici un chip de stat împotriv .  
16. Cel care va porni împotriva lui va 
face dup  placul s u i nimeni nu i se va 
împotrivi, i se va opri în ara str lucirii 
i totul va fi în mâna lui.  

17. i î i va îndrepta privirea s  ia în 
st pânire întregul lui regat i va face o 
învoial  cu  el  i  îi  va  da  de  so ie  pe  o  
fiic  a sa, ca s  aduc  pieirea rii, dar 
aceasta nu se va întâmpla i nu va duce la 
izbând .  

Dan. 2, 43; 11, 27.  
18. i î i va întoarce privirea spre insule 
i va cuprinde multe din ele, iar o 
petenie va pune cap t oc rii lui, f  

putin  de r spuns.  
19. i î i va întoarce fa a spre înt riturile 

rii sale, dar se va poticni, va c dea i va 
pieri.  

1 Mac. 6, 16.  
20. i în locul lui va veni altul, care va 
trimite un strâng tor de d ri în locul care 
este gloria regatului (Ierusalimul), dar în 
câteva zile va fi doborât nu prin mânie, 
nici prin r zboi.  

Zah. 9, 8.  
21. i în locul lui va veni un batjocoritor, 
care nu avusese nici un drept la vrednicia 

regal , i el va veni pa nic i prin uneltiri 
se va face st pân pe regat.  
22. i o tirile de ajutor vor da înapoi 
înaintea lui i vor fi sf râmate, de 
asemenea i o c petenie a leg mântului.  

Dan. 11, 10.  
23. i dup  împrietenirea cu el se va servi 
de vicle ug i va porni i va birui cu pu in 
popor.  
24. i pe nea teptate va veni în cele mai 
bogate inuturi ale rii i va face ceea ce 
n-au f cut p rin ii lui i p rin ii p rin ilor 
lui ; el le va împ i cu risip , prad i jaf 
i bog ii ; i va urzi planuri împotriva 

cet ilor înt rite, numai pentru o vreme.  
25. i î i va îndrepta puterea i inima 
împotriva regelui de la miaz zi, cu o tire 
mare, iar el se va prinde în lupt  cu oaste 
mare i puternic , dar nu va putea s  i se 
împotriveasc , c  se vor urzi uneltiri 
împotriva lui.  
26.  Cei  ce  m nânc  la  mas  cu el,  îl  vor  
pr bu i, iar oastea lui se va sf râma i 
mul i vor c dea lovi i de moarte.  

Ps. 40, 9. Ioan 13, 18.  
27. i cei doi regi vor pune la cale 
viclenii  în  inima  lor  i  la  mas  î i  vor  
spune lucruri mincinoase, dar f  nici o 
izbând , c  înc  n-a venit sfâr itul rânduit 
de Dumnezeu.  
28. i se va duce cu mari averi în ara lui 
i inima lui va fi împotriva Leg mântului 

cel sfânt ; a a va lucra i se va întoarce în 
ara lui.  

29. La vremea hot rât  va n li din nou 
la miaz zi i aceast  din urm  b lie nu 
va fi ca b lia dintâi.  
30. Cor bii din Chitim vor veni împotriva 
lui ; i el va pierde curajul, se va întoarce 
i se va înt râta împotriva leg mântului 

sfânt i va lucra i se va învoi iar i cu 
cei ce au p sit leg mântul sfânt.  

Num. 24, 24.  
31. i o ti trimise de el vor sta i vor 
pâng ri loca ul sfânt i cetatea, iar jertfa 
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de fiecare zi o vor da de o parte i vor 
pune în loc urâciunea pustiirii.  

Num. 28, 4. Dan. 8, 12.  
32. i pe cei ce au s vâr it f delegi 
împotriva leg mântului îi va în ela prin 
lingu iri, iar poporul care cunoa te pe 
Dumnezeul  s u  va  r mâne  statornic  i  îl  
va urma.  
33. Cei mai în elep i vor înv a pe cei 
mul i, dar ei vor c dea un timp de sabie i 
foc, de temni i pustiire.  

Dan. 12, 10. Apoc. 11, 7.  
34. i în vremea c derii lor, vor primi 
pu in ajutor i mul i se vor uni cu ei, dar 
din f rnicie.  
35. i printre în elep i, mul i vor c dea ca 

 se l mureasc , s  se cur easc i s  se 
albeasc  pân  la sfâr itul vremii, c  mai 
este înc  pân  la vremea rânduit .  

Dan. 12, 10. 1 Petr. 1, 7.  
36. i regele va face dup  placul s u i se 
va ridica i se va trufi împotriva oric rui 
dumnezeu i împotriva Dumnezeului 
dumnezeilor va spune lucruri nemaiauzite 
i va prop i pân  ce sfâr itul mâniei va 

veni, c  ceea ce este hot rât se va 
întâmpla.  
Dan. 7, 25; 8, 4. 1 Ioan 2, 18. 2 Tes. 2, 4. Apoc. 10, 7; 13, 

5.  
37. i nu va lua aminte la dumnezeii 

rin ilor lui i nici la dumnezeul pl cut 
femeilor i nu va b ga în seam  pe nici 
un  alt  dumnezeu  c ci  el  se  va  ridica  
deasupra tuturor.  

1 Cor. 8, 6. 1 Tim. 4, 3. 2 Tim. 2, 13.  
38. Iar în locul lui va cinsti pe dumnezeul 
cet ilor, pe un dumnezeu pe care nu l-au 
cunoscut p rin ii lui ; aceluia i se va 
închina cu aur, cu argint, cu pietre 
scumpe i lucruri de pre .  
39. El va lua ca ap tori ai cet ilor 
înt rite pe poporul unui dumnezeu str in ; 
pe cei care îl vor recunoa te, el îi va 
cinsti mult, îi va pune st pâni peste 
mul ime i le va împ i p mânturi ca 

splat .  

40.  La sfâr itul  vremii  se  va  r zboi  cu  el  
regele cel de la miaz zi i se va n pusti 
împotriva lui regele cel de la 
miaz noapte, cu care de r zboi, cu 

re i i cu multe cor bii. El va veni în 
rile pe care le va cotropi i le va 

str bate.  
Iez. 38, 9, 16.  

41. i va veni i în ara str lucirii i zeci 
de mii se vor pr bu i ; i iat  care vor 
sc pa din mâna lui : Edomul, Moabul i 
restul fiilor lui Amon.  
42. i va întinde mâna sa peste ri i ara 
Egiptului nu va sc pa.  
43. i va ajunge st pân peste comorile de 
aur i de argint i peste toate lucrurile 
pre ioase ale Egiptului, iar Libienii i 
Etiopienii vor merge dup  el.  
44. Dar zvonuri de la r rit i de la 
miaz noapte vor veni s -l însp imânte i 
el va ie i cu furie grozav  ca s  
pr deasc i s  nimiceasc  pe mul i.  
45. i el va înfige corturile palatului s u 
între mare i muntele cel sfânt i str lucit, 
apoi va veni sfâr itul lui i nimeni nu-i va 
veni în ajutor !  
CAP. 12 
Vedenie despre învierea mor ilor i 
despre Antihrist. 
1. i în vremea aceea se va scula Mihail, 
marele voievod care ocrote te pe fiii 
poporului t u, i va fi vreme de 
strâmtorare cum n-a mai fost de când 
sunt popoarele i pân  în vremea de 
acum. Dar în vremea aceea, poporul t u 
va fi mântuit i anume oricine va fi g sit 
scris în carte.  
Dan. 10, 13. Mat. 24, 21. Marc. 13, 19. Luc. 10, 20. Apoc. 

12, 7; 13, 8; 17, 8.  
2. i mul i dintre cei care dorm în râna 

mântului se vor scula, unii la via  
ve nic , iar al ii spre ocar i ru ine 
ve nic .  

Iov 14, 12. Iez. 37, 3. În el. 3, 9. Mat. 25, 21, 46. Ioan 5, 
29; 11, 22-25. Fapt. 24, 15.  
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3. i cei în elep i vor lumina ca 
str lucirea cerului i cei care vor fi 
îndrumat pe mul i pe calea drept ii vor fi 
ca stelele în vecii vecilor.  

Jud. 5, 31. Mal. 2, 6. În el. 3, 7. Mat. 13, 43. Ioan 5, 29. 1 
Cor. 15, 42. 1 Tim. 4, 16.  

4. Iar tu, Daniele, ine ascunse cuvintele 
i pecetluie te cartea pân  la sfâr itul 

vremii. Mul i vor cerceta-o cu de-
am nuntul i va cre te tiin a.  

Is. 29, 11. Dan. 12, 9. Apoc. 10, 4; 22, 10.  
5. i eu, Daniel, m-am uitat, i iat  al i 
doi b rba i stând în picioare, unul pe un 
mal al fluviului, iar altul pe cel lalt mal 
al fluviului.  

Apoc. 10, 5.  
6. i unul a zis celui ce era îmbr cat în 
ve minte de in i st tea deasupra apelor 
fluviului : «Pe când se vor sfâr i aceste 
fapte minunate ?»  

Dan. 10, 5.  
7. i am ascultat pe b rbatul cel îmbr cat 
în ve minte de in care st tea deasupra 
apelor fluviului i el i-a ridicat dreapta i 
stânga lui c tre ceruri i a jurat pe Cel ce 
este viu în veci :  «Va mai ine o vreme ; 
vremuri i jum tate de vreme, iar când se 
va ispr vi de sf râmat puterea poporului 

celui sfânt, atunci vor lua sfâr it toate 
acestea».  

Apoc. 10, 5-6; 12, 14.  
8. i eu am auzit, dar nu am în eles i am 
zis : «St pâne, care va fi sfâr itul acestora 
?»  
9. i mi-a r spuns : «Du-te, Daniele, c  
sunt închise i pecetluite cuvintele 
acestea pân  la sfâr it !  

Dan. 8, 17, 26. Fapt. 1, 7. 1 Petr. 1, 12. Apoc. 10, 4.  
10. Mul i vor fi cur i, albi i i l muri i, 
iar cei nelegiui i se vor purta ca cei 
nelegiui i ; to i cei f  de lege nu vor 
pricepe, ci numai cei în elep i vor 
în elege.  

Dan. 11, 33, 35. 1 Petr. 1, 7. Apoc. 22, 12.  
11. i din vremea când va înceta jertfa 
cea de-a pururi i va începe urâciunea 
pustiirii vor fi o mie dou  sute nou zeci 
de zile.  

Dan. 9, 27. Mat. 24, 15.  
12. Fericit va fi cel ce va a tepta i va 
ajunge la o mie trei sute treizeci i cinci 
de zile.  

Mat. 10, 22. Marc. 13, 13. 2 Tes. 2, 8.  
13. i tu mergi spre sfâr itul t u i te 
odihne te i te vei scula, ca s  prime ti 
mo tenirea ta în vremea cea de apoi !».  

Luc. 19, 17. 1 Tes. 4, 16. Apoc. 20, 6.  
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OSEA 
 
CAP. 1 
Proorocie despre f delegea 
poporului Israel. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Osea, feciorul lui Beeri, în vremea 
domniei lui Ozia, Iotam, Ahaz i 
Iezechia, regii din Iuda, i în zilele lui 
Ieroboam, fiul lui Ioa , regele din Israel.  

4 Reg. 14, 23.  
2. Începutul cuvântului Domnului c tre 
Osea. i a gr it Domnul c tre Osea : «Ia-
i de nevast  o femeie desfrânat i s  ai 

copii de desfrânat  ! C ci iat  a desfrânat 
mântul lui Israel, ab tându-se de la 

Domnul».  
Iez. 23, 3. Os. 3, 1.  

3. Atunci s-a dus el i i-a luat de so ie pe 
Gomer, fiica lui Diblaim, i ea a r mas 
îns rcinat i i-a n scut un fiu.  
4. i a zis Domnul c tre acesta : «Pune-i 
numele Izreel ! C ci iat  pu in  vreme 
mai  este  i  Eu  voi  r zbuna  v rs rile  de  
sânge ale lui Israel asupra casei lui Iehu 
i voi sfâr i regatul casei lui Israel.  

4 Reg. 9, 7; 10, 14; 17, 18. Os. 2, 24.  
5. i atunci voi sf râma arcul lui Israel în 
valea lui Izreel !»  

Iosua 17, 16. Jud. 6, 33.  
6. i ea a r mas îns rcinat i a mai 

scut o fiic . i i-a zis atunci Domnul : 
«Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea 
neiubit ), c ci de acum încolo nu voi mai 
avea mil  de casa lui Israel, ca s -i iert 

catele.  
4 Reg. 14, 27.  

7. Dar de casa lui Iuda M  voi milostivi 
i o voi mântui prin Domnul Dumnezeul 

lui Israel, i nu-i voi mântui pe ei nici cu 
arcul, nici cu sabia, nici prin lupt , nici 
prin puterea cailor sau a c re ilor».  
8. i ea a în rcat pe Lo-Ruhama i a 

mas îns rcinat i a n scut înc  un fiu.  

4 Reg. 17, 18. Os. 2, 25.  
9. i a zis : «Pune-i numele : Lo-Ami (Nu 
este poporul Meu), c ci voi nu sunte i 
poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul 
vostru !»  
CAP. 2 
Pedepsirea f delegii lui Israel. 
Dumnezeu f duie te întoarcerea. 
1. Iar num rul fiilor lui Israel va fi ca 
nisipul m rii, care nu se socote te, nici nu 
se num . i în loc s  v  zic  vou  : 
«Voi nu sunte i poporul Meu»,  

Is. 62, 4. Os. 2, 25. Ioan 10, 16. 1 Petr. 2, 10. Rom. 9, 26.  
2.  Vi  se  spune  :  «Voi  sunte i  fiii  
Dumnezeului celui viu !»  
3. i se vor aduna Iudeii i fiii lui Israel 
laolalt i î i vor alege o c petenie i vor 
ie i din ara robiei i Izreel se va face 
mare i vor numi pe fratele lor : «Ami» i 
pe sora lor : «Ruhama».  

Is. 11, 12; 19, 25; 54, 8. Ier. 3, 18. Mih. 2, 12.  
4. Osândi i pe mama voastr , învinui i-o - 

 ea nu mal este femeia Mea, iar Eu nu 
mai sunt b rbatul ei ca s  lepede de la 
dânsa podoabele desfrân rii ei i semnele 
destr rii dintre sânii ei ;  

Iez. 16, 15; 23, 5.  
5. Altfel, Eu îi voi dezveli goliciunea ei i 
o  voi  înf a  goal  ca  în  ziua  când  s-a  

scut i o voi preface într-un pustiu, ca 
un p mânt uscat i o voi pr di de sete.  

Iez. 16, 4, 39. Os. 5, 9.  
6. Nu voi avea mil  de fiii  ei  -  c  ei  sunt 
copii de desfrânat  -  

Os. 5, 7. Am. 8, 12.  
7. De vreme ce mama lor a preadesfrânat, 
cea care i-a z mislit a s vâr it lucruri 
ru inoase.  C  ea  a  zis  :  «M  voi  duce  
dup  iubi ii mei, cei care îmi dau pâine, 
ap , lân i în, untdelemn i b uturi».  

Ier. 44, 17. Iez. 16, 44. În el. 14, 12.  
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8. Pentru aceasta iat  c -i voi astupa 
drumul s u cu m cini, voi ridica zid, ca 
ea s  nu- i mai g seasc  c rile sale.  

Deut. 31, 17. Plâng. 3, 9. Os. 14, 3.  
9. Ea va umbla dup  iubi ii s i, dar nu-i 
va ajunge ; îi va c uta, dar nu-i va afla. i 
va gr i atunci : «Merge-voi i m  voi 
întoarce la b rbatul meu cel dintâi, c  
atunci îmi mergea mai bine decât acum».  
10. Dar ea n-a recunoscut c  Eu am fost 
Acela Care i-a dat ei grâul, mustul i 
untdelemnul i i-am înmul it argintul i 
aurul pe care l-a întrebuin at pentru Baal.  

3 Reg. 16, 32. Iez. 16, 16; 28, 4. Os. 8, 4.  
11. Pentru aceasta îmi voi lua înapoi 
grâul la vremea lui i mustul la timpul lui 
i-Mi voi lua lâna i inul cu care ea î i 

acoper  goliciunea ei.  
Os. 9, 2.  

12. i acum voi descoperi goliciunea ei în 
ochii iubi ilor ei i nimeni nu va putea s-o 
scape din mâna Mea.  

Ier. 13, 22. Iez. 16, 37. Os. 5, 14.  
13. i voi face s  încetez toate desf rile 
ei, s rb torile i lunile noi i zilele de 
odihn i toate pr znuirile ei.  

Is. 24, 8. Ier. 7, 32; 33, 11. Plâng. 5, 15.  
14. i voi pustii via ei i smochinii ei, 
despre care ea zicea : «Acesta este darul 
pe care mi l-au dat iubi ii mei». i-i voi 
preface în p duri i-i vor strica 
dobitoacele cele s lbatice.  

Is. 5, 5-6. Os. 5, 9. Ioil 1, 12.  
15. « i o voi pedepsi pentru zilele de 

rb toare în cinstea lui Baal, c ruia îi 
aducea t mâieri, atunci când se g tea cu 
inelele  sale  i  î i  punea  podoabele  i  se  
ducea dup  iubi ii ei, iar pe Mine M-a dat 
uit rii», zice Domnul.  

Ier. 2, 32.  
16. Pentru aceasta, iat  Eu o voi atrage i 
o voi duce în pustiu i voi vorbi inimii ei 
;  

Is. 40, 2. Sof. 3, 9.  
17. i îi voi da viile ei de acolo i valea 
Acor o voi preface în poart  de n dejde ; 

i ea va fi voioas  ca în vremea tinere ii 
ei,  ca  în  ziua  când  tu  ai  scos-o  din  

mântul Egiptului.  
Ie . 19, 1. Iosua 7, 24. Is. 65, 10. Mih. 7, 15.  

18. i va fi în vremea aceea - zice 
Domnul - c  ea M  va numi : «B rbatul 
meu» i nu-Mi va mai zice : «Baalul 
(st pânul) meu».  
19. i voi scoate din gura ta numele 
Baalilor i nu vor mai fi chema i fiecare 
pe numele lor.  

Ie . 23, 13. Deut. 12, 3. Ps. 15, 4. Zah. 13, 2.  
20. i voi încheia în ziua aceea un 
leg mânt cu dobitoacele câmpului i cu 

rile cerului i cu târâtoarele de pe 
mânt i voi sf râma arcul i sabia i voi 

face s  nu mai fie r zboi în ar , iar pe cei 
ce o locuiesc, îi voi pune la ad post.  

Iov 5, 23. Ps. 45, 1, 9. Is. 54, 17. Iez. 34, 25; 39, 3.  
21. i te voi logodi cu Mine pe vecie i te 
voi logodi Mie dup  dreptate i 
bun cuviin  întru bun tate i dragoste ;  

Ps. 44, 12-13. Iez. 16, 8. 2 Cor. 11, 2. Apoc. 19, 7.  
22. i te voi logodi Mie întru 
credincio ie, ca s  cuno ti c  Eu sunt 
Domnul !  

Is. 54, 10. Ioan 17, 3.  
23. i în ziua aceea, zice Domnul, Eu voi 

spunde cerurilor, iar cerurile vor 
spunde p mântului,  

Iez. 36, 29. Rom. 9, 25.  
24. i p mântul va r spunde grâului, 
mustului i untdelemnului, i ele vor 

spunde lui Izreel.  
Am. 9, 14. Ioil 4, 18.  

25. i-Mi voi sem na pe Israel în ar i 
 voi milostivi spre Lo-Ruhama i voi 

zice c tre Lo-Ami : «Tu e ti poporul 
Meu»,  iar  el  Îmi  va  r spunde  :  «Tu  e ti  
Dumnezeul meu !»  

Os. 1, 8; 2, 1. 1 Petr. 2, 10.  
CAP. 3 
Despre necredin a poporului i 
îndelunga r bdare a lui Dumnezeu. 
1. i a zis Domnul c tre mine : «Du-te 
iar i i iube te o femeie îndr git  de un 
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prieten, i totu i desfrânat , a a precum 
Domnul iube te pe fiii lui Israel, de i ei 
se întorc spre dumnezei str ini i iubesc 
turtele de struguri».  

Ier. 3, 1. Os. 1, 2.  
2. i am cump rat-o pe pre  de 
cincisprezece sicli de argint, un homer de 
orz i un letec de orz ;  
3. i i-am zis : «Zile f  num r vei sta 

a, nu vei desfrâna i nu vei fi a nici 
unui b rbat, i Eu voi face asemenea fa  
de tine».  

Ier. 3, 20.  
4. C  zile f  de num r fiii lui Israel vor 

mâne f  rege, f  c petenie, f  
jertf , f  stâlp de aducere aminte, f  
efod i f  terafimi.  

Ie . 28, 17, 30. 2 Paral. 15, 3. Os. 9, 4.  
5. Dup  aceasta, fiii lui Israel se vor 
întoarce la credin i vor c uta pe 
Domnul Dumnezeul lor, i pe David, 
împ ratul lor, iar la sfâr itul zilelor celor 
de pe urm  se vor apropia cu înfrico are 
de Domnul i de bun tatea Lui.  

Is. 43, 15. Ier. 3, 22; 30, 9; 50, 4. Iez. 34, 24. Mih. 7, 17.  
CAP. 4 
Dumnezeu mustr  necredin a 
Israeli ilor. 
1. Asculta i cuvântul Domnului, voi, 
copii ai lui Israel, c  Domnul st  la 
judecat  cu locuitorii p mântului,  

Is. 59, 14. Ier. 7, 28. Mih. 6, 2.  
2. C  nu mai este credin , nici iubire, 
nici cunoa tere de Dumnezeu în ar .  
3.  To i  jur  strâmb,  mint,  ucid,  fur i  
sunt desfrâna i ; s vâr esc fapte silnice, 
iar sângele v rsat curge peste sânge.  

Sof. 1, 3.  
4. Pentru aceasta ara e în mare jale, iar 
cei ce o locuiesc sunt f  vlag .  

Iez. 3, 27. Am. 5, 10.  
5. Tu te poticne ti ziua, iar noaptea se 
poticne te cu tine i profetul i voi face s  
piar  poporul t u.  

Mih. 3, 6.  

6. Poporul Meu va pieri, pentru c  nu mai 
cunoa te pe Domnul. i pentru c  tu ai 
trecut cu vederea cunoa terea Domnului, 
Eu te voi da la o parte din preo ia Mea. i 
fiindc  tu ai uitat de legea Domnului, i 
Eu voi uita pe fiii t i.  

Is. 5, 14; 42, 19, 20. Zah. 7, 11.  
7. Cu cât s-au înmul it, cu atât au p tuit 
împotriva Mea ; cinstea lor au schimbat-o 
în ru ine.  
8. Ei se hr nesc din f delegile 
poporului Meu, i n zuin a lor este numai 

tre p cat.  
Lev 6, 26; 10, 17. Zah. 11, 16.  

9. Dar i poporului i se va întâmpla ca i 
preotului ; voi pedepsi purtarea lui, iar 
faptele lui le voi întoarce împotriva lui ;  

Is. 24, 2.  
10. Vor mânca, dar nu se vor s tura. 
Când se vor desfrâna, nu se vor înmul i, 

 au p sit pe Domnul.  
Lev 26, 26. Is. 1, 5. Mih. 6, 14. Ag. 1, 6.  

11. Desfrânarea, vinul i mustul dau curaj 
inimii.  

Pild. 23, 29-33. Eccl. 2, 3. Is. 28, 7. Sir. 19, 2. Mat. 14, 7.  
12. Poporul Meu întreab  o bucat  de 
lemn i toiagul lui îi veste te viitorul, c  
un duh de desfrânare i-a f cut s  

ceasc i au s vâr it destr ri, 
dep rtându-se de Dumnezeul lor ;  

Ier. 2, 27. Os. 5, 4.  
13. Ei aduc jertfe pe vârfurile mun ilor i 

mâieri pe în imea colinelor, sub 
stejari, plopi i terebin i, c ci umbra este 
bun . Iar dac  fiicele voastre se 
desfrâneaz i nurorile voastre sunt prea 
desfrânate,  

Deut. 12, 2. Is. 1, 29. Iez. 20, 28, 32.  
14. Nu voi pedepsi pe fetele voastre 
fiindc  au fost tic loase i nici pe nurorile 
voastre c  s-au desfrânat, c  ele înse i 
merg laolalt  cu desfrânatele i aduc 
jertf  la un loc cu tic loasele, astfel c  
poporul Meu merge la pieirea lui.  
15. Dac  te desfrânezi, o, Israele, Iuda s  
nu  mai  p tuiasc .  Nu  mai  veni i  la  
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Ghilgal i nu v  mai sui i în Bet-Aven i 
nu v  jura i : «Viu este Domnul !»  

Iosua 5, 9. 3 Reg. 12, 29. Os. 5, 8; 9, 15. Am. 8, 14.  
16. C  asemenea junincei înd tnice, a a 
i Israel s-a înd tnicit. i s -i mai pasc  

pe ei Domnul ca pe un miel în p uni 
întinse ?  

Am. 4, 4.  
17. Efraim este alipit de idoli ; las -l !...  
18. Dup  ce ispr vesc de b ut, se dedau 
desfrâului ; iar mai-marii lor n zuiesc 
numai c tre fapte de ru ine.  
19.  Vântui  îi  va  strânge  în  aripile  sale  i  
ru inea îi va cuprinde din pricina jertfelor 
lor.  

Is. 41, 16. Ier. 3, 24. Os. 13, 15. În el. 11, 20.  
CAP. 5 

delegea lui Israel i a lui Iuda. 
Prezicerea pedepsei lor. 
1. Asculta i acestea voi, preo ilor, i lua i 
aminte voi cei din casa lui Israel, i 
pleca i urechea, voi cei din casa regelui, 

ci c tre voi se îndreapt  hot rârea, 
fiindc  a i fost un la  la Mi pe i o curs  
întins  pe Tabor.  

Is. 1, 10. Os. 9, 8.  
2. i la Sitim au s pat o groap  adânc . 
Nu mai e nici o sc pare pentru ei to i !  
3. Iat  Eu cunosc Efraimul, iar Israelul nu 
se poate ascunde de Mine c  tu, Efraime, 
chiar acum ai s vâr it fapte de ocar i 
Israelul s-a întinat cu spurc ciuni.  

Iez. 16, 35-36.  
4. Faptele lor nu le dau r gaz s  se 
întoarc  la credin a în Domnul 
Dumnezeul lor, c  un duh de tic lo ie 

luie te în untru lor i pe Domnul nu 
vor s -L cunoasc .  

Os. 4, 12. Luc. 20, 12.  
5. Trufia lui Israel m rturise te pe fa  
împotriva  lui  ;  Israel  i  Efraim  se  vor  
pr bu i din pricina f delegilor lor, de 
asemenea i Iuda va c dea cu ei.  

Is. 28, 1. Os. 7, 10.  

6. Cu oile i cu boii lor vor merge s  
caute pe Domnul, dar nu-L vor afla. El S-
a desp it de ei !  

Ps. 49, 9. Os. 2, 6; 6, 1. Ioan 7, 34.  
7. C zut-au de la credin a în Domnul, c  
au n scut fii din desfrânare ; de aceea, la 

rb toare de lun  nou  vor fi nimici i ei 
i arinile lor.  

Os. 2, 6.  
8. Suna i din corn în Ghibea i din 
trâmbi  în Rama ; striga i de dezn dejde 
în Bet-Aven ! Ia seama, Veniamine !  

Os. 4, 15.  
9. Efraim va fi pustiit în ziua judec ii ; 
pentru semin iile lui Israel vestesc un 
lucru care se va adeveri.  
10. C peteniile lui Iuda au fost ca unii 
care schimb  piatra de hotar ; peste ei voi 

rsa ca apa înt râtarea Mea !  
Deut. 19, 14; 27, 17. Pild. 22, 28.  

11. Efraim este asupritor, calc  dreptul 
fiec ruia, fiindc  îi place s  alerge dup  
idoli.  
12. Iar Eu sunt ca o molie pentru Efraim, 
ca un cariu pentru casa lui Iuda.  
13.  Când  Efraim  a  v zut  boala  lui,  iar  
Iuda rana lui, Efraim s-a îndreptat spre 
Asiria  i  a  trimis  soli  c tre  regele  din  
Iareb. Acela îns  n-a putut s -l 

duiasc i s -l vindece de rana lui ;  
Ier. 2, 18. Os. 7, 11; 10, 6; 12, 2.  

14. C ci Eu sunt ca un leu fa  de Efraim 
i ca un pui de leu fa  de casa lui Iuda. 

Eu,  Eu  sfâ ii  i  M  duc  i  nimeni  nu  
poate s -i scape din mâna Mea.  

Plâng. 3, 10. Os. 2, 12; 13, 7. Mih. 5, 7.  
15. M  duc s  nu M  mai întorc la locul 
Meu, pân  ce nu se vor c i i-Mi vor 

uta fa a Mea. Întru strâmtorarea lor ei 
umbl  dup  Mine, zicând :  

Ier. 29, 13. Iez. 6, 9.  
CAP. 6 
Pedeapsa lui Dumnezeu îndeamn  spre 
poc in . 
1. «Veni i s  ne întoarcem c tre Domnul, 

ci numai El, dup  ce ne-a r nit, ne 
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duie te, iar dup  ce ne-a b tut, ne 
leag  r nile noastre.  

Deut. 4, 29-30. Ier. 50, 5.  
2. i dup  dou  zile din nou ne va da 
via , iar în ziua a treia ne va ridica iar i 
i vom tr i în fa a Lui.  
Deut. 2, 39. Iez. 36, 26. Ioan 11, 6. 1 Cor. 15, 4. Ef. 2, 6.  

3. S -L cunoa tem, s  ne sârguim s  
cunoa tem cine este Domnul ! Venirea 
Lui este sigur  ca ivirea zorilor. C  El va 
veni  la  noi  ca  o  ploaie  timpurie  i  ca  o  
ploaie târzie care adap  p mântul».  

Deut. 11, 14. Ioil 2, 23.  
4. Ce s i fac ie, Efraime ? Ce s i fac 
ie, Israele, fiindc  dragostea ta se 

risipe te ca norii de diminea , ca roua 
care se ia de timpuriu ?  

Is. 26, 19. Os. 11, 8. Mih. 5, 6.  
5. Pentru aceasta i-am pr bu it prin 
cuvântul profe ilor, i-am ucis prin graiul 
gurii Mele, iar judecata Mea s-a în at ca 
soarele.  

Ps. 36, 6. Is. 11, 4. Apoc. 11, 5.  
6.  C  mil  voiesc,  iar  nu  jertf ,  i  
cunoa terea lui Dumnezeu mai mult 
decât arderile de tot.  
1 Reg. 15, 22. Pild. 21, 3. Mih. 6, 6. Sir. 4, 15. Mat. 9, 13; 

12, 7; 23, 23. Marc. 12, 33. Luc. 5, 32.  
7. Ei, întocmai ca Adam, au c lcat 
leg mântul Meu, au c zut de la credin .  
8. Galaadul este o cetate de r uf tori, 
plin  de urme de sânge.  

Os. 12, 1-2.  
9. Ca i tâlharii din locuri ascunse, o 
ceat  de preo i s vâr esc ucideri pe 
drumul spre Sichem - ei au f cut lucruri 
de ocar .  

Iosua 20, 7. Fapt. 4, 1.  
10. În Betel am v zut lucruri 
însp imânt toare ; desfrânarea lui Efraim 
i întinarea lui Israel.  

Ier. 5, 30.  
11. i ie, Iuda, î i este preg tit un seceri , 
când voi aduce înapoi pe prin ii de r zboi 
ai poporului Meu.  

Deut. 30, 3. Ier. 29, 14.  
CAP. 7 

Tânguirea asupra lui Israel i vestirea 
dreptelor pedepse. 
1. Când am voit s  t duiesc pe Israel, 
atunci s-au dat pe fa  p catele lui Efraim 
i tic lo iile Samariei, c  to i laolalt  
vâr esc f delegi : tâlharii intr  prin 

case, ho ii prad  la drumul mare.  
Ier. 17, 14; 51, 9.  

2. Dar ei nici nu cuget  în inimile lor c  
Eu Îmi aduc aminte de r ut ile lor. 
Faptele lor M  împresoar  ; ele se 
întâmpl  înaintea ochilor Mei.  

Iov 24, 15. Rom. 1, 32.  
3. Prin f delegile lor înveselesc pe rege 
i pe c petenii prin graiurile lor 

mincinoase ;  
4. Ei sunt to i desfrâna i, ei ard ca un 
cuptor aprins de brutar pe care el nu-l mai 
încinge de când a fr mântat aluatul i 
pân  ce acesta s-a ridicat.  
5. La ziua regelui c peteniile s-au 
îmboln vit de prea mult vin, i regele i-a 
dat mâna cu batjocoritorii.  

Ie . 32, 25. În el. 14, 28. Mat. 14, 6.  
6. Toat  noaptea mânia lor st  potolit , 
iar diminea a arde ca v paia focului.  

Mih. 2, 1.  
7.  Ei  to i  sunt  ca  un  cuptor  încins  i  
mistuie pe judec torii lor. To i regii lor s-
au pr bu it i nici unul din ei nu M-a 
chemat pe Mine !  

Ps. 13, 3.  
8. Efraim s-a ofilit printre neamuri, el 
este ca o turt  pe care nimeni n-a întors-o 
la foc.  

1 Reg. 17, 8. Ps. 105, 35.  
9. Cei de alt neam i-au stors vlaga lui, iar 
el nu bag  de seam  ! P r alb îi cre te, i 
el tot nu simte.  

Iez. 7, 21.  
10. Cu toate c  trufia lui Israel 

rturise te împotriva lui, el nu se 
întoarce c tre Domnul Dumnezeul lui i 
nu-L caut .  

Os. 5, 5. Am. 4, 9.  
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11. i Efraim s-a purtat ca un porumbel, 
nepriceput i ne tiutor ; au chemat pe 
Egipteni i s-au îndreptat c tre Asirieni ;  

4 Reg. 16, 7. Ps. 77, 8. Os. 5, 13; 8, 9; 12, 2.  
12. În vreme ce se duc acolo, Eu întind 
asupra lor la ul Meu ; ca pe p rile 
cerului îi voi doborî, îi voi pedepsi 
precum s-a dat de tire în ob tea lor.  

4 Reg. 17, 4. Plâng. 1, 13.  
13. Vai de ei, c ci au fugit de Mine ! 
Pr d s  vin  peste ei, c ci au p tuit 
împotriva Mea ! Eu a  vrea s -i 

scump r, dar ei gr iesc minciuni 
împotriva Mea.  

Ps. 72, 27. Is. 30, 1. Os. 2, 8.  
14. i nu strig  c tre Mine din toat  
inima lor, ci se tânguiesc pentru 
jertfelnicele lor. Ei se iau la har  pentru 
grâu i pentru must, i î i întorc privirea 
de la Mine.  

Is. 29, 13. Mat. 15, 8.  
15. Dac  îi înv i le înt resc bra ul lor, 
atunci gândesc lucruri rele împotriva Mea 
:  

Is. 42, 20.  
16. Ei se îndreapt  c tre Baal. Ei sunt 
asemenea unui arc care scap  din mân . 

peteniile lor au c zut în ascu ul 
sabiei, din pricina iu imii lor. Limba lor 
M-a f cut de ocar  în ara Egiptului.  
CAP. 8 
Cei f  de Dumnezeu i cei 
necredincio i se vor stinge. 
1. Sun  din trâmbi  ! Vr jma ul vine ca 
un vultur asupra templului Domnului !... 
Pentru c  ei au c lcat leg mântul cu Mine 
; împotriva legii Mele au p tuit 
laolalt .  

Deut. 28, 49. Is. 58, 1. Ier. 48, 40. Iez. 17, 3.  
2. Cu toate acestea ei strig  : 
«Dumnezeul meu, noi cei din Israel Te-
am cunoscut pe Tine !»  

Deut. 28, 49. Mat. 7, 21. Luc. 6, 46.  
3. Israel a dispre uit milostivirea 
mântuitoare ; du manul s -l urm reasc  !  

4. Ei i-au ales rege f  voin a Mea, i-
au pus c petenii f  ca Eu s  fi tiut. Din 
aurul i din argintul lor i-au f cut idoli, 
ca ei s  se pr bu easc .  

1 Reg. 8, 5. 3 Reg. 12, 20. Os. 2, 10.  
5. Samaria aduce jertf  unui vi el ; mânia 
Mea st  aprins  împotriva lor. Pân  când 
pot s  r mân  ei nepedepsi i ?  

3 Reg. 12, 28. Os. 10, 5.  
6.  C  el  este  din  Israel,  un  me ter  l-a  
lucrat,  dar  el  nu  este  Dumnezeu.  S  fie  
sf râmat în buc i vi elul Samariei !  

Ier. 10, 8. Fapt. 19, 26.  
7. Pentru c  ei au sem nat vânt, vor 
culege furtun  ; o sem tur  care nu 
rode te spice i care nu au nici un gr unte 
în ele ! i dac  ar avea ceva în ele, 
str inii s  le m nânce !  
8. Israel va fi nimicit, va fi socotit printre 
neamuri ca un vas f  pre .  

Ier. 22, 28; 48, 38.  
9. C  ei i-au îndreptat ochii spre 
Asirieni, au dat daruri de dragoste...  

4 Reg. 16, 7. Ier. 2, 24. Os. 7, 11.  
10. - Chiar când ei vor fi împr tia i 
printre neamuri, Eu îi voi aduna laolalt  - 
i  ei  vor  înceta  ca  s i  ung  regi  i  
petenii.  

4 Reg. 15, 19.  
11. Efraim i-a cl dit multe altare - cu 
gând de p cat au fost ridicate !  

Deut. 12, 13. Ier. 11, 13. Iez. 16, 31.  
12. Dac  Eu a  scrie pentru el o mie de 
porunci ale legii Mele, ele sunt privite ca 
ale unui str in.  

Is. 42, 20.  
13. Le plac jertfe i ei le aduc, carne vor 
i o m nânc . Domnul nu le binevoie te. 
i acum Îmi voi aduce aminte de 

delegile lor i voi pedepsi p catele 
lor. S  se întoarc  în Egipt !  
Deut. 32, 15. Is. 1, 11. Ier. 6, 20; 14, 10. Am. 5, 21. Sir. 7, 

7, 10.  
14. Israel a uitat pe Ziditorul s u i i-a 
cl dit palate, i Iuda i-a înmul it 
înt riturile sale ; de aceea voi trimite foc 
în cet ile lui care îi va mistui palatele.  



pag. 1107/1780 

4 Reg. 25, 9. Ier. 17, 27.  
CAP. 9 

catelor grele le urmeaz  pedepse 
grele. 
1. Nu te bucura, Israele, i nu s lta de 
veselie ca p gânii, c  te-ai tic lo it, 

sind pe Dumnezeul t u ; ai iubit 
pre ul unei desfrânate pe toate ariile de 
grâu.  

Iez. 16, 33; 20, 32. Os. 2, 14.  
2. Pentru c  nici aria i nici teascul nu-i 
vor mai hr ni, iar mustul le va lipsi.  

Os. 2, 11. Ioil 1, 12.  
3. Nu vor mai locui în p mântul 
Domnului  ;  Efraim  se  va  întoarce  în  
Egipt, iar în Asiria vor mânca mânc ruri 
necurate.  

Deut. 28, 68. 4 Reg. 25, 26. Is. 14, 2. Ier. 43, 6-7. Iez. 4, 
13.  

4. Nu vor mai aduce Domnului nici o 
turnare de vin i nici nu-I vor mai preg ti 
vreo jertf . Ca o pâine de jale este pâinea 
lor ; to i cei care vor mânca din ea vor fi 
necura i, c  pâinea lor sluje te numai 
pentru potolirea foamei lor i nu va fi 
adus  în templul Domnului.  

Deut. 26, 14. Iez. 12, 18; 24, 17. Os. 3, 4.  
5. Ce vre i s  face i când vor veni zilele 
de pr znuire, în ziua de s rb toare a 
Domnului ?  
6. Iat  ei au plecat din pricina pustiirii ; 
Egiptul îi va primi, Memfisul îi va 
îngropa ! Odoarele lor scumpe de argint 
le  va  mo teni  urzica,  i  m cinii  vor  

di corturile lor.  
Is. 19, 13; 32, 13; 34, 13. Ier. 42, 16; 43, 7. Iez. 30, 15.  

7. Sosit-au zilele de pedeaps , venit-au 
zilele de r splat . Israel strig  : «Profetul 
este un nebun, omul insuflat aiureaz  !» 
Da, desigur, din pricina m rimii 
nelegiuirii tale, din pricina m rimii 

zvr tirii tale.  
Is. 34, 8.  

8. Proorocul afl  pretutindeni la uri 
întinse... Ei întind capcane pe toate 

drumurile, capcane în templul lui 
Dumnezeu.  

Ier. 5, 31. Os. 5, 1.  
9. Grozave fapte de ocar  au s vâr it, 
precum odinioar  în Ghibea ! - El î i va 
aduce aminte de f delegile lor i va 
pedepsi p catele lor.  

Jud. 19, 22; 20, 13. Os. 10, 9.  
10. Ca pe ni te struguri în pustiu, a a am 

sit pe Israel ; ca la o pârg  de smochine 
la începutul ei, a a M-am uitat la p rin ii 
lui. Când ei au mers dup  Baal Peor, s-au 
sfin it lui Baal i au ajuns urâciune 
întocmai ca i cel pe care îl îndr giser .  

Num. 25, 3. Ps. 105, 28. Ier. 2, 2. Rom. 1, 28.  
11. Gloria lui Efraim va zbura ca o pas re 
; i nu vor mai fi nici na teri, nici sarcini, 
nici z misliri.  

Is. 16, 2.  
12. Chiar când î i fac mari pe fiii lor, îi 
voi l sa f  copii, lipsi i de partea 

rb teasc  ; c ci vai de ei, dac  Îmi voi 
întoarce privirea.  

Deut. 28, 41.  
13. Efraim, precum v d, a f cut din fiii 

i un vânat ; Efraim trebuie s i duc  
fiii s i la junghiere.  
14. D -le lor, Doamne, ceea ce trebuie s  
le dai ! D -le lor pântece sterp i sâni f  
lapte !  

Fac. 49, 25. Os. 4, 6. Luc. 23, 29.  
15. Toate r ut ile lor i-au luat na tere în 
Ghilgal, c  acolo am început s -i ur sc. 
Din pricina gândurilor celor rele, îi voi 
alunga din templul Meu ; nu-i voi mai 
iubi nicidecum. Toate c peteniile lor sunt 
oameni r zvr ti i !  

Os. 4, 15; 12, 12.  
16. Efraim va fi trântit la p mânt ; 

cina lui se va usca. Nu va mai avea 
de loc rod ! i când vor avea fii, Eu voi 
ucide pe feciorii lor iubi i.  
17.  Dumnezeul  meu  îi  va  arunca  de  la  
Sine, c  nu au ascultat de El. S  

ceasc  printre neamuri !  
Iez. 20, 16.  
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CAP. 10 
Mustrarea Israeli ilor pentru r ut ile 
lor. 
1. Israel a fost o vie m noas , care d dea 
rod din bel ug. Cu cât avea mai mult rod, 
cu atât sporeau altarele sale ; cu cât era 
mai bogat ara, cu atât se în au mai 
multe pietre de aducere aminte.  

Is. 5, 2. Ier. 2, 28; 11, 13.  
2. Inima lui era f arnic  ; s i 
isp easc  p catul ! El singur va doborî 
altarele sale, va sf râma pietrele de 
aducere aminte.  
3. Ba chiar zic : «Noi nu mai avem rege, 
din pricin  c  nu ne-am temut de 
Domnul. i la ce ne-ar sluji regele ?»  
4. Ei spun vorbe de arte, jur  strâmb, 
încheie leg minte i prefac dreptatea în 
otrav  ; judecata va cre te pe brazdele 
câmpului !  

Deut. 29, 18.  
5. Pentru vi elul din Bet-Aven, locuitorii 
din Samaria sunt plini de mare grij , ba 
chiar vor plânge preo ii lui i poporul s u 
i se vor tângui pentru comorile lui care 

se irosesc.  
4 Reg. 23, 5. Os. 8, 5. Sof. 1, 4.  

6. i pe el îl va duce în Asiria ca pe un 
dar  al  regelui  din  Iareb  ;  ru inea  îl  va  
cuprinde pe Efraim, iar Israel se va ru ina 
de idolii lui.  

Os. 5, 13.  
7. Nimicit va fi regele Samariei ; ca o 

chie va fi pe deasupra apei.  
Os. 9, 6.  

8. Pustiite vor fi în imile de la Aven, 
catul lui Israel ; spini i ciulini s  

creasc  deasupra altarelor lor ! Atunci 
vor gr i c tre mun i : «Acoperi i-ne !», 
iar colinelor : «C de i peste noi !»  

Is. 2, 18-19. Luc. 23, 30. Apoc. 6, 16; 9, 6.  
9. Ca în zilele Ghibeii, a a ai p tuit tu, 
Israele ! Acolo ei Mi se împotrivir . Nu-i 
va atinge oare r zboiul în Ghibea pe fiii 
nelegiuirii ?  

Jud. 19, 22, 25. Os. 9, 9.  

10. Întru mânia Mea îi voi pedepsi i voi 
aduna popoare împotriva lor, când se vor 
pune laolalt  cele dou  f delegi ale lor.  
11. i Efraim este o juninc  înv at  la 
jug, c reia îi pl cea s  treiere grâul pe 
arie.  Dar  Eu  am  pus  jug  pe  gâtul  ei  
frumos ; am înjugat pe Efraim, Iuda va 
ara p mântul, Iacov va trage grapa.  

Ier. 31, 18.  
12. Sem na i-v  fapte bune, c ci numai 

a ve i secera milostivire ; preface i 
elina în ogoare ale cunoa terii de 

Dumnezeu i c uta i pe Domnul, ca El s  
vin i s  v  îndestuleze de roade 
mântuitoare !  

Ps. 23, 5. Ier. 4, 3-4. Sir. 7, 3. Iac. 3, 18. Gal. 6, 7-8.  
13. Dar voi a i arat sem nând f delegea 
i a i secerat nenorocirea, i acum trebuie 
 mânca i din roadele minciunii. i-ai 

pus n dejdea în carele tale de lupt i în 
mul imea vitejilor t i !  

Pild. 22, 8. Ier. 4, 3.  
14. Pentru aceasta pr dul r zboiului s  
vin  peste cet ile tale i toate înt riturile 
tale s  fie d râmate - precum odinioar  
Salman a nimicit cu r zboi Bet-Arbelul - 
când mama a fost zdrobit  împreun  cu 
pruncii ei.  

Jud. 8, 12.  
15. A a voi face cu voi, cei din casa lui 
Israel, c ci tic lo i sunte i. În v lm agul 
luptei va pieri regele lui Israel !  

Jud. 8, 12.  
CAP. 11 
Slava milei dumnezeie ti primit  de 
nemul umitorii Israeli i. 
1. Când Israel era tân r, Eu îl izbeam, i 
din Egipt am chemat pe fiul Meu.  

Ie . 4, 22-23. Mat. 2, 15.  
2. Cu cât Eu îi chemam, cu atât fugeau de 
dinaintea Mea i jertfeau baalilor i 
aduceau t mâieri chipurilor cioplite de 
idoli.  
3. i Eu înv am pe cei din Efraim s  
mearg  în picioare i-i luam în bra e, dar 
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ei n-au în eles, cu toate c  Eu îi îngrijeam 
ca pe copii,  

Ie . 13, 21. Deut. 1, 30-31; 32, 11.  
4. Îi iubeam cu dragoste p rinteasc , cu 
iubire f  de margini. Am fost pentru ei 
ca unul care le ridic  jugul de pe grumajii 
lor, i m  plecam c tre ei i-i hr neam.  
5.  Nu se vor mai duce în Egipt,  ci  Asiria 
le va fi rege, c ci n-au voit s  se întoarc  
la credin .  
6. Sabia s  pustiiasc  cet ile lui i s  

râme înt riturile lui, din pricina punerii 
lor la cale !  
7. Dar poporul Meu este hot rât s  se 
despart  de Mine. Îl strig, dar el nici nu 
ridic  ochii spre Mine.  
8.  O,  cum  te  voi  l sa,  Efraime  !  Cum  te  
voi p si, Israele ! Cum te voi trece cu 
vederea ca odinioar  pe Adma i te voi 
face ca eboimul ! Inima se zvârcole te 
în Mine, mila M  cuprinde !  

Fac. 19, 24-25.  
9. Nu voi dezl ui iu imea mâniei Mele, 
i nu voi pr di din nou Efraimul ; c ci 

Eu sunt Dumnezeu atotputernic i nu om 
: Eu sunt Sfântul în mijlocul t u i nu voi 
veni s  te pr desc.  

Ier. 31, 20. Plâng. 3, 31. Luc. 19, 41.  
10.  Vor  merge  dup  Domnul  ;  dar  El  va  
mugi ca un leu, i când Ei va mugi, vor 
alerga zbuciumându-se to i cei dinspre 
apus ;  

1 Reg. 15, 29. Is. 60, 8. Ier. 25, 30.  
11. Ei vor alerga tremurând ca o pas re 
din Egipt i ca un porumbel din ara 
Asiriei. i îi voi s lui în casele lor, 
zice Domnul.  
CAP. 12 
Necredin a lui Efraim i judecata lui 
Dumnezeu împotriva lui Iuda. 
1. Efraim M-a înconjurat cu minciun i 
casa lui Israel cu viclenie, i Iuda este 

 frâu în fa a Celui Atotputernic i 
înaintea Dumnezeului celui Sfânt i 
credincios.  

Os. 8, 11.  
2. Lui Efraim îi place vântul i dup  
vântul de r rit alearg  ; gr de te 
minciun i de ert ciune, încheie 
leg mânt cu Asiria i duce untdelemn în 
Egipt.  

Is. 2, 6. Os. 5, 13; 7, 11.  
3. i Domnul dojene te cu ceart  pe Iuda 
: «Pedepsi-voi pe Iacov pentru purt rile 
lui i-i voi r spl ti dup  faptele lui !»  

Os. 4, 9.  
4. În pântecele maicii sale, Iacov a inut 
de c lcâi pe fratele s u, i ca un viteaz s-a 
luptat el cu Dumnezeu.  

Fac. 25, 26; 32, 24.  
5.  Cu  îngerul  s-a  luptat  i  l-a  biruit  ;  a  
plâns i l-a rugat s  se milostiveasc  spre 
el ; apoi l-a aflat la Betel i acolo 
Dumnezeu a gr it cu el.  
6. Dar Dumnezeu este Domnul Savaot, 
Domnul este numele Lui.  

Ie . 3, 15; 15, 3. Ps. 67, 4.  
7. Întoarce-te în cortul t u ! P ze te 
dragostea i dreptatea Lui i n jduie te 
totdeauna în Dumnezeul t u !  
8. Canaan tine în mân  un cântar strâmb 
i la cânt rire îi place s  în ele !  

9.  Dar  Efraim zice  :  «Am ajuns  bogat  i  
averi mi-am strâns !» Dar câ tigul lui nu-
i este de ajuns pentru f delegea pe care 
a f ptuit-o.  

Apoc. 3, 17.  
10. Eu sunt Domnul Dumnezeul t u, din 

mântul Egiptului i pân  acum. Te voi 
face s  mai locuie ti în corturi ca în zilele 
de s rb toare.  

Is. 43, 11. Os. 13, 4.  
11. Eu am vorbit c tre prooroci i le-am 
înmul it vedeniile i tot prin prooroci am 
gr it în pilde.  

Am. 3, 7. Ioil 3, 1. Evr. 1, 1.  
12. În Galaad au s vâr it închin ri la 
idoli, în Ghilgal au jertfit demonilor. 
Jertfelnicele lor s  fie d râmate - gr mezi 
de pietre pe brazdele ogorului !  

Os. 9, 15.  
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13. Când Iacov a fugit în Mesopotamia, 
atunci Israel pentru o femeie a fost slug , 
iar pentru alta a p zit turmele.  

Fac. 28, 5; 29, 20.  
14. i printr-un prooroc Dumnezeu a scos 
pe Israel din Egipt i printr-un prooroc l-a 

zit.  
Ie . 3, 10; 12, 37; 14, 21-22. Evr. 3, 16.  

15. Efraim îns  a înt râtat urgia Lui. 
rs rile de sânge le va aduce Domnul 

asupra lui i va pr li peste el batjocura 
lui.  
CAP. 13 
Amenin area Domnului împotriva 
fiilor lui Israel. Prezicere despre 
mântuire. 
1.  Ori  de  câte  ori  Efraim  vorbea,  era  
groaz  ; el era mare în Israel, dar el s-a 

cut vinovat cu Baal i a murit.  
3 Reg. 14, 10; 16, 31. 4 Reg. 9, 7.  

2. i acum ei p tuiesc din nou ; i-au 
cut chipuri turnate din argintul lor dup  

felul idolilor - lucru de mân  de me ter 
sunt  to i  !  i  ei  le  zic  :  «Ace tia  sunt  
dumnezeu !» Ei dau ajutor oamenilor. 
Pentru aceasta ei se închin  s rutând 
vi eii cei de aur.  

4 Reg. 17, 17. 2 Paral. 28, 3.  
3. Din aceast  pricin  s  ajung  ca norii 
cei de diminea , ca roua care se ia de cu 
vreme, ca pleava pe care o m tur  vântul 
de pe arie i ca fumul care iese printre 
gratii.  

Iov 21, 18. Ps. 1, 4; 34, 5.  
4. Dar Eu sunt Domnul Dumnezeul t u 
din ara Egiptului încoace i s  nu cuno ti 
un alt dumnezeu, decât pe Mine, i în 
afar  de Mine nu este izb vitor.  
Ie . 20, 2. Deut. 5, 6. Ps. 3, 8. Is. 43, 11. Os. 12, 10. Apoc. 

7, 10.  
5. Eu te-am cunoscut pe tine în pustiu i 
în p mânt uscat i-am dat p une !  

Deut. 2, 7; 8, 15; 32, 10.  
6. Dar cu cât ei aveau p une, cu atât 
mâncau mai mult, iar dup  ce se s turau, 

inima lor se seme ea. Pentru aceasta ei 
M-au uitat.  

Deut. 8, 11-14; 31, 20; 32, 15. Neem. 9, 16.  
7. De aceea voi fi pentru ei ca un leu i îi 
voi pândi pe cale ca o panter .  

Ier. 5, 6. Plâng. 3, 10. Os. 5, 14.  
8. i M  voi arunca asupra lor ca o 
ursoaic  lipsit  de puii ei i le voi sfâ ia 
înveli ul cel tare al inimii lor. i leii cei 
din p dure s -i m nânce i animalele 

lbatice s -i sfârtece !  
Plâng. 3, 10.  

9. Eu te voi pierde pe tine, Israele, i cine 
ar putea veni în ajutorul t u ?  

Is. 3, 9. Ier. 2, 11.  
10. Unde este regele t u, care s  te 
izb veasc  în toate cet ile tale ? i unde 
mai sunt judec torii t i despre care tu ai 
zis : «D -mi un rege i o c petenie !»  

1 Reg. 8, 5.  
11. Î i voi da un rege întru mânia Mea i 
i-l voi lua întru urgia Mea.  

Iov 34, 30. Fapt. 13, 21.  
12. F delegea lui Efraim este bine 

strat i p catul lui este pus la o parte.  
Iov 14, 17. Iez. 17, 1.  

13. Durerile na terii îl cuprind ; dar el 
este  un  copil  f  de  minte,  c  în  clipa  
na terii el nu iese din sânul maicii lui.  

Fac. 35, 18. 4 Reg. 19, 3. Is. 37, 3.  
14. Din st pânirea locuin ei mor ilor îi 
voi izb vi i de moarte îi voi mântui. 
Unde este, moarte, biruin a ta ? Unde- i 
sunt chinurile tale ? Mila st  ascuns  
departe de ochii Mei !...  

Iov 33, 24. Ps. 15, 10; 55, 13. Is. 25, 8-9. Fapt. 10, 42. 1 
Cor. 15, 52, 55. 1 Tes. 1, 10. Evr. 2, 14.  

15. Efraim s  tot creasc  printre trestii ; 
vântul de la r rit va veni, suflarea 
Domnului  se  va  ridica  din  pustiu,  îi  va  
seca izvoarele i îi va usca fântânile, va 
pustii ara i toate lucrurile ei de pre .  

Iez. 17, 10; 19, 13. Os. 4, 19.  
CAP. 14 
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Îndemnarea lui Israel la poc in . 
duin a lui Dumnezeu. 

1. Pustie s  ajung  Samaria, fiindc  s-a 
zvr tit împotriva Dumnezeului ei ! S  

cad  în ascu ul sabiei, pruncii ei s  fie 
uci i  i  femeile  care  i-au  z mislit  s  fie  
spintecate !  

Os. 5, 9; 11, 6.  
2. Întoarce-te, Israele, la Domnul 
Dumnezeul t u, c  tu te-ai poticnit din 
pricina f delegii tale !  

Ier. 3, 22. Zah. 1, 4.  
3. G si i rugi de poc in , întoarce i-v  

tre Domnul i-I zice i Lui : «Iart -ne 
orice f delege, ca s  ne bucur m de 
milostivirea Ta i s  aducem, în loc de 
tauri, lauda buzelor noastre :  

Luc. 15, 18. Evr. 13, 15.  
4. Asiria nu ne va sc pa, noi nu ne vom 
mai sui pe cai i nu vom mai zice c tre 
lucrurile mâinilor noastre : «Tu e ti 
Dumnezeul nostru», c ci numai la Tine 

se te orfanul mil ».  
Ier. 17, 5. Mih. 5, 9-10; 7, 5.  

5. T dui-voi urmele c derii lor de la 
credin , îi voi iubi din toat  inima Mea, 

ci mânia Mea s-a dep rtat ie la ei.  

6. Voi fi ca roua pentru Israel ; ca liliacul 
 înfloreasc i r cinile lui s  se 

afunde în p mânt ca cele din p durile 
Libanului.  

Ps. 71, 7, 17; 91, 12. Is. 18, 4.  
7. L starii lui s  fie puzderii, cununa lui 

 fie ca a m slinului, iar mireasma lui ca 
cea din Liban.  

Ps. 51, 8. Cânt. 4, 11. Filip. 4, 18.  
8. S  se întoarc  la Mine i s  se 
ad posteasc  la umbra Mea, s i 
agoniseasc  hran , i ca vi a s  
înfloreasc i s  li se duc  numele ca 
vinul cel din Liban.  

Ps. 90, 1. Is. 4, 6.  
9. Ce va mai face Efraim de aici încolo 
cu idolii ? Eu singur îi vor r spunde i 
voi avea ochii a inti i asupra lui. Eu sunt 
ca un chiparos verde ! Din Mine ies 
roadele lui !  
10. O, de ar fi cineva în elept ca s  
priceap  aceasta i ager ca s  poat  

trunde cuvântul cel adânc ! C ile 
Domnului sunt c i drepte ! Cei drep i 
merg pe ele în bun  pace, iar cei 
nelegiui i se poticnesc i cad.  

Deut. 32, 28. Ps. 17, 32-33; 24, 9; 106, 43. Ier. 9, 11. 
Apoc. 15, 3.  
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AMOS 
 
CAP. 1 
Preziceri asupra neamurilor din 
pricina r cirii lor. 
1. Cuvintele lui Amos, unul dintre 

storii din Tecoa, care a avut vedenie 
pentru Israel în vremea lui Ozia, regele 
lui  Iuda,  în  vremea lui  Ieroboam,  fiul  lui  
Ioa ,  regele  lui  Israel,  doi  ani  înaintea  
cutremurului de p mânt.  

4 Reg. 14, 23. Is. 1, 1. Am. 7, 14. Zah. 14, 5.  
2.  i  a  zis  :  «Când  Domnul  va  striga  
puternic din Sion i din Ierusalim va 
slobozi glasul S u, jalnice vor fi p unile 

storilor i uscat va fi vârful 
Carmelului».  

Ier. 25, 30. Ioil 4, 16.  
3. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu 

 voi întoarce, fiindc  ei au sf râmat 
Galaadul cu t lugi de fier.  

2 Reg. 12, 31. 4 Reg. 13, 7. Is. 17, 1; 41, 15.  
4. Pentru aceasta voi trimite foc asupra 
casei lui Hazael i va mistui palatele lui 
Ben-Hadad ;  

Ier. 49, 27.  
5. i voi zdrobi z voarele Damascului i 
voi stârpi pe locuitorii din valea Aven i 
pe ai celui care ine în mân  sceptrul din 
Bet-Eden i poporul cel din Aram va fi 
dus în robie la Chir», zice Domnul !  

4 Reg. 16, 9. Is. 17, 1-2. Ier. 49, 23-24, 26.  
6. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale Gazei, ba chiar pentru patru, nu M  
voi întoarce, din pricin  c  ei au dus în 
robie mari tabere de robi, ca s  le dea în 
mâna lui Edom ;  

2 Paral. 21, 16-17; 28, 18.  
7. Pentru aceasta, foc voi n pusti în 
zidurile Gazei i palatele ei le va mistui ;  
8. Pe tot locuitorul din A dod îl voi stârpi 
i pe cel ce ine în mân  sceptrul din 

Ascalon ; i voi îndrepta c tre Acaron 

mâna Mea i r ele Filistenilor vor 
pieri», zice Domnul Dumnezeu.  

2 Paral. 26, 6.  
9. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu M  
voi întoarce, din pricin  c  tabere întregi 
de robi au fost date în mâna lui Edom i 
nu i-au mai adus aminte de leg mântul 
cel dintre fra i.  

Iez. 26, 2; 27, 3.  
10. Pentru aceasta voi trimite vâlv i de 
foc în zidurile Tirului i vor mistui 
palatele lui !»  

Is. 23, 1. Ier. 47, 4. Iez. 26, 3.  
11. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu 

 voi  întoarce,  din  pricin  c  el  a  
urm rit cu sabia pe fratele s u i c  a 
în bu it milostivirea lui. Din pricin  c  
urgia lui a d inuit necontenit i furia lui 
s-a dezl uit mereu ;  

Ps. 136, 7-8. Ier. 25, 21. Iez. 35, 2, 5. Avd. 1, 10.  
12. Pentru aceasta voi trimite foc în 
Teman i palatele cele din Bosra le va 
mistui».  

Iez. 25, 13.  
13. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale feciorilor lui Amon, ba chiar pentru 
patru, nu M  voi întoarce, c ci ei au 
spintecat femeile îns rcinate ale 
Galaadului, ca s i întind  hotarele lor ;  

Fac. 19, 38. Ier. 49, 1. Sof. 2, 9.  
14.  Pentru  aceasta  voi  aprinde  foc  în  
zidurile Rabei i v paia va mistui palatele 
ei în ziua de r zboi, în mijlocul vijeliei, în 
ziua cea de grea furtun .  

Ier. 49, 2, 27.  
15.  i  regele  lor  va  merge  în  robie,  
împreun  cu c peteniile lui», zice 
Domnul !  

Ier. 49, 3.  
CAP. 2 
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Pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui 
Moab, Iuda i Israel. 
1. A a gr ie te Domnul : «Pentru trei 

cate ale Moabului, ba chiar pentru 
patru, nu M  voi întoarce, din pricin  c  
el a ars oasele regelui Edomului pân  le-a 
pref cut în cenu .  

Fac. 19, 37. 4 Reg. 3, 27. Ier. 48, 1.  
2. Pentru aceasta voi trimite foc în Moab 
i va mistui palatele cele din Cheriot. i 

Moabul  î i  va  sfâr i  via a  în  larm ,  
printre strig te de r zboi i în sunetul 
trâmbi ei ;  

Ier. 48, 24. Iez. 25, 9.  
3. Pe judec tori îi voi stârpi din mijlocul 
lui i pe toate c peteniile, împreun  cu el 
le voi omorî», zice Domnul !  
4. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale lui Iuda, ba chiar pentru patru, nu M  
voi întoarce, din pricin  c  ei au aruncat 
legea Domnului i au nesocotit 
rânduielile Lui i au r cit în minciunile 
lor în care i p rin ii lor alunecaser  ;  

Fapt. 14, 15.  
5. Pentru aceasta voi trimite foc în Iuda i 
palatele cele din Ierusalim le va mistui».  
6. A a zice Domnul : «Pentru trei p cate 
ale lui Israel, ba chiar pentru patru, nu 

 voi întoarce, fiindc  ei au vândut pe 
cel drept pentru argint i pe cel s rac 
pentru o pereche de înc minte.  

Deut. 27, 19. Am. 8, 6.  
7. Ei zdrobesc în pulbere capul celor 

rmani i calc  în picioare pe cei în 
necazuri. Feciorul dimpreun  cu tat l s u 
la aceea i desfrânat  î i afl  calea, ca s  
pâng reasc  numele Meu cel sfânt ;  

Is. 3, 15-16. Rom. 2, 24.  
8. Pe ve mintele luate z log, pe lâng  
jertfelnice, se tol nesc i vinul celor 

stui i îl beau în templul dumnezeului 
lor.  

Deut. 24, 12.  
9. Eu am pr dit pe Amorei dinaintea 
lor, oameni înal i la stat ca cedrii i 

falnici ca stejarii ; am nimicit rodul lor 
sus i r cina jos !  

Num. 21, 24. Deut. 2, 31. Iosua 9, 10; 24, 8. Jud. 11, 23. 
Ps. 134, 11. Is. 37, 31.  

10.  Eu  v-am  scos  pe  voi  din  ara  
Egiptului i patruzeci de ani v-am purtat 
prin pustiu, ca s  lua i în st pânire ara 
Amoreilor.  

Ie . 12, 51. Am. 3, 1.  
11. Eu am a ezat prooroci dintre feciorii 
vo tri i nazirei dintre fl ii vo tri ! 
Oare  nu  este  a a,  fii  ai  lui  Israel  ?»  zice  
Domnul.  
12. Dar voi a i dat nazireilor vin s  bea i 
proorocilor le-a i poruncit, zicând : «Nu 
prooroci i !»  

Is. 30, 10. Am. 7, 12-13.  
13. Pentru aceasta v  voi face s  v  
cl tina i încoace i încolo, cum se clatin  
o c ru  înc rcat  cu snopi.  
14. Cel iute de picior nu va putea s  fug , 
cel puternic nu se va mai bizui pe puterea 
lui i cel viteaz nu va sc pa cu via  ;  

Eccl. 9, 11. Am. 9, 1.  
15. Arca ul nu va putea ine piept, cel 
sprinten la picior nu va sc pa, iar cel 

lare pe cal nu va putea s  se 
izb veasc .  

Ier. 46, 6.  
16. i cel mai îndr zne  dintre cei viteji 
va fugi dezbr cat în ziua aceea», zice 
Domnul.  
CAP. 3 

delegea Israeli ilor i prezicerea 
pedepsei lor. 
1. Asculta i cuvântul acesta pe care 
Domnul îl gr ie te c tre voi, fii ai lui 
Israel, i c tre tot neamul pe care l-a scos 
din p mântul Egiptului, zicând :  

Am. 2, 10.  
2. «Numai pe voi v-am cunoscut dintre 
toate neamurile p mântului ; pentru 
aceasta v  voi pedepsi pe voi pentru toate 

delegile voastre.  
Ie . 19, 5-6. Deut. 4, 33-34; 14, 2. Luc. 12, 47.  
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3. Oare pot merge doi laolalt  f  s  se fi 
în eles ?  
4. Oare url  leul în p dure f  a fi g sit 
prada ? Oare puiul de leu face s -i r sune 
glasul din culcu ul s u f  s  fi prins 
ceva ?  
5. Pas rea cade oare în la  f  s  fi fost 
el întins ? i se ridic  oare cursa de pe 

mânt f  s  se fi prins ceva în ea ?  
6. Sun  oare trâmbi a în cetate f  ca 
poporul s  nu se însp imânte ? Se 
întâmpl  vreo nenorocire în cetate f  ca 
Domnul s  nu o fi pricinuit ?  

Plâng. 3, 37-38. Iez. 5, 8. Mih. 1, 12.  
7.  Domnul  nu  face  nimic  f  s  fi  
descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii 
Lui !  

Fac. 18, 17. Dan. 2, 29. Os. 12, 16. Fapt. 11, 28.  
8.  Dac  leul  muge te,  cine  nu  se  va  
înfrico a ? i dac  Domnul gr ie te, cine 
nu va prooroci ?  
9. Da i de tire de pe acoperi urile 
palatelor din A dod, de pe palatele din 
ara Egiptului i zice i : Aduna i-v  pe 

muntele Samariei i vede i câte 
neorânduieli sunt în aceast  cetate i ce 
asupriri în sânul ei.  
10. Ei nu tiu s  lucreze cu dreptate, zice 
Domnul, strâng comori din silnicie i din 
jaf în palatele lor.  
11. Pentru aceasta, a a zice Domnul 
Dumnezeu : «Vr jma ul va cutreiera prin 
ar i te va despuia de puterea ta i va 

jefui palatele tale !»  
Luc. 19, 43.  

12. A a gr ie te Domnul : «Precum 
ciobanul scap  din gura leului dou  
olduri de carne sau un vârf de ureche, 
a vor sc pa fiii lui Israel ! Voi care sta i 

în Samaria pe un col  de pat i în Damasc 
în a ternuturi,  
13. Asculta i i m rturisi i împotriva 
casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, 
Dumnezeul Savaot ;  

14. C  în ziua în care voi pedepsi 
delegile lui Israel, voi r sturna 

altarele cele din Betel i coarnele 
jertfelnicului vor fi sf râmate i vor c dea 
pe p mânt.  

3 Reg. 12, 33. 4 Reg. 23, 15.  
15. i casa cea de iarn  o voi d râma i 

ca urile cele de filde  vor pieri i case 
 de  num r  nu  vor  mai  fi»,  zice  

Domnul.  
3 Reg. 22, 39. Am. 6, 4.  

CAP. 4 
Mustrarea i amenin area celor r i din 
poporul Israel. 
1. Asculta i cuvântul acesta, voi vaci din 
Vasan, care sta i pe muntele Samariei, 
voi care asupri i pe cei slabi, zdrobi i pe 
cei s raci, voi care zice i b rba ilor vo tri 
: «Aduce i s  bem !»  

Ps. 21, 12. Is. 5, 17. Iez. 6, 3.  
2. Juratu-S-a Domnul întru sfin enia Sa : 
«Iat  vin zile când voi ve i fi ridica i cu 
cârlige i urma ii cei de dup  voi cu 

ngi ;  
Ier. 16, 16. Avac. 1, 14-15.  

3. i ve i ie i prin sp rturile zidurilor una 
câte una i ve i fi aruncate c tre muntele 
Hermonului, zice Domnul !  

Iez. 12, 12.  
4. Veni i la Betel i p tui i i în Ghilgal 
înmul i f delegile ! De diminea  
aduce i jertfele voastre, i la fiecare trei 
zile zeciuielile voastre !  

Os. 4, 15-16. Am. 5, 5.  
5. Pune i înainte prinoase cu aluat ca 
jertf  de laud , vesti i, trâmbi i 
prinoasele voastre cele de bun voie ; c  
aceasta v  place vou , copii ai lui Israel», 
zice Domnul Dumnezeu.  

Lev 7, 12.  
6. «De aceea i Eu v-am l sat cu din ii 
cura i în toate cet ile voastre i cu lips  
de pâine în toate s la ele voastre, dar nu 
v-a i întors c tre Mine», zice Domnul.  
7. «V-am lipsit de ploaie cu trei luni mai 
înainte de seceri  ; i peste o cetate am 
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rev rsat ploaia, iar peste alta nu ; peste un 
inut a plouat, iar în cel care n-a plouat, s-

a uscat holda.  
Deut. 11, 17. 3 Reg. 17, 1. Ag. 1, 11. Iac. 1, 17.  

8. i s-au pornit dou -trei cet i c tre o 
alt  cetate ca s  bea ap , dar nu s-au 

turat ! i voi tot nu v-a i întors c tre 
Mine», zice Domnul.  
9.  «V-am  b tut  pe  voi  cu  rugin i  cu  

lur  ; am pustiit gr dinile i viile 
voastre ; smochinii i m slinii vo tri au 
fost pr di i de l custe. Dar voi nu v-a i 
întors c tre Mine», zice Domnul.  

Deut. 28, 22, 39. Os. 7, 10. Ag. 2, 17-19.  
10. «Am trimis asupra voastr  cium  ca 
aceea din p mântul Egiptului ; cu sabie 
am ucis pe feciorii vo tri, în robie am dus 
pân i caii vo tri, iar întru urgia Mea am 
ridicat v i de foc în taberele voastre. 
Dar voi nu v-a i întors c tre Mine», zice 
Domnul.  

Ie . 9, 3, 12, 29. Iez. 14, 19.  
11. « i v-am pr bu it pe voi cum a 
pr bu it Dumnezeu Sodoma i Gomora i 

i ajuns ca un t ciune scos din vâlv taie. 
Dar nu v-a i întors c tre Mine», zice 
Domnul !  

Fac. 19, 24. Os. 11, 8. Zah. 3, 2. Iuda 1, 23.  
12. Drept aceea, iat  ce- i voi face ; 
Israele - i cu deadinsul î i voi face 
aceasta ! Preg te te-te, Israele, s  te 
întâlne ti cu Dumnezeul t u !  

Luc. 15, 18.  
13. C  El este Cel care a întocmit mun ii 
i a f urit vântul i descoper  omului 

gândurile  sale  ;  El  a  f cut  zorile  i  
întunericul i calc  peste în imile 

mântului. Domnul Dumnezeu Savaot 
este numele Lui !  

Ps. 64, 6.  
CAP. 5 
Tânguirea proorocului ; chemarea la 
poc in i c derea lui Israel. 
1. Asculta i cuvântul acesta pe care eu îl 
rostesc asupra voastr , cântec de jale 
pentru voi, cei din casa lui Israel :  

2. C zut-a ca s  nu se mai scoale fecioara 
lui Israel, trântit  st  la p mânt i nimeni 
nu o ridic  !  

Pild. 24, 16.  
3. C  a a gr ie te Domnul Dumnezeu 
casei lui Israel : «Cetatea care scotea o 
mie de oameni în lupt  va r mâne cu o 
sut , i cea care scotea o sut  va r mâne 
cu zece».  
4. C  a a zice Domnul c tre casa lui 
Israel :  
5. «C uta i-M i ve i fi vii ! Nu umbla i 
dup  Betel i în Ghilgal s  nu intra i i nu 
trece i pe lâng  Beer- eba, c ci Ghilgalul 
va fi dus în robie i Betelul va r mâne o 
nimica toat .  

Ps. 33, 10. Am. 4, 4.  
6. Ci c uta i pe Domnul ca s  fi i vii, ca 
nu cumva s  dea fl rilor casa lui Iosif, 

 fie  mistuit i  nimeni  s  nu  o  poat  
stinge din cei din Betel.  

Is. 1, 31; 55, 6. Ier. 4, 4; 17, 27.  
7. Ace tia prefac judecata în pelin i 
pr bu esc dreptatea la p mânt.  

Am. 6, 12.  
8. C uta i pe Cel care a f cut Orionul i 
Pleiadele, pe Cel care preface diminea a 
în întuneric adânc i întunec  ziua ca 
noaptea, pe Cel care cheam  apa m rii i 
o vars  peste fa a p mântului. Domnul 
este numele Lui !  

Am. 9, 6.  
9. El aduce ruina peste cel puternic i 
pr dul peste cetatea cea înt rit .  

Is. 29, 21.  
10. Ei ur sc pe ap torul dreptului la 
poarta cet ii i de cel ce gr ie te cinstit 
le este scârb .  

Is. 29, 21. Os. 4, 4. Sof. 1, 12.  
11. Drept aceea, fiindc  voi c lca i în 
picioare pe cel s rman i lua i de la el dar 
de grâu, cu toate c  a i zidit case de 
piatr , nu le ve i locui, i de i a i s dit 
vi  de bun soi, nu ve i bea din vinul ei.  

Sof. 1, 13.  
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12. C  Eu tiu c  mari sunt f delegile 
voastre i grele p catele voastre, ca unii 
care asupri i pe cel drept i lua i mit i 
stoarce i pe cei s raci la por ile cet ii.  

Is. 59, 15. Am. 8, 4.  
13. Dar în vremea aceea omul cel în elept 
va t cea, c  este vreme rea.  

Iez. 24, 27. Am. 8, 3. Mih. 2, 3.  
14. C uta i binele i nu r ul, ca s  fi i vii 
i a a Domnul Dumnezeu Savaot va fi cu 

voi precum zice i c  este.  
Ps. 33, 14. Is. 1, 16-17. Rom. 12, 9.  

15. Urâ i r ul i iubi i binele i hot râ i 
judecata cea dreapt  la por i, poate c  
Domnul  Dumnezeu  Savaot  Se  va  
milostivi de cei r ma i ai lui Iosif.  

Ps. 96, 10.  
16. Pentru aceasta a a gr ie te Domnul 
Dumnezeu Savaot, Atot iitorul : «În toate 
pie ele plânset va fi i pe toate uli ele se 
va auzi strigând : Vai ! Vai ! Plugarul va 
fi îndemnat la jale i la tânguire lâng  cei 
ce tiu s  se boceasc .  

Ier. 9, 17.  
17. i în toate viile va fi bocet, c  Eu trec 
prin mijlocul t u», zice Domnul.  

Is. 16, 10.  
18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului ! 
Ce se va întâmpla cu voi ? Ziua 
Domnului este zi de întuneric i nu de 
lumin  !  

Is. 5, 19. Ier. 30, 7. Ioil 2, 1-2, 11. Sof. 1, 15.  
19.  Ve i  fi  ca  un  om  care  fuge  din  fa a  
leului  i  d  peste  un  urs,  i  ca  unul  care  
intr  în cas i se reazem  cu mâna de un 
perete i îl mu arpele.  

Is. 24, 18. Ier. 48, 44.  
20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric 
i nu lumin , bezn i nu str lucire ?  

Ioil 2, 2. Mat. 24, 29. Luc. 21, 25.  
21. Urât-am, dispre uit-am pr znuirile 
voastre i nu simt nici o pl cere pentru 

rb torile voastre.  
Pild. 15, 8. Is. 1, 11. Ier. 6, 20; 7, 21. Os. 8, 13. Mal. 1, 10.  
22. Când Îmi ve i aduce arderi de tot i 
prinoase, nu le voi binevoi i la jertfele 

de mântuire grase ale voastre nu voi 
pleca ochii.  

Pild. 21, 27. Mal. 2, 3, 13. Sir. 34, 21.  
23. Dep rteaz  de Mine zgomotul 
cântecelor tale, c  nu am pl cere s  ascult 
cântarea al utelor tale !  

Mat. 15, 8.  
24. i judecata se va n pusti ca apa, i 
dreptatea ca un uvoi furios.  

Is. 11, 9; 56, 1.  
25. Voi cei din casa lui Israel, Mi-a i 
adus, oare, jertfe i prinoase în pustiu, 
vreme de patruzeci de ani ?  

Fapt. 7, 42.  
26. Dar acum ve i aduce cu voi pe Sacut, 
regele vostru, i steaua dumnezeului 
vostru, Chevan, idolii vo tri pe care vi i-

i f urit.  
Fapt. 7, 43.  

27. i Eu v  voi duce robi dincolo de 
Damasc, zice Domnul, al C rui nume 
este Dumnezeu Savaot.  
CAP. 6 
Amenin area cu pieire i robie a celor 
mândri i dezmierda i. 
1. Vai de voi, cei f  de grij  din Sion i 
cei care n jdui i în muntele Samariei ! 
Însemna i pe cei mai de seam  dintre 
neamuri i îndrepta i-v  c tre ei, voi cei 
din casa lui Israel !  

Ier. 2, 3; 5, 17.  
2. Trece i la Calne i vede i, duce i-v  de 
acolo la Hamatul cel mare i coborâ i-v  
în Gatul Filisteii ; pre uiesc ele mai mult 
decât aceste regate ? inutul lor este mai 
mare decât al vostru ?  

Fac. 10, 10.  
3. Voi fugi i de ziua cea de nenorocire i 

 h zi i o odihn  plin  de primejdii.  
4. Iat  c  ei stau tol ni i pe paturi de 
filde i stau întin i în a ternuturile lor i 

nânc  miei din turm i vi ei crescu i 
în staul.  

Is. 22, 13. Am. 3, 15. Gal. 6, 8.  
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5. Se arat  dibaci în cântece de lir i 
întocmai  ca  David  se  întrec  în  
instrumente muzicale ;  
6. Beau din cupe vin i din pârga 
untdelemnului î i fac miresme pentru uns 
i nu le pas  de pr bu irea casei lui Iosif !  

Fac. 40, 23. Is. 5, 12.  
7. Pentru aceasta ei vor fi du i în robie în 
fruntea robilor i strig tul de bucurie al 
celor f  frâu va disp rea.  
8. Juratu-S-a Domnul pe Sine însu i, zice 
Domnul Dumnezeu Savaot : Îmi este 
scârb  de seme ia lui Iacov i palatele lui 
le ur sc, pentru aceasta voi preda cetatea 
dimpreun  cu tot ceea ce este în ea.  

Ier. 51, 14.  
9. Astfel c  dac  vor r mâne zece oameni 
într-o singur  cas , vor muri !  
10. i nu va sc pa decât un mic num r, 
ca s  scoat  oasele din cas . Unul va zice 
celui care este în fundul casei : «Mai este 
cu  tine  cineva  ?»  i  cel lalt  îi  va  

spunde : «Nu !» i cel dintâi îi va zice : 
«Taci, c  nu trebuie s  aminte ti numele 
Domnului !»  
11. C  iat  Domnul va porunci i va lovi 
casa cea mare cu d râmare i casa cea 
mic  cu cr turi.  
12. Oare pot caii s  fug  pe stânc  ? Se 
va ara marea cu boii ? C ci voi preface i 
judecata în otrav i rodul drept ii în 
pelin.  

Is. 5, 20. Ier. 5, 28. Am. 5, 7.  
13. Voi v  veseli i pentru Lodebar i 
zice i : «Oare n-am cucerit prin for a 
noastr  puterea ?»  
14. i iat  Eu voi ridica împotriva voastr  
- voi, cei din casa lui Israel - zice Domnul 
Dumnezeu Savaot, un popor care v  va 
asupri de la intrarea Hamatului pân  la 
râul Araba.  

Num. 34, 8.  
CAP. 7 

Vedeniile proorocului Amos despre 
pedepsele urm toare. 
1. Iat  ce vedenie mi-a ar tat Domnul 
Dumnezeu : se f cea un stol de l custe la 
datul otavei, i era otava dup  cositul 
cuvenit regelui.  

Ioil 1, 4.  
2. i dup  ce au sfâr it de mâncat iarba 
de pe p mânt, am zis : Doamne 
Dumnezeule, fie- i mil  ! Cum va putea 
îndura aceasta Iacov, c ci el este mic !  
3. i S-a milostivit Domnul pentru aceste 
vorbe i a zis : «Nu se va mai întâmpla !»  

Iona 3, 10.  
4. Apoi Domnul Dumnezeu mi-a ar tat o 
alt  vedenie : iat  c  Domnul chema 
focul ca s  fac  judecat  ; el a mistuit 
adâncul cel necuprins i a pr dit i 
parte din p mânt,  
5. i am zis : Doamne, Dumnezeule, 
opre te-Te ! Cum va îndura Iacov, c ci el 
este mic !  

Num. 11, 2.  
6. i  S-a milostivit  Domnul i  acum, i  a 
zis : «Nici aceasta nu se va întâmpla !»  
7. i iar i am avut o vedenie : iat  c  
Domnul st tea lâng  un zid drept, iar în 
mâna Lui avea o cump  de plumb.  

Iez. 40, 3.  
8. i a zis Domnul c tre mine : «Ce vezi 
tu Amos ?» i am zis : O cump  de 
plumb. i mi-a r spuns Domnul : «Iat  
Eu voi pune cump na cea de plumb în 
mijlocul poporului Meu Israel i de aici 
încolo nu-l voi mai cru a.  

Is. 34, 11. Ier. 1, 11. Zah. 4, 2.  
9. În imile lui Isaac vor fi distruse, i 
capi tile lui Israel vor fi d râmate, iar 
împotriva casei lui Ieroboam M  voi 
scula cu sabie».  

4 Reg. 15, 10. Os. 8, 14.  
10. Atunci a trimis Amasia, preotul cel 
din Betel, c tre Ieroboam, regele lui 
Israel, zicând : «Amos unelte te 
împotriva ta chiar în casa lui Israel ! i 
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locuitorii rii nu mai pot îndura cuvintele 
lui !»  

3 Reg. 18, 17. Ier. 26, 11; 38, 4. Luc. 23, 5.  
11. Dar iat  ce gr ie te Amos : «De sabie 
va  muri  Ieroboam  i  Israel  va  fi  dus  în  
robie de pe p mântul lui !»  
12. i a zis Amasia c tre Amos : 
«Profetule, scoal i fugi în p mântul lui 
Iuda i m nânc  acolo pâine i profe te 
în acele locuri ;  

1 Reg. 9, 9. Ier. 18, 17. Am. 2, 12.  
13. Dar în Betel tu nu vei mai profe i, c  
el  este  un  sanctuar  al  regelui,  un  templu  
al regatului !»  
14.  i  a  r spuns  Amos  i  a  zis  c tre  
Amasia : «Eu nu sunt prooroc i nici 
fecior de prooroc, ci sunt p stor i 
adun tor de sicomore ;  

Am. 1, 1.  
15. i de la turm  m-a luat Domnul i mi-
a zis : «Du-te i prooroce te în poporul 
Meu Israel !»  
16. i acum ascult  cuvântul Domnului, 
tu, care zici : «Nu se cuvine s  
prooroce ti împotriva lui Israel i s  nu 
propov duie ti împotriva casei lui Isaac !  

Iez. 21, 2.  
17. Pentru aceasta a a zice Domnul : 
«Femeia ta se va desfrâna în cetate i fiii 
i fiicele tale vor c dea în ascu ul sabiei 

; p mântul t u va fi m surat cu funia i tu 
vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va 
fi dus în robie de pe p mântul lui».  

4 Reg. 17, 24.  
CAP. 8 
Vedenie despre pieirea casei lui Israel 
i foametea duhovniceasc . 

1.  i  iat  ce  mi-a  ar tat  Domnul  
Dumnezeu : se f cea un co  cu poame,  
2. i mi-a zis : «Ce vezi tu, Amos ?» i a 
gr it Domnul c tre mine : «Vine sfâr itul 
poporului Meu Israel, c ci nu-l voi mai 
trece cu vederea !  

Iez. 7, 6.  
3. i în ziua aceea cânt rile templului se 
vor preface în tânguiri, zice Domnul 

Dumnezeu. Hoiturile vor fi f  de num r 
; oriunde se vor arunca va fi t cere !  

Am. 5, 13.  
4. Asculta i acestea, voi cei care zdrobi i 
pe cei s rmani i vre i s  stârpi i pe cei 
obijdui i din ar ,  

Am. 5, 12.  
5. Zicând : «Când va trece luna nou  ca 

 vindem grâul i ziua de odihn  ca s  
deschidem jitni a, s  mic or m efa, s  

rim siclul i s  le înlocuim cu cântare 
strâmbe ?  

Neem. 10, 31; 13, 15. Pild. 11, 1.  
6. S  cump m pe pre  de argint pe cei 
nevoia i i pe cei în strâmtorare pentru o 
pereche de înc minte, s  vindem grâul 
cel de lep dat ?»  

Am. 2, 6.  
7. Juratu-S-a Domnul împotriva seme iei 
lui Iacov : «Niciodat  nu voi uita faptele 
lor !»  
8. Pentru aceasta, oare, p mântul nu se va 
zbuciuma i to i locuitorii nu vor fi 
cuprin i de jale ? Se va în a ca Nilul pe 
de-a  întregul,  se  va  învolbura  i  va  
descre te ca fluviul cel din Egipt.  

Ier. 47, 2.  
9. Iar în ziua aceea, zice Domnul 
Dumnezeu, voi apune soarele în miezul 
zilei i voi întuneca p mântul în zi 
luminoas  ;  
Is. 5, 20. Ier. 15, 9. Mih. 3, 6. Mat. 27, 45. Luc. 21, 25; 23, 

44.  
10. Voi preface praznicele voastre în 
jelire i toate cânt rile voastre în tânguire 
; pe toate coapsele voi pune sac i 
ple uve vor fi toate capetele ; voi înte i 
jalea ca pentru cel unul-n scut i sfâr itul 
va fi o zi de dezn dejde !  

Iov 30, 31. Is. 15, 2. Ier. 6, 26. Zah. 12, 10. Tob. 2, 6. 1 
Mac. 1, 39-41.  

11. Iat  vin zile, zice Domnul Dumnezeu, 
în care voi trimite foamete pe p mânt, nu 
foamete de pâine i nu sete de ap , ci de 
auzit cuvintele Domnului.  

1 Reg. 3, 1. Ps. 58, 15. Is. 32, 6. 1 Mac. 1, 45.  
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12. i ei se vor cl tina de la o mare pân  
la cealalt i de la miaz noapte la r rit 
i vor cutreiera p mântul c utând 

cuvântul Domnului, dar nu îl vor afla.  
2 Paral. 15, 3. Is. 17, 12.  

13. În vremea aceea se vor usca de sete 
fecioarele cele cu chip frumos i fl ii ;  

2 Paral. 36, 17. Plâng. 2, 21.  
14. Cei care se jur  pe p catul Samariei i 
zic : «Viu este Dumnezeul t u, Dane, i 
vie este calea pân  la Beer- eba» - vor 

dea i nu se vor mai scula !  
Os. 4, 15.  

CAP. 9 
Amenin area necredincio ilor cu 
pedeaps i întoarcerea poporului din 
robie. 
1. V zut-am pe Domnul stând lâng  altar 
i a zis : «Love te capetele stâlpilor ca s  

cad  tavanul, pr le te-le peste capetele 
tuturor, iar pe cei ce vor sc pa, cu sabia îi 
voi omorî. Nimeni nu se va izb vi cu 
fuga i nici unul nu- i va sc pa via a !  

Am. 2, 14.  
2. Dac  se vor strecura în locuin a 
mor ilor, de acolo mâna Mea îi va apuca, 
i de se vor sui în cer, îi voi da jos de 

acolo ;  
Ps. 138, 7. Ier. 23, 24; 51, 53. Iez. 26, 20. Avd. 1, 4.  

3. Dac  se vor ascunde pe vârful 
Carmelului i acolo îi voi prinde i îi voi 
apuca. De se vor ascunde dinaintea 
ochilor Mei în fundul m rii, voi da 
porunc arpelui i îi va mu ca.  

4 Reg. 18, 19; 19, 23. Iov 34, 22. Ier. 23, 24; 46, 18; 49, 
16. Iez. 33, 27.  

4. În robie de se vor duce înaintea 
vr jma ilor lor, i acolo voi da porunc i 
sabia îi va ucide, c ci ochii Mei Eu îi 

intesc spre r u iar nu spre bine !  
Ier. 44, 11.  

5. Domnul Dumnezeu Savaot se atinge 
de  p mânt,  i  el  se  tope te  i  to i  
locuitorii sunt cuprin i de jale. P mântul 
se înal  ca Nilul i descre te ca fluviul 
Egiptului.  

Ps. 96, 5. Mih. 1, 4. Naum 1, 5.  
6. El a zidit locuin ele Sale înalte în 
ceruri i bolta cea de peste p mânt a 
întemeiat-o. El cheam  apele m rii i le 
revars  peste fa a a tot p mântul. Domnul 
este numele Lui.  

Ps. 103, 3, 13. Am. 5, 8.  
7. «Oare nu sunte i voi, feciori ai lui 
Israel, pentru Mine, ca i Cu ii ?», zice 
Domnul. «Oare n-am scos Eu pe Israeli i 
din p mântul Egiptului, pe Filisteni din 
Caftor i pe sirieni din Chir ?»  

Ier. 13, 23; 47, 4.  
8. Iat  ochii Domnului Dumnezeu privesc 
spre împ ia cea p toas i Eu o voi 
nimici de pe fa a p mântului ! Dar nu voi 
distruge casa lui Iacov, zice Domnul !  

Ps. 65, 6. Pild. 15, 3. Ier. 5, 18, 29. Ioil 2, 26.  
9. C ci iat , voi da porunci i v  voi 
vântura printre toate neamurile, pe voi cei 
din neamul lui Israel, precum vânturi 
grâul la ciur, ca nici o pietricic  s  nu 
cad  pe p mânt.  

Fapt. 15, 16.  
10. De sabie vor pieri to i p to ii cei 
din poporul Meu, care zic : «Pr dul nu 
ne va atinge i peste noi nu va da».  
11. În ziua aceea voi ridica cortul cel 

zut al lui David i voi drege sp rturile 
lui i d râm turile le voi ridica la loc i-l 
voi zidi ca în vremurile cele dintru 
început ;  

Mih. 4, 7; 7, 11. Zah. 12, 7. Fapt. 1, 6; 15, 16.  
12. Ca astfel ei s  ia în st pânire r a 
Edomului i toate popoarele peste care s-
a chemat numele Meu, zice Domnul, 
Care face acestea.  

Num. 24, 18. Fapt. 15, 17.  
13. Iat  vin zile, zice Domnul, când cel 
ce ar  va ajunge din urm  pe cel ce 
secer , i cel ce calc  strugurii pe cel ce 
seam . i mun ii vor picura must i 
toate colinele se vor topi.  

Lev 26, 5. Ioil 3, 18. Zah. 8, 12.  
14. i Eu voi întoarce din robie pe 
poporul Meu Israel, i ei vor zidi cet ile 
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cele pustiite i le vor locui, vor s di vii i 
vor bea din vinul lor, vor face gr dini i 
din roadele lor vor mânca.  

Is. 62, 4, 8-9; 65, 21. Iez. 28, 26. Os. 2, 24. Ioil 4, 20.  

15. i îi voi r di în p mântul lor i nu 
vor mai fi smul i din ara pe care le-am 
dat-o în st pânire», zice Domnul 
Dumnezeul t u.  

Ie . 32, 41. 
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MIHEIA 
 

CAP. 1 
Proorocie despre pustiirea lui Iuda i a 
Samariei din pricina îndep rt rii de la 
Dumnezeu. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Miheia din More et în vremea domniei 
lui Iotam, Ahaz i Iezechia, regii lui Iuda, 
când a avut vedenie pentru Samaria i 
Ierusalim.  

Ier. 26, 18.  
2. Asculta i, voi neamuri toate, ia aminte 

mântule i  tot ce se afl  pe tine ! C ci 
Domnul Dumnezeu va fi vou  m rturie 
împotriva voastr , Domnul din templul 
cel sfânt al S u !  

Deut. 32, 1. Is. 1, 2.  
3. C ci iat  Domnul va ie i din loca ul 
Lui, Se va pogorî i va p i peste 
în imile p mântului ;  

Is. 26, 21.  
4.  Mun ii  se  vor  topi  sub  El  ca  ceara  în  
fa a focului i v ile vor curge, cum se 
pornesc la vale apele pe povârni .  

Ps. 96, 5. Am. 9, 5. Naum 1, 5. 2 Petr. 3, 12.  
5. Toate acestea vor fi din pricina 

delegii lui Iacov i a p catului casei 
lui Israel. Care este f delegea lui Iacov 
? Oare nu Samaria ? i care sunt 
în imile lui Iuda ? Oare nu Ierusalimul 
?  

Iez. 20, 29.  
6. Pentru aceasta voi preface Samaria 
într-o gr mad  de pietre adunate de pe 
câmp, când se s de te via ; voi pr li în 
vale pietrele ei i temeliile ei le voi 
dezveli.  
7. Toate chipurile ei cele cioplite vor fi 
doborâte, toat  bog ia adunat  din pre ul 
desfrân rii  va  fi  ars  în  foc  i  toate  
chipurile ei de idoli le voi face una cu 

mântul ; c ci din plat  de desfrânat  i-a 

adunat i în plat  de desfrânat  se vor 
preface !  

Iez. 16, 31; 16, 39. Os. 2, 14-15.  
8. Din aceast  pricin  M  voi tângui i 
voi urla, voi merge descul i gol ; voi 
scoate urlete ca acalii i ipete ca stru ii ;  

Iov 30, 29.  
9. C ci rana ei este f  de leac, ajuns-a 
pân  în Iuda, atins-a por ile poporului 
Meu, pân  la Ierusalim.  

Ier. 15, 18; 30, 12.  
10. Nu da i de veste în Gat, i în Aco, nu 
plânge i ! În Bet-Leafra t li i-v  în 
pulbere !  

2 Reg. 1, 20. Ier. 6, 26.  
11. Cornul sun  pentru voi, locuitori din 

afir.  i  din  cetatea  lor  nu  ies  cei  din  
Taanan. Plângere se aude în Bet-Hae el, 

ci ve i fi lipsi i de sprijin.  
12. Cum s  n jduiasc  locuitorii cei 
din Marot c  le va fi bine, când 
nenorocirea de la Domnul s-a coborât la 
por ile Ierusalimului ?  

Is. 45, 7. Am. 3, 6.  
13. Înh ma i caii la c ru , locuitori ai 
Lachi ului ! Iat  începutul isp irii 

catului fiicei Sionului, c ci în tine s-au 
aflat f delegile lui Israel.  

4 Reg. 14, 19. 2 Paral. 32, 9. Is. 36, 2. Ier. 34, 7.  
14. De aceea tu vei renun a s  st pâne ti 
More et-Gat ; casele Aczibului vor fi o 
dezam gire pentru regii Israelului !  
15. Î i voi aduce un nou cuceritor ie care 
locuie ti în Mare a ; str lucirea Israelului 
va merge pân  la Odolam !  

Iosua 15, 35.  
16. Fii ple uv i te rade pentru copiii t i 
cei dragi, m re te- i ple uvia ca a 
vulturului,  c ci  ei  au  fost  du i  în  robie,  
departe de tine !  

Is. 15, 2-3; 22, 12.  
CAP. 2 
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delegile fiilor lui Israel i 
prezicerea robiei lor. 
1. Vai de cei ce cuget  gânduri silnice 
stând  în  a ternuturile  lor  i  de  cei  ce  

vâr esc f delegea la lumina zilei de 
îndat  ce afl  prilej.  

Ps. 35, 4. Pild. 4, 16. Is. 29, 20. Os. 7, 6. Mat. 27, 1.  
2. Le plac arinile, pentru aceea le i 

pesc ; casele, de aceea le i iau. Calc  
silnic drepturile st pânului i ale casei 
lui, ale omului i ale mo tenirii lui.  

Is. 5, 8-9. Mih. 6, 10.  
3. Pentru aceasta a a zice Domnul Iat  c  
Eu pun la cale pentru neamul acesta o 
nenorocire,  de  care  nu  ve i  putea  s  v  
feri i grumazul vostru i nu ve i mai c lca 
mândri ; c ci vremurile sunt rele.  

Ier. 18, 10. Am. 5, 13.  
4. În vremea aceea ve i ajunge de 
batjocur i vi se va cânta un cântec de 
jale  :  «Domnul  a  spus,  i  iat  c  au  fost  
nimici i ! El d  în alte mâini partea de 
mo tenire a poporului S u ! Cum ia El 

 s  mai dea înapoi i ogoarele noastre 
le împarte vr jma ului !  

3 Reg. 9, 7.  
5. Pentru aceasta voi nu ve i avea pe 
nimeni care s  arunce funia pentru sor ii 
vo tri în ob tea Domnului !»  

Deut. 32, 8.  
6. Nu zice i nimic împotriv  ! Nu v  
ridica i împotriv , c ci aceasta nu poate 

 dep rteze ru inea voastr  !  
7. Casa lui Iacov zice : «Oare Dumnezeu 
a pierdut r bdarea ? Acestea sunt 
lucrurile Sale ?» Cuvintele Mele nu sunt 
ele, oare, binevoitoare pentru cel ce 
umbl  pe calea cea dreapt  ?  

Ps. 118, 72.  
8. Ci voi, împotriva poporului Meu, sta i 
într-ajutor vr jma ului lui. Mai înainte ca 

 n leasc  Salmanasar voi jefui i ca la 
zboi pe cei care merg cu încredere pe 

calea lor ;  
Ier. 6, 14.  

9. Voi da i afar  pe femeile poporului 
Meu din casele lor pl cute, iar feciorilor 
lor le lua i pentru totdeauna slava Mea !  
10. Scula i-v i pleca i, c ci aici nu este 
loc de odihn  ; din pricina întin ciunii 
lui, va avea parte de chinuri grozave.  

Lev 18, 24-25. Iez. 11, 7.  
11. O ! Dac  ar putea cineva s  fie purtat 
de duhul n scocirilor i s  spun  cuvinte 
mincinoase, zicând : «Am s i 
proorocesc despre vin i despre b utura 
cea îmb toare», acesta ar fi proorocul 
poporului acestuia.  

Is. 30, 10. Iez. 13, 3.  
12. Te voi aduna pe tine, Iacove tot, voi 
strânge laolalt  ceea ce a mai r mas din 
Israel ! Îl voi aduna ca pe oile ce sunt în 
mare primejdie, ca pe o turm  în mijlocul 
unei nenorociri. Sp imânta i, ei vor fugi 
departe de locul pr dului !  

Iez. 36, 37-38. Os. 2, 3; 11, 1. Ioan 10, 16.  
13. Cel ce croie te cale este în fruntea lor 
;  ei  î i  croiesc  cale  i  trec  i  ies  pe  o  
poart , iar regele merge înaintea lor 
Domnul este în fruntea lor.  

Ps. 149, 2. Iez. 37, 22. Luc. 24, 26. Evr. 2, 10.  
CAP. 3 
Mustr ri pentru c petenii i pentru 
preo i. 
1. i am zis : «Asculta i acum, c petenii 
ale lui Iacov i judec tori ai casei lui 
Israel : Oare nu este datoria voastr  s  
cunoa te i dreptatea ?  

Deut. 17, 18.  
2. Ei ur sc binele i iubesc r ul, jupoaie 
pielea de pe oameni i carnea de pe 
oasele lor.  

Iez. 22, 25.  
3. i, dup  ce vor fi mâncat carnea 
poporului meu, vor fi jupuit pielea i 
oasele lor le vor fi sf râmat i pref cut în 
buc i ca i carnea în oal , ca trupul lor în 

ldare,  
Iez. 24, 4.  

4. Atunci vor striga c tre Domnul, dar El 
nu le va r spunde i în vremea aceea Î i 
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va ascunde fa a Sa de la ei, din pricina 
faptelor lor celor rele.  

Ps. 65, 17. Is. 1, 15. Ier. 11, 11; 14, 13. Iez. 8, 18. Ioan 9, 
31.  

5. A a zice Domnul împotriva 
proorocilor care r cesc pe poporul meu, 
care  atât  cât  au  în  ce  s i  înfig  din ii  
propov duiesc pacea, dar împotriva celor 
care nu le arunc  nimic în gur  se 
pornesc cu r zboi.  

Ier. 6, 14. Iez. 13, 10; 13, 18. Mat. 7, 15.  
6. Pentru aceasta va fi pentru voi noapte 
în loc de vedenie i întuneric în loc de 
proorocie ! Soarele va apune peste 
prooroci i ziua se va preface în întuneric 
!  

Is. 5, 30. Os. 4, 5. Am. 8, 9. Zah. 13, 4.  
7. V torii se vor face de ru ine i 
ghicitorii vor fi de ocar i to i î i vor 
acoperi barba, c ci nu vor avea nici un 

spuns de la Domnul.  
1 Reg. 9, 9.  

8. Iar eu mul umit  Duhului lui 
Dumnezeu sunt plin de putere, de 
dreptate i de t rie, ca s  v desc 

delegea lui Iacov i p catul lui Israel.  
Iov 32, 21. Is. 58, 1. Iez. 3, 8.  

9. Asculta i acestea voi, c petenii ale 
casei lui Iacov, judec tori ai casei lui 
Israel, voi cei ce sim i scârb  pentru 
dreptate i strâmba i ceea ce este drept,  

Is. 5, 20.  
10. Care zidi i Sionul cu f delegi i 
Ierusalimul cu strâmb i !  

Ier. 22, 13. Iez. 22, 27.  
11. C peteniile lor fac judecat  pentru 
plocoane, preo ii dau înv tura legii 
pentru plat i profe ii profe esc pentru 
bani i se sprijin  pe Domnul zicând : 
«Domnul este în mijlocul nostru i 
pr dul nu va veni peste noi !»  

Iez. 22, 26-28. Sof. 3, 3-4. Rom. 2, 17.  
12. Deci, din pricina voastr , Sionul va fi 
arat cu plugul ca o arin i Ierusalimul 
va fi pref cut într-un morman de ruine i 

muntele templului va ajunge o în ime 
acoperit  cu p dure !»  

Ier. 9, 11; 26, 18. Mat. 24, 2. Luc. 13, 35; 19, 44; 21, 6.  
CAP. 4 
Profe ie despre chemarea neamurilor 
i izb virea din robie. 

1. i în zilele cele de apoi, muntele 
templului Domnului se va în a peste 
vârfurile mun ilor i mai sus decât 
dealurile i c tre el vor curge popoarele ;  

Is. 2, 2. Ier. 3, 17.  
2. Popoare multe se vor îndrepta spre el 
zicând : «Veni i s  ne suim în muntele 
Domnului, în templul Dumnezeului lui 
Iacov, i El ne va înv a c ile Sale, i s  
mergem pe c rile Sale, c  din Sion va 
ie i legea i cuvântul lui Dumnezeu din 
Ierusalim !»  

Is. 2, 2-3; 11, 10. Ier. 31, 6. Zah. 8, 21-22. Ioan 6, 46. 
Rom. 15, 10-12.  

3. El va fi judec tor al multor popoare i 
dreptate va împ i la neamuri puternice 
pân  departe. Acelea vor preface s biile 
lor în fiare de plug i l ncile lor în 
cosoare. i nici un neam nu va mai ridica 
sabia împotriva altuia i nu se vor mai 
înv a cum s  se lupte ;  
Ps. 2, 5; 149, 7. Is. 2, 4. Zah. 8, 21-22. Luc. 2, 13. Ioan 16, 

8.  
4.  Ci  fiecare  va  sta  lini tit  sub  vita  i  
smochinul lui i nimeni nu-i va înfrico a, 

ci gura Domnului Savaot a gr it !  
Lev 26, 6. 3 Reg. 4, 25. Is. 32, 18. Zah. 3, 10.  

5. Atunci toate popoarele vor umbla 
fiecare în numele dumnezeului s u, iar 
noi vom merge în numele Domnului 
Dumnezeului nostru de acum i pân  în 
veac !  

Zah. 10, 12; 14, 9.  
6. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna 
laolalt  pe cei care o luaser  la fug i pe 
cei chinui i ;  

Deut. 30, 3-4. Ps. 2, 7. Sof. 3, 19.  
7. i din cei chiopi voi face un rest i din 
cei ce au fost împov ra i, un neam 
puternic, i Domnul va împ i peste ei 
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în muntele Sionului, de acum i pân  în 
veac !  

Is. 16, 5. Dan. 2, 44; 7, 14; 7, 27. Am. 9, 11. Avd. 1, 21. 
Sof. 3, 19. Luc. 1, 33. Ioan 12, 34.  

8.  Iar  la  tine,  turnul  de  paz  al  turmei,  
colina  fiicei  Sionului,  la  tine  se  va  
întoarce st pânirea de odinioar , 
împ ia fiicei Ierusalimului !  

Cânt. 4, 4. Luc. 1, 32.  
9. i acum pentru ce strigi a a de tare ? 
Oare î i lipse te rege i sf tuitorul t u a 
pierit i te-au cuprins durerile ca pe una 
care na te ?  

Ier. 8, 18-19. Zah. 9, 5.  
10. Sufere dureri de na tere i 
zvârcole te-te  ca  o  femeie  în  chinuri,  
fiic  a Sionului, c ci vei ie i din cetate i 
te vei s lui în câmp i te vei duce în 
Babilon. Acolo tu vei fi izb vit i acolo 
te va r scump ra Domnul din mâna 
vr jma ilor t i.  

3 Reg. 19, 3. Ps. 47, 7. Is. 59, 20.  
11. Acum s-au adunat la tine neamuri 

 de num r, care zic : «Pâng rit  s  
fie, i ochii no tri s  priveasc  nes io i 
Sionul !»  

Avd. 1, 12.  
12. Dar ele nu cunosc cugetele Domnului 
i nu pricep sfatul Lui, c  El le-a adunat 

ca snopii pe arie.  
Is. 11, 12; 55, 8. Ier. 51, 33. Luc. 3, 17.  

13. Scoal -te i calc  în picioare pe fiica 
Sionului ; c  voi face cornul t u de fier i 
copitele tale de aram  ! Tu vei zdrobi 
popoare multe i prada luat  de la ele, 
Domnului o vei închina i bog iile lor 
St pânului a tot p mântul.  

Is. 41, 15. Ier. 51, 44. Sof. 3, 19-20. Zah. 9, 5.  
14. i acum închide-te cu zid, Bet-Gader 
! Suntem cuprin i de toate p ile ! Ei 
lovesc cu toiagul peste obraz pe toate 
semin iile lui Israel !  
CAP. 5 

Profe ie despre na terea lui Mesia i 
întoarcerea neamurilor. 
1. i tu, Betleeme Efrata, de i e ti mic 
între miile lui Iuda, din tine va ie i 
St pânitor peste Israel, iar obâr ia Lui 
este dintru început, din zilele ve niciei.  

Pild. 8, 23. Is. 2, 2-4. Mat. 2, 6. Ioan 1, 45; 7, 42; 12, 34. 
Fapt. 26, 6.  

2. Pentru aceasta îi va l sa pân  în 
vremea când aceea ce trebuie s  nasc  va 
na te. Atunci r a fra ilor s i se va 
întoarce la fiii lui Israel.  

Is. 7, 14. Ier. 30, 21. Rom. 9, 5. Apoc. 12, 2.  
3. El va fi voinic i va pa te poporul prin 
puterea Domnului, întru slava numelui 
Domnului Dumnezeului S u i to i vor fi 

 de grij , iar El va fi mare, pân  la 
marginile p mântului.  
4. i El Însu i va fi pacea noastr  ! Când 
Asiria va n li în ara noastr i va 

trunde c lcând în palatele noastre, noi 
vom ridica împotriva lui apte p stori i 
opt c petenii,  
4 Reg. 18, 25. Is. 13, 2-3. Ier. 50, 41. Zah. 9, 10. Ef. 2, 14.  
5. Care vor pustii ara Asiriei cu sabia i 
ara lui Nimrod cu sabia scoas  din teac . 
i ne va izb vi de Asiria, când aceasta va 

li în ara noastr i când va trece 
peste hotarele noastre.  

Is. 13, 2-3.  
6. Iar restul lui Iacov va fi în mijlocul 
multor popoare ca roua de la Domnul i 
ca bura de ploaie pe iarb , care nu se 
bizuie pe nimeni i nu a teapt  ajutor de 
la fiii oamenilor.  

Deut. 32, 2. Os. 6, 4.  
7. i va mai fi restul lui Iacov, între 
popoare multe, ca un leu între 
dobitoacele din p dure i ca un pui de leu 
în turma de oi, care trece, calc  în 
picioare  i  prad ,  f  ca  nimeni  s -i  
poat  smulge prada.  

Ps. 104, 12-13. Os. 5, 14.  
8. Mâna ta se va ridica împotriva 
vr jma ilor t i i to i asupritorii t i vor fi 
nimici i !  
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9. i în ziua aceea, zice Domnul, voi 
nimici caii t i din mijlocul t u i toate 
carele tale le voi distruge.  

Os. 14, 4.  
10. i voi d râma ora ele din ara ta i 
toate cet ile tale le voi face una cu 

mântul.  
11. i din mâna ta voi nimici pe vr jitori 
i tu nu vei mai avea ghicitori ;  

12. Voi d râma idolii t i i stâlpii idole ti 
din mijlocul t u i nu te vei mai închina 
lucrurilor mâinilor tale ;  

Is. 2, 20. Zah. 13, 2.  
13. Voi nimici dumbr vile din mijlocul 

u  i  voi  t ia  copacii  t i,  afierosi i  
idolilor.  

Deut. 16, 21.  
14. Iar în mânia i în iu imea Mea M  voi 

zbuna asupra popoarelor care nu M-au 
ascultat.  

Ps. 149, 7. 2 Tes. 1, 8.  
CAP. 6 
Jertfele pl cute Domnului i 
amenin area cu pedepse pentru 

delegi. 
1. Asculta i deci ce zice Domnul : 
«Scoal -te ! F  judecat  cu mun ii, iar 
colinele s  aud  glasul t u».  
2. Asculta i, voi mun ilor, certarea 
Domnului i voi, neclintite temelii ale 

mântului ! C  Domnul este în judecat  
cu poporul S u i va gr i împotriva lui 
Israel.  

Is. 1, 2; 1, 18; 43, 26. Ier. 2, 4. Os. 4, 1.  
3. «Poporul Meu ! Ce i-am f cut i cu ce 
te-am împov rat ? R spunde-Mi !  

1 Reg. 12, 3. Ier. 2, 5.  
4.  Eu  sunt  Cel  care  te-am  scos  din  ara  
Egiptului i din casa robiei te-am 

scump rat i i-am trimis înainte pe 
Moise, pe Aaron i pe Mariam !  

Ie . 12, 41; 12, 51; 14, 30. Ps. 76, 19.  
5. Poporul Meu ! Adu- i aminte de sfatul 
lui Balac, regele Moabului, i ce i-a 

spuns lui Balaam, feciorul lui Peor - 
când tu ai mers de la itim pân  la 

Ghilgal - ca s  cuno ti dreptatea lui 
Dumnezeu».  

Num. 22, 5; 22, 7; 23, 7-8.  
6. «Cu ce m  voi înf a înaintea 
Domnului i m  voi pleca înaintea 
Dumnezeului celui Preaînalt ? Înf a-

-voi cu arderi de tot, cu vi ei de un an 
?  

Os. 6, 6. Mat. 9, 13; 12, 7. Luc. 5, 32.  
7. Dar, oare, Domnului Îi vor pl cea 
miile de berbeci, zecile de mii de râuri de 
untdelemn ? Oare Îi voi da pe cel dintâi 

scut al meu ca pre  pentru f delegea 
mea i rodul pântecelui meu pentru 

catul sufletului meu ?»  
Ier. 6, 20. Sir. 7, 10. Evr. 10, 4.  

8. i s-a ar tat, omule, ceea ce este bun i 
ceea ce Dumnezeu cere de la tine : 
dreptate, iubire i milostivire i cu 
smerenie s  mergi înaintea Domnului 
Dumnezeului t u !  

Deut. 10, 12. Os. 6, 6. Mat. 22, 37; 23, 23.  
9. Glasul Domnului strig  c tre cetate - i 
este în elept cine se teme de numele T u - 
:  «Asculta i,  voi  semin ii  i  tu  ob te  a  
cet ii !  
10. Oare voi sc pa din vedere casa celui 

 de lege, comorile celui p tos i efa 
cea mic  blestemat  ?  

Mih. 2, 2.  
11. Oare voi ierta pe cel cu cântare 
nedrepte i cu greut i în el toare în sac ?  

Lev 19, 36. Pild. 11, 1.  
12. C  boga ii din cetate sunt plini de 
silnicie i locuitorii gr iesc cuvinte 
mincinoase i limba lor este numai 
viclenie în gura lor.  

Ps. 49, 19.  
13. i Eu am început s  te bat i s  te 
pustiesc din pricina p catelor tale.  

Lev 26, 16. Deut. 28, 15; 32, 25. Iez. 12, 20. Dan. 9, 13. 
Os. 4, 10. Mal. 2, 2.  

14. Vei mânca, dar nu te vei s tura i 
foamea va roade l untrul t u ; vei pune la 
o parte, dar nu vei putea sc pa nimic, i 
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ceea ce vei sc pa, voi trece prin ascu ul 
sabiei.  

Lev 26, 26. Os. 4, 10.  
15. Tu vei sem na, dar nu vei secera ; vei 

lca în teasc smochine, dar nu te vei 
unge cu untdelemn ; vei face must, dar nu 
vei bea vin.  

Deut. 28, 38. Ier. 12, 13. Sof. 1, 13. Ag. 1, 6; 2, 17-19.  
16. C ci voi a i luat aminte la rânduielile 
lui Omri i la toate faptele casei lui Ahab 
i v-a i purtat dup  sfaturile lor, ca s  v  

dau pustiirii i pe locuitorii t i, batjocurii. 
Pentru aceasta ve i avea în sarcina 
voastr  ocara poporului Meu !»  

3 Reg. 16, 18-20; 16, 25; 16, 30.  
CAP. 7 
Mustrarea Iudeilor i f duin a 
izb virii de robie. 
1. Vai mie ! C ci am ajuns ca dup  
culesul fructelor de var , ca dup  culesul 
viilor ! Nu se mai afl  nici un strugure de 
mâncare, nici o smochin  timpurie pe 
care o dore te sufletul meu !  
2. Om cucernic nu mai este în ar i nici 
un om drept pe p mânt ; to i pândesc s  
verse sânge, unii întind curs  altora.  

Ps. 11, 1. Pild. 1, 11. Is. 57, 1.  
3. Mâinile lor sunt gata s  s vâr easc  

ul : c petenia cere daruri, judec torul 
cere plat i cel mare gr ie te dup  pofta 
sufletului s u.  

Is. 1, 15; 1, 23.  
4.  Cel  mai  bun  dintre  ei  este  ca  un  spin,  
cel mai cinstit dintre ei este mai r u decât 
un gard de m cini. Ziua vestit  de 
str jile Tale, ziua pedepsirii Tale a sosit ; 
acum ei vor fi în mare tulburare !  
5. Nu v  încrede i în prieteni i în cel de 
aproape nu v  pune i n dejdea i de aceea 
care se sprijin  pe pieptul t u p ze te 
cuvintele gurii tale !  

Ps. 11, 2; 27, 4. Ier. 9, 4. Sir. 6, 7. Mat. 10, 36.  
6. C ci feciorul defaim  pe tat l s u i 
fiica se scoal  împotriva mamei sale ; iar 
du manii omului sunt cei din casa lui.  

Sir. 32, 22. Mat. 10, 21; 10, 35-36. Marc. 13, 12. Luc. 12, 
51; 12, 53; 21, 16.  

7. Ci eu numai spre Domnul voi a inti 
privirea, în Domnul Dumnezeul meu îmi 
voi pune n dejdea i Dumnezeul meu m  
va asculta.  

Ps. 33, 4-5.  
8. Nu te bucura de mine, vr jma a mea, 

ci dac  eu cad, m  scol, iar când stau în 
întuneric, Domnul este lumina mea.  

Ps. 26, 1. Pild. 24, 14; 24, 16; 24, 19; 24, 29. Avd. 1, 12. 
Bar. 4, 12. Sir. 8, 8.  

9. Îndura-voi mânia Domnului, c ci am 
tuit împotriva Lui, pân  când El va 

judeca pricina mea i îmi va face dreptate 
; El m  va scoate la lumin i voi privi 
dreptatea Lui.  

Ier. 51, 10.  
10. S  vad  vr jma a mea i s  se 
ascund  de ru ine, ea care-mi spunea : 
«Unde este Domnul Dumnezeul t u ?» 
Ochii mei se vor uita la ea, i ea va fi 

lcat  în picioare ca noroiul de pe uli e.  
Ps. 78, 10. Is. 28, 3. Ioil 2, 17.  

11. Vine ziua când zidurile tale vor fi 
zidite iar i, când nu va mai fi nici o lege 
din acestea.  

Am. 9, 11.  
12. În ziua aceea vor veni la tine din 
Asiria i din cet ile Egiptului, din Egipt 
i pân  la Eufrat, de la o mare i pân  la 

cealalt i de la un munte pân  la altul.  
Is. 19, 23.  

13. ara se va preface în pustiu din 
pricina locuitorilor ei, ca pre  al purt rii 
lor.  

Ier. 21, 14.  
14. Pa te poporul cu toiagul t u, turma 
mo tenirii tale, cea care s luie te 
singur  în p dure, în mijlocul Carmelului 
! S  pasc  în Vasan i în Galaad ca în 
zilele cele de alt dat  !  

Ps. 44, 7. Is. 10, 24; 40, 11. Zah. 2, 16; 11, 4.  
15.  Ca  în  ziua  când  ai  ie it  din  ara  
Egiptului î i voi ar ta lucruri minunate !  

Ie . 12, 37. Os. 2, 17.  
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16. Vedea-vor neamurile i se vor ru ina, 
cu toat  puterea lor ; vor pune mâna la 
gur , iar urechile lor vor fi cuprinse de 
surzenie.  

Iov 21, 5.  
17. Vor linge pulbere ca erpii, ca i 
târâtoarele p mântului vor fi cuprinse de 
spaim , ie ind din ascunzi urile lor ; vor 
veni tremurând c tre Domnul Dumnezeul 
nostru i se vor înfrico a de Tine.  

Ps. 71, 9. Is. 49, 23; 65, 25. Os. 3, 5.  
18. Cine este Dumnezeu ca Tine, Care 
ier i f delegea i treci cu vederea 

catele restului mo tenirii Tale ? Mânia 

Lui nu ine totdeauna, c ci El iube te 
îndurarea.  

Ie . 34, 6-7. Is. 54, 7-8; 57, 16. Ier. 10, 6; 31, 34; 33, 8. 
Plâng. 3, 22. În el. 11, 23. Fapt. 10, 43.  

19. i milostive te-Te iar i spre noi i 
delegile noastre calc -le în picioare ! 

Arunc  în adâncul m rii toate p catele 
noastre.  

Is. 43, 25. Iez. 18, 22. Zah. 3, 4.  
20. P streaz  credincio ia f duit  lui 
Iacob i îndurarea pe care ai ar tat-o lui 
Avraam, precum ai jurat c tre p rin ii 
no tri în zilele de odinioar .  

Fac. 22, 18. Luc. 1, 55; 1, 73; 24, 27. Evr. 6, 13-14.  
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IOIL 
 

CAP. 1 
Prezicerea pustiirii lui Iuda i îndemn 
la poc in . 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Ioil, fiul lui Petuel.  
2. Asculta i acestea, voi b trânilor, lua i 
aminte, voi to i locuitorii rii ! Oare s-a 
mai întâmplat a a în vremea voastr  sau 
în zilele p rin ilor vo tri ?  
3. Povesti i-le feciorilor vo tri, iar ei 
feciorilor lor, iar aceia neamului care va 
veni dup  ei !  

Ie . 10, 2. Ps. 77, 4.  
4. Ceea ce a r mas de la l custele mici au 
mâncat l custele mari, i ceea ce a r mas 
de la cele mari au mâncat cele zbur toare, 
i ceea ce a r mas de la cele zbur toare 

au pr dit stolurile de l custe.  
Am. 7, 1. Ioil 2, 25.  

5. De tepta i-v , be ivilor, i plânge i ! i 
voi, b utorilor de vin, tângui i-v  pentru 
vinul cel nou, c ci vi s-a luat de la gur .  
6. C ci un popor a n lit în ara mea, 
puternic i f  de num r ; din ii lui ca 
din ii de leu, iar f lcile, ca f lcile de 
leoaic .  

Ioil 2, 4-5. Apoc. 9, 8.  
7. Pustiit-a via mea, iar smochinul meu 
mi l-a f cut buc i ; l-a jupuit de coaj i 
l-a trântit la p mânt. Ml di ele de vit  au 

mas albe.  
Dan. 4, 11.  

8. Tânguie te-te ca o fecioar  încins  cu 
sac dup  b rbatul din tinere ea ei !  
9. Prinosul i jertfa cu turnare nu mai 
sunt în templul Domnului ! Preo ii, 
slujitorii Domnului, sunt în mare jale.  

Ie . 29, 40. Lev 2, 1.  
10.  Câmpul  a  r mas  pustiu,  arina  este  
plin  de jale ; grâul nu mai este, mustul 
ajuns-a de ocar , iar untdelemn n-a r mas 
chiar nici un strop !  

Deut. 28, 40. Ps. 106, 33-34. Is. 24, 3. Ier. 14, 2.  
11. Plugarii sunt z ci i, st pânii de vii 
se tânguiesc pentru grâu i pentru orz, 

ci seceri ul din arini este pierdut.  
Ier. 14, 4.  

12. Vi a de vie este f  vlag , smochinul 
tânje te, rodiile de asemenea i finicii, 
merii i to i copacii de pe câmp s-au uscat 
; ba mai mult, bucuria ajuns-a ocar  
pentru fiii oamenilor.  

Is. 16, 10. Ier. 48, 33. Os. 2, 14; 9, 2.  
13. Încinge i-v i v  tângui i, voi 
preo ilor, izbucni i în bocete, voi slujitori 
ai altarului ! Intra i în templu i petrece i 
noaptea în sac de jale, voi slujitori ai lui 
Dumnezeu, c ci prinosul i jertfa cu 
turnare au fost îndep rtate din templul 
Dumnezeului vostru !  
14. Posti i post sfânt, strânge i ob te de 
pr znuire, aduna i pe b trâni, pe to i 
locuitorii rii în templul Dumnezeului 
vostru i striga i c tre Domnul rugându-L 
:  

Ioil 2, 15.  
15. «O, ce zi ! C ci aproape este ziua 
Domnului i vine ca o pustiire de la Cel 
Atotputernic.  

Is. 13, 6. Ioil 2, 1.  
16. Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii 
no tri, bucuria i veselia din templul 
Dumnezeului nostru ?  

Deut. 16, 11.  
17. Semin ele s-au uscat sub bulg rii din 
brazd , grânarele sunt goale, hambarele 
sunt f  nimic în ele, c ci nu mai este 
grâu.  
18. Cum gem vitele ! Cirezile de boi 
mugesc, c ci nu afl  nic ieri p une ; 
chiar i turmele de oi sunt în mare lips .  

Ier. 14, 5.  
19. C tre Tine, Doamne, strig ! C ci 
focul a mistuit toate p unile pustiului i 
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paia lui a dogorit to i copacii de pe 
câmp.  
20. i fiarele câmpului zbiar  c tre tine, 

ci pâraiele de ap  au secat i focul a 
mistuit p unile stepei».  

Ps. 103, 11; 146, 9.  
CAP. 2 
Pedeapsa, îndemnarea la poc in . 
1. Suna i din trâmbi  în Sion, striga i din 

sputeri în muntele cel sfânt al Meu, ca 
 se cutremure to i locuitorii rii ! C ci 

vine ziua Domnului ; iat  ea este aproape 
;  

Num. 10, 3. Is. 2, 12. Am. 5, 18. Ioil 1, 15. Sof. 1, 15.  
2. O zi de întuneric i de bezn , zi cu nori 
i cu negur  deas . Precum zorile se 

revars  pe deasupra mun ilor, tot a a d  
val  un popor numeros i puternic, 

cum n-a mai fost niciodat i cum nu va 
mai fi dup  el pân  în anii vremurilor 
celor mai îndep rtate.  
Ier. 13, 16. Iez. 7, 10; 30, 3. Am. 5, 18; 5, 20. Mat. 24, 21. 

Marc. 13, 19.  
3. Înaintea lui merge mistuind focul, iar 
dup  el arde v paia. P mântul este 
înaintea lui ca gr dina raiului, iar dup  
trecerea lui, pustiu înfrico tor, c ci 
nimic nu scap  din fa a lui.  

Ps. 49, 3.  
4. Cum sunt caii, a a le este chipul lor ; i 
ca sprinteni c re i, a a alearg .  

Ioil 1, 6. Apoc. 9, 7.  
5. Se aud ca un duruit de care de r zboi, 
care se avânt  în goan  pe cre tetul 
mun ilor, ca pârâitul fl rilor care 
mistuie o miri te, ca o o tire puternic  

ezat  în linie de b taie.  
Apoc. 9, 5.  

6. Înaintea lui popoarele tremur  de 
spaim , toate fe ele ard ca v paia.  

Naum 2, 7; 2, 11.  
7. Alearg  ca ni te viteji ; ca r zboinicii 
încerca i se avânt  peste ziduri ; om dup  
om î i urmeaz  calea, f  ca vreunul s  
se r ceasc .  

8. Nimeni nu se îmbrânce te cu cel de 
al turi, fiecare î i vede de drumul lui ; 
printre s ge i î i croiesc cale, f  ca nici 
unul s  rup  rândul.  
9. Dau n val  în cetate, alearg  pe 
deasupra zidurilor, p trund în case i 
intr  pe ferestre ca furii.  
10. Înaintea lor tremur  p mântul, cerul 
se cutremur , soarele i luna se întunec , 
iar stelele î i pierd str lucirea lor.  

Is. 2, 12; 13, 10; 13, 13; 24, 23. Iez. 32, 7. Ioil 4, 15. Mat. 
24, 29. Marc. 13, 24. Luc. 21, 25.  

11. Dar Domnul Î i face auzit glasul în 
fruntea o tirilor Sale, c ci întins  foarte 
este tab ra Lui i puternic este cel ce 
împline te poruncile Lui. Ziua Domnului 
este mare i înfrico toare foarte i cine 
va putea sta împotriva ei ?  

Ier. 30, 7. Am. 5, 18. Sof. 1, 15.  
12. « i acum, zice Domnul, întoarce i-v  
la Mine din toat  inima voastr , cu 
postiri, cu plâns i cu tânguire».  

Ier. 4, 1. Zah. 1, 3-4.  
13. Sfâ ia i inimile i nu hainele voastre, 
i întoarce i-v  c tre Domnul Dumnezeul 

vostru, c ci El este milostiv i îndurat, 
încet la mânie i mult Milostiv i-I pare 

u  de  r ul  pe  care  l-a  trimis  asupra  
voastr .  

Ie . 34, 6. 2 Reg. 3, 31. Ps. 50, 18; 85, 4-5. Ier. 3, 12; 26, 
3. Iona 4, 2.  

14. O, de v-a i întoarce i v-a i poc i, ar 
mâne de pe urma voastr  o 

binecuvântare, un prinos i o jertf  cu 
turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru 
!  
15. Suna i din trâmbi  în Sion, g ti i 
postiri sfinte, pr znui i s rb toarea cea 
pentru to i !  

Ioil 1, 14.  
16. Aduna i poporul, vesti i o adunare 
sfânt , strânge i laolalt  pe b trâni, 
aduce i copiii i pruncii care sug la sân ; 

 ias  mirele din c mara lui i mireasa 
din iatacul ei !  

Ie . 19, 10. Ioil 4, 8-9. 1 Cor. 7, 5.  
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17. Între tind i altar s  plâng  preo ii, 
slujitorii Domnului, i s  zic  : 
«Milostive te-Te, Doamne, c tre poporul 

u i nu face de ocar  mo tenirea Ta ca 
i bat  joc de ea neamurile !» Pentru 

ce s  se spun  printre neamuri : «Unde 
este Dumnezeul lor ?»  

Ps. 41, 10-11; 78, 10. Iez. 8, 16. Mih. 7, 10.  
18. Dar Domnul este plin de zel pentru 
ara Sa i Se îndur  de poporul S u.  

Lev 25, 23. Is. 14, 25. Iez. 36, 6.  
19. Pentru aceasta a r spuns Domnul 

tre poporul S u, gr ind : «Iat , Eu v  
voi trimite grâu, must i untdelemn i v  
voi s tura i nu v  voi mai face de ocar  
printre neamuri !  

Ps. 84, 13.  
20. Pr dul du manului de la 
miaz noapte îl voi dep rta de la voi i-l 
voi izgoni înspre un inut uscat i pustiu ; 
cap tul lui spre marea cea de la r rit, 
iar sfâr itul la marea cea dinspre apus ; i 
se  va  ridica  din  el  duhoare  i  miros  de  
stârv va porni din el, c ci a s vâr it 
lucruri mari».  
21.  Nu  te  teme,  tu  ar ,  bucur -te  i  te  
vesele te, c ci Domnul a f cut lucruri 
mari !  
22. Nu v  teme i nici voi dobitoacele 
câmpului, c ci au înverzit p unile 
pustiului ; c ci pomii dau roadele lor ; 
smochinul i vi a de vie vor fi plini de 
roade.  

Ps. 84, 13.  
23. i voi locuitori ai Sionului, bucura i-

i v  veseli i în Domnul Dumnezeul 
vostru, c ci El v-a dat pe Înv torul 
drept ii ; i v-a mai trimis i ploaie, 
ploaie timpurie i târzie, ca odinioar .  

Deut. 11, 14. Iez. 34, 26. Os. 6, 3. Zah. 10, 1.  
24.  i  ariile  se  vor  umple  de  grâu  ;  iar  
teascurile vor da peste margini de must i 
de untdelemn.  

Pild. 3, 10.  
25. i v  voi da ani de bel ug în locul 
anilor în care au mâncat l custele mici, 

cele mari, cele zbur toare i stolurile de 
custe, marea Mea o tire pe care am 

trimis-o împotriva voastr .  
Ioil 1, 4.  

26.  i  ve i  mânca  din  destul  i  v  ve i  
tura i ve i preasl vi numele Domnului 

Dumnezeului vostru, Care a f cut cu voi 
lucruri minunate. i poporul Meu nu se 
va ru ina în veci de veci !  

Deut. 8, 10. Am. 9, 8.  
27. Atunci v  ve i da seama c  Eu sunt în 
mijlocul  lui  Israel  i  c  Eu  sunt  Domnul  
Dumnezeul vostru i nu este altul, iar 
poporul Meu nu va mai fi niciodat  de 
ocar  !  

Is. 45, 5.  
CAP. 3 

duin a mântuirii. 
1. Dar dup  aceea, v rsa-voi Duhul Meu 
peste tot trupul, i fiii i fiicele voastre 
vor profe i, b trânii vo tri visuri vor visa 
iar tinerii vo tri vedenii vor vedea.  

Num. 11, 25. Ps. 67, 10. Is. 44, 3. Iez. 36, 25; 39, 29. Os. 
12, 11. Zah. 12, 10. Marc. 1, 8. Luc. 1, 67. Ioan 7, 39. 

Fapt. 2, 7; 2, 17-18.  
2.  Chiar  i  peste  robi  i  peste  roabe  voi  

rsa Duhul Meu.  
1 Petr. 2, 9. Rom. 8, 15. Gal. 4, 5-6.  

3. i v  voi ar ta semne minunate în cer 
i pe p mânt : sânge, foc i stâlpi de fum 

;  
4. Soarele se va întuneca i luna va fi 
ro ie ca sângele, înainte de venirea zilei 
celei mari i înfrico toare a Domnului.  
Is. 24, 23. Iez. 32, 7. Ioil 4, 15. Mat. 24, 29. Marc. 13, 24. 

Luc. 21, 24. Fapt. 2, 20.  
5. i oricine va chema numele Domnului 
se va izb vi, c ci în muntele Sionului i 
în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis 
Domnul ; i între cei mântui i, numai cei 
ce cheam  pe Domnul.  

Is. 61, 2. Fapt. 2, 21. Rom. 10, 13.  
CAP. 4 
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Judecata împotriva neamurilor i 
duin a pentru Iuda. 

1. C ci iat  în zilele acelea i în vremea 
aceea, când voi întoarce pe Iuda i pe 
Ierusalim din robie,  
2. Aduna-voi toate popoarele i le voi 
coborî în valea lui Iosafat i M  voi 
judeca acolo cu ele pentru poporul Meu 
i pentru mo tenirea Mea Israel, pe care 

au împr tiat-o între neamuri i ara Mea 
au împ it-o în buc i.  

2 Paral. 20, 26. Ier. 2, 35; 25, 31; 50, 11. Sof. 3, 8.  
3. C ci ei au aruncat sor i asupra 
poporului Meu, au dat copilul pentru o 
desfrânat i fata tân  au vândut-o 
pentru vin i au b ut pre ul ei.  
4.  Ce-Mi  c uta i  ceart  voi,  Tirule  i  
Sidonule, împreun  cu toate inuturile 
Filisteii ? Oare vre i s  v  r zbuna i 
împotriva Mea ? Dac  vre i s  v  

zbuna i asupra Mea, îndat  voi face s  
cad  r zbunarea asupra capetelor voastre.  

Ier. 50, 15; 50, 29.  
5. Voi a i luat aurul i argintul Meu, 
precum i  odoarele  Mele,  i  le-a i  dus  în  
palatele voastre.  
6. Pe fiii lui Iuda i pe cei ai 
Ierusalimului i-a i vândut Grecilor, ca s -
i dep rta i din ara lor.  
7. Iat  Eu îi voi stârpi din inutul unde i-

i vândut i voi întoarce fapta voastr  
asupra capului vostru.  

Ier. 50, 29.  
8. i voi vinde pe fiii i pe fiicele voastre 
feciorilor lui Iuda, iar ei îi vor vinde 
Sabeenilor, popor tare departe, c ci a a a 
gr it Domnul.  
9. Da i neamurilor de tire lucrul acesta : 
Preg ti i-v  de r zboi ! Înfl ra i vitejii ! 
To i b rba ii buni de lupt  s  dea fuga i 

 se apropie.  
Ier. 51, 27.  

10. Face i din br zdarele voastre s bii i 
din secerile voastre l nci ! Cel slab s  
zic  : «Eu sunt viteaz !»  

Is. 2, 4.  
11. Alerga i în grab i veni i, voi, toate 
popoarele din jur, i aduna i-v  aici ! - 
Acolo, coboar , Doamne, pe vitejii T i !  
12. S  se trezeasc  toate neamurile i s  
vin  în valea lui Iosafat, c ci acolo voi 

eza scaun de judecat  pentru toate 
popoarele din jur.  
13. Aduce i seceri, c ci holda este coapt , 
veni i, coborâ i-v , c ci teascul este plin, 
albiile dau peste margini ; f delegile lor 
n-au seam n.  

Apoc. 14, 15.  
14. Mul imi i iar mul imi în Valea 
Judec ii. C ci aproape este ziua 
Domnului în Valea judec ii !  
15. Soarele i luna se întunec i stelele 

i pierd lumina lor.  
Is. 13, 10. Iez. 32, 7. Ioil 2, 10; 3, 4. Mat. 24, 29. Marc. 

13, 24. Luc. 21, 35.  
16. Din Sion Domnul va striga puternic i 
din Ierusalim va slobozi tunetul S u : 

mântul i cerurile se vor cutremura 
atunci.  

Ps. 73, 2-3. Is. 13, 13. Ier. 25, 30. Am. 1, 2.  
17. Atunci ve i cunoa te c  Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru, Care 

luie te în Sion, în muntele cel sfânt 
al Meu ; Ierusalimul va fi altarul Meu, iar 
str inii nu vor mai trece pe acolo.  

Zah. 14, 21.  
18. i în vremea aceea, din mun i va 
curge must, v ile vor fi pline de lapte, 
toate pâraiele din Iuda vor erpui umplute 
de ap , iar din templul Domnului va ie i 
un izvor oare va uda valea itim.  

Is. 35, 6; 41, 18. Iez. 47, 1. Os. 2, 24. Am. 9, 13. Zah. 14, 
18. Ioan 7, 38. Apoc. 22, 1.  

19.  Egiptul  va  fi  pustiit  i  Edomul  se  va  
preface în inut nelocuit, din pricina 
silniciilor împotriva fiilor lui Iuda, 
fiindc  au v rsat sânge nevinovat în 

mântul lor.  
20. Dar Iuda va fi locuit în veci i de-a 
pururi i Ierusalimul din neam în neam.  

Am. 9, 14.  
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21. Voi r zbuna sângele pe care nu l-am 
zbunat ; i Domnul va locui Sionul în 

veac.  
Deut. 32, 43. Ps. 73, 2. Apoc. 19, 2.  
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AVDIE 
 

CAP. 1 
Pedeapsa Edomi ilor, izb virea lui 
Israel. 
1. Vedenia lui Avdie. A a zice Domnul 
Dumnezeu despre Edom : Auzit-am o 
veste de la Domnul i un sol a fost trimis 

tre popoare : Veni i, s  ne scul m cu 
zboi împotriva lui !  

Ier. 49, 13-14.  
2. Iat  c  mic te-am f cut printre neamuri 
i neluat în seam  foarte !  

Ier. 49, 15.  
3. Seme ia inimii tale te-a în elat ! El, 
care are s la  în v unile stâncilor i 
odihna  pe  vârfuri,  zice  în  inima  sa  :  
«Cine m  va coborî pe p mânt ?»  

Num. 24, 21. Ier. 21, 13.  
4. «Dac  te vei în a ca vulturul i- i vei 
face cuibul t u printre stele, i de acolo te 
voi da jos», zice Domnul.  

Ier. 49, 8, 16; 51, 53. Am. 9, 2.  
5. Dac  furii ar fi venit la tine, sau 
jefuitorii în vreme de noapte, n-ar fura ei 
decât atât cât le este de ajuns ? Sau dac  
culeg torii ar fi venit la tine, n-ar fi l sat 
pe urm  ciorchini de poam  ?  

Ier. 49, 9.  
6. Cum a fost scotocit Isav i cercetate cu 
de-am nuntul ascunzi urile lui !  
7. Ei te-au alungat pân  la hotare, i-au 

tut joc de tine to i cei uni i cu tine ! Ei 
te-au în elat, bunii t i prieteni ! Cei care 
mâncau pâinea ta î i întind curse pa ilor 

i i tu n-ai b gat de seam .  
Ps. 40, 9. Dan. 11, 27.  

8. Oare în ziua aceea, zice Domnul, nu 
voi pierde pe în elep ii Edomului i 
priceperea din muntele lui Isav ?  

Is. 29, 14. Ier. 49, 7. Iez. 25, 12. 1 Cor. 1, 19.  
9. Se vor însp imânta vitejii t i, Temane, 
ca to i din muntele lui Isav s  piar .  

Ier. 49, 7.  

10. Din pricina m celului i a silniciei 
fratelui t u Iacov, vei fi acoperit de ru ine 
i vei pieri de-a pururi !  

Fac. 27, 41. Iez. 35, 2. Am. 1, 11.  
11. În vremea când tu erai de fa , cei 
str ini se f ceau st pâni pe avu ia lui i 
cei de alt  lege veneau în por ile lui i 
asupra Ierusalimului au aruncat sor i, i 
tu erai ca unul dintre aceia !  
12.  Nu  te  uita  la  ziua  fratelui  t u,  a  
pr dului venit peste el ! Nu te veseli de 
fiii lui Iuda în ziua pieirii lor ! Nu gr i 
trufa  în vremea aceea de strâmtorare !  

Iez. 36, 2. Mih. 4, 11; 7, 8.  
13. Nu intra pe poarta poporului Meu în 
ziua zbucium rii lui i nici nu te uita la 
nenorocirea lui în ziua când se pr de te 
!  Nu  întinde  mâna  ta  c tre  averea  lui  în  
ziua pieirii lui ;  
14. Nu sta la r spântii ca s  dobori pe cei 
fugari ai lui i nu fi silnic cu cei r ma i în 
ziua cea de strâmtorare !  

Iez. 21, 21.  
15. C  aproape este ziua Domnului 
pentru toate neamurile ! Cum ai f cut a a 
i se va face ; fapta se va întoarce asupra 

ta.  
Iez. 35, 15.  

16. Precum a i b ut voi pe muntele meu 
cel sfânt, tot a a popoarele toate vor bea 
vin f  încetare, vor bea, se vor îmbuiba, 
vor fi ca i cum n-ar fi fost !  

Ier. 25, 15, 27.  
17. Ci numai în muntele Sionului va fi 
mântuire i sfânt va fi, i casa lui Iacov 
va st pâni pe cei care au st pânit-o.  

Is. 14, 2.  
18. i va fi casa lui Iacov foc, a lui Iosif 

paie i a lui Isav paie. Ele o vor aprinde 
i mistui, i niciunul din casa lui Isav nu 

va sc pa, zice Domnul.  
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19. Cei din Negheb (Miaz zi) vor 
cuprinde muntele lui Isav, iar cei din 
câmpie,  ara  Filistenilor  ;  ei  vor  lua  în  
st pânire inutul lui Efraim i Samariei, i 
Veniamin va st pâni Galaadul.  
20. i cei robii din aceast  o tire, fiii lui 
Israel, vor lua în st pânire Canaanul pân  
la Sarepta, i cei robi i din Ierusalim care 

sunt la Sefarad vor st pâni cet ile de la 
miaz zi.  

3 Reg. 17, 9.  
21. i biruitorii se vor sui în muntele 
Sionului ca s  judece muntele lui Isav ; 
iar împ ia a Domnului va fi !  

Ps. 109, 6. Mih. 4, 7. Ioan 16, 8. 
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IONA 
 

CAP. 1 
Chemarea, neascultarea i pedeapsa 
lui Iona. 
1. i a fost cuvântul Domnului c tre Iona, 
fiul lui Amitai, zicând :  

4 Reg. 14, 25.  
2. «Scoal -te i du-te în cetatea cea mare 
a Ninivei i propov duie te acolo, c ci 

delegile lor au ajuns pân  în fa a Mea 
!»  

Fac. 10, 11. Iona 3, 3.  
3.  i  s-a  sculat  Iona  s  fug  la  Tarsis,  
departe de Domnul. i s-a coborât la 
Iope, unde a g sit o corabie, care mergea 
la Tarsis, i, pl tind pre ul c toriei, s-a 
coborât în ea ca s  mearg  la Tarsis 
împreun  cu to i cei de acolo, el fugind 
din fa a Domnului.  

Mat. 16, 4. Luc. 11, 30.  
4. Dar Domnul a ridicat un vânt 

praznic pe mare i o furtun  puternic  
s-a stârnit, încât corabia era gata s  se 
sf râme.  

Ps. 106, 25. Luc. 8, 23.  
5. Cor bierii s-au înfrico at i au strigat 
fiecare c tre dumnezeul s u i au aruncat 
în mare înc rc tura cor biei ca s  se 

ureze. Dar Iona se coborâse în fundul 
cor biei, se culcase i adormise.  

4 Reg. 17, 29. În el. 14, 1. Fapt. 27, 18-19.  
6. Atunci s-a apropiat de el cârmaciul 
cor biei, i i-a zis : «Pentru ce dormi ? 
Scoal -te i strig  c tre Dumnezeul t u, 
poate El Î i va aduce aminte de noi, ca s  
nu pierim !»  
7. i au zis unul c tre altul : «Haidem s  
arunc m sor i, ca s tim din pricina cui a 
venit peste noi nenorocirea aceasta !» i 
au aruncat sor i, i sor ul a c zut pe Iona.  
8. i l-au întrebat pe el : «Spune-ne nou  
din pricina cui s-a ab tut nenorocirea 
aceasta asupra noastr  ? Care este 

me te ugul t u, de unde i din ce ar  vii 
i din ce popor e ti ?»  

9. Atunci el le-a r spuns : «Sunt evreu i 
Domnului Dumnezeului cerului m  
închin - Cel care a f cut marea i 
uscatul».  

Fac. 1, 9.  
10. i to i oamenii s-au temut cu fric  
mare i i-au zis lui : «Pentru ce ai s vâr it 
una ca aceasta ?» C ci ei tiau c  el fuge 
din fa a lui Dumnezeu, fiindc  el le 
spusese.  
11. i  i-au zis lui :  «Ce s i facem ca s  
se potoleasc  marea ?» C ci marea se 
ridica din ce în ce mai mult.  
12. Atunci el a r spuns : «Lua i-m i m  
arunca i în mare i ea se va potoli, c ci 
tiu bine c  din pricina mea s-a pornit 

peste voi aceast  vijelie».  
13. i marinarii vâsleau ca s  ajung  la 

rm, dar în zadar, c ci marea se ridica 
din ce în ce mai mult împotriva lor.  
14. Atunci au strigat c tre Domnul i au 
zis : «O, Doamne, de-am putea s  nu 
pierim din pricina vie ii acestui om i s  
nu ne împov rezi pe noi cu un sânge 
nevinovat ! C  Tu, Doamne, precum ai 
voit ai f cut !»  
15. i îl ridicar  pe Iona i îl aruncar  în 
mare i s-a potolit urgia ei.  

Mat. 12, 40; 14, 32. Marc. 4, 39.  
16. i oamenii s-au temut cu team  mare 
de Domnul i au adus jertf  lui 
Dumnezeu i I-au f cut Lui f duin e.  
CAP. 2 
Rug ciunea lui Iona pentru izb vire. 
1. i Dumnezeu a dat porunc  unui pe te 
mare s  înghit  pe Iona. i a stat Iona în 
pântecele pe telui trei zile i trei nop i.  
3 Mac. 6, 8. Mat. 12, 40; 16, 4. Luc. 11, 29-30. Ioan 20, 9. 

1 Cor. 15, 4.  
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2. Atunci s-a rugat Iona din pântecele 
pe telui c tre Domnul Dumnezeul lui, 
zicând :  
3. «Strigat-am c tre Domnul în 
strâmtorarea mea, i El m-a auzit ; din 
pântecele locuin ei mor ilor c tre El am 
strigat, i El a luat aminte la glasul meu !  

Ps. 119, 1. În el. 14, 4.  
4. Tu m-ai aruncat în adânc, în sânul 

rii i undele m-au înconjurat ; toate 
talazurile i valurile Tale au trecut peste 
mine.  

Ps. 41, 8.  
5. i gândeam : Aruncat sunt dinaintea 
ochilor T i ! Dar voi vedea din nou 
templul cel sfânt al T u !  

Is. 38, 11.  
6. Apele m-au înv luit pe de-a întregul, 
adâncul m-a împresurat, iarba m rii s-a 
încol cit în jurul capului meu ;  

Ps. 68, 1-2.  
7. M  coborâsem pân  la temeliile 
mun ilor, z voarele p mântului erau trase 
asupra mea pentru totdeauna, dar Tu ai 
scos din stric ciune via a mea, Doamne 
Dumnezeul meu !  

Ps. 68, 3.  
8. Când se sfâr ea în mine duhul meu, de 
Domnul  mi-am adus  aminte,  i  la  Tine  a  
ajuns rug ciunea mea, în templul T u cel 
sfânt !  

Ps. 17, 7-8.  
9. Cei ce slujesc idolilor de er i 
dispre uiesc harul T u ;  
10. Dar eu Î i voi aduce ie jertfe cu glas 
de laud i toate f duin ele mele le voi 
împlini, c ci mântuirea vine de la 
Domnul !»  

Ps. 49, 14. Evr. 13, 15.  
11. i Domnul a dat porunc  pe telui i 
pe tele a aruncat pe Iona la rm !  

3 Mac. 6, 8. Mat. 12, 40.  
CAP. 3 

Mustrarea cea roditoare a lui Iona. 
Poc in a Ninivitenilor. 
1. i a fost cuvântul Domnului c tre Iona, 
pentru a doua oar , zicând :  
2. «Scoal i porne te c tre cetatea cea 
mare a Ninivei i veste te-le ceea ce î i 
voi spune !»  
3.  i  s-a  sculat  Iona i  a  mers  în  Ninive,  
dup  cuvântul Domnului. i Ninive era 
cetate mare înaintea lui Dumnezeu ; î i 
trebuia trei zile ca s-o str ba i.  

Iona 1, 2.  
4. i a p truns Iona în cetate, zicând : 
«Patruzeci de zile mai sunt, i Ninive va 
fi distrus  !»  
5. Atunci Ninivitenii au crezut în 
Dumnezeu, au inut post i s-au îmbr cat 
cu sac, de la cei mai mari i pân  la cei 
mai mici.  

Mat. 12, 41. Luc. 11, 32.  
6. i a ajuns vestea pân  la regele 
Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul 

u, i-a lep dat ve mântul lui cel scump, 
s-a acoperit cu sac i s-a culcat în cenu .  

Ie . 33, 4. Iez. 26, 16; 27, 30.  
7. Apoi, din porunca regelui i a 
dreg torilor  s i,  s-au  strigat  i  s-au  zis  
acestea : «Oamenii i animalele, vitele 
mari i mici s  nu m nânce nimic, s  nu 
pasc i nici s  bea ap  ;  
8. Iar oamenii s  se îmbrace cu sac i 

tre Dumnezeu s  strige din toat  
puterea i fiecare s  se întoarc  de pe 
calea lui cea rea i de la nedreptatea pe 
care o s vâr esc mâinile lui ;  

Ier. 18, 10; 25, 5; 35, 15.  
9. Poate c  Dumnezeu Se va întoarce i 
Se va milostivi i va ine în loc iu imea 
mâniei Lui ca s  nu pierim !»  

Ier. 18, 10.  
10. Atunci Dumnezeu a v zut faptele lor 
cele de poc in , c  s-au întors din c ile 
lor cele rele. i i-a p rut r u Domnului de 
prezicerile de r u pe care li le f cuse i 
nu le-a împlinit.  
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1 Paral. 21, 15. Is. 26, 20. Ier. 18, 7; 26, 19. Am. 7, 3. Iona 
2, 14.  

CAP. 4 
Întristarea lui Iona i mustrarea lui 
Dumnezeu. 
1. i Iona a fost cuprins de mare sup rare 
i s-a aprins de mânie.  

2. i a rugat pe Domnul, zicând : «O, 
Doamne, iat  tocmai ceea ce cugetam eu 
când eram în ara mea ! Pentru aceasta eu 
am încercat s  fug în Tarsis, c tiam c  
Tu e ti Dumnezeu îndurat i milostiv, 
îndelung-r bd tor i mult-milosârd i Î i 
pare r u de f delegi.  

Ie . 34, 6. Ps. 85, 5. Iona 2, 13. Naum 1, 3.  
3. i acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, 

ci este mai bine s  mor decât s  fiu viu 
!»  

3 Reg. 19, 4. Iov 3, 20.  
4. i a zis Domnul : «Faci tu oare bine c  
i-ai aprins mânia ?»  

5.  Atunci  Iona  a  ie it  din  cetate  i  s-a  
ezat la r ritul ei, i-a f cut o colib i 

a stat sub ea la umbr , ca s  vad  ce se va 
întâmpla cu cetatea.  
6. i Domnul Dumnezeu a f cut s  
creasc  un vrej care s-a ridicat deasupra 
capului lui Iona, ca s -i in  umbr i s -i 

mai potoleasc  mânia. i s-a bucurat Iona 
cu bucurie mare pentru vrej.  

Ps. 120, 6. Iac. 1, 11. Apoc. 16, 8.  
7. Dar Dumnezeu, a doua zi, la rev rsatul 
zorilor, a poruncit unui vierme s  reteze 
vrejul. Iar el s-a uscat.  
8. i la r ritul soarelui a pornit 
Dumnezeu un vânt arz tor de la r rit i 
soarele a dogorit capul lui Iona, încât el 
se pr dea de c ldur . i i-a rugat 
moartea zicând : «Mai bine este s  mor 
decât s  tr iesc !»  
9. i a gr it Domnul c tre Iona : «Ai tu 
dreptate s  te mânii pentru vrej ?» i el a 

spuns : «Da, am dreptate s  fiu sup rat 
de moarte !»  
10.  i  a  zis  Domnul  :  «Tu  i-ai  f cut  
necaz pentru acest vrej pentru care nu te-
ai trudit i nici nu l-ai crescut, care i-a 
luat fiin  într-o noapte i într-alta a pierit 
!  
11.  Dar  Mie  cum  s  nu-Mi  fie  mil  de  
cetatea cea mare a Ninivei cu mai mult de 
o sut  dou zeci de mii de oameni, care nu 
tiu s  deosebeasc  dreapta de stânga lor, 
i cu un mare num r de dobitoace ?»  

Fac. 18, 26. Ps. 35, 6. Iez. 18, 23. Evr. 5, 13. 
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NAUM 
 
CAP. 1 

rirea i puterea lui Dumnezeu 
împotriva vr jma ilor S i. 
1. Proorocie despre Ninive. Cartea 
vedeniei lui Naum cel din Elco .  
2. Domnul este un Dumnezeu zelos, 
Domnul se r zbun , El cunoa te mânia. 
Domnul se r zbun  pe potrivnicii S i i 
împotriva du manilor S i st  
neînduplecat.  

Ie . 20, 5. Deut. 7, 10; 32, 43. Iosua 24, 19.  
3. Domnul este îndelung-r bd tor i 
mult-milostiv, dar nepedepsit nimic nu 
las . În vifor i în furtun  Î i face loc, 
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui.  

Ie . 34, 6-7. Ps. 18, 7-8; 85, 5. Iov 5, 18-19. Iona 4, 2.  
4. El ceart  marea i o de art i toate 
râurile cele mari le seac  ; Vasanul i 
Carmelul se ofilesc i floarea Libanului 
se ve teje te ;  

Ps. 103, 29; 113, 5. Is. 50, 2.  
5. Mun ii se cutremur  înaintea Lui i 
colinele se fac una cu p mântul ; 

mântul se zbucium  în fa a Lui, lumea 
i to i cei ce locuiesc în ea.  

Ie . 19, 18. Deut. 32, 22. Ps. 96, 5. Am. 9, 5. Mih. 1, 4. 
Sir. 43, 19.  

6. Împotriva furiei Lui cine st i cine 
poate s  st vileasc  iu imea urgiei Lui ? 

paia mâniei Lui se vars  ca focul i 
stâncile se pr lesc în fa a Lui !  

Fac. 19, 24. Deut. 32, 22. Iez. 22, 21. Apoc. 6, 17.  
7. Bun este Domnul ; loc de sc pare în zi 
de strâmtorare, i pe cei ce se încred în El 
îi tie !  

Ps. 1, 6. 2 Tim. 2, 19.  
8. Dar, printr-o rev rsare de ape, va 
nimici locul Ninivei i pe vr jma ii Lui 
pân  în întuneric îi va urm ri.  
9. Ce pune i la cale împotriva Domnului 
? El îi va stârpi cu totul, fiindc  urgia nu 
vine de dou  ori.  

10. C ci se încâlcesc unii într-al ii ca 
cinii, când se îmbat  la ospe ele lor ; 

pentru aceasta mistui i vor fi ca paiele 
uscate.  

Is. 9, 17.  
11. Din tine a ie it urzitorul de rele 
împotriva Domnului i cel ce sf tuie te 
fapte tic loase.  
12. A a gr ie te Domnul : «Vor fi 
pierdu i i secera i, oricât ar fi de viteji i 
de mul i !»  
13. i te-am smerit, dar nu te voi mai 
smeri. Voi sf râma jugul de pe grumazul 

u i voi rupe lan urile tale !  
Ps. 106, 16. Ier. 27, 2.  

14. i iat  ce a poruncit Domnul pentru 
tine  :  «Nu  vor  mai  fi  urma i  cu  numele  

u ; din casa dumnezeilor t i voi sf râma 
chipurile cioplite i turnate i mormântul 

u îl voi preg ti, c ci de pu in pre  ai fost 
!»  

4 Reg. 19, 37.  
CAP. 2 
Proorocie despre d râmarea Ninivei. 
1. Iat  c  pe mun i sunt picioarele celui 
ce bineveste te, ale celui ce veste te 
pacea ! Pr znuie te, Iuda, s rb torile tale, 
împline te f duin ele tale, c  nu va mai 
trece pe la tine du manul cel înver unat ! 
El este cu totul pierdut !  

Is. 52, 7. Rom. 1, 2; 10, 15.  
2. Un vr jma  distrug tor a pornit 
împotriva ta, Ninive ; p ze te înt riturile, 
str juie te calea, încinge- i coapsele, 
adun i toate puterile !  

Is. 10, 12.  
3. C ci Domnul a s dit din nou via lui 
Iacov - slava lui Israel - pe care furii au 
pr dat-o i i-au stricat vi ele.  

Ier. 49, 9.  
4. Scuturile r zboinicilor s i sunt ro ii ; 
îmbr ca i în ro u aprins sunt o tenii ; în 
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focul  armelor  de  o el  carele  se  ivesc.  În  
ziua de n val , c re ii peste câmpii se 
avânt .  
5. Carele de lupt  huruie pe uli e, în pie e 
dau unul peste altul. Înf area lor e ca a 
fl rilor de foc, care scap  fulgere.  
6. C peteniile ei îi aduc aminte... i se 
poticnesc în mersul lor... Dau zor spre 
ziduri i preg tesc ap tori.  
7. Por ile fluviilor se deschid i palatul de 
spaim  este cuprins...  
8. S-a sfâr it ! Ea este prins i dus  în 
robie. Slujnicele ei scot suspine ca 
porumbeii i se bat în piept.  

Is. 38, 14.  
9. Ninive este ca un iaz de ap  pe vremuri 
! Locuitorii ei fug. «Sta i, opri i-v  !» 
Nici unul nu se întoarce.  
10. «Pr da i aurul ! Jefui i argintul», c ci 

 sfâr it  sunt comorile ei :  tot felul de 
bog ii de lucruri scumpe.  
11. Ea este pustiit , jefuit i pr dat  !... 
Inimi frânte, genunchi care se încovoaie, 
coapse care tremur  de groaz , i fe ele 
tuturor sunt îng lbenite de spaim .  

Is. 13, 7-8.  
12. Unde este culcu ul leilor, pe tera 
puilor de leu în care leul, leoaica i puiul 
de leu se învârteau i nimeni nu 
îndr znea s -i tulbure ?  

Iez. 19, 2.  
13. Leul, care sfâ ia i sugruma prada 
pentru pui i leoaice, î i umplea de prad  
pe tera i culcu urile lui de vânat ?  
14. «Iat , sunt împotriva ta !», zice 
Domnul Savaot. Voi arde cu foc carele 
tale  ;  pe  puii  t i  de  leu  sabia  îi  va  
str punge ; voi stârpi din ar  prada ta i 
nu se va mai auzi glasul solilor t i !»  

Naum 3, 5.  
CAP. 3 

delegile Ninivei i pustiirea ei. 
1. Vai de cetatea cea v rs toare de sânge, 
plin  de minciun i de silnicie, din care 
nu se mai curm  jaful !  

Iez. 24, 6, 9. Avac. 2, 12.  
2. Pocnet de bici, duruit cutremur tor de 
ro i, cai în galop, care de r zboi care 
zdruncin  p mântul ;  
3. C re i care se avânt , sclipiri de 
sabie, sc ri de lance, mul ime de 

ni i, gr mezi de cadavre, le uri f  de 
sfâr it, hoituri, care stau în cale !  
4. Numai din pricina multelor desfrân ri 
ale celei desfrânate, frumoas  la chip i 
me ter  în farmece, care duce în robie 
neamurile prin desfrân rile ei i 
popoarele prin fermec toriile ei !  

Iez. 23, 3. Apoc. 17, 1.  
5. «Sunt împotriva ta !», zice Domnul. 
«Voi smulge ve mântul t u, s  ar t 
neamurilor goliciunea i regatelor ocara 
ta ;  

Is. 47, 3. Ier. 13, 26. Iez. 16, 37. Naum 2, 13.  
6. Voi arunca asupra ta cu spurc ciuni, te 
voi batjocori, priveli te te voi face  
7. i oricine te va vedea va întoarce capul 
de la tine, zicând : «Pierit-a Ninive ! Cine 
o va jeli i de unde îi voi c uta 
mângâietori ?»  

Ioil 2, 6. Tob. 14, 4.  
8. Oare tu e ti mai bine înt rit  decât No-
Amon, cea a ezat  pe malurile Nilului, 
înconjurat  de ap , a c rei înt ritur  era 
marea i ziduri erau apele ?  
9. Etiopia împreun  cu Egiptul erau 
nesfâr ita ei putere. Put i Libienii, 
ajutoarele ei de lupt  !  

Is. 18, 1.  
10. Dar i ea a fost surghiunit i dus  în 
robie ! i tot a a pruncii ei au fost 
zdrobi i la r spântiile tuturor uli elor ; 
asupra celor de vi  bun  au aruncat sor i 
i  to i  frunta ii  ei  au  fost  fereca i  în  

lan uri.  
Ioil 2, 6.  

11. Tu te vei îmb ta de sichera mâniei 
Mele i f  vlag  vei ajunge ; tot a a vei 
cere i tu ajutor de la du manii t i.  

Ier. 25, 16, 27.  
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12. Toate înt riturile tale sunt smochini 
cu pârg  în ei ; dac  le scutur  cineva 
pârga, cade în gura celui ce vrea s  o 

nânce.  
4 Reg. 19, 25-26.  

13. Iat  poporul t u este ca femeile 
în untrul t u ! Por ile rii tale se vor 
deschide în fa a vr jma ilor t i i focul va 
mistui z voarele tale !  

Ier. 50, 37.  
14. Adu- i ap  pentru vremuri de 
împresurare, repar i înt riturile, 
fr mânt  lutul, calc  p mântul cel clisos 
i f  c mid  tare !  

15. Dar i atunci te va mistui focul i 
sabia te va stârpi i te va pr di ca 

custa, chiar dac  ai fi f  de num r ca 
custele i ca stolurile lor.  

Sof. 2, 13.  

16. Înmul itu- i-ai negu torii t i mai 
mult decât stelele de pe cer. Ei sunt ca 

custa care întinde aripile i zboar  !  
17. C peteniile tale sunt ca l custele f  
num r, iar dreg torii t i, ca stolurile de 

custe care se a az  pe ziduri în vreme 
friguroas i, dup  ce r sare soarele, 
zboar i nu se mai cunoa te locul unde 
au fost.  
18. P storii t i dorm, rege al Asiriei ! 
Vitejii  dormiteaz  ;  poporul  s-a  
împr tiat în mun i i nu este cine s -l 
adune !  
19. Pr bu irea ta este f  leac, i 

praznic pr dul t u ! To i cei care vor 
auzi aceast  veste despre tine vor bate din 
palme, c  peste cine nu s-a ab tut 
necontenit r utatea ta ?  

Ier. 46, 11.  
 



pag. 1141/1780 

AVACUM 
 

CAP. 1 
Plângerea proorocului pentru 

delegile lui Iuda. Pedeapsa lui 
Dumnezeu prin Caldeii n litori. 
1. Vedenia pe care a v zut-o Avacum 
proorocul.  
2. Pân  când, Doamne, voi striga f  ca 

 m  ascul i i voi ridica glasul meu 
tre Tine din pricina silniciei, f  ca Tu 
 m  izb ve ti ?  

Ps. 12, 2.  
3.  Pentru  ce  Tu  m  la i  s  v d  
nedreptatea i prive ti ap sarea ? 
Pr dul i silnicia sunt în fa a mea, 
certuri i gâlcevi se isc  !  

Iez. 22, 29.  
4. Pentru aceasta, legea nu are nici o t rie 
i dreptatea nu se arat  niciodat  ; cel 

nelegiuit biruie pe cel drept, iar judecata 
iese strâmb .  

Iov 21, 7. Ier. 6, 26, 28; 12, 1.  
5. Arunca i privirea printre popoare, fi i 
cu b gare de seam i însp imânta i-v , 

ci se s vâr te în vremea voastr  un 
lucru pe care voi nu l-a i crede, dac  l-ar 
povesti cineva !  

Fapt. 13, 41.  
6. Iat  Eu stârnesc pe Caldei, neam 
amarnic i iute, care cutreier inuturi 
necuprinse, ca s  pun  st pânire pe 
locuin e care nu sunt ale lui.  

Ier. 50, 41-42.  
7. El este n praznic i înfrico tor. 
Puterea lui face dreptul lui, str lucirea 
lui.  
8.  Mai iu i decât leoparzii  sunt caii  lui i  
mai mu tori decât lupii de sear . 

re ii  lui  se  avânt ,  de  departe,  vin  i  
zboar , ca vulturul gr bit s  sfâ ie prada.  

Ier. 4, 13; 5, 6; 48, 40. Sof. 3, 3. Mat. 24, 28. Luc. 17, 37.  
9. Tot neamul acesta vine ca s  

vâr easc  silnicie ; spaima merge 

înaintea lui i robii îi adun  laolalt  ca 
nisipul.  
10. El î i bate joc de regi i râde de 

petenii. El î i bate joc de toate 
înt riturile, c ci ridic  în jurul lor valuri 
de p mânt, i le cuprinde.  
11. Pe urm  furtuna s-a întors i a trecut ; 
el se face vinovat. Se încrede în t ria lui ; 
iat  dumnezeul lui !  

2 Paral. 28, 23.  
12.  Nu  e ti  Tu,  oare,  din  str vechile  
vremuri, Domnul Dumnezeul meu, 
Sfântul meu ? Tu, Care nu po i muri ! Tu, 
Doamne, ai rânduit acest popor spre 
dreptate i pe stânc  Tu l-ai înt rit, ca s  

vâr easc  drepte rânduieli.  
Ps. 37, 2. Ier. 10, 24; 46, 28.  

13. Ochii T i sunt prea cura i ca s  vad  
ul, Tu nu po i privi ap sarea. Pentru ce 

ai privi Tu, oare, pe cei vicleni i ai t cea, 
când cel nelegiuit sfâ ie pe unul mai 
drept decât el ?  

Iov 21, 7. Ier. 12, 1. Avac. 1, 4. Mat. 5, 8; 25, 12.  
14. Tu socote ti pe oameni ca pe pe tii 

rii i ca pe târâtoarele care n-au st pân 
?  
15. El îi scoate pe to i cu undi a, îi trage 
în mreaja sa i îi adun  pe to i în n vodul 

u. Pentru aceasta se bucur i se 
vesele te.  

Am. 4, 2. Marc. 12, 13.  
16. Drept aceea el aduce jertf  mrejei sale 
i t mâieri n vodului s u, c ci cu ajutorul 

lor partea lui este gras i mînc rurile lui 
mai s ioase.  

Is. 10, 13.  
17. Oare î i va de erta el într-una mreaja 
i va junghia f  mil  popoarele ?  

Is. 10, 7.  
CAP. 2 
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Vedenia proorocului despre relele 
viitoare i pedeapsa Caldeilor pentru 

cirile lor. 
1.  Voi  sta  de  straj i  m  voi  a eza  în  
turnul cel de veghe ca s  priveghez i s  

d ce-mi va gr i mie i ce-mi va 
spunde la tânguirea mea.  

Is. 21, 8.  
2.  i  Domnul  mi-a  r spuns  i  mi-a  zis  :  
«Scrie vedenia i o sap  cu slove pe 
table, ca s  se poat  citi u or ;  

Is. 8, 1; 30, 8.  
3. C ci este o vedenie pentru un timp 
hot rât  ;  ea  se  va  împlini  la  vreme  i  nu  
va fi vedenie mincinoas . Dac  întârzie, 

teapt-o, c ci ea va veni sigur, f  gre .  
Ps. 26, 18; 129, 5. Plâng. 3, 24-25. Evr. 10, 37.  

4. Iat  c  va pieri acela al c rui suflet nu 
este pe calea cea dreapt , iar dreptul din 
credin  va fi viu !  

Ioan 3, 36. 1 Ioan 5, 10-11. Rom. 1, 17; 3, 21. Gal. 3, 11. 
Evr. 10, 38.  

5. Cât de mult va fi cople it vr jma ul, 
omul cel trufa , i nu va r mâne cu via  
el, care ine gura lui c scat  ca locuin a 
mor ilor i nu se satur  ca moartea ; el, 
care adun  toate neamurile i cuprinde în 
el toate popoarele !  

Pild. 30, 15-16.  
6. Oare toate aceste popoare nu vor rosti 
împotriva lui pilde, fabule i cuvinte cu 
tâlc ? i vor zice : «Vai de cel ce- i 
spore te averea cu ceea ce nu este al lui - 
pân  când ? - i se încarc  cu povara 

logurilor luate !  
1 Tim. 6, 9.  

7. Oare nu se vor scula f  de veste cei 
ce te-au împrumutat i nu se vor trezi 
oare c ii t i ? i tu vei ajunge prada lor 
!  
8. i fiindc  tu ai pr dat popoare f  
num r, i celelalte neamuri te vor pr da 
pe tine, din pricina v rs rilor de sânge i  
a silniciilor s vâr ite împotriva rii, 
împotriva cet ii i împotriva tuturor 
locuitorilor lor.  

Is. 33, 1.  
9. Vai de cei ce strâng câ tiguri nelegiuite 
pentru casa lor i î i a eaz  sus de tot 
cuibul, ca s  scape din mâna nenorocirii !  

Ier. 22, 13.  
10. Prin sfaturile tale ai h zit ru ine 
casei tale, ai nimicit multe popoare i de 
aceea vei isp i cu sufletul t u !  
11. C ci piatra cea din zid strig i grinda 
din c priorii casei îi r spunde.  

Luc. 19, 40.  
12. Vai de cel ce zide te cetatea cu 

rs ri de sânge i o întemeiaz  pe 
delegi !  

Iez. 24, 6, 9. Naum 3, 1.  
13. Oare nu este aceasta o rânduial  de la 
Domnul Savaot c  popoarele se trudesc 
pentru foc i neamurile se muncesc 
pentru nimica toat  ?  
14. C ci p mântul se va umple de 
cuno tin a slavei Domnului, întocmai ca 
apele care acoper  sânul m rii.  

Is. 11, 9.  
15. Vai de cel ce adap  pe prietenul s u 
din cupa lui otr vit , pân  îl îmbat , ca s  
vad  goliciunea lui !  

Is. 5, 22.  
16. Tu te-ai s turat de ocar  în loc de 

rire ; bea i tu i te îmbat  ! Atunci 
cupa dreptei Domnului se va întoarce 
împotriva ta i ru inea va acoperi m rirea 
ta.  

Ier. 25, 16, 27.  
17. C ci silnicia împotriva Libanului te 
va acoperi i distrugerea dobitoacelor te 
va înfrico a din pricina sângelui v rsat i 
a silniciilor f cute rilor i cet ilor i 
tuturor locuitorilor din ele.  

Deut. 32, 24-25. Iez. 14, 15. Avac. 2, 8.  
18. La ce sluje te un chip cioplit, ca s -l 
fac  me terul s u ? Un chip turnat i o 
proorocie mincinoas , ca s i pun  

dejdea în ele cel care le face, f urind 
idoli f  glas ?  

Ier. 10, 8, 14. Fapt. 19, 26.  
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19. Vai de cel care zice lemnului : 
«De teapt -te !» i pietrei mute : 
«Treze te-te !» Ne poate ea înv a ? 
Poleit  cu aur i cu argint, ea nu are în ea 
suflare de via .  

Ps. 113, 12. Os. 4, 12.  
20. Dar Domnul este în templul S u cel 
sfânt ; p mântule întreg, taci înaintea Lui 
!  

Ps. 10, 4. Sof. 1, 7. Zah. 1, 17.  
CAP. 3 
Rug ciunea i cântarea proorocului 
Avacum pentru izb virea poporului. 
1. Rug ciunea proorocului Avacum 
cântat  din harpe.  
2.  Doamne,  auzit-am  de  faima  Ta  i  m-
am temut de punerile Tale la cale, 
Dumnezeule ! F  s  tr iasc , în cursul 
anilor, lucrarea Ta i, în trecerea vremii, 

-o s  fie cunoscut  ! Dar, întru mânia 
Ta, adu- i aminte c  e ti i milostiv !  
3. Dumnezeu vine din Teman, i Cel 
Sfânt din muntele Paran ! Sela (oprire) - 
Slava Lui acoper  cerurile i tot p mântul 
este plin de slava Lui !  

Deut. 32, 2. Is. 40, 25.  
4. Izbucnire de lumin  ca la r rit de 
soare, raze vii din mâna Lui pornesc !... 
Acolo st  tainic ascuns  puterea Lui !  

Ie . 24, 17. Iosua 10, 13.  
5. Înaintea Lui merge molima, iar 
pr dul vine pe urma Lui.  

Ie . 9, 3.  
6. Se opre te !... Zguduie p mântul ! i 
cu privirea Lui arunc  spaima printre 
neamuri ! Mun ii cei din veac se desprind 
din locul lor, colinele str vechi se 
smeresc i pier sub pa ii ve niciei Sale.  

Ps. 17, 9; 113, 4-5. Is. 54, 10.  
7. Am v zut corturile lui Cu an (Etiopia) 
lovite de groaz , iar colibele rii 
Madianului sunt cuprinse de cutremure.  

Num. 31, 7. Jud. 7, 21.  
8. Oare împotriva fluviilor i-a aprins 
Domnul v paia Sa ? Sau asupra marilor 
râuri mânia Sa ? Ori împotriva m rii 

urgia Ta, când Tu încaleci caii T i i Te 
sui în carele Tale de biruin  ?  

Ie . 14, 25-26; 15, 3-4.  
9. Arcul T u se încordeaz  ! S ge ile 
Tale sunt jur mintele pe care le-ai rostit. 
Sela (Oprire). Cu uvoaiele Tale spinteci 

mântul !  
Iosua 3, 16. Ps. 77, 15-16; 104, 41.  

10. Mun ii Te-au v zut i s-au cutremurat 
; puhoaie de ap  au trecut. Adâncul i-a 
slobozit glasul s u i mâinile sale în sus 
le ridic .  

Ps. 45, 4-5; 76, 17-18.  
11. Soarele i luna s-au oprit în locuin a 
lor ; ca s  fac  lumin , s ge ile Tale 
pornesc i fulgerele l ncilor Tale f  
încetare scap .  

Iosua 10, 12-13.  
12.  Cu  mânie  Tu  p ti  pe  p mânt  i  
întru urgie Tu calci în picioare popoarele 
!  
13. Ie it-ai ca s  zdrobe ti poporul T u, 
ca  s  izb ve ti  pe  unsul  T u ;  ai  doborât  
acoperi ul casei celui f  de lege i 
temeliile ei le-ai dezvelit pân  jos la 
piatr . Sela (Oprire).  
14. Str puns-ai cu s ge ile tale capul lui 
Faraon i al celor care se n pusteau 
asupra mea ca s  m  sf râme, în strig te 
de veselie, ca i cum porneau s  sfâ ie pe 
cel nenorocit în ad postul lor.  
15. Cu caii T i Tu cutreieri marea, 
puhoiul întinselor ape.  

Ps. 76, 18.  
16. Auzit-am de aceasta i l untrul meu 
s-a zbuciumat la glasul T u, tremurat-au 
buzele mele ; putreziciunea a cuprins 
oasele mele i picioarele mele au ov it. 
Lini tit voi a tepta vremea marii 
îngrijor ri care va veni peste poporul care 
ne asupre te !  
17. Smochinul s  nu mai înmugureasc i 
via rod s  nu mai dea ; în el toare s  fie 
rodirea m slinului, i ogoarele nimic s  
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nu rodeasc  ! Turme s  nu mai fie în 
arcuri i vite în staule niciodat  !  

18. Ci eu voi tres lta de veselie în 
Domnul, bucura-m -voi de Dumnezeu, 
Mântuitorul meu !  

Ps. 12, 6. Is. 61, 10. Luc. 1, 46-47.  

19. Domnul, St pânul meu, este t ria mea 
; El face picioarele mele ca ale 

prioarelor, pe culmi poart  pa ii mei ! - 
Mai-marelui cânt re ilor, cu cântare din 
harpe.  

2 Reg. 22, 34. Ps. 17, 36; 45, 1.  
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SOFONIE 
 

CAP. 1 
Proorocie împotriva lui Iuda i a 
Ierusalimului. Ziua mâniei Domnului. 
1. Cuvântul Domnului care a fost c tre 
Sofonie, fiul lui Cu i, fiul lui Ghedalia, 
fiul lui Amaria, fiul lui Iezechia, în zilele 
lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda.  

4 Reg. 22, 1.  
2.  «Voi  nimici  totul  de  pe  fa a  

mântului», zice Domnul.  
3. «Voi nimici oamenii i dobitoacele, 

rile cerului i pe tii m rii ! Voi face 
 se poticneasc  nelegiui ii i voi pierde 

pe oameni de pe fa a p mântului», zice 
Domnul.  

Is. 24, 3-5. Ier. 4, 25. Os. 4, 3.  
4. « i voi întinde mâna Mea împotriva lui 
Iuda i împotriva tuturor locuitorilor din 
Ierusalim i voi distruge din locul acesta 
pe Baal pân  la ultimele lui r e, 
numele slujitorilor s i, împreun  cu al 
preo ilor ;  

Os. 10, 5.  
5. i pe to i cei ce se închin , pe 
acoperi uri, o tirii cerului, i pe to i cei 
ce sl vesc pe Domnul, dar se jur i pe 
Milcom ;  

4 Reg. 17, 33; 23, 12. Ier. 19, 13; 44, 19; 49, 3. Os. 4, 15.  
6. Pe cei ce se întorc de la Domnul, pe cei 
care nu-L caut  pe Domnul i n zuiesc 
spre El».  

Is. 1, 4; 59, 13.  
7. T ce i to i înaintea Domnului 
Dumnezeu, c  aproape este ziua Lui, c  
Domnul a preg tit osp i a sfin it pe cei 
chema i ai Lui !  

Ps. 36, 7. Is. 34, 6. Ier. 46, 10. Iez. 39, 17. Avac. 2, 20. 
Zah. 2, 17.  

8. i în ziua osp ului voi pedepsi pe 
petenii i casa regelui i pe to i cei care 

se îmbrac  în ve minte str ine ;  
4 Reg. 25, 7. Ier. 39, 6. 1 Petr. 3, 3.  

9. Voi pedepsi pe cei care sar peste prag 
i umplu casa st pânilor lor de silnicie i 

viclenie.  
10. i se va ridica în ziua aceea un strig t 
de la Poarta Pe tilor, urlete din cetatea 
cea nou i mare larm  de pe coline.  

Ier. 39, 2-3.  
11. Urla i voi, locuitori ai Macte ului, 

ci to i cei care fac nego  sunt nimici i i 
cei care sunt cânt ritori de argint sunt 
distru i.  
12. i în ziua aceea, voi scormoni 
Ierusalimul cu f clii i voi pedepsi pe to i 
cei care zac pe drojdia lor i zic în inima 
lor : «Dumnezeu nu face nici bine, nici 

u !»  
Iov 22, 12. Ier. 48, 11. Iez. 11, 3.  

13. Pentru aceasta, averea lor va fi 
distrus i  oasele  lor  pustiite  ;  i  vor  zidi  
case, dar nu le vor locui ; vor s di vii, i 
din vinul lor nu vor bea.  

Deut. 28, 30. Am. 5, 11. Mih. 6, 15.  
14. Aproape este ziua cea mare a 
Domnului,  aproape  este  i  zore te  într-
una. Se aude venind ziua Domnului ! 
Viteazul va ipa groaznic atunci.  

Iez. 30, 3. Am. 4, 2; 5, 11-12.  
15. Zi de mânie este ziua aceea, zi de 
strâmtorare i de jale, zi de pustiire i de 
nimicire, zi de întuneric i de bezn , zi de 
nori i de negur  ;  
Ier. 30, 7. Am. 5, 18. Ioil 2, 1-2, 11. Marc. 13, 24. Luc. 21, 

25.  
16. Zi cu sunet de trâmbi i de strig te 
de r zboi împotriva cet ilor înt rite i a 
turnurilor înalte.  
17. Voi strâmtora pe oameni i vor merge 
ca orbii, c ci împotriva Domnului au 

vâr it p cate ; sângele lor v rsat va fi 
ca pulberea i trupurile lor ca gunoiul.  
18. Nici aurul, nici argintul nu vor putea 

-i izb veasc  în ziua mâniei Domnului, 
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ci tot p mântul va fi mistuit de focul 
mâniei  Lui  ;  c ci  El  va  distruge,  da,  va  
pierde într-o clip  pe to i locuitorii 

mântului.  
Pild. 11, 4. Is. 9, 18. Iez. 7, 19. Sof. 3, 8. Evr. 10, 27.  

CAP. 2 
Îndemn spre poc in . Mustrarea 
neamurilor. 
1. Umbl  dup  lege i fii cu rânduial , 
neam f  ru ine,  
2. Pân  a nu v  toca mânia m runt ca 
paiele, pân  s  nu ajung  la voi 
aprinderea mâniei Domnului, pân  s  nu 
vin  la voi ziua înt rât rii Domnului.  
3. C uta i pe Domnul, to i cei smeri i din 
ar , care s vâr i faptele legii Domnului 

; c uta i dreptatea, c uta i smerenia ; 
poate ve i fi feri i de ziua mâniei 
Domnului.  

Is. 51, 7.  
4. C ci Gaza va fi p sit i Ascalonul 

râmat ; în miezul zilei va fi scos 
poporul din A dod i Ecronul va fi ras de 
pe p mânt.  

Zah. 9, 5.  
5. Vai vou , locuitori ai inutului de lâng  
mare, din neamul Cheretienilor ! 
Cuvântul Domnului se îndreapt  c tre voi 
! Î i voi face atâta pagub  Canaane, ar  a 
Filistenilor,  c  nu va mai r mâne nici un 
locuitor !  
6. i inutul cel de lâng  mare, Cheretul, 
va ajunge p une pentru ciobani i târle 
pentru oi.  
7. i va fi o bucat  de p mânt lâng  mare 
pentru cei r ma i din Iuda, unde î i vor 
pa te turmele ; seara se vor s lui în 
casele din Ascalon, c ci Domnul 
Dumnezeul lor îi va cerceta i îi va 
întoarce din robie.  

Is. 11, 14. Ier. 29, 14; 30, 3.  
8. Am auzit de def imarea Moabului i 
de batjocurile fiilor lui Amon, care au 
def imat poporul Meu i î i m reau ara 
în paguba hotarelor lui.  

Ier. 49, 2-4. Iez. 25, 3.  
9.  Pentru  aceasta,  viu  sunt  Eu,  zice  
Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, c  
Moabul va fi  ca Sodoma i fiii  lui Amon 
ca Gomora, un loc plin de m cini, o 
ocn  de sare i o pustietate pentru 
totdeauna. Cei r ma i din poporul Meu îi 
vor  jefui  i  pe  cei  sc pa i  cu  via  îi  vor  
st pâni.  

Deut. 29, 23. Is. 13, 19. Ier. 48, 1. Iez. 16, 49. Am. 1, 13.  
10.  Iat  ce  li  se  va  întâmpla  din  pricina  
seme iei lor, pentru c  au batjocorit i s-
au trufit împotriva poporului Domnului 
Savaot.  

Is. 16, 6. Sof. 2, 8.  
11. Atunci Domnul va fi înfrico tor 
pentru ei, c ci El va distruge pe to i 
dumnezeii p mântului i înaintea Lui se 
vor închina locuitorii inuturilor celor mai 
de departe, fiecare din locul s u.  

Zah. 13, 2; 14, 16. Mal. 1, 11. Tob. 14, 5-6. Ioan 4, 21.  
12. i voi, Etiopienilor, ve i fi doborâ i de 
sabia Mea la p mânt !»  

Is. 18, 1.  
13. Atunci El va întinde mâna Sa i spre 
miaz noapte i va nimici Asiria, va pustii 
Ninive i o va preface în pustietate.  

Naum 1, 8, 14; 2, 2; 3, 15.  
14. În mijlocul cet ii vor s lui turmele 
i toate dobitoacele p mântului. i 

pelicanul, ca i ariciul vor sta pe capetele 
stâlpilor din ea ; vuietul vântului se va 
auzi la ferestre i pustiul se va întinde 
pân  pe prag, c ci lemn ria de cedru a 
fost smuls  din loc.  

Is. 13, 21; 14, 23; 34, 11.  
15. Iat  cum a ajuns cetatea cea vesel  
care st tea f  de grij i care zicea în 
sine : «Eu sunt i nici una nu mai este ca 
mine !» Cum a fost pustiit i pref cut  
în culcu  pentru dobitoace ! Oricine va 
trece pe lâng  ea va fluiera i va ar ta cu 
mâna.  

Is. 47, 7-8. Tob. 14, 4. Apoc. 18, 7.  
CAP. 3 
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Mustrarea Iudeilor pentru f delegi ; 
duin a izb virii. 

1. Vai de cetatea r zvr tit i pâng rit , 
cetatea asupririi !  
2. N-a luat aminte la nici un semn, i n-a 
primit nici o dojan  ; în Domnul nu i-a 
pus n dejdea i nici nu s-a apropiat de 
Dumnezeul ei.  

Ier. 5, 6.  
3. C peteniile ei sunt, în mijlocul ei, lei 
care r cnesc ; judec torii ei, lupi de sear  
care nu p streaz  nimic pentru a doua zi ;  

Ier. 5, 6. Iez. 19, 2; 22, 25, 27. Mih. 3, 10. Avac. 1, 8.  
4. Proorocii sunt oameni u uratici, vicleni 
; preo ii pâng resc cele sfinte i calc  
legea.  

Ier. 23, 11, 32. Iez. 14, 7; 22, 26. Os. 9, 7. Mih. 3, 11.  
5. Domnul este drept în mijlocul ei i nu 
face nici o strâmb tate ; în fiecare 
diminea  El d  la lumin  dreptatea ; El 
nu lipse te niciodat i nici nu cunoa te 
nedreptatea.  

2 Paral. 36, 15. Ier. 6, 15. Dan. 9, 10, 20-21. Mal. 2, 6.  
6. Nimicit-am neamurile, pustiit-am 
turnurile lor, uli ele le-am l sat goale i 

 nici un trec tor ; cet ile lor au fost 
pustiite i n-a mai r mas în ele nici un 
locuitor.  
7. i am zis : «Acum te vei teme de Mine 
i te vei l sa înv at i loca ul t u nu va 

mai  fi  nimicit  a a  precum  am  hot rât  !»  
Dar ei mai vârtos se sileau s  fac  fapte i 
mai nelegiuite.  

Is. 8, 13; 26, 9-10. Zah. 1, 3.  
8. «Pentru aceasta, a tepta i-M , zice 
Domnul, pân  în ziua când M  voi scula 
ca m rturie ! C ci gândul Meu este s  
strâng laolalt  toate neamurile i s  adun 
regatele, ca s  v rs peste ele înt râtarea 
Mea i iu imea urgiei Mele. i tot 

mântul va fi mistuit de v paia mâniei 
Mele.  

Ier. 25, 31. Ioil 4, 2. Sof. 1, 18.  
9. Atunci voi da popoarelor buze curate, 
ca toate s  se roage Domnului i cu râvn  

-I slujeasc  Lui.  

Is. 29, 18; 61, 1. Os. 2, 16.  
10.  Din  inuturile  de  cealalt  parte  a  
fluviilor Etiopiei, închin torii Mei, 
risipi ii Mei, Îmi vor aduce prinoase.  

Is. 18, 7; 19, 21. 1 Petr. 1, 1. Rom. 15, 6.  
11. În ziua aceea nu te vei mai ru ina de 
toate faptele tale cu care ai p tuit 
împotriva Mea, c ci atunci voi da la o 
parte pe cei ce petrec în chip trufa , iar tu 
nu  te  vei  mai  îngâmfa  în  muntele  cel  
sfânt al Meu.  

Ps. 67, 32. Rom. 6, 21.  
12. i voi l sa în mijlocul t u un neam 
smerit i s rac, care va n jdui întru 
numele Domnului.  

Is. 6, 13; 11, 16. 1 Cor. 1, 26.  
13.  Cei  care  vor  mai  r mâne din  neamul  
lui Israel nu vor s vâr i nedreptate i nici 
nu vor gr i cuvânt de minciun i nu se 
va afla în gura lor limb  viclean . Ci ei 
vor putea s  m nânce i s  se odihneasc , 

 s  se team  de cineva.  
Is. 6, 13; 29, 23. Iez. 34, 13. Ioan 10, 11. Apoc. 14, 5.  

14. Bucur -te, fiica Sionului, salt  de 
veselie, Israele ; vesele te-te i te bucur  
din toat  inima, fiic  a Ierusalimului !  

Is. 12, 6; 35, 1. Zah. 9, 9.  
15. C ci Domnul a înl turat judec ile 
rostite împotriva ta i a întors pe 
vr jma ii t i. Domnul, Împ ratul lui 
Israel, este în mijlocul t u ; tu nu vei mai 
vedea nici o nenorocire.  

Ps. 45, 5. Is. 12, 6; 35, 1-2; 40, 2; 54, 1. Apoc. 19, 16.  
16. În ziua aceea se va zice Ierusalimului 
: «Nu te teme Sioane, c ci mâinile tale nu 
vor sl bi.  

Is. 12, 2. Zah. 8, 13.  
17. Domnul Dumnezeul t u este în 
mijlocul t u ca un izb vitor puternic. El 
se va bucura foarte de tine i în dragostea 
Lui va tres lta i va cânta de bucurie 
pentru tine.  

Is. 25, 4; 62, 5. Iez. 11, 16. Zah. 2, 7.  
18. Voi strânge laolalt  pe cei ce sunt 
întrista i i f  s rb tori, i vor fi iar i 
dintre ai t i, de i ocara apas  asupra lor.  
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19. i în ziua aceea voi stârpi pe to i 
asupritorii t i, voi izb vi pe cei care 
chiop teaz i pe cei izgoni i îi voi 

strânge de pe drumuri, i îi voi face de 
laud i cu nume, în inuturile în care 
fuseser  f cu i de ocar .  

Mih. 4, 6-7.  

20. În vremea aceea v  voi aduce înapoi. 
i în clipa în care v  vor aduna v  voi 

face de laud i cu nume la toate 
popoarele p mântului, când în fa a lor voi 
întoarce din rabie pe robii vo tri», zice 
Domnul.  

Ier. 29, 14. Iez. 34, 12. Mih. 4, 13. Sof. 2, 7
.  
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AGHEU 
 

CAP. 1 
Mustrarea iudeilor pentru trând vie. 
Îndemn la rezidirea templului. 
1. În anul al doilea al regelui Darius, în 
luna  a  asea,  în  ziua  întâi  a  lunii,  a  fost  
cuvântul Domnului prin gura lui Agheu, 
proorocul, c tre Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, c tre 
marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, 
zicând :  
1 Ezd. 3, 2; 5, 1-2. Ag. 2, 1. Zah. 1, 1. 3 Ezd. 6, 1. Sir. 49, 

14.  
2. «A a zice Domnul Savaot : Poporul 
acesta gr ie te : «N-a venit înc  vremea 
ca s  zidim templu Domnului».  
3. Atunci a fost cuvântul Domnului c tre 
proorocul Agheu, zicând :  
4. «Este oare, timpul, ca voi s  locui i în 
casele voastre cu pere ii lucra i în t blii, 
când templul acesta este în ruin  ?»  

2 Reg. 7, 2. Mat. 8, 21-22.  
5. i acum, iat  ce zice Domnul Savaot : 
«Fi i cu b gare de seam  la c ile voastre !  

Iez. 33, 11.  
6. Voi a i sem nat mult, dar a i cules 
pu in ; a i mâncat, dar nu v-a i s turat ; 

i, b ut, dar nu v-a i îmb tat ; v-a i 
îmbr cat cu ve minte, dar nu v-au inut 
de cald i a i strâns simbria voastr  ca s  
o pune i într-o pung  spart ».  

Deut. 28, 38. Is. 5, 11. Ier. 12, 13. Os. 4, 10. Mih. 6, 15. 
Zah. 8, 10.  

7. A a gr ie te Domnul : «Fi i cu b gare 
de seam  la c ile voastre !  
8. Sui i-v  în munte i aduce i lemne ca 

 cl di i iar i templul în care voi 
binevoi i M  voi preasl vi», zice 
Domnul.  

Ag. 2, 10-11.  
9. «V-a i a teptat la mult, dar iat  c  ave i 
pu in. A i strâns mult, dar Eu am risipit 
truda voastr  ! Pentru ce ?, zice Domnul 

Savaot. Din pricina templului Meu care 
st  d râmat, iar voi zori i cu lucrul, 
fiecare pentru casa lui !  
10. Pentru aceasta cerul se va încuia, nu 

 va da rou i p mântul roadele sale.  
Lev 26, 19. Deut. 28, 23.  

11. i am chemat seceta pe p mânt i pe 
mun i, peste grâu, peste vin i peste orice 
rode te p mântul ; peste oameni i peste 
dobitoace i peste toat  str dania 
palmelor voastre».  

Deut. 28, 22. Am. 4, 7.  
12. i a auzit Zorobabel, fiul lui Salatiel, 
i marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, i 

tot restul poporului, glasul Domnului i 
cuvintele proorocului Agheu, a a precum 
Dumnezeu îi rânduise trimiterea lui, i 
poporul a fost cuprins de spaim  în fa a 
Domnului.  

1 Ezd. 5, 2. Sir. 49, 14.  
13. Atunci Agheu, trimisul Domnului, 
dup  rânduiala trimiterii lui de Domnul, a 
gr it poporului în acest chip : «Eu sunt cu 
voi !» zice Domnul.  

Ag. 2, 5. 2 Cor. 5, 19-20.  
14. i a de teptat Domnul duhul lui 
Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul 
lui Iuda, i duhul lui Iosua, marele preot, 
fiul lui Iosedec, i duhul poporului care 
mai r sese, i au venit i au început 
lucrul templului Domnului Savaot, 
Dumnezeul lor,  
15. În ziua a dou zeci i patra a lunii a 
asea, în anul al doilea al regelui Darius.  

CAP. 2 
Proorocie despre rezidirea templului al 
doilea i str lucirea lui. 
1.  În  ziua  a  dou zeci  i  una  a  lunii  a  
aptea, fost-a cuvântul Domnului prin 

gura lui Agheu proorocul, zicând :  
Ag. 1, 1.  
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2. «Spune-i lui Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, i lui Iosua, 
marele preot, fiul lui Iosedec, i restului 
poporului astfel :  
3. Cine a mai r mas dintre voi în via i 
a v zut templul acesta în str lucirea sa 
cea dintâi, i cum este acum ? Oare nu 
este f  nici un pre  în ochii vo tri ?  

Zah. 3, 1-5.  
4. i acum, Zorobabel, înt re te-te, zice 
Domnul ; înt re te-te Iosua, mare preot, 
fiul lui Iosedec ; întreg popor rii, fii plin 
de curaj, zice Domnul, c ci Eu sunt cu 
voi, zice Domnul Savaot.  

1 Ezd. 3, 12.  
5. «Acesta este leg mântul pe care l-am 
încheiat cu voi, când v-am scos din ara 
Egiptului, i Duhul Meu r mâne în 
mijlocul vostru ! Nu v  teme i !»  

Ag. 1, 13.  
6. C ci a a zice Domnul Savaot : «Peste 
pu in  vreme, Eu voi cutremura cerul i 

mântul, marea i uscatul ;  
7. Voi zgudui toate popoarele i toate 
neamurile vor veni cu lucruri de pre i 
voi umple de slav  templul acesta, zice 
Domnul Savaot.  

Is. 66, 19. Mat. 21, 23. Ioan 12, 21. Evr. 12, 26.  
8. Al Meu este argintul, al Meu este 
aurul», zice Domnul Savaot.  
9. « i slava acestui templu de pe urm  va 
fi mai mare decât a celui dintâi», zice 
Domnul Savaot, « i în locul acesta voi 

lui pacea», zice Domnul Savaot.  
Evr. 3, 3.  

10. În ziua a dou zeci i patra a lunii a 
noua, în anul al doilea al lui Darius, a fost 
cuvântul Domnului prin gura lui Agheu 
proorocul, zicând :  

Ag. 1, 8.  
11. «A a zice Domnul Savaot : Cere, 
deci, preo ilor o hot râre la aceasta :  
12. Dac  cineva ia carne sfin it  în poala 
hainei lui i se atinge cu poala de pâine 
sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn 
i de orice mâncare, oare se vor sfin i 

acelea ?» i au r spuns preo ii i au zis : 
«Nu !»  

Lev 10, 10. Deut. 17, 11. Mal. 2, 7.  
13. i a zis Agheu : «Dac  cineva 
spurcat, prin atingerea de un mort, se 
atinge de vreunul din lucrurile acestea, 
oare ele se spurc  ?» i au r spuns preo ii 
i au zis : «Se spurc  !»  

Num. 19, 11.  
14. i a r spuns Agheu i a zis : «A a 
este poporul acesta i a a este neamul 
acesta înaintea Mea, zice Domnul i tot 

a este i cu lucrul mâinilor lor : tot ceea 
ce ei aduc jertf  este spurcat.  

Lev 5, 2; 11, 24.  
15. i acum lua i aminte la cele din ziua 
de azi i la cele mai dinainte, când înc  
nu  se  pusese  piatr  pe  piatr  în  templul  
acesta al Domnului !  
16. Aduce i-v  aminte când voi venea i la 
o gr mad  de dou zeci de m suri, i nu 
erau decât zece, i la teasc ca s  scoate i 
cincizeci de m suri i nu g sea i decât 
dou zeci.  
17. C ci am b tut cu rugin i cu m lur  
i cu grindin  toat  munca mâinilor 

voastre, dar voi nu v-a i întors c tre 
Mine», zice Domnul.  

Deut. 28, 38. Am. 4, 9. Mih. 6, 15.  
18. Cerceta i cu mintea cele ce s-au 
întâmplat de azi i mai în urm , din ziua a 
dou zeci i patra a lunii a noua, ziua în 
care s-a pus temelia templului Domnului 
! i fi i cu b gare de seam  !  

Am. 4, 9.  
19. S mân a nu se afl  oare în hambare ? 
Via, smochinul, rodiile i m slinul n-au 
mai rodit. Dar începând din ziua aceasta 
voi da binecuvântarea Mea !»  

Zah. 8, 13.  
20. i a fost cuvântul Domnului a doua 
oar  c tre Agheu, în ziua a dou zeci i 
patra a lunii, zicând :  
21. «Spune lui Zorobabel, cârmuitorul lui 
Iuda : Eu voi cutremura cerul i p mântul 
;  
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Mat. 24, 7.  
22. Voi r sturna tronurile regatelor i voi 
nimici puterea regilor neamurilor i voi 
trânti la p mânt carele i pe r zboinicii 
din ele, iar caii i c re ii se vor pr bu i 
unul pe altul în ascu ul sabiei».  

Iez. 38, 21. Apoc. 19, 21.  

23. «În ziua aceea», zice Domnul Savaot, 
«te voi lua pe tine, Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, slug  a Mea i te voi avea ca un 
inel cu pecete, c ci pe tine te-am ales», 
zice Domnul Savaot.  

Sir. 49, 13.  
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ZAHARIA 
 

CAP. 1 
Îndemn spre poc in i fric  de 
Dumnezeu. Cele dou  vedenii. 
1. În luna a opta, în anul al doilea al lui 
Darius, fost-a cuvântul Domnului c tre 
proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul 
lui Ido, zicând :  

1 Ezd. 4, 24; 5, 1. Ag. 1, 1.  
2. «Domnul S-a mâniat mult împotriva 

rin ilor vo tri !»  
3. i spune-le celor r ma i din popor : 
«A a zice Domnul Savaot : Întoarce i-v  

tre Mine», zice Domnul Savaot, « i 
atunci M  voi întoarce i Eu c tre voi», 
zice Domnul Savaot.  

Is. 31, 6; 45, 22. Ier. 3, 12. Ioil 2, 12.  
4. «Nu fi i ca p rin ii vo tri, c rora le-au 
propov duit proorocii de mai înainte, 
strigând  :  A a  zice  Domnul  Savaot  :  
Întoarce i-v  din c ile voastre cele rele i 
de la faptele voastre cele rele ! Dar ei n-
au ascultat i nu au voit s  ia aminte la 
Mine», zice Domnul.  

2 Paral. 36, 16. Ier. 3, 12; 18, 10. Iez. 18, 30; 33, 11. Os. 
14, 2. Ioil 2, 12. Zah. 7, 11. Mal. 3, 7.  

5. «Unde sunt p rin ii vo tri ? i oare 
profe ii tr iesc ei înc  ?  

Is. 47, 6. 1 Cor. 10, 5.  
6. Dar cuvintele Mele i poruncile Mele 
pe care le-am dat slujitorilor Mei 
prooroci ca s  le vesteasc  n-au ajuns ele 
la p rin ii vo tri ? Domnul S-a mâniat 
mult împotriva p rin ilor vo tri, încât ei 
s-au  poc it  i  au  m rturisit  :  Domnul  
Savaot ne-a r spl tit nou  dup  c ile i 
dup  faptele noastre, a a cum hot râse s  
fac ».  
7. În ziua a dou zeci i patra din luna a 
doua, care se cheam ebat, în anul al 
doilea al lui Darius, a fost cuvântul 
Domnului c tre proorocul Zaharia, fiul 
lui Berechia, fiul lui Ido, zicând :  

8. «Am avut o vedenie în timpul nop ii, i 
iat  un om c lare pe un cal ro u ; i st tea 
între mir i, într-un loc umbros, i în urma 
lui cai roibi, murgi i albi.  

Zah. 6, 3. Apoc. 6, 4; 19, 11.  
9. i am zis : «Cine sunt ace tia, domnul 
meu ?» i mira r spuns atunci îngerul 
oare gr ia cu mine : «Î i voi ar ta acum 
cine sunt ace tia».  

Zah. 4, 1.  
10. i omul care st tea între mir i a 

spuns  :  «Ace tia  sunt  solii  pe  care  i-a  
trimis Domnul ca s  cutreiere p mântul 
!»  
11.  i  ei  au  r spuns  c tre  îngerul  
Domnului  care  st tea  între  mir i  i  au  
gr it : «Am cutreierat p mântul i iat  tot 

mântul este locuit i lini tit !»  
12. i a r spuns îngerul Domnului i a zis 
: «Doamne Savaot, pân  când vei întârzia 

 ar i mil  Ierusalimului i cet ilor lui 
Iuda, pe care le faci s  simt  mânia Ta de 
aptezeci de ani ?»  

Ier. 25, 11-12.  
13. i îngerului care vorbea cu mine, 
Domnul i-a r spuns cu cuvinte de 
mângâiere.  
14. i a gr it c tre mine îngerul care 
vorbea cu mine : «Veste te aceasta : 
«A a zice Domnul Savaot : Sunt plin de 
zel fa  de Ierusalim i fa  de Sion ;  

Zah. 8, 2.  
15. Dar este puternic  mânia Mea 
împotriva neamurilor trufa e ! C ci Eu 

 înt râtasem doar pu in, dar ele s-au 
înver unat în rele».  
16. Pentru aceasta, a a zice Domnul : 
«M  întorc iar i c tre Ierusalim cu 
milostivire ; templul Meu va fi zidit în 
el», zice Domnul Savaot, « i funia de 

surat se va întinde peste Ierusalim !»  
Ier. 30, 10. Zah. 4, 9-10.  
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17. i veste te înc i aceasta : «A a zice 
Domnul Savaot : Înc  o dat  cet ile 
Mele vor avea bel ug de bunuri, iar 
Domnul Î i va rev rsa din nou îndurarea 
Sa peste Sion i va alege iar i 
Ierusalimul».  

Zah. 2, 16; 8, 3.  
CAP. 2 
Vedenia despre rezidirea Ierusalimului 
i chemarea neamurilor. 

1. i  am ridicat ochii  mei i  am privit,  i  
iat  patru coarne.  
2. Atunci am zis îngerului care gr ia cu 
mine : «Ce sunt acestea ?» i el mi-a 

spuns : «Acestea sunt coarnele care au 
împr tiat  pe  Iuda,  pe  Israel  i  
Ierusalimul».  
3. Apoi Domnul m-a f cut s  v d patru 

urari.  
4. i am întrebat : «Ce vor s  fac  ace tia 
?» i El a r spuns : «Acestea sunt 
coarnele care au risipit pe Iuda, încât 
nimeni n-a îndr znit s  ridice capul. Iar ei 
au venit ca s  doboare la p mânt coarnele 
acelor neamuri care i-au ridicat cornul 
împotriva rii lui Iuda, pentru a o risipi».  
5. i am ridicat ochii, m-am uitat i iat  
un om cu o funie de m surat în mân . i 
i-am zis : «Încotro ai pornit ?»  

Iez. 40, 3. Apoc. 21, 15.  
6.  i  el  mi-a  r spuns  :  «S  m sor  
Ierusalimul, ca s  v d care este lungimea 
i l imea lui !»  

7. i iat  c  s-a ar tat îngerul care gr ia 
cu mine i alt înger a ie it în întâmpinarea 
lui.  

Sof. 3, 17.  
8. i i-a gr it, zicând : «Alearg i spune 
tân rului acestuia : Ierusalimul va fi 
locuit ca un ora  deschis, atât de mare va 
fi mul imea de oameni i de dobitoace 
în untrul lui.  

Is. 60, 11. Rom. 8, 31. Apoc. 21, 24.  

9. i Eu voi fi pentru el un zid de foc de 
jur împrejurul lui», zice Domnul, « i voi 
fi slava lui în mijlocul lui».  

Ps. 45, 5. Zah. 9, 8.  
10. «Scula i, scula i i fugi i din ara de la 
miaz noapte», zice Domnul, «c  v-am 
împr tiat în cele patru vânturi ale cerului 
;  

Is. 48, 20; 52, 11. Ier. 51, 45. Apoc. 18, 4.  
11. Fugi, Sioane, i te izb ve te, tu care 
locuie ti la fiica Babilonului.  

Apoc. 18, 4.  
12. C ci a a zice Domnul Savaot : 
«Pentru slava Sa, El m-a trimis la 
neamurile care v-au jefuit pe voi ; c ci 
cel care se atinge de voi se atinge de 
lumina ochiului Lui !  

Deut. 32, 10. Ps. 16, 8. Zah. 3, 2.  
13. C ci iat  c  Eu rotesc mâna Mea 
peste ei i ei vor fi prad  pentru cei care 
au fost robii lor, ca s  v  da i seama c  
Domnul Savaot m-a trimis.  
14. Bucur -te i te vesele te, fiica 
Sionului, c ci iat  Eu vin s  locuiesc în 
mijlocul t u», zice Domnul.  

Is. 12, 6. Iez. 37, 27-28. Ioan 14, 23.  
15. « i multe neamuri se vor alipi de 
Domnul în ziua aceea i Îmi vor fi Mie 
popor i voi locui în mijlocul t u, ca s  
tii c  Domnul Savaot m-a trimis la tine.  

Is. 11, 10. Sof. 2, 11.  
16. i va lua Domnul ca mo tenire a Sa 
pe Iuda, în ara cea sfânt , i va alege 
înc  o dat  Ierusalimul.  

Mih. 7, 14. Zah. 1, 17; 3, 2.  
17. S  tac  tot trupul înaintea Domnului, 

ci El S-a ridicat din loca ul S u cel 
sfânt».  

Avac. 2, 20. Sof. 1, 7.  
CAP. 3 
Vedenie. Marele preot Iosua. 
Schimbarea ve mintelor rele în bune i 

duin a r scump rii. 
1. i mi-a ar tat pe Iosua, marele preot, 
stând înaintea îngerului Domnului, i pe 
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Satana, stând la dreapta lui ca s -l 
învinuiasc .  
1 Ezd. 2, 2. Iov 33, 23. Ag. 1, 1. Sir. 49, 14. Apoc. 12, 10.  
2. i a zis Domnul c tre Satana : «Ceart -
te pe tine Domnul, diavole, ceart -te pe 
tine Domnul, Cel care a ales Ierusalimul ! 
Acesta nu este el, oare, un t ciune scos 
din foc ?»  

Am. 4, 11. Zah. 1, 16; 2, 12. Iuda 1, 9.  
3. i era Iosua îmbr cat în ve minte 
murdare i st tea înaintea îngerului.  
4. i a r spuns i a zis celor care st teau 
înaintea lui : «Dezbr ca i-l de ve mintele 
cele murdare !» i i-a zis lui : «Iat i-am 
iertat f delegile i te-am îmbr cat cu 
ve mânt de pr znuire !»  

Is. 27, 9.  
5. i a mai zis : «Pune i mitr  curat  pe 
capul lui !» i ei i-au pus mitr  curat  pe 
cap i l-au înve mântat, iar îngerul 
Domnului sta de fa .  
6. i îngerul Domnului i-a hot rât lui 
Iosua astfel :  
7. «A a zice Domnul Savaot : Dac  vei 
umbla în c ile Mele i de vei p zi 
poruncile Mele, atunci tu vei cârmui casa 
Mea i vei p zi cur ile Mele, i Eu î i voi 
da ie dreg torie printre slujitorii Mei de 
aici.  

Deut. 17, 12. 2 Paral. 19, 11.  
8.  Ascult  deci,  Iosua,  mare  preot,  tu  i  
cei împreun  cu tine care stau înaintea ta 
; c ci ei sunt oameni de prezicere. Iat  Eu 
aduc pe Servul Meu Odrasl .  

Is. 4, 2; 11, 1. Ier. 23, 5. Zah. 6, 12. Luc. 1, 78.  
9. Iat  piatra pe care am pus-o înaintea 
lui  Iosua  ;  pe  aceast  piatr  sunt  apte  
ochi : iat  c  Eu voi s pa sculptura ei», 
zice Domnul Savaot, « i într-o singur  zi 
voi îndep rta nedreptatea din ara aceasta.  

Dan. 9, 24. Mat. 21, 42. Apoc. 5, 6.  
10. În ziua aceea», zice Domnul Savaot, 
«fiecare din voi va pofti pe aproapele s u 
sub vi a i sub smochinul s u».  

Mih. 4, 4.  
CAP. 4 

Vedenia sfe nicului de aur, a ramurilor 
de m slin i a rezidirii templului. 
1. i s-a întors îngerul care gr ia cu mine 
i  m-a  de teptat,  ca  pe  un  om  pe  care  îl  

treze ti din somn.  
Zah. 1, 9.  

2. i mi-a zis : «Ce vezi ?» i am zis : 
«Iat  v d un candelabru cu totul de aur, 
cu apte candele, iar deasupra 
candelabrului este un vas cu untdelemn 
din care pornesc apte evi c tre cele 
apte candele ;  

Ie . 25, 31-34. Ier. 1, 11. Am. 7, 8. Apoc. 1, 12.  
3.  Iar  al turi,  doi  m slini,  unul  de-a  
dreapta vasului cu untdelemn i altul de-a 
stânga».  

Apoc. 11, 4.  
4. i am întrebat i am zis c tre îngerul 
care vorbea cu mine : «Ce sunt astea, 
domnul meu ?»  
5. i mi-a r spuns îngerul care gr ia cu 
mine  i  mi-a  zis  :  «Oare  nu  tii  ce  sunt  
toate acestea ?» i  am zis :  «Nu, domnul 
meu !»  
6. i mi-a vorbit iar i a zis : «Acesta este 
cuvântul Domnului c tre Zorobabel : Nu 
prin putere, nici prin t rie, ci prin Duhul 
Meu» - zice Domnul Savaot.  

Is. 34, 16. Luc. 4, 18. Ioan 2, 15.  
7.  «Ce  e ti  tu,  munte  înalt  ?  Înaintea  lui  
Zorobabel devii o câmpie. i el va 
smulge piatra din vârf în strig tele 
mul imii : «Har, har, peste ea !»  

1 Ezd. 5, 2. Ps. 121, 7. Is. 2, 14; 49, 11. Marc. 11, 9.  
8. i a fost cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

9. «Mâinile lui Zorobabel au pus temelia 
acestui templu i tot mâinile lui îl vor 
termina,  i  tu  vei  ti  c  Domnul  Savaot  
m-a trimis la voi.  

1 Ezd. 5, 2. Ag. 2, 21.  
10. C ci cine a dispre uit vremea acestor 
începuturi mici ? Ei se vor bucura v zând 
cump na zidarului în mâna lui Zorobabel. 
Iar aceste apte (candele) sunt ochii 
Domnului care cutreier  tot p mântul».  
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1 Ezd. 5, 5. Iov 38, 6. Zah. 1, 16. Apoc. 4, 5; 5, 6.  
11. i mi-am luat îndemnul i am zis 

tre el : «Ce înseamn  ace ti m slini 
unul  de-a  dreapta  i  altul  de-a  stânga  
candelabrului ?»  

Apoc. 11, 4.  
12.  i  l-am întrebat  i  a  doua oar  :  «Ce 
înseamn  cele dou  crengi de m slin, 
care sunt lâng  cele dou evi de aur prin 
care se las  în jos untdelemnul ?»  
13. i mi-a gr it, zicând : «Oare nu tii ce 
înseamn  acestea ?» i am r spuns : «Nu, 
domnul meu».  
14. i m-a l murit : «Ace tia sunt cei doi 
fii un i, care stau înaintea Domnului a tot 

mântul».  
Dan. 7, 10. Zah. 6, 5. Apoc. 11, 4.  

CAP. 5 
Vedenia cu sulul zbur tor, discul de 
plumb i cu dou  femei înaripate. 
1. i iar i am ridicat ochii i am privit i 
iat  un sul de carte care se în a în zbor.  
2. i a gr it c tre mine, zicând : «Ce vezi 
tu  ?»  i  am  zis  :  «V d  un  sul  de  carte  
care zboar , lung de dou zeci de co i i 
lat de zece».  
3.  i  el  mi-a  tâlcuit  :  «Acesta  este  
blestemul care se r spânde te peste fa a a 
tot p mântul, c ci orice fur va fi nimicit 
de aici i orice am care jur  strâmb va fi 
pierdut.  
4. I-am dat drumul», zice Domnul 
Savaot, « i se va duce în casa furului i în 
casa celui care jur  strâmb pe numele 
Meu i va r mâne în ea i va nimici 
lemnele i pietrele ei».  
5. i îngerul care gr ia cu mine a ie it la 
iveal i mi-a zis : «Ridic  ochii t i i 
vezi : Ce este ar tarea aceasta ?»  
6. Atunci am gr it : «Ce este aceasta ?» 

i el mi-a r spuns : «Este efa care iese la 
iveal ». i a spus mai departe : «În ea se 
afl  f delegea a tot p mântul !»  

Am. 8, 5. Mih. 6, 11.  

7. i iat  c  s-a ridicat un disc de plumb, 
iar o femeie st tea în mijlocul efei.  
8. i el a tâlcuit : «Aceasta este 

delegea !» i el a aruncat-o în ef i a 
sturnat lespedea de plumb deasupra ei.  

9. i am ridicat ochii mei i am privit i 
iat  c  au ie it dou  femei. i vântul 

tea în aripile lor, iar aripile lor erau ca 
de barz . i ele au ridicat efa între 

mânt i cer.  
10. i am zis c tre îngerul oare gr ia cu 
mine : «Încotro duc ele efa ?»  
11. Atunci el mi-a r spuns : «Ele merg 

-i zideasc  o cas  în p mântul inear i 
Acad i s  o a eze acolo la locul ei».  

Fac. 10, 10.  
CAP. 6 
Vedenia cu cele patru care ie ind din 
mun i ; încununarea marelui preot. 
1.  i  am ridicat  iar i  ochii  mei  i  m-am 
uitat. i iat  c  ie eau patru care dintre 
doi mun i i mun ii erau de aram .  
2. La carul cel dintâi erau înh ma i cai 
ro ii, iar la carul cel de-al doilea erau 
înh ma i cai negri.  

Zah. 1, 8. Apoc. 6, 4-5.  
3. La cel de-al treilea car erau înh ma i 
cai albi, iar la cel de-al patrulea, cai 

i, puternici.  
Zah. 1, 8. Apoc. 6, 2.  

4. i mi-am luat îndemnul i am zis c tre 
îngerul care gr ia cu mine : «Ce sunt 
acestea, domnul meu ?»  
5. Atunci mi-a r spuns îngerul i mi-a zis 
: «Acestea sunt cele patru vânturi ale 
cerului, care ies dup  ce s-au înf at 
înaintea St pânului a tot p mântul.  

Iov 1, 6. Dan. 7, 10. Evr. 1, 7.  
6.  Caii  ro ii  înainteaz  spre  ara  de  la  

rit ; cei negri înainteaz  spre ara de 
la miaz noapte ; cei albi înainteaz  spre 
ara de la apus, i cei b i înainteaz  

spre ara de la miaz zi.  
7. Puternici, ei înaintau ner bd tori s  
str bat  p mântul. El le-a zis : «Pleca i i 
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cutreiera i p mântul !» i ei au cutreierat 
mântul.  

8. i a strigat c tre mine i mi-a gr it, 
zicând : «Iat , cei ce se îndreapt  c tre 
inutul cel de miaz noapte au potolit 

Duhul Meu în ara de la miaz noapte».  
9. i a fost cuvântul Domnului c tre mine 
i mi-a zis :  

10. «Tu vei primi darurile celor întor i 
din robie, de la Heldai, Tobia i Iedaia, i 
în aceea i zi mergi în casa lui Io ia, fiul 
lui Sofonie, care a sosit din Babilon.  
11. i vei lua argint i aur i vei face o 
cunun i o vei pune pe capul lui Iosua 
marele preot, feciorul lui Io adoc.  
12.  i-i  vei  zice  lui  în  acest  chip  :  «A a  
gr ie te Domnul Savaot : Iat  un om care 
va fi chemat Odrasl  ; acesta va odr sli i 
va zidi templul Domnului.  

Is. 4, 2; 11, 1. Ier. 23, 5. Zah. 3, 8. Luc. 1, 78.  
13. i acesta va rezidi templul Domnului. 
El va purta semnele regale i va st pâni i 
va domni pe tronul lui i un preot va fi la 
dreapta  lui.  Între  ei  doi  va  fi  o  pace  
des vâr it .  

Ier. 3, 17. Iez. 43, 7. Ef. 2, 14. Evr. 3, 3.  
14. i cununa va fi pentru Heldai, Tobia 
i Iedaia i pentru Io ia, fiul lui Sofonie, 

ca aducere aminte în templul Domnului.  
15. i oameni de la mari dep rt ri vor 
veni i vor zidi la templul Domnului, i 
atunci voi ve i ti c  Domnul Savaot m-a 
trimis c tre voi. i aceasta se va 
întâmpla, dac  voi ve i asculta cu 
credincio ie de glasul Domnului 
Dumnezeului vostru !»  

Is. 49, 1; 57, 19. Ef. 2, 13.  
CAP. 7 
Dumnezeu condamn  posturile 

arnice ale Evreilor i-i sf tuie te 
spre îndreptare. 
1. i a fost, în anul al patrulea al regelui 
Darius, cuvântul Domnului c tre Zaharia 
în  ziua  a  patra  a  lunii  a  noua,  care  se  
cheam  Chislev.  

2. Casa lui Israel a trimis pe are er, 
dreg torul cel mare al o tirii regelui, cu 
oameni, ca s  câ tige milostivirea 
Domnului  
3. S  gr iasc  preo ilor din templul 
Domnului Savaot i proorocilor într-acest 
chip : «S  mai plâng eu oare în luna a 
cincea i s  m  înfrânez precum am f cut 
atâ ia ani ?»  

4 Reg. 25, 8. Zah. 8, 19.  
4. i a fost cuvântul Domnului Savaot 

tre mine i mi-a zis :  
5. «Veste te la tot poporul rii i 
preo ilor : «Dac  a i inut post i v-a i 
tânguit în luna a cincea i într-a aptea, 
vreme de aptezeci de ani, pentru Mine, 
oare, a i postit voi ?  

Is. 58, 5. Ier. 41, 1. Zah. 8, 19.  
6. i dac  mânca i i be i, oare nu sunte i 
voi aceia care mânca i i care be i ?  
7. Nu cunoa te i voi cuvintele pe care le-
a vestit Domnul prin graiul profe ilor de 
mai înainte, când Ierusalimul era locuit i 
pa nic, cu cet ile sale dimprejur, i când 
Neghebul i efela erau locuite ?»  

Is. 17, 26.  
8. i a fost cuvântul Domnului c tre 
Zaharia într-acest chip :  
9. «A a gr ie te Domnul Savaot : «Face i 
dreptate adev rat i purta i-v  fiecare cu 
bun tate i îndurare fa  de fratele s u ;  

Zah. 8, 16.  
10. Nu ap sa i pe v duv , pe orfan, pe 
str in  i  pe  cel  s rman  i  nimeni  s  nu  
pun  la cale f delegi în inima lui 
împotriva fratelui s u !»  
Ie . 22, 21-22. Lev 19, 33. Pild. 22, 22-23. Is. 1, 23. Ier. 5, 

28. Zah. 8, 19.  
11. Dar ei n-au voit s  ia aminte, ci au 
întors spatele cu înd tnicie i i-au 
astupat urechile ca s  nu aud  ;  

Is. 42, 20. Os. 4, 6. Zah. 1, 4. Evr. 3, 8.  
12. i i-au învârto at inima ca 
diamantul, ca s  nu asculte legea i 
cuvintele pe care le-a trimis Domnul 
Savaot prin Duhul Lui, prin graiul 
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proorocilor celor de alt dat . i a fost o 
mânie mare de la Domnul Savaot.  

Pild. 28, 9. Is. 1, 15; 48, 8. Ier. 5, 3.  
13. i s-a întâmplat c  dup  cum El a 
strigat i ei n-au auzit, tot a a «ei vor 
striga i Eu nu-i voi auzi», zice Domnul 
Savaot ;  

Pild. 1, 28. Is. 1, 15. Ier. 11, 11. Iez. 8, 18. Ioan 9, 31.  
14. « i îi voi împr tia printre toate 
neamurile pe care ei nu le cunosc !» i 
ara a fost pustiit  dup  aceea i n-a mai 

mas nimeni în ea, fiind pref cut ara 
cea pl cut  în pustiu.  
CAP. 8 
Binecuvântarea Ierusalimului i 
întoarcerea popoarelor c tre Domnul. 
1. i a fost cuvântul Domnului Savaot, 
zicând :  
2. «A a gr ie te Domnul Savaot : Iubesc 
Sionul cu zel mare i cu patim  aprins  îl 
doresc».  

Zah. 1, 14.  
3. A a gr ie te Domnul : «M-am întors 
cu milostivire c tre Sion i voi locui în 
mijlocul Ierusalimului ; i Ierusalimul se 
va chema cetate credincioas i muntele 
Domnului Savaot, munte sfânt».  

Ps. 47, 3. Is. 1, 26; 11, 9. Ier. 31, 23. Zah. 1, 17.  
4.  A a  zice  Domnul  Savaot  :  «B trâni  i  

trâne vor edea iar i în pie ele 
Ierusalimului, fiecare cu toiagul în mân , 
din pricina vârstei lor înaintate.  

Is. 65, 20.  
5.  i  se  vor  umple  pie ele  de  b ie i  i  de  
fete, care se vor juca în pie ele lui».  
6. A a zice Domnul Savaot : «Dac  acest 
lucru se va p rea greu de f cut înaintea 
ochilor restului acestui popor în zilele 
acelea, care va fi i înaintea ochilor Mei 
cu neputin  ?» zice Domnul Savaot.  

Fac. 18, 14. Mat. 19, 26. Luc. 1, 37.  
7. A a gr ie te Domnul Savaot : «Iat  c  
Eu voi izb vi pe poporul Meu din rile 
de la r rit i din rile de la apus.  

Is. 27, 13; 43, 5. Ier. 30, 18.  

8. i îi voi aduce înapoi i ei vor locui în 
mijlocul Ierusalimului i ei Îmi vor fi Mie 
popor, iar Eu le voi fi Dumnezeu, în 
credincio ie i în dreptate».  

Is. 51, 16. Tob. 14, 5. Evr. 8, 10. Apoc. 21, 7.  
9. A a gr ie te Domnul Savaot : «Înt ri i-

 mâinile voastre, voi care auzi i în 
zilele acestea cuvintele din gura 
proorocilor din vremea în care s-a pus 
temelia templului Domnului Savaot, ca s  
se zideasc  templul !  

1 Ezd. 5, 2. Is. 35, 5. Evr. 12, 12.  
10. C ci înainte vreme nu se r spl tea 
nici omul, nici dobitocul, i cel care intra 
i cel ce ie ea n-aveau tihn  din pricina 

du manilor, i Eu pornisem pe to i 
oamenii, unii împotriva altora ;  

Is. 3, 5. Zah. 8, 17.  
11. Dar acum nu mai sunt ca înainte 
vreme fa  de restul poporului Meu», zice 
Domnul Savaot.  
12. «Ci acum se fac sem turi în bun  
pace  !  Via  î i  va  da  rodul  ei  i  p mântul  
va da roadele lui, cerul va l sa s  pice 
rou , iar Eu voi da în st pânire, restului 
acestui popor, toate bun ile acestea.  

Lev 26, 4. Is. 55, 13. Iez. 36, 9. Am. 9, 13.  
13. i se va întâmpla c , precum a i fost 
un blestem printre neamuri, tot a a, o, 
voi, casa lui Iuda i casa lui Israel, v  voi 
izb vi pe voi, i ve i fi o binecuvântare. 
Nu v  teme i, ci înt ri i-v  mâinile !»  

Is. 61, 9. Iez. 11, 16. Sof. 3, 15. Ag. 2, 20, 23.  
14. C ci a a zice Domnul Savaot : 
«Precum M-am hot rât s  v  pedepsesc, 
când a i înt râtat mânia Mea», zice 
Domnul Savaot, « i nu Mi-a fost mil  de 
voi,  
15. Tot astfel M-am gândit i am s  fac 
bine Ierusalimului în aceste zile i casei 
lui Iuda. Nu v  teme i !»  

Is. 54, 4. Os. 6, 4.  
16. Iat  rânduielile pe care trebuie s  le 

zi i : «S  spun  omul adev rat 
aproapelui s u. Judeca i i da i hot râri 
drepte la por ile voastre ;  
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Zah. 7, 9. Ef. 4, 25.  
17. S  nu cugeta i f delege unul 
împotriva altuia i jur mântul strâmb s  
nu-l iubi i, c ci toate acestea le ur sc», 
zice Domnul.  

Zah. 7, 10.  
18. i a fost cuvântul Domnului Savaot 

tre mine zicând :  
19. «A a zice Domnul Savaot : Postul din 
luna a patra, a cincea, a aptea i a zecea 
vor fi  pentru casa lui Iuda spre veselie i  
bucurie i zile bune de s rb toare ! Dar 
iubi i adev rul i pacea !  

Zah. 7, 3-5.  
20. A a zice Domnul Savaot : « i vor 
veni înc  popoare i locuitori din cet i 
numeroase ;  
21. i locuitorii dintr-o cetate vor merge 
în cealalt , zicând : «S  mergem s  
dobândim îndurarea lui Iuda i s  c ut m 
pe Domnul Savaot !» «Merg i eu !»  

Ps. 101, 23. Is. 2, 3. Mih. 4, 2.  
22. i vor veni popoare multe i neamuri 
puternice ca s  caute pe Domnul Savaot 
în Ierusalim i s  se roage Domnului».  

Ps. 101, 16. Is. 2, 3-4; 16, 5; 51, 3-4; 52, 15; 66, 18, 20. 
Iez. 20, 40. Dan. 7, 14. Mih. 4, 2-3. Zah. 14, 16.  

23.  A a  gr ie te  Domnul  Savaot  :  « i  în  
zilele acelea zece oameni dintre limbile 
neamurilor vor apuca pe un iudeu de 
poala hainei i vor zice : Mergem i noi 
cu tine, c ci am aflat c  Dumnezeu este 
cu voi !»  

Dan. 2, 5; 7, 14. Zah. 9, 7. Apoc. 5, 9.  
CAP. 9 

duin a binefacerilor dumnezeie ti 
; proorocie despre chemarea 
neamurilor. 
1. Proorocie. Cuvântul Domnului 
împotriva rii Hadrac i c tre Damasc, 
cetatea sa, c ci Domnul are ochii S i 
asupra oamenilor i asupra tuturor 
semin iilor lui Israel ;  

Is. 7, 8. Ier. 32, 19.  

2. De asemenea i c tre Hamat, care se 
învecineaz  cu Damascul, c tre Tir i 

tre Sidon, cu toat  în elepciunea lor.  
Iez. 28, 12. Am. 6, 2.  

3.  Tirul  i-a  zidit  înt rituri  i  a  strâns  
argint ca pulberea i aur ca tina de pe 
uli e.  

Iez. 28, 4.  
4. Dar iat  c  Domnul îl va cuceri i va 
pr li în mare puterea lui i el va fi 
mistuit prin foc.  

Is. 23, 1. Iez. 26, 3-4.  
5. Ascalonul va vedea i se va 
însp imânta, Gaza va fi cuprins  de 
dureri n prasnice i Ecronul la fel, c ci 

dejdea lui s-a pr bu it. i nu va mai fi 
rege în Gaza i Ascalonul pustiu va 

mâne nelocuit.  
Is. 14, 29. Ier. 47, 1. Mih. 4, 9, 13. Sof. 2, 4.  

6. Cel de alt neam va locui în A dod ! i 
trufia filisteanului o voi nimici,  
7.  i  îi  voi  scoate  sângele  din  gur i  
urâciunile dintre din ii lui. Va fi i el un 
rest pentru Dumnezeul nostru i va fi ca o 
familie în Iuda, iar Ecronul va fi ca 
Iebusitul.  
8. i M  voi a eza ca straj  împrejurul 
Casei Mele, ca nimeni dintre cei ce vin i 
pleac i ca nici un asupritor s  nu mai 
vin  asupra ei, c ci Eu v d acum aceasta 
cu ochii Mei.  

Ps. 33, 7. Dan. 11, 20. Zah. 2, 9.  
9. Bucur -te foarte, fiica Sionului, 
vesele te-te, fiica Ierusalimului, c ci iat  
Împ ratul t u vine la tine drept i biruitor 
;  smerit  i  c lare  pe  asin,  pe  mânzul  
asinei.  
Is. 32, 1; 62, 11. Sof. 3, 14. Mat. 11, 29; 21, 5. Ioan 1, 45; 

12, 15.  
10. El va nimici carele din Efraim, caii 
din Ierusalim i arcul de r zboi va fi 
frânt. El va vesti pacea popoarelor i 
împ ia Lui se va întinde de la o mare 
pân  la cealalt  mare i de la Eufrat pân  
la marginile p mântului.  
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Ps. 2, 7-8; 71, 8; 95, 10; 96, 1. Is. 2, 4; 49, 6. Mih. 5, 4. Ef. 
2, 17.  

11. Iar pentru tine, pentru sângele 
leg mântului t u, voi da drumul robilor 

i din fântâna f  ap .  
Fac. 37, 24. Ier. 31, 33. Mat. 26, 28. 1 Cor. 11, 25. Evr. 2, 

14.  
12. La tine, fiica Sionului, se vor întoarce 
robii care a teapt . Pentru zilele 
surghiunului t u, chiar ast zi î i vestesc : 

i voi r spl ti îndoit.  
Ps. 60, 4. Is. 40, 2.  

13. C ci am întins pe Iuda ca pe un arc i 
pe Efraim îl pun s geat  pe coard . i voi 

a pe fiii t i, Sioane, împotriva fiilor 
i, Iavane (Grecia), i te voi preface în 

sabie de viteaz.  
Ps. 44, 4. Evr. 4, 12.  

14. i Domnul Se va ar ta deasupra lor i 
geata Lui va ni ca fulgerul i 

Domnul Dumnezeu va suna din trâmbi  
i va înainta în vijelia de la miaz zi.  

Ps. 18, 5; 44, 6; 67, 34. Is. 27, 13; 60, 2.  
15. Domnul Savaot îi va ocroti i ei vor 
sfâ ia i vor c lca în picioare pietrele de 
pra tie i vor bea sângele ca pe vin. i 
vor  fi  plini  ca  o  cup  de  jertf ,  ca  i  
coarnele jertfelnicului.  

1 Cor. 10, 4.  
16. i în ziua aceea îi va izb vi Domnul 
Dumnezeul lor ; ca pe o turm  va pa te 
El  pe  poporul  S u,  i  ei  vor  fi  ca  ni te  
pietre de diadem , str lucind în ara Sa.  

Is. 14, 2. Iez. 34, 12. Ioan 10, 11. Ef. 2, 20. Evr. 13, 20.  
17. Ce fericire i ce bel ug va fi atunci ! 
Grâul va veseli pe fl ii lui i vinul pe 
fecioarele lui !  

Iez. 36, 29.  
CAP. 10 

duin a întoarcerii Evreilor din 
robie i sf râmarea idolilor. 
1. Cere i de la Domnul ploaie la vreme, 
ploaie timpurie i târzie ! Domnul scoate 
fulgerele i trimite ploaie ; El d  omului 
pâinea i dobitoacelor iarba.  

Deut. 11, 14. Iov 37, 6; 38, 24. Ier. 14, 21. Ioil 2, 23.  

2. C ci terafimii rostesc cuvinte de arte, 
vr jitorii au vedenii mincinoase. i spun 
visuri am gitoare i mângâieri de arte. 
Pentru aceasta ei au plecat ca o turm i 
au fost supu i, c ci n-aveau p stor.  

Is. 8, 19. Ier. 10, 8; 23, 17, 21, 30; 50, 6. Mat. 9, 36.  
3. Ci împotriva p storilor arde mânia 
Mea i pe api îi voi pedepsi. C ci 
Domnul Savaot va cerceta turma Sa, casa 
lui Iuda, i o va face calul S u de cinste 
în vreme de r zboi.  

Mat. 25, 33.  
4. Din ea va ie i Piatra din capul 
unghiului, din ea ru ii de corturi, din ea 
arcul de r zboi, din ea vor ie i toate 

peteniile laolalt .  
5. Ei vor fi ca vitejii care calc  în picioare 
tina drumurilor în vreme de r zboi i se 
vor r zboi, c ci Domnul va fi cu ei, iar 

re ii vor fi de ru ine.  
Is. 25, 10.  

6. Eu voi înt ri casa lui Iuda i voi izb vi 
casa lui Iosif i îi voi aduce înapoi, c ci 
Îmi este mil  de ei, i vor fi ca i când nu 
i-am aruncat, c ci Eu sunt Domnul 
Dumnezeul lor i îi voi auzi.  

Sof. 3, 15.  
7. i  Efraim va fi  ca un viteaz. Inima lor 
se  va  bucura  ca  de  vin  i  copiii  lor  vor  
vedea i se vor bucura i inima lor va 
tres lta de bucurie în Domnul.  

Ioan 16, 22.  
8. i voi uiera dup  ei i îi voi strânge la 
un loc, c ci i-am r scump rat, i ei se vor 
înmul i neîncetat.  

Ps. 71, 17. Is. 5, 26. Iez. 36, 9.  
9. i îi voi împr tia printre popoare, i 
din mari dep rt ri î i vor aduce aminte de 
Mine i vor tr i acolo cu fiii lor i vor 
veni înapoi.  

Deut. 4, 27.  
10. Îi voi scoate din ara Egiptului i din 
Asiria îi voi aduna i îi voi aduce în 

mântul Galaadului i Libanului i nu va 
fi atâta loc pentru ei.  

Is. 11, 11.  
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11. i ei vor trece prin marea Egiptului, i 
el va lovi valurile m rii, i toate 
adâncurile Nilului vor fi secate. Trufia 
Asiriei va fi doborât i sceptrul 
Egiptului va fi scos.  

Ie . 14, 16.  
12.  i  în  Domnul  va  fi  puterea  lor  i  în  
numele Lui se vor l uda», zice Domnul.  

Mih. 4, 5.  
CAP. 11 
Pustiirea rii ; cei treizeci de argin i. 

storii cei r i i pedepsirea lor. 
1. Deschide, Libane, por ile tale, ca focul 

 mistuie cedrii t i !  
2. Vait -te, chiparosule, c ci a c zut 
cedrul i cei mai falnici, s-au pr bu it la 

mânt. V ita i-v , stejari ai Vasanului, 
ci a c zut p durea cea deas .  

4 Reg. 19, 23. Is. 14, 8.  
3. Se aude vaietul p storilor, c ci 
mândrele lor p uni au fost pustiite ; se 
aude r getul puilor de leu, c ci bog ia 
desi urilor Iordanului a fost pârjolit .  

Ier. 25, 34.  
4.  A a  zice  Domnul  Dumnezeul  meu  :  
«Pa te oile de junghiat».  

Mih. 7, 14. Mat. 15, 24. Rom. 8, 36.  
5. C ci cei care le cump  le junghie i 
nu au nici o vin , iar vânz torul lor zice : 
«Binecuvântat s  fie Domnul, c ci, iat , 
m-am îmbog it», i p storii lor nu le 
cru .  

Mih. 3, 3.  
6. « i Eu nu M  voi mai îndura de 
locuitorii rii», zice Domnul. «Iat  c  Eu 
voi da pe oameni, pe fiecare în mâinile 
vecinului  s u  i  ale  regelui  s u,  i  vor  
pustii ara i nu-i voi sc pa din mâinile 
lor».  

Ier. 13, 14. Iez. 5, 11.  
7. i m-am f cut cioban peste oile de 
junghiat din pricina negu torilor de oi. 

i am luat dou  toiege. Pe unul l-am 
numit «Îndurare», iar pe cel lalt 
«Leg mânt» i am început s  pasc turma.  

Iez. 34, 23. Zah. 11, 14.  

8.  i  într-o  lun  am  stârpit  pe  cei  trei  
stori, c ci sufletul Meu prinsese scârb  

de  ei  i  sufletul  lor  nu  M  mai  putea  
suferi pe Mine.  

Ier. 18, 17.  
9.  i  am  gr it  :  «Nu  v  mai  pasc  !  Cea  
care este de murit s  moar , cea de pierit 

 piar , iar oile care vor mai r mâne s  
se sfâ ie între ele !»  

Ier. 15, 2. Luc. 8, 5.  
10. Atunci am luat toiagul Meu 
«Îndurare» i l-am frânt, ca s  stric 
leg mântul pe care l-am încheiat cu toate 
popoarele.  
11. El a fost stricat în acea zi, iar 
negu torii de oi, care luau seama la Mine 
au în eles c  acesta a fost cuvântul 
Domnului.  
12. i le-am zis : «Dac  socoti i cu cale, 
da i-Mi simbria, iar dac  nu, s  nu Mi-o 
pl ti i. i Mi-au cânt rit simbria Mea 
treizeci de argin i.  

Mat. 26, 15; 27, 9. Luc. 22, 5.  
13. Atunci a gr it Domnul c tre Mine : 
«Arunc -l olarului pre ul acela scump cu 
care Eu am fost pre uit de ei». i am luat 
cei treizeci de argin i i i-am aruncat în 
vistieria templului Domnului, pentru olar.  

Mat. 27, 5, 9-10.  
14. Apoi am rupt i toiagul cel de-al 
doilea, «Leg mânt», ca s  stric fr ia 
dintre Iuda i Israel.  

Zah. 11, 7.  
15. i a zis Domnul c tre mine : «Ia 
lucrurile unui p stor nebun ;  
16. C ci, iat , Eu voi ridica un p stor 
nebun în aceast ar  care nu va umbla 
dup  oaia cea pierdut i care nu va c uta 
pe cea r cit i pe cea r nit  nu o va 
vindeca i nu va hr ni pe cea s toas , 
ci va mânca pe cea gras i îi va smulge 
unghiile.  

Is. 42, 3; 62, 11. Iez. 34, 3. Os. 4, 8. Ioan 10, 12.  
17. Vai de ciobanul r u, care las  turma 
în p sire ! Sabia s  loveasc  bra ul lui 
i ochiul lui cel drept ! Bra ul lui s  se 
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usuce cu totul, iar ochiul s  r mân  orb 
de tot !»  

Ier. 23, 1. Iez. 34, 2. Ioan 10, 12.  
CAP. 12 

duin e pentru cei din Ierusalim. 
Duhul Domnului peste casa lui David i 
pedepsirea neamurilor vr jma e. 
1. Proorocie. Cuvântul Domnului asupra 
lui Israel. A a gr ie te Domnul, Care 
întinde cerurile ca un cort, Care pune 
temelie p mântului i Care zide te duhul 
omului în untrul s u :  

Ps. 101, 26; 103, 2-3. Is. 40, 22; 42, 5. Evr. 12, 9.  
2. «Iat , voi face din Ierusalim cup  de 
ame ire pentru toate popoarele din jur ; 
tot a a va fi i pentru Iuda, când 
Ierusalimul va fi împresurat.  

Is. 51, 17, 22.  
3. i în ziua aceea voi preface Ierusalimul 
în piatr  de povar  pentru toate 
popoarele. To i care o vor ridica se vor 

ni grav i se vor aduna împotriva lui 
toate neamurile p mântului.  

Mat. 10, 22. Luc. 20, 18.  
4. În ziua aceea», zice Domnul, «voi lovi 
to i caii cu spaim i pe c re i cu 
nebunie ; i voi deschide ochii Mei 
asupra lui Iuda i pe to i capii popoarelor 
îi voi lovi cu orbire.  

Deut. 11, 12. 3 Reg. 8, 29. Ps. 33, 15-16. Mat. 21, 44.  
5. i vor gr i în inima lor c peteniile lui 
Iuda : «Puterea pentru locuitorii 
Ierusalimului este în Domnul Savaot, 
Dumnezeul lor !»  
6. În ziua aceea voi face pe conduc torii 
lui Iuda ca un vas cu jeratic în mijlocul 
lemnelor i o tor  aprins  într-un stog de 
snopi  ;  i  ei  vor  mistui,  la  dreapta  i  la  
stânga, toate popoarele dimprejur, i 
Ierusalimul va fi locuit i mai departe pe 
locul lui, în Ierusalim.  
7. i Domnul va izb vi mai întâi corturile 
lui Iuda, ca semin ia casei lui David i 
trufia locuitorilor Ierusalimului s  nu se 
ridice deasupra lui Iuda.  

Am. 9, 11.  

8. În ziua aceea Domnul va întinde 
ocrotirea Sa asupra celor ce locuiesc în 
Ierusalim, încât cel mai slab între ei s  fie 
ca David, i casa lui David s  fie ca 
Însu i Dumnezeu, ca îngerul Domnului 
care merge în fruntea lor.  

Is. 40, 31. Luc. 1, 69. 2 Cor. 5, 20.  
9. i în ziua aceea M  voi sârgui s  pierd 
toate neamurile care vor veni împotriva 
Ierusalimului.  
10. Atunci voi v rsa peste casa lui David 
i peste locuitorii Ierusalimului duh de 

milostivire i de rug ciune, i î i vor 
inti privirile înspre Mine, pe Care ei L-

au str puns i vor face plângere asupra 
Lui, cum se face pentru un fiu unul 

scut i-L vor jeli ca pe cel întâi n scut.  
Deut. 28, 66. Iez. 39, 29. Am. 8, 10. Ioil 3, 1. Mat. 24, 30. 

Ioan 7, 39; 19, 37. Fapt. 2, 17-18; 26, 23. Apoc. 1, 7.  
11. În ziua aceea, va fi plângere mare în 
Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-
Rimon, în câmpia Meghidonului.  

2 Paral. 35, 22.  
12. ara se va tângui, fiecare familie 
deosebit : familia casei lui David deosebit 
i femeile ei deosebit ; familia casei lui 

Natan deosebit i femeile ei deosebit ;  
13. Familia casei lui Levi deosebit i 
femeile ei deosebit ; familia lui imei 
deosebit i femeile ei deosebit ;  

Luc. 3, 30-31.  
14. Toate familiile care r mân, fiecare 
pentru sine i femeile lor pentru sine.  
CAP. 13 
Izvorul cur irii, pedeapsa proorocilor 
mincino i ; proorocie mesianic . 
1. În vremea aceea va fi un izvor cu ap  
curg toare pentru casa lui David i pentru 
locuitorii Ierusalimului, pentru cur irea 
de p cat i de orice alt  întinare.  

Iez. 36, 25; 47, 1. Ioil 4, 18. Fapt. 10, 43.  
2. i în ziua aceea», zice Domnul Savaot, 
«voi stârpi din ar  numele idolilor, ca 
nimeni s  nu-i mai pomeneasc  ; de 
asemenea voi da afar  din ar  pe 
proorocii lor i duhul cel spurcat.  
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Iez. 30, 13. Os. 2, 19. Mih. 5, 12. Sof. 2, 11. Tob. 14, 6.  
3. i dac  va mai profe i cineva, vor zice 

tre el tat l s u i mama sa, care l-au 
scut : «Tu nu vei tr i, c ci ai gr it 

minciun  în numele Domnului !» i 
atunci tat l s u i mama sa îl vor 
str punge în clipa când va prooroci.  

Deut. 13, 5; 18, 20. Ier. 14, 15. Mat. 10, 37.  
4. i în ziua aceea se vor ru ina proorocii, 
fiecare de vedenia lui, când va gr i ca un 
prooroc, i nu se vor mai îmbr ca cu 
mantie de p r ca s  spun  minciuni.  

4 Reg. 1, 8. Iez. 13, 9. Mih. 3, 6-7. Mat. 3, 4.  
5. i fiecare va zice : «Nu sunt prooroc, 
ci plugar, c ci cu plug ria m-am 
îndeletnicit din tinere ile mele».  
6. i dac  va fi întrebat : «De unde ai 

nile acestea la mâini ?» El va r spunde 
: «Am fost lovit în casa prietenilor mei !»  
7. Sabie, de teapt -te împotriva 

storului Meu, împotriva tovar ului 
Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate 

storul i se vor risipi oile, i Îmi voi 
întoarce mâna Mea împotriva celor mici.  

Mat. 26, 31. Marc. 14, 27. Ioan 16, 32. 1 Cor. 15, 3.  
8. i în toat ara», zice Domnul, «dou  
treimi vor pieri, i vor muri, iar cealalt  
treime va fi l sat  acolo.  

Luc. 8, 5.  
9. Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc ; 
îi voi cur i ca pe argint i îi voi încerca 
cum se încearc  aurul. Ei vor chema 
numele  Meu  i  Eu  îi  voi  asculta  ;  i  Eu  
voi zice : «Acesta este poporul Meu», i 
el va r spunde : «Domnul este 
Dumnezeul meu !»  
Ps. 49, 15; 90, 15. Is. 48, 10. Iez. 12, 16; 22, 22. 1 Petr. 1, 

6-7. 1 Cor. 3, 15.  
CAP. 14 
Proorocii asupra Ierusalimului : apele 
vii, pedepsirea vr jma ilor i 
întoarcerea neamurilor c tre Domnul. 
1. Iat  c  vine ziua Domnului, când se 
vor împ i pr zile tale în mijlocul t u.  

Luc. 21, 22.  

2. i voi aduna toate neamurile pentru 
zboi împotriva Ierusalimului, i cetatea 

va fi luat , casele vor fi jefuite i femeile 
necinstite. Atunci jum tate din cetate va 
fi dus  în robie, iar restul poporului Meu 
nu va fi stârpit din cetate.  

Is. 13, 16. Zah. 12, 3.  
3. Atunci Domnul va ie i la lupt i se va 

zboi împotriva acestor popoare, ca în 
vreme de lupt , ca în vreme de r zboi.  
4. i în vremea aceea se vor sprijini 
picioarele Lui pe Muntele M slinilor, 
care este în fa a Ierusalimului, la r rit ; 
iar Muntele M slinilor se va cr pa în 
dou  de la r rit la apus i se va face o 
vale foarte mare i jum tate din munte se 
va da înapoi c tre miaz noapte i cealalt  
jum tate c tre miaz zi.  

Is. 42, 13. Fapt. 1, 12.  
5. i voi ve i alerga prin valea mun ilor 
Mei, c ci valea mun ilor se va întinde 
pân  la locul unde Eu voi da izb vire. i 
ve i alerga cum a i alergat de frica 
cutremurului, în vremea domniei lui 
Ozia, regele lui Iuda. Atunci va veni 
Domnul Dumnezeul meu i to i sfin ii 
împreun  cu El.  

2 Paral. 26, 1. Am. 1, 1. Mat. 16, 27; 21, 1; 25, 31.  
6.  În  vremea  aceea  nu  va  mai  fi  lumin ,  
ci frig i ger.  

Mat. 24, 20.  
7. Va fi o zi deosebit  pe care Domnul 
singur  o  tie  ;  nu  va  fi  nici  zi  i  nici  
noapte, ci în vremea serii va fi lumin .  

Is. 60, 20. Mat. 24, 36. Apoc. 21, 23, 25; 22, 5.  
8. Iar în ziua aceea vor izvorî din 
Ierusalim ape vii : jum tate se vor 
îndrepta c tre marea cea de la r rit, iar 
cealalt  jum tate c tre marea cea de la 
apus. i a a va fi i vara i iarna.  

Iez. 47, 1, 8. Ioil 4, 18. Ioan 4, 10. Apoc. 22, 1.  
9. i va fi Domnul Împ rat peste tot 

mântul ; în vremea aceea va fi Domnul 
unul singur i tot a a i numele S u unul 
singur.  

Ps. 46, 2. Is. 52, 7. Ier. 23, 5. Mih. 4, 5. 1 Cor. 8, 6.  
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10. ara întreag  va fi pref cut  în 
câmpie de la Gheba i pân  la Rimon, 
spre miaz zi de Ierusalim. i Ierusalimul 
va fi în at i va fi locuit pe locul unde se 
afl  el, de la poarta lui Veniamin i pân  
la locul por ii dintâi, adic  pân  la poarta 
din col , i de la turnul lui Hananeel pân  
la teascurile regelui.  

Neem. 3, 6, 23. Ier. 31, 38. Zah. 8, 21-22.  
11.  i  vor  locui  în  el,  i  nu  va  mai  fi  
acolo blestem, ci Ierusalimul va fi locuit 
în siguran .  

Is. 33, 20. Rom. 8, 15. Apoc. 22, 3.  
12. Dar iat  care va fi pr dul cu care 
Domnul va lovi toate popoarele care s-au 

zboit cu Ierusalimul : trupul 
du manului va putrezi stând în picioare, 
ochii în orbitele lor i limba în gur .  

Is. 66, 24. Luc. 16, 24.  
13. În ziua aceea va fi de la Domnul mare 
spaim  printre ei i fiecare va apuca de 
mân  pe aproapele s u i î i vor ridica 
mâna unii împotriva altora.  

Is. 3, 6.  
14. i Iuda va lupta împotriva 
Ierusalimului, i bog iile tuturor 
neamurilor din jur, aur, argint i ve minte 

 num r vor fi strânse la un loc.  
15. i la fel cu acest pr d va fi 
pr dul care va lovi calul, catârul, 

mila, asinul i toate dobitoacele care 
vor fi în acele tabere.  

Zah. 14, 12.  
16.  i  to i  cei  care  vor  fi  r mas  cu  via  
dintre neamurile acelea care veniser  s  

lupte împotriva Ierusalimului se vor sui 
în fiecare an s  se închine Împ ratului, 
Domnul Savaot, i s  pr znuiasc  

rb toarea corturilor.  
Is. 2, 3. Iez. 20, 40. Sof. 2, 11. Zah. 8, 22.  

17. Iar cele din neamurile p mântului 
care  nu  se  vor  sui  s  se  închine  în  
Ierusalim, Împ ratului, Domnul Savaot, 
nu vor avea parte de ploaie.  

Is. 5, 6; 60, 12. Apoc. 11, 6.  
18. i dac  neamul Egiptului nu se va sui 
i nu va veni, nu numai c  ei nu vor avea 

parte de ploaie, ci va veni peste ei 
pr dul cu care Domnul va lovi 
neamurile care nu se vor sui s  
pr znuiasc  s rb toarea corturilor.  

Is. 5, 6.  
19.  Aceasta  va  fi  pedeapsa  Egiptului  i  
pedeapsa tuturor neamurilor care nu se 
vor sui în Ierusalim s  pr znuiasc  

rb toarea corturilor.  
20. În ziua aceea va fi (scris) pe clopo eii 
cailor : «Sfânt lui Dumnezeu !» i vor fi 

ld rile în templul Domnului ca 
strapele înaintea jertfelnicului.  

3 Reg. 7, 38.  
21.  i  orice  c ldare  din  Ierusalim  i  din  
Iuda va fi sfânt  Domnului Savaot. i vor 
veni to i cei ce vor s  jertfeasc i le vor 
lua i vor fierbe carne i nu va mai fi nici 
un  negu tor,  în  ziua  aceea,  în  templul  
Domnului Savaot.  

Is. 35, 8. Ioil 4, 17. Apoc. 21, 27; 22, 15. 

 
 



pag. 1164/1780 

MALEAHI 
 

CAP. 1 
Mustrarea lui Israel. Jertfele curate i 
cinstirea numelui Domnului între 
neamuri. 
1. Proorocie. Cuvântul Domnului c tre 
Israel prin graiul lui Maleahi.  
2. «Iubitu-v-am pe voi», zice Domnul, 
«dar voi a i zis : «Cum ne-ai iubit Tu ?» 
Oare Isav nu este fratele lui Iacov ?» zice 
Domnul, « i am iubit numai pe Iacov,  

Fac. 25, 23. Rom. 9, 13.  
3.  i  pe  Isav  l-am  urât  i  am  pref cut  
mun ii lui în pustiu i mo tenirea lui am 
dat-o acalilor pustiului.  

Is. 13, 22. Ier. 9, 11. Iez. 35, 9.  
4.  i  dac  zice  Edomul  :  «Noi  am  fost  
zdrobi i, dar vom zidi iar i ruinele 
noastre !...», a a gr ie te Domnul Savaot 
: «S  zideasc  ei, dar Eu voi d râma. i 
ei vor fi numi i : « ara f delegii» i 
«Poporul împotriva c ruia Domnul S-a 
mâniat pentru totdeauna».  

Is. 9, 9. Ier. 45, 4. 1 Mac. 5, 3.  
5. i ochii vo tri vor vedea i voi ve i 
spune : «M rit este Domnul dincolo de 
hotarele lui Israel !»  
6. Feciorul cinste te pe tat l s u i sluga 
se teme de st pânul s u ; i dac  Eu sunt 

rinte, unde este cinstea ce trebuie s -
Mi da i ? i dac  sunt St pân, unde este 
teama de Mine ?, zice Domnul Savaot 

tre voi, preo ilor, care def ima i 
numele Meu. Dar voi r spunde i : «Cu ce 
am dispre uit numele T u ?»  

Ie . 20, 12.  
7. Voi aduce i jertf  pe altarele Mele 
pâine spurcat . i mai zice i : «Cu ce Te-
am necinstit ?» - Fiindc  a i zis : «Masa 
Domnului este de ocar  !»  

Deut. 15, 21. Mal. 1, 12.  
8. i când aduce i jertf  un dobitoc orb, 
n-ave i nici o vin  ? Când aduce i, la 

jertf , unul chiop sau cu meteahn , n-
ave i nici o vin  ? Adu-l cârmuitorului 

u : Va fi el mul umit sau te va primi el 
bine ? - zice Domnul Savaot.  

Ie . 12, 5; 29, 38. Lev 22, 20, 22. Deut. 15, 21; 17, 1.  
9. i acum deci ruga i pe Dumnezeu ca s  
aib  mil  de noi, c ci prin mâinile voastre 
s-a f cut una ca aceasta. V  va primi El, 
oare, bine ?, zice Domnul Savaot.  

2 Paral. 19, 7.  
10. O, dac  cineva din voi ar închide 
por ile ca voi s  nu mai aprinde i focul în 
zadar pe jertfelnicul Meu ! Nu simt nici o 
pl cere pentru voi», zice Domnul Savaot, 

i nu-Mi sunt pl cute nicidecum 
prinoasele aduse de mâinile voastre.  

Is. 1, 11. Ier. 6, 20. Am. 5, 21-22.  
11. C ci, de la r ritul soarelui i pân  la 
apusul lui, mare este numele Meu printre 
neamuri i în orice parte se aduc jertfe de 

mâie pentru numele Meu i prinoase 
curate, c ci mare este numele Meu între 
neamuri», zice Domnul Savaot.  

Ps. 71, 11; 112, 3. Is. 19, 19, 21; 60, 7. Sof. 2, 11. Ioan 4, 
2. 1 Petr. 2, 5.  

12. «Ci voi îl pâng ri i când zice i : 
«Masa Domnului este spurcat i 
bucatele de pe ea sunt de dispre uit».  
13. i mai zice i : «Iat  truda noastr  !» 

i tot voi o def ima i. i aduce i jertfe, 
dobitoace cu bete ug, chioape sau cu 
meteahn  ; i mai aduce i i prinoase ! Le 
voi primi Eu din mâna voastr  ?» zice 
Domnul.  

Lev 22, 20, 22. Deut. 17, 1.  
14. «Blestemat s  fie omul viclean, în a 

rui turm  se afl  dobitoc de parte 
rb teasc i, f când juruin , aduce 

Domnului jertf  un dobitoc cu meteahn  ! 
 Eu sunt mare Împ rat», zice Domnul 

Savaot, « i numele Meu este minunat 
între neamuri !»  
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Ps. 46, 2; 47, 3-4.  
CAP. 2 
Mustrarea p catelor levi ilor i ale 
poporului. 
1. i acum c tre voi se îndreapt  aceast  
porunc , o, preo ilor !  
2. Dac  voi nu ve i asculta i nu ve i 
pleca inima ca s  da i slav  numelui 
Meu», zice Domnul Savaot, «voi trimite 
peste voi blestemul i voi blestema 
binecuvântarea voastr . i chiar am 
blestemat-o, c ci voi nu pune i la inim  
poruncile Mele.  

Lev 26, 14. Deut. 28, 15. Is. 1, 20. Ier. 2, 17. Dan. 9, 12-
13. Mih. 6, 13.  

3. Iat  c  Eu voi sf râma bra ul vostru i 
 voi arunca în fa  spurc ciuni, 

spurc ciunile praznicelor voastre - i ve i 
fi înl tura i o dat  cu ele.  

Os. 2, 13. Am. 5, 22-23.  
4. Atunci v  ve i da seama c  Eu v-am 
dat porunca aceasta, ca s  fie neclintit 
leg mântul Meu cu Levi», zice Domnul 
Savaot.  

Num. 1, 49.  
5. «Leg mântul Meu cu el era via i 
pace i i le-am dat, ca s  se team  de 
Mine i s  se cutremure, i el se temea i 
se cutremura înaintea numelui Meu.  

Num. 25, 12. Is. 66, 2.  
6. Înv tura adev rului era în gura lui i 
pe buzele lui nu s-a aflat nedreptate ; în 
pace i în dreptate a umblat cu Mine i pe 
mul i i-a întors de la r u.  

Deut. 33, 10. Dan. 12, 3. Sof. 3, 5. Mat. 5, 18.  
7. C ci buzele preotului vor p zi tiin a i 
din gura lui se va cere înv tura, c ci el 
este solul Domnului Savaot.  

Iez. 44, 23. Ag. 2, 11-12.  
8. Dar voi v-a i îndep rtat de drumul cel 
drept i pe mul i i-a i f cut s  se 
poticneasc  de la Lege. Voi a i stricat 
leg mântul Meu cu Levi», zice Domnul 
Savaot.  

1 Cor. 4, 1. 2 Cor. 5, 20.  

9. «Pentru aceasta i Eu v-am f cut s  fi i 
de dispre uit i de nimic în fa a întregului 
popor, fiindc  voi n-a i p zit c ile Mele, 
i, înv ând legea, a i privit cu p rtinire la 

fa a oamenilor.  
Lev 19, 15. 2 Paral. 19, 7.  

10. Oare nu este un singur p rinte pentru 
noi to i ? Nu ne-a creat oare pe noi un 
singur Dumnezeu ? Pentru ce suntem 
vicleni unul fa  de altul, ca s  pâng rim 
leg mântul p rin ilor no tri ?  

Mat. 23, 9. 1 Cor. 8, 6. Ef. 4, 16.  
11. Iuda este viclean i urâciune se 

vâr te în Israel i în Ierusalim ; c ci 
Iuda pâng re te templul pe care îl iube te 
Domnul  i  s-a  unit  cu  fiica  unui  
dumnezeu str in.  

Neem. 13, 23.  
12. De-ar scoate Domnul pe omul care 
lucreaz  a a, oricine ar fi el - martor i 
ap tor - din corturile lui Iacov i din 
ceata celor care aduc prinoase Domnului 
Savaot !  
13. i iat  a doua fapt  pe care o s vâr i 
: sp la i cu lacrimi jertfelnicul Domnului, 
cu plânsete i cu gemete, pentru c  El nu 
mai caut  la prinoase i nu mai 
binevoie te s  le primeasc  din mâinile 
voastre.  

Am. 5, 22.  
14. i de zice i : «De ce ?» Din pricin  c  
Domnul a fost martor între tine i femeia 
tinere ilor  tale,  fa  de  care  tu  ai  fost  
viclean, de i ea era tovar a ta i femeia 
leg mântului t u.  

Fac. 2, 18. Pild. 2, 17. Mat. 5, 32; 19, 4.  
15.  Oare  nu  i-a  f cut  El  ca  s  fie  o  
singur  f ptur  cu  trup  i  suflet  ?  i  
aceast  f ptur  întrunit  ce n zuie te ea ? 
Urma i de la Dumnezeu ! P stra i-v  deci 
via a voastr  ; iar tu nu fi viclean cu 
femeia tinere ilor tale.  

Fac. 2, 24; 16, 3-4.  
16. C ci Eu ur sc alungarea femeii», zice 
Domnul Dumnezeul lui Israel, « i ca 
cineva s  întind  nedreptatea pe 
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ve mântul s u», zice Domnul Savaot. 
«Deci ave i respect pentru via a voastr , 
i nu mai s vâr i aceast  viclenie !  

Ie . 21, 10. Deut. 24, 1-3.  
17. Voi obosi i pe Domnul cu vorbele 
voastre. i mai zice i : «Cum Îl obosim 
?» - Când zice i : «Cel ce face r u este 
bun înaintea Domnului i de unii ca 
ace tia are El pl cere !» Sau : «Unde este 
Dumnezeul drept ii ?  

Mal. 3, 14.  
CAP. 3 
Proorocie despre Mesia. Îndemnarea 
poporului la poc in . Mustr ri pentru 
neaducerea pârgii. 
1.  «Iat ,  Eu  trimit  pe  îngerul  Meu  i  va  

ti calea înaintea fe ei Mele i va veni 
îndat  în templul S u Domnul pe Care Îl 

uta i i Îngerul leg mântului pe Care 
voi Îl dori i. Iat , vine !», zice Domnul 
Savaot.  

Mat. 11, 10. Marc. 1, 2. Luc. 1, 17, 76; 2, 49; 7, 27. Ioan 
1, 6; 3, 28.  

2. « i cine va putea îndura ziua venirii 
Lui i cine se va putea ine bine, când El 
Se va ar ta ? C ci El este ca focul 
topitorului i ca le ia n lbitorului.  
3. i El Se va a eza s  l mureasc i s  
cure e argintul ; El va cur a pe fiii lui 
Levi i îi va l muri ca pe aur i argint, i 
vor aduce Domnului jertf  întru dreptate.  
Ps. 65, 9. Is. 1, 25; 48, 10. Ier. 9, 7. Iez. 22, 22. Mat. 3, 12.  
4. i va pl cea Domnului jertfa lui Iuda i 
a Ierusalimului, ca înainte vreme i ca în 
anii cei de alt dat .  
5. i M  voi apropia de voi ca s  v  judec 
i  voi  fi  martor  grabnic  împotriva  

vr jitorilor, a desfrâna ilor i a celor care 
jur  strâmb, împotriva celor care asupresc 
pe simbria , pe v duv i pe orfan, apas  
pe cel str in i nu se tem de Mine, zice 
Domnul Savaot.  

Ie . 20, 7.  
6. «C  Eu sunt Domnul i nu M-am 
schimbat i voi n-a i încetat s  fi i fiii lui 
Iacov.  

Num. 23, 19. Ps. 32, 11; 101, 28; 131, 17. Iac. 1, 17.  
7. Din zilele p rin ilor vo tri v-a i 
dep rtat de la poruncile Mele i nu le-a i 

zit. Întoarce i-v  c tre Mine, i M  voi 
întoarce i Eu c tre voi», zice Domnul 
Savaot. «Dar voi r spunde i : «Cum s  ne 
întoarcem ?»  

Zah. 1, 3-4.  
8. Se cuvine oare, ca omul s  în ele pe 
Dumnezeu ? C ci voi M-a i în elat ! Dar 
voi zice i : «Cum Te-am în elat ?» - Cu 
zeciuiala i cu pârga !  
9. Blestemul v  atinge, pentru c  voi M  
în ela i, voi, neamul întreg !  
10. Aduce i toate zeciuielile la vistierie i 

 fie merinde în casa Mea i pune i-M  
i pe Mine la încercare», zice Domnul 

Savaot, « i ve i vedea c  voi deschide, la 
dorin a voastr , st vilarele cerului i voi 

rsa din bel ug binecuvântarea, spre 
binele vostru.  

4 Reg. 7, 2. Pild. 3, 10. Iez. 44, 30.  
11. i voi certa, spre binele vostru, 

custa, ca s  nu strice rodul arinilor 
voastre. i via voastr  de la câmp nu va 

mâne f  rod», zice Domnul Savaot.  
Luc. 1, 48.  

12. « i toate neamurile v  vor ferici pe 
voi,  c ci  ve i  fi  o  ar  dorit »,  zice  
Domnul Savaot.  

Deut. 28, 10; 33, 29.  
13. «Aspre sunt pentru Mine graiurile 
voastre», zice Domnul. « i voi gr i : 
«Ce am spus împotriva Ta ?»  

Ps. 72, 13. Iuda 1, 15-16.  
14. i mai zice i : «Este trud  zadarnic  

 slujim  pe  Dumnezeu  i  ce  câ tig  vom 
avea din paza poruncilor Sale i c  
umbl m tri ti înaintea Domnului Savaot ?  

Iov 21, 15; 34, 9. Ier. 44, 17-18.  
15. Dar iat  c  acum noi fericim pe cei 
mândri. i prop esc cei ce s vâr esc 

delegi, ba chiar i pun la încercare pe 
Domnul, i ei scap  !»  

Ps. 94, 9.  
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16. Iat  ce zic unii c tre al ii, cei ce se 
tem de Domnul. i Domnul a luat aminte 
i a ascultat ; o carte de aducere aminte a 

fost scris  înaintea Lui spre binele celor 
care se tem de El i caut  sc pare în 
numele Lui.  

Ps. 93, 9; 138; 16. Naum 1, 7.  
17. « i vor fi ace tia pentru Mine», zice 
Domnul Savaot, «în ziua în care voi face 
judecat , ca o avere a Mea i voi avea 
îndurare de ei, precum are un om fa  de 
fiul s u care îi sluje te.  

Ps. 102, 13. Mat. 13, 30.  
18. Atunci v  ve i schimba p rerea i ve i 
vedea deosebirea între cel drept i cel 

tos, între cel care sluje te pe 
Dumnezeu i cel care nu-L sluje te.  

Is. 3, 10; 11, 4. 2 Tes. 2, 8.  
19. C ci iat  vine ziua care arde ca un 
cuptor. i to i cei trufa i i care f ptuiesc 

delegea vor fi ca paiele, iar ziua care 
vine îi va arde», zice Domnul Savaot. « i 
nu va r mâne din ei nici r cin , nici 
ramuri.  

Ps. 20, 9-10. Is. 1, 31; 2, 12. Iez. 22, 22. Mat. 3, 12.  

20. i va r ri pentru voi, cei care v  
teme i de numele Meu, soarele drept ii, 
cu t duire venind în razele lui i ve i 
ie i i ve i zburda ca vi eii de îngr at.  

Luc. 1, 78.  
21. i ve i c lca în picioare pe cei r i, 
care vor fi ca cenu a sub talpa picioarelor 
voastre, în ziua când Eu voi face 
judecat », zice Domnul Savaot.  

Is. 25, 10. Rom. 16, 20.  
22. «Aduce i-v  aminte de Legea lui 
Moise, slujitorul Meu, c ruia i-am dat în 
muntele Horeb porunci i rânduieli 
pentru tot Israelul :  

Ie . 20, 1. Deut. 6, 3.  
23. Iat  c  Eu v  trimit pe Ilie proorocul, 
înainte de a veni ziua Domnului cea mare 
i înfrico toare ;  

Mat. 11, 14; 17, 10. Marc. 9, 11. Luc. 1, 17. Ioan 1, 21.  
24. El va întoarce inima p rin ilor c tre 
fii i inima fiilor c tre p rin ii lor, ca s  
nu vin i s  lovesc ara cu blestem !»  

Sir. 48, 10. Mat. 11, 13; 17, 11. Marc. 9, 12-13. Luc. 1, 
17.  
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SFÂNTA EVANGHELIE DUP  MATEI 
 

CAP. 1 
Cartea neamului lui Iisus Hristos, 

mislirea, numele i na terea. 
1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul 
lui David, fiul lui Avraam.  

2 Paral. 17, 11. Luc. 3, 24. Rom. 9, 5.  
2. Avraam a n scut pe Isaac ; Isaac a 

scut pe Iacov ; Iacov a n scut pe Iuda 
i fra ii lui ;  

Fac. 21, 2-3; 25, 26; 26, 19; 29, 35.  
3. Iuda a n scut pe Fares i pe Zara, din 
Tamar ; Fares a n scut pe Esrom ; Esrom 
a n scut pe Aram ;  

Fac. 38, 27, 30; 46, 12. Rut 4, 18. 1 Paral. 2, 4, 5, 9.  
4. Aram a n scut pe Aminadav ; 
Aminadav a n scut pe Naason ; Naason a 

scut pe Salmon ;  
5. Salmon a n scut pe Booz, din Rahav ; 
Booz a n scut pe Iobed, din Rut ; Iobed a 

scut pe Iesei ;  
Iosua 6, 24. Rut 2, 3; 4, 17, 21. 1 Paral. 2, 11-12.  

6. Iesei a n scut pe David regele ; David 
a n scut pe Solomon din femeia lui Urie ;  
Fac. 17, 6, 16. 1 Reg. 17, 12. 2 Reg. 12, 24. 1 Paral. 2, 15.  
7. Solomon a n scut pe Roboam ; 
Roboam a n scut pe Abia ; Abia a n scut 
pe Asa ;  

3 Reg. 11, 43; 14, 31; 15, 8. 1 Paral. 3, 10.  
8. Asa a n scut pe Iosafat ; Iosafat a 

scut pe Ioram ; Ioram a n scut pe Ozia 
;  
9. Ozia a n scut pe Ioatam ; Ioatam a 

scut pe Ahaz ; Ahaz a n scut pe 
Iezechia ;  

4 Reg. 15, 7, 38; 16, 20.  
10. Iezechia a n scut pe Manase ; Manase 
a n scut pe Amon ; Amon a n scut pe 
Iosia ;  

4 Reg. 20, 20. 1 Paral. 3, 13.  
11. Iosia a n scut pe Iehonia i pe fra ii 
lui, la str mutarea în Babilon ;  

4 Reg. 23, 34; 24, 6. 1 Paral. 3, 16. 2 Paral. 36, 4.  

12. Dup  str mutarea în Babilon, Iehonia 
a n scut pe Salatiel ; Salatiel a n scut pe 
Zorobabel ;  

4 Reg. 24, 6. 1 Paral. 3, 17. 2 Paral. 36, 8. 1 Ezd. 3, 2; 5, 
2.  

13. Zorobabel a n scut pe Abiud ; Abiud 
a n scut pe Eliachim ; Eliachim a n scut 
pe Azor ;  
14. Azor a n scut pe Sadoc ; Sadoc a 

scut pe Achim ; Achim a n scut pe 
Eliud ;  
15. Eliud a n scut pe Eleazar ; Eleazar a 

scut pe Matan ; Matan a n scut pe 
Iacov ;  
16. Iacov a n scut pe Iosif, logodnicul 
Mariei, din care S-a n scut Iisus, Care se 
cheam  Hristos.  
17. A adar, toate neamurile de la Avraam 
pân  la David sunt paisprezece ; i de la 
David pân  la str mutarea în Babilon 
sunt paisprezece ; i de la str mutarea în 
Babilon pân  la Hristos sunt paisprezece 
neamuri.  
18. Iar na terea lui Iisus Hristos a a a fost 
: Maria, mama Lui, fiind logodit  cu 
Iosif, f  s  fi fost ei înainte împreun , s-
a aflat având în pântece de la Duhul 
Sfânt.  

Luc. 1, 27, 34-35; 2, 5.  
19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind i 
nevrând s-o v deasc , a voit s-o lase în 
ascuns.  

Num. 5, 12-31. Deut. 24, 1-5.  
20. i cugetând el acestea, iat  îngerul 
Domnului  i  s-a  ar tat  în  vis,  gr ind  :  
Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe 
Maria, logodnica ta, c  ce s-a z mislit 
într-însa este de la Duhul Sfânt.  

Luc. 1, 35.  
21. Ea va na te Fiu i vei chema numele 
Lui : Iisus, c ci El va mântui poporul S u 
de p catele lor.  
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Is. 49, 1. Luc. 1, 31-33. Fapt. 4, 12; 5, 31; 13, 23, 38-39. 1 
Ioan 2, 2. Rom. 3, 24.  

22. Acestea toate s-au f cut ca s  se 
împlineasc  ceea ce s-a zis de Domnul 
prin proorocul care zice :  
23. «Iat , Fecioara va avea în pântece i 
va  na te  Fiu  i  vor  chema  numele  Lui  
Emanuel, care se tâlcuie te : Cu noi este 
Dumnezeu».  

Is. 7, 14. Luc. 1, 31.  
24. i de teptându-se din somn, Iosif a 

cut a a precum i-a poruncit îngerul 
Domnului i a luat la el pe logodnica sa.  
25.  i  f  s  fi  cunoscut-o  pe  ea  Iosif,  
Maria  a  n scut  pe  Fiul  s u  Cel  Unul-

scut, C ruia I-a pus numele Iisus.  
Luc. 1, 31; 2, 7, 21.  

CAP. 2 
Magii de la R rit. Fuga în Egipt. 
Irod ucide pruncii. Întoarcerea din 
Egipt i a ezarea în Nazaret. 
1. Iar dac  S-a n scut Iisus în Betleemul 
Iudeii, în zilele lui Irod regele, iat  magii 
de la R rit au venit în Ierusalim, 
întrebând :  

Luc. 2, 4-8.  
2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a 

scut ? C ci am v zut la R rit steaua 
Lui i am venit s  ne închin m Lui.  

Num. 24, 17. Is. 60, 3. Luc. 2, 11.  
3. i auzind, regele Irod s-a tulburat i tot 
Ierusalimul împreun  cu el.  
4. i adunând pe to i arhiereii i c rturarii 
poporului, c uta s  afle de la ei : Unde 
este s  Se nasc  Hristos ?  
5. Iar ei i-au zis : În Betleemul Iudeii, c  

a este scris de proorocul :  
6. « i tu, Betleeme, p mântul lui Iuda, nu 

ti nicidecum cel mai mic între 
peteniile lui Iuda, c ci din tine va ie i 

Conduc torul care va pa te pe poporul 
Meu Israel».  

Fac. 49, 10. Mih. 5, 1. Ioan 7, 42. Apoc. 2, 27.  
7. Atunci Irod chemând în ascuns pe 
magi, a aflat de la ei l murit în ce vreme 
s-a ar tat steaua.  

8. i trimi ându-i la Betleem, le-a zis : 
Merge i i cerceta i cu de-am nuntul 
despre Prunc i, dac  Îl ve i afla, vesti i-
mi i mie, ca, venind i eu, s  m  închin 
Lui.  
9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat i 
iat , steaua pe care o v zuser  în R rit 
mergea înaintea lor, pân  ce a venit i a 
stat deasupra, unde era Pruncul.  
10. i v zând ei steaua, s-au bucurat cu 
bucurie mare foarte.  
11. i intrând în cas , au v zut pe Prunc 
împreun  cu Maria, mama Lui, i c zând 
la p mânt, s-au închinat Lui ; i 
deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui 
daruri : aur, t mâie i smirn .  

Pild. 18, 16. Is. 60, 6. Luc. 2, 16-17.  
12. Iar luând în tiin are în vis s  nu se 
mai întoarc  la Irod, pe alt  cale s-au dus 
în ara lor.  
13. Dup  plecarea magilor, iat  îngerul 
Domnului se arat  în vis lui Iosif, zicând 
: Scoal -te, ia Pruncul i pe mama Lui i 
fugi în Egipt i stai acolo pân  ce- i voi 
spune, fiindc  Irod are s  caute Pruncul 
ca s -L ucid .  
14. i sculându-se, a luat, noaptea, 
Pruncul i pe mama Lui i a plecat în 
Egipt.  
15. i au stat acolo pân  la moartea lui 
Irod, ca s  se împlineasc  cuvântul spus 
de Domnul, prin proorocul : «Din Egipt 
am chemat pe Fiul Meu».  

Num. 24, 8. Os. 11, 1.  
16. Iar când Irod a v zut c  a fost am git 
de magi,  s-a mâniat foarte i,  trimi ând a 
ucis pe to i pruncii care erau în Betleem 
i în toate hotarele lui, de doi ani i mai 

jos, dup  timpul pe care îl aflase de la 
magi.  
17. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese 
prin Ieremia proorocul :  
18. «Glas în Rama s-a auzit, plângere i 
tânguire mult  ; Rahela î i plânge copiii 
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i nu voie te s  fie mângâiat  pentru c  
nu sunt».  

Ier. 31, 15.  
19. Dup  moartea lui Irod, iat  c  îngerul 
Domnului s-a ar tat în vis lui Iosif în 
Egipt,  
20. i i-a zis : Scoal -te, ia Pruncul i pe 
mama Lui i mergi în p mântul lui Israel, 

ci au murit cei ce c utau s  ia sufletul 
Pruncului.  

Ie . 4, 19.  
21. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul i pe 
mama Lui i a venit în p mântul lui 
Israel.  
22. i auzind c  domne te Arhelau în 
Iudeea, în locul lui Irod, tat l s u, s-a 
temut s  mearg  acolo i, luând porunc , 
în vis, s-a dus în p ile Galileii.  

Luc. 2, 39.  
23. i venind a locuit în ora ul numit 
Nazaret, ca s  se împlineasc  ceea ce s-a 
spus prin prooroci, c  Nazarinean Se va 
chema.  

Jud. 13, 5. Ioan 1, 45.  
CAP. 3 
Ioan Botez torul. Botezul lui Iisus. 
1. În zilele acelea, a venit Ioan 
Botez torul i propov duia în pustia 
Iudeii,  

Marc. 1, 4. Luc. 1, 80; 3, 2-3. Ioan 1, 6, 28. Fapt. 13, 24.  
2. Spunând : Poc i-v  c  s-a apropiat 
împ ia cerurilor.  

Iez. 18, 30. Mat. 4, 17; 10, 7. Marc. 1, 15.  
3. El este acela despre care a zis 
proorocul Isaia : «Glasul celui ce strig  în 
pustie : Preg ti i calea Domnului, drepte 
face i c rile Lui».  

Is. 40, 3. Marc. 1, 3. Luc. 1, 76; 3, 4. Ioan 1, 23.  
4. Iar Ioan avea îmbr mintea lui din p r 
de c mil , i cing toare de piele 
împrejurul mijlocului, iar hrana era 

custe i miere s lbatic .  
4 Reg. 1, 8. Zah. 13, 4. Marc. 1, 5.  

5. Atunci a ie it la el Ierusalimul i toat  
Iudeea i toat  împrejurimea Iordanului.  

6.  i  erau  boteza i  de  c tre  el  în  râul  
Iordan, m rturisindu- i p catele.  

Marc. 1, 5. Fapt. 19, 4, 18.  
7. Dar v zând Ioan pe mul i din farisei i 
saduchei venind la botez, le-a zis : Pui de 
vipere, cine v-a ar tat s  fugi i de mânia 
ce va s  fie ?  

Mat. 12, 34; 23, 33. Luc. 5, 7.  
8. Face i deci road , vrednic  de 
poc in ,  

Luc. 3, 8.  
9. i s  nu crede i c  pute i zice în voi 
în iv  : P rinte avem pe Avraam, c ci v  
spun c  Dumnezeu poate i din pietrele 
acestea s  ridice fii lui Avraam.  

Ioan 8, 33, 37-39. Fapt. 13, 26. Rom. 4, 1-16.  
10. Iat  securea st  la r cina pomilor i 
tot pomul care nu face road  bun  se taie 
i se arunc  în foc.  

Mat. 7, 19. Luc. 3, 9.  
11. Eu unul v  botez cu ap  spre 
poc in , dar Cel ce vine dup  mine este 
mai puternic decât mine ; Lui nu sunt 
vrednic s -I duc înc mintea ; Acesta v  
va boteza cu Duh Sfânt i cu foc.  
Marc. 1, 8. Luc. 3, 16. Ioan 1, 15-16, 26-27, 33. Fapt. 1, 5; 

2, 2; 11, 16; 19, 4.  
12. El are lopata în mân i va cur a aria 
Sa i va aduna grâul în jitni , iar pleava 
o va arde cu foc nestins.  

Mal. 3, 3, 19. Luc. 3, 17.  
13. În acest timp a venit Iisus din 
Galileea, la Iordan, c tre Ioan, ca s  se 
boteze de c tre el.  

Marc. 1, 9. Luc. 3, 21.  
14. Ioan îns  Îl oprea, zicând : Eu am 
trebuin  s  fiu botezat de Tine, i Tu vii 
la mine ?  
15. i r spunzând, Iisus a zis c tre el : 
Las  acum, c  a a se cuvine nou  s  
împlinim toat  dreptatea. Atunci L-a 

sat.  
16. Iar botezându-se Iisus, când ie ea din 
ap , îndat  cerurile s-au deschis i Duhul 
lui Dumnezeu s-a v zut pogorându-se ca 
un porumbel i venind peste El.  

Is. 11, 2. Marc. 1, 10. Luc. 3, 21-22. Ioan 1, 32-33.  
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17. i iat  glas din ceruri zicând : 
«Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care 
am binevoit».  
Ps. 2, 6. Mat. 17, 5. Marc. 1, 11. Luc. 3, 22; 9, 35. Ioan 5, 

37. 2 Petr. 1, 17. 1 Ioan 5, 7-9. Ef. 1, 6. Col. 1, 13.  
CAP. 4 
Iisus este ispitit de diavolul. Începutul 
propov duirii Lui. El cheam  pe cei 
dintâi ucenici la apostolat i vindec  tot 
felul de bolnavi. 
1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în 
pustiu, ca s  fie ispitit de c tre diavolul.  

Jud. 13, 24. Iez. 3, 14. Sir. 2, 1. Marc. 1, 12. Luc. 4, 1.  
2. i dup  ce a postit patruzeci de zile i 
patruzeci de nop i, la urm  a fl mânzit.  

Ie . 34, 28. 3 Reg. 19, 8. Marc. 1, 13. Luc. 4, 2.  
3. i apropiindu-se, ispititorul a zis c tre 
El : De e ti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca 
pietrele acestea s  se fac  pâini.  

Luc. 4, 3.  
4.  Iar  El,  r spunzând,  a  zis  :  Scris  este  :  
«Nu numai cu pâine va tr i omul, ci cu 
tot cuvântul care iese din gura lui 
Dumnezeu».  

Deut. 8, 3. În el. 16, 26. Luc. 4, 4.  
5. Atunci diavolul L-a dus pe aripa în 
sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului,  

Iez. 8, 3; 11, 1; 43, 5. Luc. 4, 9.  
6. i I-a zis : Dac  Tu e ti Fiul lui 
Dumnezeu, arunc -Te jos, c  scris este : 
«Îngerilor S i va porunci pentru Tine i 
Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva s  
izbe ti de piatr  piciorul T u».  

1 Reg. 7, 3. Ps. 70, 3; 90, 11-12. Luc. 4, 9-11.  
7. Iisus i-a r spuns : Iar i este scris : «S  
nu ispite ti pe Domnul Dumnezeul t u».  

Deut. 6, 16. Luc. 4, 12.  
8. Din nou diavolul L-a dus pe un munte 
foarte înalt i I-a ar tat toate împ iile 
lumii i slava lor.  

Iez. 40, 2. Luc. 4, 5.  
9. i I-a zis Lui : Acestea toate i le voi 
da ie, dac  vei c dea înaintea mea i Te 
vei închina mie.  

Dan. 3, 5. Luc. 4, 6-7.  

10. Atunci Iisus i-a zis : Piei, satano, c ci 
scris este : «Domnului Dumnezeului t u 

 te închini i Lui singur s -I sluje ti».  
Deut. 6, 13; 10, 20. Iosua 24, 14. Luc. 4, 8.  

11. Atunci L-a l sat diavolul i iat  
îngerii, venind la El, Îi slujeau.  
12. i Iisus, auzind c  Ioan a fost 
întemni at, a plecat în Galileea.  

Marc. 1, 14. Luc. 3, 20; 4, 14. Ioan 4, 43.  
13. i p sind Nazaretul, a venit de a 
locuit în Capernaum, lâng  mare, în 
hotarele lui Zabulon i Neftali,  

Iosua 19, 10, 33. Marc. 1, 21. Luc. 4, 16, 31.  
14. Ca s  se împlineasc  ce s-a zis prin 
Isaia proorocul care zice :  
15. «P mântul lui Zabulon i p mântul 
lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, 
Galileea neamurilor ;  

Is. 8, 23.  
16. Poporul care st tea în întuneric a 

zut lumin  mare i celor ce edeau în 
latura i în umbra mor ii lumin  le-a 

rit».  
Is. 9, 1; 42, 7. Luc. 1, 79; 2, 32.  

17. De atunci a început Iisus s  
propov duiasc i s  spun  : Poc i-v , 

ci s-a apropiat împ ia cerurilor.  
Mat. 3, 2; 10, 7. Marc. 1, 14, 15. Luc. 10, 9.  

18. Pe când umbla pe lâng  Marea 
Galileii, a v zut pe doi fra i, pe Simon ce 
se nume te Petru i pe Andrei, fratele lui, 
care aruncau mreaja în mare, c ci erau 
pescari.  

În el. 6, 16. Marc. 1, 16. Luc. 5, 1-2. Ioan 1, 35-42.  
19. i le-a zis : Veni i dup  Mine i v  
voi face pescari de oameni.  

Ier. 16, 16. Mat. 8, 22. Marc. 1, 17. Luc. 5, 10.  
20. Iar ei, îndat  l sând mrejele, au mers 
dup  El.  

Mat. 19, 27. Marc. 1, 18; 10, 28. Luc. 5, 11; 18, 28.  
21. i de acolo, mergând mai departe, a 

zut  al i  doi  fra i,  pe  Iacov  al  lui  
Zevedeu i pe Ioan fratele lui, în corabie 
cu Zevedeu, tat l lor, dregându- i mrejele 
i i-a chemat.  

Marc. 1, 19-20.  
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22. Iar ei îndat , l sând corabia i pe tat l 
lor, au mers dup  El.  

Deut. 33, 9. Marc. 1, 20.  
23. i a str tut Iisus toat  Galileea, 
înv ând în sinagogile lor i 
propov duind Evanghelia împ iei i 

duind toat  boala i toat  neputin a 
în popor.  

Mat. 9, 35; 24, 14. Marc. 1, 14, 39. Luc. 4, 14-15.  
24. i s-a dus vestea despre El în toat  
Siria,  i  aduceau  la  El  pe  to i  cei  ce  se  
aflau în suferin e, fiind cuprin i de multe 
feluri de boli i de chinuri, pe demoniza i, 
pe lunatici, pe sl nogi, i El îi vindeca.  

Marc. 6, 55.  
25. i mul imi multe mergeau dup  El, 
din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, 
din Iudeea i de dincolo de Iordan.  

Marc. 3, 7-8. Luc. 6, 17.  
CAP. 5 
Predica de pe munte. Fericirile. 
Adev rata împlinire a Legii. 
1. V zând mul imile, Iisus S-a suit în 
munte, i a ezându-se, ucenicii Lui au 
venit la El.  

Marc. 3, 13.  
2. i deschizându- i gura, îi înv a zicând 
:  

Luc. 6, 20.  
3. Ferici i cei s raci cu duhul, c  a lor 
este împ ia cerurilor.  

Ps. 50, 18. Is. 57, 15. Luc. 6, 20.  
4. Ferici i cei ce plâng, c  aceia se vor 
mângâia.  
Ps. 125, 5-6. Is. 61, 2-3. Luc. 6, 21. Ioan 16, 20. Apoc. 22, 

4.  
5. Ferici i cei blânzi, c  aceia vor mo teni 

mântul.  
Ps. 24, 12; 36, 11, 29. Pild. 2, 21; 16, 19. Is. 66, 2. Mat. 

11, 29.  
6. Ferici i cei ce fl mânzesc i înseteaz  
de dreptate, c  aceia se vor s tura.  

Is. 55, 1; 65, 13. Bar. 2, 18. Luc. 1, 53.  
7. Ferici i cei milostivi, c  aceia se vor 
milui.  

Ps. 40, 1-2. Pild. 14, 21; 21, 21. Sir. 3, 30-31. Mat. 6, 14. 
Iac. 2, 17.  

8. Ferici i cei cura i cu inima, c  aceia 
vor vedea pe Dumnezeu.  

Ps. 14, 2; 16, 15; 23, 4; 72, 1. Avac. 1, 13. 1 Ioan 3, 2-3. 
Evr. 12, 14.  

9. Ferici i f torii de pace, c  aceia fiii 
lui Dumnezeu se vor chema.  

Iac. 3, 18. Evr. 12, 14.  
10. Ferici i cei prigoni i pentru dreptate, 

 a lor este împ ia cerurilor.  
1 Petr. 2, 19; 3, 14. Rom. 8, 17.  

11. Ferici i ve i fi voi când v  vor oc rî i 
 vor prigoni i vor zice tot cuvântul r u 

împotriva voastr , min ind din pricina 
Mea.  

Luc. 6, 22. 1 Petr. 4, 14.  
12. Bucura i-v i v  veseli i, c  plata 
voastr  mult  este în ceruri, c  a a au 
prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.  
2 Paral. 36, 16. Mat. 21, 35; 23, 34-35. Luc. 6, 23. Fapt. 5, 

41.  
13. Voi sunte i sarea p mântului ; dac  
sarea se va strica, cu ce se va s ra ? De 
nimic nu mai e bun  decât s  fie aruncat  
afar i c lcat  în picioare de oameni.  

Marc. 9, 50. Luc. 14, 34-35.  
14. Voi sunte i lumina lumii ; nu poate o 
cetate aflat  pe vârf de munte s  se 
ascund .  

Pild. 4, 18. Filip. 2, 15.  
15. Nici nu aprind f clie i o pun sub 
obroc, ci în sfe nic, i lumineaz  tuturor 
celor din cas .  

Marc. 4, 21. Luc. 8, 16; 11, 33.  
16.  A a  s  lumineze  lumina  voastr  
înaintea oamenilor, a a încât s  vad  
faptele voastre cele bune i s  sl veasc  
pe Tat l vostru Cel din ceruri.  

Pild. 4, 18. Ioan 15, 8. 1 Petr. 2, 12. Filip. 1, 11; 2, 15.  
17.  S  nu  socoti i  c  am  venit  s  stric  
Legea sau proorocii ; n-am venit s  stric, 
ci s  împlinesc.  

Mat. 3, 15. Rom. 3, 31.  
18. C ci adev rat zic vou  : Înainte de a 
trece cerul i p mântul, o iot  sau o cirt  
din Lege nu va trece, pân  ce se vor face 
toate.  

Ps. 118, 89-90, 152. Is. 40, 8. Mal. 2, 6. Mat. 24, 35. Luc. 
16, 17; 21, 33.  
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19. Deci, cel ce va strica una din aceste 
porunci, foarte mici, i va înv a a a pe 
oameni, foarte mic se va chema în 
împ ia cerurilor ; iar cel ce va face i 
va înv a, acesta mare se va chema în 
împ ia cerurilor.  

1 Ezd. 7, 10. Iac. 2, 10.  
20. C ci zic vou  : C  de nu va prisosi 
dreptatea voastr  mai mult decât a 

rturarilor i a fariseilor, nu ve i intra în 
împ ia cerurilor.  

Rom. 9, 31.  
21. A i auzit c  s-a zis celor de demult : 
«S  nu ucizi» ; iar cine va ucide, vrednic 
va fi de osând .  
Ie . 20, 13. Lev 24, 17. Deut. 5, 17. Mat. 19, 18. Marc. 10, 

19. Luc. 18, 20.  
22. Eu îns  v  spun vou  : C  oricine se 
mânie pe fratele s u vrednic va fi de 
osând  ;  i  cine  va  zice  fratelui  s u  :  
netrebnicule, vrednic va fi de judecata 
sinedriului ; iar cine va zice : nebunule, 
vrednic va fi de gheena focului.  

1 Ioan 3, 15.  
23. Deci, dac  î i vei aduce darul t u la 
altar i acolo î i vei aduce aminte c  
fratele t u are ceva împotriva ta,  

Mat. 8, 4. Marc. 11, 25.  
24. Las  darul t u acolo, înaintea 
altarului, i mergi întâi i împac -te cu 
fratele t u i apoi, venind, adu darul t u.  

Is. 66, 3. Marc. 11, 25.  
25. Împac -te cu pârâ ul t u degrab , 
pân  e ti cu el pe cale, ca nu cumva 
pârâ ul s  te dea judec torului, i 
judec torul slujitorului i s  fii aruncat în 
temni .  

Pild. 25, 8. Sir. 8, 1-2. Mat. 6, 14; 18, 35. Luc. 12, 58.  
26. Adev rat gr iesc ie : Nu vei ie i de 
acolo, pân  ce nu vei fi  dat cel din urm  
ban.  

Luc. 12, 59.  
27. A i auzit c  s-a zis celor de demult : 
«S  nu s vâr ti adulter».  

Ie . 20, 14. Deut. 5, 18. Marc. 10, 19. Luc. 18, 20.  

28. Eu îns  v  spun vou  : C  oricine se 
uit  la femeie, poftind-o, a i s vâr it 
adulter cu ea în inima lui.  
Fac. 34, 2. Lev 20, 10. 2 Reg. 11, 2. Iov 31, 1. Pild. 6, 25. 

Sir. 9, 8; 41, 25.  
29. Iar dac  ochiul t u cel drept te 
sminte te pe tine, scoate-l i arunc -l de 
la tine, c ci mai de folos î i este s  piar  
unul din m dularele tale, decât tot trupul 

 fie aruncat în gheen .  
Deut. 13, 5-10. Pild. 1, 15-16. Mat. 18, 8-9. Marc. 9, 43, 

47. Rom. 8, 13.  
30. i dac  mâna ta cea dreapt  te 
sminte te pe tine, taie-o i o arunc  de la 
tine, c ci mai de folos î i este s  piar  
unul din m dularele tale, decât tot trupul 

u s  fie aruncat în gheen .  
Mat. 18, 8.  

31. S-a zis iar i : «Cine va l sa pe 
femeia sa, s -i dea carte de desp ire».  
Deut. 24, 1. Ier. 3, 1. Mat. 19, 7. Marc. 10, 4, 11. Luc. 16, 

18. 1 Cor. 7, 10.  
32. Eu îns  v  spun vou  : C  oricine va 

sa pe femeia sa, în afar  de pricin  de 
desfrânare, o face s  s vâr easc  adulter, 
i cine va lua pe cea l sat  s vâr te 

adulter.  
Mal. 2, 14-15. Mat. 19, 9. Marc. 10, 11. Luc. 16, 18. Rom. 

7, 2.  
33. A i auzit ce s-a zis celor de demult : 
«S  nu  juri  strâmb,  ci  s ii  înaintea  
Domnului jur mintele tale».  

Ie . 20, 7. Lev 19, 12. Deut. 5, 11. Mat. 23, 16.  
34. Eu îns  v  spun vou  : S  nu v  jura i 
nicidecum nici pe cer, fiindc  este tronul 
lui Dumnezeu,  

Ps. 10, 4. Is. 66, 1. Mat. 23, 16, 22. Iac. 5, 12.  
35. Nici pe p mânt, fiindc  este a ternut 
al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, 
fiindc  este cetate a marelui Împ rat,  

Ps. 47, 3. Is. 66, 1.  
36. Nici pe capul t u s  nu te juri, fiindc  
nu po i s  faci un fir de p r alb sau negru,  
37. Ci cuvântul vostru s  fie : Ceea ce 
este da, da ; i ceea ce este nu, nu ; iar ce 
e mai mult decât acestea, de la cel r u 
este.  

Iac. 5, 12. 2 Cor. 1, 17.  
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38. A i auzit c  s-a zis : «Ochi pentru 
ochi i dinte pentru dinte».  

Ie . 21, 24. Lev 24, 20. Deut. 19, 21.  
39. Eu îns  v  spun vou  : Nu v  
împotrivi i celui r u ; iar cui te love te 
peste obrazul drept, întoarce-i i pe 
cel lalt.  
Lev 19, 17-18. Pild. 20, 22. Is. 50, 6. Plâng. 3, 30. Luc. 6, 
29. Iac. 3, 13. 1 Petr. 3, 9. Rom. 12, 7. 1 Cor. 6, 7. 1 Tes. 

5, 15.  
40. Celui ce voie te s  se judece cu tine i 

i ia haina, las -i i c ma a.  
Luc. 6, 29. 1 Cor. 6, 7.  

41.  Iar  de  te  va  sili  cineva  s  mergi  o  
mil , mergi cu el dou .  
42. Celui care cere de la tine, d -i ; i de 
la cel ce voie te s  se împrumute de la 
tine, nu întoarce fa a ta.  

Deut. 15, 7, 8, 10. Sir. 4, 5. Luc. 6, 30, 34.  
43.  A i  auzit  c  s-a  zis  :  «S  iube ti  pe  
aproapele t u i s  ur ti pe vr jma ul 

u».  
Lev 19, 17-18. Deut. 23, 6. Mat. 22, 39. Marc. 12, 31. Iac. 

2, 8. Rom. 13, 9. Gal. 5, 14.  
44. Iar Eu zic vou  : Iubi i pe vr jma ii 
vo tri, binecuvânta i pe cei ce v  
blestem , face i bine celor ce v  ur sc i 
ruga i-v  pentru cei ce v  vat i v  
prigonesc,  
Ps. 108, 28. Luc. 6, 27; 23, 34. Fapt. 7, 60. Rom. 12, 14. 1 

Cor. 4, 12.  
45. Ca s  fi i fiii Tat lui vostru Celui din 
ceruri, c  El face s  r sar  soarele i 
peste cei r i i peste cei buni i trimite 
ploaie peste cei drep i i peste cei 
nedrep i.  

Deut. 4, 19. Sir. 18, 12. Luc. 6, 35.  
46. C ci dac  iubi i pe cei ce v  iubesc, 
ce r splat  ve i avea ? Au nu fac i 
vame ii acela i lucru ?  

Luc. 6, 32.  
47. i dac  îmbr i numai pe fra ii 
vo tri, ce face i mai mult ? Au nu fac i 
neamurile acela i lucru ?  
48. Fi i, dar, voi des vâr i, precum Tat l 
vostru Cel ceresc des vâr it este.  
Lev 11, 44; 19, 2; 20, 7, 26. Is. 38, 3. Luc. 6, 36. Iac. 1, 4. 

1 Petr. 1, 15. Ef. 5, 1.  

CAP. 6 
Despre milostenie, rug ciune i post. 

 nu ne str duim numai dup  cele 
mânte ti. 

1. Lua i aminte ca faptele drept ii 
voastre s  nu le face i înaintea oamenilor 
ca s  fi i v zu i de ei ; altfel nu ve i avea 
plat  de la Tat l vostru Cel din ceruri.  

Deut. 24, 13. Ps. 111, 9. Pild. 4, 23. Mat. 23, 5.  
2. Deci, când faci milostenie, nu trâmbi a 
înaintea ta, cum fac f arnicii în sinagogi 
i pe uli e, ca s  fie sl vi i de oameni ; 

adev rat gr iesc vou  : i-au luat plata 
lor.  

Pild. 20, 6. Rom. 12, 8.  
3. Tu îns , când faci milostenie, s  nu tie 
stânga ta ce face dreapta ta,  
4.  Ca  milostenia  ta  s  fie  într-ascuns  i  
Tat l t u, Care vede în ascuns, î i va 

spl ti ie.  
1 Reg. 16, 7. Luc. 14, 14.  

5. Iar când v  ruga i, nu fi i ca f arnicii 
rora le place, prin sinagogi i prin 

col urile uli elor, stând în picioare, s  se 
roage, ca s  se arate oamenilor ; adev rat 
gr iesc vou  : i-au luat plata lor.  

Mat. 15, 8.  
6. Tu îns , când te rogi, intr  în c mara ta 
i, închizând u a, roag -te Tat lui t u, 

Care este în ascuns, i Tat l t u, Care este 
în ascuns, î i va r spl ti ie.  

4 Reg. 4, 33.  
7. Când v  ruga i, nu spune i multe ca 
neamurile, c  ele cred c  în multa lor 
vorb rie vor fi ascultate.  

3 Reg. 18, 26. Eccl. 5, 1-2. Is. 1, 15. Sir. 7, 15.  
8. Deci nu v  asem na i lor, c tie Tat l 
vostru de cele ce ave i trebuin  mai 
înainte ca s  cere i voi de la El.  

Mat. 6, 32.  
9. Deci voi a a s  v  ruga i : Tat l nostru, 
Care e ti în ceruri, sfin easc -se numele 

u ;  
Deut. 32, 6. Ier. 3, 4. Iez. 36, 23. Luc. 11, 1-4.  

10. Vie împ ia Ta ; fac -se voia Ta, 
precum în cer i pe p mânt.  
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2 Reg. 15, 26. Ps. 4, 6; 21, 31. Mat. 26, 39. Luc. 22, 42. 
Fapt. 21, 14.  

11. Pâinea noastr  cea spre fiin  d -ne-o 
nou  ast zi ;  

Pild. 30, 8. Luc. 11, 3.  
12. i ne iart  nou  gre ealele noastre, 
precum i noi iert m gre ilor no tri ;  

Ps. 31, 6. Pild. 28, 13. Sir. 18, 12; 28, 1-2. Mat. 18, 21. 
Luc. 11, 4.  

13. i nu ne duce pe noi în ispit , ci ne 
izb ve te de cel r u. C  a Ta este 
împ ia i puterea i slava în veci. 
Amin !  

Deut. 13, 3. Jud. 2, 22. 3 Reg. 22, 22. 1 Paral. 29, 11. Ps. 
50, 13; 118, 39. Is. 28, 19. Mat. 26, 41. Luc. 11, 4. Ioan 

17, 15. 2 Petr. 2, 9. Apoc. 3, 10.  
14. C  de ve i ierta oamenilor gre ealele 
lor, ierta-va i vou  Tat l vostru Cel 
ceresc ;  

Sir. 28, 2. Marc. 11, 25. Luc. 6, 37. Ef. 4, 32. Col. 3, 13.  
15. Iar de nu ve i ierta oamenilor 
gre ealele lor, nici Tat l vostru nu v  va 
ierta gre ealele voastre.  

Sir. 28, 1, 4. Mat. 18, 35. Marc. 11, 26. Iac. 2, 13.  
16. Când posti i, nu fi i tri ti ca f arnicii 
; c  ei î i smolesc fe ele, ca s  se arate 
oamenilor c  postesc. Adev rat gr iesc 
vou , i-au luat plata lor.  

Is. 58, 3.  
17. Tu îns , când poste ti, unge capul t u 
i fa a ta o spal ,  

Rut 3, 3. Eccl. 9, 8. Dan. 10, 3.  
18. Ca s  nu te ar i oamenilor c  
poste ti, ci Tat lui t u care este în ascuns, 
i Tat l t u, Care vede în ascuns, î i va 
spl ti ie.  

19. Nu v  aduna i comori pe p mânt, 
unde molia i rugina le stric i unde furii 
le sap i le fur .  

Iac. 5, 2-4. Evr. 13, 5.  
20. Ci aduna i-v  comori în cer, unde nici 
molia, nici rugina nu le stric , unde furii 
nu le sap i nu le fur .  

Sir. 29, 14. Mat. 19, 21. Luc. 12, 21, 33. 1 Petr. 1, 4. 1 
Tim. 6, 19.  

21. C ci unde este comoara ta, acolo va fi 
i inima ta.  

Luc. 12, 34.  

22. Lumin torul trupului este ochiul ; de 
va fi ochiul t u curat, tot trupul t u va fi 
luminat.  

Luc. 11, 34.  
23. Iar de va fi ochiul t u r u, tot trupul 

u va fi întunecat. Deci, dac  lumina 
care e în tine este întuneric, dar 
întunericul cu cât mai mult !  

Luc. 11, 35.  
24. Nimeni nu poate s  slujeasc  la doi 
domni,  c ci  sau  pe  unul  îl  va  urî  i  pe  
cel lalt îl va iubi, sau de unul se va lipi i 
pe cel lalt îl va dispre ui ; nu pute i s  
sluji i lui Dumnezeu i lui mamona.  

3 Reg. 18, 24; 21, 7. Luc. 16, 13. Iac. 4, 4. 1 Ioan 2, 15. 
Rom. 6, 16.  

25. De aceea zic vou  : Nu v  îngriji i 
pentru sufletul vostru ce ve i mânca, nici 
pentru trupul vostru cu ce v  ve i îmbr ca 
; au nu este sufletul mai mult decât hrana 
i trupul decât îmbr mintea ?  

Ps. 54, 23. Bar. 3, 18. Luc. 12, 22-23. 1 Petr. 5, 7. Filip. 4, 
6.  

26. Privi i la p rile cerului, c  nu 
seam , nici nu secer , nici nu adun  în 
jitni e, i Tat l vostru Cel ceresc le 
hr ne te. Oare nu sunte i voi cu mult mai 
presus decât ele ?  
27. i cine dintre voi, îngrijindu-se poate 

 adauge staturii sale un cot ?  
Luc. 12, 25.  

28. Iar de îmbr minte de ce v  îngriji i 
? Lua i seama la crinii câmpului cum 
cresc : nu se ostenesc, nici nu torc.  

Luc. 12, 26.  
29. i v  spun vou  c  nici Solomon, în 
toat  m rirea lui, nu s-a îmbr cat ca unul 
dintre ace tia.  

3 Reg. 4, 21. Luc. 12, 27.  
30. Iar dac  iarba câmpului, care ast zi 
este i mâine se arunc  în cuptor, 
Dumnezeu astfel o îmbrac , oare nu cu 
mult mai mult pe voi, pu in credincio ilor 
?  

Mat. 16, 8. Luc. 12, 28.  
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31. Deci, nu duce i grij , spunând : Ce 
vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne 
vom îmbr ca ?  

Luc. 12, 29.  
32. C  dup  toate acestea se str duiesc 
neamurile ; tie doar Tat l vostru Cel 
ceresc c  ave i nevoie de ele.  

Mat. 6, 8. Luc. 12, 30.  
33. C uta i mai întâi împ ia lui 
Dumnezeu i dreptatea Lui i toate 
acestea se vor ad uga vou .  

Ie . 23, 25. 3 Reg. 3, 13-14. Ps. 36, 25. În el. 7, 10-11. 
Marc. 10, 30. Luc. 12, 31. 1 Tim. 4, 8.  

34. Nu v  îngriji i de ziua de mâine, c ci 
ziua de mâine se va îngriji de ale sale. 
Ajunge zilei r utatea ei.  

Ie . 16, 19.  
CAP. 7 
Sfâr itul predicii de pe munte. 
Judecata semenilor. Puterea 
rug ciunii. Calea mântuirii i a 
pierz rii. Ferirea de prooroci 
mincino i. 
1. Nu judeca i, ca s  nu fi i judeca i.  

Luc. 6, 37. Iac. 4, 11. Rom. 2, 1-3; 14, 10. 1 Cor. 4, 5.  
2. C ci cu judecata cu care judeca i, ve i 
fi judeca i, i cu m sura cu care m sura i, 
vi se va m sura.  

Iosua 7, 25. Jud. 1, 7. Marc. 4, 24. Luc. 6, 38.  
3. De ce vezi paiul din ochiul fratelui t u, 
i bârna din ochiul t u nu o iei în seam  ?  

Ps. 49, 17-21. Plâng. 3, 39-40. Luc. 6, 41.  
4. Sau cum vei zice fratelui t u : Las  s  
scot paiul din ochiul t u i iat  bârna este 
în ochiul t u ?  

Luc. 6, 42.  
5. F arnice, scoate întâi bârna din ochiul 

u i atunci vei vedea s  sco i paiul din 
ochiul fratelui t u.  

Ps. 50, 14. Luc. 6, 42.  
6. Nu da i cele sfinte câinilor, nici nu 
arunca i m rg ritarele voastre înaintea 
porcilor, ca nu cumva s  le calce în 
picioare i, întorcându-se, s  v  sfâ ie pe 
voi.  

Pild. 9, 7-8; 23, 9.  

7. Cere i i vi se va da ; c uta i i ve i afla 
; bate i i vi se va deschide.  

1 Paral. 28, 9. Cânt. 3, 4. Ier. 29, 13. Mat. 21, 22. Marc. 
11, 24. Luc. 11, 9. Ioan 14, 13. Iac. 1, 5-6.  

8. C  oricine cere ia, cel care caut  afl , 
i celui ce bate i se va deschide.  

Pild. 8, 17. Luc. 11, 10.  
9. Sau cine este omul acela între voi care, 
de va cere fiul s u pâine, oare el îi va da 
piatr  ?  

Luc. 11, 11.  
10. Sau de-i va cere pe te, oare el îi va da 
arpe ?  

Luc. 11, 12.  
11. Deci, dac  voi, r i fiind, ti i s  da i 
daruri bune fiilor vo tri, cu cât mai mult 
Tat l vostru Cel din ceruri va da cele 
bune celor care cer de la El ?  

Fac. 8, 21. Is. 49, 15. Luc. 11, 13. Iac. 1, 7. Evr. 12, 10.  
12. Ci toate câte voi i s  v  fac  vou  
oamenii, asemenea i voi face i lor, c  
aceasta este Legea i proorocii.  

Lev 19, 18. Tob. 4, 15. Luc. 6, 31. Rom. 13, 8.  
13. Intra i prin poarta cea strâmt , c  
larg  este poarta i lat  este calea care 
duce la pieire i mul i sunt cei care o afl .  

Sir. 21, 11. Luc. 13, 24. Fapt. 20, 29.  
14. i strâmt  este poarta i îngust  este 
calea care duce la via i pu ini sunt care 
o afl .  

Luc. 13, 24. Fapt. 14, 22.  
15. Feri i-v  de proorocii mincino i, care 
vin la voi în haine de oi, iar pe din untru 
sunt lupi r pitori.  

Deut. 13, 1-3. Ier. 14, 14; 23, 6. Mih. 3, 5. Mat. 24, 4. 
Marc. 13, 22. Fapt. 20, 29. 1 Ioan 4, 1. 2 Cor. 11, 15.  

16. Dup  roadele lor îi ve i cunoa te. Au 
doar  culeg oamenii struguri din spini sau 
smochine din m cini ?  

Mat. 7, 20. Luc. 6, 44. Iac. 3, 12.  
17. A a c  orice pom bun face roade 
bune, iar pomul r u face roade rele.  

Mat. 12, 33. 1 Tim. 5, 24.  
18. Nu poate pom bun s  fac  roade rele, 
nici pom r u s  fac  roade bune.  

Mat. 12, 32. Luc. 6, 43. Iac. 3, 11-12.  
19. Iar orice pom care nu face road  bun  
se taie i se arunc  în foc.  
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Mat. 3, 10. Luc. 3, 9. Ioan 15, 2-6.  
20. De aceea, dup  roadele lor îi ve i 
cunoa te.  

Luc. 6, 44.  
21. Nu oricine Îmi zice : Doamne, 
Doamne, va intra în împ ia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tat lui Meu Celui din 
ceruri.  

Os. 8, 2. Mat. 25, 11. Luc. 6, 46. Ioan 6, 40. Fapt. 19, 13. 
Iac. 1, 22. Rom. 2, 13.  

22. Mul i Îmi vor zice în ziua aceea : 
Doamne, Doamne, au nu în numele T u 
am proorocit i nu în numele T u am scos 
demoni i nu în numele T u minuni 
multe am f cut ?  

Luc. 6, 46. 1 Cor. 13, 2.  
23. i atunci voi m rturisi lor : Niciodat  
nu v-am cunoscut pe voi. Dep rta i-v  de 
la Mine cei ce lucra i f delegea.  

Iov 13, 16. Ps. 5, 4; 6, 8. Luc. 13, 25, 27.  
24. De aceea, oricine aude aceste cuvinte 
ale Mele i la îndepline te asem na-se-va 

rbatului în elept care a cl dit casa lui 
pe stânc .  

Luc. 6, 47-48.  
25. A c zut ploaia, au venit râurile mari, 
au  suflat  vânturile  i  au  b tut  în  casa  
aceea, dar ea n-a c zut, fiindc  era 
întemeiat  pe stânc .  

Is. 4, 6. Mat. 16, 18. Luc. 6, 48.  
26.  Iar  oricine  aude  aceste  cuvinte  ale  
Mele i nu le îndepline te, asem na-se-va 

rbatului nechibzuit care i-a cl dit casa 
pe nisip.  

În el. 4, 4-5. Luc. 6, 49.  
27. i a c zut ploaia i au venit râurile 
mari i au suflat vânturile i au izbit casa 
aceea, i a c zut. i c derea ei a fost 
mare.  

Is. 28, 18. Iez. 13, 11. Luc. 6, 49.  
28. Iar când Iisus a sfâr it cuvintele 
acestea, mul imile erau uimite de 
înv tura Lui.  

Mat. 22, 33. Marc. 1, 22; 6, 2. Luc. 2, 47; 4, 32.  
29. C  îi înv a pe ei ca unul care are 
putere, iar nu cum îi înv au c rturarii 
lor.  

Pild. 8, 6. Is. 50, 4. Mat. 21, 21. Marc. 1, 22. Luc. 4, 32.  
CAP. 8 
Iisus vindec  un lepros, pe sluga unui 
suta , pe soacra lui Petru i pe al i 
bolnavi. Lini te te furtuna de pe mare 
i vindec  doi demoniza i. 

1. i coborându-Se El din munte, mul imi 
multe au mers dup  El.  
2. i iat  un lepros, apropiindu-se, I se 
închina, zicând : Doamne, dac  voie ti, 
po i s  m  cur ti.  

Marc. 1, 40. Luc. 5, 12.  
3. i Iisus, întinzând mâna, S-a atins de 
el, zicând : Voiesc, cur te-te. i îndat  
s-a cur it lepra lui.  

Marc. 1, 41. Luc. 5, 13.  
4. i i-a zis Iisus : Vezi, nu spune 
nim nui, ci mergi, arat -te preotului i 
adu darul pe care l-a rânduit Moise, spre 

rturie lor.  
Lev 13, 2; 14, 2-5. Mat. 5, 23; 9, 30. Marc. 1, 43-44; 5, 

30. Luc. 5, 14; 8, 56; 17, 14.  
5.  Pe  când  intra  în  Capernaum,  s-a  
apropiat de El un suta , rugându-L,  

Luc. 7, 2.  
6. i zicând : Doamne, sluga mea zace în 
cas , sl nog, chinuindu-se cumplit.  

Luc. 7, 3.  
7. i i-a zis Iisus : Venind, îl voi vindeca.  
8. Dar suta ul, r spunzând, I-a zis : 
Doamne, nu sunt vrednic s  intri sub 
acoperi ul meu, ci numai zi cu cuvântul 
i se va vindeca sluga mea.  

Luc. 7, 6-7.  
9. C i eu sunt om sub st pânirea altora 
i am sub mine osta i i-i spun acestuia : 

Du-te, i se duce ; i celuilalt : Vino, i 
vine ; i slugii mele : F  aceasta, i face.  

Luc. 7, 8.  
10. Auzind, Iisus S-a minunat i a zis 
celor ce veneau dup  El : Adev rat 
gr iesc vou  : la nimeni, în Israel, n-am 

sit atâta credin .  
Luc. 7, 9.  

11. i zic vou  c  mul i de la r rit i de 
la apus vor veni i vor sta la mas  cu 
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Avraam, cu Isaac i cu Iacov în împ ia 
cerurilor.  

Is. 2, 2-3; 43, 5; 49, 12. Luc. 3, 8; 13, 28-29.  
12. Iar fiii împ iei vor fi arunca i în 
întunericul cel mai din afar  ; acolo va fi 
plângerea i scrâ nirea din ilor.  

În el. 17, 21. Mat. 13, 42; 21, 43; 22, 13; 24, 51. Iuda 1, 
13.  

13. i a zis Iisus suta ului : Du-te, fie ie 
dup  cum ai crezut. i s-a îns to it 
sluga lui în ceasul acela.  

Mat. 9, 29. Luc. 7, 10.  
14. i venind Iisus în casa lui Petru, a 

zut pe soacra acestuia z când, prins  
de friguri.  

Marc. 1, 29-32. Luc. 4, 38.  
15. i S-a atins de mâna ei, i au l sat-o 
frigurile i s-a sculat i Îi slujea Lui.  

Mat. 9, 25. Marc. 1, 31. Luc. 4, 39.  
16. i f cându-se sear , au adus la El 
mul i demoniza i i a scos duhurile cu 
cuvântul i pe to i cei bolnavi i-a 
vindecat,  

Marc. 1, 32. Luc. 4, 40.  
17. Ca s  se împlineasc  ceea ce s-a spus 
prin Isaia proorocul, care zice : «Acesta 
neputin ele noastre a luat i bolile noastre 
le-a purtat».  

Is. 53, 4. 1 Petr. 2, 24.  
18. i v zând Iisus mul ime împrejurul 
Lui, a poruncit ucenicilor s  treac  de 
cealalt  parte a m rii.  

Marc. 4, 35.  
19. i apropiindu-se un c rturar, i-a zis : 
Înv torule, Te voi urma oriunde vei 
merge.  

Luc. 9, 57.  
20. Dar Iisus i-a r spuns : Vulpile au 
vizuini i p rile cerului cuiburi ; Fiul 
Omului îns  nu are unde s i plece 
capul.  

Luc. 9, 58. 2 Cor. 8, 9.  
21. Un altul dintre ucenici I-a zis : 
Doamne, d -mi voie întâi s  m  duc i s  
îngrop pe tat l meu.  

Ag. 1, 4. Luc. 9, 59.  

22. Iar Iisus i-a zis : Vino dup  Mine i 
las  mor ii s i îngroape mor ii lor.  

Mat. 4, 19. Luc. 9, 60.  
23. Intrând El în corabie, ucenicii Lui L-
au urmat.  

Marc. 4, 35. Luc. 8, 22.  
24. i, iat , furtun  mare s-a ridicat pe 
mare, încât corabia se acoperea de valuri 
; iar El dormea.  

Ps. 43, 25; 106, 25. Marc. 4, 37. Luc. 8, 23.  
25. i venind ucenicii la El, L-au 
de teptat zicând : Doamne, mântuie te-
ne, c  pierim.  
2 Paral. 20, 12. Cânt. 8, 5. Sir. 1, 27. Mat. 14, 30. Marc. 4, 

38. Luc. 8, 24.  
26. Iisus le-a zis : De ce v  este fric , 
pu in credincio ilor ? S-a sculat atunci, a 
certat vânturile i marea i s-a f cut 
lini te deplin .  

Ps. 64, 7; 88, 9. Is. 43, 2. Mat. 14, 31-32. Marc. 4, 39-40. 
Luc. 8, 24.  

27. Iar oamenii s-au mirat, zicând : Cine 
este Acesta c i vânturile i marea 
ascult  de El ?  

Pild. 30, 4. Marc. 4, 41. Luc. 8, 25.  
28. i trecând El dincolo, în inutul 
Gadarenilor, L-au întâmpinat doi 
demoniza i, care ie eau din morminte, 
foarte cumpli i, încât nimeni nu putea s  
treac  pe calea aceea.  

Marc. 5, 1-5. Luc. 8, 26-27.  
29. i iat , au început s  strige i s  zic  : 
Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu ? Ai venit aici mai înainte de 
vreme ca s  ne chinuie ti ?  

Marc. 1, 24; 5, 6-7. Luc. 4, 41.  
30. Departe de ei era o turm  mare de 
porci, p scând.  

Marc. 5, 11. Luc. 8, 32.  
31. Iar demonii Îl rugau, zicând : Dac  ne 
sco i afar , trimite-ne în turma de porci.  

Marc. 5, 12. Luc. 8, 29, 32.  
32.  i  El  le-a  zis  :  Duce i-v .  Iar  ei,  
ie ind, s-au dus în turma de porci. i iat , 
toat  turma s-a aruncat de pe rm în 
mare i a pierit în ap .  

Marc. 5, 8-10, 13. Luc. 8, 33.  
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33. Iar p zitorii au fugit i, ducându-se în 
cetate, au spus toate cele întâmplate cu 
demoniza ii.  

Marc. 5, 14. Luc. 8, 34.  
34. i iat  toat  cetatea a ie it în 
întâmpinarea lui Iisus i, v zându-L, L-au 
rugat s  treac  din hotarele lor.  

2 Reg. 6, 9. Marc. 5, 17. Luc. 8, 37.  
CAP. 9 
Vindecarea sl nogului din 
Capernaum. Matei. Ucenicii lui Ioan 
Botez torul. Fiica lui Iair i femeia 
bolnav . Doi orbi i un mut. Seceri ul 
i secer torii. 

1. Intrând în corabie, Iisus a trecut i a 
venit în cetatea Sa.  

Mat. 4, 13. Marc. 2, 1.  
2. i iat , I-au adus un sl nog z când 
pe pat. i Iisus, v zând credin a lor, a zis 
sl nogului : Îndr zne te, fiule ! Iertate 
sunt p catele tale !  

Marc. 2, 3. Luc. 5, 18; 7, 48. Iac. 5, 15.  
3. Dar unii dintre c rturari ziceau în sine : 
Acesta hule te.  

Lev 24, 11. Marc. 2, 6-7. Luc. 5, 21; 7, 49.  
4. i Iisus, tiind gândurile lor, le-a zis : 
Pentru ce cugeta i rele în inimile voastre 
?  
Ps. 139, 2. Mat. 12, 25. Marc. 2, 8. Luc. 5, 22. Ioan 2, 24-

25.  
5. C ci ce este mai lesne a zice : Iertate 
sunt p catele tale, sau a zice : Scoal -te i 
umbl  ?  

Marc. 2, 9. Luc. 5, 23.  
6.  Dar  ca  s ti i  c  putere  are  Fiul  
Omului pe p mânt a ierta p catele, a zis 
sl nogului : Scoal -te, ia- i patul i 
mergi la casa ta.  

Marc. 2, 10-11. Luc. 5, 24. Ioan 5, 8.  
7. i, sculându-se, s-a dus la casa sa.  

Marc. 2, 12. Luc. 5, 25.  
8. Iar mul imile v zând acestea, s-au 
însp imântat i au sl vit pe Dumnezeu, 
Cel care d  oamenilor asemenea putere.  

Mat. 9, 33. Marc. 21, 12. Luc. 5, 26.  
9. i plecând Iisus de acolo, a v zut un 
om care edea la vam , cu numele Matei, 

i i-a zis acestuia : Vino dup  Mine. i 
sculându-se, a mers dup  El.  

Marc. 2, 14. Luc. 5, 27.  
10. i pe când edea El la mas , în cas , 
iat  mul i vame i i p to i au venit i 
au ezut la mas  împreun  cu Iisus i cu 
ucenicii Lui.  

Marc. 2, 15. Luc. 5, 29.  
11.  i  v zând  fariseii,  au  zis  ucenicilor  :  
Pentru ce m nânc  Înv torul vostru cu 
vame ii i cu p to ii ?  

Mat. 11, 19. Marc. 2, 16, 18. Luc. 5, 30; 7, 34.  
12. i auzind El, a zis : Nu cei s to i au 
nevoie de doctor, ci cei bolnavi.  

2 Paral. 36, 23. Marc. 2, 17. Luc. 5, 31.  
13. Dar mergând, înv i ce înseamn  : 
Mil  voiesc, iar nu jertf  ; c  n-am venit 

 chem pe drep i, ci pe p to i la 
poc in .  

1 Reg. 15, 22. Os. 6, 6. Mih. 6, 6-8. Mat. 12, 7. Marc. 2, 
17. Luc. 5, 22. 1 Tim. 1, 15.  

14. Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, 
zicând : Pentru ce noi i fariseii postim 
mult, iar ucenicii T i nu postesc ?  

Marc. 2, 18. Luc. 5, 33.  
15. i Iisus le-a zis : Pot oare, fiii nun ii 

 fie tri ti cât  vreme mirele este cu ei ? 
Dar vor veni zile când mirele va fi luat de 
la ei i atunci vor posti.  

Is. 62, 5. Marc. 2, 19-20. Luc. 5, 34. Ioan 3, 29.  
16. Nimeni nu pune un petic de postav 
nou la o hain  veche, c ci peticul acesta, 
ca umplutur , trage din hain i se face o 
ruptur i mai rea.  

Marc. 2, 21. Luc. 5, 36.  
17. Nici nu pun oamenii vin nou în 
burdufuri vechi ; alminterea burdufurile 
crap  : vinul se vars i burdufurile se 
stric  ; ci pun vin nou în burdufuri noi i 
amândou  se p streaz  împreun .  

Marc. 2, 22. Luc. 5, 37.  
18. Pe când le spunea acestea, iat  un 
dreg tor, venind, I s-a închinat, zicând : 
Fiica mea a murit de curând dar, venind, 
pune mâna Ta peste ea i va fi vie.  

Marc. 5, 22. Luc. 8, 41.  
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19. Atunci Iisus, sculându-Se, a mers 
dup  el împreun  cu ucenicii.  

Marc. 5, 24.  
20. i iat  o femeie cu scurgere de sânge 
de doisprezece ani, apropiindu-se de El 
pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui.  

Lev 15, 25. Marc. 5, 25, 27. Luc. 8, 43.  
21. C ci zicea în gândul ei : Numai s  m  
ating de haina Lui i m  voi face 

toas  ;  
Marc. 5, 28. Luc. 8, 44.  

22. Iar Iisus, întorcându-Se i v zând-o, 
i-a zis : Îndr zne te, fiic , credin a ta te-a 
mântuit.  i  s-a  t duit  femeia  din  
ceasul acela.  
Ps. 40, 3-4. Sir. 11, 21. Marc. 5, 30, 34. Luc. 8, 48; 17, 19.  
23. Iisus, venind la casa dreg torului i 

zând pe cânt re ii din flaut i mul imea 
tulburat , a zis :  

Marc. 5, 38. Luc. 8, 49.  
24. Dep rta i-v , c ci copila n-a murit, ci 
doarme. Dar ei râdeau de El.  

Marc. 5, 39-40. Luc. 8, 52-53.  
25. Iar dup  ce mul imea a fost scoas  
afar , intrând, a luat-o de mân , i copila 
s-a sculat.  

Luc. 8, 54.  
26. i a ie it vestea aceasta în tot inutul 
acela.  

Luc. 7, 17.  
27. Plecând Iisus de acolo, doi orbi se 
ineau dup  El strigând i zicând : 

Miluie te-ne pe noi, Fiule al lui David.  
Mat. 15, 22; 20, 30. Marc. 10, 47-49. Luc. 18, 35-38.  

28. Dup  ce a intrat în cas , au venit la El 
orbii i Iisus i-a întrebat : Crede i c  pot 

 fac Eu aceasta ? Zis-au Lui : Da, 
Doamne !  

Luc. 18, 40.  
29. Atunci S-a atins de ochii lor, zicând : 
Dup  credin a voastr , fie vou  !  

Mat. 8, 13. Marc. 10, 52. Luc. 5, 13.  
30. i s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a 
poruncit cu asprime, zicând : Vede i, 
nimeni s  nu tie.  

Mat. 8, 3-4; 12, 16. Marc. 1, 43-44; 5, 43. Luc. 8, 56.  

31. Iar ei, ie ind, L-au vestit în tot inutul 
acela.  

Marc. 1, 45. Luc. 18, 43.  
32. i plecând ei, iat  au adus la El un om 
mut, având demon.  

Is. 35, 6. Luc. 11, 14.  
33. i fiind scos demonul, mutul a gr it. 
Iar mul imile se minunau zicând : 
Niciodat  nu s-a ar tat a a în Israel.  

Mat. 9, 8. Luc. 11, 14.  
34. Dar fariseii ziceau : Cu domnul 
demonilor scoate pe demoni.  

Mat. 12, 24. Marc. 3, 22. Luc. 11, 15.  
35. i Iisus str tea toate cet ile i 
satele, înv ând în sinagogile lor, 
propov duind Evanghelia împ iei i 
vindecând toat  boala i toat  neputin a 
în popor.  

Cânt. 7, 12-14. Mat. 4, 23. Marc. 6, 6. Luc. 13, 22.  
36. i v zând mul imile, I s-a f cut mil  
de ele c  erau nec jite i r cite ca ni te 
oi care n-au p stor.  

Num. 27, 17. Is. 53, 6. Iez. 34, 5. Zah. 10, 2. Marc. 6, 34.  
37. Atunci a zis ucenicilor Lui : Seceri ul 
e mult, dar lucr torii sunt pu ini.  

Luc. 10, 2. Ioan 4, 35.  
38. Ruga i, deci, pe Domnul seceri ului, 
ca s  scoat  lurc tori la seceri ul S u.  

Luc. 10, 2. 2 Tes. 3, 1.  
CAP. 10 
Chemarea apostolilor i trimiterea lor 
la propov duire. 
1. Chemând la Sine pe cei doisprezece 
ucenici ai S i, le-a dat lor putere asupra 
duhurilor celor necurate, ca s  le scoat i 

 t duiasc  orice boal i orice 
neputin .  

Marc. 3, 14. Luc. 6, 13; 9, 1. Fapt. 16, 18.  
2. Numele celor doisprezece apostoli sunt 
acestea : Întâi Simon, cel numit Petru, i 
Andrei, fratele lui ; Iacov al lui Zevedeu 
i Ioan fratele lui ;  

Ioan 1, 42. Fapt. 1, 13.  
3. Filip i Vartolomeu, Toma i Matei 
vame ul, Iacov al lui Alfeu i Levi ce se 
zice Tadeu ;  

Marc. 3, 18. Luc. 6, 15.  
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4. Simon Cananeul i Iuda Iscarioteanul, 
cel care L-a vândut.  

Mat. 26, 14. Marc. 3, 19. Luc. 6, 16. Ioan 13, 21.  
5. Pe ace ti doisprezece i-a trimis Iisus, 
poruncindu-le lor i zicând : În calea 

gânilor s  nu merge i, i în vreo cetate 
de samarineni s  nu intra i ;  

4 Reg. 17, 24.  
6. Ci mai degrab  merge i c tre oile cele 
pierdute ale casei lui Israel.  

Is. 53, 6. Ier. 50, 6. Iez. 34, 5, 16. Mat. 15, 24; 18, 11. 
Fapt. 3, 26; 13, 26.  

7. i mergând, propov dui i, zicând : S-a 
apropiat împ ia cerurilor.  

Mat. 4, 17. Luc. 9, 2.  
8. T dui i pe cei neputincio i, învia i 
pe cei mor i, cur i pe cei lepro i, pe 
demoni scoate i-i ; în dar a i luat, în dar 

 da i.  
Luc. 10, 9.  

9. S  nu ave i nici aur, nici argin i, nici 
bani în cing torile voastre ;  

Lev 19, 13. Marc. 6, 8. Luc. 9, 3; 10, 4; 22, 35.  
10. Nici traist  pe drum, nici dou  haine, 
nici înc minte, nici toiag ; c  vrednic 
este lucr torul de hrana sa.  
Num. 18, 31. Sir. 7, 32-33. Luc. 10, 7. 1 Cor. 9, 14. 1 Tim. 

5, 18.  
11. În orice cetate sau sat ve i intra, 
cerceta i cine este în el vrednic i acolo 

mâne i pân  ce ve i ie i.  
În el. 6, 16. Marc. 6, 10. Luc. 9, 4.  

12. i intrând în cas , ura i-i, zicând : 
«Pace casei acesteia».  

Luc. 10, 5.  
13. i dac  este casa aceea vrednic , vin  
pacea voastr  peste ea. Iar de nu este 
vrednic , pacea voastr  întoarc -se la voi.  

Luc. 10, 6.  
14. Cine nu v  va primi pe voi, nici nu va 
asculta cuvintele voastre, ie ind din casa 
sau din cetatea aceea, scutura i praful de 
pe picioarele voastre.  

Neem. 5, 13. Marc. 6, 11. Luc. 9, 5; 10, 11. Fapt. 13, 51; 
18, 6.  

15. Adev rat gr iesc vou , mai u or va fi 
mântului Sodomei i Gomorei, în ziua 

judec ii, decât cet ii aceleia.  

Mat. 11, 24. Marc. 6, 11. Luc. 10, 12.  
16. Iat  Eu v  trimit pe voi ca pe ni te oi 
în mijlocul lupilor ; fi i dar în elep i ca 
erpii i nevinova i ca porumbeii.  

Ps. 114, 6. Cânt. 2, 14. Luc. 10, 3. Rom. 16, 9. 2 Cor. 1, 
12.  

17. Feri i-v  de oameni, c ci v  vor da pe 
mâna sinedri tilor i în sinagogile lor v  
vor bate cu biciul.  

Marc. 13, 9. Fapt. 5, 40.  
18. La dreg tori i la regi ve i fi du i 
pentru Mine, spre m rturie lor i 

gânilor.  
Luc. 21, 12.  

19. Iar când v  vor da pe voi în mâna lor, 
nu v  îngriji i cum sau ce ve i vorbi, c ci 
se va da vou  în ceasul acela ce s  vorbi i 
;  
Ie . 4, 12. Ier. 1, 7. Marc. 13, 11. Luc. 12, 11; 21, 15. Ioan 

16, 13.  
20. Fiindc  nu voi sunte i care vorbi i, ci 
Duhul Tat lui vostru este care gr ie te 
întru voi.  
Fac. 41, 16. 2 Reg. 23, 2. Marc. 13, 11. Luc. 12, 12. 1 Cor. 

15, 20.  
21. Va da frate pe frate la moarte i tat  
pe  fiu  i  se  vor  scula  copiii  împotriva  

rin ilor i-i vor ucide.  
Mih. 7, 6. Marc. 13, 12. Luc. 21, 16.  

22. i ve i fi urâ i de to i pentru numele 
Meu ; iar cel ce va r bda pân  în sfâr it, 
acela se va mântui.  

Dan. 12, 12. Zah. 12, 3. Luc. 21, 17.  
23. Când v  urm resc pe voi în cetatea 
aceasta, fugi i în cealalt  ; adev rat 
gr iesc vou  : nu ve i sfâr i cet ile lui 
Israel, pân  ce va veni Fiul Omului.  

Mat. 2, 13. Fapt. 14, 6.  
24. Nu este ucenic mai presus de 
înv torul s u, nici slug  mai presus de 
st pânul s u.  

Luc. 6, 40. Ioan 13, 16; 15, 20.  
25.  Destul  este  ucenicului  s  fie  ca  
înv torul i slugii ca st pânul. Dac  pe 
st pânul casei l-au numit Beelzebul, cu 
cât mai mult pe casnicii lui ?  

4 Reg. 1, 2. Mat. 9, 34. Marc. 3, 23. Luc. 11, 15. Ioan 8, 
48.  
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26. Deci nu v  teme i de ei, c ci nimic nu 
este acoperit care s  nu ias  la iveal i 
nimic ascuns care s  nu ajung  cunoscut.  

Ier. 1, 8. Marc. 4, 22. Luc. 8, 17; 12, 2.  
27. Ceea ce v  gr iesc la întuneric, 
spune i la lumin i ceea ce auzi i la 
ureche, propov dui i de pe case.  

Iov 12, 22. Luc. 12, 3.  
28. Nu v  teme i de cei ce ucid trupul, iar 
sufletul nu pot s -l ucid  ; teme i-v  mai 
curând de acela care poate i sufletul i 
trupul s  le piard  în gheena.  

Is. 8, 12-13; 51, 12. Luc. 12, 4.  
29. Au nu se vând dou  vr bii pe un ban 
? i nici una din ele nu va c dea pe 

mânt f tirea Tat lui vostru.  
Luc. 12, 6.  

30. La voi îns i perii capului, to i sunt 
num ra i.  

1 Reg. 14, 45. Luc. 12, 7; 21, 18. Fapt. 27, 34.  
31. A adar nu v  teme i ; voi sunte i cu 
mult mai de pre  decât p rile.  

Luc. 12, 7.  
32. Oricine va m rturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, m rturisi-voi i Eu 
pentru el înaintea Tat lui Meu, Care este 
în ceruri.  

Marc. 8, 38. Luc. 9, 26; 12, 8. Rom. 10, 9. 2 Tim. 1, 8; 2, 
12. Apoc. 3, 5.  

33. Iar de cel ce se va lep da de Mine 
înaintea oamenilor i Eu M  voi lep da 
de el înaintea Tat lui Meu, Care este în 
ceruri.  

Luc. 12, 9.  
34. Nu socoti i c  am venit s  aduc pace 
pe p mânt ; n-am venit s  aduc pace, ci 
sabie.  

Luc. 12, 51.  
35. C ci am venit s  despart pe fiu de 
tat l s u, pe fiic  de mama sa, pe nor  de 
soacra sa.  

Ier. 9, 4. Mih. 7, 6. Luc. 12, 53.  
36. i du manii omului (vor fi) casnicii 
lui.  

Mih. 7, 5-6. Sir. 6, 7. Ioan 13, 18.  
37. Cel ce iube te pe tat  ori pe mam  
mai mult decât pe Mine nu este vrednic 

de Mine ; cel ce iube te pe fiu ori pe fiic  
mai mult decât pe Mine nu este vrednic 
de Mine.  

Deut. 13, 6; 33, 9. Zah. 13, 3. Mat. 19, 29. Luc. 14, 26.  
38.  i  cel  ce  nu- i  ia  crucea  i  nu-Mi  
urmeaz  Mie nu este vrednic de Mine.  

Mat. 16, 24. Marc. 8, 34. Luc. 9, 23; 14, 27.  
39. Cine ine la sufletul lui îl va pierde, 
iar cine- i pierde sufletul lui pentru Mine 
îl va g si.  

Marc. 8, 35. Luc. 9, 24; 17, 33. Ioan 12, 25.  
40. Cine v  prime te pe voi pe Mine M  
prime te, i cine M  prime te pe Mine 
prime te pe Cel ce M-a trimis pe Mine.  

Mat. 18, 5. Marc. 9, 37. Luc. 9, 48; 10, 16. Ioan 12, 44; 
13, 20. 3 Ioan 1, 8.  

41. Cine prime te prooroc în nume de 
prooroc plat  de prooroc va lua, i cine 
prime te pe un drept în nume de drept 

splata dreptului va lua.  
3 Reg. 17, 9. Sir. 12, 2.  

42. i cel ce va da de b ut unuia dintre 
ace tia mici numai un pahar cu ap  rece, 
în nume de ucenic, adev rat gr iesc vou  
: nu va pierde plata sa.  

Pild. 19, 17. Sir. 16, 15. Marc. 9, 41. Evr. 6, 10.  
CAP. 11 
Trimi ii lui Ioan Botez torul i 

rturia lui Iisus despre Ioan. Cet ile 
nepoc ite. Lauda Tat lui. Chemarea 

tre cei împov ra i. 
1. Sfâr ind Iisus de dat aceste înv turi 
celor doisprezece ucenici ai S i, a trecut 
de  acolo  ca  s  înve e  i  s  
propov duiasc  mai departe prin cet ile 
lor.  
2. i auzind Ioan, în închisoare, despre 
faptele lui Hristos, i trimi ând pe doi 
dintre ucenicii s i, au zis Lui :  

Mat. 14, 3. Luc. 7, 18.  
3. Tu e ti Cel ce vine, sau s  a tept m pe 
altul ?  

Num. 24, 17. Deut. 18, 15. Luc. 7, 19. Ioan 6, 14.  
4. i Iisus, r spunzând, le-a zis : Merge i 
i spune i lui Ioan cele ce auzi i i vede i :  

Luc. 7, 22.  



pag. 1183/1780 

5. Orbii î i cap  vederea i chiopii 
umbl , lepro ii se cur esc i surzii aud, 
mor ii înviaz i s racilor li se 
bineveste te.  
Ps. 21, 29; 38, 12. Is. 29, 18-19; 35, 5. Marc. 7, 37. Luc. 4, 

18. Ioan 2, 23.  
6. i fericit este acela care nu se va sminti 
întru Mine.  

Is. 8, 14. Mat. 26, 31. Luc. 7, 23. Rom. 9, 33.  
7. Dup  plecarea acestora, Iisus a început 

 vorbeasc  mul imilor despre Ioan : Ce-
i ie it s  vede i în pustie ? Au trestie 

cl tinat  de vânt ?  
Luc. 7, 24.  

8.  Dar  de  ce  a i  ie it  ?  S  vede i  un  om  
îmbr cat în haine moi ? Iat , cei ce poart  
haine moi sunt în casele regilor.  

Luc. 7, 25.  
9. Atunci de ce-a i ie it ? S  vede i un 
prooroc ? Da, zic vou , i mai mult decât 
un prooroc.  

Mat. 14, 5. Luc. 1, 76; 7, 26.  
10. C  el este acela despre care s-a scris : 
«Iat  Eu  trimit,  înaintea  fe ei  Tale,  pe  
îngerul Meu, care va preg ti calea Ta, 
înaintea Ta».  

Mal. 3, 1. Marc. 1, 2. Luc. 7, 27.  
11. Adev rat zic vou  : Nu s-a ridicat 
între cei n scu i din femei unul mai mare 
decât Ioan Botez torul ; totu i cel mai 
mic în împ ia cerurilor este mai mare 
decât el.  

Luc. 7, 28.  
12. Din zilele lui Ioan Botez torul pân  
acum împ ia cerurilor se ia prin 
str duin i cei ce se silesc pun mâna pe 
ea.  

Luc. 16, 16.  
13. To i proorocii i Legea au proorocit 
pân  la Ioan.  

Mal. 3, 24. Luc. 16, 16.  
14. i dac  voi i s  în elege i, el este Ilie, 
cel ce va s  vin .  

Mal. 3, 23. Mat. 17, 10. Marc. 9, 11. Luc. 1, 27.  
15. Cine are urechi de auzit s  aud .  

Marc. 7, 16. Apoc. 2, 7.  

16. Dar cu cine voi asem na neamul 
acesta ? Este asemenea copiilor care ed 
în pie e i strig  c tre al ii,  

Luc. 7, 31.  
17. Zicând : V-am cântat din fluier i n-

i jucat ; v-am cântat de jale i nu v-a i 
tânguit.  

Luc. 7, 32.  
18. C ci a venit Ioan, nici mâncând, nici 
bând, i spun : Are demon.  

Mat. 3, 4.  
19. A venit Fiul Omului, mâncând i 
bând i spun : Iat  om mânc cios i 

utor de vin, prieten al vame ilor i al 
to ilor. Dar în elepciunea s-a dovedit 

dreapt  din faptele ei.  
Pild. 8, 1. Mat. 9, 11. Luc. 7, 34-35; 15, 2.  

20.  Atunci  a  început  Iisus  s  mustre  
cet ile în care se f cuser  cele mai multe 
minuni ale Sale, c ci nu s-au poc it.  

În el. 2, 12. Luc. 10, 12-15.  
21. Vai ie, Horazine, vai ie, Betsaida, c  
dac  în  Tir  i  în  Sidon  s-ar  fi  f cut  
minunile ce s-au f cut în voi, de mult, în 
sac i în cenu , s-ar fi poc it.  

Mat. 10, 15. Luc. 10, 13.  
22. Dar zic vou  : Tirului i Sidonului le 
va fi mai u or în ziua judec ii, decât 
vou .  

Luc. 10, 14.  
23. i tu, Capernaume : N-ai fost în at 
pân  la cer ? Pân  la iad te vei coborî. 

ci de s-ar fi f cut în Sodoma minunile 
ce  s-au  f cut  în  tine,  ar  fi  r mas  pân  
ast zi.  

Is. 14, 12. Plâng. 2, 1. Luc. 10, 15.  
24. Dar zic vou  c  p mântului Sodomei 
îi va fi mai u or în ziua judec ii decât 
ie.  

Mat. 10, 15. Luc. 10, 12.  
25. În vremea aceea, r spunzând, Iisus a 
zis : Te sl vesc pe Tine, P rinte, Doamne 
al cerului i al p mântului, c ci ai ascuns 
acestea de cei în elep i i pricepu i i le-ai 
descoperit pruncilor.  
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Iov 17, 4. Ps. 8, 2; 118, 130. Pild. 9, 4. Sir. 19, 21. Luc. 
10, 21; 18, 17. Ioan 9, 39. 1 Cor. 1, 19, 21, 27; 2, 8. 2 Cor. 

11, 3.  
26. Da, P rinte, c ci a a a fost bun voirea 
înaintea Ta.  

Luc. 10, 21.  
27. Toate Mi-au fost date de c tre Tat l 
Meu i nimeni nu cunoa te pe Fiul, decât 
numai Tat l, nici pe Tat l nu-L cunoa te 
nimeni, decât numai Fiul i cel c ruia va 
voi Fiul s -i descopere.  

Mat. 16, 17. Luc. 10, 22. Ioan 1, 18; 3, 35; 6, 46; 10, 15.  
28. Veni i la Mine to i cei osteni i i 
împov ra i i Eu v  voi odihni pe voi.  

Is. 28, 12; 55, 1. Ier. 31, 25.  
29. Lua i jugul Meu asupra voastr i 
înv i-v  de la Mine, c  sunt blând i 
smerit cu inima i ve i g si odihn  
sufletelor voastre.  

Num. 12, 3. Ier. 6, 16. Zah. 9, 9. Sir. 6, 30; 51, 33. Ioan 
13, 15.  

30. C ci jugul Meu e bun i povara Mea 
este u oar .  

1 Ioan 5, 3. Filip. 4, 12.  
CAP. 12 
Spicele de grâu smulse sâmb ta. 

duirea f cut  sâmb ta. Hula 
împotriva Sfântului Duh. Cine este 
adev rata rud . 
1. În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi 
de sâmb , printre sem turi, iar 
ucenicii Lui au fl mânzit i au început s  
smulg  spice i s  m nânce.  

Deut. 23, 25. Marc. 2, 23. Luc. 6, 1.  
2. V zând aceasta, fariseii au zis Lui : 
Iat , ucenicii T i fac ceea ce nu se cuvine 

 fac  sâmb ta.  
Ie . 20, 8, 10. Marc. 2, 24. Luc. 6, 2.  

3. Iar El le-a zis : Au n-a i citit ce-a f cut 
David când a fl mânzit, el i cei ce erau 
cu el ?  

1 Reg. 21, 3-6. Marc. 2, 25. Luc. 6, 3.  
4. Cum a intrat în casa Domnului i a 
mâncat pâinile punerii înainte, care nu se 
cuveneau lui s  le m nânce, nici celor ce 
erau cu el, ci numai preo ilor ?  

Ie . 29, 32-33. Marc. 2, 26. Luc. 6, 4.  

5.  Sau  n-a i  citit  în  Lege  c  preo ii,  
sâmb ta, în templu, calc  sâmb ta i sunt 

 de vin  ?  
Lev 2, 9; 8, 31; 24, 5, 8-9. Num. 28, 9. Ioan 7, 22.  

6. Ci gr iesc vou  c  mai mare decât 
templul este aici.  
7. Dac tia i ce înseamn  : Mil  voiesc 
iar  nu  jertf ,  n-a i  fi  osândit  pe  cei  
nevinova i.  

Os. 6, 6. Mih. 6, 6. Mat. 9, 13.  
8.  C  Domn  este  i  al  sâmbetei  Fiul  
Omului.  

Marc. 2, 28. Luc. 6, 5.  
9. i trecând de acolo, a venit în sinagoga 
lor.  

Marc. 3, 1. Luc. 6, 6.  
10. i iat  un om având mâna uscat . i 
L-au întrebat, zicând : Cade-se, oare, a 
vindeca sâmb ta ? Ca s -L învinuiasc .  

Marc. 3, 1. Luc. 6, 6-7; 13, 14. Ioan 9, 16.  
11. El le-a zis : Cine va fi între voi omul 
care va avea o oaie i, de va c dea ea 
sâmb ta în groap , nu o va apuca i o va 
scoate ?  

Ie . 23, 4. Deut. 22, 1-4. Luc. 14, 5.  
12. Cu cât se deosebe te omul de oaie ! 
De aceea se cade a face bine sâmb ta.  

Marc. 3, 4-5. Luc. 6, 10.  
13. Atunci i-a zis omului : Întinde mâna 
ta. El a întins-o i s-a f cut s toas  ca 
i cealalt .  

Marc. 3, 4-5. Luc. 6, 10.  
14. i ie ind, fariseii s-au sf tuit 
împotriva Lui cum s -L piard .  

Ps. 2, 1. Marc. 3, 6. Luc. 6, 11. Ioan 5, 18.  
15. Iisus îns , cunoscându-i, S-a dus de 
acolo. i mul i au venit dup  El i i-a 
vindecat pe to i.  

Mat. 19, 2. Marc. 3, 7.  
16. Dar le-a poruncit ca s  nu-L dea în 
vileag,  

Mat. 9, 30. Marc. 3, 12. Luc. 5, 14.  
17. Ca s  se împlineasc  ceea ce s-a spus 
prin Isaia proorocul, care zice :  
18. «Iat  Fiul Meu pe Care L-am ales, 
iubitul Meu întru Care a binevoit sufletul 
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Meu ; pune-voi Duhul Meu peste El i 
judecat  neamurilor va vesti.  

Is. 42, 1; 49, 3; 52, 13.  
19.  Nu  se  va  certa,  nici  nu  va  striga,  nu  
va auzi nimeni, pe uli e, glasul Lui.  

Is. 42, 2.  
20. Trestie strivit  nu va frânge i fe til  
fumegând  nu va stinge, pân  ce nu va 
scoate, spre biruin , judecata.  

Is. 42, 3.  
21. i în numele Lui vor n jdui 
neamurile.»  

Is. 11, 10; 42, 4. Rom. 15, 12.  
22. Atunci au adus la El pe un demonizat, 
orb i mut, i l-a vindecat, încât cel orb i 
mut vorbea i vedea.  

Luc. 11, 14.  
23. Mul imile toate se mirau zicând : Nu 
este, oare, Acesta, Fiul lui David ?  

Luc. 11, 14.  
24. Fariseii îns , auzind, ziceau : Acesta 
nu scoate pe demoni decât cu Beelzebul, 

petenia demonilor.  
Sir. 27, 6. Mat. 9, 34. Marc. 3, 22. Luc. 11, 15.  

25. Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a 
zis : Orice împ ie care se dezbin  în 
sine se pustie te, orice cetate sau cas  
care se dezbin  în sine nu va d inui.  

Marc. 3, 24. Luc. 11, 17. Ioan 2, 25.  
26. Dac  satana scoate pe satana, s-a 
dezbinat în sine ; dar atunci cum va 

inui împ ia lui ?  
Marc. 3, 26. Luc. 11, 18.  

27. i dac  Eu scot pe demoni cu 
Beelzebul, feciorii vo tri cu cine îi scot ? 
De aceea ei v  vor fi judec tori.  

Luc. 11, 19.  
28. Iar dac  Eu cu Duhul lui Dumnezeu 
scot  pe  demoni,  iat  a  ajuns  la  voi  
împ ia lui Dumnezeu.  

Ie . 8, 19. Dan. 2, 44. Luc. 11, 20. Ioan 3, 8.  
29. Cum poate cineva s  intre în casa 
celui tare i s -i jefuiasc  lucrurile, dac  
nu va lega întâi pe cel tare i pe urm  s -i 
prade casa ?  

Is. 49, 24. Marc. 3, 27; 9, 40. Luc. 11, 21.  

30.  Cine  nu  este  cu  Mine  este  împotriva  
Mea i cine nu adun  cu Mine risipe te.  

Luc. 9, 50; 11, 23.  
31. De aceea v  zic : Orice p cat i orice 
hul  se va ierta oamenilor, dar hula 
împotriva Duhului nu se va ierta.  

Marc. 3, 28. Luc. 12, 10. 1 Ioan 5, 16.  
32. Celui care va zice cuvânt împotriva 
Fiului Omului, se va ierta lui ; dar celui 
care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i 
se  va  ierta  lui,  nici  în  veacul  acesta,  nici  
în cel ce va s  fie.  

Is. 22, 14. Marc. 3, 29.  
33. Ori spune i c  pomul este bun i rodul 
lui  e  bun,  ori  spune i  c  pomul  e  r u  i  
rodul lui e r u, c ci dup  road  se 
cunoa te pomul.  

Mat. 7, 17-18. Luc. 6, 43.  
34. Pui de vipere, cum pute i s  gr i 
cele bune, odat  ce sunte i r i ? C ci din 
prisosul inimii gr ie te gura.  

Cânt. 4, 11. Is. 59, 5. Sir. 34, 4. Mat. 3, 7; 23, 33. Luc. 6, 
45.  

35.  Omul  cel  bun  din  comoara  lui  cea  
bun  scoate afar  cele bune, pe când 
omul cel r u, din comoara lui cea rea 
scoate afar  cele rele.  

Ps. 36, 30; 39, 12. Pild. 10, 21. Luc. 6, 45.  
36. V  spun c  pentru orice cuvânt 
de ert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da 
socoteal  în ziua judec ii.  

În el. 1, 9. Rom. 14, 12. Ef. 4, 29; 5, 4.  
37. C ci din cuvintele tale vei fi g sit 
drept, i din cuvintele tale vei fi osândit.  

Iov 15, 6. Luc. 19, 22.  
38. Atunci I-au r spuns unii dintre 

rturari i farisei, zicând : Înv torule, 
voim s  vedem de la Tine un semn.  

Mat. 16, 1. Marc. 8, 11. Ioan 2, 18; 6, 30. 1 Cor. 1, 22.  
39. Iar El, r spunzând, le-a zis : Neam 
viclean i desfrânat cere semn, dar semn 
nu i se va da, decât semnul lui Iona 
proorocul.  

Is. 57, 3. Mat. 16, 4. Marc. 8, 12. Luc. 11, 29. Ioan 4, 48.  
40. C  precum a fost Iona în pântecele 
chitului trei zile i trei nop i, a a va fi i 
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Fiul Omului în inima p mântului trei zile 
i trei nop i.  

Iona 1, 15; 2, 1, 11. Luc. 11, 30.  
41. B rba ii din Ninive se vor scula la 
judecat  cu neamul acesta i-l vor osândi, 

 s-au poc it la propov duirea lui Iona ; 
iat  aici este mai mult decât Iona.  

Deut. 18, 18; 34, 10. Iona 3, 5. Luc. 11, 32.  
42. Regina de la miaz zi se va scula la 
judecat  cu neamul acesta i-l va osândi, 

ci a venit de la marginile p mântului ca 
 asculte în elepciunea lui Solomon, i 

iat  aici este mai mult decât Solomon.  
3 Reg. 4, 34; 10, 1. 2 Paral. 9, 1. Luc. 11, 31.  

43. i când duhul necurat a ie it din om, 
umbl  prin locuri f  ap , c utând 
odihn i nu g se te.  

Iov 1, 7. Luc. 11, 24.  
44. Atunci zice : M  voi întoarce la casa 
mea de unde am ie it ; i venind, o afl  
golit , m turat i împodobit .  

Luc. 11, 24-25.  
45. Atunci se duce i ia cu sine alte apte 
duhuri mai rele decât el i, intrând, 

luiesc aici i se fac cele de pe urm  
ale omului aceluia mai rele decât cele 
dintâi. A a va fi i cu acest neam viclean.  

Luc. 11, 26. 2 Petr. 2, 20. Evr. 6, 4.  
46. i înc  vorbind El mul imilor, iat  
mama i fra ii Lui st teau afar , c utând 

 vorbeasc  cu El.  
Marc. 3, 31. Luc. 8, 19. Ioan 2, 12.  

47. Cineva I-a zis : Iat  mama Ta i fra ii 
i stau afar , c utând s i vorbeasc .  

Marc. 3, 32.  
48. Iar El i-a zis : Cine este mama Mea i 
cine sunt fra ii Mei ?  

Marc. 3, 33.  
49. i, întinzând mâna c tre ucenicii S i, 
a zis : Iat  mama Mea i fra ii Mei.  

Cânt. 8, 5.  
50. C  oricine va face voia Tat lui Meu 
Celui din ceruri, acela îmi este frate i 
sor i mam .  

Marc. 3, 34-35. Luc. 8, 21. Ioan 6, 40; 15, 14.  
CAP. 13 

apte pilde despre Împ ia cerurilor. 
Iisus neluat în seam  în cetatea Sa. 
1. În ziua aceea, ie ind Iisus din cas , 
edea lâng  mare.  

Marc. 4, 1.  
2. i s-au adunat la El mul imi multe, 
încât intrând în corabie edea în ea i 
toat  mul imea sta pe rm.  

Marc. 4, 2. Luc. 8, 4.  
3. i le-a gr it lor multe, în pilde, zicând : 
Iat  a ie it sem torul s  semene.  

Marc. 4, 3. Luc. 8, 5.  
4. i pe când sem na, unele semin e au 

zut lâng  drum i au venit p rile i 
le-au mâncat.  

Marc. 4, 4-5. Luc. 8, 5-6.  
5. Altele au c zut pe loc pietros, unde n-
aveau p mânt mult i îndat  au r rit, c  
n-aveau p mânt adânc ;  

Marc. 4, 4-5. Luc. 8, 5-6.  
6. Iar când s-a ivit soarele, s-au p lit de 
ar i, neavând r cin , s-au uscat.  

Marc. 4, 5-8. Luc. 8, 6-8.  
7. Altele au c zut între spini, dar spinii au 
crescut i le-au în bu it.  

Marc. 4, 5-8. Luc. 8, 6-8.  
8. Altele au c zut pe p mânt bun i au dat 
rod : una o sut , alta aizeci, alta treizeci.  

Marc. 4, 5-8. Luc. 8, 6-8.  
9. Cine are urechi de auzit s  aud .  

Mat. 13, 43. Marc. 4, 9.  
10. i ucenicii, apropiindu-se de El, I-au 
zis : De ce le vorbe ti lor în pilde ?  

În el. 2, 22. Marc. 4, 10-11. Luc. 8, 9-10. 1 Cor. 2, 10.  
11. Iar El, r spunzând, le-a zis : Pentru c  
vou  vi s-a dat s  cunoa te i tainele 
împ iei cerurilor, pe când acestora nu 
li s-a dat.  

În el. 2, 22. Marc. 4, 10-11. Luc. 8, 9-10. 1 Cor. 2, 10.  
12.  C ci  celui  ce  are  i  se  va  da  i-i  va  
prisosi, iar de la cel ce nu are, i ce are i 
se va lua.  

Mat. 25, 29. Marc. 4, 25. Luc. 8, 18; 19, 26.  
13. De aceea le vorbesc în pilde, c , 

zând, nu v d i, auzind, nu aud, nici nu 
în eleg.  

Marc. 4, 12. Luc. 8, 10. Ioan 9, 39.  
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14. i se împline te cu ei proorocia lui 
Isaia, care zice : «Cu urechile ve i auzi, 
dar nu ve i în elege, i cu ochii v  ve i 
uita, dar nu ve i vedea».  

Is. 6, 9. Ier. 5, 21. Iez. 12, 2. Marc. 4, 12. Luc. 8, 10. Ioan 
12, 40. Fapt. 28, 26. Rom. 11, 8.  

15. C ci inima acestui popor s-a 
învârto at i cu urechile aude greu i 
ochii lui s-au închis, ca nu cumva s  vad  
cu ochii i s  aud  cu urechile i cu inima 

 în eleag i s  se întoarc , i Eu s -i 
duiesc pe ei.  

Is. 6, 10. Ioan 12, 40. Evr. 5, 11.  
16. Dar ferici i sunt ochii vo tri c  v d i 
urechile voastre c  aud.  

2 Paral. 9, 7. Mat. 16, 17. Luc. 10, 23.  
17. C ci adev rat gr iesc vou  c  mul i 
prooroci i drep i au dorit s  vad  cele ce 
privi i voi, i n-au v zut, i s  aud  cele 
ce auzi i voi, i n-au auzit.  

Luc. 10, 21. 1 Petr. 1, 10.  
18. Voi, deci, asculta i pilda 
sem torului :  

Marc. 4, 13, 15. Luc. 8, 11.  
19. De la oricine aude cuvântul 
împ iei i nu-l în elege, vine cel 
viclean i r pe te ce s-a sem nat în inima 
lui ; aceasta este s mân a sem nat  lâng  
drum.  

Marc. 4, 14-15. Luc. 8, 12.  
20. Cea sem nat  pe loc pietros este cel 
care aude cuvântul i îndat  îl prime te 
cu bucurie,  

Is. 58, 2. Marc. 4, 16.  
21. Dar nu are r cin  în sine, ci ine 
pân  la o vreme i, întâmplându-se 
strâmtorare sau prigoan  pentru cuvânt, 
îndat  se sminte te.  

Marc. 4, 17. Luc. 8, 13.  
22. Cea sem nat  în spini este cel care 
aude cuvântul, dar grija acestei lumi i 
în el ciunea avu iei în bu  cuvântul i îl 
face neroditor.  

Ier. 4, 3. Marc. 4, 18. Luc. 18, 24.  
23. Iar s mân a sem nat  în p mânt bun 
este cel care aude cuvântul i-l în elege, 

deci care aduce rod i face : unul o sut , 
altul aizeci, altul treizeci.  

Fac. 26, 12. Marc. 4, 20. Luc. 8, 15.  
24. Alt  pild  le-a pus lor înainte, zicând 
: Asemenea este împ ia cerurilor 
omului care a sem nat s mân  bun  în 
arina sa.  

Marc. 4, 26.  
25. Dar pe când oamenii dormeau, a venit 
vr jma ul lui, a sem nat neghin  printre 
grâu i s-a dus.  

Marc. 4, 27.  
26. Iar dac  a crescut paiul i a f cut rod, 
atunci s-a ar tat i neghina.  

Marc. 4, 28.  
27. Venind slugile st pânului casei, i-au 
zis : Doamne, n-ai sem nat tu, oare, 

mân  bun  în arina ta ? De unde dar 
are neghin  ?  
28. Iar el le-a r spuns : Un om vr jma  a 

cut aceasta. Slugile i-au zis : Voie ti 
deci s  ne ducem i s-o plivim ?  
29. El îns  a zis : Nu, ca nu cumva, 
plivind neghina, s  smulge i odat  cu ea 
i grâul.  

30. L sa i s  creasc  împreun i grâul i 
neghina, pân  la seceri , i la vremea 
seceri ului voi zice secer torilor : Plivi i 
întâi neghina i lega i-o în snopi ca s-o 
ardem, iar grâul aduna i-l în jitni a mea.  

Mal. 3, 17. Mat. 3, 12.  
31. O alt  pild  le-a pus înainte, zicând : 
Împ ia cerurilor este asemenea 
gr untelui de mu tar, pe care, luându-l, 
omul l-a sem nat în arina sa,  

Marc. 4, 30. Luc. 13, 18.  
32. i care este mai mic decât toate 
semin ele, dar când a crescut este mai 
mare decât toate legumele i se face pom, 
încât vin p rile cerului i se s luiesc 
în ramurile lui.  

Marc. 4, 30-32. Luc. 13, 18-19.  
33.  Alt  pild  le-a  spus  lor  :  Asemenea  
este împ ia cerurilor aluatului pe care, 
luându-l, o femeie l-a ascuns în trei 

suri de f in , pân  ce s-a dospit toat .  
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Fac. 18, 6. Luc. 13, 20-21.  
34. Toate acestea le-a vorbit Iisus 
mul imilor  în  pilde,  i  f  pild  nu  le  
gr ia nimic,  

Marc. 4, 33.  
35. Ca s  se împlineasc  ce s-a spus prin 
proorocul care zice : «Deschide-voi în 
pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse 
de la întemeierea lumii».  

Ps. 48, 4; 77, 2. Ef. 3, 9.  
36. Dup  aceea, l sând mul imile, a venit 
în cas , iar ucenicii Lui s-au apropiat de 
El, zicând : L mure te-ne nou  pilda cu 
neghina din arin .  
37. El, r spunzând, le-a zis : Cel ce 
seam  s mân a cea bun  este Fiul 
Omului.  
38. arina este lumea ; s mân a cea bun  
sunt fiii împ iei ; iar neghina sunt fiii 
celui r u.  

Cânt. 7, 12-14. Ioan 8, 44. Fapt. 13, 10.  
39. Du manul care a sem nat-o este 
diavolul ; seceri ul este sfâr itul lumii, iar 
secer torii sunt îngerii.  

Fac. 3, 15. Ioil 4, 13. Apoc. 14, 15-17.  
40. i, dup  cum se alege neghina i se 
arde în foc, a a va fi la sfâr itul veacului.  

Mat. 25, 41. 2 Petr. 3, 7.  
41. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii S i, 
vor culege din împ ia Lui toate 
smintelile i pe cei ce fac f delegea,  

Mat. 24, 31.  
42. i-i vor arunca pe ei în cuptorul cu 
foc ; acolo va fi plângerea i scrâ nirea 
din ilor.  

Mat. 3, 12; 8, 12. Apoc. 19, 20.  
43. Atunci cei drep i vor str luci ca 
soarele în împ ia Tat lui lor. Cel ce 
are urechi de auzit s  aud .  

Dan. 12, 3. În el. 3, 7; 10, 17. Mat. 13, 9.  
44. Asemenea este împ ia cerurilor cu 
o comoar  ascuns  în arin , pe care, 

sind-o un om, a ascuns-o, i de bucuria 
ei se duce i vinde tot ce are i cump  
arina aceea.  

Pild. 2, 4.  

45. Iar i asemenea este împ ia 
cerurilor cu un negu tor care caut  

rg ritare bune.  
46. i aflând un m rg ritar de mult pre , 
s-a dus, a vândut toate câte avea i l-a 
cump rat.  

Pild. 2, 4; 8, 10.  
47. Asemenea este iar i împ ia 
cerurilor cu un n vod aruncat în mare i 
care adun  tot felul de pe ti.  

Ier. 16, 16. Iez. 47, 9.  
48. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii 
la mal i, ezând, au ales în vase pe cei 
buni, iar pe cei r i i-au aruncat afar .  
49. A a va fi la sfâr itul veacului : vor 
ie i îngerii i vor desp i pe cei r i din 
mijlocul celor drep i.  

Mat. 25, 31-32.  
50. i îi vor arunca în cuptorul cel de foc 
; acolo va fi plângerea i scrâ nirea 
din ilor.  

Mat. 13, 42; 25, 41.  
51. În eles-a i toate acestea ? Zis-au Lui : 
Da, Doamne.  
52. Iar El le-a zis : De aceea, orice 

rturar cu înv tur  despre împ ia 
cerurilor este asemenea unui om 
gospodar, care scoate din vistieria sa noi 
i vechi.  

Cânt. 7, 14. Is. 8, 20.  
53. Iar dup  ce Iisus a sfâr it aceste pilde, 
a trecut de acolo.  
54. i venind în patria Sa, îi înv a pe ei 
în  sinagoga  lor,  încât  ei  erau  uimi i  i  
ziceau : De unde are El în elepciunea 
aceasta i puterile ?  

Marc. 6, 1-2. Luc. 4, 16, 22. Ioan 7, 15.  
55. Au nu este Acesta fiul teslarului ? Au 
nu  se  nume te  mama  Lui  Maria  i  fra ii  
(verii)  Lui  :  Iacov  i  Iosif  i  Simon  i  
Iuda ?  

Marc. 6, 3. Luc. 3, 23. Ioan 6, 42; 7, 27.  
56. i surorile (veri oarele) Lui au nu 
sunt toate la noi ? Deci, de unde are El 
toate acestea ?  
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57. i se sminteau întru El. Iar Iisus le-a 
zis : Nu este prooroc dispre uit decât în 
patria lui i în casa lui.  

Marc. 6, 4. Luc. 4, 24. Ioan 4, 44.  
58.  i  n-a  f cut  acolo  multe  minuni,  din  
pricina necredin ei lor.  

Marc. 6, 5.  
CAP. 14 

ierea capului lui Ioan Botez torul. 
Iisus satur  cinci mii de oameni, umbl  
pe mare, vindec  pe cei bolnavi care se 
ating de El. 
1. În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod 
de vestea ce se dusese despre Iisus.  

Marc. 6, 14. Luc. 9, 7; 23, 8.  
2. i a zis slujitorilor s i : Acesta este 
Ioan Botez torul ; el s-a sculat din mor i 
i de aceea se fac minuni prin el.  

Marc. 6, 14; 8, 28. Luc. 9, 19.  
3. C ci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat i 
l-a pus în temni , pentru Irodiada, 
femeia lui Filip, fratele s u.  

Marc. 6, 17. Luc. 3, 19-20.  
4. C ci Ioan îi zicea lui : Nu i se cuvine 
s-o ai de so ie.  

Lev 18, 16. Marc. 6, 18.  
5. i voind s -l ucid , s-a temut de 
mul ime, c -l socotea pe el ca prooroc.  

Mat. 21, 26. Marc. 6, 20. Mat. 20, 6.  
6. Iar pr znuind Irod ziua lui de na tere, 
fiica Irodiadei a jucat în mijloc i i-a 
pl cut lui Irod.  

Pild. 5, 5. Marc. 6, 21.  
7. De aceea, cu jur mânt i-a f duit s -i 
dea orice va cere.  

Os. 4, 11; 7, 5. Marc. 6, 22-23.  
8. Iar ea, îndemnat  fiind de mama sa, a 
zis : D -mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan 
Botez torul.  

Marc. 6, 24.  
9. i regele s-a întristat, dar, pentru 
jur mânt i pentru cei care edeau cu el la 
mas , a poruncit s  i se dea.  
10. i a trimis i a t iat capul lui Ioan, în 
temni .  
11. i capul lui a fost adus pe tipsie i a 
fost dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale.  

Marc. 6, 26-28. Luc. 9, 9.  
12. i, venind ucenicii lui, au luat trupul 
lui i l-au înmormântat i s-au dus s  dea 
de tire lui Iisus.  

1 Reg. 22, 21. Marc. 6, 29.  
13. Iar Iisus, auzind, S-a dus de acolo 
singur, cu corabia, în loc pustiu dar, 
aflând, mul imile au venit dup  El, pe jos, 
din cet i.  

Marc. 6, 32-33. Luc. 9, 10. Ioan 6, 1.  
14.  i  ie ind,  a  v zut  mul ime  mare  i  I  
S-a f cut mil  de ei i a vindecat pe 
bolnavii lor.  

Marc. 6, 34. Luc. 9, 11. Ioan 6, 2, 5.  
15. Iar când s-a f cut sear , ucenicii au 
venit la El i I-au zis : locul este pustiu i 
vremea iat  a trecut ; deci, d  drumul 
mul imilor  ca  s  se  duc  în  sate,  s i  
cumpere mâncare.  

Num. 11, 21. Pild. 29, 25. Marc. 6, 35-36.  
16. Iisus îns  le-a r spuns : N-au 
trebuin  s  se  duc  ;  da i-le  voi  s  

nânce.  
Marc. 6, 37. Luc. 9, 13.  

17. Iar ei I-au zis : Nu avem aici decât 
cinci pâini i doi pe ti.  

Marc. 6, 38. Luc. 9, 13. Ioan 6, 9.  
18. i El a zis : Aduce i-Mi-le aici.  
19. i poruncind s  se a eze mul imile pe 
iarb i luând cele cinci pâini i cei doi 
pe ti i privind la cer, a binecuvântat i, 
frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar 
ucenicii mul imilor.  

Jud. 7, 19. Marc. 6, 39-41; 8, 7. Ioan 6, 10-11.  
20. i au mâncat to i i s-au s turat i au 
strâns r ele de f râmituri, 
dou sprezece co uri pline.  
1 Reg. 9, 13. Sir. 18, 25. Marc. 6, 42-43; 8, 19. Luc. 9, 17. 

Ioan 6, 12.  
21. Iar cei ce mâncaser  erau ca la cinci 
mii de b rba i, afar  de femei i de copii.  

Marc. 6, 44. Luc. 9, 14.  
22.  i  îndat  Iisus  a  silit  pe  ucenici  s  
intre în corabie i s  treac  înaintea Lui, 
pe rmul cel lalt, pân  ce El va da 
drumul mul imilor.  

Ioan 6, 17.  
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23. Iar dând drumul mul imilor, S-a suit 
în munte, ca s  Se roage singur. i, 

cându-se sear , era singur acolo.  
Marc. 6, 46-47. Ioan 6, 15.  

24. Iar corabia era acum la multe stadii 
departe de p mânt, fiind înv luit  de 
valuri, c ci vântul era împotriv .  

Marc. 6, 48. Ioan 6, 18.  
25. Iar la a patra straj  din noapte, a venit 
la ei Iisus, umblând pe mare.  

Iov 9, 8. Marc. 6, 48. Ioan 6, 19.  
26. V zându-L umblând pe mare, 
ucenicii s-au însp imântat, zicând c  e 

luc i de fric  au strigat.  
Marc. 6, 49.  

27. Dar El le-a vorbit îndat , zicându-le : 
Îndr zni i, Eu sunt ; nu v  teme i !  

Ioan 6, 20.  
28. Iar Petru, r spunzând, a zis : Doamne, 
dac  e ti Tu, porunce te s  vin la Tine pe 
ap .  
29. El i-a zis : Vino. Iar Petru, 
coborându-se din corabie, a mers pe ap  
i a venit c tre Iisus.  

30. Dar v zând vântul, s-a temut i, 
începând s  se scufunde, a strigat, zicând 
: Doamne, scap -m  !  

Mat. 8, 25.  
31. Iar Iisus, întinzând îndat  mâna, l-a 
apucat i a zis : Pu in credinciosule, 
pentru ce te-ai îndoit ?  

Mat. 8, 26. Iac. 1, 6.  
32. i suindu-se ei în corabie, s-a potolit 
vântul.  

Ps. 106, 29. Ioan 1, 15. Mat. 8, 26. Marc. 6, 51.  
33. Iar cei din corabie I s-au închinat, 
zicând : Cu adev rat Tu e ti Fiul lui 
Dumnezeu.  

Luc. 4, 41; 9, 20. Ioan 1, 49.  
34. i, trecând dincolo, au venit în 

mântul Ghenizaretului.  
Marc. 6, 53.  

35. i, cunoscându-L, oamenii locului 
aceluia au trimis în tot acel inut i au 
adus la El pe to i bolnavii.  

Marc. 6, 54-55. Luc. 6, 18.  

36. i-L rugau ca numai s  se ating  de 
poala hainei Lui ; i câ i se atingeau se 
vindecau.  

Marc. 3, 10; 6, 56. Luc. 6, 19.  
CAP. 15 
Sp larea mâinilor. Femeia 
cananeianc . S turarea celor patru mii 
de oameni. 
1. Atunci au venit din Ierusalim, la Iisus, 
fariseii i c rturarii, zicând :  

Marc. 7, 1.  
2. Pentru ce ucenicii T i calc  datina 

trânilor ? C ci nu- i spal  mâinile când 
nânc  pâine.  

Marc. 7, 2-5. Luc. 11, 38. Col. 2, 8.  
3. Iar El, r spunzând, le-a zis : De ce i 
voi c lca i porunca lui Dumnezeu pentru 
datina voastr  ?  

Lev 18, 3. Num. 15, 40. Marc. 7, 9. Luc. 11, 39.  
4. C ci Dumnezeu a zis : Cinste te pe 
tat l t u i pe mama ta, iar cine va 
blestema pe tat  sau pe mam , cu moarte 

 se sfâr easc .  
Ie . 20, 12; 21, 17. Lev 19, 3; 20, 9. Deut. 5, 16. Pild. 20, 

20. Sir. 3, 7-9. Marc. 7, 10. Ef. 6, 1-3.  
5. Voi îns  spune i : Cel care va zice 
tat lui s u sau mamei sale : Cu ce te-a  fi 
putut ajuta este d ruit lui Dumnezeu,  

Pild. 28, 24. Marc. 7, 11.  
6. Acela nu va cinsti pe tat l s u sau pe 
mama sa ; i a i desfiin at cuvântul lui 
Dumnezeu pentru datina voastr .  

Marc. 7, 12-13.  
7. F arnicilor, bine a proorocit despre 
voi Isaia, când a zis :  

Marc. 7, 6.  
8. «Poporul acesta M  cinste te cu 
buzele, dar inima lor este departe de 
Mine.  

Is. 29, 13. Iez. 33, 31. Os. 7, 14. Am. 5, 23. Marc. 7, 6.  
9. i zadarnic M  cinstesc ei, înv ând 
înv turi ce sunt porunci ale oamenilor».  

Deut. 4, 2. Is. 29, 13. Sir. 34, 7-8. Marc. 7, 7.  
10. i chemând la Sine mul imile, le-a zis 
: Asculta i i în elege i :  

Marc. 7, 14.  
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11. Nu ceea ce intr  pe gur  spurc  pe 
om, ci ceea ce iese din gur , aceea spurc  
pe om.  

Marc. 7, 15. Rom. 14, 14.  
12. Atunci, apropiindu-se, ucenicii I-au 
zis : tii c  fariseii, auzind cuvântul, s-au 
scandalizat ?  
13. Iar El, r spunzând, a zis : Orice r sad 
pe care nu l-a s dit Tat l Meu cel ceresc, 
va fi smuls din r cin .  

Ioan 15, 2.  
14. L sa i-i pe ei ; sunt c uze oarbe, 
orbilor ; i dac  orb pe orb va c uzi, 
amândoi vor c dea în groap .  

Is. 9, 15; 42, 19. Ier. 5, 31. Luc. 6, 39.  
15.  i  Petru,  r spunzând,  I-a  zis  :  

mure te-ne nou  pilda aceasta.  
Ps. 118, 68. Marc. 7, 17.  

16.  El  a  zis  :  Acum  i  voi  sunte i  
nepricepu i ?  

Mat. 16, 9.  
17. Nu în elege i c  tot ce intr  în gur  se 
duce în pântece i se arunc  afar  ?  

Lev 11, 47. Is. 17, 10-11. Marc. 7, 19. 1 Cor. 6, 13.  
18. Iar cele ce ies din gur  pornesc din 
inim i acelea spurc  pe om.  

Marc. 7, 20. Iac. 3, 6.  
19. C ci din inim  ies : gânduri rele, 
ucideri, adultere, desfrân ri, furti aguri, 

rturii mincinoase, hule.  
Fac. 6, 5; 8, 21. Pild. 6, 14; 23, 26. Marc. 7, 21.  

20. Acestea sunt care spurc  pe om, dar a 
mânca cu mâini nesp late nu spurc  pe 
om.  

Marc. 7, 23.  
21. i ie ind de acolo, a plecat Iisus în 

ile Tirului i ale Sidonului.  
Marc. 7, 24.  

22. i iat  o femeie cananeianc , din 
acele inuturi, ie ind striga, zicând : 
Miluie te-m , Doamne, Fiul lui David ! 
Fiica mea este r u chinuit  de demon.  

Mat. 9, 27. Marc. 7, 25.  
23. El îns  nu i-a r spuns nici un cuvânt ; 
i apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, 

zicând : Sloboze te-o, c  strig  în urma 
noastr .  

24. Iar El, r spunzând, a zis : Nu sunt 
trimis decât c tre oile cele pierdute ale 
casei lui Israel.  

Is. 11, 12; 53, 4-6. Ier. 50, 6. Iez. 34, 5, 16. Zah. 11, 4. 
Mat. 10, 6. Luc. 19, 10. Ioan 1, 11.  

25. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, 
zicând : Doamne, ajut -m .  
26. El îns , r spunzând, i-a zis : Nu este 
bine s  iei pâinea copiilor i s-o arunci 
câinilor.  

Marc. 7, 27.  
27. Dar ea a zis : Da, Doamne, dar i 
câinii m nânc  din f râmiturile care cad 
de la masa st pânilor lor.  

Marc. 7, 28.  
28. Atunci, r spunzând, Iisus i-a zis : O, 
femeie, mare este credin a ta ; fie ie dup  
cum voie ti. i s-a t duit fiica ei în 
ceasul acela.  

Marc. 7, 29.  
29. i trecând Iisus de acolo, a venit 
lâng  Marea Galileii i, suindu-Se în 
munte, a ezut acolo.  

Marc. 7, 31.  
30. i mul imi multe au venit la El, având 
cu ei chiopi, orbi, mu i, ciungi, i mul i 
al ii i i-au pus la picioarele Lui, iar El i-a 
vindecat.  

Is. 29, 18; 35, 5. Luc. 7, 22.  
31. Încât mul imea se minuna v zând pe 
mu i vorbind, pe ciungi s to i, pe 
chiopi umblând i pe orbi v zând, i 

sl veau pe Dumnezeul lui Israel.  
Marc. 7, 37. Luc. 7, 22.  

32. Iar Iisus, chemând la Sine pe ucenicii 
i,  a  zis  :  Mil  îmi  este  de  mul ime,  c  

iat  sunt trei zile de când a teapt  lâng  
Mine i n-au ce s  m nânce ; i s -i 
slobozesc fl mânzi nu voiesc, ca s  nu se 
istoveasc  pe drum.  

Marc. 8, 1-3. Ioan 6, 5.  
33. i ucenicii I-au zis : De unde s  avem 
noi, în pustie, atâtea pâini, cât s  s tur m 
atâta mul ime ?  

Num. 11, 13, 22. 4 Reg. 4, 43. Marc. 8, 4.  
34. i Iisus i-a întrebat : Câte pâini ave i 
? Ei au r spuns : apte i pu ini pe ti ori.  
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Deut. 8, 18. Mat. 16, 10. Marc. 6, 38; 8, 5. Ioan 6, 8, 9.  
35. i poruncind mul imii s ad  jos pe 

mânt,  
Marc. 8, 6.  

36. A luat cele apte pâini i pe ti i, 
mul umind, a frânt i a dat ucenicilor, iar 
ucenicii mul imilor.  
37. i au mâncat to i i s-au s turat i au 
luat apte co uri pline, cu r e de 

râmituri.  
Lev 26, 26. 4 Reg. 4, 43. Marc. 8, 8, 20. Ioan 6, 11, 13.  

38. Iar cei ce au mâncat erau ca la patru 
mii de b rba i, afar  de copii i de femei.  

Marc. 8, 9. Ioan 6, 10.  
39. Dup  aceea a dat drumul mul imilor, 
S-a suit în corabie i S-a dus în inutul 
Magdala.  

Marc. 8, 10.  
CAP. 16 
Semnele timpului. Aluatul fariseilor. 

rturisirea lui Petru. Cea dintâi 
vestire a Patimilor. Urmarea lui 
Hristos. 
1. i apropiindu-se fariseii i saducheii i 
ispitindu-L, I-au cerut s  le arate semn 
din cer.  
Mat. 12, 38. Marc. 8, 11. Luc. 11, 16. Ioan 2, 18; 4, 48. . 1 

Cor. 1, 22.  
2. Iar El, r spunzând, le-a zis : Când se 
face sear , zice i : Mâine va fi timp 
frumos, pentru c  e cerul ro u.  

Luc. 12, 54.  
3. Iar diminea a zice i : Ast zi va fi 
furtun , pentru c  cerul este ro u-
posomorât. F arnicilor, fa a cerului ti i 
s-o judeca i, dar semnele vremilor nu 
pute i !  

Ier. 8, 7-8. Luc. 12, 56.  
4. Neam viclean i adulter cere semn i 
semn nu se va da lui, decât numai semnul 
lui Iona. i l sându-i, a plecat.  

Iona 1, 3; 2, 1. Mat. 12, 39. Marc. 8, 12. Luc. 11, 29.  
5. i venind ucenicii pe cel lalt rm, au 
uitat s  ia pâini.  

Marc. 8, 14.  
6. Iar Iisus le-a zis : Lua i aminte i feri i-

 de aluatul fariseilor i al saducheilor.  

Marc. 8, 15. Luc. 12, 1. Gal. 5, 8.  
7. Iar ei cugetau în sinea lor, zicând : 
Aceasta, pentru c  n-am luat pâine.  

Marc. 8, 16.  
8. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis : 
Ce cugeta i în voi în iv , pu in 
credincio ilor, c  n-a i luat pâine ?  

Marc. 8, 17.  
9. Tot nu în elege i, nici nu v  aduce i 
aminte de cele cinci pâini, la cei cinci mii 
de oameni, i câte co uri a i luat ?  

Mat. 15, 16. Ioan 6, 9.  
10. Nici de cele apte pâini, la cei patru 
mii de oameni, i câte co uri a i luat ?  

Mat. 15, 34. Marc. 8, 20.  
11. Cum nu în elege i c  nu despre pâini 
v-am zis ? Ci feri i-v  de aluatul 
fariseilor i al saducheilor.  

Marc. 8, 21.  
12. Atunci au în eles c  nu le-a spus s  se 
fereasc  de aluatul pâinii, ci de înv tura 
fariseilor i a saducheilor.  

Gal. 5, 8.  
13. i venind Iisus în p ile Cezareii lui 
Filip, îi întreba pe ucenicii S i, zicând : 
Cine zic oamenii c  sunt Eu, Fiul Omului 
?  

Dan. 7, 13-14. Marc. 8, 27. Luc. 9, 18.  
14. Iar ei au r spuns : Unii, Ioan 
Botez torul, al ii Ilie, al ii Ieremia sau 
unul dintre prooroci.  

Marc. 8, 28-29. Luc. 9, 7-9, 20.  
15. i le-a zis : Dar voi cine zice i c  sunt 
?  

Marc. 8, 28-29. Luc. 9, 7-9, 20.  
16. R spunzând Simon Petru a zis : Tu 

ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui 
viu.  

Mat. 14, 33. Marc. 3, 11; 8, 29. Luc. 9, 20. Ioan 1, 49; 6, 
69; 11, 27. Fapt. 8, 37. Evr. 1, 2.  

17. Iar Iisus, r spunzând, i-a zis : Fericit 
ti Simone, fiul lui Iona, c  nu trup i 

sânge i-au descoperit ie aceasta, ci Tat l 
Meu, Cel din ceruri.  

Mat. 11, 25, 27. Gal. 1, 16.  
18. i Eu î i zic ie, c  tu e ti Petru i pe 
aceast  piatr  voi zidi Biserica Mea i 
por ile iadului nu o vor birui.  
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Is. 33, 20. Mat. 7, 25. Luc. 22, 31-32. Ioan 1, 42. 1 Petr. 2, 
4. 1 Cor. 3, 11. Ef. 2, 20. Apoc. 21, 14.  

19. i î i voi da cheile împ iei cerurilor 
i  orice  vei  lega  pe  p mânt  va  fi  legat  i  

în ceruri, i orice vei dezlega pe p mânt 
va fi dezlegat i în ceruri.  

Mat. 18, 18. Ioan 20, 23.  
20. Atunci a poruncit ucenicilor Lui s  nu 
spun  nim nui c  El este Hristosul.  

Marc. 8, 30. Luc. 9, 21.  
21. De atunci a început Iisus s  le arate 
ucenicilor Lui c  El trebuie s  mearg  la 
Ierusalim i s  p timeasc  multe de la 

trâni i de la arhierei i de la c rturari 
i s  fie ucis, i a treia zi s  învieze.  
Mat. 17, 23; 20, 18. Marc. 8, 31; 9, 31; 10, 33. Luc. 9, 22.  

22. i Petru, luându-L la o parte, a 
început s -L dojeneasc , zicându-I : Fie-

i mil  de Tine s  nu i se întâmple ie 
aceasta.  

Marc. 8, 32.  
23. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru : 
Mergi înapoia Mea, satano ! Sminteal  
Îmi e ti ; c  nu cuge i cele ale lui 
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.  

Marc. 8, 33. Rom. 8, 7.  
24. Atunci Iisus a zis ucenicilor S i : 
Dac  vrea cineva s  vin  dup  Mine, s  
se lepede de sine, s i ia crucea i s -Mi 
urmeze Mie.  

Mat. 10, 38. Marc. 8, 34. Luc. 9, 23; 14, 27. 1 Petr. 2, 21.  
25. C  cine va voi s i scape sufletul îl 
va pierde ; iar cine î i va pierde sufletul 
pentru Mine îl va afla.  

Marc. 8, 35. Luc. 9, 24; 17, 33. Ioan 12, 25.  
26. Pentru c  ce-i va folosi omului, dac  
va câ tiga lumea întreag , iar sufletul s u 
îl  va  pierde  ?  Sau  ce  va  da  omul  în  
schimb pentru sufletul s u ?  

Ps. 48, 7-8. Marc. 8, 36. Luc. 9, 25.  
27. C ci Fiul Omului va s  vin  întru 
slava Tat lui S u, cu îngerii S i ; i 
atunci va r spl ti fiec ruia dup  faptele 
sale.  

Ps. 27, 5-6; 61, 10. Pild. 24, 12. Ier. 17, 10; 32, 19. Iez. 
33, 20. Dan. 7, 10. Zah. 14, 5. Sir. 17, 18. Mat. 25, 31. 

Marc. 8, 38; 13, 26. Luc. 9, 26. Rom. 2, 6. 2 Cor. 5, 10. 
Apoc. 2, 23; 19, 14.  

28. Adev rat gr iesc vou  : Sunt unii din 
cei ce stau aici care nu vor gusta moartea 
pân  ce nu vor vedea pe Fiul Omului, 
venind în împ ia Sa.  

Marc. 8, 39. Luc. 9, 27.  
CAP. 17 
Schimbarea la fa . Vindecarea 
lunaticului. A doua vestire a Patimilor. 
Darea pentru Templu. 
1. i dup ase zile, Iisus a luat cu Sine 
pe Petru i pe Iacov i pe Ioan, fratele lui, 
i i-a dus într-un munte înalt, de o parte.  

Marc. 9, 1-2. Luc. 9, 28.  
2. i S-a schimbat la fa , înaintea lor, i 
a str lucit fa a Lui ca soarele, iar 
ve mintele Lui s-au f cut albe ca lumina.  

Marc. 9, 1-2. Luc. 9, 29. Ioan 1, 14. 2 Petr. 1, 16.  
3. i iat , Moise i Ilie s-au ar tat lor, 
vorbind cu El.  

Marc. 9, 4. Luc. 9, 30.  
4. i, r spunzând, Petru a zis lui Iisus : 
Doamne, bine este s  fim noi aici ; dac  
voie ti, voi face aici trei colibe : ie una, 
i lui Moise una, i lui Ilie una.  

Marc. 9, 5. Luc. 9, 33.  
5. Vorbind el înc , iat  un nor luminos i-a 
umbrit  pe ei,  i  iat  glas din nor zicând :  
«Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care 
am binevoit ; pe Acesta asculta i-L».  

Deut. 18, 15. Is. 42, 1. Mat. 3, 17. Luc. 3, 22; 9, 35. Ioan 
5, 32. Fapt. 3, 22. 2 Petr. 1, 17.  

6. i, auzind, ucenicii au c zut cu fa a la 
mânt i s-au sp imântat foarte.  

Jud. 13, 20. Luc. 9, 34. 2 Petr. 1, 18.  
7. i Iisus S-a apropiat de ei, i, 
atingându-i, le-a zis : Scula i-v i nu v  
teme i.  

Dan. 8, 18.  
8. i, ridicându- i ochii, nu au v zut pe 
nimeni, decât numai pe Iisus singur.  

Luc. 9, 36.  
9. i pe când se coborau din munte, Iisus 
le-a poruncit, zicând : Nim nui s  nu 
spune i ceea ce a i v zut, pân  când Fiul 
Omului Se va scula din mor i.  

Marc. 8, 30; 9, 9. Luc. 9, 21.  
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10. i ucenicii L-au întrebat, zicând : 
Pentru ce dar zic c rturarii c  trebuie s  
vin  mai întâi Ilie ?  

Mal. 3, 23. Mat. 11, 14. Marc. 9, 11. Ioan 1, 21.  
11. Iar El, r spunzând, a zis : Ilie într-
adev r va veni i va a eza la loc toate.  

Mal. 3, 24. Luc. 1, 16. Fapt. 3, 21.  
12.  Eu  îns  v  spun  vou  c  Ilie  a  i  
venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au f cut 
cu el câte au voit ; a a i Fiul Omului va 

timi de la ei.  
Marc. 9, 12.  

13. Atunci au în eles ucenicii c  Iisus le-a 
vorbit despre Ioan Botez torul.  

Mat. 14, 3, 10.  
14.  i  mergând  ei  spre  mul ime,  s-a  
apropiat de El un om, c zându-I în 
genunchi,  

Marc. 9, 14, 17. Luc. 9, 38.  
15. i zicând : Doamne, miluie te pe fiul 
meu c  este lunatic i p time te r u, c ci 
adesea cade în foc i adesea în ap .  

Marc. 9, 18, 22.  
16.  i  l-am  dus  la  ucenicii  T i  i  n-au  
putut s -l vindece.  

Luc. 9, 40.  
17. Iar Iisus, r spunzând, a zis : O, neam 
necredincios i înd tnic, pân  când voi 
fi cu voi ? Pân  când v  voi suferi pe voi 
? Aduce i-l aici la Mine.  

Marc. 9, 19.  
18. i Iisus l-a certat i demonul a ie it 
din el i copilul s-a vindecat din ceasul 
acela.  

Luc. 9, 42.  
19. Atunci, apropiindu-se ucenicii de 
Iisus, I-au zis de o parte : De ce noi n-am 
putut s -l scoatem ?  

Marc. 9, 28.  
20. Iar Iisus le-a r spuns : Pentru pu ina 
voastr  credin . C ci adev rat gr iesc 
vou  : Dac  ve i avea credin  în voi cât 
un gr unte de mu tar, ve i zice muntelui 
acestuia : Mut -te de aici dincolo, i se va 
muta  ;  i  nimic  nu  va  fi  vou  cu  
neputin .  

Iov 9, 5. Mat. 21, 21. Marc. 9, 23; 11, 23. Luc. 17, 6.  

21.  Dar  acest  neam  de  demoni  nu  iese  
decât numai cu rug ciune i cu post.  

Marc. 9, 29.  
22. Pe când str teau Galileea, Iisus le-a 
spus : Fiul Omului va s  fie dat în 
mâinile oamenilor.  

Marc. 8, 31; 9, 31; 10, 33. Luc. 9, 22, 44; 24, 7.  
23. i-L vor omorî, dar a treia zi va învia. 

i ei s-au întristat foarte !  
Is. 53, 8. Mat. 16, 21; 20, 19. Luc. 9, 22.  

24. Venind ei în Capernaum, s-au 
apropiat de Petru cei ce strâng darea 
(pentru Templu) i i-au zis : Înv torul 
vostru nu pl te te darea ?  

Ie . 30, 13.  
25. Ba, da ! - a zis el. Dar intrând în cas , 
Iisus  i-a  luat  înainte,  zicând  :  Ce  i  se  
pare, Simone ? Regii p mântului de la 
cine iau d ri sau bir ? De la fiii lor sau de 
la str ini ?  
26. El I-a zis : De la str ini. Iisus i-a zis : 

adar, fiii sunt scuti i.  
27. Ci ca s  nu-i smintim pe ei, mergând 
la mare, arunc  undi a i pe tele care va 
ie i întâi, ia-l, i, deschizându-i gura, vei 

si un statir (un ban de argint). Ia-l i 
-l lor pentru Mine i pentru tine.  

CAP. 18 
Cine este mai mare în împ ia 
cerurilor. Puterea cheilor. De câte ori 
vom ierta pe aproapele. Pilda celui ce 
datora zece mii de talan i. 
1. În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii 
de Iisus i I-au zis : Cine, oare, este mai 
mare în împ ia cerurilor ?  

Marc. 9, 33-36. Luc. 9, 46-47; 22, 24.  
2. i chemând la Sine un prunc, l-a pus în 
mijlocul lor,  

Marc. 9, 33-36. Luc. 9, 46-47; 22, 24.  
3. i a zis : Adev rat zic vou  : De nu v  
ve i întoarce i nu ve i fi precum pruncii, 
nu ve i intra în împ ia cerurilor.  

Mat. 19, 14. Marc. 10, 15. Luc. 18, 16-17.  
4.  Deci  cine  se  va  smeri  pe  sine  ca  
pruncul acesta, acela este cel mai mare în 
împ ia cerurilor.  
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Marc. 10, 14. 1 Cor. 14, 20.  
5. i cine va primi un prunc ca acesta în 
numele Meu, pe Mine M  prime te.  

Mat. 10, 40. Marc. 9, 37. Luc. 9, 48.  
6. Iar cine va sminti pe unul dintr-ace tia 
mici  care  cred  în  Mine,  mai  bine  i-ar  fi  
lui s  i se atârne de gât o piatr  de moar  
i s  fie afundat în adâncul m rii.  

Marc. 9, 42. Luc. 17, 1-2. Rom. 14, 13.  
7. Vai lumii, din pricina smintelilor ! C  
smintelile trebuie s  vin , dar vai omului 
aceluia prin care vine sminteala.  

În el. 4, 12. Mat. 26, 24. Luc. 17, 1. Rom. 14, 13. 1 Cor. 
11, 19.  

8. Iar dac  mâna ta sau piciorul t u te 
sminte te, taie-l i arunc -l de la tine, c  
este bine pentru tine s  intri în via  ciung 
sau chiop, decât, având amândou  
mâinile sau amândou  picioarele, s  fii 
aruncat în focul cel ve nic.  

Mat. 5, 29-30. Marc. 9, 43-45.  
9. i dac  ochiul t u te sminte te, scoate-l 
i arunc -l de la tine, c  mai bine este 

pentru tine s  intri în via  cu un singur 
ochi, decât, având amândoi ochii, s  fii 
aruncat în gheena focului.  

Deut. 13, 5-10. Ps. 118, 37. Mat. 5, 29. Marc. 9, 47.  
10. Vede i s  nu dispre ui i pe vreunul 
din ace tia mici, c  zic vou  : C  îngerii 
lor, în ceruri, pururea v d fa a Tat lui 
Meu, Care este în ceruri.  

1 Reg. 6, 16. Ps. 33, 8. Iov 1, 6. Tob. 3, 16. Evr. 1, 14. 
Apoc. 8, 2.  

11. C ci Fiul Omului a venit s  caute i 
 mântuiasc  pe cel pierdut.  

Mat. 10, 6. Marc. 2, 17. Luc. 9, 56; 19, 10. Ioan 3, 17; 12, 
47. 1 Tim. 1, 15.  

12. Ce vi se pare ? Dac  un om ar avea o 
sut  de oi i una din ele s-ar r ci, nu va 

sa, oare, în mun i pe cele nou zeci i 
nou i ducându-se va c uta pe cea 

cit  ?  
Ier. 50, 6. Iez. 34, 4, 11. Luc. 15, 4.  

13. i dac  s-ar întâmpla s-o g seasc , 
adev r gr iesc vou  c  se bucur  de ea 
mai mult decât de cele nou zeci i nou , 
care nu s-au r cit.  

Luc. 15, 5-7.  

14. Astfel nu este vrere înaintea Tat lui 
vostru, Cel din ceruri, ca s  piar  vreunul 
dintr-ace tia mici.  

Luc. 15, 7-10. 2 Petr. 3, 9.  
15. De- i va gre i ie fratele t u, mergi, 
mustr -l pe el între tine i el singur. i de 
te va asculta, ai câ tigat pe fratele t u.  

Lev 19, 17. Sir. 19, 14. Luc. 17, 3. Iac. 5, 19-20.  
16. Iar de nu te va asculta, ia cu tine înc  
unul sau doi, ca din gura a doi sau trei 
martori s  se statorniceasc  tot cuvântul.  

Deut. 17, 6. Ioan 8, 17. 2 Cor. 13, 1. Evr. 10, 28.  
17. i de nu-i va asculta pe ei, spune-l 
Bisericii ; iar de nu va asculta nici de 
Biseric ,  s i  fie  ie  ca  un  p gân  i  
vame .  

1 Cor. 5, 11. 2 Tes. 3, 6, 14.  
18. Adev rat gr iesc vou  : Oricâte ve i 
lega pe p mânt,  vor fi  legate i  în cer,  i  
oricâte ve i dezlega pe p mânt, vor fi 
dezlegate i în cer.  

Mat. 16, 19. Ioan 20, 23.  
19. Iar i gr iesc vou  c , dac  doi dintre 
voi se vor învoi pe p mânt în privin a 
unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor 
de c tre Tat l Meu, Care este în ceruri.  

1 Ioan 3, 22; 5, 14.  
20. C  unde sunt doi sau trei, aduna i în 
numele Meu, acolo sunt i Eu în mijlocul 
lor.  

Luc. 24, 15.  
21. Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a 
zis : Doamne, de câte ori va gre i fa  de 
mine fratele meu i-i voi ierta lui ? Oare 
pân  de apte ori ?  

Mat. 6, 12. Luc. 17, 3-4.  
22.  Zis-a  lui  Iisus  :  Nu  zic  ie  pân  de  
apte ori, ci pân  de aptezeci de ori câte 
apte.  

Lev 25, 39. Mat. 6, 14. Marc. 11, 25-26. Luc. 17, 4-5. Col. 
3, 13.  

23. De aceea, asem natu-s-a împ ia 
cerurilor omului împ rat care a voit s  se 
socoteasc  cu slugile sale.  

4 Reg. 4, 1.  
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24. i, începând s  se socoteasc  cu ele, i 
s-a adus un datornic cu zece mii de 
talan i.  
25. Dar neavând el cu ce s  pl teasc , 
st pânul s u a poruncit s  fie vândut el i 
femeia i copii i pe toate câte le are, ca 

 se pl teasc .  
26. Deci, c zându-i în genunchi, sluga 
aceea i se închina, zicând : Doamne, 
îng duie te-m i- i voi pl ti ie tot.  
27. Iar st pânul slugii aceleia, 
milostivindu-se de el, i-a dat drumul i i-a 
iertat i datoria.  
28. Dar, ie ind, sluga aceea a g sit pe 
unul dintre cei ce slujeau cu el i care-i 
datora o sut  de dinari. i punând mâna 
pe el, îl sugruma zicând : Pl te te-mi ce 

ti dator.  
29. Deci, c zând cel ce era slug  ca i el, 
îl ruga zicând : Îng duie te-m i î i voi 
pl ti.  
30. Iar el nu voia, ci, mergând, l-a aruncat 
în închisoare, pân  ce va pl ti datoria.  
31. Iar celelalte slugi, v zând deci cele 
petrecute, s-au întristat foarte i, venind, 
au spus st pânului toate cele întâmplate.  
32. Atunci, chemându-l st pânul s u îi 
zise : Slug  viclean , toat  datoria aceea 
i-am iertat-o, fiindc  m-ai rugat.  

33. Nu se c dea, oare, ca i  tu s  ai  mil  
de cel împreun  slug  cu tine, precum i 
eu am avut mil  de tine ?  

Iac. 2, 13.  
34. i mâniindu-se st pânul lui, l-a dat pe 
mâna chinuitorilor, pân  ce-i va pl ti 
toat  datoria.  
35. Tot a a i Tat l Meu cel ceresc v  va 
face vou , dac  nu ve i ierta - fiecare 
fratelui s u - din inimile voastre.  

Mat. 5, 25; 6, 12-15. Marc. 11, 25-26.  
CAP. 19 

Despre desfacerea c toriei. Iisus 
binecuvinteaz  pe copii. Tân rul cel 
bogat. 
1. Iar dup  ce Iisus a sfâr it cuvintele 
acestea, a plecat din Galileea i a venit în 
hotarele Iudeii, dincolo de Iordan.  

Marc. 10, 1. Ioan 10, 40.  
2. i au mers dup  El mul imi multe i i-a 
vindecat pe ei acolo.  

Mat. 12, 15.  
3. i s-au apropiat de El fariseii, 
ispitindu-L i zicând : Se cuvine, oare, 
omului s i lase femeia sa, pentru orice 
pricin  ?  

Marc. 10, 2.  
4. R spunzând, El a zis : N-a i citit c  Cel 
ce i-a f cut de la început i-a f cut b rbat 
i femeie ?  

Fac. 1, 27; 5, 2. Mal. 2, 14-15. Marc. 10, 6.  
5. i a zis : Pentru aceea va l sa omul pe 
tat l s u i pe mama sa i se va lipi de 
femeia sa i vor fi amândoi un trup.  

Fac. 2, 24. Marc. 10, 7-8. 1 Cor. 6, 16. Ef. 5, 31.  
6. A a încât nu mai sunt doi, ci un trup. 
Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul s  
nu despart .  

Marc. 10, 9. 1 Cor. 7, 10.  
7. Ei I-au zis Lui : Pentru ce, dar, Moise a 
poruncit s -i dea carte de desp ire i s  
o lase ?  

Deut. 24, 1. Mat. 5, 31. Marc. 10, 4.  
8. El le-a zis : Pentru învârto area inimii 
voastre, v-a dat voie Moise s  l sa i pe 
femeile voastre, dar din început nu a fost 

a.  
Deut. 20, 14. Marc. 10, 5.  

9. Iar Eu zic vou  c  oricine va l sa pe 
femeia sa, în afar  de pricin  de 
desfrânare, i se va însura cu alta, 

vâr te adulter ; i cine s-a însurat cu 
cea l sat  s vâr te adulter.  

Mat. 5, 32. Marc. 10, 11. Luc. 16, 18.  
10. Ucenicii I-au zis : Dac  astfel este 
pricina omului cu femeia, nu este de folos 

 se însoare.  
Pild. 21, 19. 1 Cor. 7, 32.  
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11. Iar El le-a zis : Nu to i pricep 
cuvântul acesta, ci aceia c rora le este 
dat.  

1 Cor. 7, 2-9.  
12. C  sunt fameni care s-au n scut a a 
din pântecele mamei lor ; sunt fameni pe 
care oamenii i-au f cut fameni, i sunt 
fameni care s-au f cut fameni pe ei în i, 
pentru împ ia cerurilor. Cine poate 
în elege s  în eleag .  

Is. 56, 3. În el. 3, 14. 1 Cor. 7, 7.  
13. Atunci I s-au adus copii, ca s i pun  
mâinile peste ei i s  Se roage ; dar 
ucenicii îi certau.  

Marc. 10, 13. Luc. 18, 15.  
14. Iar Iisus a zis : L sa i copiii i nu-i 
opri i s  vin  la Mine, c  a unora ca 
ace tia este împ ia cerurilor.  

Mat. 18, 3. Luc. 17, 16.  
15. i punându- i mâinile peste ei, S-a 
dus de acolo.  

Fac. 48, 14. Marc. 10, 16.  
16. i, iat , venind un tân r la El, I-a zis : 
Bunule Înv tor, ce bine s  fac, ca s  am 
via a ve nic  ?  

Marc. 10, 17. Luc. 10, 25; 18, 18.  
17.  Iar  El  a  zis  :  De  ce-Mi  zici  bun  ?  
Nimeni nu este bun decât numai Unul 
Dumnezeu. Iar de vrei s  intri în via , 

ze te poruncile.  
Deut. 6, 25. 1 Reg. 2, 2. Sir. 15, 15. Marc. 10, 18. Iac. 1, 

17.  
18. El I-a zis :  Care ? Iar Iisus a zis :  S  
nu ucizi, s  nu s vâr ti adulter, s  nu 
furi, s  nu m rturise ti strâmb ;  

Ie . 20, 13-16. Deut. 5, 17-20. Mat. 5, 21. Marc. 10, 19.  
19. Cinste te pe tat l t u i pe mama ta i 

 iube ti pe aproapele t u ca pe tine 
însu i.  

Ie . 20, 12. Luc. 18, 20.  
20. Zis-a lui tân rul : Toate acestea le-am 

zit din copil ria mea. Ce-mi mai 
lipse te ?  

Marc. 10, 20. Luc. 16, 9; 18, 21.  
21.  Iisus  i-a  zis  :  Dac  voie ti  s  fii  
des vâr it, du-te, vinde averea ta, d -o 

racilor i vei avea comoar  în cer ; 
dup  aceea, vino i urmeaz -Mi.  

Mat. 6, 20. Marc. 10, 21-22. Luc. 12, 33. Fapt. 2, 45.  
22. Ci, auzind cuvântul acesta, tân rul a 
plecat întristat, c ci avea multe avu ii.  

Ps. 61, 10. Luc. 18, 23.  
23. Iar Iisus a zis ucenicilor S i : 
Adev rat zic vou  c  un bogat cu greu va 
intra în împ ia cerurilor.  

Pild. 11, 23. Marc. 10, 23-24. Luc. 18, 24.  
24. i iar i zic vou  c  mai lesne este s  
treac  c mila prin urechile acului, decât 

 intre un bogat în împ ia lui 
Dumnezeu.  

Luc. 6, 24; 18, 25.  
25. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, 
zicând : Dar cine poate s  se mântuiasc  
?  

Marc. 10, 26. Luc. 18, 26.  
26. Dar Iisus, privind la ei, le-a zis : La 
oameni aceasta e cu neputin , la 
Dumnezeu îns  toate sunt cu putin .  
Fac. 18, 14. Iov 42, 2. Ier. 32, 17. Zah. 8, 6. Marc. 10, 27. 

Luc. 1, 37; 18, 27.  
27. Atunci Petru, r spunzând, I-a zis : 
Iat  noi am l sat toate i i-am urmat 

ie. Cu noi oare ce va fi ?  
Deut. 33, 9. Mat. 4, 20. Marc. 10, 28. Luc. 5, 11; 18, 28.  

28. Iar Iisus le-a zis : Adev rat zic vou  
 voi cei ce Mi-a i urmat Mie, la 

înnoirea lumii, când Fiul Omului va 
edea pe tronul slavei Sale, ve i edea i 

voi pe dou sprezece tronuri, judecând 
cele dou sprezece semin ii ale lui Israel.  

În el. 3, 8. Luc. 22, 28-30. 1 Cor. 6, 2. Apoc. 3, 21; 20, 4.  
29. i oricine a l sat case sau fra i, sau 
surori, sau tat , sau mam , sau femeie, 
sau copii, sau arine, pentru numele Meu, 
înmul it va lua înapoi i va mo teni via a 
ve nic .  

Marc. 10, 29-30. Luc. 18, 29-30.  
30. i mul i dintâi vor fi pe urm , i cei 
de pe urm  vor fi întâi.  

Mat. 20, 16. Marc. 10, 31. Luc. 13, 30.  
CAP. 20 
Pilda despre lucr torii tocmi i la vie. A 
treia vestire a Patimilor. Cererea fiilor 
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lui Zevedeu. Cearta pentru întâietate. 
Vindecarea celor doi orbi. 
1. C ci împ ia cerurilor este asemenea 
unui  om st pân  de  cas ,  care  a  ie it  dis-
de-diminea  s  tocmeasc  lucr tori 
pentru via sa.  

Neem. 9, 3. Mat. 21, 33.  
2. i învoindu-se cu lucr torii cu un dinar 
pe zi, i-a trimis în via sa.  
3. i ie ind pe la ceasul al treilea, a v zut 
pe al ii stând în pia  f  lucru.  
4. i le-a zis acelora : Merge i i voi în 
vie, i ce va fi cu dreptul, v  voi da.  
5. Iar ei s-au dus. Ie ind iar i pe la 
ceasul al aselea i al nou lea, a f cut tot 

a.  
6. Ie ind pe la ceasul al unsprezecelea, a 

sit pe al ii, stând f  lucru, i le-a zis : 
De ce a i stat aici toat  ziua f  lucru ?  
7. Zis-au lui : Fiindc  nimeni nu ne-a 
tocmit. Zis-a lor : Duce i-v i voi în vie 
i ce va fi cu dreptul ve i lua.  

8. F cându-se sear , st pânul viei a zis 
tre îngrijitorul s u : Cheam  pe 

lucr tori i d -le plata, începând de cei 
din urm  pân  la cei dintâi.  

Apoc. 22, 12.  
9. Venind cei din ceasul al unsprezecelea, 
au luat câte un dinar.  
10. i venind cei dintâi, au socotit c  vor 
lua mai mult, dar au luat i ei tot câte un 
dinar.  
11. i dup  ce au luat, cârteau împotriva 
st pânului casei,  
12. Zicând : Ace tia de pe urm  au f cut 
un ceas i i-ai pus deopotriv  cu noi, care 
am dus greutatea zilei i ar a.  
13. Iar el, r spunzând, a zis unuia dintre 
ei : Prietene, nu- i fac nedreptate. Oare nu 
te-ai învoit cu mine un dinar ?  
14. Ia ce este al t u i pleac . Voiesc s  
dau acestuia de pe urm  ca i ie.  

15. Au nu mi se cuvine mie s  fac ce 
voiesc cu ale mele ? Sau ochiul t u este 

u, pentru c  eu sunt bun ?  
Fac. 4, 6.  

16.  Astfel  vor  fi  cei  de  pe  urm  întâi  i  
cei dintâi pe urm , c  mul i sunt chema i, 
dar pu ini ale i.  

Mat. 19, 30; 22, 14. Marc. 10, 31. Luc. 13, 30.  
17. i suindu-Se la Ierusalim, Iisus a luat 
de o parte pe cei doisprezece ucenici i 
le-a spus lor, pe cale :  

Marc. 10, 32. Luc. 18, 31.  
18. Iat  ne suim la Ierusalim i Fiul 
Omului va fi dat pe mâna arhiereilor i a 

rturarilor, i-L vor osândi la moarte ;  
Mat. 16, 21. Marc. 10, 33. Luc. 18, 31-32.  

19. i Îl vor da pe mâna p gânilor, ca s -
L batjocoreasc i s -L r stigneasc , dar 
a treia zi va învia.  

Is. 53, 4. Mat. 17, 23. Marc. 10, 33-34. Luc. 9, 22. Ioan 
18, 28, 32; 19, 1.  

20. Atunci a venit la El mama fiilor lui 
Zevedeu, împreun  cu fiii ei, închinându-
se i cerând ceva de la El.  

Marc. 10, 35.  
21. Iar El a zis ei : Ce voie ti ? Ea a zis 
Lui  :  Zi  ca  s ad  ace ti  doi  fii  ai  mei,  
unul de-a dreapta i altul de-a stânga Ta, 
întru împ ia Ta.  

Sir. 7, 4. Marc. 10, 36-37.  
22. Dar Iisus, r spunzând, a zis : Nu ti i 
ce cere i. Pute i, oare, s  be i paharul pe 
care-l voi bea Eu i cu botezul cu care Eu 

 botez s  v  boteza i ? Ei I-au zis : 
Putem.  

Mat. 26, 39, 42. Marc. 10, 38-40; 14, 35.  
23. i El a zis lor : Paharul Meu ve i bea 
i cu botezul cu care Eu M  botez v  ve i 

boteza, dar a edea de-a dreapta i de-a 
stânga Mea nu este al Meu a da, ci se va 
da celor pentru care s-a preg tit de c tre 
Tat l Meu.  

Luc. 12, 50.  
24. i auzind cei zece s-au mâniat pe cei 
doi fra i.  

Marc. 10, 41-42. Luc. 22, 24-25.  
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25. Dar Iisus, chemându-i la Sine, a zis : 
ti i c  ocârmuitorii neamurilor domnesc 

peste ele i cei mari le st pânesc.  
Marc. 10, 41-42. Luc. 22, 24-25.  

26. Nu tot a a va fi între voi, ci care între 
voi va vrea s  fie mare s  fie slujitorul 
vostru.  

Mat. 23, 11. Marc. 9, 33; 10, 43. 1 Petr. 5, 3.  
27. i care între voi va vrea s  fie întâiul 

 v  fie vou  slug ,  
Marc. 10, 44.  

28. Dup  cum i Fiul Omului n-a venit s  
I se slujeasc , ci ca s  slujeasc  El i s -

i dea sufletul r scump rare pentru mul i.  
Is. 53, 11. Dan. 9, 24. Mat. 26, 28. Marc. 10, 45. Ioan 11, 

51. Gal. 1, 4. Filip. 2, 7. 1 Tim. 2, 6. Tit 2, 14.  
29. i plecând ei din Ierihon, mul ime 
mare venea în urma Lui.  

Marc. 10, 46. Luc. 18, 35.  
30. i iat  doi orbi, care edeau lâng  
drum,  auzind  c  trece  Iisus,  au  strigat,  
zicând : Miluie te-ne pe noi, Doamne, 
Fiul lui David !  

Mat. 9, 27. Luc. 18, 35.  
31. Dar mul imea îi certa ca s  tac  ; ei 
îns i  mai  tare  strigau,  zicând  :  
Miluie te-ne pe noi, Doamne, Fiul lui 
David.  

Marc. 10, 48. Luc. 18, 35.  
32. i Iisus, stând, i-a chemat i le-a zis : 
Ce voi i s  v  fac ?  

Luc. 18, 40-41.  
33. Zis-au Lui : Doamne, s  se deschid  
ochii no tri.  

Eccl. 11, 7. Marc. 10, 50-51. Luc. 18, 41.  
34. i f cându-I-se mil , Iisus S-a atins 
de ochii lor, i îndat  au v zut i I-au 
urmat Lui.  

Marc. 10, 52. Luc. 18, 43.  
CAP. 21 
Intrarea în Ierusalim. Alungarea 
vânz torilor din templu. Smochinul 
neroditor. Pilda lucr torilor celor r i. 
1. Iar când s-au apropiat de Ierusalim i 
au venit la Betfaghe la Muntele 

slinilor, atunci Iisus a trimis pe doi 
ucenici,  

Zah. 14, 4-5. Marc. 11, 1. Luc. 19, 29. Ioan 12, 12.  
2. Zicându-le : Merge i în satul care este 
înaintea voastr i îndat  ve i g si o asin  
legat i  un  mânz  cu  ea  ;  dezlega i-o  i  
aduce i-o la Mine.  

Marc. 11, 2. Luc. 19, 30.  
3. i dac  v  va zice cineva ceva, ve i 
spune c -I trebuie Domnului ; i le va 
trimite îndat .  

Marc. 11, 3. Luc. 19, 31.  
4. Iar acestea toate s-au f cut, ca s  se 
împlineasc  ceea ce s-a spus prin 
proorocul, care zice :  
5. «Spune i fiicei Sionului : Iat  
Împ ratul t u vine la tine blând i ezând 
pe asin , pe mânz, fiul celei de sub jug».  

Is. 62, 11. Zah. 9, 9. Ioan 12, 15.  
6. Mergând deci ucenicii i f când dup  
cum le-a poruncit Iisus,  

Marc. 11, 4-6. Luc. 19, 32.  
7. Au adus asina i mânzul i deasupra 
lor i-au pus ve mintele, iar El a ezut 
peste ele.  

4 Reg. 9, 13. Marc. 11, 7. Luc. 19, 35. Ioan 12, 14.  
8. i cei mai mul i din mul ime î i 

terneau hainele pe cale, iar al ii t iau 
ramuri din copaci i le a terneau pe cale,  

Lev 23, 40. Marc. 11, 8. Luc. 19, 36. Ioan 12, 13.  
9. Iar mul imile care mergeau înaintea 
Lui i care veneau dup  El strigau zicând 
: Osana Fiului lui David ; binecuvântat 
este Cel ce vine întru numele Domnului ! 
Osana întru cei de sus !  

3 Reg. 1, 39. Ps. 117, 26. Mat. 23, 38. Marc. 11, 10. Luc. 
13, 35; 19, 38. Ioan 12, 13.  

10. i intrând El în Ierusalim, toat  
cetatea s-a cutremurat, zicând : Cine este 
Acesta ?  

Ioan 2, 13.  
11. Iar mul imile r spundeau : Acesta 
este Iisus, proorocul din Nazaretul 
Galileii.  

Luc. 7, 16; 24, 19.  
12. i a intrat Iisus în templu i a alungat 
pe to i cei ce vindeau i cump rau în 
templu i a r sturnat mesele 
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schimb torilor de bani i scaunele celor 
care vindeau porumbei.  

Deut. 14, 23-25. Marc. 11, 15. Luc. 19, 45. Ioan 2, 14.  
13. i a zis lor : Scris este : «Casa Mea, 
cas  de rug ciune se va chema, iar voi o 
face i pe ter  de tâlhari !»  

3 Reg. 8, 43. Is. 56, 7. Ier. 7, 11. Marc. 11, 17. Luc. 19, 
46. Ioan 2, 16.  

14.  i  au  venit  la  El,  în  templu,  orbi  i  
chiopi i i-a f cut s to i.  

Is. 35, 5-6.  
15. i v zând arhiereii i c rturarii 
minunile pe care le f cuse i pe copiii 
care strigau în templu i ziceau : Osana 
Fiului lui David, s-au mâniat,  

Is. 26, 11. Marc. 11, 18.  
16. i I-au zis : Auzi ce zic ace tia ? Iar 
Iisus le-a zis : Da. Au niciodat  n-a i citit 

 din gura copiilor i a celor ce sug i-ai 
preg tit laud  ?  

Ps. 8, 3.  
17. i l sându-i, a ie it afar  din cetate la 
Betania, i noaptea a r mas acolo.  

Marc. 11, 11, 19. Ioan 11, 18.  
18. Diminea a, a doua zi, pe când se 
întorcea în cetate, a fl mânzit ;  

Marc. 11, 12.  
19. i v zând un smochin lâng  cale, S-a 
dus la el, dar n-a g sit nimic în el decât 
numai frunze, i a zis lui : De acum 
înainte s  nu mai fie rod din tine în veac ! 

i smochinul s-a uscat îndat .  
Ier. 8, 13. Marc. 11, 13, 14, 20-21. Luc. 13, 6-7.  

20. V zând aceasta, ucenicii s-au 
minunat, zicând : Cum s-a uscat 
smochinul îndat  ?  
21. Iar Iisus, r spunzând, le-a zis : 
Adev rat gr iesc vou  : Dac  ve i avea 
credin i nu v  ve i îndoi, ve i face nu 
numai ce s-a f cut cu smochinul, ci i 
muntelui acestuia de ve i zice : Ridic -te 
i arunc -te în mare, va fi a a.  

Mat. 17, 20. Marc. 11, 23. Luc. 17, 6. Iac. 1, 6.  
22. i toate câte ve i cere, rugându-v  cu 
credin , ve i primi.  
Mat. 7, 7. Marc. 9, 23; 11, 34. Ioan 14, 13; 15, 7. 1 Ioan 3, 

22.  

23. Iar dup  ce a intrat în templu, s-au 
apropiat de El, pe când înv a, arhiereii i 

trânii poporului i au zis : Cu ce putere 
faci acestea ? i cine i-a dat puterea 
aceasta ?  

Ag. 2, 7. Mat. 7, 29. Marc. 11, 27. Luc. 20, 1-2.  
24. R spunzând, Iisus le-a zis : V  voi 
întreba i Eu pe voi un cuvânt, pe care, de 
Mi-l ve i spune, i Eu v  voi spune vou  
cu ce putere fac acestea :  

Marc. 11, 29. Luc. 20, 3.  
25. Botezul lui Ioan de unde a fost ? Din 
cer sau de la oameni ? Iar ei cugetau întru 
sine, zicând : De vom zice : Din cer, ne 
va spune : De ce, dar, n-a i crezut lui ?  

Marc. 11, 30.  
26. Iar de vom zice : De la oameni, ne 
temem de popor, fiindc  to i îl socotesc 
pe Ioan de prooroc.  

Mat. 14, 5. Marc. 6, 20; 11, 32. Luc. 20, 6.  
27. i r spunzând ei lui Iisus, au zis : Nu 
tim. Zis-a lor i El : Nici Eu nu v  spun 

cu ce putere fac acestea.  
Pild. 26, 4. Marc. 11, 33. Luc. 20, 7-8.  

28.  Dar  ce  vi  se  pare  ?  Un  om avea  doi  
fii. i, ducându-se la cel dintâi, i-a zis : 
Fiule, du-te ast zi i lucreaz  în via mea.  
29. Iar el, r spunzând, a zis : M  duc, 
Doamne, i nu s-a dus.  
30. Mergând la al doilea, i-a zis tot a a ; 
acesta, r spunzând, a zis : Nu vreau, apoi 

indu-se, s-a dus.  
Iez. 33, 31.  

31. Care dintr-ace tia doi a f cut voia 
Tat lui ? Zis-au Lui : Cel de-al doilea. 
Zis-a lor Iisus : Adev rat gr iesc vou  c  
vame ii i desfrânatele merg înaintea 
voastr  în împ ia lui Dumnezeu.  

Luc. 3, 12; 7, 29.  
32. C ci a venit Ioan la voi în calea 
drept ii i n-a i crezut în el, ci vame ii i 
desfrânatele au crezut, iar voi a i v zut i 
nu v-a i c it nici dup  aceea, ca s  crede i 
în el.  

Mat. 3, 1-13. Luc. 3, 12.  
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33. Asculta i alt  pild  : Era un om 
oarecare st pân al casei sale, care a s dit 
vie. A împrejmuit-o cu gard, a s pat în ea 
teasc, a cl dit un turn i a dat-o 
lucr torilor, iar el s-a dus departe.  
Ps. 79, 8. Cânt. 8, 11-12. Is. 5, 1-7. Ier. 2, 21. Marc. 12, 1. 

Luc. 20, 9.  
34. Când a sosit timpul roadelor, a trimis 
pe slugile sale la lucr tori, ca s -i ia 
roadele.  

Cânt. 8, 11. Luc. 20, 10.  
35. Dar lucr torii, punând mâna pe slugi, 
pe una au b tut-o, pe alta au omorât-o, iar 
pe alta au ucis-o cu pietre.  

Neem. 9, 26. Ier. 37, 15. Mih. 7, 6. Mat. 5, 12; 22, 6; 23, 
34, 37. Luc. 20, 10. Evr. 11, 35.  

36. Din nou a trimis alte slugi, mai multe 
decât cele dintâi, i au f cut cu ele tot 

a.  
Mat. 22, 4. Marc. 12, 56.  

37.  La  urm ,  a  trimis  la  ei  pe  fiul  s u  
zicând : Se vor ru ina de fiul meu.  

Luc. 20, 13.  
38. Iar lucr torii viei, v zând pe fiul, au 
zis între ei : Acesta este mo tenitorul ; 
veni i  s -l  omorâm  i  s  avem  noi  
mo tenirea lui.  

Fac. 37, 20. Ps. 2, 2. Mat. 26, 4; 27, 1. Marc. 12, 7. Luc. 
20, 14. Ioan 11, 53.  

39. i, punând mâna pe el, l-au scos afar  
din vie i l-au ucis.  

Marc. 12, 8. Luc. 20, 15; 22, 54. Ioan 18, 12. Evr. 13, 12.  
40. Deci, când va veni st pânul viei, ce 
va face acelor lucr tori ?  

Marc. 12, 9. Luc. 20, 15.  
41. I-au r spuns : Pe ace ti r i, cu r u îi 
va pierde, iar via o va da altor lucr tori, 
care vor da roadele la timpul lor.  

Luc. 20, 16; 21, 24.  
42.  Zis-a  lor  Iisus  :  Au  n-a i  citit  
niciodat  în Scripturi : «Piatra pe care au 
nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns s  fie 
în capul unghiului. De la Domnul a fost 
aceasta i este lucru minunat în ochii 
no tri» ?  
Ps. 117, 22-23. Is. 28, 16. Zah. 3, 9. Marc. 12, 10. Luc. 14, 

24; 20, 17. Fapt. 4, 11. 1 Petr. 2, 4, 6-7.  

43. De aceea v  spun c  împ ia lui 
Dumnezeu se va lua de la voi i se va da 
neamului care va face roadele ei.  
44. Cine va c dea pe piatra aceasta se va 
sf râma, iar pe cine va c dea îl va strivi.  
Is. 8, 14; 60, 12. Dan. 2, 34, 44. Zah. 12, 3. Luc. 2, 34; 20, 

18. Rom. 9, 32-33.  
45. Iar arhiereii i fariseii, ascultând 
pildele Lui, au în eles c  despre ei 
vorbe te.  

Marc. 12, 12.  
46. i c utând s -L prind , s-au temut de 
popor pentru c  Îl socotea prooroc.  

Luc. 19, 48. Ioan 6, 14; 7, 40.  
CAP. 22 
Parabola nun ii fiului de împ rat. 
Dinarul Cezarului. Cea mai mare 
porunc  din Lege. Mesia : Fiul i 
Domnul lui David. 
1. i, r spunzând, Iisus a vorbit iar i în 
pilde, zicându-le :  
2. Împ ia cerurilor asem natu-s-a 
omului împ rat care a f cut nunt  fiului 

u.  
Cânt. 3, 11. Is. 25, 6. Luc. 14, 16. Apoc. 19, 7.  

3. i a trimis pe slugile sale ca s  cheme 
pe cei pofti i la nunt , dar ei n-au voit s  
vin .  

Pild. 9, 3-5. Luc. 14, 17.  
4.  Iar i  a  trimis  alte  slugi,  zicând  :  
Spune i celor chema i : Iat , am preg tit 
osp ul meu ; juncii mei i cele îngr ate 
s-au junghiat i toate sunt gata. Veni i la 
nunt .  

Mat. 21, 36.  
5.  Dar  ei,  f  s in  seama,  s-au  dus  :  
unul la arina sa, altul la negu toria lui ;  

Luc. 14, 17-20.  
6. Iar ceilal i, punând mâna pe slugile lui, 
le-au batjocorit i le-au ucis.  

Mat. 21, 35.  
7. i auzind împ ratul de acestea, s-a 
umplut de mânie, i trimi ând o tile sale, 
a nimicit pe uciga ii aceia i cet ii lor i-
au dat foc.  

Luc. 14, 21; 19, 27, 43.  
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8. Apoi a zis c tre slugile sale : Nunta 
este  gata,  dar  cei  pofti i  n-au  fost  
vrednici.  

Mat. 10, 11-13.  
9. Merge i deci la r spântiile drumurilor 
i pe câ i ve i g si, chema i-i la nunt .  

Luc. 14, 21.  
10. i ie ind slugile acelea la drumuri, au 
adunat pe to i câ i i-au g sit, i r i i buni, 
i s-a umplut casa nun ii cu oaspe i.  

11. Iar intrând împ ratul ca s  priveasc  
pe oaspe i, a v zut acolo un om care nu 
era îmbr cat în hain  de nunt ,  

Ps. 44, 15. Is. 61, 10. 2 Cor. 5, 3. Apoc. 16, 15.  
12. i i-a zis : Prietene, cum ai intrat aici 

 hain  de nunt  ? El îns  a t cut.  
13.  Atunci  împ ratul  a  zis  slugilor  :  
Lega i-l de picioare i de mâini i 
arunca i-l în întunericul cel mai din afar . 
Acolo va fi plângerea i scrâ nirea 
din ilor.  

Luc. 13, 28.  
14. C ci mul i sunt chema i, dar pu ini 
ale i.  

Mat. 20, 16. Marc. 10, 31. Luc. 14, 24.  
15. Atunci s-au dus fariseii i au inut sfat 
ca s -L prind  pe El în cuvânt.  

Ps. 40, 7. Ier. 18, 19. Marc. 12, 13. Luc. 20, 20.  
16. i au trimis la El pe ucenicii lor, 
împreun  cu irodianii, zicând : 
Înv torule, tim c  e ti omul adev rului 
i întru adev r înve i calea lui Dumnezeu 
i nu- i pas  de nimeni, pentru c  nu 

cau i la fa a oamenilor.  
Marc. 12, 14. Luc. 20, 21.  

17. Spune-ne deci nou  : Ce i se pare ? 
Se cuvine s  d m dajdie Cezarului sau nu 
?  

Marc. 12, 14. Luc. 20, 22.  
18. Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a 

spuns : Ce M  ispiti i, f arnicilor ?  
Marc. 12, 15. Luc. 20, 23-24.  

19. Ar ta i-Mi banul de dajdie. Iar ei I-au 
adus un dinar.  

Marc. 12, 15. Luc. 20, 23-24.  
20. Iisus le-a zis : Al cui e chipul acesta 
i inscrip ia de pe el ?  

21. R spuns-au ei : Ale Cezarului. Atunci 
a zis lor : Da i deci Cezarului cele ce sunt 
ale Cezarului i lui Dumnezeu cele ce 
sunt ale lui Dumnezeu.  

Pild. 24, 21. Marc. 12, 16-17. Luc. 20, 25. Rom. 13, 7.  
22. Auzind aceasta, s-au minunat i, 

sându-L, s-au dus.  
23. În ziua aceea, s-au apropiat de El 
saducheii, cei ce zic c  nu este înviere, i 
L-au întrebat,  

Marc. 12, 18. Luc. 20, 27. Fapt. 23, 8.  
24. Zicând : Înv torule, Moise a zis : 
Dac  cineva moare neavând copii, fratele 
lui s  ia de so ie pe cea v duv i s  
ridice urma i fratelui s u.  

Fac. 38, 8. Deut. 25, 5. Rut 4, 10. Marc. 12, 19. Luc. 20, 
28.  

25. Deci erau, la noi, apte fra i ; i cel 
dintâi s-a însurat i a murit i, neavând 
urma , a l sat pe femeia sa fratelui s u.  

Marc. 12, 20. Luc. 20, 29.  
26. Asemenea i al doilea i al treilea, 
pân  la al aptelea.  

Marc. 12, 21-26. Luc. 20, 30-36. 1 Cor. 15, 43-44.  
27. În urma tuturor a murit i femeia.  

Marc. 12, 21-26. Luc. 20, 30-36. 1 Cor. 15, 43-44.  
28. La înviere, deci, a c rui dintre cei 
apte va fi femeia ? C ci to i au avut-o de 

so ie.  
Marc. 12, 21-26. Luc. 20, 30-36. 1 Cor. 15, 43-44.  

29. R spunzând, Iisus le-a zis : V  
ci i ne tiind Scripturile, nici puterea 

lui Dumnezeu.  
Marc. 12, 21-26. Luc. 20, 30-36. 1 Cor. 15, 43-44.  

30. C ci la înviere, nici nu se însoar , 
nici nu se m rit , ci sunt ca îngerii lui 
Dumnezeu în cer.  

Marc. 12, 21-26. Luc. 20, 30-36. 1 Cor. 15, 43-44.  
31. Iar despre învierea mor ilor, au n-a i 
citit ce vi s-a spus vou  de Dumnezeu, 
zicând :  

Marc. 12, 21-26. Luc. 20, 30-36. 1 Cor. 15, 43-44.  
32. «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam i 
Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui 
Iacov» ? Nu este Dumnezeul mor ilor, ci 
al viilor.  

Ie . 3, 6. Marc. 12, 26-27. Luc. 20, 37-38.  
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33. Iar mul imile, ascultându-L, erau 
uimite de înv tura Lui.  

Luc. 20, 39.  
34. i auzind fariseii c  a închis gura 
saducheilor, s-au adunat laolalt .  
35. Unul dintre ei, înv tor de Lege, 
ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat :  

Marc. 12, 28-29. Luc. 10, 25.  
36. Înv torule, care porunc  este mai 
mare în Lege ?  

Marc. 12, 28-29. Luc. 10, 25.  
37. El i-a r spuns : S  iube ti pe Domnul 
Dumnezeul t u, cu toat  inima ta, cu tot 
sufletul t u i cu tot cugetul t u.  
Deut. 6, 5; 10, 12. Mih. 6, 8. Marc. 12, 29-30. Luc. 10, 27.  
38. Aceasta este marea i întâia porunc .  

Marc. 12, 30.  
39. Iar a doua, la fel ca aceasta : S  
iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i.  

Lev 19, 18. Mat. 5, 43. Marc. 12, 31. Luc. 10, 27.  
40. În aceste dou  porunci se cuprind 
toat  Legea i proorocii.  

Mat. 7, 12. Marc. 12, 31.  
41. i fiind aduna i fariseii, i-a întrebat 
Iisus,  

Marc. 12, 35. Luc. 20, 41.  
42. Zicând : Ce vi se pare despre Hristos 
?  Al  cui  Fiu  este  ?  Zis-au  Lui  :  Al  lui  
David.  

Luc. 20, 41.  
43. Zis-a lor : Cum deci David, în duh, Îl 
nume te pe El Domn ? - zicând :  

Marc. 12, 36.  
44. «Zis-a Domnul Domnului meu : ezi 
de-a dreapta Mea, pân  ce voi pune pe 
vr jma ii T i a ternut picioarelor Tale».  

Ps. 109, 1. Luc. 20, 42-43. Fapt. 2, 34. Evr. 1, 13.  
45. Deci dac  David Îl nume te pe El 
domn, cum este fiu al lui ?  

Luc. 20, 41.  
46. i nimeni nu putea s -I r spund  
cuvânt i nici n-a mai îndr znit cineva, 
din ziua aceea, s -L mai întrebe.  

Marc. 12, 34. Luc. 14, 6; 20, 40.  
CAP. 23 

Iisus mustr  pe farisei i pe c rturari. 
Mustr  Ierusalimul, cel ce ucide pe 
prooroci, i prezice d râmarea lui. 
1. Atunci a vorbit Iisus mul imilor i 
ucenicilor S i,  
2. Zicând : C rturarii i fariseii au ezut 
în scaunul lui Moise ;  

Neem. 8, 4.  
3. Deci toate câte v  vor zice vou , 
face i-le i p zi i-le ; dar dup  faptele lor 
nu face i, c  ei zic, dar nu fac.  

Deut. 17, 9. Rom. 2, 19.  
4. C  leag  sarcini grele i cu anevoie de 
purtat i le pun pe umerii oamenilor, iar 
ei nici cu degetul nu voiesc s  le mi te.  

Is. 10, 1. Luc. 11, 46. Fapt. 15, 10.  
5. Toate faptele lor le fac ca s  fie privi i 
de oameni ; c ci î i l esc filacteriile i î i 

resc ciucurii de pe poale.  
Num. 15, 38. Deut. 22, 12. Mat. 6, 1. Marc. 12, 38.  

6. i le place s  stea în capul mesei la 
ospe e i în b ncile dintâi, în sinagogi,  

Marc. 12, 39. Luc. 11, 43; 20, 47.  
7. i s  li se plece lumea în pie e i s  fie 
numi i de oameni : Rabi.  

Marc. 12, 38.  
8. Voi îns  s  nu v  numi i rabi, c  unul 
este Înv torul vostru : Hristos, iar voi 
to i sunte i fra i.  

Ioan 13, 13. Iac. 3, 1. 1 Cor. 3, 4-7.  
9. i tat  al vostru s  nu numi i pe 

mânt, c  Tat l vostru unul este, Cel din 
ceruri.  

Mal. 1, 6; 2, 10. Ef. 3, 14.  
10. Nici înv tori s  nu v  numi i, c  
Înv torul vostru este unul : Hristos.  

Ioan 13, 13.  
11. i care este mai mare între voi s  fie 
slujitorul vostru.  

Mat. 20, 26.  
12. Cine se va în a pe sine se va smeri, 
i cine se va smeri pe sine se va în a.  

Iov 12, 29. Pild. 29, 23. Luc. 14, 11; 18, 14.  
13. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  închide i împ ia cerurilor 
înaintea  oamenilor  ;  c  voi  nu  intra i,  i  
nici pe cei ce vor s  intre nu-i l sa i.  
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Iez. 22, 25. Luc. 11, 52.  
14. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  mânca i casele v duvelor i 
cu f rnicie v  ruga i îndelung ; pentru 
aceasta mai mult  osând  ve i lua.  

Marc. 12, 40. Luc. 20, 47.  
15. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  înconjura i marea i uscatul 
ca s  face i un ucenic, i dac  l-a i f cut, 
îl face i fiu al gheenei i îndoit decât voi.  
16. Vai vou , c uze oarbe, care zice i : 
Cel  ce  se  va  jura  pe  templu  nu  este  cu  
nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul 
templului este legat.  

Mat. 5, 33-34; 15, 14; 23, 24.  
17. Nebuni i orbi ! Ce este mai mare, 
aurul sau templul care sfin te aurul ?  

1 Petr. 1, 18. 2 Petr. 1, 9.  
18. Zice i iar : Cel ce se va jura pe altar 
cu nimic nu este legat, dar cel ce se va 
jura pe darul ce este deasupra altarului 
este legat.  
19. Nebuni i orbi ! Ce este mai mare, 
darul sau altarul care sfin te darul ?  

Ie . 29, 37. 1 Petr. 1, 18. 2 Petr. 1, 9.  
20. Deci, cel ce se jur  pe altar se jur  pe 
el i pe toate câte sunt deasupra lui.  
21.  Deci  cel  ce  se  jur  pe  templu se  jur  
pe el i pe Cel care locuie te în el.  

3 Reg. 8, 13. 2 Paral. 6, 2. Ps. 25, 8; 131, 14.  
22. Cel ce se jur  pe cer se jur  pe tronul 
lui Dumnezeu i pe Cel ce ade pe el.  

Ps. 10, 4. Mat. 5, 34. Fapt. 7, 49.  
23. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  da i zeciuial  din izm , din 
rar i din chimen, dar a i l sat p ile 

mai  grele  ale  Legii  :  judecata,  mila  i  
credin a ; pe acestea trebuia s  le face i i 
pe acelea s  nu le l sa i  
Deut. 14, 22. Ps. 10, 7. Os. 6, 6. Mih. 6, 8. Mat. 9, 13; 12, 

7. Luc. 11, 42.  
24. C uze oarbe care strecura i ân arul 
i înghi i c mila !  

25. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 
arnici ! C  voi cur i partea din afar  

a paharului i a blidului, iar în untru sunt 
pline de r pire i de l comie.  

Marc. 7, 3. Luc. 11, 39.  
26. Fariseule orb ! Cur  întâi partea 
din untru a paharului i a blidului, ca s  
fie curat i cea din afar .  

Luc. 11, 41. Tit 1, 15.  
27. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  sem na i cu mormintele 
cele v ruite, care pe din afar  se arat  
frumoase, în untru îns  sunt pline de 
oase de mor i i de toat  necur ia.  

Iov 36, 13. Luc. 11, 44. Fapt. 23, 3.  
28. A a i voi, pe din afar  v  ar ta i 
drep i oamenilor, în untru îns  sunte i 
plini de f rnicie i de f delege.  

Luc. 11, 39-49.  
29. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  zidi i mormintele 
proorocilor i împodobi i pe ale drep ilor,  

Luc. 11, 39-49.  
30. i zice i : De am fi fost noi în zilele 

rin ilor no tri, n-am fi fost p rta i cu ei 
la v rsarea sângelui proorocilor.  

Luc. 11, 39-49.  
31. Astfel, dar, m rturisi i voi în iv  c  
sunte i fii ai celor ce au ucis pe prooroci.  

Luc. 11, 39-49.  
32. Dar voi întrece i m sura p rin ilor 
vo tri !  

Fac. 15, 15. 1 Tes. 2, 16.  
33. erpi, pui de vipere, cum ve i sc pa 
de osânda gheenei ?  

Mat. 3, 7; 12, 34.  
34. De aceea, iat  Eu trimit la voi 
prooroci i în elep i i c rturari ; dintre ei 
ve i ucide i ve i r stigni ; dintre ei ve i 
biciui  în  sinagogi  i-i  ve i  urm ri  din  
cetate în cetate,  

2 Paral. 24, 21-22; 36, 15-16. Is. 1, 21; 41, 27-28. Mat. 5, 
12. Luc. 11, 49. Fapt. 7, 52.  

35. Ca s  cad  asupra voastr  tot sângele 
drep ilor  r spândit  pe  p mânt,  de  la  
sângele dreptului Abel, pân  la sângele 
lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-a i 
ucis între templu i altar.  

Fac. 4, 8. Ps. 101, 27. Ier. 26, 15. Luc. 11, 51. 1 Ioan 3, 
12. Apoc. 18, 24.  
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36. Adev rat gr iesc vou , vor veni 
acestea toate asupra acestui neam.  
37. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 
prooroci i cu pietre ucizi pe cei trimi i la 
tine ; de câte ori am voit s  adun pe fiii 

i, dup  cum adun  pas rea puii s i sub 
aripi, dar nu a i voit.  

Deut. 32, 11. Ps. 16, 8; 90, 7. Is. 1, 21; 31, 5. Luc. 13, 34.  
38. Iat , casa voastr  vi se las  pustie ;  
39.  C ci  v  zic  vou  :  De  acum  nu  M  
ve i mai vedea, pân  când nu ve i zice : 
Binecuvântat este Cel ce vine întru 
numele Domnului.  

3 Reg. 9, 4. Ps. 117, 26. Ier. 12, 7; 22, 5. Mat. 21, 9. Luc. 
13, 35. Ioan 12, 13.  

CAP. 24 
râmarea Ierusalimului. A doua 

venire a lui Hristos i sfâr itul lumii. 
Când va veni ceasul acela ? 
1. i ie ind Iisus din templu, S-a dus i s-
au  apropiat  de  el  ucenicii  Lui,  ca  s -I  
arate cl dirile templului.  

Marc. 13, 1. Luc. 21, 5.  
2. Iar El, r spunzând, le-a zis : Vede i 
toate acestea ? Adev rat gr iesc vou  : 
Nu va r mâne aici piatr  pe piatr , care 

 nu se risipeasc .  
3 Reg. 9, 7-8. Ier. 26, 18. Mih. 3, 12. Marc. 13, 2. Luc. 19, 

44; 21, 6-7.  
3. i ezând El pe Muntele M slinilor, au 
venit la El ucenicii, de o parte, zicând : 
Spune nou  când vor fi acestea i care 
este semnul venirii Tale i al sfâr itului 
veacului ?  

Marc. 13, 3-4.  
4. R spunzând, Iisus le-a zis : Vede i s  
nu v  am geasc  cineva.  

Marc. 13, 5. Luc. 21, 8. Ef. 5, 6. 2 Tes. 2, 3.  
5. C ci mul i vor veni în numele Meu, 
zicând : Eu sunt Hristos, i pe mul i îi vor 
am gi.  
Ier. 14, 14; 29, 9. Mat. 7, 22; 24, 24. Marc. 13, 6. Luc. 21, 

8.  
6.  i  ve i  auzi  de  r zboaie  i  de  zvonuri  
de r zboaie ; lua i seama s  nu v  
speria i, c ci trebuie s  fie toate, dar înc  
nu este sfâr itul.  

2 Paral. 15, 6. Ier. 4, 27; 5, 10. Marc. 13, 7.  
7.  C ci  se  va  ridica  neam  peste  neam  i  
împ ie peste împ ie i va fi foamete 
i cium i cutremure pe alocuri.  

Is. 19, 2. Ag. 2, 21. Luc. 21, 10.  
8. Dar toate acestea sunt începutul 
durerilor.  

Marc. 13, 8.  
9. Atunci v  vor da pe voi spre asuprire i 

 vor ucide i ve i fi urâ i de toate 
neamurile pentru numele Meu.  

Ps. 49, 17. Mat. 10, 17. Marc. 13, 9. Luc. 21, 12, 17. Ioan 
15, 20. Fapt. 4, 1-3. Apoc. 2, 10.  

10.  Atunci  mul i  se  vor  sminti  i  se  vor  
vinde unii pe al ii ; i se vor urî unii pe 
al ii.  

Luc. 21, 16. 2 Tim. 1, 15.  
11. i mul i prooroci mincino i se vor 
scula i vor am gi pe mul i.  

Deut. 13, 1-3. Marc. 13, 6. 2 Petr. 2, 1.  
12. Iar din pricina înmul irii f delegii, 
iubirea multora se va r ci.  
13. Dar cel ce va r bda pân  sfâr it, acela 
se va mântui.  

Marc. 13, 13. Evr. 3, 6. Apoc. 2, 10.  
14. i se va propov dui aceast  
Evanghelie a împ iei în toat  lumea 
spre m rturie la toate neamurile ; i 
atunci va veni sfâr itul.  

Marc. 13, 10. Rom. 10, 18. Col. 1, 6.  
15. Deci, când ve i vedea urâciunea 
pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, 
stând în locul cel sfânt - cine cite te s  
în eleag  -  

Dan. 9, 27; 12, 11. Marc. 13, 14. Luc. 21, 20.  
16.  Atunci  cei  din  Iudeea  s  fug  în  
mun i.  

Marc. 13, 14. Luc. 21, 21.  
17. Cel ce va fi pe cas  s  nu se coboare, 
ca s i ia lucrurile din cas .  

Ier. 6, 25. Marc. 13, 15-17. Luc. 17, 31; 21, 33; 23, 29.  
18.  Iar  cel  ce  va  fi  în  arin  s  nu  se  
întoarc  înapoi, ca s i ia haina.  

Ier. 6, 25. Marc. 13, 15-17. Luc. 17, 31; 21, 33; 23, 29.  
19. Vai de cele îns rcinate i de cele ce 
vor al pta în zilele acelea !  

Ier. 6, 25. Marc. 13, 15-17. Luc. 17, 31; 21, 33; 23, 29.  
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20. Ruga i-v  ca s  nu fie fuga voastr  
iarna, nici sâmb ta.  

Ie . 16, 29. Zah. 14, 6. Marc. 13, 18.  
21. C ci va fi atunci strâmtorare mare, 
cum n-a fost de la începutul lumii pân  
acum i nici nu va mai fi.  

Dan. 9, 26; 12, 1. Ioil 2, 2. Marc. 13, 19.  
22. i de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar 
mai sc pa nici un trup, dar pentru cei 
ale i se vor scurta acele zile.  

Is. 65, 8-9. Marc. 13, 20.  
23. Atunci, de v  va zice cineva : Iat , 
Mesia  este  aici  sau  dincolo,  s  nu-l  
crede i.  

Marc. 13, 21. Luc. 17, 21-23.  
24. C ci se vor ridica hristo i mincino i 
i prooroci mincino i i vor da semne 

mari i chiar minuni, ca s  am geasc , de 
va fi cu putin , i pe cei ale i.  

Deut. 13, 1-3. Mat. 24, 5. Marc. 13, 22. Apoc. 13, 13.  
25. Iat , v-am spus de mai înainte.  

Marc. 13, 21-23.  
26. Deci, de v  vor zice vou  : Iat  este în 
pustie, s  nu ie i ; iat  este în c ri, s  
nu crede i.  

Marc. 13, 21-23.  
27. C ci precum fulgerul iese de la r rit 
i  se  arat  pân  la  apus,  a a  va  fi  i  

venirea Fiului Omului.  
Luc. 17, 24.  

28. C ci unde va fi stârvul, acolo se vor 
aduna vulturii.  

Iov 39, 30. Avac. 1, 8. Luc. 17, 37.  
29. Iar îndat  dup  strâmtorarea acelor 
zile, soarele se va întuneca i luna nu va 
mai da lumina ei, iar stelele vor c dea din 
cer i puterile cerurilor se vor zgudui.  

Is. 13, 10. Ier. 15, 9. Iez. 32, 7; 38, 19. Am. 5, 20. Ioil 2, 
10; 3, 4; 4, 15. Avac. 1, 8. Marc. 13, 24-25. Luc. 21, 25-

26. Apoc. 6, 12.  
30. Atunci se va ar ta pe cer semnul 
Fiului Omului i vor plânge toate 
neamurile p mântului i vor vedea pe 
Fiul  Omului  venind  pe  norii  cerului,  cu  
putere i cu slav  mult .  
Dan. 7, 13-14. Zah. 12, 10. Marc. 13, 26; 14, 62. Apoc. 1, 

7.  

31. i va trimite pe îngerii S i, cu sunet 
mare de trâmbi , i vor aduna pe cei 
ale i ai Lui din cele patru vânturi, de la 
marginile cerurilor pân  la celelalte 
margini.  

Ps. 49, 5. Mat. 13, 41. 1 Cor. 15, 52. 1 Tes. 4, 6.  
32. Înv i de la smochin pilda : Când 
ml di a lui se face fraged i odr sle te 
frunze, cunoa te i c  vara e aproape.  

Marc. 13, 28-30. Luc. 21, 29-32.  
33. Asemenea i voi, când ve i vedea 
toate acestea, s ti i c  este aproape, la 

i.  
Marc. 13, 28-30. Luc. 21, 29-32.  

34. Adev rat gr iesc vou  c  nu va trece 
neamul acesta, pân  ce nu vor fi toate 
acestea.  

Marc. 13, 28-30. Luc. 21, 29-32.  
35.  Cerul  i  p mântul  vor  trece,  dar  
cuvintele Mele nu vor trece.  
Ps. 118, 89. Is. 40, 8; 51, 6. Mat. 5, 18. Marc. 13, 31. Luc. 

21, 33. 2 Petr. 3, 10. Evr. 1, 11.  
36. Iar de ziua i de ceasul acela nimeni 
nu tie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci 
numai Tat l.  

Zah. 14, 7. Marc. 13, 32. Luc. 17, 20. Fapt. 1, 7.  
37. i precum a fost în zilele lui Noe, a a 
va fi venirea Fiului Omului.  

Fac. 7, 7. Luc. 17, 26. 1 Petr. 3, 20.  
38. C ci precum în zilele acelea dinainte 
de potop, oamenii mâncau i beau, se 
însurau i se m ritau, pân  în ziua când a 
intrat Noe în corabie,  

Fac. 6, 2-5. Luc. 17, 27.  
39. i n-au tiut pân  ce a venit potopul i 
i-a luat pe to i, la fel va fi i venirea 
Fiului Omului.  

Fac. 7, 23. Luc. 17, 30-36.  
40. Atunci, din doi care vor fi în arin , 
unul se va lua i altul se va l sa.  

Fac. 7, 23. Luc. 17, 30-36.  
41. Din dou  care vor m cina la moar , 
una se va lua i alta se va l sa.  

Fac. 7, 23. Luc. 17, 30-36.  
42. Priveghea i deci, c  nu ti i în care zi 
vine Domnul vostru.  

Mat. 25, 13. Marc. 13, 33-37. Luc. 12, 40; 21, 36. 2 Petr. 
3, 10. 1 Cor. 16, 13. 1 Tes. 5, 2, 6. Apoc. 3, 2.  
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43. Aceea cunoa te i, c  de-ar ti st pânul 
casei la ce straj  din noapte vine furul, ar 
priveghea i n-ar l sa s  i se sparg  casa.  

Luc. 12, 39. 1 Tes. 5, 2. Apoc. 16, 15.  
44. De aceea i voi fi i gata, c  în ceasul 
în care nu gândi i Fiul Omului va veni.  

Mat. 25, 13. Marc. 13, 33-37. Luc. 12, 40; 21, 36. 2 Petr. 
3, 10. 1 Cor. 16, 13. 1 Tes. 5, 2, 6. Apoc. 3, 2.  

45. Cine, oare, este sluga credincioas i 
în eleapt  pe care a pus-o st pânul peste 
slugile sale, ca s  le dea hran  la timp ?  

Luc. 12, 42. Fapt. 20, 28. 1 Cor. 4, 2.  
46. Fericit  este sluga aceea, pe care 
venind st pânul s u, o va afla f când a a.  

Luc. 12, 37, 43-46. Apoc. 16, 15.  
47. Adev rat zic vou  c  peste toate 
avu iile sale o va pune.  

Luc. 12, 37, 43-46. Apoc. 16, 15.  
48. Iar dac  acea slug , rea fiind, va zice 
în inima sa : St pânul meu întârzie,  

Luc. 12, 37, 43-46. Apoc. 16, 15.  
49. i va începe s  bat  pe cei ce slujesc 
împreun  cu el, s  m nânce i s  bea cu 
be ivii,  

Ps. 49, 18.  
50. Veni-va st pânul slugii aceleia în ziua 
când nu se a teapt i în ceasul pe care 
nu-l cunoa te,  

Luc. 12, 46.  
51. i o va t ia din dreg torie i partea ei 
o va pune cu f arnicii. Acolo va fi 
plângerea i scrâ nirea din ilor.  

Ps. 20, 8. Mat. 8, 12; 13, 42. Luc. 12, 46.  
CAP. 25 
Pildele celor zece fecioare i a 
talan ilor. Judecata viitoare. 
1. Împ ia cerurilor se va asem na cu 
zece fecioare, care luând candelele lor, au 
ie it în întâmpinarea mirelui.  

1 Tes. 5, 6. 2 Tes. 1, 8.  
2. Cinci îns  dintre ele erau f  minte, 
iar cinci în elepte.  

1 Tes. 5, 6. 2 Tes. 1, 8.  
3. C ci cele f  de minte, luând 
candelele, n-au luat cu sine untdelemn.  

1 Tes. 5, 6. 2 Tes. 1, 8.  
4. Iar cele în elepte au luat untdelemn în 
vase, odat  cu candelele lor.  

1 Tes. 5, 6. 2 Tes. 1, 8.  
5. Dar mirele întârziind, au a ipit toate i 
au adormit.  

1 Tes. 5, 6. 2 Tes. 1, 8.  
6.  Iar  la  miezul  nop ii  s-a  f cut  strigare  :  
Iat , mirele vine ! Ie i întru 
întâmpinarea lui !  

Mat. 24, 31. 1 Tes. 4, 16.  
7. Atunci s-au de teptat toate acele 
fecioare i au împodobit candelele lor.  

Luc. 12, 35.  
8. i cele f  de minte au zis c tre cele 
în elepte : Da i-ne din untdelemnul 
vostru, c  se sting candelele noastre.  
9. Dar cele în elepte le-au r spuns, zicând 
:  Nu,  ca  nu  cumva  s  nu  ne  ajung  nici  
nou i nici vou . Mai bine merge i la cei 
ce vând i cump ra i pentru voi.  
10. Deci plecând ele ca s  cumpere, a 
venit mirele i cele ce erau gata au intrat 
cu el la nunt i u a s-a închis.  

Luc. 13, 25. Apoc. 19, 7.  
11. Iar mai pe urm , au sosit i celelalte 
fecioare, zicând : Doamne, Doamne, 
deschide-ne nou .  

Mat. 7, 21. Luc. 13, 25.  
12. Iar el, r spunzând, a zis : Adev rat 
zic vou  : Nu v  cunosc pe voi.  

Ps. 5, 4. Avac. 1, 13. Luc. 13, 25. Ioan 9, 31.  
13. Drept aceea, priveghea i, c  nu ti i 
ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.  

Mat. 24, 42. Marc. 13, 33; 34, 38. Luc. 12, 40; 21, 36. 
Fapt. 20, 31. 1 Petr. 4, 7. 1 Cor. 16, 13. Apoc. 16, 15.  

14. i mai este ca un om care, plecând 
departe, i-a chemat slugile i le-a dat pe 
mân  avu ia sa.  

Mat. 21, 33. Luc. 19, 12.  
15. Unuia i-a dat cinci talan i, altuia doi, 
altuia unul, fiec ruia dup  puterea lui i a 
plecat.  

Rom. 12, 6. 1 Cor. 12, 7, 11. Ef. 4, 11.  
16. Îndat , mergând, cel ce luase cinci 
talan i a lucrat cu ei i a câ tigat al i cinci 
talan i.  
17. De asemenea i cel cu doi a câ tigat 
al i doi.  
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18. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a 
pat o groap  în p mânt i a ascuns 

argintul st pânului s u.  
19. Dup  mult  vreme a venit i st pânul 
acelor slugi i a f cut socoteala cu ele.  

Mat. 18, 23. Luc. 19, 15.  
20. i apropiindu-se cel care luase cinci 
talan i, a adus al i cinci talan i, zicând : 
Doamne, cinci talan i mi-ai dat, iat  al i 
cinci talan i am câ tigat cu ei.  

Luc. 19, 16.  
21. Zis-a lui st pânul : Bine, slug  bun  
i credincioas , peste pu ine ai fost 

credincioas , peste multe te voi pune ; 
intr  întru bucuria domnului t u.  

Is. 61, 7. Dan. 12, 2-3. Mat. 24, 45-47; 25, 31. Luc. 16, 
10; 19, 17, 19.  

22. Apropiindu-se i cel cu doi talan i, a 
zis : Doamne, doi talan i mi-ai dat, iat  
al i doi talan i am câ tigat cu ei.  

Luc. 19, 18.  
23. Zis-a lui st pânul : Bine, slug  bun  
i credincioas , peste pu ine ai fost 

credincioas , peste multe te voi pune ; 
intr  întru bucuria domnului t u.  

Luc. 19, 19.  
24. Apropiindu-se apoi i cel care primise 
un talant, a zis : Doamne, te-am tiut c  

ti om aspru, care seceri unde n-ai 
sem nat i aduni de unde n-ai împr tiat.  

Luc. 19, 20-21.  
25. i temându-m , m-am dus de am 
ascuns talantul t u în p mânt ; iat  ai ce 
este al t u.  

Ps. 52, 6. Luc. 19, 21.  
26. i r spunzând st pânul s u i-a zis : 
Slug  viclean i lene , tiai c  secer de 
unde n-am sem nat i adun de unde n-am 
împr tiat ?  

Mat. 18, 32-33. Luc. 19, 22.  
27. Se cuvenea deci ca tu s  pui banii mei 
la zarafi, i eu, venind, a  fi luat ce este al 
meu cu dobând .  

Luc. 19, 23.  
28. Lua i deci de la el talantul i da i-l 
celui ce are zece talan i.  

Luc. 19, 24.  

29. C ci tot celui ce are i se va da i-i va 
prisosi, iar de la cel ce n-are i ce are i se 
va lua.  

Mat. 13, 12. Marc. 4, 25. Luc. 8, 18; 19, 26. Ioan 15, 2.  
30. Iar pe sluga netrebnic  arunca i-o 
întru întunericul cel mai din afar . Acolo 
va fi plângerea i scrâ nirea din ilor.  

Mat. 8, 12; 13, 42, 50; 24, 51. 2 Tes. 1, 8.  
31. Când va veni Fiul Omului întru slava 
Sa, i to i sfin ii îngeri cu El, atunci va 
edea pe tronul slavei Sale.  

Zah. 14, 5. Mat. 13, 49; 16, 27. Marc. 8, 38. Fapt. 1, 11. 
Iuda 1, 14. Rom. 2, 16. Apoc. 1, 7.  

32. i se vor aduna înaintea Lui toate 
neamurile i-i va desp i pe unii de al ii, 
precum desparte p storul oile de capre.  

Ps. 1, 5. Iez. 20, 37-38; 34, 17. Mat. 13, 41, 49. Rom. 14, 
10. 2 Cor. 5, 10. Apoc. 20, 12.  

33. i va pune oile de-a dreapta Sa, iar 
caprele de-a stânga.  

Is. 34, 17. Zah. 10, 3.  
34. Atunci va zice Împ ratul celor de-a 
dreapta Lui : Veni i, binecuvânta ii 
Tat lui Meu, mo teni i împ ia cea 
preg tit  vou  de la întemeierea lumii.  
Dan. 7, 22. Mat. 20, 23; 25, 21, 46. Ioan 14, 2. 1 Petr. 1, 4, 

9; 3, 9. Apoc. 21, 7.  
35. C ci fl mând am fost i Mi-a i dat s  

nânc ; însetat am fost i Mi-a i dat s  
beau ; str in am fost i M-a i primit ;  
Pild. 14, 31. Is. 58, 7. Iez. 18, 7. Sir. 7, 27; 17, 17-18. Iac. 

1, 27; 2, 15. 2 Tim. 1, 18. Evr. 13, 1-2.  
36.  Gol  am  fost  i  M-a i  îmbr cat  ;  
bolnav  am  fost  i  M-a i  cercetat  ;  în  
temni  am fost i a i venit la Mine.  
Pild. 14, 31. Is. 58, 7. Iez. 18, 7. Sir. 7, 27; 17, 17-18. Iac. 

1, 27; 2, 15. 2 Tim. 1, 18. Evr. 13, 1-2.  
37. Atunci drep ii Îi vor r spunde, zicând 
: Doamne, când Te-am v zut fl mând i 
Te-am hr nit ? Sau însetat i i-am dat s  
bei ?  
38. Sau când Te-am v zut str in i Te-am 
primit, sau gol i Te-am îmbr cat ?  
39. Sau când Te-am v zut bolnav sau în 
temni i am venit la Tine ?  
40. Iar Împ ratul, r spunzând, va zice 

tre ei : Adev rat zic vou , întrucât a i 
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cut unuia dintr-ace ti fra i ai Mei, prea 
mici, Mie Mi-a i f cut.  

Pild. 14, 31; 19, 17. Mat. 10, 42. Marc. 9, 41. Evr. 6, 10.  
41. Atunci va zice i celor de-a stânga : 
Duce i-v  de la Mine, blestema ilor, în 
focul cel ve nic, care este g tit diavolului 
i îngerilor lui.  

Ps. 6, 8. Is. 30, 33. Mat. 7, 23; 13, 40-50. Luc. 13, 27. 
Apoc. 20, 10.  

42. C ci fl mând am fost i nu Mi-a i dat 
 m nânc ; însetat am fost i nu Mi-a i 

dat s  beau ;  
43. Str in am fost i nu M-a i primit ; gol, 
i  nu  M-a i  îmbr cat  ;  bolnav  i  în  

temni , i nu M-a i cercetat.  
Iov 22, 6-7.  

44. Atunci vor r spunde i ei, zicând : 
Doamne, când Te-am v zut fl mând, sau 
însetat, sau str in, sau gol, sau bolnav, 
sau în temni i nu i-am slujit ?  
45. El îns  le va r spunde, zicând : 
Adev rat zic vou  : Întrucât nu a i f cut 
unuia dintre ace ti prea mici, nici Mie nu 
Mi-a i f cut.  

Pild. 14, 31; 17, 5. Fapt. 9, 5.  
46. i vor merge ace tia la osând  
ve nic , iar drep ii la via  ve nic .  

Dan. 12, 2. Mat. 25, 21, 34. Ioan 5, 29. Rom. 2, 7.  
CAP. 26 
Vestirea cea din urm  a Patimilor lui 
Iisus. Ungerea din Betania. Cina cea de 
Tain . Suferin ele din Ghetsimani. 
Tr darea lui Iuda. Prinderea lui Iisus. 
Înf area înaintea arhiereilor. 
Lep darea lui Petru. 
1. Iar dup  ce a sfâr it toate aceste 
cuvinte, a zis Iisus c tre ucenicii S i :  
2.  ti i  c  peste  dou  zile  va  fi  Pa tile  i  
Fiul Omului va fi dat s  fie r stignit.  

Ie . 12, 15. Marc. 14, 1. Luc. 22, 1. Ioan 13, 1.  
3. Atunci arhiereii i b trânii poporului s-
au adunat în curtea arhiereului, care se 
numea Caiafa.  
Ps. 2, 1-2; 82, 3. Marc. 14, 1-2. Luc. 22, 2. Ioan 11, 47-53. 

Fapt. 4, 27.  

4. i împreun  s-au sf tuit ca s  prind  pe 
Iisus, cu vicle ug, i s -L ucid .  
Ps. 2, 1-2; 82, 3. Marc. 14, 1-2. Luc. 22, 2. Ioan 11, 47-53. 

Fapt. 4, 27.  
5. Dar ziceau : Nu în ziua praznicului, ca 

 nu se fac  tulburare în popor.  
Ps. 2, 1-2; 82, 3. Marc. 14, 1-2. Luc. 22, 2. Ioan 11, 47-53. 

Fapt. 4, 27.  
6.  Fiind  Iisus  în  Betania,  în  casa  lui  
Simon Leprosul,  
Mat. 21, 17. Marc. 14, 3-6. Luc. 7, 37. Ioan 11, 2; 12, 3-7.  
7. S-a apropiat de El o femeie, având un 
alabastru cu mir de mare pre , i l-a turnat 
pe capul Lui, pe când edea la mas .  
Mat. 21, 17. Marc. 14, 3-6. Luc. 7, 37. Ioan 11, 2; 12, 3-7.  
8. i v zând ucenicii, s-au mâniat i au 
zis : De ce risipa aceasta ?  
Mat. 21, 17. Marc. 14, 3-6. Luc. 7, 37. Ioan 11, 2; 12, 3-7.  
9. C ci mirul acesta se putea vinde 
scump, iar banii s  se dea s racilor.  
Mat. 21, 17. Marc. 14, 3-6. Luc. 7, 37. Ioan 11, 2; 12, 3-7.  
10. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a 
zis : Pentru ce face i sup rare femeii ? 

ci lucru bun a f cut ea fa  de Mine.  
Mat. 21, 17. Marc. 14, 3-6. Luc. 7, 37. Ioan 11, 2; 12, 3-7.  
11. C ci pe s raci totdeauna îi ave i cu 
voi, dar pe Mine nu M  ave i totdeauna ;  

Deut. 15, 11. Marc. 14, 12. Ioan 12, 8; 13, 33; 14, 19.  
12. C  ea, turnând mirul acesta pe trupul 
Meu, a f cut-o spre îngroparea Mea.  

Marc. 14, 8. Ioan 12, 7.  
13. Adev rat zic vou  : Oriunde se va 
propov dui Evanghelia aceasta, în toat  
lumea, se va spune i ce-a f cut ea, spre 
pomenirea ei.  

Pild. 10, 7.  
14. Atunci unul din cei doisprezece, 
numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la 
arhierei,  

Mat. 10, 4. Marc. 14, 10. Luc. 22, 3-4. Ioan 12, 4; 13, 2, 
27.  

15. A zis : Ce voi i s -mi da i i eu Îl voi 
da în mâinile voastre ? Iar ei i-au dat 
treizeci de argin i.  

Zah. 11, 12. Mat. 27, 3. Luc. 22, 5.  
16. i de atunci c uta un prilej potrivit ca 

-L dea în mâinile lor.  
Ie . 12, 6, 15. Ps. 40, 9-10. Pild. 1, 18. Marc. 14, 11-17. 

Luc. 22, 6-14.  
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17. În cea dintâi zi a Azimelor, au venit 
ucenicii la Iisus i L-au întrebat : Unde 
voie ti s i preg tim s  m nânci Pa tile 
?  

Ie . 12, 6, 15. Ps. 40, 9-10. Pild. 1, 18. Marc. 14, 11-17. 
Luc. 22, 6-14.  

18. Iar El a zis : Merge i în cetate, la 
cutare i spune i-i : Înv torul zice : 
Timpul Meu este aproape ; la tine vreau 

 fac Pa tile cu ucenicii Mei.  
Ie . 12, 6, 15. Ps. 40, 9-10. Pild. 1, 18. Marc. 14, 11-17. 

Luc. 22, 6-14.  
19. i ucenicii au f cut precum le-a 
poruncit Iisus i au preg tit Pa tile.  

Ie . 12, 6, 15. Ps. 40, 9-10. Pild. 1, 18. Marc. 14, 11-17. 
Luc. 22, 6-14.  

20. Iar când s-a f cut sear , a ezut la 
mas  cu cei doisprezece ucenici.  

Ie . 12, 6, 15. Ps. 40, 9-10. Pild. 1, 18. Marc. 14, 11-17. 
Luc. 22, 6-14.  

21. i pe când mâncau, Iisus a zis : 
Adev rat gr iesc vou , c  unul dintre voi 

 va vinde.  
Ps. 40, 9. Marc. 14, 18. Ioan 13, 2, 21.  

22. i ei, întristându-se foarte, au început 
-I zic  fiecare : Nu cumva eu sunt, 

Doamne ?  
Marc. 14, 19. Ioan 13, 22.  

23.  Iar  El,  r spunzând,  a  zis  :  Cel  ce  a  
întins cu Mine mâna în blid, acela M  va 
vinde.  

Ps. 40, 9; 54, 14-15. Marc. 14, 20. Luc. 22, 21. Ioan 13, 
18, 26.  

24. Fiul Omului merge precum este scris 
despre El. Vai, îns , acelui om prin care 
Fiul Omului se vinde ! Bine era de omul 
acela dac  nu se n tea.  

Ps. 21, 1. Is. 53, 1. Dan. 9, 26. Marc. 9, 12; 14, 21-22. 
Luc. 22, 22; 24, 25-27. Ioan 17, 12. Fapt. 17, 2; 26, 22. 1 

Cor. 15, 3.  
25. i Iuda, cel ce L-a vândut, 

spunzând a zis : Nu cumva sunt eu, 
Înv torule ? R spuns-a lui : Tu ai zis.  

Marc. 6, 41; 14, 22-23. Luc. 22, 19-23. Ioan 6, 53. 1 Cor. 
10, 16; 11, 23-25; 15, 3.  

26. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând 
pâine i binecuvântând, a frânt i, dând 
ucenicilor, a zis : Lua i, mânca i, acesta 
este trupul Meu.  

Marc. 6, 41; 14, 22-23. Luc. 22, 19-23. Ioan 6, 53. 1 Cor. 
10, 16; 11, 23-25; 15, 3.  

27. i luând paharul i mul umind, le-a 
dat, zicând : Be i dintru acesta to i,  

Marc. 6, 41; 14, 22-23. Luc. 22, 19-23. Ioan 6, 53. 1 Cor. 
10, 16; 11, 23-25; 15, 3.  

28. C  acesta este Sângele Meu, al Legii 
celei noi, care pentru mul i se vars  spre 
iertarea p catelor.  

Ie . 24, 8. Lev 14, 25. Zah. 9, 11. Mat. 20, 28. Marc. 14, 
24. Evr. 9, 22.  

29. i v  spun vou  c  nu voi mai bea de 
acum din acest rod al vi ei pân  în ziua 
aceea când îl voi bea cu voi, nou, întru 
împ ia Tat lui Meu.  

Marc. 14, 25. Luc. 22, 18.  
30. i dup  ce au cântat laude, au ie it la 
Muntele M slinilor.  

2 Reg. 15, 30. Marc. 14, 26. Luc. 22, 39.  
31. Atunci Iisus le-a zis :  Voi to i v  ve i 
sminti întru Mine în noaptea aceasta c ci 
scris este : «Bate-voi p storul i se vor 
risipi oile turmei».  

Zah. 13, 7. Mat. 11, 6. Marc. 14, 27. Ioan 16, 32.  
32. Dar dup  învierea Mea voi merge mai 
înainte de voi în Galileea.  

Mat. 28, 7, 16. Marc. 14, 28; 16, 7. Ioan 21, 1.  
33. Iar Petru, r spunzând, I-a zis : Dac  
to i se vor sminti întru Tine, eu niciodat  
nu m  voi sminti.  

Marc. 14, 29.  
34. Zis-a Iisus lui : Adev rat zic ie c  în 
noaptea aceasta, mai înainte de a cânta 
coco ul, de trei ori te vei lep da de Mine.  

Marc. 14, 30. Luc. 22, 34. Ioan 13, 38.  
35.  Petru  i-a  zis  :  i  de  ar  fi  s  mor  
împreun  cu Tine, nu m  voi lep da de 
Tine. i to i ucenicii au zis la fel.  

Marc. 14, 31. Luc. 22, 33.  
36. Atunci Iisus a mers împreun  cu ei la 
un loc ce se cheam  Ghetsimani i a zis 
ucenicilor : ede i aici, pân  ce M  voi 
duce acolo i M  voi ruga.  

Fac. 22, 5. Marc. 14, 32. Luc. 22, 39. Ioan 18, 1.  
37. i luând cu Sine pe Petru i pe cei doi 
fii ai lui Zevedeu, a început a Se întrista 
i a Se mâhni.  
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2 Reg. 15, 30. Ps. 114, 3. Mat. 4, 21. Marc. 14, 33. Ioan 
12, 27.  

38. Atunci le-a zis : Întristat este sufletul 
Meu pân  la moarte. R mâne i aici i 
priveghea i împreun  cu Mine.  

Ps. 41, 6, 12. Marc. 14, 34. Luc. 22, 40.  
39. i mergând pu in mai înainte, a c zut 
cu fa a la p mânt, rugându-Se i zicând : 

rintele Meu, de este cu putin , treac  
de la Mine paharul acesta ! Îns  nu 
precum voiesc Eu, ci precum Tu voie ti.  

Mat. 20, 22. Marc. 14, 35-36. Luc. 22, 41-42. Ioan 5, 30; 
6, 38. Filip. 2, 8. Evr. 5, 7-8.  

40.  i  a  venit  la  ucenici  i  i-a  g sit  
dormind i i-a zis lui Petru : A a, n-a i 
putut un ceas s  priveghea i cu Mine !  

Ier. 12, 5. Marc. 14, 37. Luc. 22, 45.  
41.  Priveghea i  i  v  ruga i,  ca  s  nu  
intra i în ispit . C ci duhul este 
osârduitor, dar trupul este neputincios.  

Marc. 13, 33; 14, 38. Luc. 22, 40, 46. Ef. 6, 18.  
42. Iar i ducându-se, a doua oar , s-a 
rugat, zicând : P rintele Meu, dac  nu 
este cu putin  s  treac  acest pahar, ca s  
nu-l beau, fac -se voia Ta.  

Mat. 20, 22. Marc. 14, 39.  
43. i venind iar i, i-a aflat dormind, 

ci ochii lor erau îngreuia i.  
Marc. 14, 40-42.  

44. i l sându-i, S-a dus iar i i a treia 
oar  S-a rugat, acela i cuvânt zicând.  

Marc. 14, 40-42.  
45. Atunci a venit la ucenici i le-a zis : 
Dormi i de acum i v  odihni i ! Iat  s-a 
apropiat ceasul i Fiul Omului va fi dat în 
mâinile p to ilor.  

Marc. 14, 40-42.  
46. Scula i-v  s  mergem, iat  s-a 
apropiat cel ce M-a vândut.  

Marc. 14, 40-42.  
47. i pe când vorbea înc , iat  a sosit 
Iuda, unul dintre cei doisprezece, i 
împreun  cu el mul ime mult , cu s bii i 
cu ciomege, de la arhierei i de la b trânii 
poporului.  

Marc. 14, 43. Luc. 22, 47. Ioan 18, 3. Fapt. 1, 16.  

48. Iar vânz torul le-a dat semn, zicând : 
Pe care-L voi s ruta, Acela este : pune i 
mâna pe El.  

Marc. 14, 44. Luc. 22, 47.  
49. i îndat , apropiindu-se de Iisus, a zis 
: Bucur -Te, Înv torule ! i L-a s rutat.  

2 Reg. 20, 9. Marc. 14, 45.  
50. Iar Iisus i-a zis : Prietene, pentru ce ai 
venit ? Atunci ei, apropiindu-se, au pus 
mâinile pe Iisus i L-au prins.  

Ps. 40, 9. Marc. 14, 46. Luc. 22, 48. Ioan 13, 27.  
51. i iat , unul dintre cei ce erau cu 
Iisus, întinzând mâna, a tras sabia i, 
lovind pe sluga arhiereului, i-a t iat 
urechea.  

Marc. 14, 47. Luc. 22, 49-50. Ioan 18, 10.  
52. Atunci Iisus i-a zis : Întoarce sabia ta 
la locul ei, c  to i cei ce scot sabia, de 
sabie vor pieri.  

Fac. 9, 6. Num. 35, 33. 2 Reg. 2, 33. Luc. 22, 51. Apoc. 
13, 10.  

53. Sau i se pare c  nu pot s  rog pe 
Tat l  Meu  i  s -Mi  trimit  acum  mai  
mult de dou sprezece legiuni de îngeri ?  

4 Reg. 6, 17. Dan. 7, 10. Luc. 24, 26.  
54. Dar cum se vor împlini Scripturile, c  

a trebuie s  fie ?  
Ps. 21, 1. Dan. 9, 26. Mat. 26, 24. Luc. 24, 25.  

55. În ceasul acela, a zis Iisus mul imilor 
: Ca la un tâlhar a i ie it cu s bii i cu 
ciomege, ca s  M  prinde i. În fiecare zi 
edeam în templu i înv am i n-a i pus 

mâna pe Mine.  
Marc. 14, 48-49. Luc. 22, 52.  

56. Dar toate acestea s-au f cut ca s  se 
împlineasc  Scripturile proorocilor. 
Atunci to i ucenicii, l sându-L, au fugit.  

Ps. 21, 17. Plâng. 4, 20. Marc. 14, 50. Ioan 16, 32.  
57. Iar cei care au prins pe Iisus L-au dus 
la Caiafa arhiereul, unde erau aduna i 

rturarii i b trânii.  
Lev 4, 15. Marc. 14, 53-54. Luc. 22, 54-55. Ioan 18, 12-

15, 24.  
58.  Iar  Petru  Îl  urma  de  departe  pân  a  
ajuns la curtea arhiereului i, intrând 
în untru, edea cu slugile, ca s  vad  
sfâr itul.  
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Lev 4, 15. Marc. 14, 53-54. Luc. 22, 54-55. Ioan 18, 12-
15, 24.  

59. Iar arhiereii, b trânii i tot sinedriul 
utau m rturie mincinoas  împotriva lui 

Iisus, ca s -L omoare.  
Ps. 26, 16; 34, 11. Marc. 14, 55.  

60.  i  n-au  g sit,  de i  veniser  mul i  
martori mincino i. Mai pe urm  îns  au 
venit doi i au spus :  

Deut. 19, 15-18. 3 Reg. 21, 13. Ps. 26, 16; 34, 11; 93, 21. 
Marc. 14, 57. Fapt. 6, 11-13.  

61. Acesta a zis : Pot s  d râm templul 
lui Dumnezeu i în trei zile s -l cl desc.  

Mat. 27, 40. Marc. 14, 58-60. Ioan 2, 19.  
62. i, sculându-se, arhiereul I-a zis : Nu 

spunzi nimic la ceea ce m rturisesc 
ace tia împotriva Ta ?  

Mat. 27, 40. Marc. 14, 58-60. Ioan 2, 19.  
63. Dar Iisus t cea. i arhiereul I-a zis : 
Te jur pe Dumnezeul cel viu, s  ne spui 
nou  de e ti Tu Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu.  

Lev 5, 1. 3 Reg. 22, 16. Is. 53, 7. Mat. 27, 12. Marc. 14, 
61. Luc. 22, 67. Fapt. 8, 32-33.  

64.  Iisus  i-a  r spuns  :  Tu  ai  zis.  i  v  
spun înc  : De acum ve i vedea pe Fiul 
Omului ezând de-a dreapta puterii i 
venind pe norii cerului.  

Ps. 109, 1. Dan. 7, 13. Mat. 16, 27. Marc. 14, 62. Ioan 1, 
51; 6, 62. Fapt. 1, 11. Rom. 14, 11. 1 Tes. 4, 16. Apoc. 1, 

7.  
65. Atunci arhiereul i-a sfâ iat hainele, 
zicând : A hulit ! Ce ne mai trebuie 
martori ? Iat  acum a i auzit hula Lui.  

4 Reg. 18, 37; 19, 1. 1 Ezd. 9, 3. Fapt. 14, 14.  
66. Ce vi se pare ? Iar ei, r spunzând, au 
zis : Este vinovat de moarte.  

Lev 24, 16. Ier. 26, 11. Marc. 14, 64. Ioan 19, 7.  
67. i au scuipat în obrazul Lui, b tându-
L cu pumnii, iar unii Îi d deau palme,  
Ps. 21, 7. Is. 50, 6; 53, 3. Marc. 14, 65-69. Luc. 22, 63-65. 

Ioan 18, 16-17; 19, 3.  
68. Zicând : Prooroce te-ne, Hristoase, 
cine este cel ce Te-a lovit.  
Ps. 21, 7. Is. 50, 6; 53, 3. Marc. 14, 65-69. Luc. 22, 63-65. 

Ioan 18, 16-17; 19, 3.  
69. Iar Petru edea afar , în curte. i o 
slujnic  s-a apropiat de el, zicând : i tu 
erai cu Iisus Galileianul.  

Ps. 21, 7. Is. 50, 6; 53, 3. Marc. 14, 65-69. Luc. 22, 63-65. 
Ioan 18, 16-17; 19, 3.  

70. Dar el s-a lep dat înaintea tuturor, 
zicând : Nu tiu ce zici.  
Ps. 21, 7. Is. 50, 6; 53, 3. Marc. 14, 65-69. Luc. 22, 63-65. 

Ioan 18, 16-17; 19, 3.  
71. i ie ind el la poart , l-a v zut alta i 
a zis celor de acolo : i acesta era cu Iisus 
Nazarineanul.  
Ps. 21, 7. Is. 50, 6; 53, 3. Marc. 14, 65-69. Luc. 22, 63-65. 

Ioan 18, 16-17; 19, 3.  
72. i iar i s-a lep dat cu jur mânt : Nu 
cunosc pe omul acesta.  
Jud. 12, 5-6. Marc. 14, 70-72. Luc. 22, 58-62. Ioan 13, 38; 

18, 25-27.  
73. Iar dup  pu in, apropiindu-se cei ce 
st teau acolo au zis lui Petru : Cu 
adev rat i tu e ti dintre ei, c ci i graiul 
te v de te.  
Jud. 12, 5-6. Marc. 14, 70-72. Luc. 22, 58-62. Ioan 13, 38; 

18, 25-27.  
74. Atunci el a început a se blestema i a 
se jura : Nu cunosc pe omul acesta. i 
îndat  a cântat coco ul.  
Jud. 12, 5-6. Marc. 14, 70-72. Luc. 22, 58-62. Ioan 13, 38; 

18, 25-27.  
75. i Petru i-a adus aminte de cuvântul 
lui  Iisus,  care  zisese  :  Mai  înainte  de  a  
cânta coco ul, de trei ori te vei lep da de 
Mine. i ie ind afar , a plâns cu amar.  
Jud. 12, 5-6. Marc. 14, 70-72. Luc. 22, 58-62. Ioan 13, 38; 

18, 25-27.  
CAP. 27 
Iisus înaintea lui Pilat. Iuda se 
spânzur . Iisus i Baraba. Iisus dat 
spre moarte. Biciuirea, batjocorirea, 

stignirea, moartea, înmormântarea 
i paza mormântului. 

1. Iar f cându-se diminea , to i arhiereii 
i b trânii poporului au inut sfat 

împotriva lui Iisus, ca s -L omoare.  
Ps. 2, 1-2. Mih. 2, 1. Marc. 15, 1. Luc. 22, 66; 23, 1. Ioan 

18, 24.  
2. i, legându-L, L-au dus i L-au predat 
dreg torului Pon iu Pilat.  

Mat. 20, 19. Marc. 15, 1. Luc. 23, 1. Ioan 18, 28.  
3. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, v zând 

 a fost osândit, s-a c it i a adus înapoi 
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arhiereilor i b trânilor cei treizeci de 
argin i,  

Mat. 26, 14-15.  
4. Zicând : Am gre it vânzând sânge 
nevinovat. Ei i-au zis : Ce ne prive te pe 
noi ? Tu vei vedea.  

În el. 2, 13.  
5. i el, aruncând argin ii în templu, a 
plecat i, ducându-se, s-a spânzurat.  

2 Reg. 17, 23. Is. 32, 7. Zah. 11, 13. Fapt. 1, 18.  
6. Iar arhiereii, luând banii, au zis : Nu se 
cuvine s -i punem în vistieria templului, 
deoarece sunt pre  de sânge.  
7. i inând ei sfat, au cump rat cu ei 

arina Olarului, pentru îngroparea 
str inilor.  
8. Pentru aceea s-a numit arina aceea 

arina Sângelui, pân  în ziua de ast zi.  
Fapt. 1, 19.  

9. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de 
Ieremia proorocul, care zice : « i au luat 
cei treizeci de argin i, pre ul celui pre uit, 
pe care l-au pre uit fiii lui Israel,  

Is. 32, 9. Zah. 11, 12-13.  
10. i i-au dat pe arina Olarului dup  
cum mi-a spus mie Domnul».  
11. Iar Iisus st tea înaintea dreg torului. 

i L-a întrebat dreg torul, zicând : Tu e ti 
regele iudeilor ? Iar Iisus i-a r spuns : Tu 
zici.  

Marc. 15, 2. Luc. 23, 3. Ioan 18, 33, 37. 1 Tim. 6, 13.  
12. i la învinuirile aduse Lui de c tre 
arhierei i b trâni, nu r spundea nimic.  
Ps. 37, 13-14. Is. 53, 7. Mat. 26, 63. Marc. 15, 3. Luc. 23, 

9. Ioan 19, 9.  
13. Atunci I-a zis Pilat : Nu auzi câte 

rturisesc ei împotriva Ta ?  
Marc. 15, 4.  

14. i nu i-a r spuns lui nici un cuvânt, 
încât dreg torul se mira foarte.  

Mat. 21, 11. Marc. 15, 5-9. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
15. La s rb toarea Pa tilor, dreg torul 
avea obiceiul s  elibereze mul imii un 
întemni at pe care-l voiau.  

Mat. 21, 11. Marc. 15, 5-9. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
16. i aveau atunci un vinovat vestit, care 
se numea Baraba.  

Mat. 21, 11. Marc. 15, 5-9. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
17. Deci aduna i fiind ei, Pilat le-a zis : 
Pe cine voi i s  vi-l eliberez, pe Baraba 
sau pe Iisus, care se zice Hristos ?  

Mat. 21, 11. Marc. 15, 5-9. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
18. C tia c  din invidie L-au dat în 
mâna lui.  

Mat. 21, 11. Marc. 15, 5-9. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
19. i pe când st tea Pilat în scaunul de 
judecat , femeia lui i-a trimis acest 
cuvânt : Nimic s  nu-I faci Dreptului 
acestuia, c  mult am suferit azi, în vis, 
pentru El.  

Fac. 40, 5.  
20. Îns  arhiereii i b trânii au a at 
mul imile ca s  cear  pe Baraba, iar pe 
Iisus s -L piard .  
Ps. 21, 12-13. Marc. 15, 11. Luc. 23, 18. Ioan 18, 40. Fapt. 

3, 14.  
21. Iar dreg torul, r spunzând, le-a zis : 
Pe cine din cei doi voi i s  v  eliberez ? 
Iar ei au r spuns : Pe Baraba.  

În el. 2, 20. Marc. 15, 9-14. Luc. 23, 17-23. Ioan 18, 39.  
22. i Pilat le-a zis : Dar ce voi face cu 
Iisus, ce se cheam  Hristos ? To i au 

spuns : S  fie r stignit !  
În el. 2, 20. Marc. 15, 9-14. Luc. 23, 17-23. Ioan 18, 39.  

23. A zis iar i Pilat : Dar ce r u a f cut ? 
Ei  îns  mai  tare  strigau i  ziceau :  S  fie  

stignit !  
În el. 2, 20. Marc. 15, 9-14. Luc. 23, 17-23. Ioan 18, 39.  

24. i v zând Pilat c  nimic nu folose te, 
ci mai mare tulburare se face, luând ap  
i-a sp lat mâinile înaintea mul imii, 

zicând : Nevinovat sunt de sângele 
Dreptului acestuia. Voi ve i vedea.  

Deut. 19, 10; 21, 6. Luc. 23, 24.  
25.  Iar  tot  poporul  a  r spuns  i  a  zis  :  
Sângele Lui asupra noastr i asupra 
copiilor no tri !  
Deut. 19, 10. 2 Reg. 1, 16. 3 Reg. 2, 32. Ps. 108, 14. Fapt. 

5, 28.  
26. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe 
Iisus L-a biciuit i L-a dat s  fie r stignit.  

Is. 53, 5-6. Marc. 15, 15. Luc. 23, 25. Ioan 19, 1, 16.  
27. Atunci osta ii dreg torului, ducând ei 
pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul Lui 
toat  cohorta,  
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Jud. 9, 24. Ps. 21, 17. Marc. 15, 16-17. Luc. 23, 11.  
28. i dezbr cându-L de toate hainele 
Lui, I-au pus o hlamid  ro ie.  

Jud. 9, 24. Ps. 21, 17. Marc. 15, 16-17. Luc. 23, 11.  
29. i împletind o cunun  de spini, I-au 
pus-o pe cap i în mâna Lui cea dreapt  
trestie ; i, îngenunchind înaintea lui î i 

teau joc de El, zicând : Bucur -Te, 
regele iudeilor !  
Jud. 16, 25. Is. 53, 3-7. Marc. 15, 17-20. Luc. 23, 11. Ioan 

19, 2-16.  
30. i scuipând asupra Lui, au luat trestia 
i-L b teau peste cap.  
Jud. 16, 25. Is. 53, 3-7. Marc. 15, 17-20. Luc. 23, 11. Ioan 

19, 2-16.  
31. Iar dup  ce L-au batjocorit, L-au 
dezbr cat de hlamid , L-au îmbr cat cu 
hainele Lui i L-au dus s -L r stigneasc .  
Jud. 16, 25. Is. 53, 3-7. Marc. 15, 17-20. Luc. 23, 11. Ioan 

19, 2-16.  
32.  i  ie ind,  au  g sit  pe  un  om  din  
Cirene, cu numele Simon ; pe acesta l-au 
silit s  duc  crucea Lui.  
Num. 19, 3. Marc. 15, 21-22. Luc. 23, 26, 33. Ioan 19, 17. 

Evr. 13, 12.  
33. i venind la locul numit Golgota, care 
înseamn  : Locul C ânii,  
Num. 19, 3. Marc. 15, 21-22. Luc. 23, 26, 33. Ioan 19, 17. 

Evr. 13, 12.  
34. I-au dat s  bea vin amestecat cu fiere 
; i, gustând, nu a voit s  bea.  

Ps. 21, 20; 68, 25. Mat. 27, 48. Marc. 15, 22-24. Luc. 23, 
34-36. Ioan 19, 23.  

35. Iar dup  ce L-au r stignit, au împ it 
hainele Lui, aruncând sor i, ca s  se 
împlineasc  ceea ce s-a zis de proorocul : 
«Împ it-au hainele Mele între ei, iar 
pentru c ma a Mea au aruncat sor i».  

Ps. 21, 20; 68, 25. Mat. 27, 48. Marc. 15, 22-24. Luc. 23, 
34-36. Ioan 19, 23.  

36. i osta ii, ezând, Îl p zeau acolo.  
Mat. 27, 54.  

37. i deasupra capului au pus vina Lui 
scris  : Acesta este Iisus, regele iudeilor.  

Marc. 15, 26. Luc. 23, 38. Ioan 19, 19.  
38. Atunci au fost r stigni i împreun  cu 
El doi tâlhari, unul de-a dreapta i altul 
de-a stânga.  

Is. 53, 12. Marc. 15, 27. Luc. 23, 32. Ioan 19, 18.  

39. Iar trec torii Îl huleau, cl tinându- i 
capetele,  

Ps. 21, 7; 68, 24; 108, 25. Marc. 15, 29. Luc. 23, 35.  
40. i zicând : Tu, Cel ce d râmi templul 
i în trei zile îl zide ti, mântuie te-Te pe 

Tine Însu i ! Dac  e ti Fiul lui 
Dumnezeu, coboar -Te de pe cruce !  
Mat. 26, 61. Marc. 14, 58; 15, 30-32. Luc. 23, 35-37. Ioan 

2, 19.  
41. Asemenea i arhiereii, b tându- i joc 
de El, cu c rturarii i cu b trânii, ziceau :  
Mat. 26, 61. Marc. 14, 58; 15, 30-32. Luc. 23, 35-37. Ioan 

2, 19.  
42. Pe al ii i-a mântuit, iar pe Sine nu 
poate s  Se mântuiasc  ! Dac  este regele 
lui Israel, s  Se coboare acum de pe 
cruce, i vom crede în El.  
Mat. 26, 61. Marc. 14, 58; 15, 30-32. Luc. 23, 35-37. Ioan 

2, 19.  
43. S-a încrezut în Dumnezeu : S -L 
scape acum, dac -L vrea pe El ! C ci a 
zis : Sunt Fiul lui Dumnezeu.  

Ps. 21, 8. În el. 2, 13, 18.  
44. În acela i chip Îl oc rau i tâlharii cei 
împreun -r stigni i cu El.  

Dan. 3, 15; 6, 21. Marc. 15, 32. Luc. 23, 39.  
45. Iar de la ceasul al aselea, s-a f cut 
întuneric peste tot p mântul, pân  la 
ceasul al nou lea.  

Am. 8, 9. Luc. 23, 44.  
46. Iar în ceasul al nou lea a strigat Iisus 
cu glas mare, zicând : Eli, Eli, lama 
sabahtani ? adic  : Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p sit ?  

Ps. 21, 1. Marc. 15, 34. Evr. 5, 7.  
47. Iar unii dintre cei ce st teau acolo, 
auzind ziceau : Pe Ilie îl strig  Acesta.  

Marc. 15, 35.  
48.  i  unul  dintre  ei,  alergând  îndat i  
luând un burete, i umplându-l de o et i 
punându-l într-o trestie, Îi da s  bea.  
Ps. 68, 25. Mat. 27, 34. Marc. 15, 36. Luc. 23, 36. Ioan 19, 

28-29.  
49. Iar ceilal i ziceau : Las , s  vedem 
dac  vine Ilie s -L mântuiasc .  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
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50. Iar Iisus, strigând iar i cu glas mare, 
i-a dat duhul.  

Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
51. i iat , catapeteasma templului s-a 
sfâ iat în dou  de sus pân  jos, i 

mântul s-a cutremurat i pietrele s-au 
despicat ;  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
52. Mormintele s-au deschis i multe 
trupuri ale sfin ilor adormi i s-au sculat.  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
53. i ie ind din morminte, dup  învierea 
Lui, au intrat în cetatea sfânt i s-au 
ar tat multora.  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
54. Iar suta ul i cei ce împreun  cu el 

zeau pe Iisus, v zând cutremurul i 
cele întâmplate, s-au înfrico at foarte, 
zicând : Cu adev rat, Fiul lui Dumnezeu 
era Acesta !  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
55. i erau acolo multe femei, privind de 
departe, care urmaser  din Galileea pe 
Iisus, slujindu-I,  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
56. Între care era Maria Magdalena i 
Maria, mama lui Iacov i a lui Iosi, i 
mama fiilor lui Zevedeu.  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  
57. Iar f cându-se sear , a venit un om 
bogat din Arimateea, cu numele Iosif, 
care i el era un ucenic al lui Iisus.  
Ie . 26, 31. 1 Reg. 1, 1. 2 Paral. 3, 14. Dan. 3, 25. În el. 2, 
17. Mat. 28, 1. Marc. 15, 36-43. Luc. 23, 36-51. Ioan 19, 

30-38. Evr. 10, 20.  

58. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut 
trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit s  
i se dea.  

Mat. 28, 1. Marc. 15, 44-47. Luc. 23, 52-55.  
59. i Iosif, luând trupul, l-a înf urat în 
giulgiu curat de in,  

Mat. 28, 1. Marc. 15, 44-47. Luc. 23, 52-55.  
60. i l-a pus în mormântul nou al s u, pe 
care-l s pase în stânc , i, pr lind o 
piatr  mare la u a mormântului, s-a dus.  

Mat. 28, 1. Marc. 15, 44-47. Luc. 23, 52-55.  
61.  Iar  acolo  era  Maria  Magdalena  i  
cealalt  Marie, ezând în fa a 
mormântului.  

Mat. 28, 1. Marc. 15, 44-47. Luc. 23, 52-55.  
62. Iar a doua zi, care este dup  vineri, s-
au adunat arhiereii i fariseii la Pilat,  
63. Zicând : Doamne, ne-am adus aminte 

 am gitorul Acela a spus, fiind înc  în 
via  : Dup  trei zile M  voi scula.  

Mat. 16, 21; 17, 23; 20, 19; 26, 61. Marc. 8, 31; 10, 34. 
Luc. 9, 22; 18, 33; 24, 6. Ioan 2, 19; 7, 12.  

64. Deci, porunce te ca mormântul s  fie 
zit pân  a treia zi, ca nu cumva ucenicii 

Lui  s  vin i  s -L  fure  i  s  spun  
poporului : S-a sculat din mor i. i va fi 

cirea de pe urm  mai rea decât cea 
dintâi.  
65. Pilat le-a zis : Ave i straj  ; merge i i 
înt ri i cum ti i.  
66. Iar ei, ducându-se, au înt rit 
mormântul cu straj , pecetluind piatra.  

Ps. 40, 8. Dan. 6, 18.  
CAP. 28 
Învierea lui Hristos. Ar rile 
Mântuitorului. Porunca botezului. 
1. Dup  ce a trecut sâmb ta, când se 
lumina de ziua întâi a s pt mânii 
(Duminic ), au venit Maria Magdalena i 
cealalt  Marie, ca s  vad  mormântul.  

Mat. 27, 56, 61. Marc. 16, 1. Luc. 23, 56; 24, 1. Ioan 20, 
1.  

2. i iat  s-a f cut cutremur mare, c  
îngerul Domnului, coborând din cer i 
venind, a pr lit piatra i edea deasupra 
ei.  

Marc. 16, 3-5. Luc. 24, 4. Ioan 20, 11-12.  
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3. i înf area lui era ca fulgerul i 
îmbr mintea lui alb  ca z pada.  

Dan. 10, 6. Marc. 16, 5. Luc. 24, 4.  
4. i de frica lui s-au cutremurat cei ce 

zeau i s-au f cut ca mor i.  
Marc. 16, 5. Luc. 24, 5.  

5. Iar îngerul, r spunzând, a zis femeilor : 
Nu  v  teme i,  c tiu  c  pe  Iisus  cel  

stignit Îl c uta i.  
Marc. 16, 6. Luc. 24, 5. Ioan 20, 13.  

6. Nu este aici ; c ci S-a sculat precum a 
zis ; veni i de vede i locul unde a z cut.  

Mat. 12, 40; 16, 21; 17, 23. Marc. 16, 6. Luc. 24, 6.  
7. i degrab  mergând, spune i ucenicilor 
Lui c  S-a sculat din mor i i iat  va 
merge înaintea voastr  în Galileea ; acolo 
Îl ve i vedea. Iat  v-am spus vou .  

Mat. 26, 32. Marc. 14, 28; 16, 7. Luc. 24, 6. Ioan 21, 1. 
Fapt. 1, 3; 10, 40-41. 1 Cor. 15, 5.  

8. Iar plecând ele în grab  de la mormânt, 
cu fric i cu bucurie mare au alergat s  
vesteasc  ucenicilor Lui.  

Jud. 13, 22. Marc. 16, 8. Luc. 24, 9-10, 22.  
9. Dar când mergeau ele s  vesteasc  
ucenicilor, iat  Iisus le-a întâmpinat, 
zicând : Bucura i-v  ! Iar ele, apropiindu-
se, au cuprins picioarele Lui i I s-au 
închinat.  

Marc. 16, 9-10. Luc. 8, 2. Ioan 20, 14.  
10.  Atunci  Iisus  le-a  zis  :  Nu  v  teme i.  
Duce i-v i  vesti i  fra ilor  Mei,  ca  s  
mearg  în Galileea, i acolo M  vor 
vedea.  

Ioan 20, 17. Evr. 2, 11.  
11. i plecând ele, iat  unii din straj , 
venind în cetate, au vestit arhiereilor 
toate cele întâmplate.  

12. i, adunându-se ei împreun  cu 
trânii i inând sfat, au dat bani mul i 

osta ilor,  
13. Zicând : Spune i c  ucenicii Lui, 
venind noaptea, L-au furat, pe când noi 
dormeam ;  
14. i de se va auzi aceasta la dreg torul, 
noi îl vom îndupleca i pe voi f  grij  

 vom face.  
15. Iar ei, luând argin ii, au f cut precum 
au fost înv i. i s-a r spândit cuvântul 
acesta între Iudei, pân  în ziua de azi.  
16. Iar cei unsprezece ucenici au mers în 
Galileea, la muntele unde le poruncise lor 
Iisus.  

Mat. 26, 32; 28, 7. Marc. 14, 28.  
17. i v zându-L, I s-au închinat, ei care 
se îndoiser .  

Luc. 24, 52.  
18. i apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, 
zicând : Datu-Mi-s-a toat  puterea, în cer 
i pe p mânt.  

Ps. 8, 6. Dan. 7, 13-14. Mat. 11, 27. Luc. 1, 32; 10, 22. 
Ioan 3, 31, 35; 5, 22; 13, 2; 17, 2. 1 Petr. 3, 22. Rom. 14, 
9. 1 Cor. 15, 24. Ef. 1, 10, 22. Filip. 2, 9. Col. 1, 16. Evr. 

2, 8. Apoc. 17, 14; 19, 16.  
19. Drept aceea, mergând, înv i toate 
neamurile, botezându-le în numele 
Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh,  

Is. 52, 10. Marc. 16, 15. Luc. 24, 46. Ioan 15, 16. Fapt. 2, 
38. 1 Ioan 5, 7. Rom. 10, 18. Col. 1, 23.  

20. Înv ându-le s  p zeasc  toate câte v-
am poruncit vou , i iat  Eu cu voi sunt 
în toate zilele, pân  la sfâr itul veacului. 
Amin.  

Mat. 18, 20. Ioan 14, 8. 
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SFÂNTA EVANGHELIE DUP  MARCU 
 

CAP. 1 
Ioan Botez torul. Botezul lui Iisus 
Hristos. Ispitirea. Predica. Primii 
ucenici. Primele vindec ri. 
1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu,  
2. Precum este scris în proorocie (la 
Maleahi) i Isaia : «Iat  Eu trimit îngerul 
Meu înaintea fe ei Tale, care va preg ti 
calea Ta.  

Mal. 3, 1. Mat. 11, 10. Luc. 7, 27.  
3. Glasul celui ce strig  în pustie : G ti i 
calea Domnului, drepte face i c rile 
Lui».  

Is. 40, 3. Mat. 3, 3. Luc. 3, 4. Ioan 1, 23.  
4. Ioan boteza în pustie, propov duind 
botezul poc in ei întru iertarea p catelor.  

Mat. 3, 1. Luc. 3, 3. Ioan 1, 31; 3, 23. Fapt. 13, 24.  
5. i ie eau la el tot inutul Iudeii i to i 
cei din Ierusalim i se botezau de c tre el, 
în râul Iordan, m rturisindu- i p catele.  

Mat. 3, 5-6. Luc. 7, 29.  
6. i Ioan era îmbr cat în hain  de p r de 

mil , avea cing toare de piele 
împrejurul mijlocului i mânca l custe i 
miere s lbatic .  

Lev 11, 22. Mat. 3, 4. Luc. 7, 33.  
7. i propov duia, zicând : Vine în urma 
mea Cel ce este mai tare decât mine, 

ruia nu sunt vrednic, plecându-m , s -I 
dezleg cureaua înc mintelor.  

Mat. 3, 11. Luc. 3, 16. Ioan 1, 15, 27. Fapt. 13, 25.  
8. Eu v-am botezat pe voi cu ap , El îns  

 va boteza cu Duh Sfânt.  
Is. 44, 3. Ioil 3, 1. Mat. 3, 11. Ioan 1, 26. Fapt. 1, 5; 2, 4; 

10, 45; 11, 15. 1 Cor. 12, 13.  
9.  i  în  zilele  acelea,  Iisus  a  venit  din  
Nazaretul Galileii i s-a botezat în Iordan, 
de c tre Ioan.  

Mat. 3, 13-16. Luc. 3, 21-22. Ioan 1, 32.  
10. i îndat , ie ind din ap , a v zut 
cerurile deschise i Duhul ca un 
porumbel coborându-Se peste El.  

Mat. 3, 13-16. Luc. 3, 21-22. Ioan 1, 32.  
11. i glas s-a f cut din ceruri : Tu e ti 
Fiul Meu cel iubit, întru Tine am 
binevoit.  
Ps. 2, 6. Is. 42, 1. Mat. 3, 17. Marc. 9, 7. Luc. 3, 22; 9, 35. 

Ioan 6, 27.  
12. i îndat  Duhul L-a mânat în pustie.  

Mat. 4, 1. Luc. 4, 1.  
13. i a fost în pustie patruzeci de zile, 
fiind ispitit de satana. i era împreun  cu 
fiarele i îngerii Îi slujeau.  

Mat. 4, 2, 11. Luc. 4, 2.  
14.  Dup  ce  Ioan  a  fost  prins,  Iisus  a  
venit în Galileea, propov duind 
Evanghelia împ iei lui Dumnezeu.  

Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

15. i zicând : S-a împlinit vremea i s-a 
apropiat împ ia lui Dumnezeu. 
Poc i-v i crede i în Evanghelie.  

Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

16. i umblând pe lâng  Marea Galileii, a 
zut pe Simon i pe Andrei, fratele lui 

Simon, aruncând mrejele în mare, c ci ei 
erau pescari.  

Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

17. i le-a zis Iisus : Veni i dup  Mine i 
 voi face s  fi i pescari de oameni.  

Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

18. i îndat , l sând mrejele, au mers 
dup  El.  

Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

19. i mergând pu in mai înainte, a v zut 
pe Iacov al lui Zevedeu i pe Ioan, fratele 
lui. i ei erau în corabie, dregându- i 
mrejele.  

Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

20. i i-a chemat pe ei îndat . Iar ei, 
sând pe tat l lor Zevedeu în corabie, cu 

lucr torii, s-au dus dup  El.  
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Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 
Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  

21. i venind în Capernaum i îndat  
intrând sâmb ta în sinagog , îi înv a.  
Mat. 3, 2; 4, 11-22. Luc. 4, 11-15, 31; 5, 2-11. Ioan 4, 43. 

Gal. 4, 4-6. Ef. 1, 10.  
22. i erau uimi i de înv tura Lui, c ci 
El îi înv a pe ei ca Cel ce are putere, iar 
nu în felul c rturarilor.  

Is. 50, 4. Mat. 7, 28-29. Luc. 2, 47; 4, 32.  
23. i era în sinagoga lor un om cu duh 
necurat, care striga tare,  

Luc. 4, 33.  
24. Zicând : Ce ai cu noi, Iisuse 
Nazarinene ? Ai venit ca s  ne pierzi ? Te 
tim cine e ti : Sfântul lui Dumnezeu.  

Dan. 9, 24. Mat. 8, 29. Marc. 5, 7. Iac. 2, 19.  
25. i Iisus l-a certat, zicând : Taci i ie i 
din el.  

Marc. 1, 34; 9, 20-25.  
26. i scuturându-l duhul cel necurat i 
strigând cu glas mare, a ie it din el.  

Marc. 1, 34; 9, 20-25.  
27. i s-au sp imântat to i, încât se 
întrebau între ei, zicând : Ce este aceasta 
?  O  înv tur  nou i  cu  putere  ;  c i  
duhurilor necurate le porunce te, i I se 
supun.  

Marc. 2, 12; 6, 2. Fapt. 17, 19.  
28. i a ie it vestea despre El îndat  
pretutindeni în toat  împrejurimea 
Galileii.  
29. i îndat  ie ind ei din sinagog , au 
venit în casa lui Simon i a lui Andrei, cu 
Iacov i cu Ioan.  

Mat. 8, 14-16. Luc. 4, 38-40.  
30. Iar soacra lui Simon z cea, prins  de 
friguri, i îndat  I-au vorbit despre ea.  

Mat. 8, 14-16. Luc. 4, 38-40.  
31. i apropiindu-Se a ridicat-o, apucând-
o de mân . i au l sat-o frigurile i ea le 
slujea.  

Mat. 8, 14-16. Luc. 4, 38-40.  
32. Iar când s-a f cut sear i soarele 
apusese, au adus la El pe to i bolnavii i 
demoniza ii.  

Mat. 8, 14-16. Luc. 4, 38-40.  
33. i toat  cetatea era adunat  la u .  

34. i a t duit pe mul i care p timeau 
de felurite boli i demoni mul i a alungat. 
Iar pe demoni nu-i l sa s  vorbeasc , 
pentru c -L tiau c  El e Hristos.  

Marc. 3, 11-12. Luc. 4, 41. Fapt. 16, 16-18; 19, 15.  
35. i a doua zi, foarte de diminea , 
sculându-Se, a ie it i S-a dus într-un loc 
pustiu i Se ruga acolo.  

Luc. 4, 42; 5, 16.  
36. i a mers dup  El Simon i cei ce 
erau cu el.  
37. i aflându-L, I-au zis : To i Te caut  
pe Tine.  
38.  i  El  a  zis  lor  :  S  mergem  în  alt  
parte, prin cet ile i satele învecinate, ca 

 propov duiesc i acolo, c ci pentru 
aceasta am venit.  

Is. 61, 1-3. Luc. 4, 43. Ioan 16, 28; 17, 4.  
39. i venind propov duia în sinagogile 
lor, în toat  Galileea, alungând pe 
demoni.  

Mat. 4, 23. Luc. 4, 44.  
40. i un lepros a venit la El, rugându-L 
i îngenunchind i zicând : De voie ti, 

po i s  m  cur ti.  
Mat. 8, 2. Luc. 5, 12.  

41. i f cându-I-se mil , a întins mâna i 
S-a atins de el i i-a zis : Voiesc, 
cur te-te.  

Mat. 8, 3. Luc. 5, 13.  
42. i îndat  s-a îndep rtat lepra de la el 
i s-a cur it.  

43. i poruncindu-i cu asprime, îndat  l-a 
alungat,  
44. i i-a zis : Vezi, nim nui s  nu spui 
nimic, ci mergi de te arat  preotului i 
adu, pentru cur irea ta, cele ce a rânduit 
Moise, spre m rturie lor.  

Lev 13, 2; 14, 2-4. Mat. 8, 4; 9, 30. Luc. 5, 14; 17, 14.  
45. Iar el, ie ind, a început s  
propov duiasc  multe i s  r spândeasc  
cuvântul, încât Iisus nu mai putea s  intre 
pe fa  în cetate, ci st tea afar , în locuri 
pustii, i veneau la El de pretutindeni.  

Mat. 9, 31. Luc. 5, 15.  
CAP. 2 
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Vindecarea sl nogului. Chemarea 
lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor în 
zi de sâmb . 
1. i intrând iar i în Capernaum, dup  
câteva zile s-a auzit c  este în cas .  

Mat. 9, 1.  
2. i îndat  s-au adunat mul i, încât nu 
mai era loc, nici înaintea u ii, i le gr ia 
lor cuvântul.  
3. i au venit la El, aducând un sl nog, 
pe care-l purtau patru in i.  

Mat. 9, 2. Luc. 5, 18.  
4. i neputând ei, din pricina mul imii, s  
se apropie de El, au desf cut acoperi ul 
casei unde era Iisus i, prin sp rtur , au 

sat în jos patul în care z cea sl nogul.  
5. i v zând Iisus credin a lor, i-a zis 
sl nogului : Fiule, iertate î i sunt 

catele tale !  
Is. 43, 25. Luc. 7, 48.  

6. i erau acolo unii dintre c rturari, care 
edeau i cugetau în inimile lor :  

7. Pentru ce vorbe te Acesta astfel ? El 
hule te. Cine poate s  ierte p catele, f  
numai unul Dumnezeu ?  

Mat. 9, 3. Luc. 5, 21; 7, 49.  
8. i îndat  cunoscând Iisus, cu duhul 
Lui, c  a a cugetau ei în sine, le-a zis lor : 
De ce cugeta i acestea în inimile voastre 
?  

Mat. 9, 4. Luc. 5, 22. Ioan 2, 24-25; 6, 64.  
9. Ce este mai u or a zice sl nogului : 
Iertate  î i  sunt  p catele,  sau  a  zice  :  
Scoal -te, ia- i patul t u i umbl  ?  

Mat. 9, 5. Luc. 5, 23.  
10. Dar, ca s ti i c  putere are Fiul 
Omului a ierta p catele pe p mânt, a zis 
sl nogului :  

Mat. 9, 6. Ioan 5, 8.  
11. Zic ie : Scoal -te, ia- i patul t u i 
mergi la casa ta.  

Mat. 9, 6.  
12. i s-a sculat îndat i, luându- i patul, 
a ie it înaintea tuturor, încât erau to i 
uimi i i sl veau pe Dumnezeu, zicând : 
Asemenea lucruri n-am v zut niciodat .  

Mat. 9, 7-8. Marc. 1, 27.  
13. i iar i a ie it la mare i toat  
mul imea venea la El i îi înv a.  
14. i trecând, a v zut pe Levi al lui 
Alfeu, ezând la vam , i i-a zis : 
Urmeaz -Mi ! Iar el, sculându-se, I-a 
urmat.  

Mat. 9, 9. Luc. 5, 27-28.  
15. i când edea El în casa lui Levi, 
mul i vame i i p to i edeau la mas  
cu Iisus i cu ucenicii Lui. C  erau mul i 
i-I urmau.  

Mat. 9, 10. Luc. 5, 29.  
16. Iar c rturarii i fariseii, v zându-L c  

nânc  împreun  cu vame ii i 
to ii, ziceau c tre ucenicii Lui : De 

ce m nânc i bea Înv torul vostru cu 
vame ii i p to ii ?  

Mat. 9, 11.  
17. Dar, auzind, Iisus le-a zis : Nu cei 

to i au nevoie de doctor, ci cei 
bolnavi. N-am venit s  chem pe cei drep i 
ci pe p to i la poc in .  
Mat. 9, 12-13; 18, 11. Luc. 5, 31-32; 19, 10. 1 Tim. 1, 15.  

18. Ucenicii lui Ioan i ai fariseilor 
posteau i au venit i I-au zis Lui : De ce 
ucenicii lui Ioan i ucenicii fariseilor 
postesc, iar ucenicii T i nu postesc ?  

Mat. 9, 11, 14. Luc. 5, 33.  
19. i Iisus le-a zis : Pot, oare, prietenii 
mirelui s  posteasc  cât timp este mirele 
cu ei ? Cât  vreme au pe mire cu ei, nu 
pot s  posteasc .  

Is. 62, 5. Mat. 9, 14-15. Luc. 5, 34. Ioan 3, 29.  
20. Dar vor veni zile, când se va lua 
mirele de la ei i atunci vor posti în acele 
zile.  

Mat. 19, 15. Luc. 5, 35.  
21. Nimeni nu coase la hain  veche petic 
dintr-o bucat  de stof  nou , iar de nu, 
peticul nou va trage din haina veche i se 
va face o ruptur i mai rea.  

Mat. 9, 16. Luc. 5, 36.  
22. Nimeni, iar i, nu pune vin nou în 
burdufuri vechi, iar de nu, vinul nou 
sparge burdufurile i vinul se var i 
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burdufurile se stric  ; încât vinul nou 
trebuie s  fie în burdufuri noi.  

Mat. 9, 17. Luc. 5, 37-38.  
23. i pe când mergea El într-o sâmb  
prin sem turi, ucenicii Lui, în drumul 
lor, au început s  smulg  spice.  

Deut. 23, 25. Mat. 12, 1. Luc. 6, 1.  
24. i fariseii Îi ziceau : Vezi, de ce fac 
sâmb ta ce nu se cuvine ?  

Ie . 20, 10. Mat. 12, 2. Luc. 6, 2. Ioan 5, 10.  
25. i Iisus le-a r spuns : Au niciodat  n-

i citit ce a f cut David, când a avut 
nevoie i a fl mânzit, el i cei ce erau cu 
el ?  

1 Reg. 21, 3-5. Mat. 12, 3. Luc. 6, 3.  
26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în 
zilele lui Abiatar arhiereul, i a mâncat 
pâinile punerii înainte, pe care nu se 
cuvenea s  le m nânce decât numai 
preo ii, i a dat i celor ce erau cu el ?  

Ie . 29, 32-33. Lev 8, 31; 24, 9. 1 Reg. 21, 6. Mat. 12, 4. 
Luc. 6, 4.  

27.  i  le  zicea  lor  :  Sâmb ta  a  fost  f cut  
pentru om, iar nu omul pentru sâmb .  
28. Astfel c  Fiul Omului este domn i al 
sâmbetei.  

Mat. 12, 8. Luc. 6, 5.  
CAP. 3 
Vindecarea celui cu mâna uscat i alte 
vindec ri. Alegerea celor 12 Apostoli. 

catul împotriva Sfântului Duh. 
Mama i fra ii lui Iisus. 
1.  i  iar i  a  intrat  în  sinagog .  i  era  
acolo un om având mâna uscat .  

Mat. 12, 9. Luc. 6, 6.  
2. i Îl pândeau pe Iisus s  vad  dac  îl 
va vindeca sâmb ta, ca s -L învinuiasc .  

Ps. 36, 32. Luc. 13, 14; 14, 1-3.  
3. i a zis omului care avea mâna uscat  : 
Ridic -te în mijloc !  
4. i a zis lor : Se cuvine, sâmb ta, a face 
bine sau a face r u, a mântui un suflet sau 
a-l pierde ? Dar ei t ceau ;  

Pild. 27, 22. Mat. 12, 12-13. Ioan 5, 10.  
5. i privindu-i pe ei cu mânie i 
întristându-Se de învârto area inimii lor, 

a  zis  omului  :  Întinde  mâna  ta  !  i  a  
întins-o, i mâna lui s-a f cut s toas .  

3 Reg. 13, 6. Mat. 12, 12-13. Luc. 6, 10.  
6. i ie ind, fariseii au f cut îndat  sfat cu 
irodianii împotriva Lui, ca s -L piard .  

Mat. 12, 14; 22, 15. Ioan 10, 39.  
7.  Iisus,  împreun  cu  ucenicii  Lui,  a  
plecat înspre mare i mul ime mult  din 
Galileea i din Iudeea L-a urmat.  

3 Reg. 4, 34. Mat. 4, 25; 12, 15. Luc. 6, 17. Ioan 6, 1.  
8. Din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo 
de Iordan, dimprejurul Tirului i 
Sidonului, mul ime mare, care, auzind 
câte f cea, a venit la El.  

Mat. 4, 25.  
9. i a zis ucenicilor S i s -I fie pus  la 
îndemân  o cor bioar , ca s  nu-L 
îmbulzeasc  mul imea ;  

Luc. 5, 3.  
10. Fiindc  vindecase pe mul i, de aceea 

leau asupra Lui, ca s  se ating  de El 
to i câ i erau bolnavi.  

Mat. 14, 36.  
11. Iar duhurile cele necurate, când Îl 
vedeau, c deau înaintea Lui i strigau, 
zicând : Tu e ti Fiul lui Dumnezeu.  

Mat. 16, 16. Marc. 1, 34. Luc. 4, 41.  
12. i  El le certa mult ca s  nu-L dea pe 
fa .  

Mat. 12, 16. Marc. 5, 43.  
13. i S-a suit pe munte i a chemat la 
Sine pe câ i a voit, i au venit la El.  

Marc. 6, 7. Luc. 6, 12-13.  
14. i a rânduit pe cei doisprezece, pe 
care i-a numit apostoli,  ca s  fie cu El i  

-i trimit  s  propov duiasc ,  
Mat. 10, 1. Luc. 6, 13; 9, 1.  

15. i s  aib  putere s  vindece bolile i 
 alunge demonii.  

16. Deci a rânduit pe cei doisprezece : pe 
Simon, c ruia i-a pus numele Petru ;  

Mat. 10, 2; 16, 18. Ioan 1, 42.  
17. Pe Iacov al lui Zevedeu i pe Ioan, 
fratele lui Iacov, i le-a pus lor numele 
Boanerghes, adic  fii tunetului.  

Ps. 28, 3; 67, 34.  
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18. i pe Andrei, i pe Filip, i pe 
Bartolomeu, pe Matei, i pe Toma, i pe 
Iacov  al  lui  Alfeu,  i  pe  Tadeu,  i  pe  
Simon Cananeul,  

Mat. 10, 3.  
19. i pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a 
i vândut.  

Mat. 10, 4.  
20. i a venit în cas , i iar i mul imea 
s-a  adunat,  încât  ei  nu  puteau  nici  s  

nânce.  
Pild. 8, 34. Marc. 6, 31.  

21.  i  auzind  ai  S i,  au  ie it  ca  s -L  
prind , c  ziceau : i-a ie it din fire.  

Ioan 7, 5; 10, 20.  
22. Iar c rturarii, care veneau din 
Ierusalim, ziceau c  are pe Beelzebul i 

, cu domnul demonilor, alung  
demonii.  

Mat. 9, 34; 12, 14. Luc. 11, 15.  
23. i chemându-i la Sine, le-a vorbit în 
pilde : Cum poate satana s  alunge pe 
satana ?  

Mat. 9, 34; 10, 25; 12, 24. Luc. 11, 15. Ioan 7, 20; 8, 48, 
52; 10, 20.  

24. Dac  o împ ie se va dezbina în 
sine, acea împ ie nu mai poate d inui.  

Mat. 12, 25. Luc. 11, 17.  
25. i dac  o cas  se va dezbina în sine, 
casa aceea nu va mai putea s  se in .  
26. i dac  satana s-a sculat împotriva sa 
însu i i s-a dezbinat, nu poate s  

inuiasc , ci are sfâr it.  
Luc. 11, 18.  

27. Dar nimeni nu poate, intrând în casa 
celui tare, s -i r peasc  lucrurile, de nu 
va lega întâi pe cel tare, i atunci va jefui 
casa lui.  

Is. 49, 24. Mat. 12, 29. Luc. 11, 21.  
28. Adev rat gr iesc vou  c  toate vor fi  
iertate fiilor oamenilor, p catele i hulele 
câte vor fi hulit ;  

Mat. 12, 31-33, 46. Luc. 8, 19; 12, 10. 1 Ioan 5, 16. Evr. 
10, 26.  

29. Dar cine va huli împotriva Duhului 
Sfânt nu are iertare în veac, ci este 
vinovat de osânda ve nic .  

Mat. 12, 31-33, 46. Luc. 8, 19; 12, 10. 1 Ioan 5, 16. Evr. 
10, 26.  

30. Pentru c  ziceau : Are duh necurat.  
Mat. 12, 31-33, 46. Luc. 8, 19; 12, 10. 1 Ioan 5, 16. Evr. 

10, 26.  
31. i au venit mama Lui i fra ii Lui i, 
stând afar , au trimis la El ca s -L cheme.  

Mat. 12, 31-33, 46. Luc. 8, 19; 12, 10. 1 Ioan 5, 16. Evr. 
10, 26.  

32. Iar mul imea edea împrejurul Lui. i 
I-au zis unii : Iat  mama Ta i fra ii T i i 
surorile Tale sunt afar . Te caut .  
Ps. 100, 6. Mat. 12, 47-50. Luc. 8, 20-21. Ioan 15, 14. Evr. 

2, 11.  
33. i, r spunzând lor, le-a zis : Cine este 
mama Mea i fra ii Mei ?  
Ps. 100, 6. Mat. 12, 47-50. Luc. 8, 20-21. Ioan 15, 14. Evr. 

2, 11.  
34. i privind pe cei ce edeau în jurul 
Lui, a zis : Iat  mama Mea i fra ii Mei.  
Ps. 100, 6. Mat. 12, 47-50. Luc. 8, 20-21. Ioan 15, 14. Evr. 

2, 11.  
35. C  oricine va face voia lui 
Dumnezeu, acesta este fratele Meu i 
sora Mea i mama Mea.  
Ps. 100, 6. Mat. 12, 47-50. Luc. 8, 20-21. Ioan 15, 14. Evr. 

2, 11.  
CAP. 4 
Felurite pilde despre împ ia 
cerurilor. Potolirea furtunii pe mare. 
1. i iar i a început Iisus s  înve e, lâng  
mare, i s-a adunat la El mul ime foarte 
mult , încât El a intrat în corabie i edea 
pe mare, iar toat  mul imea era lâng  
mare, pe uscat.  

Mat. 13, 1-6. Luc. 8, 4-6.  
2. i-i înv a multe în pilde, i în 
înv tura Sa le zicea :  

Mat. 13, 1-6. Luc. 8, 4-6.  
3. Asculta i : Iat , ie it-a sem torul s  
semene.  

Mat. 13, 1-6. Luc. 8, 4-6.  
4.  i  pe  când  sem na  el,  o  s mân  a  

zut lâng  cale i p rile cerului au 
venit i au mâncat-o.  

Mat. 13, 1-6. Luc. 8, 4-6.  
5. i alta a c zut pe loc pietros, unde nu 
avea p mânt mult, i îndat  a r rit, 
pentru c  nu avea p mânt mult.  
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Mat. 13, 1-6. Luc. 8, 4-6.  
6. i când s-a ridicat soarele, s-a ve tejit 
i, neavând r cin , s-a uscat.  

Mat. 13, 1-6. Luc. 8, 4-6.  
7.  Alt  s mân  a  c zut  în  spini,  a  
crescut, dar spinii au în bu it-o i rod n-a 
dat.  

Mat. 13, 7. Luc. 8, 7.  
8. i altele au c zut pe p mântul cel bun 
i, în ându-se i crescând, au dat roade 
i au adus : una treizeci, alta aizeci, alta 

o sut .  
Fac. 26, 12. Mat. 13, 8. Luc. 8, 8. Ioan 15, 5. Col. 1, 6.  

9. i zicea : Cine are urechi de auzit s  
aud .  

Mat. 11, 15; 13, 9-10. Luc. 8, 8-9.  
10.  Iar  când  a  fost  singur,  cei  ce  erau  
lâng  El, împreun  cu cei doisprezece, Îl 
întrebau despre pilde.  

Mat. 11, 15; 13, 9-10. Luc. 8, 8-9.  
11. i le-a r spuns : Vou  v  e dat s  
cunoa te i taina împ iei lui Dumnezeu, 
dar pentru cei de afar  totul se face în 
pilde,  
Mat. 11, 25; 13, 11; 16, 17. Luc. 8, 10. 1 Cor. 2, 10; 5, 12. 

Col. 4, 5. 1 Tes. 4, 12. 1 Tim. 3, 7.  
12. Ca uitându-se, s  priveasc i s  nu 
vad , i, auzind, s  nu în eleag , ca nu 
cumva s  se întoarc i s  fie ierta i.  
Is. 6, 9-10. Ier. 5, 21. Mat. 13, 14. Luc. 8, 10. Ioan 12, 40. 

Fapt. 28, 26. Rom. 11, 8.  
13. i le-a zis : Nu pricepe i pilda aceasta 
? Dar cum ve i în elege toate pildele ?  

Mat. 13, 18. Ioan 3, 10, 12.  
14. Sem torul seam  cuvântul.  

Mat. 13, 18-19. Luc. 8, 11-12.  
15. Cele de lâng  cale sunt aceia în care 
se seam  cuvântul, i, când îl aud, 
îndat  vine satana i ia cuvântul cel 
sem nat în inimile lor.  

Mat. 13, 18-19. Luc. 8, 11-12.  
16. Cele sem nate pe loc pietros sunt 
aceia care, când aud cuvântul, îl primesc 
îndat  cu bucurie,  

Is. 42, 20. Iez. 33, 31. Mat. 13, 20. Luc. 8, 13.  
17. Dar n-au r cin  în ei, ci in pân  la 
un timp ; apoi când se întâmpl  

strâmtorare sau prigoan  pentru cuvânt, 
îndat  se smintesc.  

În el. 8, 18. Mat. 5, 15; 13, 21-23. Luc. 8, 13-16; 12, 5. 1 
Tim. 6, 9.  

18. i cele sem nate între spini sunt cei 
ce ascult  cuvântul,  

În el. 8, 18. Mat. 5, 15; 13, 21-23. Luc. 8, 13-16; 12, 5. 1 
Tim. 6, 9.  

19. Dar grijile veacului i în el ciunea 
bog iei i poftele dup  celelalte, 

trunzând în ei, în bu  cuvântul i îl 
fac neroditor.  

În el. 8, 18. Mat. 5, 15; 13, 21-23. Luc. 8, 13-16; 12, 5. 1 
Tim. 6, 9.  

20. Iar cele sem nate pe p mântul cel bun 
sunt cei ce aud cuvântul i-l primesc i 
aduc roade : unul treizeci, altul aizeci i 
altul o sut .  

În el. 8, 18. Mat. 5, 15; 13, 21-23. Luc. 8, 13-16; 12, 5. 1 
Tim. 6, 9.  

21. i le zicea : Se aduce oare f clia ca s  
fie pus  sub obroc sau sub pat ? Oare nu 
ca s  fie pus  în sfe nic ?  

În el. 8, 18. Mat. 5, 15; 13, 21-23. Luc. 8, 13-16; 12, 5. 1 
Tim. 6, 9.  

22.  C ci  nu  e  nimic  ascuns  ca  s  nu  se  
dea pe fa  ; nici n-a fost ceva t inuit, 
decât ca s  vin  la ar tare.  

Mat. 10, 26. Luc. 8, 17; 12, 2.  
23. Cine are urechi de auzit s  aud .  
Mat. 11, 15; 13, 9; 25, 30. Marc. 4, 9; 7, 16. Luc. 8, 8; 14, 

35. Apoc. 2, 7; 3, 6; 13, 9.  
24. i le zicea : Lua i seama la ce auzi i : 
Cu ce m sur  m sura i, vi se va m sura ; 
iar vou  celor ce asculta i, vi se va da i 

 va prisosi.  
Mat. 7, 2; 13, 12-24; 25, 29. Luc. 6, 38; 8, 18; 19, 26.  

25. C ci celui ce are i se va da ; dar de la 
cel ce nu are, i ce are i se va lua.  

Mat. 7, 2; 13, 12-24; 25, 29. Luc. 6, 38; 8, 18; 19, 26.  
26. i zicea : A a este împ ia lui 
Dumnezeu, ca un om care arunc  

mân a în p mânt,  
Mat. 7, 2; 13, 12-24; 25, 29. Luc. 6, 38; 8, 18; 19, 26.  

27. i doarme i se scoal , noaptea i 
ziua, i s mân a r sare i cre te, cum nu 
tie el.  

Mat. 13, 25.  
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28. P mântul rode te de la sine : mai întâi 
pai, apoi spic, dup  aceea grâu deplin în 
spic.  

Fac. 1, 11-12. Mat. 13, 26.  
29. Iar când rodul se coace, îndat  trimite 
secera, c  a sosit seceri ul.  

Apoc. 14, 15.  
30. i zicea : Cum vom asem na 
împ ia lui Dumnezeu, sau în ce pild  o 
vom închipui ?  

Mat. 13, 31-32. Luc. 13, 18-19.  
31. Cu gr untele de mu tar care, când se 
seam  în p mânt, este mai mic decât 
toate semin ele de pe p mânt ;  

Mat. 13, 31-32. Luc. 13, 18-19.  
32. Dar, dup  ce s-a sem nat, cre te i se 
face mai mare decât toate legumele i 
face ramuri mari, încât sub umbra lui pot 

 s luiasc  p rile cerului.  
Mat. 13, 31-32. Luc. 13, 18-19.  

33. i cu multe pilde ca acestea le gr ia 
cuvântul dup  cum puteau s  în eleag .  

Mat. 13, 34. Ioan 16, 12.  
34.  Iar  f  pild  nu  le  gr ia  ;  i  
ucenicilor S i le l murea toate, deosebi.  

Mat. 8, 18, 23; 13, 34. Luc. 8, 22.  
35. i în ziua aceea, când s-a înserat, a zis 

tre ei : S  trecem pe rmul cel lalt.  
Mat. 8, 18, 23; 13, 34. Luc. 8, 22.  

36. i l sând ei mul imea, L-au luat cu ei 
în corabie, a a cum era, c ci erau cu El i 
alte cor bii.  
37. i s-a pornit o furtun  mare de vânt i 
valurile se pr leau peste corabie, încât 
corabia era aproape s  se umple.  

Iona 1, 4. Mat. 8, 24. Luc. 8, 23.  
38.  Iar  Iisus  era  la  partea  dind t  a  
cor biei, dormind pe c tâi. L-au 
de teptat i I-au zis : Înv torule, nu- i 
este grij  c  pierim ?  

Ps. 9, 32; 76, 9. Iona 1, 5-6. Mat. 8, 25. Luc. 8, 24.  
39. i El, sculându-Se, a certat vântul i a 
poruncit m rii : Taci ! Înceteaz  ! i 
vântul s-a potolit i s-a f cut lini te mare.  

Iov 26, 12. Ps. 88, 9. Iona 1, 15. Mat. 8, 26. Luc. 8, 24.  
40.  i  le-a  zis  lor  :  Pentru  ce  sunte i  a a  
de frico i ? Cum de nu ave i credin  ?  

Mat. 8, 26. Luc. 8, 25.  
41. i s-au înfrico at cu fric  mare i 
ziceau unul c tre altul : Cine este oare, 
Acesta, c i vântul i marea I se supun ?  

Ps. 64, 7; 88, 9; 106, 25. Mat. 8, 27. Luc. 8, 25.  
CAP. 5 
Vindecarea unui demonizat din inutul 
Gadarenilor. Învierea fiicei lui Iair i 
vindecarea femeii bolnave de 
doisprezece ani. 
1. i a venit de cealalt  parte a m rii în 
inutul Gadarenilor.  

Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  
2. Iar dup  ce a ie it din corabie, îndat  
L-a întâmpinat, din morminte, un om cu 
duh necurat,  

Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  
3. Care î i avea locuin a în morminte, i 
nimeni nu putea s -l lege nici m car în 
lan uri,  

Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  
4. Pentru c  de multe ori fiind legat în 
obezi i lan uri, el rupea lan urile, i 
obezile le sf râma, i nimeni nu putea s -
l potoleasc  ;  

Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  
5. i neîncetat noaptea i ziua era prin 
morminte i prin mun i, strigând i 

indu-se cu pietre.  
Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  

6. Iar v zându-L de departe pe Iisus, a 
alergat i s-a închinat Lui.  

Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  
7. i strigând cu glas puternic, a zis : Ce 
ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu 
Celui Preaînalt ? Te jur pe Dumnezeu s  
nu m  chinuie ti.  

Mat. 8, 26, 28-29. Luc. 8, 26-29.  
8. C ci îi zicea : Ie i duh necurat din 
omul acesta.  

Mat. 8, 30. Luc. 8, 29-32.  
9. i l-a întrebat : Care î i este numele ? 

i I-a r spuns : Legiune este numele meu, 
ci suntem mul i.  

Mat. 8, 30. Luc. 8, 29-32.  
10. i Îl rugau mult s  nu-i trimit  afar  
din acel inut.  
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Mat. 8, 30. Luc. 8, 29-32.  
11. Iar acolo, lâng  munte, era o turm  
mare de porci, care p tea.  

Mat. 8, 30. Luc. 8, 29-32.  
12. i L-au rugat, zicând : Trimite-ne pe 
noi în porci, ca s  intr m în ei.  

Mat. 8, 31-32. Luc. 8, 32-35.  
13.  i  El  le-a  dat  voie.  Atunci,  ie ind,  
duhurile necurate au intrat în porci i 
turma s-a aruncat de pe rmul înalt, în 
mare. i erau ca la dou  mii i s-au înecat 
în mare.  

Mat. 8, 31-32. Luc. 8, 32-35.  
14. Iar cei care-i p teau au fugit i au 
vestit în cetate i prin sate. i au venit 
oamenii s  vad  ce s-a întâmplat.  

Mat. 8, 31-32. Luc. 8, 32-35.  
15. i s-au dus la Iisus i au v zut pe cel 
demonizat ezând jos, îmbr cat i întreg 
la minte, el care avusese legiune de 
demoni, i s-au înfrico at.  

Luc. 8, 35-36.  
16. Iar cei ce au v zut le-au povestit cum 
a fost cu demonizatul i despre porci.  

Luc. 8, 35-36.  
17. i ei au început s -L roage s  se duc  
din hotarele lor.  

Mat. 8, 34. Luc. 8, 37. Fapt. 16, 39.  
18. Iar intrând El în corabie, cel ce fusese 
demonizat Îl ruga ca s -l ia cu El.  

Luc. 8, 37-38.  
19. Iisus îns  nu l-a l sat, ci i-a zis : 
Mergi în casa ta, la ai t i, i spune-le câte 
i-a f cut ie Domnul i cum te-a miluit.  

Luc. 8, 39.  
20. Iar el s-a dus i a început s  vesteasc  
în Decapole câte i-a f cut Iisus lui ; i to i 
se minunau.  

Luc. 8, 39.  
21. i trecând Iisus cu corabia iar i de 
partea cealalt , s-a adunat la El mul ime 
mult i era lâng  mare.  

Mat. 9, 1, 18. Luc. 8, 40-42.  
22. i a venit unul din mai-marii 
sinagogilor, anume Iair, i v zându-L pe 
Iisus, a c zut la picioarele Lui,  

Mat. 9, 1, 18. Luc. 8, 40-42.  

23. i L-a rugat mult, zicând : Fiica mea 
este pe moarte, ci, venind, pune mâinile 
tale peste ea, ca s  scape i s  tr iasc .  

Mat. 9, 1, 18. Luc. 8, 40-42.  
24. i a mers cu el. i mul ime mult  îl 
urma pe Iisus i Îl îmbulzea.  

Mat. 9, 19. Luc. 8, 42.  
25. i era o femeie care avea, de 
doisprezece ani, curgere de sânge.  

Lev 15, 25. Mat. 9, 20. Luc. 8, 43.  
26. i multe îndurase de la mul i doctori, 
cheltuindu- i toate ale sale, dar 
nefolosind nimic, ci mai mult mergând 
înspre mai r u.  

Luc. 8, 43.  
27. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în 
mul ime i pe la spate s-a atins de haina 
Lui.  

Mat. 9, 20. Luc. 8, 44.  
28. C ci î i zicea : De m  voi atinge 

car de haina Lui, m  voi vindeca !  
Mat. 9, 21.  

29. i îndat  izvorul sângelui ei a încetat 
i ea a sim it în trup c  s-a vindecat de 

boal .  
Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  

30. i îndat , cunoscând Iisus în Sine 
puterea ie it  din El, întorcându-Se c tre 
mul ime, a întrebat : Cine s-a atins de 
Mine ?  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
31. i I-au zis ucenicii Lui : Vezi 
mul imea îmbulzindu-Te i zici : Cine s-a 
atins de Mine ?  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
32. i Se uita împrejur s  vad  pe aceea 
care f cuse aceasta.  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
33. Iar femeia, înfrico ându-se i 
tremurând, tiind ce i se f cuse, a venit i 
a c zut înaintea Lui i I-a m rturisit tot 
adev rul ;  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
34. Iar El i-a zis : Fiic , credin a ta te-a 
mântuit, mergi în pace i fii s toas  de 
boala ta !  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
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35. Înc  vorbind El, au venit unii de la 
mai-marele sinagogii, zicând : Fiica ta a 
murit. De ce mai superi pe Înv torul ?  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
36. Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a 
gr it, a zis mai-marelui sinagogii : Nu te 
teme. Crede numai.  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
37. i n-a l sat pe nimeni s  mearg  cu 
El, decât numai pe Petru i pe Iacov i pe 
Ioan, fratele lui Iacov.  

Sir. 23, 15. Mat. 9, 22. Luc. 6, 19; 8, 44-50; 17, 19.  
38. i au venit la casa mai-marelui 
sinagogii i a v zut tulburare i pe cei ce 
plângeau i se tânguiau mult.  

Fac. 50, 10. Mat. 9, 23. Luc. 8, 25.  
39. i intrând, le-a zis : De v  tulbura i i 
plânge i ? Copila n-a murit, ci doarme.  

Mat. 9, 24. Luc. 8, 52. Ioan 11, 11.  
40. i-L luau în râs. Iar El, sco ându-i pe 
to i afar , a luat cu Sine pe tat l copilei, 
pe  mama  ei  i  pe  cei  ce  îl  înso eau  i  a  
intrat unde era copila.  

Mat. 9, 24. Luc. 8, 53-54. Fapt. 9, 40.  
41. i apucând pe copil  de mân , i-a 
gr it : Talita kumi, care se tâlcuie te : 
Fiic , ie zic, scoal -te !  

Marc. 7, 14. Luc. 8, 54.  
42. i îndat  s-a sculat copila i umbla, 

ci era de doisprezece ani. i s-au mirat 
îndat  cu uimire mare.  

Mat. 9, 25. Luc. 8, 55.  
43. Dar El le-a poruncit, cu st ruin , ca 
nimeni s  nu afle de aceasta. i le-a zis 

-i dea copilei s  m nânce.  
Mat. 8, 4; 9, 30; 12, 16; 17, 9. Marc. 3, 12. Luc. 5, 14; 8, 

56.  
CAP. 6 
Proorocul dispre uit în patria lui. 
Trimiterea celor doisprezece. Uciderea 
lui Ioan Botez torul. S turarea celor 
cinci mii. Iisus umbl  pe mare. 
1. i a ie it de acolo i a venit în patria 
Sa, iar ucenicii Lui au mers dup  El.  

Mat. 13, 54. Luc. 4, 16.  
2. i, fiind sâmb , a început s  înve e în 
sinagog . i mul i, auzindu-L, erau uimi i 

i ziceau : De unde are El acestea ? i ce 
este în elepciunea care I s-a dat Lui ? i 
cum se fac minuni ca acestea prin mâinile 
Lui ?  

Mat. 7, 28. Marc. 1, 27. Ioan 7, 15.  
3. Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei 
i fratele lui Iacov i al lui Iosi i al lui 

Iuda i al lui Simon ? i nu sunt, oare, 
surorile Lui aici la noi ? i se sminteau 
întru El.  

Mat. 13, 55-57. Luc. 4, 22. Ioan 6, 42; 7, 27.  
4. i le zicea Iisus : Nu este prooroc 
dispre uit, decât în patria sa i între rudele 
sale i în casa sa.  

Ier. 12, 6. Mat. 13, 57. Luc. 4, 24. Ioan 4, 44.  
5. i n-a putut acolo s  fac  nici o 
minune, decât c , punându- i mâinile 
peste pu ini bolnavi, i-a vindecat.  

Fac. 19, 22. Mat. 13, 58.  
6. i se mira de necredin a lor. i 
str tea satele dimprejur înv ând.  

Mat. 9, 35. Luc. 13, 22-24.  
7. i a chemat la Sine pe cei doisprezece 
i a început s -i trimit  doi câte doi i le-a 

dat putere asupra duhurilor necurate.  
Mat. 10, 1, 9-10. Luc. 9, 1-3; 10, 4; 22, 35.  

8. i le-a poruncit s  nu ia nimic cu ei, pe 
cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici 
traist , nici bani la cing toare ;  

Mat. 10, 1, 9-10. Luc. 9, 1-3; 10, 4; 22, 35.  
9. Ci s  fie înc i cu sandale i s  nu se 
îmbrace cu dou  haine.  

Mat. 10, 10-15. Luc. 9, 3-5; 10, 7, 12. Fapt. 12, 8; 13, 51; 
18, 6.  

10. i le zicea : În orice cas  ve i intra, 
acolo s  r mâne i pân  ce ve i ie i de 
acolo.  

Mat. 10, 10-15. Luc. 9, 3-5; 10, 7, 12. Fapt. 12, 8; 13, 51; 
18, 6.  

11. i dac  într-un loc nu v  vor primi pe 
voi, nici nu v  vor asculta, ie ind de 
acolo, scutura i praful de sub picioarele 
voastre, spre m rturie lor. Adev rat 
gr iesc vou  : Mai u or va fi Sodomei i 
Gomorei, în ziua judec ii, decât cet ii 
aceleia.  

Mat. 10, 10-15. Luc. 9, 3-5; 10, 7, 12. Fapt. 12, 8; 13, 51; 
18, 6.  
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12. i ie ind, ei propov duiau s  se 
poc iasc .  

Mat. 9, 6.  
13. i scoteau mul i demoni i ungeau cu 
untdelemn pe mul i bolnavi i-i vindecau.  

Marc. 16, 18. Iac. 5, 14.  
14. i a auzit regele Irod, c ci numele lui 
Iisus se f cuse cunoscut, i zicea c  Ioan 
Botez torul s-a sculat din mor i i de 
aceea se fac minuni prin el.  

Mat. 14, 1-3; 16, 14. Luc. 3, 19; 9, 7-9, 19; 23, 8.  
15. Al ii îns  ziceau c  este Ilie i al ii c  
este prooroc, ca unul din prooroci.  

Mat. 14, 1-3; 16, 14. Luc. 3, 19; 9, 7-9, 19; 23, 8.  
16. Iar Irod, auzind zicea : Este Ioan 

ruia  eu  am  pus  s -i  taie  capul  ;  el  s-a  
sculat din mor i.  

Mat. 14, 1-3; 16, 14. Luc. 3, 19; 9, 7-9, 19; 23, 8.  
17. C ci Irod, trimi ând, l-a prins pe Ioan 
i l-a legat, în temni , din pricina 

Irodiadei, femeia lui Filip, fratele s u, pe 
care o luase de so ie.  

Mat. 14, 1-3; 16, 14. Luc. 3, 19; 9, 7-9, 19; 23, 8.  
18. C ci Ioan îi zicea lui Irod : Nu- i este 
îng duit s ii pe femeia fratelui t u.  

Lev 18, 16; 20, 21. Mat. 14, 4.  
19. Iar Irodiada îl ura i voia s -l omoare, 
dar nu putea,  
20. C ci Irod se temea de Ioan, tiindu-l 

rbat drept i sfânt, i-l ocrotea. i 
ascultându-l, multe f cea i cu drag îl 
asculta.  

Mat. 14, 5; 21, 26.  
21. i fiind o zi cu bun prilej, când Irod, 
de ziua sa de na tere, a f cut osp  
dreg torilor lui i c peteniilor o tirii i 
frunta ilor din Galileea,  

Fac. 40, 20. Mat. 14, 6.  
22. i fiica Irodiadei, intrând i jucând, a 
pl cut lui Irod i celor ce edeau cu el la 
mas . Iar regele a zis fetei : Cere de la 
mine orice vei voi i î i voi da.  

4 Reg. 2, 9. Mat. 14, 6.  
23. i s-a jurat ei : Orice vei cere de la 
mine î i voi da, pân  la jum tate din 
regatul meu.  

Est. 5, 3; 7, 2. Mat. 14, 7.  

24. i ea, ie ind, a zis mamei sale : Ce s  
cer ? Iar Irodiada i-a zis : Capul lui Ioan 
Botez torul.  

Mat. 14, 8.  
25. i intrând îndat , cu grab , la rege, i-a 
cerut, zicând : Vreau s -mi dai îndat , pe 
tipsie, capul lui Ioan Botez torul.  

Mat. 14, 8.  
26. i regele s-a mâhnit adânc, dar pentru 
jur mânt i pentru cei ce edeau cu el la 
mas , n-a voit s-o întristeze.  

Mat. 14, 9-12.  
27. i îndat  trimi ând regele un paznic, a 
poruncit a-i aduce capul.  

Mat. 14, 9-12.  
28.  i  acela,  mergând,  i-a  t iat  capul  în  
temni , l-a adus pe tipsie i l-a dat fetei, 
iar fata l-a dat mamei sale.  

Mat. 14, 9-12.  
29. i auzind, ucenicii lui au venit, au 
luat trupul lui Ioan i l-au pus în 
mormânt.  

Mat. 14, 9-12.  
30. i s-au adunat apostolii la Iisus i I-au 
spus Lui toate câte au f cut i au înv at.  

Mat. 14, 13. Marc. 3, 20. Luc. 9, 10.  
31. i  El le-a zis :  Veni i voi în iv  de o 
parte, în loc pustiu, i odihni i-v  pu in. 

ci mul i erau care veneau i mul i erau 
care se duceau i nu mai aveau timp nici 

 m nânce.  
Mat. 14, 13. Marc. 3, 20. Luc. 9, 10.  

32. i au plecat cu corabia spre un loc 
pustiu, de o parte.  
33. i i-au v zut plecând i mul i au 
în eles i au alergat acolo pe jos de prin 
toate cet ile i au sosit înaintea lor.  

Mat. 14, 13. Luc. 9, 11.  
34. i ie ind din corabie, Iisus a v zut 
mul ime mare i I s-a f cut mil  de ei, 

ci erau ca ni te oi f  p stor, i a 
început s -i înve e multe.  
Is. 13, 14. Iez. 34, 5. Mat. 9, 36; 14, 14. Marc. 8, 2. Luc. 9, 

11.  
35. Dar f cându-se târziu, ucenicii Lui, 
apropiindu-se, I-au zis : Locul e pustiu i 
ceasul e târziu ;  
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Mat. 14, 15. Luc. 9, 12.  
36. Sloboze te-i, ca mergând prin cet ile 
i prin satele dimprejur, s i cumpere s  

nânce.  
Mat. 14, 15. Luc. 9, 12.  

37. R spunzând, El le-a zis : Da i-le voi 
 m nânce. i ei I-au zis : S  mergem 

noi s  cump m pâini de dou  sute de 
dinari i s  le d m s  m nânce ?  

Num. 11, 13, 22. 4 Reg. 4, 43. Mat. 14, 16. Luc. 9, 13. 
Ioan 6, 7.  

38.  Iar  El  le-a  zis  :  Câte  pâini  ave i  ?  
Duce i-v i vede i. i dup  ce au v zut, 
I-au spus : Cinci pâini i doi pe ti.  

Mat. 14, 17; 15, 34. Marc. 8, 5. Luc. 9, 13. Ioan 6, 9.  
39. i El le-a poruncit s -i a eze pe to i 
cete, cete, pe iarb  verde.  

Mat. 14, 19. Luc. 9, 16. Ioan 6, 10.  
40. i au ezut cete, cete, câte o sut i 
câte cincizeci.  

Luc. 9, 15.  
41. i luând cele cinci pâini i cei doi 
pe ti, privind la cer, a binecuvântat i a 
frânt pâinile i le-a dat ucenicilor, ca s  le 
pun  înainte, asemenea i cei doi pe ti i-a 
împ it tuturor.  

1 Reg. 9, 13. Mat. 14, 19. Marc. 8, 7. Luc. 9, 16. Ioan 6, 
11.  

42. i au mâncat to i i s-au s turat.  
Mat. 14, 20-22. Marc. 8, 8, 17. Luc. 9, 17. Ioan 6, 10-17.  

43. i au luat dou sprezece co uri pline 
cu f râmituri i cu ce-a r mas din pe ti.  

Mat. 14, 20-22. Marc. 8, 8, 17. Luc. 9, 17. Ioan 6, 10-17.  
44. Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci 
mii de b rba i.  

Mat. 14, 20-22. Marc. 8, 8, 17. Luc. 9, 17. Ioan 6, 10-17.  
45. i îndat  a silit pe ucenicii Lui s  
intre în corabie i s  mearg  înaintea Lui, 
de cealalt  parte, spre Betsaida, pân  ce 
El va slobozi mul imea.  

Mat. 14, 20-22. Marc. 8, 8, 17. Luc. 9, 17. Ioan 6, 10-17.  
46. Iar dup  ce i-a slobozit, S-a dus în 
munte ca s  Se roage.  

Mat. 14, 23. Luc. 6, 12; 9, 18.  
47. i f cându-se sear , era corabia în 
mijlocul m rii, iar El singur pe rm.  

Mat. 14, 23. Ioan 6, 16-17.  

48. i i-a v zut cum se chinuiau vâslind, 
ci vântul le era împotriv . i c tre a 

patra straj  a nop ii a venit la ei umblând 
pe mare i voia s  treac  pe lâng  ei.  

Mat. 14, 21-25. Luc. 24, 28. Ioan 6, 19.  
49. Iar lor, v zându-L umblând pe mare, 
li s-a p rut c  este n luc i au strigat.  

Mat. 14, 26. Luc. 24, 37.  
50. C ci to i L-au v zut i s-au tulburat. 
Dar îndat  El a vorbit cu ei i le-a zis : 
Îndr zni i ! Eu sunt ; nu v  teme i !  

Ioan 6, 19-20.  
51. i s-a suit la ei în corabie i s-a 
potolit vântul. i erau peste m sur  de 
uimi i în sinea lor ;  

Mat. 14, 32. Marc. 4, 39.  
52. C ci nu pricepuser  nimic de la 
minunea pâinilor, deoarece inima lor era 
învârto at .  

Marc. 8, 17, 21.  
53. i trecând marea, au venit în inutul 
Ghenizaretului i au tras la rm.  

Mat. 14, 34.  
54.  i  ie ind  ei  din  corabie,  îndat  L-au  
cunoscut.  

Mat. 14, 35.  
55. i str teau tot inutul acela i au 
început s -I aduc  pe bolnavi pe paturi, 
acolo unde auzeau c  este El.  

Mat. 4, 24; 14, 35. Luc. 6, 17-19.  
56. i oriunde intra în sate sau în cet i 
sau în s tule e, puneau la r spântii pe cei 
bolnavi,  i-L  rugau  s  le  îng duie  s  se  
ating  m car de poala hainei Sale. i câ i 
se atingeau de El se vindecau.  

Mat. 9, 20-21; 14, 36. Marc. 5, 27-28.  
CAP. 7 
Iisus osânde te poruncile n scocite de 
farisei. Femeia cananeianc i fiica ei. 
Vindecarea celui surd i mut. 
1. i s-au adunat la El fariseii i unii 
dintre c rturari, care veniser  din 
Ierusalim.  

Mat. 15, 1.  
2. i v zând pe unii din ucenicii Lui c  

nânc  cu mâinile necurate, adic  
nesp late, cârteau ;  
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Mat. 15, 2. Luc. 11, 38.  
3. C ci fariseii i to i iudeii, dac  nu- i 
spal  mâinile pân  la cot, nu m nânc , 
inând datina b trânilor.  

Mat. 15, 2; 23, 35.  
4. i când vin din pia , dac  nu se spal , 
nu m nânc  ; i alte multe sunt pe care au 
primit s  le in  : sp larea paharelor i a 
urcioarelor  i  a  vaselor  de  aram i  a  
paturilor.  
5.  i  L-au  întrebat  pe  El  fariseii  i  

rturarii : Pentru ce nu umbl  ucenicii 
i dup  datina b trânilor, ci m nânc  cu 

mâinile nesp late ?  
6. Iar El le-a zis : Bine a proorocit Isaia 
despre voi, f arnicilor, precum este scris 
: «Acest popor M  cinste te cu buzele, 
dar inima lui este departe de Mine».  

Pild. 23, 26. Is. 29, 13. Mat. 15, 7-8.  
7. Dar în zadar M  cinstesc, înv ând 
înv turi care sunt porunci omene ti.  

Mat. 15, 9. Tit 1, 14.  
8. C ci l sând porunca lui Dumnezeu, 
ine i datina oamenilor : sp larea 

urcioarelor i a paharelor i altele ca 
acestea multe, pe care le face i.  

Mat. 23, 25. Luc. 11, 39.  
9. i le zicea lor : Bine, a i lep dat 
porunca lui Dumnezeu, ca s ine i datina 
voastr  !  

Mat. 15, 3.  
10. C ci Moise a zis : «Cinste te pe tat l 

u i pe mama ta», i «cel ce va gr i de 
u pe tat l s u, sau pe mama sa, cu 

moarte s  se sfâr easc ».  
Ie . 20, 12; 21, 17. Lev 20, 9. Deut. 5, 16; 27, 16. Pild. 20, 

20. Sir. 3, 7-8. Mat. 15, 4. Ef. 6, 1-3.  
11. Voi îns  zice i : Dac  un om va spune 
tat lui sau mamei : Corban ! adic  : Cu 
ce te-a  fi putut ajuta este d ruit lui 
Dumnezeu,  

Pild. 28, 24. Mat. 15, 25; 23, 18.  
12. Nu-l mai l sa i s  fac  nimic pentru 
tat l s u sau pentru mama sa.  

Mat. 15, 6.  
13. i astfel desfiin i cuvântul lui 
Dumnezeu cu datina voastr  pe care 

singuri a i dat-o. i face i multe 
asem toare cu acestea.  

Mat. 15, 6.  
14. i chemând iar i mul imea la El, le 
zicea : Asculta i-M  to i i în elege i :  

Mat. 15, 10.  
15. Nu este nimic din afar  de om care, 
intrând în el, s  poat  s -l spurce. Dar 
cele ce ies din om, acelea sunt care îl 
spurc .  

Mat. 15, 11. Rom. 14, 17. Tit 1, 15.  
16. De are cineva urechi de auzit s  aud .  

Mat. 11, 15. Marc. 4, 9.  
17. i când a intrat în cas  de la mul ime, 
L-au întrebat ucenicii despre aceast  
pild .  

Mat. 15, 15-18.  
18.  i  El  le-a  zis  :  A adar  i  voi  sunte i  
nepricepu i ? Nu în elege i, oare, c  tot ce 
intr  în  om,  din  afar ,  nu  poate  s -l  
spurce ?  

Mat. 15, 15-18.  
19. C  nu intr  în inima lui, ci în pântece, 
i iese afar , pe calea sa, bucatele fiind 

toate curate.  
Mat. 15, 15-18.  

20. Dar zicea c  ceea ce iese din om, 
aceea spurc  pe om.  

Mat. 15, 15-18.  
21. C ci din untru, din inima omului, ies 
cugetele cele rele, desfrân rile, ho iile, 
uciderile,  

Fac. 6, 5; 8, 21. Pild. 6, 14. Ier. 17, 9. Mat. 15, 19.  
22. Adulterul, l comiile, vicleniile, 
în el ciunea, neru inarea, ochiul pizma , 
hula, trufia, u ur tatea.  

Mat. 15, 19-22.  
23. Toate aceste rele ies din untru i 
spurc  pe om.  

Mat. 15, 19-22.  
24. i ridicându-Se de acolo, S-a dus în 
hotarele Tirului i ale Sidonului i, 
intrând într-o cas , voia ca nimeni s  nu 
tie, dar n-a putut s  r mân  t inuit.  

Mat. 15, 19-22.  
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25. C ci îndat  auzind despre El o 
femeie, a c rei fiic  avea duh necurat, a 
venit i a c zut la picioarele Lui.  

Mat. 15, 19-22.  
26. i femeia era p gân , de neam din 
Fenicia Siriei. i Îl ruga s  alunge 
demonii din fiica ei.  

Mat. 15, 19-22.  
27. Dar Iisus i-a vorbit : Las  întâi s  se 
sature copiii. C ci nu este bine s  iei 
pâinea copiilor i s-o arunci câinilor.  

Iosua 21, 44-45. Mat. 15, 26-29.  
28. Ea îns  a r spuns i I-a zis : Da, 
Doamne, dar i câinii, sub mas , 

nânc  din f râmiturile copiilor.  
Iosua 21, 44-45. Mat. 15, 26-29.  

29. i Iisus i-a zis : Pentru acest cuvânt, 
mergi. A ie it demonul din fiica ta.  

Iosua 21, 44-45. Mat. 15, 26-29.  
30. Iar ea, ducându-se acas , a g sit pe 
copil  culcat  în pat, iar demonul ie ise.  

Iosua 21, 44-45. Mat. 15, 26-29.  
31. i, ie ind din p ile Tirului, a venit, 
prin Sidon, la Marea Galileii, prin 
mijlocul hotarelor Decapolei.  

Iosua 21, 44-45. Mat. 15, 26-29.  
32. i I-au adus un surd, care era i 
gângav, i L-au rugat ca s i pun  mâna 
peste el.  
33. i luându-l din mul ime, la o parte, 

i-a pus degetele în urechile lui, i 
scuipând, S-a atins de limba lui.  

Ioan 9, 6.  
34. i privind la cer, a suspinat i a zis lui 
: Effatta ! ceea ce înseamn  : Deschide-te 
!  
35. i urechile lui s-au deschis, iar 
leg tura limbii lui îndat  s-a dezlegat, i 
vorbea bine.  
36. i le poruncea s  nu spun  nim nui. 
Dar, cu cât le poruncea, cu atât mai mult 
ei Îl vesteau.  
37. i erau uimi i peste m sur , zicând : 
Toate le-a f cut bine : pe surzi îi face s  
aud i pe mu i s  vorbeasc .  

Is. 35, 5-6. Sir. 39, 21. Mat. 11, 5; 15, 31.  

CAP. 8 
turarea celor patru mii. Acest neam 

cere semn. P zi i-v  de farisei i de 
Irod. Vindecarea unui orb. 

rturisirea lui Petru. Întâia vestire a 
Patimilor. 
1. În zilele acelea, fiind iar i mul ime 
mult i neavând ce s  m nânce, Iisus, 
chemând la Sine pe ucenici, le-a zis :  

Mat. 15, 32.  
2. Mil  Îmi este de mul ime, c  sunt trei 
zile de când a teapt  lâng  Mine i n-au 
ce s  m nânce.  

Mat. 15, 32. Marc. 6, 34.  
3. i de-i voi slobozi fl mânzi la casa lor, 
se vor istovi pe drum, c  unii dintre ei au 
venit de departe.  

Mat. 15, 32.  
4. i ucenicii Lui I-au r spuns : De unde 
va putea cineva s -i sature pe ace tia cu 
pâine, aici în pustie.  

Num. 11, 22. Mat. 15, 33.  
5. El îns  i-a întrebat :  Câte pâini ave i ? 

spuns-au Lui : apte.  
Mat. 15, 34. Marc. 6, 38.  

6. i a poruncit mul imii s ead  jos pe 
mânt. i, luând cele apte pâini, a 

mul umit, a frânt i a dat ucenicilor S i, 
ca s  le pun  înainte. i ei le-au pus 
mul imii înainte.  

Mat. 15, 35-36.  
7. i aveau i pu ini pe ti ori. i 
binecuvântându-i, a zis s -i pun i pe 
ace tia înaintea lor.  

Mat. 14, 19. Marc. 6, 41.  
8. i au mâncat i s-au s turat i au luat 
apte co uri cu r e de f râmituri.  

3 Reg. 4, 44. Ps. 36, 16. Mat. 15, 37. Marc. 6, 42-43; 8, 
20. Ioan 6, 12.  

9. i ei erau ca la patru mii. i i-a 
slobozit.  

Mat. 15, 38.  
10. i îndat  intrând în corabie cu 
ucenicii S i, a venit în p ile 
Dalmanutei.  

Mat. 15, 39.  
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11. i au ie it fariseii i se sf deau cu El, 
cerând de la El semn din cer, ispitindu-L.  

Mat. 12, 38; 16, 4. Luc. 11, 16. Ioan 6, 30.  
12. i Iisus, suspinând cu duhul S u, a zis 
: Pentru ce neamul acesta cere semn ? 
Adev rat gr iesc vou  c  nu se va da 
semn acestui neam.  

Mat. 12, 39; 16, 4. Luc. 11, 29. Ioan 4, 48.  
13. i l sându-i, a intrat iar i în corabie 
i a trecut de cealalt  parte.  

Mat. 16, 4-6.  
14. Dar ucenicii au uitat s  ia pâine i 
numai o pâine aveau cu ei în corabie.  

Mat. 16, 4-6.  
15. i El le-a poruncit, zicând : Vede i, 

zi i-v  de aluatul fariseilor i de aluatul 
lui Irod.  

Mat. 16, 6. Luc. 12, 1.  
16. i vorbeau între ei, zicând : Aceasta o 
zice, fiindc  n-avem pâine.  

Mat. 16, 7.  
17. i Iisus, în elegând, le-a zis : De ce 
gândi i c  n-ave i pâine ? Tot nu 
în elege i, nici nu pricepe i ? Atât de 
învârto at  este inima voastr  ?  

Mat. 16, 8. Marc. 6, 52; 8, 21.  
18. Ochi ave i i nu vede i, urechi ave i i 
nu auzi i i nu v  aduce i aminte.  
19. Când am frânt cele cinci pâini, la cei 
cinci mii de oameni, atunci câte co uri 
pline de f râmituri a i luat ? Zis-au Lui : 
Dou sprezece.  

Mat. 14, 20. Marc. 6, 43. Luc. 9, 17. Ioan 6, 12-13.  
20. i când cu cele apte pâini, la cei 
patru mii de oameni, câte co uri pline de 

râmituri a i luat ? Iar ei au zis : apte.  
Mat. 15, 37; 16, 10. Marc. 8, 8.  

21. i le zicea : Tot nu pricepe i ?  
Mat. 16, 11. Marc. 6, 52; 8, 17.  

22. i au venit la Betsaida. i au adus la 
El un orb i L-au rugat s  se ating  de el.  
23. i luând pe orb de mân , l-a scos 
afar  din sat i, scuipând în ochii lui i 
punându- i mâinile peste el, l-a întrebat 
dac  vede ceva.  

Ioan 9, 6.  

24. i el, ridicându- i ochii, a zis : z resc 
oamenii ; îi v d ca pe ni te copaci 
umblând.  
25. Dup  aceea a pus iar i mâinile pe 
ochii  lui,  i  el  a  v zut  bine  i  s-a  
îndreptat, c ci vedea toate, l murit.  
26. i l-a trimis la casa sa, zicându-i : S  
nu intri în sat, nici s  spui cuiva din sat.  
27.  i  a  ie it  Iisus  i  ucenicii  Lui  prin  
satele din preajma Cezareii lui Filip. i 
pe drum întreba pe ucenicii S i, zicându-
le : Cine zic oamenii c  sunt ?  

Mat. 16, 13. Luc. 9, 18.  
28. Ei au r spuns Lui, zicând : Unii spun 

 e ti Ioan Botez torul, al ii c  e ti Ilie, 
iar al ii c  e ti unul din prooroci.  

Mat. 14, 2; 16, 14. Luc. 9, 19.  
29. i El i-a întrebat : Dar voi cine zice i 

 sunt Eu ? R spunzând, Petru a zis Lui 
: Tu e ti Hristosul.  

Mat. 16, 15-16. Luc. 9, 20. Ioan 1, 49; 6, 69; 11, 27.  
30. i El le-a dat porunc  s  nu spun  
nim nui despre El.  

Mat. 16, 20; 17, 9. Luc. 9, 21.  
31.  i  a  început  s -i  înve e  c  Fiul  
Omului trebuie s  p timeasc  multe i s  
fie def imat de b trâni, de arhierei i de 

rturari i s  fie omorât, iar dup  trei 
zile s  învieze.  

Mat. 16, 21; 17, 22-23; 27, 63. Marc. 9, 31; 10, 33-34. 
Luc. 9, 22, 44; 24, 7.  

32. i spunea acest cuvânt pe fa . i 
luându-L Petru de o parte, a început s -L 
dojeneasc .  

Mat. 16, 22.  
33. Dar El, întorcându-Se i uitându-Se la 
ucenicii S i, a certat pe Petru i i-a zis : 
Mergi,  înapoia  mea,  satano  !  C ci  tu  nu  
cuge i cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 
oamenilor.  

Mat. 16, 23.  
34. i chemând la Sine mul imea, 
împreun  cu ucenicii S i, le-a zis : 
Oricine voie te s  vin  dup  Mine s  se 
lepede de sine, s i ia crucea i s -Mi 
urmeze Mie.  
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Mat. 10, 38; 16, 24. Luc. 9, 23; 14, 27.  
35. C ci cine va voi s i scape sufletul îl 
va pierde, iar cine va pierde sufletul S u 
pentru Mine i pentru Evanghelie, acela îl 
va sc pa.  

Mat. 10, 39; 16, 25. Luc. 9, 24; 17, 33. Ioan 12, 35.  
36. C ci ce-i folose te omului s  câ tige 
lumea întreag , dac i pierde sufletul ?  

Mat. 16, 26. Luc. 9, 25.  
37.  Sau  ce  ar  putea  s  dea  omul,  în  
schimb, pentru sufletul s u ?  

Ps. 48, 7-8. Mat. 16, 26.  
38. C ci de cel ce se va ru ina de Mine i 
de cuvintele Mele, în neamul acesta 
desfrânat i p tos, i Fiul Omului Se va 
ru ina de el, când va veni întru slava 
Tat lui s u cu sfin ii îngeri.  

Mat. 10, 32; 16, 27. Luc. 9, 26; 12, 8-9. 1 Ioan 2, 23. 
Rom. 1, 16. 2 Tim. 2, 12.  

CAP. 9 
Schimbarea la fa . Vindecarea 
lunaticului. A doua vestire a Patimilor. 
Cearta pentru locul întâi. Prilejul de 

cat. 
1. i le zicea lor : Adev rat gr iesc vou  

 sunt unii, din cei ce stau aici, care nu 
vor gusta moartea, pân  ce nu vor vedea 
împ ia lui Dumnezeu, venind întru 
putere.  

Is. 33, 17. Mat. 17, 1. Luc. 9, 27-28.  
2. i dup ase zile a luat Iisus cu Sine pe 
Petru i pe Iacov i pe Ioan i i-a dus într-
un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, 
i S-a schimbat la fa  înaintea lor.  

Is. 33, 17. Mat. 17, 1. Luc. 9, 27-28.  
3. i ve mintele Lui s-au f cut 
str lucitoare, albe foarte, ca z pada, cum 
nu poate în lbi a a pe p mânt în lbitorul.  

Dan. 7, 9. Mat. 17, 2; 23, 3. Luc. 9, 29.  
4.  i  li  s-a  ar tat  Ilie  împreun  cu Moise  
i vorbeau cu Iisus.  

Mat. 17, 3. Luc. 9, 30.  
5. i r spunzând Petru, a zis lui Iisus : 
Înv torule, bine este ca noi s  fim aici ; 
i  s  facem  trei  colibe  :  ie  una  i  lui  

Moise una i lui Ilie una.  
Ps. 132, 1. Mat. 17, 4. Luc. 9, 33.  

6. C ci nu tia ce s  spun , fiindc  erau 
însp imânta i.  
7. i s-a f cut un nor care îi umbrea, iar 
un glas din nor a venit zicând : Acesta 
este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta s -L 
asculta i.  

Marc. 1, 11. Luc. 9, 35. 2 Petr. 1, 17.  
8. Dar, deodat , privind ei împrejur, n-au 
mai v zut pe nimeni decât pe Iisus, 
singur cu ei.  
9. i coborându-se ei din munte, le-a 
poruncit ca nim nui s  nu spun  cele ce 

zuser , decât numai când Fiul Omului 
va învia din mor i.  

Mat. 17, 9. Luc. 9, 36.  
10. Iar ei au inut cuvântul, întrebându-se 
între ei : Ce înseamn  a învia din mor i ?  
11. i L-au întrebat pe El, zicând : Pentru 
ce zic fariseii i c rturarii c  trebuie s  
vin  mai întâi Ilie ?  

Mal. 3, 23. Mat. 11, 14; 17, 10.  
12. Iar El le-a r spuns : Ilie, venind întâi, 
va a eza iar i toate. i cum este scris 
despre Fiul Omului c  va s  p timeasc  
multe i s  fie def imat ?  

Ps. 21, 7-8. Is. 53, 2-3, 7. Dan. 7, 13; 9, 26. Mal. 3, 24. 
Mat. 17, 11-12; 26, 24. Iac. 1, 17. Filip. 2, 7.  

13. Dar v  zic vou  c  Ilie a i venit i i-
au f cut toate câte au voit, precum s-a 
scris despre el.  

Mal. 3, 24. Mat. 11, 14.  
14. i venind la ucenici, a v zut mul ime 
mare împrejurul lor i pe c rturari 
sf dindu-se între ei.  

Mat. 17, 14. Luc. 9, 37.  
15. i îndat  toat  mul imea, v zându-L, 
s-a sp imântat i, alergând, I se închina.  
16. i Iisus a întrebat pe c rturari : Ce v  
sf di i între voi ?  
17. i I-a r spuns Lui unul din mul ime : 
Înv torule, am adus la Tine pe fiul meu, 
care are duh mut.  

Mat. 17, 14. Luc. 9, 38.  
18. i oriunde-l apuc , îl arunc  la 

mânt i face spume la gur i 
scrâ ne te din din i i în epene te. i am 
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zis ucenicilor T i s -l alunge, dar ei n-au 
putut.  

Mat. 17, 15. Luc. 9, 39.  
19. Iar El, r spunzând lor, a zis : O, neam 
necredincios, pân  când voi fi cu voi ? 
Pân  când v  voi r bda pe voi ? Aduce i-l 
la Mine.  

Mat. 17, 17. Luc. 9, 41.  
20. i l-au adus la El. i v zându-L pe 
Iisus, duhul îndat  a zguduit pe copil, i, 

zând la p mânt, se zvârcolea 
spumegând.  

Luc. 9, 42.  
21. i l-a întrebat pe tat l lui : Cât  vreme 
este de când i-a venit aceasta ? Iar el a 

spuns : din pruncie.  
22. i de multe ori l-a aruncat i în foc i 
în ap  ca s -l piard . Dar de po i ceva, 
ajut -ne, fiindu- i mil  de noi.  

Mat. 17, 15.  
23. Iar Iisus i-a zis : De po i crede, toate 
sunt cu putin  celui ce crede.  

Mat. 17, 20; 21, 22. Luc. 17, 6. Ioan 11, 40.  
24. i îndat  strigând tat l copilului, a zis 
cu lacrimi : Cred, Doamne ! Ajut  
necredin ei mele.  

Luc. 17, 5.  
25. Iar Iisus, v zând c  mul imea d  

val , a certat duhul cel necurat, 
zicându-i : Duh mut i surd, Eu î i 
poruncesc : Ie i din el i s  nu mai intri în 
el !  
26. i r cnind i zguduindu-l cu putere, 
duhul a ie it ; iar copilul a r mas ca mort, 
încât mul i ziceau c  a murit.  
27. Dar Iisus, apucându-l de mân , l-a 
ridicat, i el s-a sculat în picioare.  
28. Iar dup  ce a intrat în cas , ucenicii 
Lui L-au întrebat, de o parte : Pentru ce 
noi n-am putut s -l izgonim ?  

Mat. 17, 19.  
29. El le-a zis : Acest neam de demoni cu 
nimic nu poate ie i, decât numai cu 
rug ciune i cu post.  

Mat. 17, 21.  

30. i, ie ind ei de acolo, str teau 
Galileea, dar El nu voia s tie cineva.  
31.  C ci  înv a  pe  ucenicii  S i  i  le  
spunea  c  Fiul  Omului  se  va  da  în  
mâinile oamenilor i-L vor ucide, iar 
dup  ce-L vor ucide, a treia zi va învia.  
Mat. 16, 21; 17, 22. Marc. 8, 31; 10, 33-34. Luc. 9, 22, 44; 

18, 34; 24, 7.  
32. Ei îns  nu în elegeau cuvântul i se 
temeau s -L întrebe.  

Luc. 9, 45. Ioan 12, 16.  
33. i au venit în Capernaum. i fiind în 
cas , i-a întrebat : Ce vorbea i între voi 
pe drum ?  
34. Iar ei t ceau, fiindc  pe cale se 
întrebaser  unii pe al ii cine dintre ei este 
mai mare.  

Mat. 18, 1. Luc. 9, 46; 22, 24.  
35.  i  ezând  jos,  a  chemat  pe  cei  
doisprezece i le-a zis : Dac  cineva vrea 

 fie  întâiul,  s  fie  cel  din  urm  dintre  
to i i slujitor al tuturor.  

Mat. 20, 26. Marc. 10, 43-44. Luc. 9, 48; 22, 26.  
36. i luând un copil, l-a pus în mijlocul 
lor i, luându-l în bra e, le-a zis :  

Mat. 18, 2-5. Luc. 9, 47-48.  
37. Oricine va primi, în numele Meu, pe 
unul din ace ti copii pe Mine M  
prime te ; i oricine M  prime te, nu pe 
Mine  M  prime te,  ci  pe  Cel  ce  M-a  
trimis pe Mine.  

Mat. 10, 40; 18, 5. Luc. 9, 48; 10, 16. Ioan 12, 44.  
38.  i  I-a  zis  Ioan  :  Înv torule,  am  

zut pe cineva sco ând demoni în 
numele T u, care nu merge dup  noi, i l-
am oprit, pentru c  nu merge dup  noi.  

Num. 11, 28. Luc. 9, 49.  
39. Iar Iisus a zis :  Nu-l opri i,  c ci nu e 
nimeni care, f când vreo minune în 
numele Meu, s  poat , degrab , s  M  
vorbeasc  de r u.  

1 Cor. 12, 3.  
40. C ci cine nu este împotriva noastr  
este pentru noi.  

Mat. 12, 30.  
41. Iar oricine v  va da s  be i un pahar 
de ap , în numele Meu, fiindc  sunte i ai 
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lui Hristos, adev rat zic vou  c  nu- i va 
pierde plata sa.  

Mat. 10, 42; 25, 40.  
42. i cine va sminti pe unul din ace tia 
mici,  care  cred  în  Mine,  mai  bine  i-ar  fi  
lui  dac i-ar  lega  de  gât  o  piatr  de  
moar i s  fie aruncat în mare.  

Mat. 18, 6. Luc. 17, 1-2.  
43. i de te sminte te mâna ta, tai-o c  
mai bine î i este s  intri ciung în via , 
decât, amândou  mâinile având, s  te 
duci în gheena, în focul cel nestins.  

Deut. 13, 6-8. Mat. 5, 29-30; 18, 8.  
44. Unde viermele lor nu moare i focul 
nu se stinge.  

Is. 34, 10; 66, 24. Sir. 7, 18.  
45. i de te sminte te piciorul t u, taie-l, 

 mai bine î i este ie s  intri f  un 
picior în via , decât având amândou  
picioarele s  fii azvârlit în gheena, în 
focul cel nestins,  

Mat. 18, 8.  
46. Unde viermele lor nu moare i focul 
nu se stinge.  
47. i de te sminte te ochiul t u, scoate-l, 

 mai bine î i este ie cu un singur ochi 
în împ ia lui Dumnezeu, decât, având 
amândoi ochii, s  fii aruncat în gheena 
focului.  

Mat. 9, 29; 18, 9.  
48. Unde viermele lor nu moare i focul 
nu se stinge.  

Is. 66, 24.  
49. C ci fiecare (om) va fi s rat cu foc, 
dup  cum orice jertf  va fi s rat  cu sare.  

Lev 2, 13. Iez. 43, 24.  
50. Bun  este sarea ; dac  îns  sarea î i 
pierde puterea, cu ce o ve i drege ? Ave i 
sare întru voi i tr i în pace unii cu al ii.  

Mat. 5, 13. Luc. 14, 34. Rom. 12, 18; 14, 19. 2 Cor. 13, 
11. Ef. 4, 29. Col. 4, 6. Evr. 12, 14.  

CAP. 10 

Despre desp irea so ilor. Iisus 
binecuvinteaz  pe copii. Tân rul cel 
bogat. A treia vestire a Patimilor. Fiii 
lui Zevedeu. Bartimeu. 
1. i sculându-Se de acolo, a venit în 
hotarele Iudeii, de cealalt  parte a 
Iordanului, i mul imile s-au adunat iar i 
la El i iar i le înv a, dup  cum 
obi nuia.  

Mat. 19, 1.  
2. i apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, 
ispitindu-L, dac  este îng duit unui 

rbat s i lase femeia.  
Mat. 19, 3.  

3.  Iar  El,  r spunzând,  le-a  zis  :  Ce  v-a  
poruncit vou  Moise ?  
4. Iar ei au zis : Moise a dat voie s -i 
scrie carte de desp ire i s  o lase.  

Deut. 24, 1. Mat. 5, 31; 19, 7. Luc. 16, 18.  
5. i r spunzând, Iisus le-a zis : Pentru 
învârto area inimii voastre, v-a scris 
porunca aceasta ;  

Deut. 31, 27. Iez. 2, 4. Mat. 19, 8.  
6. Dar de la începutul f pturii, b rbat i 
femeie i-a f cut Dumnezeu.  

Fac. 1, 27; 5, 2. Mat. 19, 4.  
7. De aceea va l sa omul pe tat l s u i 
pe mama sa i se va lipi de femeia sa.  

Fac. 2, 24. Mat. 19, 5. 1 Cor. 6, 16. Ef. 5, 31.  
8. i vor fi amândoi un trup ; a a c  nu 
mai sunt doi, ci un trup.  

Fac. 2, 24. 1 Cor. 6, 16. Ef. 5, 31.  
9. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, 
omul s  nu mai despart .  

Mat. 19, 6. 1 Cor. 8, 10.  
10. Dar în cas  ucenicii L-au întrebat 
iar i despre aceasta.  

Pild. 1, 5.  
11. i El le-a zis : Oricine va l sa pe 
femeia sa i va lua alta, s vâr te adulter 
cu ea.  

Mat. 5, 32; 19, 9. Luc. 16, 18. Rom. 7, 3.  
12. Iar femeia, de- i va l sa b rbatul ei i 
se va m rita cu altul, s vâr te adulter.  
13. i aduceau la El copii, ca s i pun  
mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei 
ce-i aduceau.  
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Mat. 19, 13. Luc. 18, 15.  
14. Iar Iisus, v zând, S-a mâhnit i le-a 
zis : L sa i copiii s  vin  la Mine i nu-i 
opri i, c ci a unora ca ace tia este 
împ ia lui Dumnezeu.  

Mat. 18, 3-4. Luc. 18, 16. 1 Petr. 2, 2. 1 Cor. 14, 20.  
15. Adev rat zic vou  : Cine nu va primi 
împ ia lui Dumnezeu ca un copil nu va 
intra în ea.  

Mat. 11, 25; 18, 3.  
16. i, luându-i în bra e, i-a binecuvântat, 
punându- i mâinile peste ei.  

Mat. 19, 15. Marc. 9, 36.  
17. i când ie ea El în drum, alergând la 
El unul i îngenunchind înaintea Lui, Îl 
întreba : Înv torule bun, ce s  fac ca s  
mo tenesc via a ve nic  ?  

Mat. 19, 16. Luc. 18, 18.  
18. Iar Iisus i-a r spuns : De ce-Mi zici 
bun ? Nimeni nu este bun decât unul 
Dumnezeu.  

Mat. 19, 17. Luc. 18, 19.  
19. tii poruncile : S  nu ucizi, s  nu 

vâr ti adulter, s  nu furi, s  nu 
rturise ti strâmb, s  nu în eli pe 

nimeni, cinste te pe tat l t u i pe mama 
ta.  
Ie . 20, 13-17. Deut. 5, 17-21. Mat. 5, 21, 27; 19, 18. Luc. 

18, 20. Rom. 13, 9.  
20. Iar el I-a zis : Înv torule, acestea 
toate le-am p zit din tinere ile mele.  

Mat. 19, 20. Luc. 18, 21.  
21. Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a 
zis : Un lucru î i mai lipse te : Mergi, 
vinde tot ce ai, d  s racilor i vei avea 
comoar  în cer ; i apoi, luând crucea, 
vino i urmeaz  Mie.  

Mat. 6, 19; 19, 21-22. Luc. 18, 22-23.  
22. Dar el, întristându-se de cuvântul 
acesta, a plecat mâhnit, c ci avea multe 
bog ii.  

Mat. 6, 19; 19, 21-22. Luc. 18, 22-23.  
23. i Iisus, uitându-Se în jur, a zis c tre 
ucenicii S i : Cât de greu vor intra boga ii 
în împ ia lui Dumnezeu !  

Pild. 11, 28. Mat. 19, 23. Marc. 4, 18-19. Luc. 18, 14, 24. 
Iac. 2, 5. 1 Tim. 6, 17.  

24. Iar ucenicii erau uimi i de cuvintele 
Lui. Dar Iisus, r spunzând iar i, le-a zis 
: Fiilor, cât de greu este celor ce se încred 
în bog ii s  intre în împ ia lui 
Dumnezeu !  

Iov 31, 24. Ps. 51, 7; 61, 10. Pild. 11, 28. 1 Tim. 6, 17.  
25. Mai lesne este c milei s  treac  prin 
urechile acului, decât bogatului s  intre în 
împ ia lui Dumnezeu.  

Mat. 19, 24-25. Luc. 18, 25-26.  
26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau 
unii c tre al ii : i cine poate s  se 
mântuiasc  ?  

Mat. 19, 24-25. Luc. 18, 25-26.  
27. Iisus, privind la ei, le-a zis : La 
oameni lucrul e cu neputin , dar nu la 
Dumnezeu. C ci la Dumnezeu toate sunt 
cu putin .  

Iov 10, 13; 42, 2. Mat. 19, 26. Marc. 14, 36. Luc. 1, 37; 
18, 27.  

28. i a început Petru a-I zice : Iat , noi 
am l sat toate i i-am urmat.  

Mat. 4, 20; 19, 27-29. Luc. 5, 11; 18, 28-29.  
29. Iisus i-a r spuns : Adev rat gr iesc 
vou  : Nu este nimeni care i-a l sat cas , 
sau fra i, sau surori, sau mam , sau tat , 
sau copii, sau arine pentru Mine i 
pentru Evanghelie,  

Mat. 4, 20; 19, 27-29. Luc. 5, 11; 18, 28-29.  
30. i s  nu ia însutit - acum, în vremea 
aceasta,  de  prigoniri  -  case  i  fra i  i  
surori i mame i copii i arine, iar în 
veacul ce va s  vin  : via  ve nic .  
Iov 42, 10. Luc. 19, 29-30; 20, 16-17. Luc. 13, 30; 18, 30-

31.  
31. i mul i dintre cei dintâi vor fi pe 
urm , i din cei de pe urm  întâi.  
Iov 42, 10. Luc. 19, 29-30; 20, 16-17. Luc. 13, 30; 18, 30-

31.  
32.  i  erau  pe  drum,  suindu-se  la  
Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. i 
ei erau uimi i i cei ce mergeau dup  El 
se temeau. i luând la Sine, iar i, pe cei 
doisprezece, a început s  le spun  ce 
aveau s  I se întâmple :  
Iov 42, 10. Luc. 19, 29-30; 20, 16-17. Luc. 13, 30; 18, 30-

31.  
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33. C , iat , ne suim la Ierusalim i Fiul 
Omului va fi predat arhiereilor i 

rturarilor ; i-L vor osândi la moarte i-
L vor da în mâna p gânilor.  
Mat. 16, 21; 17, 22-23; 20, 18. Marc. 8, 31. Luc. 9, 22, 44; 

18, 31.  
34. i-L vor batjocori i-L vor scuipa i-L 
vor biciui i-L vor omorî, dar dup  trei 
zile va învia.  

Mat. 20, 19; 27, 63. Marc. 8, 31; 9, 31. Luc. 18, 33.  
35. i au venit la El Iacov i Ioan, fiii lui 
Zevedeu, zicându-I : Înv torule, voim 

 ne faci ceea ce vom cere de la Tine.  
Mat. 20, 20-21.  

36. Iar El le-a zis : Ce voi i s  v  fac ?  
Mat. 20, 20-21.  

37. Iar ei I-au zis : D -ne nou  s edem 
unul de-a dreapta Ta, i altul de-a stânga 
Ta, întru slava Ta.  

Mat. 20, 20-21.  
38. Dar Iisus le-a r spuns : Nu ti i ce 
cere i ! Pute i s  be i paharul pe care îl 
beau Eu sau s  v  boteza i cu botezul cu 
care M  botez Eu ?  

Mat. 20, 22-23.  
39. Iar ei I-au zis : Putem. i Iisus le-a zis 
: Paharul pe care Eu îl beau îl ve i bea, i 
cu botezul cu care Eu m  botez v  ve i 
boteza.  

Mat. 20, 22-23.  
40. Dar a edea de-a dreapta Mea, sau de-
a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci 
celor pentru care s-a preg tit.  

Mat. 20, 22-23.  
41. i auzind cei zece, au început a se 
mânia pe Iacov i pe Ioan.  

Mat. 20, 24. Luc. 22, 24-25.  
42. i Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis : 

ti i c  cei ce se socotesc cârmuitori ai 
neamurilor domnesc peste ele i cei mai 
mari ai lor le st pânesc.  

Mat. 20, 25. Luc. 22, 25.  
43. Dar între voi nu trebuie s  fie a a, ci 
care  va  vrea  s  fie  mare  între  voi,  s  fie  
slujitor al vostru.  

Mat. 20, 26. Marc. 9, 35. Luc. 9, 48; 22, 26.  

44. i care va vrea s  fie întâi între voi, s  
fie tuturor slug .  

Mat. 20, 27. Marc. 9, 35. 1 Petr. 5, 3.  
45. C i Fiul Omului n-a venit ca s  I se 
slujeasc , ci ca El s  slujeasc i s i 
dea sufletul r scump rare pentru mul i.  

Mat. 20, 28. Ioan 13, 14-15. 1 Petr. 5, 3. Filip. 2, 7. Tit 2, 
14.  

46. i au venit în Ierihon. i ie ind din 
Ierihon El, ucenicii Lui i mul ime mare, 
Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, edea jos, 
pe marginea drumului.  

Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  
47. i, auzind c  este Iisus Nazarineanul, 
a început s  strige i s  zic  : Iisuse, Fiul 
lui David, miluie te-m  !  

Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  
48. i mul i îl certau ca s  tac , el îns  cu 
mult mai tare striga : Fiule al lui David, 
miluie te-m  !  

Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  
49. i Iisus, oprindu-Se, a zis : Chema i-l 
! i l-au chemat pe orb, zicându-i : 
Îndr zne te, scoal -te ! Te cheam .  

Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  
50. Iar orbul, lep dând haina de pe el, a 

rit în picioare i a venit la Iisus.  
Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  

51. i l-a întrebat Iisus, zicându-i : Ce 
voie ti s i fac ? Iar orbul I-a r spuns : 
Înv torule, s  v d iar i.  

Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  
52. Iar Iisus i-a zis : Mergi, credin a ta te-
a mântuit. i îndat  a v zut i urma lui 
Iisus pe cale.  

Mat. 20, 29-34. Luc. 17, 19; 18, 35-43.  
CAP. 11 
Intrarea în Ierusalim. Smochinul 
neroditor. Cur irea templului. 
Puterea credin ei. Botezul lui Ioan. 
1. i când s-au apropiat de Ierusalim, la 
Betfaghe i la Betania, lâng  Muntele 

slinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii 
i,  

Mat. 21, 1. Luc. 19, 29. Ioan 12, 12.  
2. i le-a zis : Merge i în satul care este 
înaintea voastr i, intrând în el, îndat  
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ve i afla un mânz legat, pe care n-a ezut 
pân  acum nici un om. Dezlega i-l i 
aduce i-l.  

Mat. 21, 2. Luc. 19, 30.  
3. Iar de v  va zice cineva : De ce face i 
aceasta ? Spune i c  Domnul are 
trebuin  de el i îndat  îl va trimite aici.  

Mat. 21, 3. Luc. 19, 31.  
4. Deci au mers i au g sit mânzul legat 
la o poart , afar  la r spântie, i l-au 
dezlegat.  

Mat. 21, 6. Luc. 19, 32-34.  
5. i unii din cei ce st teau acolo, le-au 
zis : De ce dezlega i mânzul ?  

Mat. 21, 6. Luc. 19, 32-34.  
6. Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus, 
i i-au l sat.  

Mat. 21, 6. Luc. 19, 32-34.  
7. i au adus mânzul la Iisus i i-au pus 
hainele pe el i Iisus a ezut pe el.  

4 Reg. 9, 13. Ioan 21, 7. Luc. 19, 35. Ioan 12, 14.  
8. i mul i î i a terneau hainele pe cale, 
iar al ii a terneau ramuri, pe care le t iau 
de prin gr dini.  

Mat. 21, 8. Luc. 19, 36. Ioan 12, 13.  
9. Iar cei ce mergeau înainte i cei ce 
veneau pe urm  strigau, zicând : Osana ! 
Bine este cuvântat Cel ce vine întru 
numele Domnului !  

Ps. 117, 26. Zah. 4, 7. Mat. 21, 9. Ioan 12, 13.  
10. Binecuvântat  este împ ia ce vine 
a p rintelui nostru David ! Osana întru 
cei de sus !  

Mat. 21, 9. Luc. 13, 35; 19, 38.  
11.  i  a  intrat  Iisus  în  Ierusalim  i  în  
templu i, privind toate în jur i vremea 
fiind spre sear , a ie it spre Betania cu 
cei doisprezece.  

Mat. 21, 17.  
12. i a doua zi, ie ind ei din Betania, El 
a fl mânzit.  

Mat. 21, 18-19. Luc. 13, 6.  
13. i v zând de departe un smochin care 
avea frunze, a mers acolo, doar va g si 
ceva  în  el  ;  i,  ajungând  la  smochin,  n-a  

sit nimic decât frunze. C ci nu era 
timpul smochinelor.  

Mat. 21, 18-19. Luc. 13, 6.  
14. i, vorbind, i-a zis : De acum înainte, 
rod din tine nimeni în veac s  nu 

nânce. i ucenicii Lui ascultau.  
15. i au venit în Ierusalim. i, intrând în 
templu, a început s  dea afar  pe cei ce 
vindeau i pe cei ce cump rau în templu, 
iar mesele schimb torilor de bani i 
scaunele vânz torilor de porumbei le-a 

sturnat.  
Mat. 21, 12. Luc. 19, 45. Ioan 2, 14.  

16.  i  nu  îng duia  s  mai  treac  nimeni  
cu vreun vas prin templu.  
17. i-i înv a i le spunea : Nu este, 
oare, scris : «Casa Mea cas  de rug ciune 
se va chema, pentru toate neamurile» ? 
Voi  îns  a i  f cut  din  ea  pe ter  de  
tâlhari.  

Is. 56, 7. Ier. 7, 11. Mat. 21, 13. Luc. 19, 46. Ioan 2, 16.  
18. i au auzit arhiereii i c rturarii. i 

utau cum s -L piard . C ci se temeau 
de El, pentru c  toat  mul imea era uimit  
de înv tura Lui.  

Mat. 21, 15, 45. Marc. 12, 12. Luc. 19, 47-48.  
19. Iar când s-a f cut sear , au ie it afar  
din cetate.  
20. Diminea a, trecând pe acolo, au v zut 
smochinul uscat din r cini.  

Mat. 21, 19.  
21. i Petru, aducându- i aminte, I-a zis : 
Înv torule, iat  smochinul pe care l-ai 
blestemat s-a uscat.  

Mat. 21, 20. Evr. 6, 8.  
22. i r spunzând, Iisus le-a zis : Ave i 
credin  în Dumnezeu.  
23. Adev rat zic vou  c  oricine va zice 
acestui munte : Ridic -te i te arunc  în 
mare, i nu se va îndoi în inima lui, ci va 
crede c  ceea ce spune se va face, fi-va 
lui orice va zice.  

Mat. 17, 20; 21, 21. Luc. 17, 6. Ioan 11, 40.  
24. De aceea v  zic vou  : Toate câte 
cere i, rugându-v , s  crede i c  le-a i 
primit i le ve i avea.  

Ier. 29, 13. Mat. 7, 7; 21, 22. Luc. 11, 9. Ioan 14, 13; 15, 
7. Iac. 1, 5-6.  
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25. Iar când sta i de v  ruga i, ierta i orice 
ave i împotriva cuiva, ca i Tat l vostru 
Cel din ceruri s  v  ierte vou  gre ealele 
voastre.  

Sir. 28, 2, 7. Mat. 5, 23-24; 6, 14. Ef. 4, 32. Col. 3, 13.  
26. C  de nu ierta i voi, nici Tat l vostru 
Cel  din  ceruri  nu  v  va  ierta  vou  
gre ealele voastre.  

Mat. 6, 15; 21, 23. Luc. 20, 1.  
27.  i  au  intrat  iar i  în  Ierusalim.  i  pe  
când se plimba Iisus prin templu, au venit 
la El arhiereii, c rturarii i b trânii.  

Mat. 6, 15; 21, 23. Luc. 20, 1.  
28. i I-au zis : Cu ce putere faci acestea 
? Sau cine i-a dat ie puterea aceasta, 
ca s  le faci ?  

Ie . 2, 14. Mat. 21, 23. Luc. 20, 2.  
29. Iar Iisus le-a zis : V  voi întreba i Eu 
un cuvânt : r spunde i-Mi i v  voi spune 
i Eu cu ce putere fac acestea :  

Mat. 21, 24-25. Luc. 20, 3-4.  
30. Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de 
la oameni ? R spunde i-Mi !  

Mat. 21, 24-25. Luc. 20, 3-4.  
31. i ei vorbeau între ei, zicând : De 
vom zice : Din cer, va zice : Pentru ce, 
dar, n-a i crezut în el ?  

Mat. 21, 26-27. Luc. 20, 6-8.  
32.  Iar  de  vom  zice  :  De  la  oameni  -  se  
temeau de mul ime, c ci to i îl socoteau 

 Ioan era într-adev r prooroc.  
Mat. 21, 26-27. Luc. 20, 6-8.  

33. i r spunzând, au zis lui Iisus : Nu 
tim. i Iisus le-a zis : Nici Eu nu v  spun 

vou  cu ce putere fac acestea.  
Mat. 21, 26-27. Luc. 20, 6-8.  

CAP. 12 
Pilda lucr torilor viei. Plata dajdiei. 
Învierea mor ilor. Cea mai mare 
porunc  din Lege. Domnul i Fiul lui 
David. Banul v duvei. 
1. i a început s  le vorbeasc  în pilde : 
Un om a s dit o vie, a împrejmuit-o cu 
gard, a s pat în ea teasc, a cl dit turn i a 
dat-o lucr torilor, iar el s-a dus departe.  

Ps. 79, 8. Cânt. 8, 11. Is. 3, 14; 5, 1. Ier. 2, 21. Mat. 21, 
33. Luc. 20, 9.  

2. i la vreme, a trimis la lucr tori o 
slug , ca s  ia de la ei din roadele viei.  

Mat. 5, 12; 21, 34-35; 23, 34. Luc. 20, 10-11.  
3. Dar ei, punând mâna pe ea, au b tut-o 
i i-au dat drumul f  nimic.  

Mat. 5, 12; 21, 34-35; 23, 34. Luc. 20, 10-11.  
4. i a trimis la ei, iar i, alt  slug , dar i 
pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart 
capul i au oc rât-o.  

Mat. 20, 11.  
5. i a trimis alta. Dar i pe aceea au ucis-
o ; i pe multe altele : pe unele b tându-
le, iar pe altele ucigându-le.  

Mat. 21, 36-37. Luc. 20, 12-13.  
6. Mai avea i un fiu iubit al s u i în cele 
din urm  l-a trimis la lucr tori, zicând : 
Se vor ru ina de fiul meu.  

Mat. 21, 36-37. Luc. 20, 12-13.  
7.  Dar  acei  lucr tori  au  zis  între  ei  :  
Acesta este mo tenitorul ; veni i s -l 
omorâm i mo tenirea va fi a noastr .  

Ps. 2, 2. Mat. 21, 38; 26, 3. Luc. 20, 14.  
8. i prinzându-l l-au omorât i l-au 
aruncat afar  din vie.  

Mat. 21, 39-41. Luc. 20, 15-16. Evr. 13, 12.  
9. Ce va face acum st pânul viei ? Va 
veni i va pierde pe lucr tori, iar via o va 
da altora.  

Mat. 21, 39-41. Luc. 20, 15-16. Evr. 13, 12.  
10. Oare nici Scriptura aceasta n-a i citit-
o : «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, 
aceasta a ajuns s  fie în capul unghiului ?  

Ps. 117, 22-23. Is. 8, 14; 28, 16. Mat. 21, 42. Luc. 20, 17. 
Fapt. 4, 11. 1 Petr. 2, 7. Rom. 9, 33. 1 Cor. 3, 11.  

11. De la Domnul s-a f cut aceasta i este 
lucru minunat în ochii no tri».  

Ps. 117, 22-23. Is. 8, 14; 28, 16. Mat. 21, 42. Luc. 20, 17. 
Fapt. 4, 11. 1 Petr. 2, 7. Rom. 9, 33. 1 Cor. 3, 11.  

12. i c utau s -L prind , dar se temeau 
de popor. C ci în eleseser  c  împotriva 
lor zisese pilda aceasta. i l sându-L, s-
au dus.  

Mat. 14, 5; 21, 45. Marc. 11, 18. Luc. 20, 19. Ioan 7, 25, 
30, 44.  

13. i au trimis la El pe unii din farisei i 
din irodiani, ca s -L prind  în cuvânt.  
Ps. 40, 7-8. Ier. 9, 3. Avac. 1, 15. Mat. 22, 15-21. Luc. 20, 

20-24.  
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14. Iar ei, venind, I-au zis : Înv torule, 
tim c  spui adev rul i nu- i pas  de 

nimeni, fiindc  nu cau i la fa a oamenilor, 
ci cu adev rat înve i calea lui Dumnezeu. 
Se cuvine a da dajdie Cezarului sau nu ? 

 d m sau s  nu d m ?  
Ps. 40, 7-8. Ier. 9, 3. Avac. 1, 15. Mat. 22, 15-21. Luc. 20, 

20-24.  
15. El îns , cunoscând f rnicia lor, le-a 
zis : Pentru ce M  ispiti i ? Aduce i-Mi 
un dinar ca s -l v d.  
Ps. 40, 7-8. Ier. 9, 3. Avac. 1, 15. Mat. 22, 15-21. Luc. 20, 

20-24.  
16. i I-au adus. i i-a întrebat Iisus : Al 
cui e chipul acesta în inscrip ia de pe el ? 
Iar ei I-au zis : Ale Cezarului.  
Ps. 40, 7-8. Ier. 9, 3. Avac. 1, 15. Mat. 22, 15-21. Luc. 20, 

20-24.  
17. Iar Iisus a zis : Da i Cezarului cele ale 
Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui 
Dumnezeu. i se mirau de El.  

Ie . 22, 28. 1 Reg. 15, 30. Mat. 22, 21. Luc. 20, 25. Rom. 
13, 7.  

18. i au venit la El saducheii care zic c  
nu este înviere i-L întrebau zicând :  

Mat. 22, 23. Luc. 20, 27. Fapt. 23, 8.  
19. Înv torule, Moise ne-a l sat scris, 

 de va muri fratele cuiva i va l sa 
femeia f  copil, s  ia fratele s u pe 
femeia lui i s  ridice urma  fratelui.  

Fac. 38, 8. Deut. 25, 5. Mat. 22, 24. Luc. 20, 28.  
20. i erau apte fra i. i cel dintâi i-a 
luat femeie, dar, murind, n-a l sat urma .  

Mat. 22, 25-29. Luc. 20, 29-33.  
21. i a luat-o pe ea al doilea, i a murit, 
nel sând urma . Tot a a i al treilea.  

Mat. 22, 25-29. Luc. 20, 29-33.  
22.  i  au  luat-o  to i  apte  i  n-au  l sat  
urma . În urma tuturor a murit i femeia.  

Mat. 22, 25-29. Luc. 20, 29-33.  
23. La înviere, când vor învia, a c ruia 
dintre ei va fi femeia ? C ci to i apte au 
avut-o de so ie.  

Mat. 22, 25-29. Luc. 20, 29-33.  
24. i le-a zis Iisus : Oare nu pentru 
aceasta r ci i, ne tiind Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu ?  

Mat. 22, 25-29. Luc. 20, 29-33.  

25. C ci, când vor învia din mor i, nici nu 
se mai însoar , nici nu se mai m rit , ci 
sunt ca îngerii din ceruri.  

Mat. 22, 30. Luc. 20, 36. 1 Cor. 15, 42.  
26.  Iar  despre  mor i  c  vor  învia,  n-a i  
citit, oare, în cartea lui Moise, când i-a 
vorbit Dumnezeu din rug, zicând : «Eu 
sunt Dumnezeul lui Avraam i 
Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui 
Iacov» ?  

Ie . 3, 6. Mat. 23, 31-32. Luc. 20, 37.  
27. Dumnezeu nu este Dumnezeul celor 
mor i, ci a celor vii. Mult r ci i.  

Mat. 22, 32-36. Luc. 10, 25; 20, 38.  
28. i apropiindu-se unul din c rturari, 
care îi auzise vorbind între ei i, v zând 

 bine le-a r spuns, L-a întrebat : Care 
porunc  este întâia dintre toate ?  

Mat. 22, 32-36. Luc. 10, 25; 20, 38.  
29. Iisus i-a r spuns c  întâia este : 
«Ascult  Israele, Domnul Dumnezeul 
nostru este singurul Domn».  

Deut. 6, 4. Iac. 2, 19. Ef. 4, 6.  
30. i : «S  iube ti pe Domnul 
Dumnezeul t u din toat  inima ta, din tot 
sufletul  t u,  din  tot  cugetul  t u  i  din  
toat  puterea ta». Aceasta este cea dintâi 
porunc .  

Deut. 6, 5. Mat. 22, 37-38. Luc. 10, 27.  
31. Iar a doua e aceasta : «S  iube ti pe 
aproapele t u ca pe tine însu i». Mai mare 
decât acestea nu este alt  porunc .  
Lev 19, 18. Mat. 5, 43; 22, 39-40. Ioan 13, 34. Iac. 2, 8. 1 

Petr. 1, 22. Rom. 13, 9. Gal. 5, 14. 1 Tes. 4, 9.  
32. i I-a zis c rturarul : Bine, 
Înv torule. Adev rat ai zis c  unul este 
Dumnezeu i nu este altul afar  de El.  

Deut. 4, 35; 6, 4. Is. 45, 6; 46, 9. Luc. 20, 39.  
33. i a-L iubi pe El din toat  inima, din 
tot sufletul, din tot cugetul i din toat  
puterea i a iubi pe aproapele t u ca pe 
tine însu i este mai mult decât toate 
arderile de tot i decât toate jertfele.  

1 Reg. 15, 22. Os. 6, 6.  
34. Iar Iisus, v zându-l c  a r spuns cu 
în elepciune, i-a zis : Nu e ti departe de 
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împ ia lui Dumnezeu. i nimeni nu 
mai îndr znea s -L mai întrebe.  

Mat. 22, 46.  
35. i înv ând Iisus în templu, gr ia 
zicând : Cum zic c rturarii c  Hristos este 
Fiul lui David ?  

Mat. 22, 41. Luc. 20, 41.  
36. Însu i David a zis întru Duhul Sfânt : 
«Zis-a Domnul Domnului meu : ezi de-
a dreapta Mea pân  ce voi pune pe 
vr jma ii t i a ternut picioarelor Tale».  

2 Reg. 23, 2. Ps. 109, 1. Luc. 20, 42. Evr. 1, 13.  
37. Deci însu i David Îl nume te pe El 
Domn ; de unde dar este fiul lui ? i 
mul imea cea mult  Îl asculta cu bucurie.  

Mat. 22, 44-45.  
38.  i  le  zicea  în  înv tura  Sa  :  Lua i  
seama la c rturari c rora le place s  se 
plimbe în haine lungi i s  li se plece 
lumea în pie e,  

Mat. 23, 5, 7. Luc. 11, 43.  
39. i s  stea în b ncile dintâi în sinagogi 
i s  stea în capul mesei la ospe e,  

Mat. 23, 6. Luc. 11, 43; 20, 46.  
40. Ei, care sec tuiesc casele v duvelor i 
de ochii lumii se roag  îndelung, î i vor 
lua mai mult  osând .  

Iez. 22, 25. Mat. 23, 14. Luc. 20, 47.  
41. i ezând în preajma cutiei darurilor, 
Iisus privea cum mul imea arunc  bani în 
cutie. i mul i boga i aruncau mult.  

4 Reg. 12, 9. Luc. 21, 1.  
42. i venind o v duv  s rac , a aruncat 
doi bani, adic  un codrant.  

Luc. 21, 2.  
43. i chemând la Sine pe ucenicii S i le-
a zis : Adev rat gr iesc vou  c  aceast  

duv  s rac  a aruncat în cutia darurilor 
mai mult decât to i ceilal i.  

Luc. 21, 3. 2 Cor. 8, 12.  
44. Pentru c  to i au aruncat din prisosul 
lor, pe când ea, din s cia ei, a aruncat 
tot ce avea, toat  avu ia sa.  

Marc. 14, 8. Luc. 21, 4.  
CAP. 13 
Iisus vorbe te despre d râmarea 
Ierusalimului i despre a doua venire a 

Fiului Omului. Îndemnuri la 
priveghere. 
1. i ie ind din templu, unul dintre 
ucenicii S i I-a zis : Înv torule, prive te 
ce fel de pietre i ce cl diri !  

Mat. 24, 1. Luc. 21, 5.  
2. Dar Iisus a zis : Vezi aceste mari 
cl diri ? Nu va r mâne piatr  peste piatr  

 nu se risipeasc .  
3 Reg. 9, 7. Mat. 24, 2. Luc. 19, 44; 21, 6.  

3. i ezând pe Muntele M slinilor, în 
fa a templului, Îl întrebau, de o parte, 
Petru, Iacov, Ioan i cu Andrei :  

Mat. 24, 3. Luc. 21, 7.  
4. Spune-ne nou  când vor fi acestea ? i 
care va fi semnul când va fi s  se 
împlineasc  toate acestea ?  

Mat. 24, 3. Luc. 21, 7.  
5. Iar Iisus a început s  le spun  : Vede i 

 nu v  în ele cineva.  
Ier. 29, 8. Mat. 24, 4. Luc. 21, 8. Ef. 5, 6. 1 Tes. 2, 3. 2 

Tes. 2, 3.  
6. C ci mul i vor veni în numele Meu, 
zicând c  sunt Eu, i vor am gi pe mul i.  

Ier. 14, 14. Mat. 24, 5, 11. Luc. 21, 8.  
7. Iar când ve i auzi de r zboaie, i de 
zvonuri de r zboaie, s  nu v  tulbura i, 

ci trebuie s  fie, dar înc  nu va fi 
sfâr itul.  

Mat. 24, 6. Luc. 21, 9.  
8. i se va ridica neam peste neam i 
împ ie peste împ ie, vor fi 
cutremure pe alocuri i foamete i 
tulbur ri vor fi. Iar acestea sunt începutul 
durerilor.  

2 Paral. 15, 6. Mat. 24, 7-8.  
9. Lua i seama la voi în iv . C  v  vor da 
în adun ri i ve i fi b tu i în sinagogi i 
ve i sta înaintea conduc torilor i a 
regilor, pentru Mine, spre m rturie lor.  

Mat. 10, 17; 24, 9. Ioan 15, 20; 16, 2. Apoc. 2, 10.  
10. Ci mai întâi Evanghelia trebuie s  se 
propov duiasc  la toate neamurile.  

Mat. 24, 14.  
11. Iar când v  vor duce ca s  v  predea, 
nu v  îngriji i dinainte ce ve i vorbi, ci s  
vorbi i ceea ce se va da vou  în ceasul 
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acela. C ci nu voi sunte i cei care ve i 
vorbi, ci Duhul Sfânt.  

Mat. 10, 19-20. Luc. 12, 11; 21, 15. Ioan 16, 13. Fapt. 2, 
4.  

12. i va da frate pe frate la moarte i tat  
pe copil i copiii se vor r zvr ti împotriva 

rin ilor i îi vor ucide.  
Iez. 38, 21. Mih. 7, 6. Mat. 10, 21. Luc. 21, 16.  

13. i ve i fi urâ i de to i pentru numele 
Meu ; iar cel ce va r bda pân  la urm , 
acela se va mântui.  

Dan. 12, 12. Mat. 24, 13. Luc. 21, 17. Apoc. 2, 10.  
14. Iar când ve i vedea urâciunea 
pustiirii, stând unde nu se cuvine - cine 
cite te s  în eleag  - atunci cei ce vor fi 
în Iudeea s  fug  în mun i,  

Dan. 9, 27. Mat. 24, 15-16. Luc. 21, 20-21.  
15. i cel de pe acoperi  s  nu se coboare 
în cas , nici s  intre ca s i ia ceva din 
casa sa,  

Mat. 24, 17-20. Luc. 17, 30-31; 21, 23; 24, 29.  
16.  i  cel  ce  va  fi  în  arin  s  nu  se  
întoarc  înd t, ca s i ia haina.  

Mat. 24, 17-20. Luc. 17, 30-31; 21, 23; 24, 29.  
17. Dar vai celor ce vor avea în pântece i 
celor ce vor al pta în zilele acelea !  

Mat. 24, 17-20. Luc. 17, 30-31; 21, 23; 24, 29.  
18.  Ruga i-v ,  dar,  ca  s  nu  fie  fuga  
voastr  iarna.  

Mat. 24, 17-20. Luc. 17, 30-31; 21, 23; 24, 29.  
19. C ci în zilele acelea va fi necaz cum 
nu a mai fost pân  acum, de la începutul 

pturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, i 
nici nu va mai fi.  

Dan. 9, 26; 12, 1. Ioil 2, 2. Mat. 26, 21.  
20. i de nu ar fi scurtat Domnul zilele 
acelea, n-ar sc pa nici un trup, dar pentru 
cei ale i, pe care i-a ales, a scurtat acele 
zile.  

Mat. 24, 22-23. Luc. 17, 21-23; 21, 8.  
21. i atunci dac  v  va zice cineva : Iat , 
aci  este  Hristos,  sau  iat  acolo,  s  nu  
crede i.  

Mat. 24, 22-23. Luc. 17, 21-23; 21, 8.  
22. Se vor scula hristo i mincino i i 
prooroci mincino i i vor face semne i 

minuni, ca s  duc  în r cire, de se 
poate, pe cei ale i.  

Deut. 13, 1-6. Mat. 24, 24.  
23. Dar voi lua i seama. Iat  dinainte v-
am spus vou  toate.  

Mat. 24, 25. 2 Petr. 3, 7. 1 Tes. 3, 4.  
24. Ci în acele zile, dup  necazul acela, 
soarele se va întuneca i luna nu- i va 
mai da lumina ei.  

Is. 13, 10; 34, 4. Iez. 32, 7. Ioil 2, 10; 3, 4; 4, 15. Sof. 1, 
15. Mat. 24, 29. Luc. 21, 25.  

25. i stelele vor c dea din cer i puterile 
care sunt în ceruri se vor cl tina.  

Mat. 24, 29. Luc. 21, 26.  
26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe nori, cu putere mult i cu 
slav .  
Dan. 7, 13. Mat. 16, 27; 24, 30. Marc. 14, 62. Luc. 21, 27. 

Fapt. 1, 11. Apoc. 1, 7.  
27. i atunci El va trimite pe îngeri i va 
aduna pe ale ii S i din cele patru vânturi, 
de la marginea p mântului pân  la 
marginea cerului.  

Mat. 24, 31-34. Luc. 21, 29-32.  
28. Înv i de la smochin pilda : Când 
ml di a lui se face fraged i înfrunze te, 
cunoa te i c  vara este aproape.  

Mat. 24, 31-34. Luc. 21, 29-32.  
29. Tot a a i voi, când ve i vedea 
împlinindu-se aceste lucruri, s ti i c  El 
este aproape, lâng  u i.  

Mat. 24, 31-34. Luc. 21, 29-32.  
30. Adev rat gr iesc vou  c  nu va trece 
neamul acesta pân  ce nu vor fi toate 
acestea.  

Mat. 24, 31-34. Luc. 21, 29-32.  
31.  Cerul  i  p mântul  vor  trece,  dar  
cuvintele Mele nu vor trece.  

Ps. 101, 27; 118, 89. Is. 40, 8. Mat. 24, 35. Luc. 21, 35.  
32. Iar despre ziua aceea i despre ceasul 
acela nimeni nu tie, nici îngerii din cer, 
nici Fiul, ci numai Tat l.  

Mat. 24, 36.  
33. Lua i aminte, priveghea i i v  ruga i, 

 nu ti i când va fi acea vreme.  
Mat. 24, 42; 25, 13. Luc. 12, 40; 21, 36. Rom. 13, 11.  

34. Este ca un om care a plecat în alt  
ar i, l sându- i casa, a dat puterea în 
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mâna slugilor, dând fiec ruia lucrul lui, 
iar portarului i-a poruncit s  vegheze.  

Mat. 24, 42, 45. Luc. 19, 12.  
35. Veghea i, dar, c  nu ti i când va veni 
st pânul casei : sau seara, sau la miezul 
nop ii, sau la cântatul coco ilor, sau 
diminea a.  

Mat. 24, 42, 45. Luc. 19, 12.  
36. Ca nu cumva venind f  veste, s  v  
afle pe voi dormind.  
37.  Iar  ceea  ce  zic  vou ,  zic  tuturor  :  
Priveghea i !  
CAP. 14 
Ungerea din Betania. Cina cea de 
Tain . Ghetsimani. Prinderea. 
Înf area la Caiafa. Lep darea lui 
Petru. 
1.  i  dup  dou  zile  erau  Pa tile  i  
Azimile. i arhiereii i c rturarii c utau 
cum s -l prind  cu vicle ug, ca s -L 
omoare.  

Mat. 26, 2. Luc. 22, 1-2. Ioan 11, 47, 55; 13, 1.  
2. Dar ziceau : Nu la s rb toare, ca s  nu 
fie tulburare în popor.  

Mat. 26, 5.  
3.  i  fiind  El  în  Betania,  în  casa  lui  
Simon Leprosul, i ezând la mas , a 
venit o femeie având un alabastru, cu mir 
de nard curat, de mare pre , i, sp rgând 
vasul, a v rsat mirul pe capul lui Iisus.  

Mat. 26, 6-7. Luc. 7, 37. Ioan 11, 2; 12, 1, 3.  
4. Dar erau unii mâhni i între ei, zicând : 
Pentru ce s-a f cut aceast  risip  de mir ?  

Mat. 26, 8-10. Ioan 12, 4-7.  
5. C ci putea s  se vând  acest mir cu 
peste  trei  sute  de  dinari,  i  s  se  dea  

racilor. i cârteau împotriva ei.  
Mat. 26, 8-10. Ioan 12, 4-7.  

6.  Dar  Iisus  a  zis  :  L sa i-o.  De  ce  îi  
face i sup rare ? Lucru bun a f cut ea cu 
Mine.  

Mat. 26, 8-10. Ioan 12, 4-7.  
7. C  pe s raci totdeauna îi ave i cu voi 
i, oricând voi i, pute i s  le face i bine, 

dar pe mine nu M  ave i totdeauna.  
Deut. 15, 11. Mat. 26, 11. Ioan 12, 8.  

8. Ea a f cut ceea ce avea de f cut : mai 
dinainte a uns trupul Meu, spre 
înmormântare.  

Pild. 31, 31. Mat. 26, 12-13.  
9. Adev rat zic vou  : Oriunde se va 
propov dui Evanghelia, în toat  lumea, 
se va spune i ce-a f cut aceasta, spre 
pomenirea ei.  

Pild. 31, 31. Mat. 26, 12-13.  
10. Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei 
doisprezece, s-a dus la arhierei ca s  li-L 
dea pe Iisus.  

Mat. 26, 14-16. Luc. 22, 4-6.  
11.  i,  auzind  ei,  s-au  bucurat  i  au  

duit s -i dea bani. i el c uta cum s -
L dea lor, la timp potrivit.  

Mat. 26, 14-16. Luc. 22, 4-6.  
12. Iar în ziua cea dintâi a Azimilor, când 
jertfeau Pa tile, ucenicii Lui L-au întrebat 
: Unde voie ti s  g tim, ca s  m nânci 
Pa tile ?  

Ie . 12, 14. Deut. 16, 5-6. Mat. 26, 17. Luc. 22, 7.  
13. i a trimis doi din ucenicii Lui, 
zicându-le : Merge i în cetate i v  va 
întâmpina un om, ducând un urcior cu 
ap  ; merge i dup  el.  

Mat. 26, 18. Luc. 22, 8-11.  
14. i unde va intra, spune i st pânului 
casei c  Înv torul zice : Unde este 
odaia în care s  m nânc Pa tile împreun  
cu ucenicii Mei ?  

Mat. 26, 18. Luc. 22, 8-11.  
15. Iar el v  va ar ta un foi or mare 

ternut gata. Acolo s  preg ti i pentru 
noi.  

Luc. 22, 12.  
16. i au ie it ucenicii i au venit în 
cetate i au g sit a a precum le-a spus i 
au preg tit Pa tile.  

Mat. 26, 19-20. Luc. 22, 13-14.  
17. Iar f cându-se sear , a venit cu cei 
doisprezece.  

Mat. 26, 19-20. Luc. 22, 13-14.  
18. Pe când edeau la mas i mâncau, 
Iisus a zis : Adev rat gr iesc vou  c  
unul dintre voi, care m nânc  împreun  
cu Mine, M  va vinde.  
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Ps. 40, 9. Mat. 26, 20-21. Luc. 22, 21. Ioan 13, 21.  
19.  Ei  au  început  s  se  întristeze  i  s -I  
zic , unul câte unul : Nu cumva sunt eu ?  

Mat. 26, 22-24. Luc. 22, 19-22. Ioan 13, 26-27.  
20.  Iar  El  le-a  zis  :  Unul  dintre  cei  
doisprezece, care întinge cu Mine în blid.  

Mat. 26, 22-24. Luc. 22, 19-22. Ioan 13, 26-27.  
21. C  Fiul Omului merge precum este 
scris despre El ; dar vai de omul acela 
prin care este vândut Fiul Omului. Bine 
era de omul acela dac  nu s-ar fi n scut.  

Mat. 26, 22-24. Luc. 22, 19-22. Ioan 13, 26-27.  
22. i, mâncând ei, a luat Iisus pâine i 
binecuvântând, a frânt i le-a dat lor i a 
zis : Lua i, mânca i, acesta este Trupul 
Meu.  

Mat. 26, 26. Luc. 22, 19. 1 Cor. 11, 23-24.  
23. i luând paharul, mul umind, le-a dat 
i au b ut din el to i.  

Mat. 26, 27-29. Luc. 22, 18-20.  
24. i a zis lor : Acesta este Sângele 
Meu, al Legii celei noi, care pentru mul i 
se vars .  

Mat. 26, 27-29. Luc. 22, 18-20.  
25. Adev rat gr iesc vou  c  de acum nu 
voi mai bea din rodul vi ei pân  în ziua 
aceea când îl voi bea nou în împ ia lui 
Dumnezeu.  

Mat. 26, 27-29. Luc. 22, 18-20.  
26. i dup  ce au cântat cânt ri de laud , 
au ie it la Muntele M slinilor.  

Mat. 26, 30. Luc. 22, 39. Ioan 18, 1.  
27.  i  le-a  zis  Iisus  :  To i  v  ve i  sminti,  

 scris este : «Bate-voi p storul i se vor 
risipi oile».  

Zah. 13, 7. Mat. 26, 31. Marc. 14, 50. Ioan 16, 32.  
28. Dar dup  învierea Mea, voi merge 
mai înainte de voi în Galileea.  
Mat. 26, 33-34; 28, 7, 10. Marc. 14, 72; 16, 7. Luc. 22, 34. 

Ioan 13, 37-38; 21, 1.  
29. Iar Petru I-a zis : Chiar dac  to i se 
vor sminti întru Tine, totu i eu nu.  
Mat. 26, 33-34; 28, 7, 10. Marc. 14, 72; 16, 7. Luc. 22, 34. 

Ioan 13, 37-38; 21, 1.  
30. i i-a zis Iisus : Adev rat gr iesc ie : 

 tu ast zi, în noaptea aceasta, mai 
înainte de a cânta de dou  ori coco ul, de 
trei ori te vei lep da de Mine.  

Mat. 26, 33-34; 28, 7, 10. Marc. 14, 72; 16, 7. Luc. 22, 34. 
Ioan 13, 37-38; 21, 1.  

31. El îns  spunea mai st ruitor : i de-ar 
fi  s  mor  cu  Tine,  nu  Te  voi  t dui.  i  
tot a a ziceau to i.  

Mat. 20, 22; 26, 35-39. Luc. 22, 33-42.  
32. i au venit la un loc al c rui nume 
este Ghetsimani, i acolo a zis c tre 
ucenicii S i : ede i aici pân  ce M  voi 
ruga.  

Mat. 20, 22; 26, 35-39. Luc. 22, 33-42.  
33. i a luat cu El pe Petru i pe Iacov i 
pe Ioan i a început a Se tulbura i a Se 
mâhni.  

Mat. 20, 22; 26, 35-39. Luc. 22, 33-42.  
34. i le-a zis lor : Întristat este sufletul 
Meu pân  la moarte. R mâne i aici i 
priveghea i.  

Mat. 20, 22; 26, 35-39. Luc. 22, 33-42.  
35. i mergând pu in mai înainte, a c zut 
cu fa a la p mânt i Se ruga, ca, de este 
cu  putin ,  s  treac  de  la  El  ceasul  
(acesta).  

Mat. 20, 22; 26, 35-39. Luc. 22, 33-42.  
36. i zicea : Avva P rinte, toate sunt ie 
cu putin . Dep rteaz  paharul acesta de 
la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce 
voie ti Tu.  

Mat. 26, 39. Marc. 10, 27. Ioan 5, 30; 6, 38. Filip. 2, 8. 
Evr. 5, 7-8.  

37. i a venit i i-a g sit dormind i a zis 
lui Petru : Simone, dormi ? N-ai avut 

rie ca s  veghezi un ceas ?  
Mat. 26, 40. Luc. 22, 45.  

38.  Priveghea i  i  v  ruga i,  ca  s  nu  
intra i în ispit . C ci duhul este 
osârduitor, dar trupul neputincios.  

Mat. 25, 13; 26, 41. Luc. 22, 46. Rom. 7, 23.  
39. i iar i mergând, s-a rugat, acela i 
cuvânt zicând.  

Mat. 26, 42.  
40. i iar i venind, i-a g sit dormind, 

ci ochii lor erau îngreuia i i nu tiau ce 
-I r spund .  

Jud. 16, 21. Mat. 26, 43-48. Luc. 22, 47. Ioan 18, 3.  
41. i a venit a treia oar i le-a zis : 
Dormi i de acum i v  odihni i ! E gata ! 
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A sosit ceasul. Iat  Fiul Omului este dat 
în mâinile p to ilor.  

Jud. 16, 21. Mat. 26, 43-48. Luc. 22, 47. Ioan 18, 3.  
42. Scula i-v  s  mergem. Iat , cel ce M-
a vândut s-a apropiat.  

Jud. 16, 21. Mat. 26, 43-48. Luc. 22, 47. Ioan 18, 3.  
43. i îndat , înc  vorbind El, a venit 
Iuda Iscarioteanul, unul din cei 
doisprezece, i cu el mul ime cu s bii i 
cu ciomege, de la arhierei, de la c rturari 
i de la b trâni.  

Jud. 16, 21. Mat. 26, 43-48. Luc. 22, 47. Ioan 18, 3.  
44. Iar vânz torul le d duse semn, zicând 
: Pe care-L voi s ruta, Acela este. 
Prinde i-L i duce i-L cu paz .  

Jud. 16, 21. Mat. 26, 43-48. Luc. 22, 47. Ioan 18, 3.  
45. i venind îndat i apropiindu-se de 
El,  a  zis  Lui  :  Înv torule  !  i  L-a  

rutat.  
2 Reg. 20, 9. Mat. 26, 49.  

46. Iar ei au pus mâna pe El i L-au prins.  
Mat. 26, 50-55. Luc. 22, 50-52. Ioan 18, 10.  

47. Unul din cei ce st teau pe lâng  El, 
sco ând sabia, a lovit pe sluga arhiereului 
i i-a t iat urechea.  

Mat. 26, 50-55. Luc. 22, 50-52. Ioan 18, 10.  
48. i r spunzând, Iisus le-a zis : Ca la un 
tâlhar a i ie it  cu s bii  i  cu toiege, ca s  

 prinde i.  
Mat. 26, 50-55. Luc. 22, 50-52. Ioan 18, 10.  

49. În fiecare zi eram la voi în templu, 
înv ând, i nu M-a i prins. Dar acestea 
sunt ca s  se împlineasc  Scripturile.  

Iov 19, 13. Ps. 21, 17; 68, 12; 87, 9. Is. 53, 12. Mat. 26, 
55. Luc. 22, 53; 24, 44.  

50. i, l sându-L, au fugit to i.  
Iov 19, 13-14. Ps. 87, 9. Mat. 26, 56. Marc. 14, 27.  

51. Iar un tân r mergea dup  El, înf urat 
într-o pânz tur , pe trupul gol, i au pus 
mâna pe el.  
52. El îns , smulgându-se din pânz tur , 
a fugit gol.  
53. i au dus pe Iisus la arhiereu i s-au 
adunat acolo to i arhiereii i b trânii i 

rturarii.  
Mat. 26, 57-58. Luc. 22, 54. Ioan 18, 12-13, 15.  

54. Iar Petru, de departe, a mers dup  El, 
pân  a intrat în untru în curtea 
arhiereului i edea împreun  cu slugile, 
înc lzindu-se la foc.  

Mat. 26, 57-58. Luc. 22, 54. Ioan 18, 12-13, 15.  
55. Arhiereii i tot sinedriul c utau 
împotriva lui Iisus m rturie ca s -L dea la 
moarte, dar nu g seau.  

Ps. 26, 16; 34, 11. Dan. 6, 6. Mat. 26, 59. Fapt. 6, 13.  
56. C  mul i m rturiseau mincinos 
împotriva Lui, dar m rturiile nu se 
potriveau.  

Ps. 108, 1. Mat. 26, 60.  
57. i ridicându-se unii, au dat m rturie 
mincinoas  împotriva Lui, zicând :  

Ps. 108, 1. Mat. 26, 60.  
58. Noi L-am auzit zicând : Voi d râma 
acest templu f cut de mân , i în trei zile 
altul, nef cut de mân , voi cl di.  

Mat. 26, 61. Marc. 15, 29. Ioan 2, 19.  
59. Dar nici a a m rturia lor nu era la fel.  
60. i, sculându-se în mijlocul lor, 
arhiereul L-a întrebat pe Iisus, zicând : 
Nu r spunzi nimic la tot ce m rturisesc 
împotriva Ta ace tia ?  

Mat. 26, 62.  
61. Iar El t cea i nu r spundea nimic. 
Iar i L-a întrebat arhiereul i I-a zis : 

ti tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat 
?  

Is. 53, 7. Mat. 26, 63. Luc. 22, 67. Fapt. 8, 32. Evr. 1, 5.  
62. Iar Iisus a zis : Eu sunt i ve i vedea 
pe Fiul Omului ezând de-a dreapta Celui 
Atotputernic i venind pe norii cerului.  
Dan. 7, 13-14. Mat. 24, 30; 26, 64. Marc. 13, 26. Luc. 22, 

69. 2 Tes. 1, 10.  
63. Iar arhiereul, sfâ iindu- i hainele, a 
zis : Ce trebuin  mai avem de martori ?  

Mat. 26, 65.  
64. A i auzit hula. Ce vi se pare vou  ? 
Iar ei to i au judecat c  El este vinovat de 
moarte.  

Ier. 26, 11. Mat. 26, 65-66. Ioan 19, 7.  
65. i unii au început s -L scuipe i s -I 
acopere fa a i s -L bat  cu pumnii i s -I 
zic  : Prooroce te ! i slugile Îl b teau cu 
palmele.  
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2 Paral. 18, 23. Is. 50, 6. Mat. 26, 67. Luc. 22, 63-64.  
66. i Petru fiind jos în curte, a venit una 
din slujnicele arhiereului,  
Ier. 12, 5. Mat. 26, 69-70. Luc. 22, 56-57. Ioan 18, 16-17.  

67. i v zându-l pe Petru, înc lzindu-se, 
s-a uitat la el i a zis : i tu erai cu Iisus 
Nazarineanul.  
Ier. 12, 5. Mat. 26, 69-70. Luc. 22, 56-57. Ioan 18, 16-17.  

68. El îns  a t duit, zicând : Nici nu 
tiu, nici nu în eleg ce zici. i a ie it afar  

înaintea cur ii ; i a cântat coco ul.  
Ier. 12, 5. Mat. 26, 69-70. Luc. 22, 56-57. Ioan 18, 16-17.  

69. Iar slujnica, v zându-l, a început 
iar i s  spun  celor de fa  c  acesta este 
dintre ei.  

Mat. 26, 71-74. Luc. 22, 58-60. Ioan 18, 25.  
70. Iar el a t duit iar i. i dup  pu in 
timp, cei de fa  ziceau iar i lui Petru : 
Cu  adev rat  e ti  dintre  ei,  c ci  e ti  i  
galileian i vorbirea ta se aseam .  

Mat. 26, 71-74. Luc. 22, 58-60. Ioan 18, 25.  
71. Iar el a început s  se blesteme i s  se 
jure : Nu tiu pe omul acesta despre care 
zice i.  

Mat. 26, 71-74. Luc. 22, 58-60. Ioan 18, 25.  
72. i îndat  coco ul a cântat a doua oar . 

i Petru i-a adus aminte de cuvântul pe 
care i-l spusese Iisus : Înainte de a cânta 
de dou  ori coco ul , de trei ori te vei 
lep da de Mine. i a început s  plâng .  
Mat. 26, 74-75. Marc. 14, 30. Luc. 22, 60-62. Ioan 18, 27.  
CAP. 15 
Iisus înaintea lui Pilat. Judecata i 
osânda. Cununa de spini. R stignirea 
i înmormântarea. 

1. i îndat  diminea a, arhiereii, inând 
sfat cu b trânii, cu c rturarii i cu tot 
sinedriul i legând pe Iisus, L-au dus i 
L-au predat lui Pilat.  

Ps. 2, 1. Mat. 27, 1-2. Luc. 22, 66; 23, 1. Ioan 18, 28. 
Fapt. 3, 13.  

2.  i  L-a  întrebat  Pilat  :  Tu  e ti  regele  
iudeilor ? Iar El, r spunzând, i-a zis : Tu 
zici.  

Mat. 27, 11. Luc. 23, 3. Ioan 18, 33. 1 Tim. 6, 13.  
3. Iar arhiereii Îl învinuiau de multe.  

Mat. 27, 12-13.  

4. Iar Pilat L-a întrebat : Nu r spunzi 
nimic ? Iat  câte spun împotriva Ta.  

Mat. 27, 12-13.  
5. Dar Iisus nimic n-a mai r spuns, încât 
Pilat se mira.  

Is. 53, 7. Mat. 27, 14. Ioan 19, 9.  
6. Iar la s rb toarea Pa tilor, le elibera un 
întemni at pe care-l cereau ei.  

Mat. 27, 15-18. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
7. i era unul cu numele Baraba închis 
împreun  cu ni te r zvr ti i, care în 

scoal  s vâr iser  ucidere.  
Mat. 27, 15-18. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  

8. i mul imea, venind sus, a început s  
cear  lui Pilat s  le fac  precum obi nuia 
pentru ei.  

Mat. 27, 15-18. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
9. Iar Pilat le-a r spuns, zicând : Voi i s  

 eliberez pe regele iudeilor ?  
Mat. 27, 15-18. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  

10. Fiindc tia c  arhiereii Îl d duser  în 
mâna lui din invidie.  

Mat. 27, 15-18. Luc. 23, 17-19. Ioan 18, 39.  
11. Dar arhiereii au a at mul imea ca s  
le elibereze mai degrab  pe Baraba.  

Mat. 27, 20. Luc. 23, 18. Ioan 18, 40. Fapt. 3, 14.  
12. Iar Pilat, r spunzând iar i, le-a zis : 
Ce voi face deci cu cel despre care zice i 

 este regele iudeilor ?  
Mat. 27, 22-26. Luc. 23, 20-25. Ioan 18, 39-40; 19, 1, 16.  

13. Ei iar i au strigat : R stigne te-L !  
Mat. 27, 22-26. Luc. 23, 20-25. Ioan 18, 39-40; 19, 1, 16.  

14. Iar Pilat le-a zis : Dar ce r u a f cut ? 
Iar ei mai mult strigau : R stigne te-L !  

Mat. 27, 22-26. Luc. 23, 20-25. Ioan 18, 39-40; 19, 1, 16.  
15.  i  Pilat,  vrând  s  fac  pe  voia  
mul imii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe 
Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca s  fie 

stignit.  
Mat. 27, 22-26. Luc. 23, 20-25. Ioan 18, 39-40; 19, 1, 16.  

16. Iar osta ii L-au dus în untrul cur ii, 
adic  în pretoriu, i au adunat toat  
cohorta.  

Mat. 27, 27-33. Luc. 23, 26. Ioan 19, 2-3.  
17. i L-au îmbr cat în purpur i, 
împletindu-I o cunun  de spini, I-au pus-
o pe cap.  

Mat. 27, 27-33. Luc. 23, 26. Ioan 19, 2-3.  
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18. i au început s  se plece în fa a Lui, 
zicând : Bucur -Te regele iudeilor !  

Mat. 27, 27-33. Luc. 23, 26. Ioan 19, 2-3.  
19. i-L b teau peste cap cu o trestie i-L 
scuipau i, c zând în genunchi, I se 
închinau.  

Mat. 27, 27-33. Luc. 23, 26. Ioan 19, 2-3.  
20. i dup  ce L-au batjocorit, L-au 
dezbr cat de purpur i L-au îmbr cat cu 
hainele Lui. i L-au dus afar  ca s -L 

stigneasc .  
Mat. 27, 27-33. Luc. 23, 26. Ioan 19, 2-3.  

21.  i  au  silit  pe  un  trec tor,  care  venea  
din arin , pe Simon Cirineul, tat l lui 
Alexandru i al lui Ruf, ca s  duc  crucea 
Lui.  

Mat. 27, 27-33. Luc. 23, 26. Ioan 19, 2-3.  
22. i L-au dus la locul zis Golgota, care 
se t lm ce te «locul C ânii».  

Mat. 27, 33. Luc. 23, 33. Ioan 19, 17. Evr. 13, 12.  
23. i I-au dat s  bea vin amestecat cu 
smirn , dar El n-a luat.  

Ps. 68, 25. Plâng. 3, 19. Mat. 27, 34. Ioan 19, 28.  
24. i L-au r stignit i au împ it între ei 
hainele Lui, aruncând sor i pentru ele, 
care ce s  ia.  

Ps. 21, 20. Mat. 27, 35. Luc. 23, 34. Ioan 19, 23-24.  
25. Iar când L-au r stignit, era ceasul al 
treilea.  
26. i vina Lui era scris  deasupra : 
Regele iudeilor.  

Mat. 27, 37-38. Luc. 23, 32-33, 38. Ioan 19, 18-19.  
27. i împreun  cu El au r stignit doi 
tâlhari : unul de-a dreapta i altul de-a 
stânga Lui.  

Mat. 27, 37-38. Luc. 23, 32-33, 38. Ioan 19, 18-19.  
28. i s-a împlinit Scriptura care zice : 
Cu cei f  de lege a fost socotit.  

Is. 53, 12. Luc. 22, 37.  
29. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, 
cl tinându- i capetele i zicând : Huu ! 
Cel care d râmi templul i în trei zile îl 
zide ti.  
Ps. 21, 7-9. Plâng. 2, 14-15. Mat. 26, 61; 27, 39-40. Marc. 

14, 58. Ioan 2, 19.  
30. Mântuie te-Te pe Tine Însu i, 
coborându-Te de pe cruce !  

Mat. 27, 40-45. Luc. 23, 35-44.  

31. De asemenea i arhiereii, 
batjocorindu-L între ei, împreun  cu 

rturarii, ziceau : Pe al ii a mântuit, dar 
pe Sine nu poate s  Se mântuiasc  !  

Mat. 27, 40-45. Luc. 23, 35-44.  
32. Hristos, regele lui Israel, s  Se 
coboare de pe cruce, ca s  vedem i s  
credem. i cei împreun  r stigni i cu El Îl 
oc rau.  

Mat. 27, 40-45. Luc. 23, 35-44.  
33. Iar când a fost ceasul al aselea, 
întuneric s-a f cut peste tot p mântul 
pân  la ceasul al nou lea.  

Mat. 27, 40-45. Luc. 23, 35-44.  
34. i la al nou lea ceas, a strigat Iisus cu 
glas mare : Eloi, Eloi, lama sabahtani ?, 
care se t lm ce te : Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, de ce M-ai p sit ?  

Ps. 21, 1. Mat. 27, 46.  
35. Iar unii din cei ce st teau acolo, 
auzind, ziceau : Iat , îl strig  pe Ilie.  

Mat. 27, 47.  
36. i, alergând, unul a înmuiat un burete 
în o et, l-a pus într-o trestie i I-a dat s  
bea, zicând : L sa i s  vedem dac  vine 
Ilie ca s -L coboare.  

Ps. 68, 25. Mat. 27, 48. Ioan 19, 29.  
37. Iar Iisus, sco ând un strig t mare, i-a 
dat duhul.  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  

38. i  catapeteasma templului s-a rupt în 
dou , de sus pân  jos.  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  

39. Iar suta ul care st tea în fa a Lui, 
zând c  astfel i-a dat duhul, a zis : Cu 

adev rat omul acesta era Fiul lui 
Dumnezeu !  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  

40. i erau i femei care priveau de 
departe ; între ele : Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacov cel Mic i a lui 
Iosi, i Salomeea,  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  

41. Care, pe când era El în Galileea, 
mergeau dup  El i Îi slujeau, i multe 
altele care se suiser  cu El la Ierusalim.  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  
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42. i f cându-se sear , fiindc  era 
vineri, care este înaintea sâmbetei,  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  
43. i venind Iosif cel din Arimateea, 
sfetnic ales, care a tepta i el împ ia 
lui Dumnezeu, i, îndr znind, a intrat la 
Pilat i a cerut trupul lui Iisus.  
Mat. 27, 50-58. Luc. 23, 46-52; 24, 2. Ioan 19, 25, 30, 38.  
44. Iar Pilat s-a mirat c  a i murit i, 
chemând pe suta , l-a întrebat dac  a 
murit de mult.  
45. i aflând de la suta , a d ruit lui Iosif 
trupul.  

Mat. 27, 58. Ioan 19, 38.  
46. i Iosif, cump rând giulgiu i 
coborându-L de pe cruce, L-a înf urat în 
giulgiu i L-a pus într-un mormânt care 
era s pat în stânc , i a pr lit o piatr  la 

a mormântului.  
Mat. 27, 59-61. Luc. 23, 53-55. Ioan 19, 40-42.  

47. Iar Maria Magdalena i Maria, mama 
lui Iosi, priveau unde L-au pus.  

Mat. 27, 59-61. Luc. 23, 53-55. Ioan 19, 40-42.  
CAP. 16 
Învierea Domnului. Trei ar ri. 
Porunca botezului. În area la cer. 
1. i dup  ce a trecut ziua sâmbetei, 
Maria Magdalena, Maria, mama lui 
Iacov, i Salomeea au cump rat miresme, 
ca s  vin  s -L ung .  

Mat. 28, 1. Luc. 23, 56; 24, 1. Ioan 20, 1.  
2. i dis-de-diminea , în prima zi a 

pt mânii (Duminic ), pe când r rea 
soarele, au venit la mormânt.  

Mat. 28, 1. Luc. 23, 56; 24, 1. Ioan 20, 1.  
3. i ziceau între ele : Cine ne va pr li 
nou  piatra de la u a mormântului ?  
4. Dar, ridicându- i ochii, au v zut c  
piatra fusese r sturnat  ; c ci era foarte 
mare.  

Luc. 24, 2. Ioan 20, 1.  
5. i, intrând în mormânt, au v zut un 
tân r ezând în partea dreapt , îmbr cat 
în ve mânt alb, i s-au sp imântat.  

Mat. 28, 2-4. Luc. 24, 3-5. Ioan 20, 11-12.  

6. Iar el le-a zis : Nu v  însp imânta i ! 
uta i pe Iisus Nazarineanul, Cel 

stignit ? A înviat ! Nu este aici. Iat  
locul unde L-au pus.  

Mat. 28, 5-6. Luc. 24, 5-6.  
7. Dar merge i i spune i ucenicilor Lui i 
lui Petru c  va merge în Galileea, mai 
înainte de voi ; acolo îl ve i vedea, dup  
cum v-a spus.  

Mat. 26, 7, 32; 28, 7. Marc. 14, 28. Luc. 24, 6-7. Ioan 21, 
1.  

8. i ie ind, au fugit de la mormânt, c  
erau  cuprinse  de  fric i  de  uimire,  i  
nim nui nimic n-au spus, c ci se temeau.  

Mat. 28, 8. Luc. 24, 9.  
9. i înviind diminea a, în ziua cea dintâi 
a s pt mânii (Duminic ) El s-a ar tat 
întâi Mariei Magdalena, din care scosese 
apte demoni.  

Mat. 28, 9. Luc. 8, 2. Ioan 20, 11-14.  
10. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce 
fuseser  cu  El  i  care  se  tânguiau  i  
plângeau.  

Luc. 24, 10, 22. Ioan 20, 18.  
11.  i  ei,  auzind  c  este  viu  i  c  a  fost  

zut de ea, n-au crezut.  
Luc. 24, 11-13, 33, 35.  

12. Dup  aceea, S-a ar tat în alt chip, la 
doi dintre ei, care mergeau la o arin .  

Luc. 24, 11-13, 33, 35.  
13. i aceia, mergând, au vestit celorlal i, 
dar nici pe ei nu i-au crezut.  

Luc. 24, 11-13, 33, 35.  
14. La urm , pe când cei unsprezece 
edeau la mas , li S-a ar tat i I-a mustrat 

pentru necredin a i împietrirea inimii lor, 
ci n-au crezut pe cei ce-L v zuser  

înviat.  
Luc. 26, 36-41. Ioan 20, 19. 1 Cor. 15, 5, 7.  

15. i le-a zis : Merge i în toat  lumea i 
propov dui i Evanghelia la toat  f ptura.  

Is. 2, 3; 52, 10. Mat. 28, 19. Ioan 15, 16. Col. 1, 23.  
16. Cel ce va crede i se va boteza se va 
mântui  ;  iar  cel  ce  nu  va  crede  se  va  
osândi.  
Ioan 3, 15-18, 36; 12, 48. Fapt. 2, 38; 16, 30-31. 1 Petr. 3, 

21. Rom. 10, 9.  
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17. Iar celor ce vor crede, le vor urma 
aceste semne : în numele Meu, demoni 
vor izgoni, în limbi noi vor gr i,  

Luc. 10, 17. Fapt. 2, 4; 5, 16; 8, 7; 10, 46; 16, 18; 19, 6, 
12. 1 Cor. 12, 10.  

18. erpi vor lua în mân i chiar ceva 
tor de moarte de vor bea nu-i va 
ma, peste cei bolnavi î i vor pune 

mâinile i se vor face s to i.  
Luc. 9, 6; 10, 19; 13, 13. Fapt. 28, 3-5, 8. Iac. 5, 14.  

19. Deci Domnul Iisus, dup  ce a vorbit 
cu ei, S-a în at la cer i a ezut de-a 
dreapta lui Dumnezeu.  

Ps. 109, 1. Luc. 24, 51. Fapt. 1, 9. Ef. 1, 20. Evr. 1, 13.  
20. Iar ei, plecând, au propov duit 
pretutindeni  i  Domnul  lucra  cu  ei  i  
înt rea cuvântul, prin semnele care 
urmau. Amin.  

Fapt. 14, 3. 1 Cor. 3, 6; 15, 10. Evr. 2, 4

.  
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SFÂNTA EVANGHELIE DUP  LUCA 
 

CAP. 1 
Gavriil bineveste te lui Zaharia i 
Mariei. Cântarea Mariei. Na terea lui 
Ioan Botez torul. Cântarea lui 
Zaharia. 
1. Deoarece mul i s-au încercat s  
alc tuiasc  o istorisire despre faptele 
deplin adeverite între noi,  

Ioan 15, 27. 1 Petr. 5, 1. 2 Petr. 1, 16. 1 Ioan 1, 1. Evr. 2, 
3.  

2. A a cum ni le-au l sat cei ce le-au 
zut de la început i au fost slujitori ai 

Cuvântului,  
Ioan 15, 27. 1 Petr. 5, 1. 2 Petr. 1, 16. 1 Ioan 1, 1. Evr. 2, 

3.  
3. Am g sit i eu cu cale, preaputernice 
Teofile, dup  ce am urm rit toate cu de-
am nuntul de la început, s i le scriu pe 
rând,  

Fapt. 1, 1.  
4. Ca s  te încredin ezi despre temeinicia 
înv turii pe care ai primit-o.  
5. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un 
preot cu numele Zaharia din ceata 
preo easc  a lui Abia, iar femeia lui era 
din fiicele lui Aaron i se numea 
Elisabeta.  

1 Paral. 24, 5, 10, 19. Neem. 12, 4, 17.  
6. i erau amândoi drep i înaintea lui 
Dumnezeu, umblând f  prihan  în toate 
poruncile i rânduielile Domnului.  

Fac. 7, 1; 17, 1. 3 Reg. 9, 4. 4 Reg. 20, 3. 2 Paral. 15, 17. 
Iov 1, 1, 8. Ps. 118, 5.  

7. Dar nu aveau nici un copil, deoarece 
Elisabeta era stearp i amândoi erau 
înainta i în zilele lor.  

Fac. 16, 1; 25, 21. 1 Reg. 1, 2.  
8. i pe când Zaharia slujea înaintea lui 
Dumnezeu, în rândul s pt mânii sale,  

1 Paral. 24, 19. 2 Paral. 8, 14; 31, 2.  
9. A ie it la sor i, dup  obiceiul preo iei, 

 t mâieze intrând în templul Domnului.  
Ie . 30, 7. Lev 16, 7. 1 Reg. 2, 28. 1 Paral. 24, 19. 2 Paral. 

29, 1. Evr. 9, 6.  

10. Iar toat  mul imea poporului, în 
ceasul t mâierii, era afar i se ruga.  

Lev 16, 17.  
11. i i s-a ar tat îngerul Domnului, stând 
de-a dreapta altarului t mâierii.  

Ie . 30, 1.  
12. i v zându-l, Zaharia s-a tulburat i 
fric  a c zut peste el.  

Jud. 6, 22; 13, 6, 20. Dan. 10, 7. Luc. 2, 9. Fapt. 10, 3.  
13. Iar îngerul a zis c tre el : Nu te teme, 
Zaharia, pentru c  rug ciunea ta a fost 
ascultat i Elisabeta, femeia ta, î i va 
na te un fiu i-l vei numi Ioan.  

Jud. 6, 23. Luc. 1, 60, 63. Fapt. 10, 31.  
14. i bucurie i veselie vei avea i, de 
na terea lui, mul i se vor bucura.  

Luc. 1, 58. Ioan 5, 35.  
15. C ci va fi mare înaintea Domnului ; 
nu va bea vin, nici alt  b utur  ame itoare 
i înc  din pântecele mamei sale se va 

umple de Duhul Sfânt.  
Num. 6, 3. Jud. 13, 14. Ier. 1, 5. Mat. 11, 9. Luc. 7, 33. 

Gal. 1, 15.  
16.  i  pe  mul i  din  fiii  lui  Israel  îi  va  
întoarce la Domnul Dumnezeul lor.  
17. i va merge înaintea Lui cu duhul i 
puterea lui Ilie, ca s  întoarc  inimile 

rin ilor spre copii i pe cei neascult tori 
la în elepciunea drep ilor, ca s  g teasc  
Domnului un popor preg tit.  
Is. 40, 3. Mal. 3, 1, 24. Mat. 11, 14. Marc. 1, 3; 9, 12. Luc. 

1, 76. Ioan 1, 23.  
18. i a zis Zaharia c tre înger : Dup  ce 
voi cunoa te aceasta ? C ci eu sunt 

trân i femeia mea înaintat  în zilele ei.  
Fac. 17, 17.  

19. i îngerul, r spunzând, i-a zis : Eu 
sunt Gavriil, cel ce st  înaintea lui 
Dumnezeu. i am fost trimis s  gr iesc 

tre tine i s i binevestesc acestea.  
Dan. 8, 16; 9, 21.  

20.  i  iat  vei  fi  mut  i  nu  vei  putea  s  
vorbe ti pân  în ziua când vor fi acestea, 
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pentru c  n-ai crezut în cuvintele mele, 
care se vor împlini la timpul lor.  

Iez. 3, 26. Luc. 1, 64.  
21. i poporul a tepta pe Zaharia i se 
mira c  întârzie în templu.  
22. i ie ind, nu putea s  vorbeasc . i ei 
au în eles c  a v zut vedenie în templu ; 
i el le f cea semne i a r mas mut.  

23. i când s-au împlinit zilele slujirii lui 
la templu, s-a dus la casa sa.  
24. Iar dup  aceste zile, Elisabeta, femeia 
lui, a z mislit i cinci luni s-a t inuit pe 
sine, zicând :  

Sir. 42, 24.  
25. C  a a mi-a f cut mie Domnul în 
zilele în care a socotit s  ridice dintre 
oameni ocara mea.  

1 Reg. 1, 11. Is. 42, 1; 54, 14.  
26. Iar în a asea lun  a fost trimis îngerul 
Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din 
Galileea, al c rei nume era Nazaret,  
27. C tre o fecioar  logodit  cu un b rbat 
care se chema Iosif, din casa lui David ; 
iar numele fecioarei era Maria.  

Mat. 1, 18. Luc. 2, 4.  
28.  i  intrând  îngerul  la  ea,  a  zis  :  
Bucur -te,  ceea  ce  e ti  plin  de  har,  
Domnul este cu tine. Binecuvântat  e ti 
tu între femei.  

Jud. 6, 12. Luc. 1, 42; 11, 27.  
29.  Iar  ea,  v zându-l,  s-a  tulburat  de  
cuvântul lui i cugeta în sine : Ce fel de 
închin ciune poate s  fie aceasta ?  
30. i îngerul i-a zis : Nu te teme, Marie, 

ci ai aflat har la Dumnezeu.  
31. i iat  vei lua în pântece i vei na te 
fiu i vei chema numele lui Iisus.  
Fac. 16, 11. Is. 7, 14; 54, 5. Mat. 1, 21, 23, 25. Luc. 2, 21.  

32. Acesta va fi mare i Fiul Celui 
Preaînalt se va chema i Domnul 
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, 

rintele S u.  
2 Reg. 7, 12. 2 Paral. 17, 14. Ps. 131, 11. Is. 9, 6; 16, 5. 

Ier. 23, 5; 33, 17. Mih. 4, 8. Evr. 1, 8.  
33. i  va împ i peste casa lui Iacov în 
veci i împ ia Lui nu va avea sfâr it.  

2 Reg. 7, 16. 3 Reg. 11, 38-39. 1 Paral. 22, 10. Ps. 44, 7; 
88, 29, 36. Is. 9, 7. Ier. 23, 5. Dan. 2, 44; 3, 33; 6, 27; 7, 

14, 27. Mih. 4, 7. Evr. 1, 8; 12, 28.  
34. i a zis Maria c tre înger : Cum va fi 
aceasta, de vreme ce eu nu tiu de b rbat 
?  
35. i r spunzând, îngerul i-a zis : Duhul 
Sfânt Se va pogorî peste tine i puterea 
Celui Preaînalt te va umbri ; pentru aceea 
i Sfântul care Se va na te din tine, Fiul 

lui Dumnezeu se va chema.  
Jud. 11, 29. Dan. 9, 24. Mat. 1, 20. Ioan 1, 14.  

36. i iat  Elisabeta, rudenia ta, a z mislit 
i ea fiu la b trâne ea ei i aceasta este a 
asea lun  pentru ea, cea numit  stearp .  

Is. 54, 6.  
37. C  la Dumnezeu nimic nu este cu 
neputin .  

Fac. 18, 14. Iov 42, 2. Ier. 32, 17, 27. Zah. 8, 6. Mat. 19, 
26. Marc. 10, 27. Luc. 18, 27. Rom. 4, 21.  

38. i a zis Maria : Iat  roaba Domnului. 
Fie  mie  dup  cuvântul  t u  !  i  îngerul  a  
plecat de la ea.  

2 Reg. 7, 28.  
39. i în acele zile, sculându-se Maria, s-
a dus în grab  în inutul muntos, într-o 
cetate a semin iei lui Iuda.  

Iosua 20, 7; 21, 11.  
40. i a intrat în casa lui Zaharia i a 
salutat pe Elisabeta.  
41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea 
Mariei, pruncul a s ltat în pântecele ei i 
Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,  
42.  i  cu  glas  mare  a  strigat  i  a  zis  :  
Binecuvântat  e ti tu între femei i 
binecuvântat este rodul pântecelui t u.  

Jud. 5, 24. Luc. 1, 28.  
43. i de unde mie aceasta, ca s  vin  la 
mine Maica Domnului meu ?  
44. C  iat , cum veni la urechile mele 
glasul  salut rii  tale,  pruncul  a  s ltat  de  
bucurie în pântecele meu.  
45. i fericit  este aceea care a crezut c  
se  vor  împlini  cele  spuse  ei  de  la  
Domnul.  

Ioan 20, 29.  
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46. i a zis Maria : M re te sufletul meu 
pe Domnul.  

Ie . 15, 2. Ps. 33, 2; 34, 9. Is. 61, 10. Avac. 3, 18.  
47. i s-a bucurat duhul meu de 
Dumnezeu, Mântuitorul meu,  

1 Reg. 2, 1. Ps. 34, 9. Is. 61, 10. Avac. 3, 18.  
48. C  a c utat spre smerenia roabei Sale. 

, iat , de acum m  vor ferici toate 
neamurile.  

Fac. 30, 13. Mal. 3, 11-12. Luc. 11, 27.  
49. C  mi-a f cut mie m rire Cel Puternic 
i sfânt este numele Lui.  

Ps. 70, 20; 110, 2; 125, 3.  
50. i mila Lui în neam i în neam spre 
cei ce se tem de El.  

Ie . 20, 6. Ps. 102, 17.  
51. F cut-a t rie cu bra ul S u, risipit-a 
pe cei mândri în cugetul inimii lor.  

2 Reg. 15, 34. Ps. 32, 10; 76, 14. Is. 51, 9; 52, 10.  
52. Coborât-a pe cei puternici de pe 
tronuri i a în at pe cei smeri i,  

Iov 5, 11. Ps. 112, 6-7; 146, 6. Is. 14, 2-6; 66, 2.  
53. Pe cei fl mânzi i-a umplut de bun i 
i pe cei boga i i-a scos afar  de er i.  

1 Reg. 2, 5. Ps. 21, 29; 33, 11. Mat. 5, 6.  
54. A sprijinit pe Israel, slujitorul S u, ca 

i aduc  aminte de mila Sa,  
Deut. 7, 7. Ps. 97, 3. Is. 30, 18; 41, 8. Ier. 23, 3; 31, 3, 23. 

Luc. 1, 72.  
55. Precum a gr it c tre p rin ii no tri, lui 
Avraam i semin iei lui, în veac.  

Fac. 17, 19; 22, 18. Ps. 131, 11-12. Mih. 7, 25.  
56. i a r mas Maria împreun  cu ea ca la 
trei luni ; i s-a înapoiat la casa sa.  
57. i dup  ce s-a împlinit vremea s  
nasc , Elisabeta a n scut un fiu.  
58. i au auzit vecinii i rudele ei c  
Domnul a m rit mila Sa fa  de ea i se 
bucurau împreun  cu ea.  

Luc. 1, 14.  
59. Iar când a fost în ziua a opta, au venit 

 taie împrejur pruncul i-l numeau 
Zaharia, dup  numele tat lui s u.  

Fac. 17, 12. Lev 12, 3.  
60. i r spunzând, mama lui a zis : Nu ! 
Ci se va chema Ioan.  

Luc. 1, 13.  

61. i au zis c tre ea : Nimeni din rudenia 
ta nu se cheam  cu numele acesta.  
62. i au f cut semn tat lui s u cum ar 
vrea el s  fie numit.  
63. i cerând o t bli , el a scris, zicând : 
Ioan este numele lui. i to i s-au mirat.  

Luc. 1, 13.  
64. i îndat  i s-a deschis gura i limba i 
vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.  

Luc. 1, 20.  
65. i frica i-a cuprins pe to i care 
locuiau împrejurul lor ; i în tot inutul 
muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste 
cuvinte.  
66. i to i care le auzeau le puneau la 
inim , zicând : Ce va fi, oare, acest copil 
? C ci mâna Domnului era cu el.  

3 Reg. 18, 46. Ps. 79, 18. Iez. 3, 22. Fapt. 11, 21.  
67. i Zaharia, tat l lui, s-a umplut de 
Duh Sfânt i a proorocit, zicând :  

Ioil 3, 1. 2 Petr. 1, 21.  
68. Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeul lui Israel, c  a cercetat i a 

cut r scump rare poporului S u ;  
Ps. 40, 13; 71, 18; 110, 9. Mat. 1, 21. Luc. 7, 16.  

69. i ne-a ridicat putere de mântuire în 
casa lui David, slujitorul S u,  

1 Reg. 2, 1. Ps. 74, 11; 88, 16-17; 131, 17. Iez. 29, 21. 
Zah. 12, 8.  

70. Precum a gr it prin gura sfin ilor S i 
prooroci din veac ;  

Ps. 71, 4. Is. 35, 4. Ier. 23, 6; 30, 8-10.  
71. Mântuire de vr jma ii no tri i din 
mâna tuturor celor ce ne ur sc pe noi.  

Ps. 105, 10.  
72. i s  fac  mil  cu p rin ii no tri, ca ei 

i aduc  aminte de leg mântul S u cel 
sfânt ;  

Fac. 17, 7; 22, 16; 26, 3. Lev 26, 42. 2 Reg. 7, 15. Ps. 97, 
3; 110, 5. Ier. 31, 33. Iez. 16, 60. Dan. 9, 9. Evr. 6, 13.  

73. De jur mântul cu care S-a jurat c tre 
Avraam, p rintele nostru,  

1 Paral. 16, 16. Ps. 104, 9. Mih. 7, 20. Evr. 6, 13, 17.  
74. Ca, fiind izb vi i din mâna 
vr jma ilor, s  ne dea nou  f  fric ,  

Rom. 8, 15. Evr. 2, 15; 9, 14.  
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75. S -I slujim în sfin enie i în dreptate, 
înaintea fe ei Sale, în toate zilele vie ii 
noastre.  

1 Petr. 1, 15. Ef. 4, 24. Col. 1, 22.  
76. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui 
Preaînalt te vei chema, c  vei merge 
înaintea fe ei Domnului, ca s  g te ti 

ile Lui,  
Is. 40, 3. Mal. 3, 1; 4, 5. Mat. 3, 3; 11, 10. Luc. 1, 17.  

77. S  dai poporului S u cuno tin a 
mântuirii întru iertarea p catelor lor,  
78. Prin milostivirea milei Dumnezeului 
nostru, cu care ne-a cercetat pe noi 

ritul cel de Sus,  
Ier. 23, 5. Zah. 3, 8; 6, 12. Mal. 3, 20.  

79. Ca s  lumineze pe cei care ed în 
întuneric i în umbra mor ii i s  îndrepte 
picioarele noastre pe calea p cii.  

Is. 9, 1; 43, 8; 49, 9; 60, 1-3. Mat. 4, 16. Fapt. 26, 18.  
80.  Iar  copilul  cre tea  i  se  înt rea  cu  
duhul. i a fost în pustie pân  în ziua 
ar rii lui c tre Israel.  

1 Reg. 2, 21. Mat. 3, 1. Luc. 2, 40.  
CAP. 2 
Na terea lui Hristos. T ierea împrejur 
i aducerea în templu. Simeon i Ana. 

Iisus, la doisprezece ani, vine la 
Ierusalim. 
1. În zilele acelea a ie it porunc  de la 
Cezarul August s  se înscrie toat  lumea.  
2. Aceast  înscriere s-a f cut întâi pe 
când Quirinius ocârmuia Siria.  
3. i se duceau to i s  se înscrie, fiecare 
în cetatea sa.  
4.  i  s-a  suit  i  Iosif  din  Galileea,  din  
cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui 
David care se nume te Betleem, pentru 

 el era din casa i din neamul lui David.  
1 Reg. 16, 1-4. Luc. 1, 27. Ioan 7, 42.  

5. Ca s  se înscrie împreun  cu Maria, 
cea logodit  cu el, care era îns rcinat .  

Mat. 1, 18.  
6. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit 
zilele ca ea s  nasc ,  
7. i a n scut pe Fiul s u, Cel Unul-

scut i L-a înf at i L-a culcat în 

iesle, c ci nu mai era loc de g zduire 
pentru ei.  

Is. 9, 6. Mat. 1, 25; 2, 1. 2 Cor. 8, 9.  
8. i în inutul acela erau p stori, stând pe 
câmp i f când de straj  noaptea 
împrejurul turmei lor.  
9. i iat  îngerul Domnului a st tut lâng  
ei i slava Domnului a str lucit 
împrejurul lor, i ei s-au înfrico at cu 
fric  mare.  

Luc. 1, 11-12.  
10. Dar îngerul le-a zis : Nu v  teme i. 

ci, iat , v  binevestesc vou  bucurie 
mare, care va fi pentru tot poporul.  

Is. 40, 1.  
11. C  vi s-a n scut azi Mântuitor, Care 
este Hristos Domnul, în cetatea lui David.  

Is. 9, 6. Mat. 1, 16-21; 2, 2.  
12.  i  acesta  va  fi  semnul  :  Ve i  g si  un  
prunc înf at, culcat în iesle.  

Jud. 6, 17. Is. 7, 11.  
13. i deodat  s-a v zut, împreun  cu 
îngerul, mul ime de oaste cereasc , 

udând pe Dumnezeu i zicând :  
Fac. 28, 12; 32, 1-2. Ps. 102, 20-21; 148, 1-2. Is. 44, 23; 

49, 13; 57, 19. Mih. 4, 3. Apoc. 5, 11.  
14. Slav  întru cei de sus lui Dumnezeu 
i pe p mânt pace, între oameni 

bun voire !  
Is. 2, 4; 44, 23; 49, 13; 57, 19. Mih. 4, 3. Luc. 1, 79; 19, 

38. Rom. 5, 1. Ef. 1, 12, 17; 2, 17.  
15. Iar dup  ce îngerii au plecat de la ei, 
la cer, p storii vorbeau unii c tre al ii : S  
mergem dar pân  la Betleem, s  vedem 
cuvântul acesta ce s-a f cut i pe care 
Domnul ni l-a f cut cunoscut.  

Ps. 110, 2-3.  
16. i, gr bindu-se, au venit i au aflat pe 
Maria i pe Iosif i pe Prunc, culcat în 
iesle.  

Mat. 2, 11.  
17. i v zându-L, au vestit cuvântul gr it 
lor despre acest Copil.  
18. i to i câ i auzeau se mirau de cele 
spuse lor de c tre p stori.  
19. Iar Maria p stra toate aceste cuvinte, 
punându-le în inima sa.  
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Fac. 37, 11.  
20. i s-au întors p storii, sl vind i 

udând pe Dumnezeu, pentru toate câte 
auziser i v zuser  precum li se spusese.  
21. i când s-au împlinit opt zile, ca s -L 
taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum 
a fost numit de înger, mai înainte de a se 

misli în pântece.  
Fac. 17, 10-12. Lev 12, 3. Mat. 1, 21, 25. Luc. 1, 31.  

22. i când s-au împlinit zilele cur irii 
lor, dup  legea lui Moise, L-au adus pe 
Prunc la Ierusalim, ca s -L pun  înaintea 
Domnului.  

Lev 12, 2-6.  
23. Precum este scris în Legea Domnului, 

 orice întâi-n scut de parte b rb teasc  
 fie închinat Domnului.  
Ie . 13, 2-12; 22, 29; 34, 19. Num. 3, 13; 8, 16; 18, 15.  

24.  i  s  dea  jertf ,  precum  s-a  zis  în  
Legea Domnului, o pereche de turturele 
sau doi pui de porumbel.  

Lev 5, 7; 12, 6-8; 14, 22.  
25. i iat  era un om în Ierusalim, cu 
numele Simeon ; i omul acesta era drept 
i tem tor de Dumnezeu, a teptând 

mângâierea lui Israel, i Duhul Sfânt era 
asupra lui.  

Luc. 2, 38; 24, 21.  
26. i lui i se vestise de c tre Duhul Sfânt 

 nu va vedea moartea pân  ce nu va 
vedea pe Hristosul Domnului.  

Ps. 88, 48. Evr. 11, 5.  
27. i din îndemnul Duhului a venit la 
templu ; i când p rin ii au adus în untru 
pe Pruncul Iisus, ca s  fac  pentru El 
dup  obiceiul Legii,  
28.  El  L-a  primit  în  bra ele  sale  i  a  
binecuvântat pe Dumnezeu i a zis :  
29. Acum sloboze te pe robul T u, dup  
cuvântul T u, în pace,  

Fac. 46, 30. În el. 4, 7. Filip. 1, 23.  
30. C  ochii mei v zur  mântuirea Ta,  
Fac. 49, 18. 1 Reg. 2, 1. Ps. 97, 3. Is. 52, 10. Luc. 3, 6. Tit 

2, 11.  
31. Pe care ai g tit-o înaintea fe ei tuturor 
popoarelor,  

Is. 11, 10.  

32. Lumin  spre descoperirea neamurilor 
i slav  poporului T u Israel.  

Is. 9, 1; 42, 6; 49, 6; 60, 1-3. Mat. 4, 16. Ioan 9, 5. Fapt. 
13, 47; 26, 18.  

33.  Iar  Iosif  i  mama  Lui  se  mirau  de  
ceea ce se vorbea despre Prunc.  
34. i i-a binecuvântat Simeon i a zis 

tre Maria, mama Lui : Iat , Acesta este 
pus spre c derea i spre ridicarea multora 
din Israel i ca un semn care va stârni 
împotriviri.  
Is. 8, 14; 52, 14. Mat. 21, 44. 1 Petr. 2, 7. Rom. 9, 32-33. 2 

Cor. 2, 16.  
35.  i  prin  sufletul  t u  va  trece  sabie,  ca  

 se descopere gândurile din multe 
inimi.  

Ioan 19, 25.  
36. i era i Ana prooroci a, fiica lui 
Fanuel, din semin ia lui A er, ajuns  la 
adânci b trâne e i care tr ise cu b rbatul 
ei apte ani de la fecioria sa.  

Ps. 91, 14.  
37. i ea era v duv , în vârst  de optzeci 
i  patru  de  ani,  i  nu  se  dep rta  de  

templu, slujind noaptea i ziua în post i 
în rug ciuni.  

Ps. 25, 8. 1 Tim. 5, 5.  
38. i venind ea în acel ceas, l uda pe 
Dumnezeu i vorbea despre Prunc tuturor 
celor ce a teptau mântuire în Ierusalim.  

Luc. 2, 25; 24, 21.  
39. Dup  ce au s vâr it toate, s-au întors 
în Galileea, în cetatea lor Nazaret.  
40.  Iar  Copilul  cre tea  i  Se  înt rea  cu  
duhul, umplându-Se de în elepciune i 
harul lui Dumnezeu era asupra Lui.  

1 Reg. 2, 21. Luc. 1, 80; 2, 52.  
41.  i  p rin ii  Lui,  în  fiecare  an,  se  
duceau de s rb toarea Pa tilor, la 
Ierusalim.  

Ie . 23, 15, 17; 34, 25. Deut. 16, 1.  
42. Iar când a fost El de doisprezece ani, 
s-au suit la Ierusalim, dup  obiceiul 

rb torii.  
Deut. 16, 6.  
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43.  i  sfâr indu-se  zilele,  pe  când  se  
întorceau ei, Copilul Iisus a r mas în 
Ierusalim i p rin ii Lui nu tiau.  
44. i socotind c  este în ceata c torilor 
de drum, au venit cale de o zi, c utându-
L printre rude i printre cunoscu i.  
45. i, neg sindu-L, s-au întors la 
Ierusalim, c utându-L.  
46. Iar dup  trei zile L-au aflat în templu, 
ezând în mijlocul înv torilor, 

ascultându-i i întrebându-i.  
Is. 53, 2.  

47. i to i care Îl auzeau se minunau de 
priceperea i de r spunsurile Lui.  
3 Reg. 10, 18. Mat. 7, 28. Marc. 1, 22. Luc. 4, 22, 32. Ioan 

7, 15.  
48. i v zându-L, r maser  uimi i, iar 
mama Lui a zis c tre El : Fiule, de ce ne-
ai f cut nou  a a ? Iat , tat l T u i eu 
Te-am c utat îngrijora i.  
49. i El a zis c tre ei : De ce era s  M  

uta i ? Oare, nu tia i c  în cele ale 
Tat lui Meu trebuie s  fiu ?  

Mal. 3, 1.  
50. Dar ei n-au în eles cuvântul pe care l-
a spus lor.  

Luc. 9, 45; 18, 34.  
51. i a coborât cu ei i a venit în Nazaret 
i le era supus. Iar mama Lui p stra în 

inima ei toate aceste cuvinte.  
Fac. 37, 11.  

52. i Iisus sporea cu în elepciunea i cu 
vârsta i cu harul la Dumnezeu i la 
oameni.  

1 Reg. 2, 21, 26. Luc. 1, 80; 2, 40.  
CAP. 3 
Predica lui Ioan Botez torul. M rturia 
lui despre Hristos. Botezul i spi a 
neamului lui Iisus. 
1. În al cincisprezecelea an al domniei 
Cezarului Tiberiu, pe când Pon iu Pilat 
era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al 
Galileii, Filip, fratele s u, tetrarh al 
Itureii i al inutului Trahonitidei, iar 
Lisanias, tetrarh al Abilenei,  

2. În zilele arhiereilor Anna i Caiafa, a 
fost cuvântul lui Dumnezeu c tre Ioan, 
fiul lui Zaharia, în pustie.  

Ioan 1, 6.  
3.  i  a  venit  el  în  toat  împrejurimea  
Iordanului, propov duind botezul 
poc in ei, spre iertarea p catelor.  

Mat. 3, 1-2. Marc. 1, 4.  
4. Precum este scris în cartea cuvintelor 
lui Isaia proorocul : «Este glasul celui ce 
strig  în pustie : G ti i calea Domnului, 
drepte face i c rile Lui.  

Ps. 97, 3. Is. 40, 3-5. Mat. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 2, 30. 
Ioan 1, 23. Tit 2, 11.  

5. Orice vale se va umple i orice munte 
i orice deal se va pleca ; c ile cele 

strâmbe se vor face drepte i cele 
col uroase, drumuri netede.  

Ps. 97, 3. Is. 40, 3-5. Mat. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 2, 30. 
Ioan 1, 23. Tit 2, 11.  

6. i toat  f ptura va vedea mântuirea lui 
Dumnezeu».  

Ps. 97, 3. Is. 40, 3-5. Mat. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 2, 30. 
Ioan 1, 23. Tit 2, 11.  

7. Deci zicea Ioan mul imilor care veneau 
 se boteze de el : Pui de vipere, cine v-a 

ar tat s  fugi i de mânia ce va s  fie ?  
Mat. 3, 7-10, 19; 8, 11. Ioan 8, 39; 15, 6.  

8. Face i, dar, roade vrednice de poc in  
i nu începe i a zice în voi în iv  : Avem 

tat  pe Avraam, c ci v  spun c  
Dumnezeu poate i din pietrele acestea s  
ridice fii lui Avraam.  

Mat. 3, 7-10, 19; 8, 11. Ioan 8, 39; 15, 6.  
9. Acum securea st  la r cina pomilor ; 
deci orice pom care nu face road  bun  se 
taie i se arunc  în foc.  

Mat. 3, 7-10, 19; 8, 11. Ioan 8, 39; 15, 6.  
10. i mul imile îl întrebau, zicând : Ce 

 facem deci ?  
.  

11. R spunzând, Ioan le zicea : Cel ce are 
dou  haine s  dea celui ce nu are i cel ce 
are bucate s  fac  asemenea.  
Luc. 11, 41. Iac. 2, 15-16. 1 Ioan 3, 17; 4, 20. 2 Cor. 8, 14.  
12.  i  au  venit  i  vame ii  s  se  boteze  i  
i-au spus : Înv torule, noi ce s  facem ?  

Mat. 21, 31-32. Luc. 7, 29.  
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13. El le-a r spuns : Nu face i nimic mai 
mult peste ce v  este rânduit.  
14.  i  îl  întrebau  i  osta ii,  zicând  :  Dar  
noi ce s  facem ? i le-a zis : S  nu 
asupri i pe nimeni, nici s  învinui i pe 
nedrept,  i  s  fi i  mul umi i  cu  solda  
voastr .  

Ie . 23, 1. Lev 9, 11.  
15. Iar poporul fiind în a teptare i 
întrebându-se to i despre Ioan în cugetele 
lor : Nu cumva el este Hristosul ?  

Ioan 1, 20.  
16. A r spuns Ioan tuturor, zicând : Eu v  
botez cu ap , dar vine Cel ce este mai 
tare decât mine, C ruia nu sunt vrednic 

-I dezleg cureaua înc mintelor. El v  
va boteza cu Duh Sfânt i cu foc,  

Mat. 3, 11. Marc. 1, 7-8. Ioan 1, 15, 26. Fapt. 1, 5; 2, 3.  
17. A C rui lopat  este în mâna Lui, ca s  
cure e aria i s  adune grâul în jitni a Sa, 
iar pleava o va arde cu foc nestins.  

Mih. 4, 12. Mat. 3, 12; 13, 30.  
18. Înc i alte multe îndemnând, 
propov duia poporului vestea cea bun .  
19. Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el 
pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele 

u, i pentru toate relele pe care le-a 
cut Irod,  

Mat. 14, 3. Marc. 6, 17.  
20. A ad ugat la toate i aceasta, încât a 
închis pe Ioan în temni .  

Mat. 4, 12.  
21. i dup  ce s-a botezat tot poporul, 
botezându-Se i Iisus i rugându-Se, s-a 
deschis cerul,  

Mat. 3, 13, 16. Marc. 1, 10. Ioan 1, 32.  
22.  i  S-a  coborât  Duhul  Sfânt  peste  El,  
în chip trupesc, ca un porumbel, i s-a 

cut glas din cer : Tu e ti Fiul Meu cel 
iubit, întru Tine am binevoit.  
Ps. 2, 6. Mat. 3, 17; 17, 5. Marc. 1, 11. Luc. 9, 35. Ioan 1, 

32.  
23. i Iisus Însu i era ca de treizeci de ani 
când a început (s  propov duiasc ), fiind, 
precum se socotea, fiu al lui Iosif, care 
era fiul lui Eli,  

Mat. 13, 55. Marc. 6, 3. Luc. 4, 22. Ioan 6, 42.  

24. Fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui 
Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,  
25. Fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui 
Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,  
26. Fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui 
Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,  
27. Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui 
Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,  
28. Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui 
Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,  
29. Fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui 
Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,  
30. Fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui 
Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,  
31. Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui 
Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,  

2 Reg. 5, 14. Zah. 12, 13.  
32. Fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui 
Booz, fiul lui Sala, fiul lui Naason,  

Is. 11, 1.  
33. Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul 
lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul 
lui Iuda.  
34. Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui 
Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,  

Fac. 11, 24-26.  
35. Fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui 
Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,  

Fac. 11, 20-22.  
36. Fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul 
lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,  

Fac. 5, 28-29; 6, 10; 11, 10.  
37. Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul 
Iaret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam,  

Fac. 5, 12.  
38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui 
Adam, fiul lui Dumnezeu.  

Fac. 5, 3.  
CAP. 4 
Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus 
începe s  predice în Capernaum i în 
Nazaret, vindec  pe soacra lui Petru i 
pe al ii. 
1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a 
întors de la Iordan i a fost dus de Duhul 
în pustie,  
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Jud. 13, 25. Mat. 4, 1. Marc. 1, 12.  
2. Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit 
de diavolul. i în aceste zile nu a mâncat 
nimic ; i, sfâr indu-se ele, a fl mânzit.  

Ie . 34, 28. 3 Reg. 18, 12; 19, 8. Mat. 4, 2. Marc. 1, 13.  
3. i I-a spus diavolul : Dac  e ti Fiul lui 
Dumnezeu, zi acestei pietre s  se fac  
pâine.  

Mat. 4, 3.  
4.  i  a  r spuns  Iisus  c tre  el  :  Scris  este  

 nu numai cu pâine va tr i omul, ci cu 
orice cuvânt al lui Dumnezeu.  

Deut. 8, 3. În el. 16, 26. Mat. 4, 4.  
5. i suindu-L diavolul pe un munte înalt, 
I-a ar tat într-o clip  toate împ iile 
lumii.  

Iez. 4, 2. Mat. 4, 8.  
6. i I-a zis diavolul : ie î i voi da toat  
st pânirea aceasta i str lucirea lor, c ci 
mi-a fost dat  mie i eu o dau cui voiesc ;  

Mat. 4, 9.  
7. Deci dac  Tu Te vei închina înaintea 
mea, toat  va fi a Ta.  

Mat. 4, 9.  
8. i r spunzând, Iisus i-a zis : Mergi 
înapoia Mea, satano, c ci scris este : 
«Domnului Dumnezeului t u s  te închini 
i numai Lui Unuia s -I sluje ti».  

Deut. 6, 13; 10, 20. Iosua 24, 14. Mat. 4, 10.  
9. i L-a dus în Ierusalim i L-a a ezat pe 
aripa templului i I-a zis : Dac  e ti Fiul 
lui Dumnezeu, arunc -Te de aici jos ;  

Iez. 8, 3. Mat. 4, 5.  
10.  C ci  scris  este  :  «C  îngerilor  S i  va  
porunci pentru Tine, ca s  Te p zeasc » ;  

Ps. 70, 3; 90, 11-12. Mat. 4, 6.  
11. i te vor ridica pe mâini, ca nu cumva 

 love ti de piatr  piciorul T u.  
12. i r spunzând, Iisus i-a zis : S-a spus 
: «S  nu ispite ti pe Domnul Dumnezeul 

u».  
Deut. 6, 16. Mat. 4, 7.  

13. i diavolul, sfâr ind toat  ispita, s-a 
îndep rtat de la El, pân  la o vreme.  
14. i S-a întors Iisus în puterea Duhului 
în Galileea i a ie it vestea despre El în 
toat  împrejurimea.  

Mat. 4, 12, 23. Marc. 1, 14. Ioan 4, 43.  
15. i înv a în sinagogile lor, sl vit fiind 
de to i.  
16. i a venit în Nazaret, unde fusese 
crescut, i, dup  obiceiul S u, a intrat în 
ziua sâmbetei în sinagog i S-a sculat s  
citeasc .  

Mat. 4, 13; 13, 54. Marc. 6, 1.  
17. i I s-a dat cartea proorocului Isaia. 

i, deschizând El cartea, a g sit locul 
unde era scris :  
18. «Duhul Domnului este peste Mine, 
pentru care M-a uns s  binevestesc 

racilor ; M-a trimis s  vindec pe cei 
zdrobi i cu inima ; s  propov duiesc 
robilor dezrobirea i celor orbi vederea ; 

 slobozesc pe cei ap sa i,  
Lev 25, 41. Is. 42, 7; 61, 1. Zah. 4, 6. Luc. 7, 22. Fapt. 10, 

38.  
19. i s  vestesc anul pl cut Domnului».  

Is. 61, 2. 2 Cor. 6, 2.  
20. i închizând cartea i dând-o 
slujitorului, a ezut, iar ochii tuturor erau 

inti i asupra Lui.  
21. i El a început a zice c tre ei : Ast zi 
s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile 
voastre.  
22.  i  to i  Îl  încuviin au  i  se  mirau  de  
cuvintele harului care ie eau din gura Lui 
i ziceau : Nu este, oare, Acesta fiul lui 

Iosif ?  
Ps. 44, 2-3. Cânt. 5, 16. Mat. 13, 54. Marc. 6, 1, 3. Luc. 2, 

47; 3, 23. Ioan 6, 42; 7, 27.  
23. i El le-a zis : Cu adev rat Îmi ve i 
spune aceast  pild  : Doctore, vindec -te 
pe  tine  însu i  !  Câte  am  auzit  c  s-au  

cut în Capernaum, f i aici în patria 
Ta.  

Sir. 18, 20.  
24. i le-a zis : Adev rat zic vou  c  nici 
un prooroc nu este bine primit în patria 
sa.  

Mat. 13, 57. Marc. 6, 4. Ioan 4, 44.  
25. i adev rat v  spun c  multe v duve 
erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a 
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închis cerul trei ani i ase luni, încât a 
fost foamete mare peste tot p mântul.  

3 Reg. 17, 9. Iac. 5, 17.  
26. i la nici una dintre ele n-a fost trimis 
Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o 
femeie v duv .  

3 Reg. 17, 10.  
27. i mul i lepro i erau în Israel în zilele 
proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei 
nu s-a cur at, decât Neeman Sirianul.  

4 Reg. 5, 14.  
28. i to i, în sinagog , auzind acestea, s-
au umplut de mânie.  
29. i sculându-se, L-au scos afar  din 
cetate i L-au dus pe sprânceana 
muntelui, pe care era zidit  cetatea lor, ca 

-L arunce în pr pastie ;  
30. Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a 
dus.  
31. i S-a coborât la Capernaum, cetate a 
Galileii, i îi înv a sâmb ta.  

Mat. 4, 13. Marc. 1, 21.  
32. i erau uimi i de înv tura Lui, c ci 
cuvântul Lui era cu putere.  

Mat. 7, 28-29. Marc. 1, 22. Luc. 2, 47. Ioan 7, 46. Tit 2, 
15.  

33. Iar în sinagog  era un om, având duh 
de demon necurat, i a strigat cu glas tare 
:  

Marc. 1, 23-24.  
34. Las  ! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene 
?  Ai  venit  ca  s  ne  pierzi  ?  Te  tim  cine  

ti : Sfântul lui Dumnezeu.  
Marc. 1, 23-24.  

35. i l-a certat Iisus, zicând : Taci i ie i 
din el. Iar demonul, aruncându-l în 
mijlocul sinagogii, a ie it din el, cu nimic 

mându-l.  
36. i fric  li s-a f cut tuturor i spuneau 
unii c tre al ii, zicând : Ce este acest 
cuvânt ? C  porunce te duhurilor 
necurate, cu st pânire i cu putere, i ele 
ies.  
37. i a ie it vestea despre El în tot locul 
din împrejurimi.  

38. i sculându-Se din sinagog , a intrat 
în  casa  lui  Simon.  Iar  soacra  lui  Simon  
era prins  de friguri rele i L-au rugat 
pentru ea.  

Mat. 8, 14. Marc. 1, 29.  
39. i El, plecându-Se asupra ei, a certat 
frigurile i frigurile au l sat-o. Iar ea, 
îndat  sculându-se, le slujea ;  

Mat. 8, 15.  
40. Dar apunând soarele, to i câ i aveau 
bolnavi de felurite boli îi aduceau la El ; 
iar El, punându- i mâinile pe fiecare 
dintre ei, îi f cea s to i.  

Mat. 8, 16. Marc. 1, 32.  
41. Din mul i ie eau i demoni, care 
strigau i ziceau : Tu e ti Fiul lui 
Dumnezeu. Dar El, certându-i, nu-i l sa 

 vorbeasc  acestea, c tiau c  El este 
Hristosul.  

Mat. 8, 29. Marc. 1, 34; 3, 11-12.  
42. Iar f cându-se ziu , a ie it i S-a dus 
într-un loc pustiu ; i mul imile Îl c utau 
i au venit pân  la El, i-L ineau ca s  nu 

plece de la ei.  
Marc. 1, 35.  

43.  i  El  a  zis  c tre  ei  :  Trebuie  s  
binevestesc împ ia lui Dumnezeu i 
altor cet i, fiindc  pentru aceasta am fost 
trimis.  

Marc. 1, 38.  
44. i propov duia în sinagogile Galileii.  

Marc. 1, 39.  
CAP. 5 
Pescuirea minunat . Vindecarea unui 
lepros i a unui sl nog. Chemarea 
lui Levi. Despre post. 
1. Pe când mul imea Îl îmbulzea, ca s  
asculte cuvântul lui Dumnezeu, i El 
edea lâng  lacul Ghenizaret,  

Num. 34, 11. Iosua 11, 2. Mat. 4, 18. Marc. 1, 16.  
2. A v zut dou  cor bii oprite lâng rm, 
iar pescarii, coborând din ele, sp lau 
mrejele.  

Mat. 4, 18.  
3. i urcându-Se într-una din cor bii care 
era a lui Simon, l-a rugat s-o dep rteze 
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pu in de la uscat. i ezând în corabie, 
înv a, din ea, mul imile.  
4. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui 
Simon : Mân  la adânc, i l sa i în jos 
mrejele voastre, ca s  pescui i.  

Ioan 21, 6.  
5. i, r spunzând, Simon a zis : 
Înv torule, toat  noaptea ne-am trudit i 
nimic nu am prins, dar, dup  cuvântul 

u, voi arunca mrejele.  
6. i f când ei aceasta, au prins mul ime 
mare de pe te, c  li se rupeau mrejele.  
7. i au f cut semn celor care erau în 
cealalt  corabie, s  vin  s  le ajute. i au 
venit i au umplut amândou  cor biile, 
încât erau gata s  se afunde,  
8. Iar Simon Petru, v zând aceasta, a 

zut la genunchii lui Iisus, zicând : Ie i 
de la mine, Doamne, c  sunt om p tos.  

2 Reg. 6, 9. 3 Reg. 17, 18. Iov 42, 5.  
9. C ci spaima îl cuprinsese pe el i pe 
to i cei ce erau cu el, pentru pescuitul 
pe tilor pe care îi prinseser .  
10. Tot a a i pe Iacov i pe Ioan, fiii lui 
Zevedeu, care erau împreun  cu Simon. 

i  a  zis  Iisus  c tre  Simon  :  Nu  te  teme  ;  
de acum înainte vei fi pescar de oameni.  

Mat. 4, 19. Marc. 1, 17.  
11. i tr gând cor biile la rm, au l sat 
totul i au mers dup  El.  

Mat. 4, 20; 19, 27. Marc. 1, 18; 10, 28. Luc. 18, 28.  
12. i pe când erau într-una din cet i, 
iat  un om plin de lepr  ; v zând pe Iisus, 
a c zut cu fa a la p mânt i I s-a rugat 
zicând : Doamne, dac  voie ti, po i s  m  
cur ti.  

Mat. 8, 2. Marc. 1, 40.  
13. i întinzând El mâna, S-a atins de 
lepros, zicând : Voiesc, fii cur at ! i 
îndat  s-a dus lepra de pe el.  

Mat. 8, 3. Marc. 1, 41.  
14. Iar Iisus i-a poruncit s  nu spun  
nim nui, ci, mergând, arat -te preotului 
i, pentru cur irea ta, du jertfa, precum a 

orânduit Moise, spre m rturie lor.  

Lev 12, 2-5; 14, 3-4. Mat. 8, 4; 12, 16. Marc. 1, 43-44; 5, 
43. Luc. 8, 56; 17, 14.  

15. Dar i mai mult str tea vorba 
despre El i mul imi multe se adunau, ca 

 asculte i s  se vindece de bolile lor.  
Mat. 4, 25. Marc. 1, 45; 3, 7. Luc. 6, 17. Ioan 6, 2.  

16. Iar El Se retr gea în locuri pustii i Se 
ruga.  

Mat. 14, 23. Marc. 1, 35; 6, 46. Luc. 4, 42.  
17. i într-una din zile Iisus înv a i de 
fa edeau farisei i înv tori ai Legii, 
veni i din toate satele Galileii, din Iudeea 
i  din  Ierusalim.  i  puterea  Domnului  se  

ar ta în t duiri.  
18. i iat  ni te b rba i aduceau pe pat un 
om care era sl nog i c utau s -l duc  
în untru i s -l pun  înaintea Lui ;  

Mat. 9, 2. Marc. 2, 3.  
19. Dar neg sind pe unde s -l duc , din 
pricina mul imii, s-au suit pe acoperi i, 
printre c mizi, l-au l sat cu patul în 
mijloc, înaintea lui Iisus.  
20. i v zând credin a lor, El le-a zis : 
Omule, iertate î i sunt p catele tale.  

Luc. 7, 48.  
21. Iar fariseii i c rturarii au început s  
cârteasc , zicând : Cine este Acesta care 
gr ie te hule ? Cine poate s  ierte 

catele decât unul Dumnezeu ?  
Is. 43, 25; 44, 22. Mat. 9, 3. Marc. 2, 6-7. Luc. 7, 49.  

22. Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, 
spunzând a zis c tre ei : Ce cugeta i în 

inimile voastre ?  
Ps. 139, 2. Mat. 9, 4. Marc. 2, 8. Luc. 6, 8. Ioan 2, 24.  

23. Ce este mai u or ? A zice : Iertate 
sunt p catele tale, sau a zice : Scoal i 
umbl  ?  

Mat. 9, 5-9. Marc. 2, 9-14. Ioan 5, 8.  
24. Iar ca s ti i c  Fiul Omului are pe 

mânt putere s  ierte p catele, a zis 
sl nogului : ie î i zic : Scoal -te, ia 
patul t u i mergi la casa ta.  

Mat. 9, 5-9. Marc. 2, 9-14. Ioan 5, 8.  
25. i îndat , ridicându-se înaintea lor, 
luând patul pe care z cuse, s-a dus la casa 
sa, sl vind pe Dumnezeu.  

Mat. 9, 5-9. Marc. 2, 9-14. Ioan 5, 8.  
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26. i uimire i-a cuprins pe to i i sl veau 
pe Dumnezeu i, plini de fric , ziceau : 
Am v zut ast zi lucruri minunate.  

Mat. 9, 5-9. Marc. 2, 9-14. Ioan 5, 8.  
27. i dup  aceasta a ie it i a v zut un 
vame , cu numele Levi, care edea la 
vam , i i-a zis : Vino dup  Mine.  

Mat. 9, 5-9. Marc. 2, 9-14. Ioan 5, 8.  
28. i, l sând toate, el s-a sculat i a mers 
dup  El.  
29. i I-a f cut Levi un osp  mare în 
casa sa. i era mul ime mult  de vame i 
i de al ii care edeau cu ei la mas .  

Mat. 9, 10. Marc. 2, 15. Luc. 15, 1.  
30. Dar fariseii i c rturarii lor murmurau 

tre ucenicii Lui, zicând : De ce mânca i 
i be i împreun  cu vame ii i cu 

to ii ?  
Mat. 9, 11-12. Marc. 2, 16-17.  

31. i Iisus, r spunzând, a zis c tre ei : 
N-au trebuin  de doctor cei s to i, ci 
cei bolnavi.  

Mat. 9, 11-12. Marc. 2, 16-17.  
32. N-am venit s  chem pe drep i, ci pe 

to i la poc in .  
1 Reg. 15, 22. Os. 6, 6. Mih. 6, 6-8. Mat. 9, 13. Marc. 2, 

17. Luc. 15, 17.  
33. Iar ei au zis c tre El : Ucenicii lui 
Ioan postesc adesea i fac rug ciuni, de 
asemenea i ai fariseilor, iar ai T i 

nânc i beau.  
Is. 58, 3. Mat. 9, 14. Marc. 2, 18. Luc. 18, 12.  

34. Iar Iisus a zis c tre ei : Pute i, oare, s  
face i pe fiii nun ii s  posteasc , cât timp 
Mirele este cu ei ?  

Is. 62, 5. Mat. 9, 15. Marc. 2, 19.  
35. Dar vor veni zile când Mirele se va 
lua de la ei ; atunci vor posti în acele zile.  

Mat. 9, 15-17. Marc. 2, 20-22.  
36. Le-a spus lor i o pild  : Nimeni, 
rupând petic de la hain  nou , nu-l pune 
la hain  veche, altfel rupe haina cea nou , 
iar peticul luat din ea nu se potrive te la 
cea veche.  

Mat. 9, 15-17. Marc. 2, 20-22.  
37. i nimeni nu pune vin nou în 
burdufuri vechi, altfel vinul nou va 

sparge burdufurile ; i se vars i vinul i 
se stric i burdufurile.  

Mat. 9, 15-17. Marc. 2, 20-22.  
38. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri 
noi i împreun  se vor p stra.  

Mat. 9, 15-17. Marc. 2, 20-22.  
39. i nimeni, bând vin vechi, nu voie te 
de cel nou, c ci zice : E mai bun cel 
vechi.  

Sir. 9, 13.  
CAP. 6 
Ucenicii smulg spice sâmb ta. 
Vindecarea unui om cu mâna uscat , 
sâmb ta. Alegerea celor doisprezece 
apostoli. Predica de pe munte. 
1. Într-o sâmb , a doua dup  Pa ti, Iisus 
mergea prin sem turi i ucenicii Lui 
smulgeau spice, le frecau cu mâinile i 
mâncau.  

Deut. 16, 9; 23, 24-25. Mat. 12, 1. Marc. 2, 23.  
2.  Dar  unii  dintre  farisei  au  zis  :  De  ce  
face i ce nu se cade a face sâmb ta ?  

Ie . 20, 10; 23, 12. Mat. 12, 2. Marc. 2, 25. Ioan 5, 10.  
3. i Iisus, r spunzând, a zis c tre ei : 
Oare n-a i citit ce a f cut David, când a 
fl mânzit el i cei ce erau cu el ?  

1 Reg. 21, 1-5. Mat. 12, 3-4. Marc. 2, 25.  
4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu i a 
luat pâinile punerii înainte i a mâncat i 
a dat i înso itorilor s i, din ele, pe care 
nu se cuvine s  le m nânce decât numai 
preo ii ?  
Ie . 29, 32. Lev 8, 31; 24, 5, 8-9. 1 Reg. 21, 6. Mat. 12, 4. 

Marc. 2, 26.  
5. i  le zicea :  Fiul Omului este Domn i 
al sâmbetei.  

Mat. 12, 8. Marc. 2, 28.  
6.  Iar  în  alt  sâmb ,  a  intrat  El  în  
sinagog i înv a. i era acolo un om a 

rui mân  dreapt  era uscat .  
Mat. 12, 9-10. Marc. 3, 1. Ioan 9, 16.  

7. Dar c rturarii i fariseii Îl pândeau de-l 
va vindeca sâmb ta, ca s -I g seasc  
vin .  

Mat. 12, 10. Luc. 13, 14.  



pag. 1259/1780 

8.  Îns  El  tia  gândurile  lor  i  a  zis  
omului care avea mâna uscat  : Scoal -te 
i stai la mijloc. El s-a sculat i a stat.  

9. Atunci Iisus a zis c tre ei : V  întreb 
pe voi, ce se cade sâmb ta : a face bine 
sau a face r u ? A sc pa un suflet sau a-l 
pierde ?  
10. i privind împrejur pe to i ace tia, i-a 
zis : Întinde mâna ta. Iar el a f cut a a i 
mâna lui s-a f cut s toas , ca i 
cealalt .  

Mat. 12, 13. Marc. 3, 5.  
11. Ei îns  s-au umplut de mânie i 
vorbeau unii cu al ii ce s  fac  cu Iisus.  

Mat. 12, 14.  
12. i în zilele acelea, Iisus a ie it la 
munte ca s  Se roage i a petrecut 
noaptea în rug ciune c tre Dumnezeu.  

Mat. 14, 23. Marc. 6, 46.  
13. i când s-a f cut ziu , a chemat la 
Sine pe ucenicii S i i a ales dintre ei 
doisprezece, pe care i-a numit Apostoli.  

Mat. 10, 1. Marc. 3, 13-14; 6, 7. Luc. 9, 1.  
14.  Pe  Simon,  c ruia  i-a  zis  Petru,  i  pe  
Andrei, fratele lui, i pe Iacov, i pe Ioan, 
i pe Filip, i pe Vartolomeu,  

Mat. 10, 3-4. Marc. 3, 18-19. Iuda 1, 1.  
15.  i  pe  Matei,  i  pe  Toma,  i  pe  Iacov 
al lui Alfeu i pe Simon numit Zilotul,  

Mat. 10, 3-4. Marc. 3, 18-19. Iuda 1, 1.  
16. i pe Iuda al lui Iacov i pe Iuda 
Iscarioteanul, care s-a f cut tr tor.  

Mat. 10, 3-4. Marc. 3, 18-19. Iuda 1, 1.  
17. i coborând împreun  cu ei, a stat în 
loc es, El i mul ime mult  de ucenici ai 

i i mul ime mare de popor din toat  
Iudeea, din Ierusalim i de pe rmul 
Tirului i al Sidonului, care veniser  ca 

-L asculte i s  se vindece de bolile lor.  
3 Reg. 4, 34. Mat. 4, 25; 14, 35-36. Marc. 3, 7-8; 5, 30; 6, 

55. Luc. 8, 45-46.  
18. i cei chinui i de duhuri necurate se 
vindecau.  
3 Reg. 4, 34. Mat. 4, 25; 14, 35-36. Marc. 3, 7-8; 5, 30; 6, 

55. Luc. 8, 45-46.  

19. i toat  mul imea c uta s  se ating  
de El c  putere ie ea din El i-i vindeca 
pe to i.  
3 Reg. 4, 34. Mat. 4, 25; 14, 35-36. Marc. 3, 7-8; 5, 30; 6, 

55. Luc. 8, 45-46.  
20. i El, ridicându- i ochii spre ucenicii 

i, zicea : Ferici i voi cei s raci, c  a 
voastr  este împ ia lui Dumnezeu.  

Ps. 50, 18. Is. 57, 15. Mat. 5, 3. Iac. 2, 5.  
21. Ferici i voi care fl mânzi i acum, c  

 ve i s tura. Ferici i cei ce plânge i 
acum, c  ve i râde.  

Ps. 125, 6. Is. 55, 1; 61, 2; 65, 13; 66, 10. Mat. 5, 4. Luc. 
1, 53. Apoc. 7, 16; 21, 4.  

22. Ferici i ve i fi când oamenii v  vor urî 
pe voi i v  vor izgoni dintre ei, i v  vor 
batjocori i vor lep da numele voastre ca 

u din pricina Fiului Omului.  
Mat. 5, 11-12. Ioan 16, 2. 1 Petr. 2, 19.  

23. Bucura i-v  în ziua aceea i v  
veseli i, c , iat , plata voastr  mult  este 
în cer ; pentru c  tot a a f ceau 
proorocilor p rin ii lor.  

2 Paral. 36, 16. Neem. 9, 26. Is. 35, 10. Mat. 5, 12.  
24. Dar vai vou  boga ilor, c  v  lua i pe 

mânt mângâierea voastr .  
Sir. 31, 8. Mat. 19, 24. Luc. 12, 21; 16, 25. Iac. 5, 1.  

25. Vai vou  celor ce sunte i s tui acum, 
 ve i fl mânzi. Vai vou  celor ce ast zi 

râde i, c  ve i plânge i v  ve i tângui.  
Pild. 14, 13. Is. 5, 11; 65, 13. Iac. 4, 9; 5, 1, 5.  

26. Vai vou  când to i oamenii v  vor 
vorbi de bine. C ci tot a a f ceau 
proorocilor mincino i p rin ii lor.  

Is. 30, 10. Ioan 7, 7.  
27. Iar vou  celor ce asculta i v  spun : 
Iubi i pe vr jma ii vo tri, face i bine 
celor ce v  ur sc pe voi ;  

Ie . 23, 4. Pild. 25, 21-22. Mat. 5, 44.  
28. Binecuvânta i pe cei ce v  blestem , 
ruga i-v  pentru cei ce v  fac necazuri.  

Luc. 23, 34. Fapt. 7, 60. Rom. 12, 14, 19.  
29. Celui ce te love te peste obraz, 
întoarce-i i pe cel lalt ; pe cel ce- i ia 
haina, nu-l împiedica s i ia i c ma a ;  

Pild. 20, 22. Is. 50, 6. Sir. 4, 5. Mat. 5, 39-40. Rom. 12, 
17. 1 Cor. 6, 7.  
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30. Oricui î i cere, d -i ; i de la cel care 
ia lucrurile tale, nu cere înapoi.  

Deut. 15, 7-11. Pild. 21, 26. Mat. 5, 42. Luc. 6, 34.  
31. i precum voi i s  v  fac  vou  
oamenii, face i-le i voi asemenea ;  
Lev 19, 18. Tob. 4, 15. Mat. 7, 12. Rom. 13, 8, 10. Gal. 5, 

14.  
32. i dac  iubi i pe cei ce v  iubesc, ce 

splat  pute i avea ? C ci i p to ii 
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.  

Mat. 5, 46.  
33. i dac  face i bine celor ce v  fac 
vou  bine, ce mul umire pute i avea ? C  
i p to ii acela i lucru fac.  

34. i dac  da i împrumut celor de la care 
jdui i s  lua i înapoi, ce mul umire 

pute i avea ? C i p to ii dau cu 
împrumut p to ilor, ca s  primeasc  
înapoi întocmai.  

Deut. 15, 7-8. Is. 58, 4. Mat. 5, 42-45.  
35. Ci iubi i pe vr jma ii vo tri i face i 
bine i da i cu împrumut, f  s  

jdui i  nimic  în  schimb,  i  r splata  
voastr  va fi mult i ve i fi fiii Celui 
Preaînalt,  c  El  este  bun  cu  cei  
nemul umitori i r i.  

Deut. 15, 7-8. Is. 58, 4. Mat. 5, 42-45.  
36. Fi i milostivi, precum i Tat l vostru 
este milostiv.  

Ie . 34, 6. Lev 11, 44. Ps. 102, 8-13. Mat. 5, 48. Ef. 5, 1.  
37. Nu judeca i i nu ve i fi judeca i ; nu 
osândi i i nu ve i fi osândi i ; ierta i i 
ve i fi ierta i.  

Mat. 6, 14; 7, 1-2. Iac. 4, 11. Rom. 2, 1. 1 Cor. 4, 5.  
38. Da i i se va da. Turna-vor în sânul 
vostru o m sur  bun , îndesat , cl tinat  
i cu vârf, c ci cu ce m sur  ve i m sura, 

cu aceea i vi se va m sura.  
Ps. 78, 12. Pild. 19, 17. Eccl. 11, 1. Sir. 14, 16. Mat. 7, 2. 

Marc. 4, 24.  
39. i le-a spus i pild  : Poate orb pe orb 

 c uzeasc  ? Nu vor c dea amândoi 
în groap  ?  

Is. 9, 15; 42, 19; 56, 11. Mat. 5, 14. Rom. 2, 19.  
40. Nu este ucenic mai presus decât 
înv torul s u ; dar orice ucenic 
des vâr it va fi ca înv torul s u.  

Mat. 7, 3; 10, 24. Ioan 13, 16; 15, 20.  
41. De ce vezi paiul din ochiul fratelui 

u, iar bârna din ochiul t u nu o iei în 
seam  ?  

Mat. 7, 3; 10, 24. Ioan 13, 16; 15, 20.  
42. Sau cum po i s  zici fratelui t u : 
Frate, las  s  scot paiul din ochiul t u, 
nev zând bârna care este în ochiul t u ? 

arnice, scoate mai întâi bârna din 
ochiul t u i atunci vei vedea s  sco i 
paiul din ochiul fratelui t u.  

Pild. 18, 17. Mat. 7, 4-5.  
43.  C ci  nu  este  pom  bun  care  s  fac  
roade rele i, iar i, nici pom r u care s  
fac  roade bune.  

Is. 32, 8. Sir. 18, 20. Mat. 7, 16-20; 12, 33-35. Iac. 3, 12.  
44. C ci fiecare pom se cunoa te dup  
roadele lui. C  nu se adun  smochine din 

cini i nici nu se culeg struguri din 
spini.  

Is. 32, 8. Sir. 18, 20. Mat. 7, 16-20; 12, 33-35. Iac. 3, 12.  
45. Omul bun, din vistieria cea bun  a 
inimii sale, scoate cele bune, pe când 
omul r u, din vistieria cea rea a inimii lui, 
scoate cele rele. C ci din prisosul inimii 
gr ie te gura lui.  

Is. 32, 8. Sir. 18, 20. Mat. 7, 16-20; 12, 33-35. Iac. 3, 12.  
46. i pentru ce M  chema i : Doamne, 
Doamne, i nu face i ce v  spun ?  

Os. 8, 2. Mal. 1, 6. Mat. 7, 21-22; 25, 11. Luc. 13, 25. 
Fapt. 19, 13. Iac. 1, 22. Rom. 2, 13.  

47. Oricine vine la Mine i aude cuvintele 
Mele i le face, v  voi ar ta cu cine se 
aseam  :  

Mat. 7, 24. Iac. 1, 1, 22. Rom. 2, 13.  
48. Asemenea este unui om care, zidindu-
i cas , a s pat, a adâncit i i-a pus 

temelia pe piatr , i venind apele mari i 
puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-
o clinteasc , fiindc  era bine cl dit  pe 
piatr .  

Ps. 39, 2-3. Mat. 7, 24-25.  
49. Iar cel ce aude, dar nu face, este 
asemenea omului care i-a zidit casa pe 

mânt f  temelie, i izbind în ea 
puhoiul  de  ape,  îndat  a  c zut  i  
pr bu irea acelei case a fost mare.  
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Mat. 7, 26-27.  
CAP. 7 
Vindecarea slugii unui suta . 
Vindecarea tân rului din Nain. 
Trimi ii lui Ioan Botez torul. Ungerea 
lui Iisus de c tre femeia p toas . 
1. i dup  ce a sfâr it toate aceste cuvinte 
ale Sale în auzul poporului, a intrat în 
Capernaum.  

Pild. 14, 35. Mat. 8, 5.  
2. Iar sluga unui suta , care era la el în 
cinste, fiind bolnav  era s  moar .  

Pild. 14, 35. Mat. 8, 5.  
3.  i  auzind  despre  Iisus,  a  trimis  la  El  

trâni ai iudeilor, rugându-L s  vin i 
 vindece pe sluga lui.  

4. Iar ei, venind la Iisus, L-au rugat 
st ruitor, zicând : Vrednic este s -i faci 
lui aceasta,  
5.  C ci  iube te  neamul  nostru  i  el  ne-a  
zidit sinagoga.  
6.  Iar  Iisus  mergea  cu  ei.  i  nefiind  El  
acum departe de cas , a trimis la El 
prieteni, zicându-I : Doamne, nu Te 
osteni, c  nu sunt vrednic ca s  intri sub 
acoper mântul meu.  

Ps. 40, 3. Mat. 8, 8-10.  
7. De aceea nici pe mine nu m-am socotit 
vrednic  s  vin  la  Tine.  Ci  spune  cu  
cuvântul i se va vindeca sluga mea.  

Ps. 40, 3. Mat. 8, 8-10.  
8. C ci i eu sunt om pus sub st pânire, 
având sub mine osta i, i zic acestuia : 
Du-te, i se duce, i altuia : Vino, i vine, 
i slugii mele : F  aceasta, i face.  

Ps. 40, 3. Mat. 8, 8-10.  
9. Iar Iisus, auzind acestea, S-a minunat 
de el i, întorcându-Se, a zis mul imii 
care venea dup  El : Zic vou  c  nici în 
Israel n-am aflat atâta credin  ;  

Ps. 40, 3. Mat. 8, 8-10.  
10. i întorcându-se cei trimi i acas , au 

sit sluga s toas .  
Ps. 40, 3. Mat. 8, 8-10.  

11. i dup  aceea, S-a dus într-o cetate 
numit  Nain i cu El împreun  mergeau 
ucenicii Lui i mult  mul ime.  
12. Iar când S-a apropiat de poarta cet ii, 
iat  scoteau un mort, singurul copil al 
mamei sale, i ea era v duv , i mul ime 
mare din cetate era cu ea.  
13. i, v zând-o Domnul, I s-a f cut mil  
de ea i i-a zis : Nu plânge !  
14. i apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, 
iar cei ce-l duceau s-au oprit. i a zis : 
Tinere, ie î i zic, scoal -te.  
Iez. 37, 4. Marc. 5, 41. Luc. 8, 54. Ioan 11, 13. Fapt. 9, 40. 

Rom. 4, 17.  
15. i s-a ridicat mortul i a început s  
vorbeasc , i l-a dat mamei lui.  
16. i fric  i-a cuprins pe to i i sl veau 
pe Dumnezeu, zicând : Prooroc mare s-a 
ridicat între noi i Dumnezeu a cercetat 
pe poporul S u.  

Luc. 1, 68; 24, 19. Ioan 4, 19; 6, 14.  
17. i a ie it cuvântul acesta despre El în 
toat  Iudeea i în toat  împrejurimea.  

Mat. 9, 26.  
18. i au vestit lui Ioan ucenicii lui de 
toate acestea.  

Mat. 11, 2.  
19. i chemând la sine pe doi dintre 
ucenicii s i, Ioan i-a trimis c tre Domnul, 
zicând : Tu e ti Cel ce va s  vin  sau s  

tept m pe altul ?  
Fac. 49, 10. Num. 24, 17. Deut. 18, 15. Is. 35, 4. Dan. 9, 

24-25. Mat. 11, 2-3. Ioan 6, 14.  
20. i ajungând la El, b rba ii au zis : 
Ioan Botez torul ne-a trimis la Tine, 
zicând : Tu e ti Cel ce va s  vin  sau s  

tept m pe altul ?  
21. i în acel ceas El a vindecat pe mul i 
de  boli  i  de  r ni  i  de  duhuri  rele  i  
multor orbi le-a d ruit vederea.  
22. i r spunzând, le-a zis : Merge i i 
spune i lui Ioan cele ce a i v zut i cele 
ce a i auzit : Orbii v d, chiopii umbl , 
lepro ii se cur esc, surzii aud, mor ii 
înviaz i s racilor li se bineveste te.  
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Ps. 145, 8. Is. 29, 18; 35, 5; 42, 7; 61, 1. Mat. 11, 4-5; 15, 
20-21. Luc. 4, 18. Ioan 2, 23; 3, 2; 5, 36; 10, 25.  

23. i fericit este acela care nu se va 
sminti întru Mine.  

Is. 8, 14. Mat. 11, 6. 1 Petr. 2, 8. Rom. 9, 32.  
24. Iar, dup  ce trimi ii lui Ioan au plecat, 
El a început s  vorbeasc  mul imilor 
despre Ioan : Ce a i ie it s  privi i, în 
pustie ? Oare trestie cl tinat  de vânt ?  

Mat. 11, 7-9; 14, 5; 21, 26. Luc. 1, 76.  
25. Dar ce a i ie it s  vede i ? Oare om 
îmbr cat în haine moi ? Iat , cei ce poart  
haine scumpe i petrec în desf tare sunt 
în casele regilor.  

Mat. 11, 7-9; 14, 5; 21, 26. Luc. 1, 76.  
26. Dar ce-a i ie it s  vede i ? Oare 
prooroc  ?  Da  !  Zic  vou  :  i  mai  mult  
decât un prooroc.  

Mat. 11, 7-9; 14, 5; 21, 26. Luc. 1, 76.  
27. Acesta este cel despre care s-a scris : 
«Iat  trimit înaintea fe ei Tale pe îngerul 
Meu care va g ti calea Ta, înaintea Ta».  

Mal. 3, 1. Mat. 11, 10. Marc. 1, 2. Luc. 1, 76.  
28. Zic vou  : Între cei n scu i din femei, 
nimeni nu este mai mare decât Ioan ; dar 
cel mai mic în împ ia lui Dumnezeu 
este mai mare decât el.  

Mat. 11, 11; 21, 31. Marc. 1, 5. Luc. 3, 12.  
29. i tot poporul auzind, i vame ii s-au 
încredin at de dreptatea lui Dumnezeu, 
botezându-se cu botezul lui Ioan.  

Mat. 11, 11; 21, 31. Marc. 1, 5. Luc. 3, 12.  
30. Iar fariseii i înv torii de lege au 

lcat voia lui Dumnezeu în ei în i, 
nebotezându-se de el.  

Fapt. 13, 46; 20, 27.  
31. Cu cine voi asem na pe oamenii 
acestui neam ? i cu cine sunt ei 
asemenea ?  

Sir. 39, 29. Mat. 9, 11; 11, 16-19. Marc. 1, 6. Luc. 1, 15.  
32. Sunt asemenea copiilor care ed în 
pia i strig  unii c tre al ii, zicând : V-
am cântat din fluier i n-a i jucat ; v-am 
cântat de jale i n-a i plâns.  

Sir. 39, 29. Mat. 9, 11; 11, 16-19. Marc. 1, 6. Luc. 1, 15.  

33. C ci a venit Ioan Botez torul, 
nemâncând pâine i negustând vin, i 
zice i : Are demon !  

Sir. 39, 29. Mat. 9, 11; 11, 16-19. Marc. 1, 6. Luc. 1, 15.  
34. A venit i Fiul Omului, mâncând i 
bând, i zice i : Iat  un om mânc cios i 

utor de vin, prieten al vame ilor i al 
to ilor !  

Sir. 39, 29. Mat. 9, 11; 11, 16-19. Marc. 1, 6. Luc. 1, 15.  
35. Dar În elepciunea a fost g sit  
dreapt  de c tre to i fiii ei.  

Sir. 39, 29. Mat. 9, 11; 11, 16-19. Marc. 1, 6. Luc. 1, 15.  
36. Unul din farisei L-a rugat pe Iisus s  

nânce cu el. i intrând în casa 
fariseului, a ezut la mas .  
37. i iat  era în cetate o femeie 

toas i, aflând c ade la mas , în 
casa fariseului, a adus un alabastru cu 
mir.  

Mat. 26, 7. Marc. 14, 3. Ioan 11, 2; 12, 3.  
38. i, stând la spate, lâng  picioarele 
Lui, plângând, a început s  ude cu lacrimi 
picioarele Lui, i cu p rul capului ei le 
tergea. i s ruta picioarele Lui i le 

ungea cu mir.  
39. i v zând, fariseul, care-L chemase, a 
zis în sine : Acesta, de-ar fi prooroc, ar ti 
cine e i ce fel e femeia care se atinge de 
El, c  este p toas .  

Luc. 15, 2.  
40. i r spunzând, Iisus a zis c tre el : 
Simone, am s i spun ceva. Înv torule, 
spune, zise el.  
41. Un c tar avea doi datornici. Unul 
era dator cu cinci sute de dinari, iar 
cel lalt cu cincizeci.  
42. Dar, neavând ei cu ce s  pl teasc , i-a 
iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl 
va iubi mai mult ?  
43. Simon, r spunzând, a zis : Socotesc 

 acela c ruia i-a iertat mai mult. Iar El 
i-a zis : Drept ai judecat.  
44. i întorcându-se c tre femeie, a zis 
lui Simon : Vezi pe femeia aceasta ? Am 
intrat în casa ta i ap  pe picioare nu Mi-
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ai dat ; ea îns , cu lacrimi, Mi-a udat 
picioarele i le-a ters cu p rul ei.  

Fac. 43, 24.  
45. S rutare nu Mi-ai dat ; ea îns  de 
când am intrat, n-a încetat s -Mi s rute 
picioarele.  
46. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns ; 
ea îns  cu mir Mi-a uns picioarele.  

Ps. 22, 6.  
47. De aceea î i zic : Iertate sunt p catele 
ei cele multe, c ci mult a iubit. Iar cui se 
iart  pu in, pu in iube te.  
48. i a zis ei : Iertate î i sunt p catele.  

Mat. 9, 2. Marc. 2, 5. Luc. 5, 20.  
49. i au început cei ce edeau împreun  
la mas  s  zic  în sine : Cine este Acesta 
care iart i p catele ?  

Mat. 9, 3. Marc. 2, 7. Luc. 5, 21.  
50. Iar c tre femeie a zis : Credin a ta te-a 
mântuit ; mergi în pace.  

Luc. 8, 48; 17, 19.  
CAP. 8 
Pilda sem torului. Mama i fra ii lui 
Iisus. Potolirea furtunii. Demonizatul 
din inutul Gherghesenilor. Învierea 
fiicei lui Iair. Vindecarea femeii 
bolnave de doisprezece ani. 
1. i dup  aceea Iisus umbla prin cet i i 
prin sate, propov duind i binevestind 
împ ia lui Dumnezeu, i cei 
doisprezece erau cu El ;  

Luc. 4, 43.  
2. i unele femei care fuseser  vindecate 
de duhuri rele i de boli : Maria, numit  
Magdalena, din care ie iser apte 
demoni,  

Mat. 27, 55; 28, 9. Marc. 15, 40; 16, 9. Luc. 23, 49. Ioan 
20, 14.  

3. i Ioana, femeia lui Huza, un iconom 
al lui Irod, i Suzana i multe altele care 
le slujeau din avutul lor.  
4.  i  adunându-se  mul ime  mult i  
venind de prin cet i la El, a zis în pild  :  

Zah. 11, 9; 13, 8. Mat. 13, 2-7. Marc. 4, 1-7.  
5. Ie it-a sem torul s  semene s mân a 
sa. i sem nând el, una a c zut lâng  

drum i a fost c lcat  cu picioarele i 
rile cerului au mâncat-o.  

Zah. 11, 9; 13, 8. Mat. 13, 2-7. Marc. 4, 1-7.  
6. i alta a c zut pe piatr , i, r rind, s-
a uscat, pentru c  nu avea umezeal .  

Zah. 11, 9; 13, 8. Mat. 13, 2-7. Marc. 4, 1-7.  
7.  i  alta  a  c zut  între  spini  i  spinii,  
crescând cu ea, au în bu it-o.  

Zah. 11, 9; 13, 8. Mat. 13, 2-7. Marc. 4, 1-7.  
8. i alta a c zut pe p mântul cel bun i, 
crescând, a f cut rod însutit. Acestea 
zicând, striga : Cine are urechi de auzit s  
aud .  

Fac. 26, 12. Mat. 11, 15; 13, 8. Marc. 4, 8. Luc. 8, 15. 
Ioan 15, 5. Col. 1, 6.  

9.  i  ucenicii  Lui  Îl  întrebau  :  Ce  
înseamn  pilda aceasta ?  

Mat. 13, 10. Marc. 4, 10.  
10.  El  a  zis  :  Vou  v  este  dat  s  
cunoa te i tainele împ iei lui 
Dumnezeu, iar celorlal i în pilde, ca, 

zând, s  nu vad i, auzind, s  nu 
în eleag .  
Ps. 24, 13. Is. 6, 9. Ier. 5, 21. Iez. 11, 2-3. Mat. 13, 13-14. 

Marc. 4, 11-12. Ioan 12, 40. Fapt. 28, 26. Rom. 11, 8.  
11. Iar pilda aceasta înseamn  : S mân a 
este cuvântul lui Dumnezeu.  

Mat. 13, 18-19. Marc. 4, 15. Ioan 3, 10.  
12. Iar cea de lâng  drum sunt cei care 
aud, apoi vine diavolul i ia cuvântul din 
inima lor, ca nu cumva, crezând, s  se 
mântuiasc .  

Mat. 13, 18-19. Marc. 4, 15. Ioan 3, 10.  
13. Iar cea de pe piatr  sunt aceia care, 
auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, 
dar ace tia nu au r cin  ; ei cred pân  
la o vreme, iar la vreme de încercare se 
leap .  

Is. 58, 2. Iez. 33, 31. Mat. 13, 20-21. Marc. 4, 16.  
14. Cea c zut  între spini sunt cei ce aud 
cuvântul, dar umblând cu grijile i cu 
bog ia i cu pl cerile vie ii, se în bu i 
nu rodesc.  

Ier. 4, 3. Mat. 13, 22. Marc. 4, 18; 10, 23. Luc. 18, 23. 1 
Tim. 6, 9.  

15. Iar cea de pe p mânt bun sunt cei ce, 
cu inim  curat i bun , aud cuvântul, îl 

streaz i rodesc întru r bdare.  
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Mat. 5, 15; 13, 23. Marc. 4, 20-21. Luc. 8, 8; 11, 33.  
16. Nimeni, aprinzând f clia, n-o ascunde 
sub un vas, sau n-o pune sub pat, ci o 

eaz  în sfe nic, pentru ca cei ce intr  s  
vad  lumina.  

Mat. 5, 15; 13, 23. Marc. 4, 20-21. Luc. 8, 8; 11, 33.  
17. C ci nu este nimic ascuns, care s  nu 
se dea pe fa i nimic tainic, care s  nu 
se cunoasc i s  nu vin  la ar tare.  

Iov 12, 22. Mat. 10, 26. Marc. 4, 22. Luc. 12, 2.  
18. Lua i seama deci cum auzi i : Celui 
ce are i se va da ; iar de la cel ce nu are, 
i ce i se pare c  are se va lua de la el.  
Pild. 2, 2. Mat. 12, 46; 13, 12; 25, 29. Marc. 3, 31; 4, 25-

31. Luc. 19, 26.  
19. i au venit la El mama Lui i fra ii ; 
dar nu puteau s  se apropie de El din 
pricina mul imii.  

Pild. 2, 2. Mat. 12, 46; 13, 12; 25, 29. Marc. 3, 31; 4, 25-
31. Luc. 19, 26.  

20. i  I  s-a vestit  :  Mama Ta i  fra ii  T i 
stau afar i voiesc s  Te vad .  

Mat. 8, 18, 22; 12, 47-50. Marc. 3, 32-35; 4, 25. Ioan 15, 
14.  

21. Iar El, r spunzând, a zis c tre ei : 
Mama mea i fra ii Mei sunt ace tia care 
ascult  cuvântul lui Dumnezeu i-l 
îndeplinesc.  

Mat. 8, 18, 22; 12, 47-50. Marc. 3, 32-35; 4, 25. Ioan 15, 
14.  

22. i într-una din zile a intrat în corabie 
cu ucenicii S i i a zis c tre ei : S  trecem 
de cealalt  parte a lacului. i au plecat.  

Mat. 8, 18, 22; 12, 47-50. Marc. 3, 32-35; 4, 25. Ioan 15, 
14.  

23. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. 
i s-a l sat pe lac o furtun  de vânt, i 

corabia  se  umplea  de  ap i  erau  în  
primejdie.  

Iona 1, 4-6. Mat. 8, 24. Marc. 4, 37.  
24. i, apropiindu-se, L-au de teptat, 
zicând : Înv torule, Înv torule, 
pierim. Iar El, sculându-Se, a certat 
vântul i valul apei i ele au încetat i s-a 

cut lini te.  
Iov 26, 12. Ps. 88, 10; 106, 28. Mat. 8, 25. Marc. 4, 38.  

25. i le-a zis : Unde este credin a 
voastr  ? Iar ei, temându-se, s-au mirat, 

zicând unii c tre al ii : Oare cine este 
Acesta, c  porunce te i vânturilor i 
apei, i-L ascult  ?  

Mat. 8, 26-29. Marc. 4, 40-41; 5, 1-9.  
26. i au ajuns cu corabia în inutul 
Gerghesenilor, care este în fa a Galileii.  

Mat. 8, 26-29. Marc. 4, 40-41; 5, 1-9.  
27. i ie ind pe uscat, L-a întâmpinat un 

rbat din cetate, care avea demon i care 
de mult  vreme nu mai punea hain  pe el 
i în cas  nu mai locuia, ci prin 

morminte.  
Mat. 8, 26-29. Marc. 4, 40-41; 5, 1-9.  

28. i v zând pe Iisus, strigând, a c zut 
înaintea Lui i cu glas mare a zis : Ce ai 
cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui 
Preaînalt ? Rogu-Te, nu m  chinui.  

Mat. 8, 26-29. Marc. 4, 40-41; 5, 1-9.  
29. C ci poruncea duhului necurat s  ias  
din om, pentru c  de mul i ani îl st pânea, 
i era legat în lan uri i în obezi, p zindu-

l, dar el, sf râmând leg turile, era mânat 
de demon, în pustie.  

Mat. 8, 26-29. Marc. 4, 40-41; 5, 1-9.  
30. i l-a întrebat Iisus, zicând : Care- i 
este numele ? Iar el a zis : Legiune. C ci 
demoni mul i intraser  în el.  

Mat. 8, 26-29. Marc. 4, 40-41; 5, 1-9.  
31. i-L rugau pe El s  nu le porunceasc  

 mearg  în adânc.  
Apoc. 20, 1-3.  

32. i era acolo o turm  mare de porci, 
care p teau pe munte. i L-au rugat s  le 
îng duie s  intre în ei ; i le-a îng duit.  

Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
33. i, ie ind demonii din om, au intrat în 
porci, iar turma s-a aruncat de pe rm în 
lac i s-a înecat.  

Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
34. Iar p zitorii v zând ce s-a întâmplat, 
au fugit i au vestit în cetate i prin sate.  

Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
35. i au ie it s  vad  ce s-a întâmplat i 
au  venit  la  Iisus  i  au  g sit  pe  omul  din  
care ie iser  demonii, îmbr cat i întreg 
la minte, ezând jos, la picioarele lui Iisus 
i s-au înfrico at.  
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Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
36. i cei ce v zuser  le-au spus cum a 
fost izb vit demonizatul.  

Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
37. i L-a rugat pe El toat  mul imea din 
inutul Gerghesenilor s  plece de la ei, 

ci erau cuprin i de fric  mare. Iar El, 
intrând în corabie, S-a înapoiat.  

Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
38. Iar b rbatul din care ie iser  demonii 
Îl ruga s  r mân  cu El. Iisus îns  i-a dat 
drumul zicând :  

Mat. 8, 30-34. Marc. 5, 11-18. Fapt. 16, 39.  
39. Întoarce-te în casa ta i spune cât bine 
i-a f cut ie Dumnezeu. i a plecat, 

vestind în toat  cetatea câte îi f cuse 
Iisus.  

Ps. 49, 24; 125, 2-3. Marc. 5, 19-20.  
40. i când s-a întors Iisus, L-a primit 
mul imea, c ci to i Îl a teptau.  
41. i iat  a venit un b rbat, al c rui 
nume era Iair i care era mai-marele 
sinagogii. i c zând la picioarele lui 
Iisus, Îl ruga s  intre în casa Lui,  

Mat. 9, 18. Marc. 5, 22.  
42.  C ci  avea  numai  o  fiic ,  ca  de  
doisprezece ani, i ea era pe moarte. i, 
pe când se ducea El, mul imile Îl 
împresurau.  
43. i o femeie, care de doisprezece ani 
avea scurgere de sânge i cheltuise cu 
doctorii toat  averea ei, i de nici unul nu 
putuse s  fie vindecat ,  

Mat. 9, 20-22. Marc. 5, 25-29.  
44. Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de 
poala hainei Lui i îndat  s-a oprit 
curgerea sângelui ei.  

Mat. 9, 20-22. Marc. 5, 25-29.  
45.  i  a  zis  Iisus  :  Cine  este  cel  ce  s-a  
atins de Mine ? Dar to i t duind, Petru 
i  ceilal i  care  erau  cu  El,  au  zis  :  

Înv torule, mul imile Te îmbulzesc i 
Te strâmtoreaz i Tu zici : Cine este cel 
ce s-a atins de mine ?  

Marc. 5, 30-33. Luc. 6, 19.  

46. Iar Iisus a zis : S-a atins de Mine 
cineva. C ci am sim it o putere care a 
ie it din Mine.  

Marc. 5, 30-33. Luc. 6, 19.  
47. i, femeia, v zându-se v dit , a venit 
tremurând i, c zând înaintea Lui, a spus 
de fa  cu tot poporul din ce cauz  s-a 
atins de El i cum s-a t duit îndat .  

Marc. 5, 30-33. Luc. 6, 19.  
48. Iar El i-a zis : Îndr zne te, fiic , 
credin a ta te-a mântuit. Mergi în pace.  

Mat. 9, 22. Marc. 5, 34. Luc. 7, 50; 17, 19.  
49. i înc  vorbind El, a venit cineva de 
la mai-marele sinagogii, zicând : A murit 
fiica ta. Nu mai sup ra pe Înv torul.  

Marc. 5, 35-37.  
50. Dar Iisus, auzind, i-a r spuns : Nu te 
teme ; crede numai i se va izb vi.  

Marc. 5, 35-37.  
51. i  venind în cas  n-a l sat pe nimeni 

 intre cu El, decât numai pe Petru i pe 
Ioan  i  pe  Iacov  i  pe  tat l  copilei  i  pe  
mam .  

Marc. 5, 35-37.  
52. i to i plângeau i se tânguiau pentru 
ea. Iar El a zis : Nu plânge i ; n-a murit, 
ci doarme.  

Mat. 9, 24. Marc. 5, 38-40. Ioan 11, 11.  
53. i râdeau de El, tiind c  a murit.  

Mat. 9, 24. Marc. 5, 38-40. Ioan 11, 11.  
54. Iar El, sco ând pe to i afar i 
apucând-o de mân , a strigat, zicând : 
Copil , scoal -te !  

Mat. 9, 25. Marc. 5, 40-41. Luc. 7, 14. Ioan 11, 43.  
55. i duhul ei s-a întors i a înviat îndat  
; i a poruncit El s  i se dea s  m nânce.  

Num. 16, 22. Mat. 8, 4; 9, 25-30. Marc. 5, 42-43; 7, 36. 
Luc. 5, 14.  

56. i au r mas uimi i p rin ii ei. Iar El 
le-a poruncit s  nu spun  nim nui ce s-a 
întâmplat.  

Num. 16, 22. Mat. 8, 4; 9, 25-30. Marc. 5, 42-43; 7, 36. 
Luc. 5, 14.  

CAP. 9 
Trimiterea apostolilor. S turarea celor 
cinci mii de oameni. M rturisirea lui 
Petru. Întâia i a doua vestire a 
Patimilor. Schimbarea la fa . 
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Vindecarea copilului demonizat. Care 
este întâiul între apostoli ? Urmarea lui 
Iisus. 
1. i chemând pe cei doisprezece ucenici 
ai S i, le-a dat putere i st pânire peste 
to i demonii i s  vindece bolile.  

Mat. 10, 1. Marc. 3, 13-14; 6, 7. Luc. 6, 13.  
2. i i-a trimis s  propov duiasc  
împ ia lui Dumnezeu i s  vindece pe 
cei bolnavi.  

Mat. 10, 7, 9, 11. Marc. 6, 8-10. Luc. 10, 4-8; 22, 35.  
3. i a zis c tre ei : S  nu lua i nimic pe 
drum, nici toiag, nici traist , nici pâine, 
nici bani i nici s  nu ave i câte dou  
haine.  

Mat. 10, 7, 9, 11. Marc. 6, 8-10. Luc. 10, 4-8; 22, 35.  
4. i în orice cas  ve i intra, acolo s  

mâne i i de acolo s  pleca i.  
Mat. 10, 7, 9, 11. Marc. 6, 8-10. Luc. 10, 4-8; 22, 35.  

5. i câ i nu v  vor primi, ie ind din acea 
cetate scutura i praful de pe picioarele 
voastre, spre m rturie împotriva lor.  
Mat. 10, 14. Marc. 6, 11. Luc. 10, 10-11. Fapt. 13, 51; 18, 

6.  
6. Iar ei, plecând, mergeau prin sate 
binevestind i vindecând pretutindeni.  

Marc. 6, 12; 16, 18. Iac. 5, 14.  
7. i a auzit Irod tetrarhul toate cele 

cute i era nedumerit, c  se zicea de 
tre unii c  Ioan s-a sculat din mor i ;  
Mat. 14, 1-2, 11; 16, 14. Marc. 6, 14-16. Luc. 9, 18-19; 

33, 8.  
8. Iar de unii c  Ilie s-a ar tat, iar de al ii, 

 un prooroc dintre cei vechi a înviat.  
Mat. 14, 1-2, 11; 16, 14. Marc. 6, 14-16. Luc. 9, 18-19; 

33, 8.  
9. Iar Irod a zis : Lui Ioan eu i-am t iat 
capul. Cine este dar Acesta despre care 
aud asemenea lucruri ? i c uta s -l vad .  

Mat. 14, 1-2, 11; 16, 14. Marc. 6, 14-16. Luc. 9, 18-19; 
33, 8.  

10. i, întorcându-se apostolii, I-au spus 
toate câte au f cut. i, luându-i cu Sine, 
S-a dus de o parte într-un loc pustiu, 
aproape de cetatea numit  Betsaida.  

Mat. 14, 13-19. Marc. 6, 30-38. Ioan 6, 2-9.  
11. Iar mul imile, aflând, au mers dup  El 
i El, primindu-le, le vorbea despre 

împ ia lui Dumnezeu, iar pe cei care 
aveau trebuin  de vindecare îi f cea 

to i.  
Mat. 14, 13-19. Marc. 6, 30-38. Ioan 6, 2-9.  

12. Dar ziua a început s  se plece spre 
sear . i, venind la El, cei doisprezece I-
au spus : D  drumul mul imii s  se duc  
prin satele i prin s tule ele dimprejur, ca 

 poposeasc i s i g seasc  mâncare, 
 aici suntem în loc pustiu.  

Mat. 14, 13-19. Marc. 6, 30-38. Ioan 6, 2-9.  
13.  Iar  El  a  zis  c tre  ei  :  Da i-le  voi  s  

nânce. Iar ei au zis : Nu avem mai 
mult  de  cinci  pâini  i  doi  pe ti,  afar  
numai dac , ducându-ne noi, vom 
cump ra merinde pentru tot poporul 
acesta.  

Mat. 14, 13-19. Marc. 6, 30-38. Ioan 6, 2-9.  
14. C ci erau ca la cinci mii de b rba i. 
Dar El a zis c tre ucenicii S i : A eza i-i 
jos, în cete de câte cincizeci de in i.  
Rut 2, 14. Mat. 14, 17, 19, 21. Marc. 6, 39-41. Ioan 6, 10-

11.  
15. i au f cut a a i i-au a ezat pe to i.  
Rut 2, 14. Mat. 14, 17, 19, 21. Marc. 6, 39-41. Ioan 6, 10-

11.  
16. Iar Iisus, luând cele cinci pâini i cei 
doi pe ti i privind la cer, le-a 
binecuvântat, a frânt i a dat ucenicilor, 
ca s  pun  mul imii înainte.  
Rut 2, 14. Mat. 14, 17, 19, 21. Marc. 6, 39-41. Ioan 6, 10-

11.  
17. i au mâncat i s-au s turat to i i au 
luat ceea ce le-a r mas, dou sprezece 
co uri de f râmituri.  

Rut 2, 14. 4 Reg. 4, 44. Mat. 14, 20. Marc. 6, 42; 8, 19. 
Ioan 6, 12-13.  

18. i când Se ruga El singur, erau cu El 
ucenicii, i i-a întrebat, zicând : Cine zic 
mul imile c  sunt Eu ?  

Mat. 14, 1-2; 16, 13. Marc. 6, 14, 46; 8, 27-28. Luc. 9, 7.  
19. Iar ei, r spunzând, au zis : Ioan 
Botez torul, iar al ii Ilie, iar al ii c  a 
înviat un prooroc din cei vechi.  

Mat. 14, 1-2; 16, 13. Marc. 6, 14, 46; 8, 27-28. Luc. 9, 7.  
20.  i  El  le-a  zis  :  Dar  voi  cine  zice i  c  
sunt Eu ? Iar Petru, r spunzând, a zis : 
Hristosul lui Dumnezeu.  
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Mat. 14, 33; 16, 15-16. Marc. 5, 7; 8, 29. Ioan 1, 49; 6, 69; 
11, 27. Fapt. 8, 37; 9, 20. 1 Ioan 4, 15; 5, 5. Evr. 1, 2-5.  

21. Iar El, certându-i, le-a poruncit s  nu 
spun  nim nui aceasta,  

Eccl. 3, 7. Mat. 16, 20; 17, 9. Marc. 8, 30.  
22. Zicând c  Fiul Omului trebuie s  

timeasc  multe i s  fie def imat de 
tre b trâni i de c tre arhierei i de 
tre c rturari i s  fie omorât, iar a treia 

zi s  învieze.  
Mat. 16, 21; 17, 22-23; 20, 17-19. Marc. 8, 31; 9, 31; 10, 

33. Luc. 9, 44; 17, 25; 18, 31.  
23. i zicea c tre to i : Dac  voie te 
cineva s  vin  dup  Mine, s  se lepede de 
sine, s i ia crucea în fiecare zi i s -Mi 
urmeze Mie ;  
Mat. 10, 32-39; 16, 24-28. Marc. 8, 34-39; 9, 1-2. Luc. 12, 

8-9; 14, 27; 17, 33. Ioan 12, 25. 2 Tim. 2, 12.  
24. C ci cine va voi s i scape sufletul îl 
va pierde ; iar cine- i va pierde sufletul 
pentru Mine, acela îl va mântui.  
Mat. 10, 32-39; 16, 24-28. Marc. 8, 34-39; 9, 1-2. Luc. 12, 

8-9; 14, 27; 17, 33. Ioan 12, 25. 2 Tim. 2, 12.  
25. C  ce folose te omului dac  va 
câ tiga lumea toat , iar pe sine se va 
pierde sau se va p gubi ?  
Mat. 10, 32-39; 16, 24-28. Marc. 8, 34-39; 9, 1-2. Luc. 12, 

8-9; 14, 27; 17, 33. Ioan 12, 25. 2 Tim. 2, 12.  
26. C ci de cel ce se va ru ina de Mine i 
de cuvintele Mele, de acesta i Fiul 
Omului se va ru ina, când va veni întru 
slava Sa i a Tat lui i a sfin ilor îngeri.  
Mat. 10, 32-39; 16, 24-28. Marc. 8, 34-39; 9, 1-2. Luc. 12, 

8-9; 14, 27; 17, 33. Ioan 12, 25. 2 Tim. 2, 12.  
27. Cu adev rat îns  spun vou  : Sunt 
unii, dintre cei ce stau aici, care nu vor 
gusta moartea, pân  ce nu vor vedea 
împ ia lui Dumnezeu.  
Mat. 10, 32-39; 16, 24-28. Marc. 8, 34-39; 9, 1-2. Luc. 12, 

8-9; 14, 27; 17, 33. Ioan 12, 25. 2 Tim. 2, 12.  
28. Iar dup  cuvintele acestea, ca la opt 
zile, luând cu Sine pe Petru i pe Ioan i 
pe Iacov, S-a suit pe munte ca s  Se 
roage.  

Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  
29. i pe când se ruga El, chipul fe ei 
Sale s-a f cut altul i îmbr mintea Lui 
alb  str lucind.  

Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  

30. i iat  doi b rba i vorbeau cu El, care 
erau Moise i Ilie,  

Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  
31. i care, ar tându-se întru slav , 
vorbeau despre sfâr itul Lui, pe care avea 

-l împlineasc  în Ierusalim.  
Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  

32.  Iar  Petru  i  cei  ce  erau  cu  el  erau  
îngreuia i de somn ; i de teptându-se, au 

zut slava Lui i pe cei doi b rba i stând 
cu El.  

Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  
33. i când s-au desp it ei de El, Petru a 
zis c tre Iisus : Înv torule, bine este ca 
noi  s  fim  aici  i  s  facem  trei  colibe  :  
una  ie,  una  lui  Moise  i  una  lui  Ilie,  
ne tiind ce spune.  

Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  
34. i, pe când vorbea el acestea, s-a 

cut  un  nor  i  i-a  umbrit  ;  i  ei  s-au  
sp imântat când au intrat în nor.  

Mat. 17, 1-4, 6. Marc. 9, 2-5. 2 Petr. 1, 16.  
35. i glas s-a f cut din nor, zicând : 
Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta 

 asculta i !  
Deut. 18, 35. Is. 42, 1. Mat. 3, 17; 17, 5. Marc. 1, 11; 9, 7. 

Luc. 3, 22. Ioan 6, 27. Fapt. 3, 22-23. 2 Petr. 1, 17.  
36. i când a trecut glasul, S-a aflat Iisus 
singur. i ei au t cut i nim nui n-au spus 
nimic, în zilele acelea, din cele ce 

zuser .  
Mat. 17, 8-17. Marc. 9, 8-19.  

37. În ziua urm toare, când s-au coborât 
din munte, L-a întâmpinat mul ime 
mult .  

Mat. 17, 8-17. Marc. 9, 8-19.  
38. i iat  un b rbat din mul ime a 
strigat, zicând : Înv torule, rogu-m  

ie,  caut  spre  fiul  meu,  c  îl  am numai  
pe el ;  

Mat. 17, 8-17. Marc. 9, 8-19.  
39. i iat  un duh îl apuc i îndat  strig  
i-l zguduie cu spume i abia pleac  de la 

el, dup  ce l-a zdrobit.  
Mat. 17, 8-17. Marc. 9, 8-19.  

40. i m-am rugat de ucenicii T i ca s -l 
alunge, i n-au putut.  
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Mat. 17, 8-17. Marc. 9, 8-19.  
41. Iar Iisus, r spunzând, a zis : O, neam 
necredincios i înd tnic ! Pân  când voi 
fi cu voi i v  voi suferi ? Adu aici pe fiul 

u.  
Mat. 17, 8-17. Marc. 9, 8-19.  

42. i, apropiindu-se el, demonul l-a 
aruncat la p mânt i l-a zguduit. Iar Iisus 
a certat pe duhul cel necurat i a vindecat 
pe copil i l-a dat tat lui lui.  

Mat. 17, 18. Marc. 9, 20.  
43. Iar to i au r mas uimi i de m rirea lui 
Dumnezeu. i mirându-se to i de toate 
câte f cea, a zis c tre ucenicii S i :  
44. Pune i în urechile voastre cuvintele 
acestea : C ci Fiul Omului va fi dat în 
mâinile oamenilor.  

Mat. 16, 21; 17, 22; 20, 18. Marc. 8, 31; 9, 31; 10, 33. 
Luc. 9, 22; 18, 31; 24, 7.  

45. Iar ei nu în elegeau cuvântul acesta, 
ci era ascuns pentru ei ca s  nu-l 

priceap i se temeau s -L întrebe despre 
acest cuvânt.  

Marc. 9, 32. Luc. 2, 50; 18, 34. Ioan 12, 16.  
46. i a intrat gând în inima lor : Cine 
dintre ei ar fi mai mare ?  

Mat. 18, 1-2. Marc. 9, 33-36. Luc. 22, 24.  
47. Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii 
lor, a luat un copil, l-a pus lâng  Sine,  

Mat. 18, 1-2. Marc. 9, 33-36. Luc. 22, 24.  
48. i  le-a zis :  Oricine va primi pruncul 
acesta, în numele Meu, pe Mine M  
prime te ; iar oricine M  va primi pe 
Mine, prime te pe Cel ce M-a trimis pe 
Mine. C ci cel ce este mai mic între voi 
to i, acesta este mare.  

Mat. 10, 40-42; 18, 5. Marc. 9, 37. Luc. 10, 16. Ioan 12, 
44; 13, 20. 1 Tes. 4, 8.  

49. Iar Ioan, r spunzând, a zis : 
Înv torule, am v zut pe unul care, în 
numele T u, scoate demoni i l-am oprit, 
pentru c  nu- i urmeaz  împreun  cu 
noi.  

Num. 11, 27. Marc. 9, 38.  
50.  Iar  Iisus  a  zis  c tre  el  :  Nu-l  opri i  ;  

ci cine nu este împotriva voastr  este 
pentru voi.  

Mat. 12, 30. Luc. 11, 23. Filip. 1, 18.  
51. i când s-au împlinit zilele în rii 
Sale, El S-a hot rât s  mearg  la 
Ierusalim.  

Marc. 16, 19. Luc. 24, 51. Fapt. 1, 2.  
52. i a trimis vestitori înaintea Lui. i ei, 
mergând, au intrat într-un sat de 
samarineni, ca s  fac  preg tiri pentru El.  

Ioan 4, 4-9.  
53. Dar ei nu L-au primit, pentru c  El se 
îndrepta spre Ierusalim.  

Ioan 4, 4-9.  
54. i v zând aceasta, ucenicii Iacov i 
Ioan I-au zis : Doamne, vrei s  zicem s  
se coboare foc din cer i s -i mistuie, 
cum a f cut i Ilie ?  

4 Reg. 1, 10, 12.  
55. Iar El, întorcându-Se, i-a certat i le-a 
zis : Nu ti i, oare, fiii c rui duh sunte i ? 

ci Fiul Omului n-a venit ca s  piard  
sufletele oamenilor, ci ca s  le 
mântuiasc .  
56. i s-au dus în alt sat.  
Mat. 9, 12; 10, 6; 18, 11. Luc. 19, 10. Ioan 3, 17; 12, 47. 1 

Tim. 1, 15.  
57. i pe când mergeau ei pe cale, zis-a 
unul c tre El : Te voi înso i, oriunde Te 
vei duce.  

Mat. 8, 19-21.  
58. i  i-a zis Iisus :  Vulpile au vizuini i  

rile cerului cuiburi ; dar Fiul Omului 
n-are unde s i plece capul.  

Mat. 8, 19-21.  
59. i a zis c tre altul : urmeaz -Mi. Iar 
el a zis : Doamne, d -mi voie întâi s  
merg s  îngrop pe tat l meu.  

Mat. 8, 19-21.  
60. Iar El i-a zis : Las  mor ii s i 
îngroape mor ii lor, iar tu mergi de 
veste te împ ia lui Dumnezeu.  

Mat. 4, 19; 8, 22.  
61. Dar altul a zis : Î i voi urma, Doamne, 
dar întâi îng duie-mi ca s  rânduiesc cele 
din casa mea.  

3 Reg. 19, 20.  
62. Iar Iisus a zis c tre el : Nimeni care 
pune mâna pe plug i se uit  înd t nu 
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este potrivit pentru împ ia lui 
Dumnezeu.  

Fac. 19, 26. Pild. 26, 11. 2 Petr. 2, 22. Filip. 3, 13.  
CAP. 10 
Trimiterea i înapoierea celor aptezeci 

i doi) de ucenici. Vai de cet ile rele. 
Iisus se bucur  cu duhul. Pilda 
samarineanului milostiv. Marta i 
Maria. 
1. Iar dup  acestea, Domnul a ales al i 
aptezeci ( i doi) i i-a trimis câte doi 

înaintea fe ei Sale, în fiecare cetate i loc, 
unde Însu i avea s  vin .  

Mat. 10, 1. Marc. 3, 13. Luc. 9, 1.  
2. i zicea c tre ei : Seceri ul este mult, 
dar lucr torii sunt pu ini ; ruga i deci pe 
Domnul seceri ului, ca s  scoat  lucr tori 
la seceri ul S u.  

Mat. 9, 37-38. Ioan 4, 35.  
3. Merge i ;  iat ,  Eu v  trimit ca pe ni te 
miei în mijlocul lupilor.  

Mat. 10, 16.  
4. Nu purta i pung , nici traist , nici 
înc minte ; i pe nimeni s  nu saluta i 
pe cale.  

4 Reg. 4, 29. Mat. 10, 9. Marc. 6, 8. Luc. 9, 3; 22, 35.  
5. Iar în orice cas  ve i intra, întâi zice i : 
Pace casei acesteia.  

Mat. 10, 11-12. Marc. 6, 10.  
6. i de va fi acolo un fiu al p cii, pacea 
voastr  se va odihni peste el, iar de nu, se 
va întoarce la voi.  
7. i în aceast  cas  r mâne i, mâncând i 
bând cele ce v  vor da, c ci vrednic este 
lucr torul de plata sa. Nu v  muta i din 
cas  în cas .  

Lev 19, 13. Num. 18, 31. Deut. 24, 14. Mat. 10, 10-11. 
Marc. 6, 10. 1 Cor. 9, 4. 1 Tim. 5, 18.  

8. i în orice cetate ve i intra i v  vor 
primi, mânca i cele ce v  vor pune 
înainte.  
9. i vindeca i pe bolnavii din ea i 
zice i-le : S-a apropiat de voi împ ia 
lui Dumnezeu.  

Mat. 3, 2; 4, 17; 10, 7-8. Luc. 9, 2; 10, 11.  

10. i în orice cetate ve i intra i nu v  
vor primi, ie ind în pie ele ei, zice i :  
11. i praful care s-a lipit de picioarele 
noastre din cetatea noastr  vi-l scutur m 
vou . Dar aceasta s ti i, c  s-a apropiat 
împ ia lui Dumnezeu.  

Mat. 10, 14. Luc. 9, 5. Fapt. 13, 51; 18, 6.  
12. Zic vou  : C  mai u or va fi Sodomei 
în ziua aceea, decât cet ii aceleia.  

Mat. 10, 15; 11, 22, 24. Marc. 6, 11.  
13. Vai ie, Horazine ! Vai ie, Betsaido ! 

ci  dac  în  Tir  i  în  Sidon  s-ar  fi  f cut  
minunile care s-au f cut la voi, de mult s-
ar fi poc it, stând în sac i în cenu .  

Is. 23, 1. Iez. 3, 6; 26, 2. Mat. 11, 21.  
14. Dar Tirului i Sidonului mai u or le 
va fi la judecat , decât vou .  

Mat. 11, 22.  
15. i tu, Capernaume, nu ai fost în at, 
oare,  pân  la  cer  ?  Pân  la  iad  vei  fi  
coborât !  

Fac. 11, 4. Is. 14, 12. Ier. 51, 53. Mat. 11, 23.  
16. Cel ce v  ascult  pe voi pe Mine M  
ascult , i cel ce se leap  de voi se 
leap  de Mine ; iar cine se leap  de 
Mine se leap  de Cel ce M-a trimis pe 
Mine.  
Num. 16, 11. Mat. 10, 40. Marc. 9, 37. Luc. 9, 48. Ioan 5, 

23; 12, 48; 13, 20.  
17. i s-au întors cei aptezeci ( i doi) cu 
bucurie, zicând : Doamne, i demonii ni 
se supun în numele T u.  

Marc. 16, 17.  
18. i le-a zis : Am v zut pe satana ca un 
fulger c zând din cer.  

Ioan 12, 31. Apoc. 9, 1; 12, 9.  
19. Iat , v-am dat putere s  c lca i peste 
erpi i peste scorpii, i peste toat  

puterea vr jma ului, i nimic nu v  va 
ma.  

Iosua 10, 2. Ps. 90, 13. Marc. 16, 18. Fapt. 28, 5. Iac. 5, 
14. 1 Ioan 2, 13.  

20. Dar nu v  bucura i de aceasta, c  
duhurile vi se pleac , ci v  bucura i c  
numele voastre sunt scrise în ceruri.  
Ie . 32, 32. Ps. 68, 32. Is. 4, 3. Dan. 12, 1. Filip. 4, 3. Evr. 

12, 23. Apoc. 3, 5; 13, 8.  
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21. În acesta ceas, El S-a bucurat în 
Duhul Sfânt i a zis : Te sl vesc pe Tine, 

rinte, Doamne al cerului i al 
mântului, c  ai ascuns acestea de cei 

în elep i i de cei pricepu i i le-ai 
descoperit pruncilor. A a, P rinte, c ci 

a a fost înaintea Ta, bun voin a Ta.  
Is. 29, 14; 32, 4; 44, 18. Mat. 11, 25-26. 1 Cor. 1, 21. 2 

Cor. 4, 3.  
22. Toate Mi-au fost date de c tre Tat l 
Meu i nimeni nu cunoa te cine este Fiul, 
decât numai Tat l, i cine este Tat l, 
decât numai Fiul i c ruia voie te Fiul s -
i descopere.  
Mat. 11, 27; 28, 18. Ioan 1, 18; 3, 35; 5, 27; 6, 44; 10, 15; 

17, 2.  
23. i întorcându-Se c tre ucenici, de o 
parte a zis : Ferici i sunt ochii care v d 
cele ce vede i voi !  

Mat. 13, 16.  
24. C ci zic vou  : Mul i prooroci i regi 
au voit s  vad  ceea ce vede i voi, dar n-
au v zut, i s  aud  ceea ce auzi i, dar n-
au auzit.  

Is. 64, 1. Ioan 8, 56. 1 Petr. 1, 10.  
25. i iat , un înv tor de lege s-a 
ridicat, ispitindu-L i zicând : 
Înv torule, ce s  fac ca s  mo tenesc 
via a de veci ?  

Mat. 19, 16; 22, 35. Marc. 12, 28.  
26. Iar Iisus a zis c tre el : Ce este scris în 
Lege ? Cum cite ti ?  
27. Iar el, r spunzând, a zis : S  iube ti 
pe Domnul Dumnezeul t u din toat  
inima ta i din tot sufletul t u i din toat  
puterea ta i din tot cugetul t u, iar pe 
aproapele t u ca pe tine însu i.  

Lev 19, 18. Deut. 6, 5; 10, 12. Mat. 22, 37. Marc. 12, 29-
30. Rom. 13, 9.  

28. Iar El i-a zis : Drept ai r spuns, f  
aceasta i vei tr i.  

Lev 18, 5. Neem. 9, 29. Iez. 20, 11. Rom. 10, 5.  
29. Dar el, voind s  se îndrepteze pe sine, 
a zis c tre Iisus : i cine este aproapele 
meu ?  
30. Iar Iisus, r spunzând, a zis : Un om 
cobora de la Ierusalim la Ierihon, i a 

zut între tâlhari, care, dup  ce l-au 
dezbr cat i l-au r nit, au plecat, l sându-
l aproape mort.  
31. Din întâmplare un preot cobora pe 
calea aceea i, v zându-l, a trecut pe 
al turi.  

Fapt. 10, 28.  
32. De asemenea i un levit, ajungând în 
acel loc i v zând, a trecut pe al turi.  
33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a 
venit la el i, v zându-l, i s-a f cut mil ,  
34. i, apropiindu-se, i-a legat r nile, 
turnând pe ele untdelemn i vin, i, 
punându-l pe dobitocul s u, l-a dus la o 
cas  de oaspe i i a purtat grij  de el.  
35. Iar a doua zi, sco ând doi dinari i-a 
dat gazdei i i-a zis : Ai grij  de el i, ce 
vei mai cheltui, eu, când m  voi întoarce, 

i voi da.  
36. Care din ace ti trei i se pare c  a fost 
aproapele celui c zut între tâlhari ?  
37. Iar el a zis : Cel care a f cut mil  cu 
el. i Iisus i-a zis : Mergi i f i tu 
asemenea.  
38. i pe când mergeau ei, El a intrat într-
un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-
a primit în casa ei.  

Ioan 11, 1; 12, 2.  
39. i ea avea o sor  ce se numea Maria, 
care, a ezându-se la picioarele Domnului, 
asculta cuvântul Lui.  
40. Iar Marta se silea cu mult  slujire i, 
apropiindu-se, a zis : Doamne, au nu 
socote ti c  sora mea m-a l sat singur  s  
slujesc ? Spune-i deci s -mi ajute.  

Sir. 11, 10-12.  
41. i, r spunzând, Domnul i-a zis : 
Marto, Marto, te îngrije ti i pentru multe 
te sile ti ;  
42. Dar un lucru trebuie : c ci Maria 
partea bun i-a ales, care nu se va lua de 
la ea.  

Ps. 26, 6. Mat. 6, 23.  
CAP. 11 
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Rug ciunea domneasc . Semnul lui 
Iona. Cuvântarea împotriva fariseilor 
i a c rturarilor. 

1. i pe când Se ruga Iisus într-un loc, 
când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a 
zis : Doamne, înva -ne s  ne rug m, 
cum a înv at i Ioan pe ucenicii lui.  

Mat. 6, 9-10.  
2.  i  le-a  zis  :  Când  v  ruga i,  zice i  :  
Tat l nostru, Care e ti în ceruri, 
sfin easc -se numele T u. Vie împ ia 
Ta. Fac -se voia Ta, precum în cer a a i 
pe p mânt.  

Ps. 110, 9. Mat. 6, 9.  
3. Pâinea noastr  cea spre fiin , d -ne-o 
nou  în fiecare zi.  

Pild. 30, 8. Mat. 6, 11.  
4. i ne iart  nou  p catele noastre, c ci 
i noi în ine iert m tuturor celor ce ne 

gre esc nou . i nu ne duce pe noi în 
ispit , ci ne izb ve te de cel r u.  

Ps. 31, 6. Mat. 6, 12-13. 1 Petr. 5, 8. 2 Petr. 2, 9. 1 Cor. 
10, 13. Ef. 4, 32.  

5. i a zis c tre ei : Cine dintre voi, având 
un prieten i se va duce la el în miez de 
noapte i-i va zice : Prietene, împrumut -
mi trei pâini,  
6. C  a venit, din cale, un prieten la mine 
i n-am ce s -i pun înainte,  

7. Iar acela, r spunzând din untru, s -i 
zic  : Nu m  da de osteneal . Acum u a e 
încuiat i copiii mei sunt în pat cu mine. 
Nu pot s  m  scol s i dau.  
8. Zic vou  : Chiar dac , sculându-se, nu 
i-ar da pentru c -i este prieten, dar, 
pentru îndr zneala lui, sculându-se, îi va 
da cât îi trebuie.  

Luc. 18, 5.  
9. i Eu zic vou  : Cere i i vi se va da ; 

uta i i ve i afla ; bate i i vi se va 
deschide.  
Ier. 29, 12-13. Mat. 7, 7; 21, 22. Marc. 11, 24. Ioan 14, 13; 

15, 7; 16, 23. Iac. 1, 5-6. 1 Ioan 3, 22; 5, 14-15.  
10. C  oricine cere ia ; i cel ce caut  

se te, i celui ce bate i se va deschide.  
Pild. 8, 17. Mat. 7, 8.  

11. i care tat  dintre voi, dac  îi va cere 
fiul pâine, oare, îi va da piatr  ? Sau dac  
îi va cere pe te, oare îi va da, în loc de 
pe te, arpe ?  

În el. 19, 10. Mat. 7, 9.  
12. Sau dac -i va cere un ou, îi va da 
scorpie ?  

Mat. 7, 10.  
13.  Deci  dac  voi,  r i  fiind,  ti i  s  da i  
fiilor vo tri daruri bune, cu cât mai mult 
Tat l vostru Cel din ceruri va da Duh 
Sfânt celor care îl cer de la El !  

Fac. 8, 21. Mat. 7, 11. Iac. 1, 17. Evr. 12, 9.  
14. i a scos un demon, i acela era mut. 

i când a ie it demonul, mutul a vorbit, 
iar mul imile s-au minunat.  

Mat. 9, 32-34; 12, 22-24. Marc. 3, 22-23.  
15. Iar unii dintre ei au zis : Cu 
Beelzebul, c petenia demonilor, scoate 
pe demoni.  

Mat. 9, 32-34; 12, 22-24. Marc. 3, 22-23.  
16.  Iar  al ii,  ispitindu-L,  cereau  de  la  El  
semn din cer.  
Mat. 12, 25-26; 16, 1. Marc. 3, 24-26; 8, 11. Ioan 2, 25; 6, 

30. 1 Cor. 1, 22.  
17. Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a 
zis : Orice împ ie, dezbinându-se în 
sine, se pustie te i cas  peste cas  cade.  
Mat. 12, 25-26; 16, 1. Marc. 3, 24-26; 8, 11. Ioan 2, 25; 6, 

30. 1 Cor. 1, 22.  
18. i dac  satana s-a dezbinat în sine, 
cum va mai sta împ ia lui ? Fiindc  
zice i c  Eu scot pe demoni cu Beelzebul.  
Mat. 12, 25-26; 16, 1. Marc. 3, 24-26; 8, 11. Ioan 2, 25; 6, 

30. 1 Cor. 1, 22.  
19. Iar dac  Eu scot demonii cu 
Beelzebul, fiii vo tri cu cine îi scot ? De 
aceea ei v  vor fi judec tori.  

Mat. 12, 27.  
20. Iar dac  Eu, cu degetul lui 
Dumnezeu, scot pe demoni iat  a ajuns la 
voi împ ia lui Dumnezeu.  

Ie . 8, 19. Dan. 2, 44; 7, 14, 27. Mat. 12, 28. Ioan 3, 8.  
21. Când cel tare i înarmat fiind î i 

ze te curtea, avu iile lui sunt în pace.  
Mat. 12, 29. Marc. 3, 27.  

22. Dar când unul mai tare decât el vine 
asupra lui i-l înfrânge, îi ia toate armele 
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pe care se bizuia, iar pr zile de la el le 
împarte.  

Iosua 24, 15. 4 Reg. 17, 33. Is. 49, 25; 53, 12. Ier. 31, 11.  
23. Cel ce nu este cu Mine este împotriva 
Mea ; i cel ce nu adun  cu Mine 
risipe te.  

Mat. 12, 30. Luc. 9, 50.  
24. Când duhul cel necurat iese din om, 
umbl  prin locuri f  ap , c utând 
odihn ,  i,  neg sind,  zice  :  M  voi  
întoarce la casa mea, de unde am ie it.  

Mat. 12, 43.  
25. i, venind, o afl  m turat i 
împodobit .  

Mat. 12, 44.  
26. Atunci merge i ia cu el alte apte 
duhuri mai rele decât el i, intrând, 
locuie te acolo ; i se fac cele de pe urm  
ale omului aceluia mai rele decât cele 
dintâi.  

Mat. 12, 45. Ioan 5, 14. 2 Petr. 2, 20. Evr. 10, 26.  
27. i când zicea El acestea, o femeie din 
mul ime, ridicând glasul, I-a zis : Fericit 
este pântecele care Te-a purtat i ferici i 
sunt sânii pe care i-ai supt !  

Ps. 73, 21. Luc. 1, 28, 48.  
28. Iar El a zis : A a este, dar ferici i sunt 
cei ce ascult  cuvântul lui Dumnezeu i-l 

zesc.  
Pild. 8, 32; 19, 16. Iona 2, 1. Mat. 7, 21. Luc. 8, 21. Iac. 1, 

22. Apoc. 1, 3.  
29. Iar îngr dindu-se mul imile, El a 
început a zice : Neamul acesta este un 
neam viclean ; cere semn dar semn nu i 
se va da decât semnul proorocului Iona.  

Mat. 12, 39; 16, 4. Marc. 8, 12. Ioan 4, 48.  
30. C ci precum a fost Iona un semn 
pentru Niniviteni a a va fi i Fiul Omului 
semn pentru acest neam.  

Iona 1, 3; 2, 1. Mat. 12, 40.  
31. Regina de la miaz zi se va ridica la 
judecat  cu b rba ii neamului acestuia i-
i va osândi, pentru c  a venit de la 
marginile p mântului, ca s  asculte 
în elepciunea lui Solomon ; i, iat , mai 
mult decât Solomon este aici.  

3 Reg. 10, 1, 4. 2 Paral. 9, 1. Mat. 12, 42.  

32. B rba ii din Ninive se vor scula la 
judecat  cu neamul acesta i-l vor osândi, 
pentru c  s-au poc it la propov duirea lui 
Iona ; i, iat , mai mult decât Iona este 
aici.  

Iona 3, 5. Mat. 12, 41.  
33. Nimeni, aprinzând f clie, nu o pune 
în loc ascuns, nici sub obroc, ci în 
sfe nic, ca aceia care intr  s  vad  
lumina.  

Mat. 5, 15. Marc. 4, 21. Luc. 8, 16.  
34. Lumin torul trupului este ochiul t u. 
Când ochiul t u este curat, atunci tot 
trupul t u e luminat ; dar când ochiul t u 
e r u, atunci i trupul t u e întunecat.  

Mat. 6, 22.  
35. Ia seama deci ca lumina din tine s  nu 
fie întuneric.  

Mat. 6, 23.  
36. A adar, dac  tot trupul t u e luminat, 
neavând nici o parte întunecat , luminat 
va fi în întregime, ca i când te lumineaz  

clia cu str lucirea ei.  
37. i pe când Iisus vorbea, un fariseu Îl 
ruga s  prânzeasc  la el ; i, intrând, a 
ezut la mas .  

38. Iar fariseul s-a mirat v zând c  El nu 
S-a sp lat înainte de mas .  

Mat. 15, 2. Marc. 7, 2-3.  
39. i  Domnul a zis c tre el :  Acum, voi 
fariseilor, cur i partea din afar  a 
paharului i a blidului, dar l untrul vostru 
este plin de r pire i de viclenie.  

Mat. 15, 3; 23, 25. Marc. 7, 8. Tit 1, 15.  
40. Nebunilor ! Oare, cel ce a f cut partea 
din afar  n-a f cut i partea din untru ?  
41. Da i mai întâi milostenie cele ce sunt 
înl untrul vostru i, iat , toate v  vor fi 
curate.  

Is. 58, 7. Dan. 4, 24. Sir. 4, 1-2; 28, 15.  
42. Dar vai vou , fariseilor ! C  da i 
zeciuial  din izm i din untari i din 
toate legumele i l sa i la o parte 
dreptatea i iubirea de Dumnezeu ; pe 
acestea se cuvenea s  le face i i pe 
acelea s  nu le l sa i.  
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Mat. 23, 23.  
43.  Vai  vou ,  fariseilor  !  C  iubi i  
scaunele  din  fa  în  sinagogi  i  în  
închin ciunile din pie e.  

Mat. 23, 6-7. Marc. 12, 38-39. Luc. 20, 46.  
44. Vai vou , c rturarilor i fariseilor 

arnici ! C  sunte i ca mormintele ce nu 
se v d, i oamenii, care umbl  peste ele, 
nu le tiu.  

Mat. 23, 27.  
45. i r spunzând, unul dintre înv torii 
de Lege I-a zis : Înv torule, acestea 
zicând, ne mustri i pe noi !  
46. Iar El a zis : Vai i vou , înv torilor 
de Lege ! C  împov ra i pe oameni cu 
sarcini anevoie de purtat, iar voi nu 
atinge i sarcinile nici cel pu in cu un 
deget.  

Mat. 23, 4. Fapt. 15, 10.  
47. Vai vou  ! C  zidi i mormintele 
proorocilor pe care p rin ii vo tri i-au 
ucis.  

Mat. 23, 29. Ioan 15, 22.  
48. A adar, m rturisi i i încuviin i 
faptele p rin ilor vo tri, pentru c  ei i-au 
ucis, iar voi le cl di i mormintele.  
49. De aceea i în elepciunea lui 
Dumnezeu  a  zis  :  «Voi  trimite  la  ei  
prooroci i apostoli i dintre ei vor ucide 
i vor prigoni» ;  

2 Paral. 36, 15-16. Neem. 9, 26. Pild. 1, 20; 8, 12. Mat. 
10, 16; 23, 34.  

50. Ca s  se cear  de la neamul acesta 
sângele tuturor proorocilor, care s-a 

rsat de la facerea lumii,  
51. De la sângele lui Abel pân  la sângele 
lui Zaharia, care a pierit între altar i 
templu. Adev rat v  spun : Se va cere de 
la neamul acesta.  

Fac. 4, 8. 2 Paral. 24, 21-22. Mat. 23, 35.  
52. Vai vou , înv torilor de Lege ! C  

i luat cheia cuno tin ei ; voi în iv  n-a i 
intrat, iar pe cei ce voiau s  intre i-a i 
împiedecat.  

Mat. 23, 13.  

53.  Iar  ie ind  El  de  acolo,  c rturarii  i  
fariseii au început s -L urasc  groaznic i 

-L sileasc  s  vorbeasc  despre multe,  
54. Pândindu-L i c utând s  prind  ceva 
din gura Lui, ca s -I g seasc  vin .  

În el. 2, 12.  
CAP. 12 

 ne ferim de f rnicie, de ov ial i 
de l comie. Îndemnuri la veghere i la 
îng duin . Semnele vremii. 
1. i în acela i timp, adunându-se 
mul ime mii i mii de oameni, încât se 

lcau unii pe al ii, Iisus a început s  
vorbeasc  întâi c tre ucenicii S i : Feri i-

 de aluatul fariseilor, care este 
rnicia.  

Mat. 16, 6-12. Marc. 8, 15.  
2. C  nimic nu este acoperit care s  nu se 
descopere i nimic ascuns care s  nu se 
cunoasc .  

Iov 12, 22. Mat. 10, 26. Marc. 4, 22; 8, 15. Luc. 8, 17.  
3. De aceea, câte a i spus la întuneric se 
vor auzi la lumin  ; i ceea ce a i vorbit la 
ureche, în od i, se va vesti de pe 
acoperi uri.  

Mat. 10, 27.  
4.  Dar  v  spun  vou ,  prietenii  Mei  :  Nu  

 teme i de cei care ucid trupul i dup  
aceasta n-au ce s  mai fac .  

Ps. 3, 6. Is. 8, 12; 51, 7. Ier. 1, 8. Mat. 10, 28.  
5. V  voi ar ta îns  de cine s  v  teme i : 
Teme i-v  de acela care, dup  ce a ucis, 
are putere s  arunce în gheena ; da, v  zic 
vou , de acela s  v  teme i.  

Ps. 118, 120. Evr. 10, 31.  
6. Nu se vând oare cinci vr bii cu doi 
bani ? i nici una dintre ele nu este uitat  
înaintea lui Dumnezeu.  

Mat. 10, 29.  
7.  Ci  i  perii  capului  vostru,  to i  sunt  
num ra i. Nu v  teme i ; voi sunte i mai 
de pre  decât multe vr bii.  

1 Reg. 14, 45. 2 Reg. 14, 11. 3 Reg. 1, 52. Mat. 10, 30. 
Luc. 21, 18.  

8. i zic vou  : Oricine va m rturisi 
pentru Mine înaintea oamenilor, i Fiul 
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Omului va m rturisi pentru el înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu.  

Mat. 10, 32-33. Marc. 8, 38. Luc. 9, 26. 1 Ioan 2, 23. 2 
Tim. 2, 12.  

9. Iar cel ce se va lep da de Mine înaintea 
oamenilor, lep dat va fi înaintea îngerilor 
lui Dumnezeu.  

Mat. 10, 33. Marc. 8, 38. Luc. 9, 26. 2 Tim. 2, 12.  
10. Oricui va spune vreun cuvânt 
împotriva Fiului Omului, i se va ierta ; 
dar celui ce va huli împotriva Duhului 
Sfânt, nu i se va ierta.  

Mat. 12, 31. Marc. 3, 28-29. 1 Ioan 5, 16.  
11. Iar când v  vor duce în sinagogi i la 
dreg tori i la st pâniri nu v  îngriji i 
cum sau ce ve i r spunde, sau ce ve i 
zice,  

Mat. 10, 19. Marc. 13, 11. Luc. 21, 14. Ioan 16, 13.  
12. C  Duhul Sfânt v  va înv a chiar în 
ceasul acela, ce trebuie s  spune i.  

2 Reg. 23, 2. Mat. 10, 20. Fapt. 4, 8.  
13.  Zis-a  Lui  cineva  din  mul ime  :  
Înv torule, zi fratelui meu s  împart  cu 
mine mo tenirea.  
14.  Iar  El  i-a  zis  :  Omule,  cine  M-a  pus  
pe Mine judec tor sau împ itor peste 
voi ?  
15. i a zis c tre ei : Vede i i p zi i-v  
de toat  l comia, c ci via a cuiva nu st  
în prisosul avu iilor sale.  

Mat. 4, 4. Marc. 4, 19. 1 Tim. 6, 9.  
16. i le-a spus lor aceast  pild , zicând : 
Unui om bogat i-a rodit din bel ug arina.  

Ps. 143, 13.  
17. i el cugeta în sine, zicând : Ce voi 
face, c  n-am unde s  adun roadele mele 
?  

Eccl. 11, 1-3. Is. 30, 1.  
18. i a zis : Aceasta voi face : Voi strica 
jitni ele mele i mai mari le voi zidi i voi 
strânge acolo tot grâul i bun ile mele ;  
19. i voi zice sufletului meu : Suflete, ai 
multe bun i strânse pentru mul i ani ; 
odihne te-te, m nânc , bea, vesele te-te.  
Ps. 61, 10. Is. 22, 13. Sir. 5, 1; 11, 17. Iac. 5, 5. 1 Cor. 15, 

32.  

20. Iar Dumnezeu i-a zis : Nebune ! În 
aceast  noapte vor cere de la tine sufletul 

u. i cele ce ai preg tit ale cui vor fi ?  
Iov 20, 22. Ps. 38, 8-9; 48, 20-22; 51, 7. Ier. 17, 11. În el. 

15, 8. Sir. 14, 15. Iac. 4, 14.  
21. A a se întâmpl  cu cel ce- i adun  
comori  sie i  i  nu  se  îmbog te  în  
Dumnezeu.  

Mat. 6, 20. Luc. 6, 24. Iac. 2, 5. 1 Tim. 6, 18.  
22. i a zis c tre ucenicii S i : De aceea 
zic vou  : Nu v  îngriji i pentru via a 
voastr  ce ve i mânca, nici pentru trupul 
vostru cu ce v  ve i îmbr ca.  

Ps. 54, 23. Mat. 6, 25. 1 Petr. 5, 7. Filip. 4, 6.  
23. Via a este mai mult decât hrana i 
trupul mai mult decât îmbr mintea.  

Mat. 6, 25.  
24. Privi i la corbi, c  nici nu seam , 
nici  nu  secer  ;  ei  n-au  c mar ,  nici  
jitni , i Dumnezeu îi hr ne te. Cu cât 
mai de pre  sunte i voi decât p rile !  

Iov 38, 41. Ps. 103, 27-28. Mat. 6, 26.  
25. i cine dintre voi, îngrijindu-se, poate 

 adauge staturii sale un cot ?  
Eccl. 9, 11. Mat. 6, 27-31.  

26. Deci dac  nu pute i s  face i nici cel 
mai mic lucru, de ce v  îngriji i de 
celelalte ?  

Eccl. 9, 11. Mat. 6, 27-31.  
27. Privi i la crini cum cresc : Nu torc, 
nici nu es. i zic vou  c  nici Solomon, 
în toat  m rirea lui, nu s-a îmbr cat ca 
unul dintre ace tia.  

Eccl. 9, 11. Mat. 6, 27-31.  
28. Iar dac  iarba care este azi pe câmp, 
iar mâine se arunc  în cuptor, Dumnezeu 

a o îmbrac , cu cât mai mult pe voi, 
pu in credincio ilor !  

Eccl. 9, 11. Mat. 6, 27-31.  
29. i voi s  nu c uta i ce ve i mânca sau 
ce ve i bea i nu fi i îngrijora i.  

Eccl. 9, 11. Mat. 6, 27-31.  
30. C ci toate acestea p gânii lumii le 
caut  ; dar Tat l vostru tie c  ave i 
nevoie de acestea ;  

Mat. 6, 32.  
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31. C uta i mai întâi împ ia Lui. i 
toate acestea se vor ad uga vou .  

3 Reg. 3, 13. Mat. 6, 33. Marc. 10, 30.  
32. Nu te teme, turm  mic , pentru c  
Tat l vostru a binevoit s  v  dea vou  
împ ia.  

Is. 41, 14.  
33. Vinde i averile voastre i da i 
milostenie ; face i-v  pungi care nu se 
învechesc, comoar  neîmpu inat  în 
ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie 
nu o stric .  

Eccl. 11, 1. Mat. 6, 20; 19, 21. Luc. 11, 41; 16, 9; 18, 22. 
Fapt. 2, 45. 1 Tim. 6, 19.  

34. C ci unde este comoara voastr , 
acolo este inima voastr .  

Mat. 6, 21.  
35. S  fie mijloacele voastre încinse i 

cliile voastre aprinse.  
Ie . 12, 11. Ier. 1, 17. Mat. 25, 7. 1 Petr. 1, 13. Ef. 3, 16; 6, 

14.  
36. i voi fi i asemenea oamenilor care 

teapt  pe st pânul lor când se întoarce 
de la nunt , ca, venind, i b tând, îndat  

-i deschid .  
37. Fericite sunt slugile acelea pe care, 
venind, st pânul le va afla priveghind. 
Adev rat zic vou  c  se va încinge i le 
va pune la mas i, apropiindu-se le va 
sluji.  

Mat. 24, 46.  
38. Fie c  va veni la straja a doua, fie c  
va veni la straja a treia, i le va g si a a, 
fericite sunt acelea.  
39.  Iar  aceasta  s ti i  c ,  de  ar  ti  
st pânul casei în care ceas vine furul, ar 
veghea i n-ar l sa s  i se sparg  casa.  
Eccl. 9, 12. Mat. 24, 43. Marc. 13, 32. 2 Petr. 3, 10. 1 Tes. 

5, 2. Apoc. 3, 3; 16, 15.  
40. Deci i voi fi i gata, c  în ceasul în 
care nu gândi i Fiul Omului va veni.  

Mat. 24, 44; 25, 13. Marc. 13, 33. Luc. 21, 36.  
41. i a zis Petru : Doamne, c tre noi 
spui pilda aceasta sau i c tre to i ?  
42. i a zis Domnul : Cine este iconomul 
credincios i în elept pe care st pânul îl 

va pune peste slugile sale, ca s  le dea, la 
vreme, partea lor de grâu ?  

Mat. 24, 45-48; 25, 21. 1 Cor. 4, 2.  
43. Fericit  este sluga aceea pe care, 
venind st pânul, o va g si f când a a.  

Mat. 24, 45-48; 25, 21. 1 Cor. 4, 2.  
44. Adev rat v  spun c  o va pune peste 
toate avu iile sale.  

Mat. 24, 45-48; 25, 21. 1 Cor. 4, 2.  
45. Iar de va zice sluga aceea în inima sa 
: St pânul meu z bove te s  vin , i va 
începe s  bat  pe slugi i pe slujnice, i s  

nânce, i s  bea i s  se îmbete,  
Mat. 24, 45-48; 25, 21. 1 Cor. 4, 2.  

46. Veni-va st pânul slugii aceleia în ziua 
în care ea nu se a teapt i în ceasul în 
care  ea  nu  tie  i  o  va  t ia  în  dou ,  iar  
partea ei va pune-o cu cei necredincio i.  

Mat. 24, 50-51.  
47. Iar sluga aceea care a tiut voia 
st pânului i nu s-a preg tit, nici n-a f cut 
dup  voia lui, va fi b tut  mult.  

Deut. 25, 2. Am. 3, 2.  
48. i cea care n-a tiut, dar a f cut 
lucruri vrednice de b taie, va fi b tut  
pu in. i oricui i s-a dat mult, mult i se va 
cere, i cui i s-a încredin at mult, mai 
mult i se va cere.  

Lev 5, 17. 1 Tim. 1, 13.  
49. Foc am venit s  arunc pe p mânt i 
cât a  vrea s  fie acum aprins !  
50. i cu botez am a M  boteza, i cât  
ner bdare am pân  ce se va îndeplini !  

Mat. 20, 22-23. Marc. 10, 38.  
51. Vi se pare c  am venit s  dau pace pe 

mânt ? V  spun c  nu, ci dezbinare.  
Mih. 7, 6. Mat. 10, 34.  

52. C ci de acum înainte cinci dintr-o 
cas  vor fi dezbina i : trei împotriva a doi 
i doi împotriva a trei.  

53. Dezbina i vor fi : tat l împotriva 
fiului i fiul împotriva tat lui, mama 
împotriva fiicei i fiica împotriva mamei, 
soacra împotriva nurorii sale i nora 
împotriva soacrei.  

Mih. 7, 6. Mat. 10, 35.  



pag. 1276/1780 

54. i zicea mul imilor : Când vede i un 
nor ridicându-se dinspre apus, îndat  
zice i c  vine ploaie mare ; i a a este.  

Mat. 16, 2.  
55. Iar când sufl  vântul de la miaz zi, 
zice i c  va fi ar , i a a este.  
56. F arnicilor ! Fa a p mântului i a 
cerului ti i s  o deosebi i, dar vremea 
aceasta cum de nu o deosebi i ?  

Mat. 16, 3. Ioan 4, 35.  
57. De ce, dar, de la voi în iv  nu 
judeca i ce este drept ?  
58. i când mergi cu pârâ ul t u la 
dreg tor, d i silin a s  te scapi de el pe 
cale, ca nu cumva s  te târasc  la 
judec tor, i judec torul s  te dea în mâna 
temnicerului, iar temnicerul s  te arunce 
în temni .  

Pild. 25, 8. Mat. 5, 25.  
59. Zic ie : Nu vei ie i de acolo, pân  ce 
nu vei pl ti i cel din urm  ban.  

Mat. 5, 26.  
CAP. 13 
Pilda galileienilor. O femeie vindecat  
în ziua sâmbetei. Pilde i cuvinte 
despre împ ia lui Dumnezeu. 
Ierusalimul i jalea-i viitoare. 
1. i erau de fa  în acel timp unii care-I 
vesteau despre galileienii al c ror sânge 
Pilat l-a amestecat cu jertfele lor.  
2. i El, r spunzând, le-a zis : Crede i, 
oare, c  ace ti galileieni au fost ei mai 

to i decât to i galileienii, fiindc  au 
suferit aceasta ?  
3. Nu ! zic vou  ; dar dac  nu v  ve i 
poc i, to i ve i pieri la fel.  
4. Sau acei optsprezece in i, peste care s-
a surpat turnul în Siloam i i-a ucis, 
gândi i, oare, c  ei au fost mai p to i 
decât to i oamenii care locuiau în 
Ierusalim ?  
5. Nu ! zic vou  ; dar de nu v  ve i poc i, 
to i ve i pieri la fel.  

6. i le-a spus pilda aceasta : Cineva avea 
un smochin, s dit în via sa i a venit s  
caute rod în el, dar n-a g sit.  

Is. 5, 2. Ier. 8, 13. Mat. 21, 19. Marc. 11, 13-14.  
7. i a zis c tre vier : Iat  trei ani sunt de 
când vin i caut rod în smochinul acesta 
i nu g sesc. Taie-l ; de ce s  ocupe locul 

în zadar ?  
Mat. 21, 19.  

8. Iar el, r spunzând, a zis : Doamne, 
las -l i anul acesta, pân  ce îl voi s pa 
împrejur i voi pune gunoi.  
9. Poate va face rod în viitor ; iar de nu, îl 
vei t ia.  
10. i înv a Iisus într-una din sinagogi 
sâmb ta.  
11. i iat  o femeie care avea de 
optsprezece ani un duh de neputin i 
care era gârbov , de nu putea s  se ridice 
în sus nicidecum ;  
12.  Iar  Iisus,  v zând-o,  a  chemat-o  i  i-a  
zis : Femeie, e ti dezlegat  de neputin a 
ta.  
13. i i-a pus mâinile asupra ei, i ea 
îndat  s-a îndreptat i sl vea pe 
Dumnezeu.  

Marc. 16, 18.  
14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se 

 Iisus a vindecat-o sâmb ta, 
spunzând, zicea mul imii : ase zile 

sunt în care trebuie s  se lucreze ; venind 
deci într-acestea, vindeca i-v , dar nu în 
ziua sâmbetei !  

Ie . 20, 9. Deut. 5, 13. Mat. 12, 10. Marc. 3, 2. Luc. 6, 7; 
14, 3. Ioan 5, 10.  

15.  Iar  Domnul  i-a  r spuns  i  a  zis  :  
arnicilor ! Fiecare dintre voi nu 

dezleag , oare, sâmb ta boul s u, sau 
asinul de la iesle, i nu-l duce s -l adape ?  

Luc. 14, 5.  
16. Dar aceasta, fiic  a lui Avraam fiind, 
pe care a legat-o satana, iat  de 
optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, s  
fie dezlegat  de leg tura aceasta, în ziua 
sâmbetei ?  
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17. i zicând El acestea, s-au ru inat to i 
care erau împotriva Lui, i toat  
mul imea se bucura de faptele str lucite 

vâr ite de El.  
18. Deci zicea : Cu ce este asemenea 
împ ia lui Dumnezeu i cu ce o voi 
asem na ?  

Mat. 13, 31. Marc. 4, 30.  
19. Asemenea este gr untelui de mu tar 
pe care, luându-l, un om l-a aruncat în 
gr dina sa, i a crescut i s-a f cut copac, 
iar p rile cerului s-au s luit în 
ramurile lui.  

Mat. 13, 32. Marc. 4, 31.  
20. i iar i a zis : Cu ce voi asem na 
împ ia lui Dumnezeu ?  

Mat. 9, 35; 13, 33-35. Marc. 6, 6.  
21. Asemenea este aluatului pe care, 
luându-l, femeia l-a ascuns în trei m suri 
de f in , pân  ce s-a dospit totul.  

Mat. 9, 35; 13, 33-35. Marc. 6, 6.  
22. i mergea El prin cet i i prin sate, 
înv ând i c torind spre Ierusalim.  

Mat. 9, 35; 13, 33-35. Marc. 6, 6.  
23. i I-a zis cineva : Doamne, pu ini 
sunt, oare, cei ce se mântuiesc ? Iar El le-
a zis :  
24. Sili i-v  s  intra i prin poarta cea 
strâmt , c  mul i, zic vou , vor c uta s  
intre i nu vor putea.  

Sir. 4, 24. Mat. 7, 13-14. Ioan 7, 34; 8, 21; 13, 33. Fapt. 
14, 22.  

25. Dup  ce se va scula st pânul casei i 
va încuia u a i ve i începe s  sta i afar  
i s  bate i la u , zicând : Doamne, 

deschide-ne ! - i el, r spunzând, v  va 
zice : Nu v tiu de unde sunte i,  

Is. 55, 6. Mat. 7, 23; 25, 10-12. Luc. 6, 46.  
26. Atunci voi ve i începe s  zice i : Am 
mâncat înaintea ta i am b ut i în pie ele 
noastre ai înv at.  
27. i el v  va zice : V  spun : Nu tiu de 
unde sunte i. Dep rta i-v  de la mine to i 
lucr torii nedrept ii.  
Ps. 5, 4-6; 6, 9. Mat. 7, 23; 25, 41. Luc. 13, 25. 1 Cor. 8, 3. 

2 Tim. 2, 19.  

28. Acolo va fi plângerea i scrâ nirea 
din ilor, când ve i vedea pe Avraam i pe 
Isaac i pe Iacov i pe to i proorocii în 
Împ ia lui Dumnezeu, iar pe voi 
arunca i afar .  

Mat. 8, 11-12; 13, 42; 24, 51.  
29. i vor veni al ii de la r rit i de la 
apus, de la miaz noapte i de la miaz zi 
i vor edea la mas  în împ ia lui 

Dumnezeu.  
Fac. 28, 14. Is. 2, 3; 49, 6; 60, 3. Mal. 1, 11. Marc. 8, 11.  

30. i iat , sunt unii de pe urm  care vor 
fi  întâi,  i  sunt  al ii  întâi  care  vor  fi  pe  
urm .  

Mat. 19, 30; 20, 16. Marc. 10, 31. Fapt. 10, 45; 28, 28.  
31. În ceasul acela au venit la El unii din 
farisei, zicându-I : Ie i i du-Te de aici, 

 Irod vrea s  Te ucid .  
32. i El le-a zis : Mergând, spune i 
vulpii acesteia : Iat , alung demoni i fac 
vindec ri, ast zi i mâine, iar a treia zi 
voi sfâr i.  

Cânt. 2, 15.  
33.  Îns i  ast zi  i  mâine  i  în  ziua  
urm toare merg, fiindc  nu este cu 
putin  s  piar  prooroc afar  din 
Ierusalim.  
34. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 
prooroci i ucizi cu pietre pe cei trimi i la 
tine,  de  câte  ori  am  voit  s  adun  pe  fiii  

i, cum adun  pas rea puii s i sub aripi, 
dar n-a i voit.  

Mat. 23, 37.  
35. Iat  vi se las  casa voastr  pustie, c  
adev rat gr iesc vou . Nu M  ve i mai 
vedea pân  ce va veni vremea când ve i 
zice : Binecuvântat este Cel ce vine întru 
numele Domnului !  

Lev 26, 31-32. Ps. 68, 29; 117, 26. Is. 1, 7. Dan. 9, 27. 
Mih. 3, 12. Mat. 21, 9; 23, 38. Marc. 11, 10. Luc. 19, 38. 

Ioan 12, 13.  
CAP. 14 
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Bolnavul de idropic  vindecat 
sâmb ta. Îndemn la smerenie i la 
milostenie. Pilda despre cina cea mare. 
Lep darea de sine. 
1. i când a intrat El în casa unuia dintre 

peteniile fariseilor sâmb ta, ca s  
nânce, i ei Îl pândeau,  

Marc. 3, 2.  
2. Iat  un om bolnav de idropic  era 
înaintea Lui.  
3. i, r spunzând, Iisus a zis c tre 
înv torii de lege i c tre farisei, 
spunând : Cuvine-se a vindeca sâmb ta 
ori nu ?  

Mat. 12, 10. Marc. 3, 2. Luc. 13, 14.  
4. Ei îns  au t cut. i luându-l, l-a 
vindecat i i-a dat drumul.  
5. i c tre ei a zis : Care dintre voi, de-i 

dea  fiul  sau  boul  în  fântân  nu-l  va  
scoate îndat  în ziua sâmbetei ?  

Ie . 23, 5. Deut. 22, 4. Mat. 12, 11. Luc. 13, 15.  
6. i n-au putut s -i r spund  la acestea.  

2 Reg. 3, 11. Mat. 22, 45-46.  
7. i luând seama cum î i alegeau la 
mas  cele dintâi locuri, a spus celor 
chema i o pild , zicând între ei :  
8. Când vei fi chemat de cineva la nunt , 
nu  te  a eza  în  locul  cel  dintâi,  ca  nu  
cumva  s  fie  chemat  de  el  altul  mai  de  
cinste decât tine.  

Pild. 25, 6-7.  
9. i venind cel care te-a chemat pe tine 
i pe el, î i va zice : D  acestuia locul. i 

atunci, cu ru ine, te vei duce s  te a ezi 
pe locul cel mai de pe urm .  

Pild. 25, 6-7.  
10. Ci, când vei fi chemat, mergând 

eaz -te în cel din urm  loc, ca atunci 
când va veni cel ce te-a chemat, el s i 
zic  : Prietene, mut -te mai sus. Atunci 
vei avea cinstea în fa a tuturor celor care 
vor edea împreun  cu tine.  

Pild. 25, 6-7.  
11.  C ci,  oricine  se  înal  pe  sine  se  va  
smeri, iar cel ce se smere te pe sine se va 
în a.  

Iov 22, 29. Ps. 17, 29. Pild. 29, 23. Mat. 23, 12. Luc. 18, 
14. Iac. 4, 6. 1 Petr. 5, 5. Filip. 2, 3.  

12.  Zis-a  i  celui  ce-L  chemase  :  Când  
faci prânz sau cin , nu chema pe prietenii 

i, nici pe fra ii t i, nici pe rudele tale, 
nici vecinii boga i, ca nu cumva s  te 
cheme i ei, la rândul lor, pe tine, i s i 
fie ca r splat .  

Pild. 3, 27-28. Tob. 4, 7.  
13. Ci, când faci un osp , cheam  pe 

raci, pe neputincio i, pe chiopi, pe 
orbi,  

Neem. 8, 10. Iov 31, 17. Ps. 40, 1. Pild. 3, 9. Tob. 4, 16. 
Sir. 14, 13.  

14.  i  fericit  vei  fi  c  nu  pot  s i  
spl teasc . C ci i se va r spl ti la 

învierea drep ilor.  
Pild. 19, 17. Mat. 6, 4.  

15. i auzind acestea, unul dintre cei ce 
edeau cu El la mas  I-a zis : Fericit este 

cel ce va prânzi în împ ia lui 
Dumnezeu !  

Apoc. 19, 7, 9.  
16. Iar El i-a zis : Un om oarecare a f cut 
cin  mare i a chemat pe mul i ;  

Pild. 9, 1-5. Is. 25, 6. Mat. 22, 2-3. Apoc. 19, 7-9.  
17. i a trimis la ceasul cinei pe sluga sa 
ca s  spun  celor chema i : Veni i, c  iat  
toate sunt gata.  

Pild. 9, 1-5. Is. 25, 6. Mat. 22, 2-3. Apoc. 19, 7-9.  
18. i au început unul câte unul, s i 
cear  iertare. Cel dintâi i-a zis : arin  
am cump rat i am nevoie s  ies ca s-o 

d ; te rog iart -m .  
19. i altul a zis : Cinci perechi de boi am 
cump rat i m  duc s -i încerc ; te rog 
iart -m .  

Ps. 143, 14.  
20. Al treilea a zis : Femeie mi-am luat i 
de aceea nu pot veni.  
21. i întorcându-se, sluga a spus 
st pânului s u acestea. Atunci, mâniindu-
se, st pânul casei a zis : Ie i îndat  în 
pie ele i uli ele cet ii, i pe s raci, i pe 
neputincio i, i pe orbi, i pe chiopi adu-
i aici.  

Mat. 22, 7. 1 Cor. 1, 27-28.  
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22. i a zis sluga : Doamne, s-a f cut 
precum ai poruncit i tot mai este loc.  
23. i a zis st pânul c tre slug  : Ie i la 
drumuri i la garduri i sile te s  intre, ca 

 mi se umple casa,  
24. C ci zic vou  : Nici unul din b rba ii 
aceia care au fost chema i nu va gusta din 
cina mea.  

Mat. 21, 43; 22, 8-9, 14.  
25.  i  mergeau  cu  El  mul imi  multe  ;  i  
întorcându-Se, a zis c tre ele :  
26. Dac  vine cineva la Mine i nu ur te 
pe tat l s u i pe mam i pe femeie i pe 
copii i pe fra i i pe surori, chiar i 
sufletul s u însu i, nu poate s  fie 
ucenicul Meu.  

Deut. 33, 9. Mat. 10, 37. Rom. 9, 13. Apoc. 12, 11.  
27. i cel ce nu- i poart  crucea sa i nu 
vine dup  Mine nu poate s  fie ucenicul 
Meu.  

Mat. 10, 38; 16, 24. Marc. 8, 34. Luc. 9, 23. 2 Tim. 3, 12.  
28. C  cine dintre voi vrând s  zideasc  
un  turn  nu  st  mai  întâi  i- i  face  
socoteala cheltuielii, dac  are cu ce s -l 
ispr veasc  ?  
29. Ca nu cumva, punându-i temelia i 
neputând s -l termine, to i cei care vor 
vedea s  înceap  a-l lua în râs,  
30. Zicând : Acest om a început s  
zideasc , dar n-a putut ispr vi.  
31. Sau care rege, plecând s  se bat  în 

zboi  cu  alt  rege,  nu  va  sta  întâi  s  se  
sf tuiasc , dac  va putea s  întâmpine cu 
zece mii pe cel care vine împotriva lui cu 
dou zeci de mii ?  
32.  Iar  de  nu,  înc  fiind  el  departe,  îi  
trimite solie i se roag  de pace.  
33. A adar oricine dintre voi care nu se 
leap  de tot ce are nu poate s  fie 
ucenicul Meu.  
34. Bun  este sarea, dar dac i sarea se 
va strica, cu ce va fi dreas  ?  

Mat. 5, 13. Marc. 9, 50.  

35. Nici în p mânt, nici în gunoi, nu este 
de  folos,  ci  o  arunc  afar .  Cine  are  
urechi de auzit s  aud .  
CAP. 15 
Pildele : Oaia cea pierdut , despre 
drahma cea pierdut i despre fiul 
risipitor. 
1.  i  se  apropiau  de  El  to i  vame ii  i  

to ii, ca s -L asculte.  
Luc. 5, 29.  

2. i fariseii i c rturarii cârteau, zicând : 
Acesta prime te la Sine pe p to i i 

nânc  cu ei.  
Mat. 11, 19. Fapt. 11, 3. Gal. 2, 12.  

3. i a zis c tre ei pilda aceasta, spunând 
:  
4. Care om dintre voi, având o sut  de oi 
i pierzând din ele una, nu las  pe cele 

nou zeci i nou  în pustie i se duce dup  
cea pierdut , pân  ce o g se te ?  

Iez. 34, 12, 16. Mat. 18, 12.  
5. i g sind-o, o pune pe umerii s i, 
bucurându-se ;  

Mat. 18, 13.  
6. i sosind acas , cheam  prietenii i 
vecinii, zicându-le : Bucura i-v  cu mine, 

 am g sit oaia cea pierdut .  
1 Petr. 2, 10, 25.  

7.  Zic  vou  :  C  a a  i  în  cer  va  fi  mai  
mult  bucurie pentru un p tos care se 
poc ie te, decât pentru nou zeci i nou  
de drep i, care n-au nevoie de poc in .  

2 Paral. 36, 23. Luc. 5, 31-32.  
8. Sau care femeie, având zece drahme, 
dac  pierde o drahm , nu aprinde lumina 
i nu m tur  casa i nu caut  cu grij  

pân  ce o g se te ?  
9. i g sind-o, cheam  prietenele i 
vecinele sale, spunându-le : Bucura i-v  
cu mine, c ci am g sit  drahma pe care o 
pierdusem.  
10. Zic vou , a a se face bucurie îngerilor 
lui Dumnezeu pentru un p tos care se 
poc ie te.  
11. i a zis : Un om avea doi fii.  
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12. i a zis cel mai tân r dintre ei tat lui 
u : Tat , d -mi partea ce mi se cuvine 

din avere. i el le-a împ it averea.  
13. i nu dup  multe zile, adunând toate, 
fiul  cel  mai  tân r  s-a  dus  într-o  ar  
dep rtat i acolo i-a risipit averea, 
tr ind în desfrân ri.  

Pild. 29, 3.  
14. i dup  ce a cheltuit totul, s-a f cut 
foamete mare în ara aceea, i el a început 

 duc  lips .  
Pild. 5, 11.  

15. i ducându-se, s-a alipit el de unul 
din locuitorii acelei ri, i acesta l-a 
trimis la arinile sale s  p zeasc  porcii.  
16. i dorea s i sature pântecele din 
ro covele pe care le mâncau porcii, îns  
nimeni nu-i d dea.  
17.  Dar,  venindu- i  în  sine,  a  zis  :  Câ i  
arga i ai tat lui meu sunt îndestula i de 
pâine, iar eu pier aici de foame !  
18. Sculându-m , m  voi duce la tat l 
meu i-i voi spune : Tat , am gre it la cer 
i înaintea ta ;  

Os. 14, 3. Am. 4, 12.  
19. Nu mai sunt vrednic s  m  numesc 
fiul t u. F -m  ca pe unul din arga ii t i.  
20. i, sculându-se, a venit la tat l s u. i 
înc  departe fiind el, l-a v zut tat l s u i 
i s-a f cut mil i, alergând, a c zut pe 
grumazul lui i l-a s rutat.  

Is. 49, 15. Iez. 16, 6, 10.  
21. i i-a zis fiul : Tat , am gre it la cer i 
înaintea ta i nu mai sunt vrednic s  m  
numesc fiul t u.  
22.  i  a  zis  tat l  c tre  slugile  sale  :  
Aduce i degrab  haina lui cea dintâi i-l 
îmbr ca i i da i inel în mâna lui i 
înc minte în picioarele lui ;  
23. i aduce i vi elul cel îngr at i-l 
înjunghia i i, mâncând, s  ne veselim ;  
24. C ci acest fiu al meu mort era i a 
înviat,  pierdut  era  i  s-a  aflat.  i  au  
început s  se veseleasc .  

Luc. 15, 32. Ef. 2, 1; 5, 14. Col. 2, 13. Apoc. 3, 1.  

25. Iar fiul cel mare era la arin . i când 
a venit i s-a apropiat de cas , a auzit 
cântece i jocuri.  
26. i, chemând la sine pe una dintre 
slugi, a întrebat ce înseamn  acestea.  
27. Iar ea i-a r spuns : Fratele t u a venit, 
i tat l t u a înjunghiat vi elul cel 

îngr at, pentru c  l-a primit s tos.  
28.  i  el  s-a  mâniat  i  nu  voia  s  intre  ;  
dar tat l lui, ie ind, îl ruga.  
29. Îns  el, r spunzând, a zis tat lui s u : 
Iat , atâ ia ani î i slujesc i niciodat  n-
am c lcat porunca ta. i mie niciodat  nu 
mi-ai dat un ied, ca s  m  veselesc cu 
prietenii mei.  
30. Dar când a venit acest fiu al t u, care 
i-a mâncat averea cu desfrânatele, ai 

înjunghiat pentru el vi elul cel îngr at.  
31. Tat l îns  i-a zis : Fiule, tu totdeauna 

ti cu mine i toate ale mele ale tale 
sunt.  
32. Trebuia îns  s  ne veselim i s  ne 
bucur m, c ci fratele t u acesta mort era 
i a înviat, pierdut era i s-a aflat.  

Luc. 15, 24.  
CAP. 16 
Parabola despre iconomul 
necredincios. Parabola despre bogatul 
nemilostiv i despre s racul Laz r. 
1. i zicea i c tre ucenicii S i : Era un 
om bogat care avea un iconom i acesta a 
fost pârât lui c -i risipe te avu iile.  
2. i chemându-l, i-a zis : Ce este aceasta 
ce aud despre tine ? D -mi socoteala de 
iconomia ta, c ci nu mai po i s  fii 
iconom.  
3. Iar iconomul a zis în sine : Ce voi face 

 st pânul meu ia iconomia de la mine ? 
 sap, nu pot ; s  cer esc, mi-e ru ine.  

4. tiu ce voi face, ca s  m  primeasc  în 
casele lor, când voi fi scos din iconomie.  

Ier. 4, 22.  
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5. i chemând la sine, unul câte unul, pe 
datornicii st pânului s u, a zis celui 
dintâi : Cât e ti dator st pânului meu ?  
6.  Iar  el  a  zis  :  O  sut  de  m suri  de  
untdelemn. Iconomul i-a zis : Ia- i zapisul 
i, ezând, scrie degrab  cincizeci.  

Iez. 45, 10-11, 14.  
7. Dup  aceea a zis altuia : Dar tu, cât e ti 
dator  ?  El  i-a  spus  :  O sut  de  m suri  de  
grâu. Zis-a iconomul : Ia- i zapisul i 
scrie optzeci.  
8. i a l udat st pânul pe iconomul cel 
nedrept, c ci a lucrat în elep te. C ci 
fiii veacului acestuia sunt mai în elep i în 
neamul lor decât fiii luminii.  

Ioan 12, 36. Ef. 5, 8-9. 1 Tes. 5, 5.  
9. i Eu zic vou  : Face i-v  prieteni cu 
bog ia nedreapt , ca atunci, când ve i 

si via a, s  v  primeasc  ei în 
corturile cele ve nice.  
Eccl. 11, 2. Sir. 40, 26. Mat. 6, 19; 20, 20-21. Luc. 11, 41. 

1 Tim. 6, 17, 19.  
10. Cel ce este credincios în foarte pu in 
i  în  mult  este  credincios  ;  i  cel  ce  e  

nedrept în foarte pu in i în mult este 
nedrept.  

Mat. 25, 21. Luc. 19, 17.  
11. Deci dac  n-a i fost credincio i în 
bog ia nedreapt , cine v  va încredin a 
pe cea adev rat  ?  
12. i dac  în ceea ce este str in nu a i 
fost credincio i, cine v  va da ce este al 
vostru ?  
13. Nici o slug  nu poate s  slujeasc  la 
doi st pâni. Fiindc  sau pe unul îl va urî 
i pe cel lalt îl va iubi, sau de unul se va 
ine i pe cel lalt îl va dispre ui. Nu pute i 

 sluji i lui Dumnezeu i lui mamona.  
Mat. 6, 24.  

14. Toate acestea le auzeau i fariseii, 
care erau iubitori de argint i-L luau în 

taie de joc.  
1 Tim. 6, 10.  

15.  i  El  le-a  zis  :  Voi  sunte i  cei  ce  v  
face i pe voi drep i înaintea oamenilor, 
dar Dumnezeu cunoa te inimile voastre ; 

ci ceea ce la oameni este înalt, urâciune 
este înaintea lui Dumnezeu.  

1 Reg. 16, 7. Ps. 7, 10. Pild. 17, 3. Ier. 11, 20; 17, 10; 20, 
12. Luc. 18, 9.  

16. Legea i proorocii au fost pân  la 
Ioan ; de atunci împ ia lui Dumnezeu 
se bineveste te i fiecare se sile te spre 
ea.  

Mat. 4, 17; 11, 12-13.  
17. Dar mai lesne e s  treac  cerul i 

mântul, decât s  cad  din Lege un corn 
de liter .  

Ps. 101, 26-28. Is. 40, 8; 51, 6. Mat. 5, 18. Luc. 21, 33. 1 
Petr. 1, 24-25.  

18. Oricine- i las  femeia sa i ia pe alta 
vâr te adulter ; i cel ce ia pe cea 
sat  de b rbat s vâr te adulter.  
Deut. 24, 1. Mat. 5, 32; 19, 9. Marc. 10, 11. 1 Cor. 7, 10.  

19. Era un om bogat care se îmbr ca în 
porfir i în vison, veselindu-se în toate 
zilele în chip str lucit.  

Sir. 11, 4; 14, 14; 18, 32.  
20. Iar un s rac, anume Laz r, z cea 
înaintea por ii lui, plin de bube,  
21. Poftind s  se sature din cele ce 

deau de la masa bogatului ; dar i câinii 
venind, lingeau bubele lui.  
22. i a murit s racul i a fost dus de 

tre îngeri în sânul lui Avraam. A murit 
i bogatul i a fost înmormântat.  

23. i în iad, ridicându- i ochii, fiind în 
chinuri, el a v zut de departe pe Avraam 
i pe Laz r în sânul lui.  

24. i el, strigând, a zis : P rinte 
Avraame, fie- i mil  de mine i trimite pe 
Laz r s i ude vârful degetului în ap i 

-mi r coreasc  limba, c ci m  
chinuiesc în aceast  v paie.  

Zah. 14, 12.  
25.  Dar  Avraam  a  zis  :  Fiule,  adu- i  
aminte c  ai primit cele bune ale tale în 
via a ta, i Laz r, asemenea, pe cele rele ; 
iar acum aici el se mângâie, iar tu te 
chinuie ti.  

Iov 21, 7, 13. Ps. 36, 37; 125, 6. Luc. 6, 24.  



pag. 1282/1780 

26. i peste toate acestea, între noi i voi 
s-a înt rit pr pastie mare, ca cei care 
voiesc s  treac  de aici la voi s  nu poat , 
nici cei de acolo s  treac  la noi.  
27. Iar el a zis : Rogu-te, dar, p rinte, s -l 
trimi i în casa tat lui meu,  
28. C ci am cinci fra i, s  le spun  lor 
acestea, ca s  nu vin i ei în acest loc de 
chin.  
29. i i-a zis Avraam : Au pe Moise i pe 
prooroci ; s  asculte de ei.  

Ioan 5, 39, 45. Fapt. 15, 21; 17, 11.  
30. Iar el a zis : Nu, p rinte Avraam, ci, 
dac  cineva dintre mor i se va duce la ei, 
se vor poc i.  
31. i i-a zis Avraam : Dac  nu ascult  de 
Moise i de prooroci, nu vor crede nici 
dac  ar învia cineva dintre mor i.  
CAP. 17 
Despre sminteli, iertare i credin . 
Vindecarea celor zece lepro i. Când va 
veni împ ia lui Dumnezeu. 
1.  i  a  zis  c tre  ucenicii  S i  :  Cu  
neputin  este s  nu vin  smintelile, dar 
vai aceluia prin care ele vin !  

Mat. 18, 6-7. Marc. 9, 42. 1 Cor. 11, 19.  
2. Mai de folos i-ar fi  dac  i  s-ar lega de 
gât o piatr  de moar i ar fi aruncat în 
mare, decât s  sminteasc  pe unul din 
ace tia mici.  

Mat. 18, 6. Marc. 9, 42.  
3. Lua i aminte la voi în iv . De- i va 
gre i fratele t u, dojene te-l i dac  se va 
poc i, iart -l.  

Lev 19, 17. Sir. 19, 14. Mat. 18, 15, 21. Iac. 5, 19-20.  
4. i chiar dac  î i va gre i de apte ori 
într-o zi i de apte ori se va întoarce 

tre tine, zicând : M  c iesc, iart -l.  
Mat. 18, 22.  

5. i au zis apostolii c tre Domnul : 
Spore te-ne credin a.  

Mat. 18, 22.  
6. Iar Domnul a zis : De a i avea credin  
cât un gr unte de mu tar, a i zice acestui 
sicomor : Dezr cineaz -te i te s de te 
în mare, i v  va asculta.  

Mat. 17, 20; 21, 21. Marc. 9, 23; 11, 23.  
7. Cine dintre voi, având o slug  la arat 
sau la p scut turme, îi va zice când se 
întoarce din arin  : Vino îndat i ezi la 
mas  ?  
8. Oare, nu-i va zice : Preg te te-mi ca s  
cinez i, încingându-te, sluje te-mi, pân  
ce voi mânca i voi bea i dup  aceea vei 
mânca i vei bea i tu ?  

Luc. 12, 37. Ioan 13, 4.  
9. Va mul umi, oare, slugii c  a f cut cele 
poruncite ? Cred c  nu.  
10. A a i voi, când ve i face toate cele 
poruncite vou , s  zice i : Suntem slugi 
netrebnice, pentru c  am f cut ceea ce 
eram datori s  facem.  

Iov 22, 3; 35, 7. 1 Cor. 9, 16-17.  
11. Iar pe când Iisus mergea spre 
Ierusalim i trecea prin mijlocul Samariei 
i al Galileii,  

Ioan 4, 4.  
12. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat 
zece lepro i care st teau departe,  

Lev 13, 46.  
13.  i  care  au  ridicat  glasul  i  au  zis  :  
Iisuse, Înv torule, fie- i mil  de noi !  
14. i v zându-i, El le-a zis : Duce i-v i 

 ar ta i preo ilor. Dar, pe când ei se 
duceau, s-au cur it.  

Lev 13, 2; 14, 2-5, 10. 4 Reg. 5, 10. Mat. 8, 4. Marc. 1, 
43-44. Luc. 5, 14.  

15.  Iar  unul  dintre  ei,  v zând  c  s-a  
vindecat, s-a întors cu glas mare sl vind 
pe Dumnezeu.  
16.  i  a  c zut  cu  fa a  la  p mânt  la  
picioarele lui Iisus, mul umindu-I. i 
acela era samarinean.  
17. i r spunzând, Iisus a zis : Au nu 
zece s-au cur it ? Dar cei nou  unde sunt 
?  
18. Nu s-a g sit s  se întoarc  s  dea 
slav  lui Dumnezeu decât numai acesta, 
care este de alt neam ?  

Iosua 7, 19. 2 Paral. 30, 8; 32, 25.  
19. i i-a zis : Scoal -te i du-te ; credin a 
ta te-a mântuit.  
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Mat. 9, 22. Marc. 5, 30, 34; 10, 52. Luc. 7, 50; 8, 48; 18, 
42.  

20. i fiind întrebat de farisei când va 
veni împ ia lui Dumnezeu, le-a 

spuns i a zis : Împ ia lui Dumnezeu 
nu va veni în chip v zut.  
21. i nici nu vor zice : Iat-o aici sau 
acolo. C ci, iat , împ ia lui Dumnezeu 
este în untrul vostru.  

Mat. 24, 23. Marc. 13, 21. Luc. 17, 23.  
22. Zis-a c tre ucenici : Veni-vor zile 
când ve i dori s  vede i una din zilele 
Fiului Omului, i nu ve i vedea.  

Mat. 9, 15.  
23. i vor zice vou  : Iat  este acolo ; 
iat , aici ; nu v  duce i i nu v  lua i dup  
ei.  

Mat. 24, 23. Marc. 13, 21. Luc. 17, 21.  
24. C ci dup  cum fulgerul, fulgerând 
dintr-o parte de sub cer, lumineaz  pân  
la cealalt  parte de sub cer, a a va fi i 
Fiul Omului în ziua Sa.  

Mat. 24, 27.  
25. Dar mai întâi El trebuie s  sufere 
multe i s  fie lep dat de neamul acesta.  

Mat. 16, 21; 17, 22; 20, 18. Marc. 8, 31. Luc. 9, 22.  
26. i precum a fost în zilele lui Noe, tot 

a va fi i în zilele Fiului Omului :  
Fac. 7, 7. Mat. 24, 37. 1 Petr. 3, 20.  

27. Mâncau, beau, se însurau, se m ritau 
pân  în ziua când a intrat Noe în corabie 
i a venit potopul i i-a nimicit pe to i.  

Fac. 7, 7. Mat. 24, 38.  
28. Tot a a precum a fost în zilele lui Lot 
: mâncau, beau, cump rau, vindeau, 

deau, i zideau,  
Fac. 19, 14, 24. Iez. 16, 49. Mat. 24, 38.  

29. Iar în ziua în care a ie it Lot din 
Sodoma a plouat din cer foc i pucioas  
i i-a nimicit pe to i,  

Fac. 19, 16-24.  
30. La fel va fi în ziua în care se va ar ta 
Fiul Omului.  

Mat. 24, 39.  
31.  În  ziua  aceea,  cel  care  va  fi  pe  
acoperi ul casei, i lucrurile lui în cas , 

 nu  se  coboare  ca  s  le  ia  ;  de  

asemenea, cel ce va fi în arin  s  nu se 
întoarc  înapoi.  

Mat. 24, 17. Marc. 13, 15.  
32. Aduce i-v  aminte de femeia lui Lot.  

Fac. 19, 26. În el. 10, 7.  
33. Cine va c uta s i scape sufletul, îl 
va pierde ; iar cine îl va pierde, acela îl va 
dobândi.  

Mat. 10, 39; 16, 25. Marc. 8, 35. Luc. 9, 24. Ioan 12, 25.  
34. Zic vou  : În noaptea aceea vor fi doi 
într-un pat ; unul va fi luat, iar cel lalt va 
fi l sat.  

Mat. 24, 40-41.  
35. Dou  vor m cina împreun  ; una va fi 
luat i alta va fi l sat .  

Mat. 24, 40-41.  
36. Doi vor fi în ogor ; unul se va lua 
altul se va l sa.  

Mat. 24, 40-41.  
37. i r spunzând, ucenicii I-au zis : 
Unde, Doamne ? Iar El le-a zis : Unde va 
fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.  

Iov 39, 30. Avac. 1, 8. Mat. 24, 28.  
CAP. 18 
Pildele : v duva st ruitoare, vame ul i 
fariseul. Iisus cheam  pe copii la Sine. 
Primejdiile bog iei. A treia vestire a 
Patimilor. Vindecarea orbului din 
Ierihon. 
1. i le spunea o pild  cum trebuie s  se 
roage totdeauna i s  nu- i piard  

dejdea,  
Sir. 18, 22. Luc. 21, 36. Rom. 12, 12. Ef. 6, 18. Col. 4, 2. 

1 Tes. 5, 17. 1 Tim. 2, 1.  
2. Zicând : Într-o cetate era un judec tor 
care de Dumnezeu nu se temea i de om 
nu se ru ina.  
3. i era, în cetatea aceea, o v duv , care 
venea la el, zicând : F -mi dreptate fa  
de potrivnicul meu.  
4. i un timp n-a voit, dar dup  acestea a 
zis întru sine : De i de Dumnezeu nu m  
tem i de om nu m  ru inez,  
5. Totu i, fiindc  v duva aceasta îmi face 
sup rare, îi voi face dreptate, ca s  nu 
vin  mereu s  m  supere.  

Luc. 11, 8.  
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6. i a zis Domnul : Auzi i ce spune 
judec torul cel nedrept ?  
7. Dar Dumnezeu, oare, nu va face 
dreptate ale ilor S i care strig  c tre El 
ziua i noaptea i pentru care El rabd  
îndelung ?  

Ps. 9, 18. Luc. 11, 9. Apoc. 6, 10.  
8. Zic vou  c  le va face dreptate în 
curând. Dar Fiul Omului, când va veni, 
va g si, oare, credin  pe p mânt ?  

Pild. 20, 6. 2 Petr. 3, 8-9. Evr. 10, 37.  
9. C tre unii care se credeau c  sunt 
drep i i priveau cu dispre  pe ceilal i, a 
zis pilda aceasta :  

Luc. 16, 15.  
10. Doi oameni s-au suit la templu, ca s  
se roage : unul fariseu i cel lalt vame .  
11. Fariseul, stând, a a se ruga în sine : 
Dumnezeule, Î i mul umesc c  nu sunt ca 
ceilal i oameni, r pitori, nedrep i, 
adulteri, sau ca i acest vame .  

Deut. 26, 13. Is. 1, 15; 58, 3. Luc. 11, 39. Apoc. 3, 17.  
12. Postesc de dou  ori pe s pt mân , 
dau zeciuial  din toate câte câ tig.  

Mat. 23, 23.  
13. Iar vame ul, departe stând, nu voia 
nici ochii s i ridice c tre cer, ci- i b tea 
pieptul, zicând : Dumnezeule, fii milostiv 
mie, p tosului.  

Lev 13, 13-14. 2 Paral. 36, 23. Ps. 50, 2, 18.  
14. Zic vou  c  acesta s-a coborât mai 
îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindc  
oricine se înal  pe sine se va smeri, iar 
cel ce se smere te pe sine se va în a.  

Iov 22, 29. Pild. 29, 23. Is. 40, 4; 57, 15. Sir. 1, 30. Mat. 
23, 12. Luc. 14, 11. Iac. 4, 6. 1 Petr. 5, 5.  

15.  i  aduceau  la  El  i  pruncii,  ca  s  Se  
ating  de ei. Iar ucenicii, v zând, îi 
certau.  

Is. 49, 22. Mat. 19, 13. Marc. 10, 13.  
16. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând : 

sa i copii s  vin  la Mine i nu-i opri i, 
ci împ ia lui Dumnezeu este a unora 

ca ace tia.  
Mat. 18, 3; 19, 4. Marc. 10, 14. 1 Petr. 2, 2.  

17. Adev rat gr iesc vou  : Cine nu va 
primi împ ia lui Dumnezeu ca un 
prunc nu va intra în ea.  

Is. 49, 22. Mat. 11, 25; 18, 3; 19, 16-17. Marc. 10, 15-18.  
18. i L-a întrebat un dreg tor, zicând : 
Bunule Înv tor, ce s  fac ca s  
mo tenesc via a de veci ?  

Is. 49, 22. Mat. 11, 25; 18, 3; 19, 16-17. Marc. 10, 15-18.  
19. Iar Iisus i-a zis : Pentru ce M  
nume ti bun ? Nimeni nu este bun, decât 
unul Dumnezeu.  

Is. 49, 22. Mat. 11, 25; 18, 3; 19, 16-17. Marc. 10, 15-18.  
20. tii poruncile : S  nu s vâr ti 
adulter, s  nu ucizi, s  nu furi, s  nu 

rturise ti strâmb, cinste te pe tat l t u 
i pe mama ta.  

Ie . 20, 12-17. Deut. 5, 17. Mat. 5, 21, 27; 19, 18-19. 
Marc. 10, 19. Rom. 13, 9.  

21. Iar el a zis : Toate acestea le-am p zit 
din tinere ile mele.  

Mat. 19, 20-21. Marc. 10, 20-21. Luc. 12, 33. Fapt. 2, 45. 
1 Tim. 6, 18-19.  

22. Auzind Iisus i-a zis : Înc  una î i 
lipse te : Vinde toate câte ai i le împarte 

racilor i vei avea comoar  în ceruri ; i 
vino de urmeaz  Mie.  

Mat. 19, 20-21. Marc. 10, 20-21. Luc. 12, 33. Fapt. 2, 45. 
1 Tim. 6, 18-19.  

23. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, 
ci era foarte bogat.  

Mat. 19, 22. Marc. 10, 22. Luc. 8, 14.  
24. i v zându-l întristat, Iisus a zis : Cât 
de  greu  vor  intra  cei  ce  au  averi  în  
împ ia lui Dumnezeu !  

Pild. 11, 28. Mat. 13, 22; 19, 23. Marc. 4, 19; 10, 23. 1 
Tim. 6, 9-10.  

25. C  mai lesne este a trece c mila prin 
urechile acului decât s  intre bogatul în 
împ ia lui Dumnezeu.  

Mat. 19, 24-25. Marc. 10, 25-26. Luc. 6, 24.  
26. Zis-au cei ce ascultau : i cine poate 

 se mântuiasc  ?  
Mat. 19, 24-25. Marc. 10, 25-26. Luc. 6, 24.  

27. Iar El a zis : Cele ce sunt cu neputin  
la oameni sunt cu putin  la Dumnezeu.  

Fac. 18, 14. Iov 42, 2. Ier. 32, 27. Mat. 19, 26. Marc. 10, 
27. Luc. 1, 37.  



pag. 1285/1780 

28. Iar Petru a zis : Iat , noi, l sând toate 
ale noastre, am urmat ie.  

Deut. 33, 9. Mat. 4, 20; 19, 27. Marc. 10, 28. Luc. 5, 11.  
29. i El le-a zis : Adev rat gr iesc vou  
: Nu este nici unul care a l sat cas , sau 
femeie,  sau  fra i,  sau  p rin i,  sau  copii,  
pentru împ ia lui Dumnezeu,  

Deut. 33, 9. Mat. 19, 29. Marc. 10, 29.  
30.  i  s  nu  ia  cu  mult  mai  mult  în  
vremea aceasta, iar în veacul ce va s  
vin , via  ve nic .  

Iov 42, 10. Mat. 19, 29.  
31. i luând la Sine pe cei doisprezece, a 
zis c tre ei : Iat  ne suim la Ierusalim i 
se vor împlini toate cele scrise prin 
prooroci despre Fiul Omului.  

Mat. 16, 21; 20, 18. Marc. 10, 32-33. Luc. 9, 22, 44.  
32. C ci va fi dat p gânilor i va fi 
batjocorit i va fi oc rât i scuipat.  

Ps. 21, 7. Is. 53, 7. În el. 2, 19. Mat. 20, 18.  
33. i, dup  ce Îl vor biciui, Îl vor ucide ; 
iar a treia zi va învia.  
34. i ei n-au în eles nimic din acestea, 

ci cuvântul acesta era ascuns pentru ei 
i nu în elegeau cele spuse.  
Marc. 9, 32. Luc. 2, 50; 9, 45. Ioan 10, 6; 12, 16; 18, 32.  

35. i când S-a apropiat Iisus de Ierihon, 
un orb edea lâng  drum, cer ind.  

Ps. 145, 8. Mat. 9, 27; 20, 29, 31. Marc. 10, 46-48.  
36. i, auzind el mul imea care trecea, 
întreba ce e aceasta.  

Ps. 145, 8. Mat. 9, 27; 20, 29, 31. Marc. 10, 46-48.  
37. i i-au spus c  trece Iisus 
Nazarineanul.  

Ps. 145, 8. Mat. 9, 27; 20, 29, 31. Marc. 10, 46-48.  
38. i el a strigat, zicând : Iisuse, Fiul lui 
David, fie- i mil  de mine !  

Ps. 145, 8. Mat. 9, 27; 20, 29, 31. Marc. 10, 46-48.  
39. i cei care mergeau înainte îl certau 
ca s  tac , iar el cu mult mai mult striga : 
Fiule al lui David, fie- i mil  de mine !  

Ps. 145, 8. Mat. 9, 27; 20, 29, 31. Marc. 10, 46-48.  
40. i oprindu-Se, Iisus a poruncit s -l 
aduc  la El ; i apropiindu-se, l-a întrebat 
:  

Mat. 9, 28; 20, 32. Marc. 10, 49.  

41.  Ce  voie ti  s i  fac  ?  Iar  el  a  zis  :  
Doamne, s  v d !  

Mat. 9, 31; 20, 33. Marc. 10, 52.  
42. i Iisus i-a zis : Vezi ! Credin a ta te-
a mântuit.  

Luc. 16, 19.  
43. i îndat  a v zut i mergea dup  El, 
sl vind pe Dumnezeu. i tot poporul, 
care v zuse, a dat laud  lui Dumnezeu.  

Mat. 20, 34.  
CAP. 19 
Zaheu. Pilda minelor. Intrarea în 
Ierusalim. Iisus deplânge Ierusalimul 
i alung  pe vânz torii de la templu. 

1. i intrând, trecea prin Ierihon.  
2. i iat  un b rbat, cu numele Zaheu, i 
acesta era mai-marele vame ilor i era 
bogat.  
3. i c uta s  vad  cine este Iisus, dar nu 
putea de mul ime, pentru c  era mic de 
statur .  
4. i alergând el înainte, s-a suit într-un 
sicomor, ca s -L vad , c ci pe acolo avea 

 treac .  
5. i când a sosit la locul acela, Iisus, 
privind  în  sus,  a  zis  c tre  el  :  Zahee,  
coboar -te degrab , c ci ast zi în casa ta 
trebuie s  r mân.  

Cânt. 4, 16.  
6. i a coborât degrab i L-a primit, 
bucurându-se.  

Ps. 118, 32.  
7. i v zând, to i murmurau, zicând c  a 
intrat s  g zduiasc  la un om p tos.  
8. Iar Zaheu, stând, a zis c tre Domnul : 
Iat , jum tate din averea mea, Doamne, o 
dau s racilor i, dac  am n stuit pe 
cineva cu ceva, întorc împ trit.  

Ie . 22, 1. Lev 6, 5. Num. 5, 7. 1 Reg. 12, 3.  
9. i a zis c tre el Iisus : Ast zi s-a f cut 
mântuire casei acesteia, c ci i acesta este 
fiu al lui Avraam.  
10. C ci Fiul Omului a venit s  caute i 

 mântuiasc  pe cel pierdut.  
Mat. 9, 12; 10, 6; 15, 24; 18, 11. Marc. 2, 17. 1 Tim. 1, 15.  
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11. i ascultând ei acestea, Iisus, 
ad ugând, le-a spus o pild , fiindc  El era 
aproape de Ierusalim, iar ei credeau c  
împ ia lui Dumnezeu se va ar ta 
îndat .  

Fapt. 1, 6.  
12. Deci a zis : Un om de neam mare s-a 
dus într-o ar  îndep rtat , ca s i ia 
domnie i s  se întoarc .  

Mat. 25, 14. Marc. 13, 34.  
13. i chemând zece slugi ale sale, le-a 
dat zece mine i a zis c tre ele : 
Negu tori i cu ele pân  ce voi veni !  
14. Dar cet enii lui îl urau i au trimis 
solie în urma lui, zicând : Nu voim ca 
acesta s  domneasc  peste noi.  

Ioan 1, 11.  
15. i când s-a întors el, dup  ce luase 
domnia,  a  zis  s  fie  chemate  slugile  
acelea, c rora le d duse banii, ca s tie 
cine ce a negu torit.  

Mat. 25, 19.  
16. i a venit cea dintâi, zicând : 
Doamne, mâna ta a adus câ tig zece 
mine.  

Mat. 25, 20.  
17. i i-a zis st pânul : Bine slug  bun , 
fiindc  întru pu in ai fost credincioas , s  
ai st pânire peste zece cet i.  

Dan. 12, 13. Mat. 25, 21. Luc. 16, 10.  
18.  i  a  venit  a  doua,  zicând  :  Mâna  ta,  
st pâne, a mai adus cinci mine.  

Mat. 25, 22.  
19.  Iar  el  a  zis  i  acesteia  :  S  ai  i  tu  
st pânire peste cinci cet i.  

Mat. 25, 23.  
20. A venit i cealalt , zicând : Doamne, 
iat  mâna ta, pe care am p strat-o într-un 
tergar,  

Mat. 25, 24.  
21. C  m  temeam de tine, pentru c  e ti 
om aspru : iei ce nu ai pus i seceri ce n-
ai sem nat.  

Pild. 26, 16. Mat. 25, 25.  
22. Zis-a lui st pânul : Din cuvintele tale 
te voi judeca, slug  viclean . Ai tiut c  

sunt om aspru : iau ce nu am pus i secer 
ce nu am sem nat ;  

Iov 15, 6. Mat. 12, 37; 25, 26.  
23. Pentru ce deci n-ai dat banul meu 
schimb torilor de bani ? i eu, venind, l-

 fi luat cu dobând .  
Mat. 12, 12; 25, 27-30. Marc. 4, 25. Luc. 8, 18.  

24. i a zis celor ce st teau de fa  : Lua i 
de la el mâna i da i-o celui ce are zece 
mine.  

Mat. 12, 12; 25, 27-30. Marc. 4, 25. Luc. 8, 18.  
25. i ei au zis lui : Doamne, acela are 
zece mine.  

Mat. 12, 12; 25, 27-30. Marc. 4, 25. Luc. 8, 18.  
26. Zic vou  : C  oricui are i se va da, iar 
de la cel ce nu are i ceea ce are i se va 
lua.  

Mat. 12, 12; 25, 27-30. Marc. 4, 25. Luc. 8, 18.  
27. Iar pe acei vr jma i ai mei, care n-au 
voit s  domnesc peste ei, aduce i-i aici i 

ia i-i în fa a mea.  
Mat. 22, 7, 13.  

28. i zicând acestea, mergea înainte, 
suindu-Se la Ierusalim.  
29. Iar când S-a apropiat de Betfaghe i 
de Betania, c tre muntele care se zice 
Muntele M slinilor, a trimis pe doi dintre 
ucenici,  

Mat. 21, 1-6. Marc. 11, 1-4.  
30. Zicând : Merge i în satul dinaintea 
voastr i, intrând în el, ve i g si un mânz 
legat pe care nimeni dintre oameni n-a 
ezut vreodat . i, dezlegându-l, aduce i-

l.  
Mat. 21, 1-6. Marc. 11, 1-4.  

31. i dac  v  va întreba cineva : Pentru 
ce-l dezlega i ?, ve i zice a a : Pentru c  
Domnul are trebuin  de el.  

Mat. 21, 1-6. Marc. 11, 1-4.  
32.  i,  plecând,  cei  trimi i  au  g sit  
precum le-a spus.  

Mat. 21, 1-6. Marc. 11, 1-4.  
33. Pe când ace tia dezlegau mânzul, au 
zis st pânii lui c tre ei : De ce dezlega i 
mânzul ?  

Marc. 11, 5-6.  
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34.  Iar  ei  au  r spuns  :  Pentru  c  are  
trebuin  de el Domnul.  

Marc. 11, 5-6.  
35. i i-au adus la Iisus i, aruncându- i 
hainele lor pe mânz, l-au ajutat pe Iisus 

 urce pe el.  
4 Reg. 9, 13. Mat. 21, 7. Marc. 11, 7. Ioan 12, 14.  

36. Iar pe când mergea El, a terneau 
hainele lor pe cale.  

Mat. 21, 8. Marc. 11, 8.  
37. i apropiindu-se de poalele Muntelui 

slinilor, toat  mul imea ucenicilor, 
bucurându-se, a început s  laude pe 
Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate 
minunile pe care le v zuse,  
38. Zicând : Binecuvântat este Împ ratul 
care vine întru numele Domnului ! Pace 
în cer i slav  întru cei de sus.  
Ps. 117, 26. Mat. 21, 9. Marc. 11, 9-10. Luc. 2, 14; 13, 35. 

Ioan 12, 13. Ef. 2, 14.  
39. Dar unii farisei din mul ime au zis 

tre El : Înv torule, ceart i ucenicii.  
40. i El, r spunzând, a zis : Zic vou  : 
Dac  vor t cea ace tia, pietrele vor striga.  

Avac. 2, 11.  
41. i când S-a apropiat, v zând cetatea, 
a plâns pentru ea, zicând :  
42. Dac  ai fi cunoscut i tu, în ziua 
aceasta, cele ce sunt spre pacea ta ! Dar 
acum ascunse sunt de ochii t i.  

Ier. 8, 7. Plâng. 1, 9.  
43. C ci vor veni zile peste tine, când 
du manii t i vor s pa an  în jurul t u i 
te vor împresura i te vor strâmtora din 
toate p ile.  

Deut. 28, 52. Iov 36, 13. Is. 29, 3. Ier. 6, 6. Iez. 21, 22. 
Am. 3, 11. Mat. 22, 7. Luc. 21, 6, 20.  

44. i te vor face una cu p mântul, i pe 
fiii  t i  care sunt în tine, i  nu vor l sa în 
tine piatr  pe piatr  pentru c  nu ai 
cunoscut vremea cercet rii tale.  

3 Reg. 9, 7. Mih. 3, 12. Mat. 24, 2. Marc. 13, 2. Luc. 21, 
6.  

45. i intrând în templu, a început s  
scoat  pe cei ce vindeau i cump rau în 
el.  

Mat. 21, 12. Marc. 11, 15. Ioan 2, 14-15.  

46. Zicându-le : Scris este : « i va fi casa 
Mea cas  de rug ciune» ; dar voi a i f cut 
din ea pe ter  de tâlhari.  

3 Reg. 8, 29. Is. 56, 7. Ier. 7, 11. 1 Mac. 7, 37. Mat. 21, 
13. Marc. 11, 17.  

47. i era în fiecare zi în templu i înv a. 
Dar arhiereii i c rturarii i frunta ii 
poporului c utau s -L piard .  

Mat. 21, 45. Marc. 11, 18. Ioan 7, 19.  
48. i nu g seau ce s -I fac , c ci tot 
poporul se inea dup  El, ascultându-L.  

Mat. 14, 5; 21, 46. Marc. 11, 18.  
CAP. 20 
De unde a fost botezul lui Ioan ? Pilda 
viei celei date lucr torilor r i. Dinarul 
Cezarului. Învierea mor ilor. Al cui fiu 
este Hristos ? 
1. i într-una din zile, pe când Iisus 
înv a poporul în templu i binevestea, au 
venit arhiereii i c rturarii, împreun  cu 

trânii,  
Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  

2. i, vorbind, au zis c tre El : Spune 
nou , cu ce putere faci acestea, sau cine 
este Cel ce i-a dat aceast  putere ?  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
3. Iar El, r spunzând, a zis c tre ei : V  
voi întreba i Eu pe voi un cuvânt, i 
spune i-Mi :  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
4. Botezul lui Ioan era din cer sau de la 
oameni ?  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
5. i ei cugetau în sinea lor, zicând : 
Dac  vom spune : Din cer, va zice : 
Pentru ce n-a i crezut în el ?  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
6. Iar dac  vom zice : De la oameni, tot 
poporul ne va ucide cu pietre, c ci este 
încredin at c  Ioan a fost prooroc.  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
7. i au r spuns c  nu tiu de unde.  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
8. i Iisus le-a zis : Nici Eu nu v  spun 
vou  cu ce putere fac acestea.  

Mat. 14, 5; 21, 23-27. Marc. 11, 27-33.  
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9. i a început s  spun  c tre popor pilda 
aceasta : Un om a s dit vie i a dat-o 
lucr torilor i a plecat departe pentru 
mult  vreme.  

Ps. 79, 8. Is. 5, 1-7. Ier. 2, 21. Mat. 21, 33. Marc. 12, 1.  
10. i la timpul potrivit, a trimis la 
lucr tori o slug  ca s -i dea din rodul 
viei. Lucr torii îns , b tând-o, au trimis-o 

 nimic.  
Os. 5, 4. Mat. 21, 34-37. Marc. 12, 2-6.  

11.  i  a  trimis  apoi  alt  slug ,  dar  ei,  
tând-o i pe aceea i batjocorind-o, au 

trimis-o f  nimic.  
Os. 5, 4. Mat. 21, 34-37. Marc. 12, 2-6.  

12. i a trimis apoi pe a treia ; iar ei, 
nind-o i pe aceea, au alungat-o.  

Os. 5, 4. Mat. 21, 34-37. Marc. 12, 2-6.  
13. i st pânul viei a zis : Ce voi face ? 
Voi trimite pe fiul meu cel iubit ; poate se 
vor ru ina de el.  

Os. 5, 4. Mat. 21, 34-37. Marc. 12, 2-6.  
14. Iar lucr torii, v zându-l, s-au vorbit 
între ei, zicând : Acesta este mo tenitorul 
;  s -l  omorâm  ca  mo tenirea  s  fie  a  
noastr .  
Ps. 2, 2, 8. Mat. 21, 38. Marc. 12, 7. Ioan 11, 53. Evr. 1, 2.  
15. i sco ându-l afar  din vie, l-au ucis. 
Ce va face, deci, acestora, st pânul viei ?  

Mat. 21, 39-41. Marc. 12, 8-9. Evr. 13, 12.  
16. Va veni i va pierde pe lucr torii 
aceia, iar via o va da altora. Iar ei auzind, 
au zis : S  nu se întâmple !  

Mat. 21, 39-41. Marc. 12, 8-9. Evr. 13, 12.  
17. El îns , privind la ei, a zis : Ce 
înseamn , deci, scriptura aceasta : «Piatra 
pe care n-au luat-o în seam  ziditorii, 
aceasta a ajuns în capul unghiului» ?  

Ps. 117, 22. Is. 28, 16. Mat. 21, 42. Marc. 12, 10. Fapt. 4, 
11. 1 Petr. 2, 6. Rom. 9, 33.  

18. Oricine va c dea pe aceast  piatr  va 
fi sf râmat, iar pe cine va c dea ea îl va 
zdrobi.  

Is. 8, 14. Dan. 2, 34-35. Zah. 12, 3. Mat. 21, 44.  
19.  Iar  c rturarii  i  arhiereii  c utau  s  
pun  mâna pe El, în ceasul acela, dar s-au 
temut de popor. C ci ei au în eles c  Iisus 
spusese pilda aceasta pentru ei.  

Jud. 16, 2. Ier. 18, 21. Mat. 22, 15-16. Marc. 12, 12-14.  
20. i pândindu-L, I-au trimis iscoade, 
care se pref ceau c  sunt drep i, ca s -L 
prind  în cuvânt i s -L dea st pânirii i 
puterii dreg torului.  

Jud. 16, 2. Ier. 18, 21. Mat. 22, 15-16. Marc. 12, 12-14.  
21. i L-au întrebat, zicând : Înv torule, 
tim c  vorbe ti i înve i drept i nu cau i 

la fa a omului, ci cu adev rat înve i calea 
lui Dumnezeu :  

Jud. 16, 2. Ier. 18, 21. Mat. 22, 15-16. Marc. 12, 12-14.  
22.  Se  cuvine  ca  noi  s  d m  dajdie  
Cezarului sau nu ?  

Mat. 22, 17-20. Marc. 12, 14-16.  
23. Dar Iisus, cunoscând vicle ugul lor, a 
zis c tre ei : De ce M  ispiti i ?  

Mat. 22, 17-20. Marc. 12, 14-16.  
24. Ar ta i-mi un dinar. Al cui chip i 
scriere are pe el ? Iar ei au zis : Ale 
Cezarului.  

Mat. 22, 17-20. Marc. 12, 14-16.  
25. i El a zis c tre ei : A adar, da i cele 
ce sunt ale Cezarului, Cezarului i cele ce 
sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu.  

Mat. 17, 27; 22, 21. Marc. 12, 17. Rom. 13, 7.  
26. i nu L-au putut prinde în cuvânt 
înaintea poporului i, mirându-se de 
cuvântul Lui, au t cut.  
27. i apropiindu-se unii dintre saducheii 
care zic c  nu este înviere, L-au întrebat :  

Mat. 22, 23. Marc. 12, 18. Fapt. 23, 8.  
28. Zicând : Înv torule, Moise a scris 
pentru noi : Dac  moare fratele cuiva, 
având femeie, i el n-a avut copii, s  ia 
fratele lui pe femeie i s  ridice urma  
fratelui s u.  

Fac. 38, 8. Deut. 25, 5. Mat. 22, 24. Marc. 12, 19.  
29. Erau deci apte fra i. i cel dintâi, 
luându- i femeie, a murit f  de copii.  

Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  
30. i a luat-o al doilea, i a murit i el 

 copii.  
Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  

31. A luat-o i al treilea ; i tot a a to i 
apte n-au l sat copii i au murit.  

Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  
32. La urm  a murit i femeia.  

Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  
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33. Deci femeia, la înviere, a c ruia 
dintre  ei  va  fi  so ie,  c ci  to i  apte  au  
avut-o de so ie ?  

Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  
34. i le-a zis lor Iisus : Fiii veacului 
acestuia se însoar i se m rit  ;  

Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  
35. Iar cei ce se vor învrednici s  
dobândeasc  veacul acela i învierea cea 
din mor i, nici nu se însoar , nici nu se 

rit .  
Mat. 22, 25-30. Marc. 12, 20-25.  

36. C ci nici s  moar  nu mai pot, c ci 
sunt la fel cu îngerii i sunt fii ai lui 
Dumnezeu, fiind fii ai învierii.  

Mat. 22, 30. Marc. 12, 25. 1 Ioan 3, 2. Rom. 8, 23.  
37. Iar c  mor ii înviaz  a ar tat chiar 
Moise la rug, când nume te Domn pe 
Dumnezeul lui Avraam, i Dumnezeul lui 
Isaac, i Dumnezeul lui Iacov.  

Ie . 3, 6, 16. Mat. 22, 31-32. Marc. 12, 26.  
38. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al 
mor ilor, ci al viilor, c ci to i tr iesc în 
El.  

Mat. 22, 32. Marc. 12, 27. Rom. 6, 10.  
39. Iar unii dintre c rturari, r spunzând, 
au zis : Înv torule, bine ai zis.  

Mat. 22, 42, 45-46. Marc. 12, 32-35.  
40. i nu mai cutezau s -L întrebe nimic.  

Mat. 22, 42, 45-46. Marc. 12, 32-35.  
41. Iar El i-a întrebat : Cum se zice, dar, 

 Hristos este Fiul lui David ?  
Mat. 22, 42, 45-46. Marc. 12, 32-35.  

42. C ci însu i David spune în Cartea 
Psalmilor : «Zis-a Domnul Domnului 
meu : ezi de-a dreapta Mea,  

Ps. 109, 1. Mat. 22, 44. Marc. 12, 36. Fapt. 2, 34.  
43. Pân  ce voi pune pe vr jma ii T i 

ternut picioarelor Tale».  
Mat. 22, 44-45; 23, 5, 14. Marc. 12, 36-40. Luc. 11, 43.  

44. Deci David Îl nume te Domn ; i cum 
este fiu al lui ?  

Mat. 22, 44-45; 23, 5, 14. Marc. 12, 36-40. Luc. 11, 43.  
45. i ascultând tot poporul, a zis 
ucenicilor :  

Mat. 22, 44-45; 23, 5, 14. Marc. 12, 36-40. Luc. 11, 43.  
46. P zi i-v  de c rturari, c rora le place 

 se plimbe în haine lungi, care iubesc 

plec ciunile în pie e i scaunele cele 
dintâi în sinagogi i locurile cele dintâi la 
ospe e,  

Mat. 22, 44-45; 23, 5, 14. Marc. 12, 36-40. Luc. 11, 43.  
47. Mâncând casele v duvelor i de ochii 
lumii rugându-se îndelung ; ace tia vor 
lua mai mare osând .  

Mat. 22, 44-45; 23, 5, 14. Marc. 12, 36-40. Luc. 11, 43.  
CAP. 21 
Banul v duvei. Cuvântarea lui Iisus 
despre d râmarea Ierusalimului i a 
doua Sa venire. 
1. i privind, a v zut pe cei boga i, 
aruncând darurile lor în vistieria 
templului.  

4 Reg. 12, 9. Marc. 12, 41.  
2. i a v zut i pe o v duv  s rac , 
aruncând acolo doi bani.  

3 Reg. 17, 2. Marc. 12, 42-44; 14, 8. 2 Cor. 8, 12.  
3. i a zis : Adev rat v  spun c  aceast  

duv  s rac  a aruncat mai mult decât 
to i.  

3 Reg. 17, 2. Marc. 12, 42-44; 14, 8. 2 Cor. 8, 12.  
4.  C ci  to i  ace tia  din  prisosul  lor  au  
aruncat la daruri, aceasta îns  din s cia 
ei a aruncat tot ce avea pentru via .  

3 Reg. 17, 2. Marc. 12, 42-44; 14, 8. 2 Cor. 8, 12.  
5. Iar unii vorbind despre templu c  este 
împodobit cu pietre frumoase i cu 
podoabe, El a zis :  

Mat. 24, 1. Marc. 13, 1.  
6. Vor veni zile când, din cele ce vede i, 
nu va r mâne piatr  peste piatr  care s  
nu se risipeasc .  
3 Reg. 9, 7-8. Ier. 26, 18. Mih. 3, 12. Mat. 24, 2. Marc. 13, 

2. Luc. 19, 43-44.  
7. i ei L-au întrebat, zicând : 
Înv torule, când oare, vor fi acestea ? 

i care este semnul când au s  fie acestea 
?  

Mat. 24, 3. Marc. 13, 3-4.  
8. Iar El a zis :  Vede i s  nu fi i  am gi i,  

ci mul i vor veni în numele Meu, 
zicând : Eu sunt, i vremea s-a apropiat. 
Nu merge i dup  ei.  

Ier. 14, 14; 23, 21. Mat. 24, 4-5. Marc. 13, 5-6. 1 Ioan 2, 
18; 4, 1. Ef. 5, 6. 2 Tes. 2, 3.  
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9. Iar când ve i auzi de r zboaie i de 
zmeri e, s  nu v  însp imânta i ; c ci 

acestea trebuie s  fie întâi, dar sfâr itul 
nu va fi curând.  
Is. 19, 2. Mat. 10, 17-18; 24, 7-9, 19. Marc. 13, 7-11. Luc. 

21, 11-12. Ioan 15, 20; 16, 2.  
10. Atunci le-a zis : Se va ridica neam 
peste neam i împ ie peste împ ie.  
Is. 19, 2. Mat. 10, 17-18; 24, 7-9, 19. Marc. 13, 7-11. Luc. 

21, 11-12. Ioan 15, 20; 16, 2.  
11. i vor fi cutremure mari i, pe 
alocurea, foamete i cium i spaime i 
semne mari din cer vor fi.  
Is. 19, 2. Mat. 10, 17-18; 24, 7-9, 19. Marc. 13, 7-11. Luc. 

21, 11-12. Ioan 15, 20; 16, 2.  
12. Dar, mai înainte de toate acestea, î i 
vor pune mâinile pe voi i v  vor prigoni, 
dându-v  în sinagogi i în temni e, 
ducându-v  la împ ra i i la dreg tori, 
pentru numele Meu.  
Is. 19, 2. Mat. 10, 17-18; 24, 7-9, 19. Marc. 13, 7-11. Luc. 

21, 11-12. Ioan 15, 20; 16, 2.  
13. i va fi vou  spre m rturie.  
Is. 19, 2. Mat. 10, 17-18; 24, 7-9, 19. Marc. 13, 7-11. Luc. 

21, 11-12. Ioan 15, 20; 16, 2.  
14. Pune i deci în inimile voastre s  nu 
gândi i de mai înainte ce ve i r spunde ;  
Is. 19, 2. Mat. 10, 17-18; 24, 7-9, 19. Marc. 13, 7-11. Luc. 

21, 11-12. Ioan 15, 20; 16, 2.  
15. C ci Eu v  voi da gur i 
în elepciune, c reia nu-i vor putea sta 
împotriv , nici s -i r spund  to i 
potrivnicii vo tri.  

Ie . 4, 12. Is. 54, 17. Mat. 10, 19. Marc. 13, 11. Ioan 16, 
13. Fapt. 5, 39; 6, 10.  

16. i ve i fi da i i de p rin i i de fra i i 
de neamuri i de prieteni, i vor ucide 
dintre voi.  

Plâng. 1, 20. Mih. 7, 6. Mat. 10, 21; 24, 10. Marc. 13, 12.  
17. i ve i fi urâ i de to i pentru numele 
Meu.  

Mat. 10, 22; 24, 9, 13. Marc. 13, 13.  
18. i p r din capul vostru nu va pieri.  

1 Reg. 14, 45. Mat. 10, 30. Luc. 12, 7.  
19. Prin r bdarea voastr  ve i dobândi 
sufletele voastre.  

2 Paral. 15, 7. Mat. 10, 22. Evr. 10, 36.  

20. Iar când ve i vedea Ierusalimul 
înconjurat  de  o ti,  atunci  s ti i  c  s-a  
apropiat pustiirea lui.  

Dan. 9, 27. Mat. 24, 15. Marc. 13, 14. Luc. 19, 43.  
21. Atunci cei din Iudeea s  fug  la mun i 
i cei din mijlocul lui s  ias  din el i cei 

de prin arin  s  nu intre în el.  
Mat. 24, 16. Marc. 13, 14.  

22. C ci acestea sunt zilele r zbun rii, ca 
 se împlineasc  toate cele scrise.  

Zah. 14, 1.  
23. Dar vai celor care vor avea în pântece 
i celor care vor al pta în acele zile. C ci 

va fi în ar  mare strâmtorare i mânie 
împotriva acestui popor.  

Mat. 24, 19. Marc. 13, 17. Luc. 23, 29.  
24. i vor c dea de ascu ul s biei i vor 
fi du i robi la toate neamurile, i 
Ierusalimul va fi c lcat în picioare de 
neamuri, pân  ce se vor împlini vremurile 
neamurilor.  
25. i vor fi semne în soare, în lun i în 
stele, iar pe p mânt spaim  întru neamuri 
i nedumerire din pricina vuietului m rii 
i al valurilor.  

Is. 13, 10. Iez. 32, 7. Am. 5, 20; 8, 9. Ioil 2, 10; 3, 4; 4, 15. 
Sof. 1, 15. Mat. 24, 29. Marc. 13, 24. 2 Petr. 3, 10.  

26. Iar oamenii vor muri de fric i de 
teptarea celor ce au s  vin  peste lume, 
ci puterile cerurilor se vor cl tina.  

Iez. 38, 19. Mat. 24, 29. Marc. 13, 25. Luc. 12, 40.  
27. i atunci vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe nori cu putere i cu slav  
mult .  

Dan. 7, 10, 13. Mat. 16, 27. Marc. 13, 26. Fapt. 1, 11. 
Apoc. 1, 7; 14, 14.  

28. Iar când vor începe s  fie acestea, 
prinde i curaj i ridica i capetele voastre, 
pentru c  r scump rarea voastr  se 
apropie.  

Is. 11, 11-12. Rom. 8, 23.  
29. i le-a spus o pild  : Vede i 
smochinul i to i copacii :  

Cânt. 2, 13. Mat. 24, 32-34. Marc. 13, 28-30.  
30. Când înfrunzesc ace tia, v zându-i, 
de la voi în iv ti i c  vara este aproape.  

Cânt. 2, 13. Mat. 24, 32-34. Marc. 13, 28-30.  
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31. A a i voi, când ve i vedea f cându-
se acestea, s ti i c  aproape este 
împ ia lui Dumnezeu.  

Cânt. 2, 13. Mat. 24, 32-34. Marc. 13, 28-30.  
32. Adev rat gr iesc vou  c  nu va trece 
neamul acesta pân  ce nu vor fi toate 
acestea.  

Cânt. 2, 13. Mat. 24, 32-34. Marc. 13, 28-30.  
33. Cerul i p mântul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece.  

Ps. 101, 27; 118, 152. Is. 40, 8; 51, 6. Mat. 5, 18; 24, 35. 
Marc. 13, 31. Luc. 16, 17.  

34.  Lua i  seama  la  voi  în iv ,  s  nu  se  
îngreuieze inimile voastre de mâncare i 
de b utur i de grijile vie ii, i ziua 
aceea s  vine peste voi f  de veste,  
Mat. 24, 42; 25, 13. Marc. 13, 33. Luc. 12, 40. 1 Petr. 4, 7. 

Rom. 13, 11-13. Gal. 5, 21. Ef. 5, 18. 1 Tes. 5, 6.  
35. Ca o curs  ; c ci va veni peste to i cei 
ce locuiesc pe fa a întregului p mânt.  

Eccl. 9, 2. Is. 24, 17. 2 Petr. 3, 10. 1 Tes. 5, 3. Apoc. 3, 3.  
36. Priveghea i dar în toat  vremea 
rugându-v , ca s  v  înt ri i s  sc pa i de 
toate acestea care au s  vin i s  sta i 
înaintea Fiului Omului.  

În el. 5, 1. Mat. 24, 42; 25, 13. Marc. 13, 33. Luc. 18, 1.  
37. i ziua era în templu i înv a, iar 
noaptea, ie ind, o petrecea pe muntele ce 
se cheam  al M slinilor.  

Sir. 6, 37. Luc. 22, 39. Ioan 8, 1-2.  
38. i tot poporul venea dis-de-diminea  
la El în templu, ca s -L asculte.  
CAP. 22 
Iisus vândut de Iuda. Cina cea de 
tain . Despre întâietate. Suferin ele din 
gr dina Ghetsimani. Prinderea i 
aducerea la Caiafa. Lep darea lui 
Petru. 
1. i se apropia s rb toarea Azimelor, 
care se chema Pa ti.  

Fac. 12, 15. Mat. 26, 2. Marc. 11, 1; 14, 1. Ioan 13, 1.  
2. i arhiereii i c rturarii c utau cum s -
L omoare ; c ci se temeau de popor.  

3 Reg. 18, 17. Ps. 2, 1. Mat. 26, 3. Marc. 14, 1. Ioan 11, 
47. Fapt. 4, 27.  

3. i a intrat satana în Iuda, cel numit 
Iscarioteanul, care era din num rul celor 
doisprezece.  

Mat. 26, 14-15. Marc. 14, 2-10. Ioan 13, 2, 27.  
4. i, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii 
i cu c peteniile oastei, cum s -L dea în 

mâinile lor.  
Mat. 26, 14-15. Marc. 14, 2-10. Ioan 13, 2, 27.  

5. i ei s-au bucurat i s-au învoit s -i dea 
bani.  

Zah. 11, 12. Mat. 26, 15. Marc. 14, 11.  
6. i el a primit i c uta prilej s -L dea 
lor, f tirea mul imii.  

Mat. 26, 16. Marc. 14, 11.  
7. i a sosit ziua Azimelor, în care trebuia 

 se jertfeasc  Pa tile.  
Deut. 16, 1. Mat. 26, 17. Marc. 14, 12.  

8. i a trimis pe Petru i pe Ioan, zicând : 
Merge i  i  ne  preg ti i  Pa tile,  ca  s  
mânc m.  
9.  Iar  ei  I-au  zis  :  Unde  voie ti  s  
preg tim ?  
Mat. 26, 17-20. Marc. 14, 12-18. Luc. 19, 32. Ioan 13, 12.  
10. Iar El le-a zis : Iat , când ve i intra în 
cetate, v  va întâmpina un om ducând un 
urcior cu ap  ; merge i dup  el în casa în 
care va intra.  
Mat. 26, 17-20. Marc. 14, 12-18. Luc. 19, 32. Ioan 13, 12.  
11. i spune i st pânului casei : 
Înv torul î i zice : Unde este înc perea 
în care s  m nânc Pa tile cu ucenicii mei 
?  
Mat. 26, 17-20. Marc. 14, 12-18. Luc. 19, 32. Ioan 13, 12.  
12. i acela v  va ar ta un foi or mare, 

ternut ; acolo s  preg ti i.  
Mat. 26, 17-20. Marc. 14, 12-18. Luc. 19, 32. Ioan 13, 12.  
13. Iar, ei, ducându-se, au aflat precum le 
spusese i au preg tit Pa tile.  
Mat. 26, 17-20. Marc. 14, 12-18. Luc. 19, 32. Ioan 13, 12.  
14. i când a fost ceasul, S-a a ezat la 
mas , i apostolii împreun  cu El.  
Mat. 26, 17-20. Marc. 14, 12-18. Luc. 19, 32. Ioan 13, 12.  
15.  i  a  zis  c tre  ei  :  Cu dor  am dorit  s  

nânc cu voi acest Pa ti, mai înainte de 
patima Mea,  
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16. C ci zic vou  c  de acum nu-l voi 
mai mânca, pân  când nu va fi des vâr it 
în împ ia lui Dumnezeu.  

Fapt. 10, 41.  
17. i luând paharul, mul umind, a zis : 
Lua i acesta i împ i-l între voi ;  
Mat. 26, 26-29. Marc. 14, 22-25. 1 Cor. 10, 16; 11, 21, 23.  
18. C  zic vou  : Nu voi mai bea de acum 
din rodul vi ei, pân  ce nu va veni 
împ ia lui Dumnezeu.  
Mat. 26, 26-29. Marc. 14, 22-25. 1 Cor. 10, 16; 11, 21, 23.  
19. i luând pâinea, mul umind, a frânt i 
le-a dat lor, zicând : Acesta este Trupul 
Meu care se d  pentru voi ; aceasta s  
face i spre pomenirea Mea.  
Mat. 26, 26-29. Marc. 14, 22-25. 1 Cor. 10, 16; 11, 21, 23.  
20. Asemenea i paharul, dup  ce au 
cinat, zicând : Acest pahar este Legea cea 
nou , întru Sângele Meu, care se vars  
pentru voi.  
Mat. 26, 26-29. Marc. 14, 22-25. 1 Cor. 10, 16; 11, 21, 23.  
21. Dar iat , mâna celui ce M  vinde este 
cu Mine la mas .  

Ps. 40, 9. Mat. 26, 21-23. Marc. 14, 18. Ioan 13, 18-26.  
22. i Fiul Omului merge precum a fost 
orânduit, dar vai omului aceluia prin care 
este vândut !  

Mat. 18, 1; 26, 24-28. Marc. 9, 33-35; 10, 41-45; 14, 19-
21. Luc. 9, 46-48; 12, 37. Ioan 13, 4, 22-23. Fapt. 2, 23; 4, 

28. Filip. 2, 7.  
23. Iar ei au început s  se întrebe, unul pe 
altul, cine dintre ei ar fi acela, care avea 

 fac  aceasta ?  
Mat. 18, 1; 26, 24-28. Marc. 9, 33-35; 10, 41-45; 14, 19-

21. Luc. 9, 46-48; 12, 37. Ioan 13, 4, 22-23. Fapt. 2, 23; 4, 
28. Filip. 2, 7.  

24. i s-a iscat între ei i neîn elegere : 
cine dintre ei se pare c  e mai mare ?  

Mat. 18, 1; 26, 24-28. Marc. 9, 33-35; 10, 41-45; 14, 19-
21. Luc. 9, 46-48; 12, 37. Ioan 13, 4, 22-23. Fapt. 2, 23; 4, 

28. Filip. 2, 7.  
25. Iar El le-a zis : Regii neamurilor 
domnesc peste ele i se numesc 
binef tori.  

Mat. 18, 1; 26, 24-28. Marc. 9, 33-35; 10, 41-45; 14, 19-
21. Luc. 9, 46-48; 12, 37. Ioan 13, 4, 22-23. Fapt. 2, 23; 4, 

28. Filip. 2, 7.  

26. Dar între voi s  nu fie astfel, ci cel 
mai mare dintre voi s  fie ca cel mai 
tân r, i c petenia ca acela care sluje te.  

Mat. 18, 1; 26, 24-28. Marc. 9, 33-35; 10, 41-45; 14, 19-
21. Luc. 9, 46-48; 12, 37. Ioan 13, 4, 22-23. Fapt. 2, 23; 4, 

28. Filip. 2, 7.  
27. C ci cine este mai mare : cel care st  
la mas , sau cel care sluje te ? Oare, nu 
cel ce st  la mas  ? Iar Eu, în mijlocul 
vostru, sunt ca unul ce sluje te.  

Mat. 18, 1; 26, 24-28. Marc. 9, 33-35; 10, 41-45; 14, 19-
21. Luc. 9, 46-48; 12, 37. Ioan 13, 4, 22-23. Fapt. 2, 23; 4, 

28. Filip. 2, 7.  
28. i voi sunte i aceia care a i r mas cu 
Mine în încerc rile Mele.  

Luc. 18, 28.  
29. i Eu v  rânduiesc vou  împ ie, 
precum Mi-a rânduit Mie Tat l Meu,  

Iez. 16, 13.  
30. Ca s  mânca i i s  be i la masa Mea, 
în împ ia Mea i s ede i pe tronuri, 
judecând cele dou sprezece semin ii ale 
lui Israel.  

Mat. 19, 28. 1 Cor. 6, 2. Apoc. 3, 21; 20, 4.  
31. i a zis Domnul : Simone, Simone, 
iat  satana v-a cerut s  v  cearn  ca pe 
grâu ;  

1 Petr. 5, 8. 2 Cor. 2, 11.  
32. Iar Eu M-am rugat pentru tine s  nu 
piar  credin a ta. i tu, oarecând, 
întorcându-te, înt re te pe fra ii t i.  

Mat. 16, 18. Ioan 17, 15.  
33. Iar el I-a zis : Doamne, cu Tine sunt 
gata s  merg i în temni i la moarte.  

Mat. 26, 34-35. Marc. 14, 30-31. Ioan 13, 37-38.  
34. Iar Iisus i-a zis : Zic ie, Petre, nu va 
cânta ast zi coco ul, pân  ce de trei ori te 
vei lep da de Mine, c  nu M  cuno ti.  

Mat. 26, 34-35. Marc. 14, 30-31. Ioan 13, 37-38.  
35.  i  le-a  zis  :  Când v-am trimis  pe  voi  

 pung , f  traist i f  
înc minte, a i avut lips  de ceva ? Iar 
ei au zis : De nimic.  

Ps. 83, 12. Mat. 10, 9. Marc. 6, 8. Luc. 9, 3; 10, 4.  
36. i El le-a zis : Acum îns  cel ce are 
pung  s  o ia, tot a a i traista, i cel ce 
nu are sabie s i vând  haina i s i 
cumpere.  
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37. C ci v  spun c  trebuie s  se 
împlineasc  întru Mine Scriptura aceasta 
: « i cu cei f  de lege s-a socotit», c ci 
cele despre Mine au ajuns la sfâr it.  

Is. 53, 12. Marc. 15, 28.  
38. Iar ei au zis : Doamne, iat  aici dou  

bii. Zis-a lor : Sunt de ajuns.  
39. i, ie ind, s-a dus dup  obicei în 
Muntele M slinilor, i ucenicii l-au 
urmat.  

Mat. 6, 13; 26, 30, 36-41. Marc. 14, 26, 32-38. Luc. 21, 
37; 22, 46. Ioan 5, 30; 6, 38; 18, 1.  

40. i când a sosit în acest loc, le-a zis : 
Ruga i-v , ca s  nu intra i în ispit .  

Mat. 6, 13; 26, 30, 36-41. Marc. 14, 26, 32-38. Luc. 21, 
37; 22, 46. Ioan 5, 30; 6, 38; 18, 1.  

41.  i  El  S-a  dep rtat  de  ei  ca  la  o  
arunc tur  de piatr , i îngenunchind, Se 
ruga.  

Mat. 6, 13; 26, 30, 36-41. Marc. 14, 26, 32-38. Luc. 21, 
37; 22, 46. Ioan 5, 30; 6, 38; 18, 1.  

42. Zicând : P rinte, de voie ti, treac  de 
la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci 
voia Ta s  se fac .  

Mat. 6, 13; 26, 30, 36-41. Marc. 14, 26, 32-38. Luc. 21, 
37; 22, 46. Ioan 5, 30; 6, 38; 18, 1.  

43. Iar un înger din cer s-a ar tat Lui i-L 
înt rea.  
44. Iar El, fiind în chin de moarte, mai 
st ruitor Se ruga. i sudoarea Lui s-a 

cut ca pic turi de sânge care picurau pe 
mânt.  

Plâng. 1, 12. Evr. 5, 7.  
45. i, ridicându-Se din rug ciune, a 
venit la ucenicii Lui i i-a aflat adormi i 
de întristare.  

Mat. 26, 40. Marc. 14, 37.  
46. i le-a zis : De ce dormi i ? Scula i-v  
i v  ruga i, ca s  nu intra i în ispit .  

Mat. 26, 41. Marc. 14, 38. Luc. 22, 40.  
47. i vorbind El, iat  o mul ime i cel ce 
se numea Iuda, unul dintre cei 
doisprezece, venea în fruntea lor. i s-a 
apropiat de Iisus, ca s -L s rute.  

Mat. 26, 47-48. Marc. 14, 43-44. Ioan 18, 3.  
48. Iar Iisus i-a zis : Iuda, cu s rutare 
vinzi pe Fiul Omului ?  

49. Iar cei din preajma Lui, v zând ce 
avea s  se întâmple, au zis : Doamne, 
dac  vom lovi cu sabia ?  
50.  i  unul  dintre  ei  a  lovit  pe  sluga  
arhiereului i i-a t iat urechea dreapt .  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

51. Dar Iisus, r spunzând, a zis : L sa i, 
pân  aici. i atingându-Se de urechea lui 
l-a vindecat  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

52. i c tre arhiereii, c tre c peteniile 
templului i c tre b trânii care veniser  
asupra Lui, Iisus a zis : Ca la un tâlhar a i 
ie it, cu s bii i cu toiege.  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

53. În toate zilele fiind cu voi în templu, 
n-a i întins mâinile asupra Mea. Dar 
acesta este ceasul vostru i st pânirea 
întunericului.  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

54. i, prinzându-L, L-au dus i L-au 
gat în casa arhiereului. Iar Petru Îl 

urma de departe.  
Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 

10-26.  
55. i, aprinzând ei foc în mijlocul cur ii 
i ezând împreun , a ezut i Petru în 

mijlocul lor.  
Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 

10-26.  
56. i o slujnic , v zându-l ezând la foc, 
i  uitându-se  bine  la  el,  a  zis  :  i  acesta  

era cu El.  
Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 

10-26.  
57. Iar el s-a lep dat, zicând : Femeie, 
nu-L cunosc.  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

58. i dup  pu in timp, v zându-l un 
altul, i-a zis : i tu e ti dintre ei. Petru 
îns  a zis : Omule, nu sunt.  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  
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59. Iar când a trecut ca un ceas, un altul 
sus inea zicând : Cu adev rat i acesta era 
cu El, c ci este galileian.  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

60. i Petru a zis : Omule, nu tiu ce spui. 
i îndat , înc  vorbind el, a cântat 

coco ul.  
Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 

10-26.  
61. i întorcându-Se, Domnul a privit 
spre Petru ; i Petru i-a adus aminte de 
cuvântul Domnului, cum îi zisese c , mai 
înainte de a cânta coco ul ast zi, tu te vei 
lep da de Mine de trei ori.  

Mat. 26, 34, 51-75. Mal. 14, 30, 47-72. Ioan 13, 38; 18, 
10-26.  

62. i ie ind afar , Petru a plâns cu amar.  
Mat. 26, 75. Marc. 14, 72.  

63. Iar b rba ii care Îl p zeau pe Iisus, Îl 
batjocoreau, b tându-L.  

Ps. 21, 7. Is. 50, 6. Mat. 26, 67. Marc. 14, 65.  
64. i acoperindu-I fa a, Îl întrebau, 
zicând : Prooroce te cine este cel ce Te-a 
lovit ?  

Mat. 26, 67-68. Marc. 14, 62.  
65. i hulindu-L, multe altele spuneau 
împotriva Lui.  
66. i când s-a f cut ziu , s-au adunat 

trânii poporului, arhiereii i c rturarii i 
L-au dus pe El în sinedriul lor.  

Ps. 2, 1. Mat. 27, 1-2. Marc. 15, 1. Ioan 18, 28. Fapt. 4, 
26.  

67. Zicând : Spune nou  dac  e ti Tu 
Hristosul.  i  El  le-a  zis  :  Dac  v  voi  
spune, nu ve i crede ;  

Ps. 109, 1. Dan. 7, 13. Mat. 26, 63-65. Marc. 14, 61-64. 
Ioan 6, 62.  

68. Iar dac  v  voi întreba, nu-Mi ve i 
spunde.  
Ps. 109, 1. Dan. 7, 13. Mat. 26, 63-65. Marc. 14, 61-64. 

Ioan 6, 62.  
69. De acum îns  Fiul Omului va edea 
de-a dreapta puterii lui Dumnezeu.  

Ps. 109, 1. Dan. 7, 13. Mat. 26, 63-65. Marc. 14, 61-64. 
Ioan 6, 62.  

70. Iar ei au zis to i : A adar, Tu e ti Fiul 
lui Dumnezeu ? i El a zis c tre ei : Voi 
zice i c  Eu sunt.  

Ps. 109, 1. Dan. 7, 13. Mat. 26, 63-65. Marc. 14, 61-64. 
Ioan 6, 62.  

71.  i  ei  au  zis  :  Ce  ne  mai  trebuie  
rturii, c ci noi în ine am auzit din gura 

Lui ?  
Ps. 109, 1. Dan. 7, 13. Mat. 26, 63-65. Marc. 14, 61-64. 

Ioan 6, 62.  
CAP. 23 
Iisus înaintea lui Irod. Judecata, 

stignirea, moartea i îngroparea. 
1. i sculându-se toat  mul imea 
acestora, L-au dus înaintea lui Pilat.  

Mat. 27, 2. Marc. 15, 1. Ioan 18, 28.  
2. i au început s -L pârasc , zicând : Pe 
Acesta L-am g sit r zvr tind neamul 
nostru i împiedicând s  d m dajdie 
Cezarului i zicând c  El este Hristos 
rege.  

Ier. 38, 4. Mat. 17, 25; 22, 21. Marc. 12, 17. Ioan 19, 12.  
3. Iar Pilat L-a întrebat, zicând : Tu e ti 
regele iudeilor ? Iar El, r spunzând, a zis 
: Tu zici.  
Mat. 27, 11. Marc. 15, 2. Ioan 18, 33. 1 Tim. 6, 13. Apoc. 

1, 5.  
4. i Pilat a zis c tre arhierei i c tre 
mul imi : Nu g sesc nici o vin  în Omul 
acesta.  

1 Petr. 2, 22.  
5. Dar ei st ruiau, zicând c  înt rât  
poporul, înv ând prin toat  Iudeea, 
începând din Galileea pân  aici.  

Am. 7, 10.  
6. i Pilat auzind, a întrebat dac  omul 
este galileian.  
7. i aflând c  este sub st pânirea lui 
Irod, l-a trimis la Irod, care era i el în 
Ierusalim în acele zile.  

Ps. 34, 7. Luc. 31, 1.  
8. Iar Irod, v zând pe Iisus, s-a bucurat 
foarte, c  de mult  vreme dorea s -L 
cunoasc  pentru c  auzise despre El, i 

jduia s  vad  vreo minune s vâr it  
de El.  

Mat. 14, 1. Marc. 6, 17. Luc. 9, 9.  
9. i L-a întrebat Irod multe lucruri, dar 
El nu i-a r spuns nimic.  

Mat. 27, 12.  
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10. i arhiereii i c rturarii erau de fa , 
învinuindu-L foarte tare.  
11. Iar Irod, împreun  cu osta ii s i, 
batjocorindu-L i luându-L în râs, L-a 
îmbr cat cu o hain  str lucitoare i L-a 
trimis iar i la Pilat.  

Is. 53, 3.  
12. i în ziua aceea, Irod i Pilat s-au 

cut prieteni unul cu altul, c ci mai 
înainte erau în du nie între ei.  

Fapt. 4, 27.  
13. Iar Pilat, chemând arhiereii i 

peteniile i poporul,  
14. A zis c tre ei : A i adus la mine pe 
Omul acesta, ca pe un r zvr titor al 
poporului ; dar iat  eu, cercetându-L în 
fa a voastr , nici o vin  n-am g sit în 
acest Om, din cele ce aduce i împotriva 
Lui.  
Mat. 27, 23. Marc. 15, 14. Luc. 23, 1-4. Ioan 18, 38; 19, 4.  
15. i nici Irod n-a g sit, c ci L-a trimis 
iar i la noi. i iat , El n-a s vâr it nimic 
vrednic de moarte.  
16. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.  
17. i trebuia, la praznic, s  le elibereze 
un vinovat.  

Mat. 27, 15. Marc. 15, 6. Ioan 18, 39.  
18. Dar ei, cu to ii, au strigat, zicând : Ia-
L pe Acesta i elibereaz -ne pe Baraba,  

Mat. 27, 20. Marc. 15, 11. Ioan 18, 40. Fapt. 9, 14.  
19. Care era aruncat în temni  pentru o 

scoal  f cut  în cetate i pentru omor.  
Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  

20. i iar i le-a vorbit Pilat, voind s  le 
elibereze pe Iisus.  

Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  
21. Dar ei strigau, zicând : R stigne te-L 
! R stigne te-L !  

Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  
22. Iar el a zis a treia oar  c tre ei : Ce 

u a s vâr it Acesta ? Nici o vin  de 
moarte nu am aflat întru El. Deci, 
pedepsindu-L, Îl voi elibera.  

Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  

23. Dar ei st ruiau, cerând cu strig te 
mari ca El s  fie r stignit, i strig tele lor 
au biruit.  

Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  
24. Deci Pilat a hot rât s  se împlineasc  
cererea lor.  

Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  
25. i le-a eliberat pe cel aruncat în 
temni  pentru r scoal i ucidere, pe 
care îl cereau ei, iar pe Iisus L-a dat în 
voia lor.  

Mat. 27, 16-27. Marc. 15, 7-15. Ioan 19, 1-16.  
26. i pe când Îl duceau, oprind pe un 
oarecare Simon Cirineul, care venea din 
arin , i-au pus crucea, ca s-o duc  în 

urma lui Iisus.  
Mat. 27, 32. Marc. 15, 21.  

27. Iar dup  El venea mul ime mult  de 
popor i de femei, care se b teau în piept 
i Îl plângeau.  

28. i întorcându-Se c tre ele, Iisus le-a 
zis : Fiice ale Ierusalimului, nu M  
plânge i pe Mine, ci pe voi plânge i-v i 
pe copiii vo tri.  
29. C ci iat , vin zile în care vor zice : 
Fericite sunt cele sterpe i pântecele care 
n-au n scut i sânii care n-au al ptat !  
Is. 54, 1. Os. 9, 14. În el. 3, 13. Mat. 24, 19. Marc. 13, 17. 

Luc. 21, 23.  
30. Atunci vor începe s  spun  mun ilor : 

de i peste noi ; i dealurilor : 
Acoperi i-ne.  

Is. 2, 19. Iosua 10, 8. Apoc. 6, 16; 9, 6.  
31. C ci dac  fac acestea cu lemnul 
verde, cu cel uscat ce va fi ?  

Pild. 11, 31. Iez. 20, 17; 21, 3-4.  
32. i erau du i i al ii, doi f tori de 
rele, ca s -i omoare împreun  cu El.  

Is. 2, 19; 53, 12. Mat. 27, 38. Marc. 15, 27. Ioan 19, 18.  
33. i când au ajuns la locul ce se cheam  
al C ânii, L-au r stignit acolo pe El i 
pe f torii de rele, unul de-a dreapta i 
unul de-a stânga.  

Mat. 27, 33. Marc. 15, 22. Ioan 19, 17.  
34. Iar Iisus zicea : P rinte, iart -le lor, c  
nu tiu ce fac. i împ ind hainele Lui, 
au aruncat sor i.  
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Ps. 21, 20. Mat. 5, 44; 27, 35. Marc. 15, 24. Ioan 19, 23. 
Fapt. 3, 17; 7, 60.  

35. i sta poporul privind, iar c peteniile 
i b teau joc de El, zicând : Pe al ii i-a 

mântuit ; s  Se mântuiasc i pe Sine 
Însu i, dac  El este Hristosul, alesul lui 
Dumnezeu.  

Ps. 21, 19; 34, 15. Mat. 27, 34-42. Marc. 15, 22-32. Ioan 
19, 19-30. 1 Cor. 4, 12.  

36. i Îl luau în râs i osta ii care se 
apropiau, aducându-I o et.  

Ps. 21, 19; 34, 15. Mat. 27, 34-42. Marc. 15, 22-32. Ioan 
19, 19-30. 1 Cor. 4, 12.  

37. i zicând : Dac  Tu e ti regele 
iudeilor, mântuie te-Te pe Tine Însu i !  

Ps. 21, 19; 34, 15. Mat. 27, 34-42. Marc. 15, 22-32. Ioan 
19, 19-30. 1 Cor. 4, 12.  

38. i deasupra Lui era scris cu litere 
grece ti, latine ti i evreie ti : Acesta este 
regele iudeilor.  

Ps. 21, 19; 34, 15. Mat. 27, 34-42. Marc. 15, 22-32. Ioan 
19, 19-30. 1 Cor. 4, 12.  

39. Iar unul dintre f torii de rele 
stigni i, Îl hulea zicând : Nu e ti Tu 

Hristosul ? Mântuie te-Te pe Tine Însu i 
i pe noi.  

Mat. 27, 44. Marc. 15, 32.  
40. i cel lalt, r spunzând, îl certa, 
zicând : Nu te temi tu de Dumnezeu, c  

ti în aceea i osând  ?  
41. i noi pe drept, c ci noi primim cele 
cuvenite dup  faptele noastre ; Acesta 
îns  n-a f cut nici un r u.  
42. i zicea lui Iisus : Pomene te-m , 
Doamne, când vei veni în împ ia Ta.  

Fac. 40, 14.  
43. i Iisus i-a zis : Adev rat gr iesc ie, 
ast zi vei fi cu Mine în rai.  

Mat. 16, 28.  
44. i era acum ca la ceasul al aselea i 
întuneric s-a f cut peste tot p mântul 
pân  la ceasul al nou lea.  

Am. 8, 9. Mat. 27, 45. Marc. 15, 33.  
45. Când soarele s-a întunecat ; iar 
catapeteasma templului s-a sfâ iat pe la 
mijloc.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  

46. i Iisus, strigând cu glas tare, a zis : 
rinte, în mâinile Tale încredin ez duhul 

Meu. i acestea zicând, i-a dat duhul.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
47. Iar suta ul, v zând cele ce s-au f cut, 
a  sl vit  pe  Dumnezeu,  zicând  :  Cu  
adev rat, Omul Acesta drept a fost.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
48. i toate mul imile care veniser  la 
aceast  priveli te, v zând cele întâmplate, 
se întorceau b tându- i pieptul.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
49. i to i cunoscu ii Lui, i femeile care 
Îl înso iser  din Galileea, st teau departe, 
privind acestea.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
50. i iat  un b rbat cu numele Iosif, 
sfetnic fiind, b rbat bun i drept,  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
51. - Acesta nu se învoise cu sfatul i cu 
fapta lor. El era din Arimateea, cetate a 
iudeilor, a teptând împ ia lui 
Dumnezeu.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
52. Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul 
lui Iisus.  
Ps. 30, 5; 37, 11-13; 68, 24. Mat. 27, 50-58. Marc. 15, 37-

43. Luc. 8, 2. Ioan 19, 25, 30-38.  
53. i coborându-L, L-a înf urat în 
giulgiu de in i L-a pus într-un mormânt 

pat în piatr , în care nimeni, niciodat , 
nu mai fusese pus.  

Mat. 27, 59-61. Marc. 15, 46-47.  
54. i ziua aceea era vineri, i se lumina 
spre sâmb .  

Mat. 27, 59-61. Marc. 15, 46-47.  
55. i urmându-I femeile, care veniser  
cu El din Galileea, au privit mormântul i 
cum a fost pus trupul Lui.  

Mat. 27, 59-61. Marc. 15, 46-47.  
56. i, întorcându-se, au preg tit miresme 
i miruri ; iar sâmb  s-au odihnit, dup  

Lege.  
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Ie . 20, 10. Mat. 28, 1. Marc. 16, 1.  
CAP. 24 
Învierea Domnului. El Se arat  
ucenicilor care mergeau spre Emaus i 
apoi apostolilor. În area la cer. 
1. Iar în prima zi dup  sâmb , foarte de 
diminea , au venit ele la mormânt, 
aducând miresmele pe care le preg tiser .  

Mat. 28, 1-2. Marc. 16, 1-4. Luc. 23, 56. Ioan 20, 1.  
2.  i  au  g sit  piatra  r sturnat  de  pe  
mormânt.  

Mat. 28, 1-2. Marc. 16, 1-4. Luc. 23, 56. Ioan 20, 1.  
3. i intrând, nu au g sit trupul Domnului 
Iisus.  

Marc. 16, 5. Luc. 24, 23.  
4. i fiind ele înc  nedumerite de aceasta, 
iat  doi b rba i au stat înaintea lor, în 
ve minte str lucitoare.  

Mat. 28, 2-3. Marc. 16, 5. Ioan 20, 12. Fapt. 1, 10.  
5. i, înfrico ându-se ele i plecându- i 
fe ele la p mânt, au zis aceia c tre ele : 
De ce c uta i pe Cel viu între cei mor i ?  

Mat. 16, 21; 17, 22; 28, 5-8. Marc. 8, 31; 9, 31; 16, 6-8. 
Luc. 9, 22, 44. Ioan 2, 22.  

6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduce i-v  
aminte cum v-a vorbit, fiind înc  în 
Galileea,  

Mat. 16, 21; 17, 22; 28, 5-8. Marc. 8, 31; 9, 31; 16, 6-8. 
Luc. 9, 22, 44. Ioan 2, 22.  

7. Zicând c  Fiul Omului trebuie s  fie 
dat în mâinile oamenilor p to i i s  fie 

stignit, iar a treia zi s  învieze.  
Mat. 16, 21; 17, 22; 28, 5-8. Marc. 8, 31; 9, 31; 16, 6-8. 

Luc. 9, 22, 44. Ioan 2, 22.  
8. i ele i-au adus aminte de cuvântul 
Lui.  

Mat. 16, 21; 17, 22; 28, 5-8. Marc. 8, 31; 9, 31; 16, 6-8. 
Luc. 9, 22, 44. Ioan 2, 22.  

9. i întorcându-se de la mormânt, au 
vestit toate acestea celor unsprezece i 
tuturor celorlal i.  

Mat. 16, 21; 17, 22; 28, 5-8. Marc. 8, 31; 9, 31; 16, 6-8. 
Luc. 9, 22, 44. Ioan 2, 22.  

10. Iar ele erau : Maria Magdalena, i 
Ioana i Maria lui Iacov i celelalte 
împreun  cu ele, care ziceau c tre 
apostoli acestea.  

Marc. 16, 10-11. Luc. 24, 25. Ioan 20, 3, 6, 18.  

11. i cuvintele acestea au p rut înaintea 
lor ca o aiurare i nu le-au crezut.  

Marc. 16, 10-11. Luc. 24, 25. Ioan 20, 3, 6, 18.  
12. i Petru, sculându-se, a alergat la 
mormânt i, plecându-se, a v zut 
giulgiurile singure z când. i a plecat, 
mirându-se în sine de ceea ce se 
întâmplase.  

Marc. 16, 10-11. Luc. 24, 25. Ioan 20, 3, 6, 18.  
13. i iat , doi dintre ei mergeau în 
aceea i zi la un sat care era departe de 
Ierusalim, ca la aizeci de stadii, al c rui 
nume era Emaus.  

Marc. 16, 12.  
14. i aceia vorbeau între ei despre toate 
întâmpl rile acestea.  
15. i pe când vorbeau i se întrebau între 
ei. i Iisus Însu i, apropiindu-Se, mergea 
împreun  cu ei.  

Mat. 18, 20. Luc. 24, 36.  
16.  Dar  ochii  lor  erau  inu i  ca  s  nu-L  
cunoasc .  

Ioan 20, 14; 21, 4.  
17. i El a zis c tre ei : Ce sunt cuvintele 
acestea pe care le schimba i unul cu altul 
în drumul vostru ? Iar ei s-au oprit, 
cuprin i de întristare.  
18. R spunzând, unul cu numele Cleopa 
a  zis  c tre  El  :  Tu  singur  e ti  str in  în  
Ierusalim i nu tii cele ce s-au întâmplat 
în el în zilele acestea ?  
19. El le-a zis : Care ? Iar ei I-au r spuns 
: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care 
era prooroc puternic în fapt i în cuvânt 
înaintea lui Dumnezeu i a întregului 
popor.  
Mat. 21, 11. Luc. 7, 16. Ioan 3, 2; 4, 19; 6, 14; 9, 17. Fapt. 

2, 22; 7, 22.  
20.  Cum  L-au  osândit  la  moarte  i  L-au  

stignit arhiereii i mai-marii no tri ;  
Fapt. 13, 27.  

21. Iar noi n jduiam c  El este Cel ce 
avea s  izb veasc  pe Israel ; i, cu toate 
acestea, ast zi este a treia zi de când s-au 
petrecut acestea.  

Luc. 1, 68; 2, 25, 38. Fapt. 1, 6; 26, 6, 16.  
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22. Dar i ni te femei de ale noastre ne-
au sp imântat ducându-se dis-de-
diminea  la mormânt,  

Mat. 28, 8. Marc. 16, 10. Luc. 24, 9. Ioan 20, 18.  
23. i, neg sind trupul Lui, au venit 
zicând c  au v zut ar tare de îngeri, care 
le-au spus c  El este viu.  
24. Iar unii dintre noi s-au dus la 
mormânt i au g sit a a precum spuseser  
femeile, dar pe El nu L-au v zut.  
25. i El a zis c tre ei : O, nepricepu ilor 
i z bavnici cu inima ca s  crede i toate 

câte au spus proorocii !  
Gal. 3, 1.  

26. Nu trebuia oare, ca Hristos s  
timeasc  acestea i s  intre în slava Sa 

?  
Is. 50, 6. Mih. 2, 13. Luc. 24, 46. Fapt. 17, 3. 1 Petr. 1, 11. 

Evr. 2, 10.  
27. i începând de la Moise i de la to i 
proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate 
Scripturile cele despre El.  

Fac. 3, 15; 22, 18; 26, 4; 49, 10. Num. 21, 9. Iov 19, 25. 
Ps. 15, 8-10; 21, 7; 68, 12, 24. Is. 40, 10; 43, 24; 50, 6; 53, 
3, 7. Ier. 23, 5; 33, 15. Iez. 34, 23; 37, 24. Dan. 9, 24. Mih. 

7, 20. Luc. 24, 45.  
28. i s-au apropiat de satul unde se 
duceau, iar El se f cea c  merge mai 
departe.  

Fac. 32, 26; 42, 7. Marc. 6, 48.  
29. Dar ei Îl rugau st ruitor, zicând : 

mâi cu noi c  este spre sear i s-a 
plecat ziua. i a intrat s  r mân  cu ei.  

Jud. 19, 9.  
30. i, când a stat împreun  cu ei la mas , 
luând El pâinea, a binecuvântat i, 
frângând, le-a dat lor.  

1 Reg. 9, 13. Fapt. 10, 41.  
31. i s-au deschis ochii lor i L-au 
cunoscut ; i El s-a f cut nev zut de ei.  
32. i au zis unul c tre altul : Oare, nu 
ardea în noi inima noastr , când ne 
vorbea pe cale i când ne tâlcuia 
Scripturile ?  

Ier. 20, 9; 23, 29.  
33. i, în ceasul acela sculându-se, s-au 
întors la Ierusalim i au g sit aduna i pe 

cei unsprezece i pe cei ce erau împreun  
cu ei,  
34. Care ziceau c  a înviat cu adev rat 
Domnul i S-a ar tat lui Simon.  
35. i ei au istorisit cele petrecute pe cale 
i cum a fost cunoscut de ei la frângerea 

pâinii.  
36. i pe când vorbeau ei acestea, El a 
stat în mijlocul lor i le-a zis : Pace vou .  

Marc. 16, 14. Ioan 20, 19. Fapt. 13, 31. 1 Cor. 15, 5.  
37. Iar ei, însp imântându-se i 
înfrico ându-se, credeau c  v d duh.  

Marc. 6, 49.  
38. i Iisus le-a zis : De ce sunte i 
tulbura i i pentru ce se ridic  astfel de 
gânduri în inima voastr  ?  
39. Vede i mâinile Mele i picioarele 
Mele, c  Eu Însumi sunt ; pip i-M i 
vede i, c  duhul nu are carne i oase, 
precum M  vede i pe Mine c  am.  

Ioan 20, 20, 27.  
40. i zicând acestea, le-a ar tat mâinile 
i picioarele Sale.  

41. Iar ei înc  necrezând de bucurie i 
minunându-se, El le-a zis : Ave i aici 
ceva de mâncare ?  

Marc. 16, 14. Ioan 21, 5.  
42. Iar ei i-au dat o bucat  de pe te fript 
i dintr-un fagure de miere.  

Ioan 21, 10.  
43. i luând, a mâncat înaintea lor.  
44. i le-a zis : Acestea sunt cuvintele pe 
care le-am gr it c tre voi fiind înc  
împreun  cu voi, c  trebuie s  se 
împlineasc  toate cele scrise despre Mine 
în Legea lui Moise, în prooroci i în 
psalmi.  

Mat. 16, 12; 17, 22; 20, 18. Marc. 8, 31. Luc. 9, 22; 18, 
31; 24, 6.  

45. Atunci le-a deschis mintea ca s  
priceap  Scripturile.  

Luc. 24, 27. Ioan 5, 39.  
46. i le-a spus c  a a este scris i a a 
trebuie s  p timeasc  Hristos i a a s  
învieze din mor i a treia zi.  

Is. 53, 3-4, 7. Luc. 24, 26-27.  



pag. 1299/1780 

47. i s  se propov duiasc  în numele 
u poc in a spre iertarea p catelor la 

toate neamurile, începând de la Ierusalim.  
Mat. 28, 19. Fapt. 13, 38; 20, 21.  

48. Voi sunte i martorii acestora.  
Rut 4, 11. Ioan 15, 27. Fapt. 1, 8.  

49. i iat , Eu trimit peste voi f duin a 
Tat lui Meu ; voi îns ede i în cetate, 
pân  ce v  ve i îmbr ca cu putere de sus.  

Ioan 14, 16; 15, 26. Fapt. 1, 4, 8.  
50. i i-a dus afar  pân  spre Betania i, 
ridicându- i mâinile, i-a binecuvântat.  

51.  i  pe  când  îi  binecuvânta,  S-a  
desp it de ei i S-a în at la cer.  

Marc. 16, 19. Ioan 20, 17. Fapt. 1, 9-10.  
52. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors 
în Ierusalim cu bucurie mare.  

Mat. 28, 17. Ioan 16, 22.  
53. i erau în toat  vremea în templu, 

udând i binecuvântând pe Dumnezeu. 
Amin.  

Fapt. 2, 46.  
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SFÂNTA EVANGHELIE DUP  IOAN 
 

CAP. 1 
Dumnezeu-Cuvântul S-a f cut trup. 

rturia lui Ioan Botez torul despre 
Mielul lui Dumnezeu. Cei dintâi 
ucenici ai lui Iisus. 
1. La început era Cuvântul i Cuvântul 
era la Dumnezeu i Dumnezeu era 
Cuvântul.  

Pild. 8, 22-25. Ioan 8, 58; 17, 5. 1 Ioan 1, 1-2. Col. 1, 17. 
Apoc. 19, 13.  

2. Acesta era întru început la Dumnezeu.  
Is. 48, 16.  

3.  Toate  prin  El  s-au  f cut  ;  i  f  El  
nimic nu s-a f cut din ce s-a f cut.  
Fac. 1, 1, 3. Ps. 32, 6. Plâng. 3, 38. Sir. 9, 1, 9. Ioan 1, 10. 

Ef. 3, 9. Col. 1, 16. Evr. 1, 2; 2, 10. Apoc. 4, 11.  
4. Întru El era via i via a era lumina 
oamenilor.  
3 Reg. 23, 4. Ioan 1, 9; 5, 26; 8, 12; 9, 5; 12, 35. 1 Ioan 5, 

11.  
5. i lumina lumineaz  în întuneric i 
întunericul nu a cuprins-o.  

În el. 5, 6. Ioan 3, 19; 8, 12; 9, 5; 12, 46.  
6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, 
numele lui era Ioan.  

Mal. 3, 1. Mat. 3, 1; 11, 10. Marc. 1, 2. Luc. 3, 2.  
7. Acesta a venit spre m rturie, ca s  

rturiseasc  despre Lumin , ca to i s  
cread  prin el.  

Lev 24, 4. Fapt. 19, 4.  
8.  Nu  era  el  Lumina  ci  ca  s  

rturiseasc  despre Lumin .  
9. Cuvântul era Lumina cea adev rat  
care lumineaz  pe tot omul, care vine în 
lume.  

Is. 4, 2; 49, 6; 60, 1. Ioan 1, 4; 3, 19; 8, 12; 9, 5; 12, 46. 1 
Ioan 2, 8.  

10. În lume era i lumea prin El s-a f cut, 
dar lumea nu L-a cunoscut.  

Pild. 8, 31. Bar. 3, 38. Ioan 1, 3.  
11. Întru ale Sale a venit, dar ai S i nu L-
au primit.  

Mat. 15, 24. Luc. 19, 14. Ioan 5, 40.  

12. i celor câ i L-au primit, care cred în 
numele Lui, le-a dat putere ca s  se fac  
fii ai lui Dumnezeu,  

Deut. 7, 6. Is. 56, 5. Rom. 8, 15. 1 Ioan 3, 1. Gal. 3, 26.  
13. Care nu din sânge, nici din poft  
trupeasc , nici din poft  b rb teasc , ci 
de la Dumnezeu s-au n scut.  

Ioan 3, 3, 5. Iac. 1, 18. 1 Petr. 1, 23. 1 Ioan 5, 4.  
14. i Cuvântul S-a f cut trup i S-a 

luit între noi i am v zut slava Lui, 
slav  ca a Unuia-N scut din Tat l, plin de 
har i de adev r.  

Ps. 88, 2-3. Is. 7, 14; 35, 2; 40, 5; 60, 1. Mat. 1, 16; 17, 2. 
Luc. 1, 35. 2 Petr. 1, 17. 1 Ioan 1, 1. 2 Cor. 3, 9. Col. 2, 3, 

9. 1 Tim. 3, 16. Evr. 2, 11, 14.  
15. Ioan m rturisea despre El i striga, 
zicând : Acesta era despre Care am zis : 
Cel care vine dup  mine a fost înaintea 
mea, pentru c  mai înainte de mine era.  

Mat. 3, 11. Marc. 1, 7. Luc. 3, 16. Ioan 1, 27, 30; 8, 58.  
16. i din plin tatea Lui noi to i am luat, 
i har peste har.  

Rom. 5, 15. 2 Cor. 8, 9. Ef. 1, 6; 3, 19. Col. 1, 19; 2, 9-10.  
17. Pentru c  Legea prin Moise s-a dat, 
iar harul i adev rul au venit prin Iisus 
Hristos.  

Ie . 20, 1. Rom. 3, 24; 5, 21; 6, 14. Evr. 7, 19.  
18. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a v zut 
vreodat  ; Fiul cel Unul-N scut, Care 
este în sânul Tat lui, Acela L-a f cut 
cunoscut.  

Ie . 33, 20. Deut. 4, 12. Mat. 11, 27. Luc. 10, 22. Ioan 6, 
46. 1 Ioan 4, 12. 1 Tim. 6, 16.  

19. i aceasta este m rturia lui Ioan, când 
au trimis la El iudeii din Ierusalim, preo i 
i levi i, ca s -l întrebe : Cine e ti tu ?  

Ioan 5, 33.  
20. i el a m rturisit i n-a t duit ; i a 

rturisit : Nu sunt eu Hristosul.  
Luc. 3, 15. Ioan 3, 28. Fapt. 13, 25.  

21. i ei l-au întrebat : Dar cine e ti ? E ti 
Ilie ? Zis-a el : Nu sunt. E ti tu Proorocul 
? i a r spuns : Nu.  

Mal. 3, 23. Mat. 17, 10.  
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22. Deci i-au zis : Cine e ti ? Ca s  d m 
un r spuns celor ce ne-au trimis. Ce spui 
tu despre tine însu i ?  
23. El a zis : Eu sunt glasul celui ce strig  
în pustie : «Îndrepta i calea Domnului», 
precum a zis Isaia proorocul.  

Is. 40, 3. Mat. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 1, 17; 3, 4.  
24. i trimi ii erau dintre farisei.  
25. i l-au întrebat i i-au zis : De ce 
botezi deci, dac  tu nu e ti Hristosul, nici 
Ilie, nici Proorocul ?  
26. Ioan le-a r spuns, zicând : Eu botez 
cu ap  ; dar în mijlocul vostru Se afl  
Acela pe Care voi nu-L ti i,  

Mat. 3, 11. Marc. 1, 8. Luc. 3, 16. Fapt. 1, 5.  
27. Cel care vine dup  mine, Care înainte 
de mine a fost i C ruia eu nu sunt 
vrednic s -I dezleg cureaua înc mintei.  

Is. 40, 10. Marc. 1, 7. Ioan 1, 15, 30.  
28. Acestea se petreceau în Betabara, 
dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.  

Iudit. 7, 24.  
29. A doua zi a v zut Ioan pe Iisus 
venind c tre el i a zis : Iat  Mielul lui 
Dumnezeu, Cel ce ridic  p catul lumii.  

Ie . 12, 3. Is. 53, 7, 11. Mat. 3, 1. Ioan 1, 36. Fapt. 8, 32. 
Apoc. 5, 6-13.  

30. Acesta este despre Care eu am zis : 
Dup  mine vine un b rbat, Care a fost 
înainte de mine, fiindc  mai înainte de 
mine era,  

Ioan 1, 15, 27; 8, 58.  
31. i eu nu-L tiam ; dar ca s  fie ar tat 
lui Israel, de aceea am venit eu, botezând 
cu ap .  

Marc. 1, 4.  
32. i a m rturisit Ioan zicând : Am v zut 
Duhul coborându-Se, din cer, ca un 
porumbel i a r mas peste El.  

Mat. 3, 16. Marc. 1, 10. Luc. 3, 21-22. Ioan 6, 27.  
33. i eu nu-L cuno team pe El, dar Cel 
ce m-a trimis s  botez cu ap , Acela mi-a 
zis : Peste Care vei vedea Duhul 
coborându-Se i r mânând peste El, 
Acela este Cel ce boteaz  cu Duh Sfânt.  

Mat. 3, 11. Fapt. 1, 5. 1 Ioan 5, 8.  

34. i eu am v zut i am m rturisit c  
Acesta este Fiul lui Dumnezeu.  
35. A doua zi iar i st tea Ioan i doi 
dintre ucenicii lui.  
36. i privind pe Iisus, Care trecea, a zis : 
Iat  Mielul lui Dumnezeu !  

Ie . 12, 3. Ioan 1, 29. Fapt. 8, 32.  
37. i cei doi ucenici l-au auzit când a 
spus aceasta i au mers dup  Iisus.  
38. Iar Iisus, întorcându-Se i v zându-i 

 merg dup  El, le-a zis : Ce c uta i ? Iar 
ei I-au zis : Rabi (care se tâlcuie te : 
Înv torule), unde locuie ti ?  
39. El le-a zis : Veni i i ve i vedea. Au 
mers deci i au v zut unde locuia ; i au 

mas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul 
al zecelea.  
40. Unul dintre cei doi care auziser  de la 
Ioan i veniser  dup  Iisus era Andrei, 
fratele lui Simon Petru.  

Mat. 4, 18; 16, 18.  
41. Acesta a g sit întâi pe Simon, fratele 

u, i i-a zis : am g sit pe Mesia (care se 
tâlcuie te : Hristos).  

Mat. 4, 18; 16, 18.  
42. i l-a adus la Iisus. Iisus, privind la 
el, i-a zis : Tu e ti Simon, fiul lui Iona ; 
tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuie te : 
Petru).  

Mat. 4, 18; 16, 18.  
43. A doua zi voia s  plece în Galileea i 
a g sit pe Filip. i i-a zis Iisus : Urmeaz -
Mi.  
44. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea 
lui Andrei i a lui Petru.  
45. Filip a g sit pe Natanael i i-a zis : 
Am aflat pe Acela despre Care au scris 
Moise în Lege i proorocii, pe Iisus, fiul 
lui Iosif din Nazaret.  

Fac. 49, 10. Deut. 18, 15, 18. Ps. 39, 10. Is. 4, 2; 7, 14; 9, 
5; 40, 11; 45, 8; 53, 1-2. Ier. 23, 5; 33, 14-17. Iez. 34, 23; 

37, 24. Dan. 9, 24. Mih. 5, 1. Zah. 9, 9. Mat. 2, 23.  
46.  i  i-a  zis  Natanael  :  Din  Nazaret  
poate fi ceva bun ? Filip i-a zis : Vino i 
vezi.  

Cânt. 1, 6.  
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47. Iisus a v zut pe Natanael venind c tre 
El i a zis despre el : Iat , cu adev rat, 
israelit în care nu este vicle ug.  

Ps. 72, 1.  
48. Natanael I-a zis : De unde m  cuno ti 
? A r spuns Iisus i i-a zis : Mai înainte 
de a te chema Filip, te-am v zut când erai 
sub smochin.  
49. R spunsu-I-a Natanael : Rabi, Tu e ti 
Fiul lui Dumnezeu, Tu e ti regele lui 
Israel.  

Mat. 16, 16. Marc. 8, 29. Ioan 6, 69.  
50. R spuns-a Iisus i i-a zis : Pentru c  
i-am spus c  te-am v zut sub smochin, 

crezi ? Mai mari decât acestea vei vedea.  
51. i i-a zis : Adev rat, adev rat zic 
vou , de acum ve i vedea cerul 
deschizându-se i pe îngerii lui 
Dumnezeu suindu-se i coborându-se 
peste Fiul Omului.  

Fac. 28, 12. Mat. 26, 64.  
CAP. 2 
Nunta din Cana. Izgonirea 
vânz torilor din templu. 
1.  i  a  treia  zi  s-a  f cut  nunt  în  Cana  
Galileii i era i mama lui Iisus acolo.  

Ioan 4, 46.  
2. i a fost chemat i Iisus i ucenicii S i 
la nunt .  
3. i sfâr indu-se vinul, a zis mama lui 
Iisus c tre El : Nu mai au vin.  

Ps. 17, 7.  
4. A zis ei Iisus : Ce ne prive te pe mine 
i pe tine, femeie ? Înc  n-a venit ceasul 

Meu.  
Ioan 7, 6.  

5.  Mama  Lui  a  zis  celor  ce  slujeau  :  
Face i orice v  va spune.  

Fac. 41, 55.  
6. i erau acolo ase vase de piatr , puse 
pentru cur irea iudeilor, care luau câte 
dou  sau trei vedre.  
7. Zis-a lor Iisus : Umple i vasele cu ap . 

i le-au umplut pân  sus.  
8. i le-a zis : Scoate i acum i aduce i 
nunului. Iar ei i-au dus.  

Ps. 17, 8.  
9. i când nunul a gustat apa care se 

cuse  vin  i  nu  tia  de  unde  este,  ci  
numai slujitorii care scoseser  apa tiau, 
a chemat nunul pe mire,  
10. i i-a zis : Orice om pune întâi vinul 
cel bun i, când se ame esc, pune pe cel 
mai slab. Dar tu ai inut vinul cel bun 
pân  acum.  
11. Acest început al minunilor l-a f cut 
Iisus în Cana Galileii i i-a ar tat slava 
Sa ; i ucenicii S i au crezut în El.  
12. Dup  aceasta S-a coborât în 
Capernaum, El i mama Sa i fra ii i 
ucenicii S i, i acolo n-a r mas decât 
pu ine zile.  

Mat. 12, 46.  
13. i erau aproape Pa tile iudeilor, i 
Iisus S-a urcat la Ierusalim.  

Ie . 12, 14. Deut. 16, 1.  
14. i a g sit ezând în templu pe cei ce 
vindeau boi i oi i porumbei i pe 
schimb torii de bani.  

Mat. 21, 12. Marc. 11, 15. Luc. 19, 45.  
15. i, f cându- i un bici din treanguri, 
i-a scos pe to i afar  din templu, i oile i 
boii, i schimb torilor le-a v rsat banii i 
le-a r sturnat mesele.  

Zah. 4, 6.  
16. i celor ce vindeau porumbei le-a zis 
: Lua i acestea de aici. Nu face i casa 
Tat lui Meu cas  de negustorie.  

Mat. 21, 13. Marc. 11, 17.  
17. i i-au adus aminte ucenicii Lui c  
este  scris  :  «Râvna  casei  Tale  m  
mistuie».  

Ps. 68, 12.  
18. Au r spuns deci iudeii i I-au zis : Ce 
semn ne ar i c  faci acestea ?  

Mat. 12, 38; 16, 1. Ioan 6, 30.  
19.  Iisus  a  r spuns  i  le-a  zis  :  D râma i  
templul acesta i în trei zile îl voi ridica.  

Mat. 26, 61; 27, 40. Marc. 14, 58; 15, 29.  
20. i au zis deci iudeii : În patruzeci i 
ase de ani s-a zidit templul acesta ! i 

Tu îl vei ridica în trei zile ?  
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21. Iar El vorbea despre templul trupului 
u.  

1 Cor. 3, 16; 6, 19. 2 Cor. 6, 16.  
22. Deci, când S-a sculat din mor i, 
ucenicii Lui i-au adus aminte c  aceasta 
o spusese i au crezut Scripturii i 
cuvântului pe care Îl spusese Iisus.  
Ps. 15, 8. Is. 55, 3. Mat. 17, 23. Luc. 24, 8. Fapt. 2, 25; 13, 

14.  
23. i când era în Ierusalim, la 

rb toarea Pa tilor, mul i au crezut în 
numele Lui, v zând minunile pe care le 

cea.  
24. Iar Iisus însu i nu Se încredea în ei, 
pentru c  îi cuno tea pe to i.  

Mat. 9, 4. Marc. 2, 8. Luc. 5, 22.  
25.  i  pentru  c  nu  avea  nevoie  s -I  

rturiseasc  cineva despre om, c ci El 
însu i cuno tea ce era în om.  

1 Reg. 16, 7. 1 Paral. 28, 9; 29, 17. Ps. 7, 9. Ier. 11, 20. 
Mat. 9, 4. Marc. 2, 8. Ioan 6, 64; 16, 30.  

CAP. 3 
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim. Ioan 

rturise te despre Hristos. 
1.  i  era  un  om  dintre  farisei,  care  se  
numea Nicodim i care era frunta  al 
iudeilor.  

Ioan 7, 50; 19, 39.  
2. Acesta a venit noaptea la Iisus i I-a zis 
: Rabi, tim c  de la Dumnezeu ai venit 
înv tor ; c  nimeni nu poate face aceste 
minuni, pe care le faci Tu, dac  nu este 
Dumnezeu cu el.  

Luc. 7, 22; 24, 19. Ioan 7, 50; 9, 16, 33; 19, 39. Fapt. 2, 
22; 10, 38.  

3. R spuns-a Iisus i i-a zis : Adev rat, 
adev rat zic ie : De nu se va na te cineva 
de sus, nu va putea s  vad  împ ia lui 
Dumnezeu.  
Ioan 1, 13. Iac. 1, 18. 1 Petr. 1, 23. 1 Cor. 15, 50. 2 Cor. 5, 

17. Gal. 6, 15. Tit 3, 15.  
4. Iar Nicodim a zis c tre El : Cum poate 
omul s  se nasc , fiind b trân ? Oare, 
poate s  intre a doua oar  în pântecele 
mamei sale i s  se nasc  ?  
5. Iisus a r spuns : Adev rat, adev rat zic 
ie : De nu se va na te cineva din ap i 

din Duh, nu va putea s  intre în împ ia 
lui Dumnezeu.  

Marc. 16, 15-16. Fapt. 2, 38. Tit 3, 5.  
6. Ce este n scut din trup, trup este ; i ce 
este n scut din Duh, duh este.  

Rom. 8, 5. 1 Cor. 15, 48.  
7. Nu te mira c i-am zis : Trebuie s  v  
na te i de sus.  
8. Vântul sufl  unde voie te i tu auzi 
glasul lui, dar nu tii de unde vine, nici 
încotro se duce. Astfel este cu oricine e 

scut din Duhul.  
Eccl. 11, 5. 1 Cor. 2, 11. Col. 3, 3.  

9. A r spuns Nicodim i i-a zis : Cum pot 
 fie acestea ?  

10. Iisus a r spuns i i-a zis : Tu e ti 
înv torul lui Israel i nu cuno ti acestea 
?  
11. Adev rat, adev rat zic ie, c  noi ceea 
ce tim vorbim i ce am v zut 

rturisim,  dar  m rturia  noastr  nu  o  
primi i.  
12. Dac  v-am spus cele p mânte ti i nu 
crede i, cum ve i crede cele cere ti ?  

În el. 9, 16. Marc. 4, 13.  
13. i nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel 
ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care 
este în cer.  

Pild. 30, 4. Dan. 7, 13-14. Ioan 6, 33, 38, 51, 62; 16, 28. 
Ef. 4, 8-10.  

14. i dup  cum Moise a în at arpele 
în pustie, a a trebuie s  se înal e Fiul 
Omului,  

Num. 21, 8-9. 4 Reg. 18, 4. În el. 16, 6-7. Ioan 8, 28; 12, 
32.  

15. Ca tot cel ce crede în El s  nu piar , 
ci s  aib  via  ve nic .  

Marc. 16, 16. Ioan 3, 16, 36; 6, 47; 20, 31.  
16. C ci Dumnezeu a a a iubit lumea, 
încât pe Fiul S u Cel Unul-N scut L-a 
dat ca oricine crede în El s  nu piar , ci 

 aib  via  ve nic .  
Deut. 7, 8. Is. 9, 5; 38, 17; 53, 6. Plâng. 3, 22. Marc. 16, 
16. Ioan 3, 36; 6, 40; 15, 13. 1 Ioan 3, 16; 4, 9-10; 5, 10. 

Rom. 5, 8; 8, 32. Evr. 2, 9.  
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17. C ci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul 
u în lume ca s  judece lumea, ci ca s  

se mântuiasc , prin El, lumea.  
Mat. 18, 11. Luc. 9, 56. Ioan 8, 15; 12, 47. 1 Ioan 4, 14.  

18. Cel ce crede în El nu este judecat, iar 
cel ce nu crede a i fost judecat, fiindc  
nu a crezut în numele Celui Unuia-

scut, Fiul lui Dumnezeu.  
Ioan 5, 24.  

19. Iar aceasta este judecata, c  Lumina a 
venit în lume i oamenii au iubit 
întunericul mai mult decât Lumina. C ci 
faptele lor erau rele.  

Pild. 2, 13. Ioan 1, 5; 5, 40; 8, 12; 12, 46. 1 Ioan 2, 9.  
20. C  oricine face rele ur te Lumina i 
nu vine la Lumin , pentru ca faptele lui 

 nu se v deasc .  
Ef. 5, 13.  

21. Dar cel care lucreaz  adev rul vine la 
Lumin , ca s  se arate faptele lui, c  în 
Dumnezeu sunt s vâr ite.  

Ef. 5, 8-9, 13.  
22. Dup  acestea a venit Iisus i ucenicii 
Lui în p mântul Iudeii i st tea acolo i 
boteza.  
23. i boteza i Ioan în Enom, aproape de 
Salim, c  erau acolo ape multe i veneau 
i se botezau.  

24. C ci Ioan nu fusese înc  aruncat în 
închisoare.  
25. i s-a iscat o neîn elegere între 
ucenicii lui Ioan i un iudeu, asupra 
cur irii.  
26. i au venit la Ioan i i-au zis : Rabi, 
Acela care era cu tine, dincolo de Iordan, 
i despre Care tu ai m rturisit, iat  El 

boteaz i to i se duc la El.  
Ioan 1, 27; 4, 1.  

27. Ioan a r spuns i a zis : Nu poate un 
om s  ia nimic, dac  nu i s-a dat lui din 
cer.  

Ioan 6, 65; 19, 11. Iac. 1, 17. Evr. 5, 4.  
28. Voi în iv  îmi sunte i martori c  am 
zis : Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis 
înaintea Lui.  

Mal. 3, 1. Marc. 1, 2. Luc. 1, 17. Ioan 1, 20. Fapt. 13, 25.  

29. Cel ce are mireas  este mire, iar 
prietenul mirelui, care st i ascult  pe 
mire, se bucur  cu bucurie de glasul lui. 
Deci aceast  bucurie a mea s-a împlinit.  

Is. 62, 5. Mat. 9, 15; 22, 2. Marc. 2, 19-20. Luc. 5, 34-35. 
Ef. 5, 25-27.  

30. Acela trebuie s  creasc , iar eu s  m  
mic orez.  
31. Cel ce vine de sus este deasupra 
tuturor ; cel ce este de pe p mânt 

mântesc este i de pe p mânt gr ie te. 
Cel ce vine din cer este deasupra tuturor.  

Mat. 28, 18. Ioan 6, 33; 8, 23. Rom. 9, 5. 1 Cor. 15, 47. 
Ef. 1, 21.  

32.  i  ce  a  v zut  i  a  auzit,  aceea  
rturise te,  dar  m rturia  Lui  nu  o  

prime te nimeni.  
Ioan 8, 26.  

33.  Cel  ce  a  primit  m rturia  Lui  a  
pecetluit c  Dumnezeu este adev rat.  

1 Ioan 5, 10. Rom. 3, 4.  
34. C ci cel pe care l-a trimis Dumnezeu 
vorbe te cuvintele lui Dumnezeu, pentru 

 Dumnezeu nu d  Duhul cu m sur .  
Ioan 1, 16. Ef. 4, 7.  

35. Tat l iube te pe Fiul i toate le-a dat 
în mâna Lui.  

Ps. 8, 7. Dan. 7, 13-14. Mat. 11, 27; 28, 18. Luc. 10, 22. 
Ioan 5, 20; 13, 3; 17, 2. Evr. 2, 8.  

36. Cel ce crede în Fiul are via  ve nic , 
iar cel ce nu ascult  de Fiul nu va vedea 
via a, ci mânia lui Dumnezeu r mâne 
peste el.  

Is. 25, 9. Avac. 2, 4. Marc. 16, 16. Ioan 3, 15-18; 6, 47. 1 
Ioan 5, 10. Rom. 1, 17.  

CAP. 4 
Convorbirea lui Iisus cu femeia 
samarineanc . Iisus t duie te pe 
fiul unui slujitor regesc. 
1. Deci când a cunoscut Iisus c  fariseii 
au auzit c  El face i boteaz  mai mul i 
ucenici ca Ioan,  

Ioan 3, 22, 26.  
2. De i Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui,  
3. A l sat Iudeea i S-a dus iar i în 
Galileea.  
4. i trebuia s  treac  prin Samaria.  

Luc. 17, 11.  
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5. Deci a venit la o cetate a Samariei, 
numit  Sihar, aproape de locul pe care 
Iacov l-a dat lui Iosif, fiul s u ;  

Fac. 33, 19; 48, 22. Iosua 24, 32.  
6. i era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, 
fiind ostenit de c torie, S-a a ezat lâng  
fântân i era ca la al aselea ceas.  
7. Atunci a venit o femeie din Samaria s  
scoat  ap . Iisus i-a zis : D -Mi s  beau.  

Fac. 24, 17.  
8. C ci ucenicii Lui se duseser  în cetate, 
ca s  cumpere merinde.  
9. Femeia samarineanc  I-a zis : Cum Tu, 
care e ti iudeu, ceri s  bei de la mine, 
care sunt femeie samarineanc  ? Pentru 

 iudeii nu au amestec cu samarinenii.  
4 Reg. 17, 24. Sir. 50, 28. Luc. 9, 52-53. Fapt. 10, 28.  

10. Iisus a r spuns i i-a zis : Dac  ai fi 
tiut darul lui Dumnezeu i Cine este Cel 

ce- i zice : D -Mi s  beau, tu ai fi cerut 
de la El, i i-ar fi dat ap  vie.  
Is. 12, 3; 44, 3; 55, 1; 58, 11. Ier. 2, 13. Zah. 14, 8. Sir. 15, 

3. Ioan 6, 33.  
11. Femeia I-a zis : Doamne, nici g leat  
nu ai, i fântâna e adânc  ; de unde, dar, 
ai apa cea vie ?  
12. Nu cumva e ti Tu mai mare decât 

rintele nostru Iacov, care ne-a dat 
aceast  fântân i el însu i a b ut din ea 
i fiii lui i turmele lui ?  

13. Iisus a r spuns i i-a zis : Oricine bea 
din apa aceasta va înseta iar i ;  
14. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o 
voi da Eu nu va mai înseta în veac, c ci 
apa pe care i-o voi da Eu se va face în el 
izvor de ap  curg toare spre via  
ve nic .  

Ps. 72, 25. Is. 12, 3. Ier. 17, 13. Sir. 24, 23. Ioan 6, 35; 7, 
37-38.  

15. Femeia a zis c tre El : Doamne, d -
mi aceast  ap  ca s  nu mai însetez, nici 

 mai vin aici s  scot.  
Ioan 6, 34.  

16.  Iisus  i-a  zis  :  Mergi  i  cheam  pe  
rbatul t u i vino aici.  

Ioan 6, 35.  

17.  Femeia  a  r spuns  i  a  zis  :  N-am  
rbat.  Iisus i-a zis :  Bine ai zis c  nu ai 
rbat.  

18. C ci cinci b rba i ai avut i cel pe 
care îl ai acum nu- i este b rbat. Aceasta 
adev rat ai spus.  
19. Femeia I-a zis : Doamne, v d c  Tu 

ti prooroc.  
Luc. 7, 16; 24, 19. Ioan 6, 14; 9, 17.  

20. P rin ii no tri s-au închinat pe acest 
munte, iar voi zice i c  în Ierusalim este 
locul unde trebuie s  ne închin m.  

Deut. 12, 5-11; 16, 6. Jud. 9, 7. 3 Reg. 8, 29; 9, 3. 4 Reg. 
17, 33. 2 Paral. 7, 12.  

21. i Iisus i-a zis : Femeie, crede-M  c  
vine ceasul când nici pe muntele acesta, 
nici în Ierusalim nu v  ve i închina 
Tat lui.  

Sof. 2, 11. Mal. 1, 11. 1 Tim. 2, 8.  
22. Voi v  închina i c ruia nu ti i ; noi 
ne închin m C ruia tim, pentru c  
mântuirea din iudei este.  

Fac. 12, 3. 4 Reg. 17, 26, 29, 41. Is. 2, 3. Rom. 9, 5. Evr. 
7, 14.  

23. Dar vine ceasul i acum este, când 
adev ra ii închin tori se vor închina 
Tat lui în duh i în adev r, c i Tat l 
astfel de închin tori î i dore te.  
24. Duh este Dumnezeu i cei ce I se 
închin  trebuie s  i se închine în duh i în 
adev r.  

2 Cor. 3, 17. Filip. 3, 3.  
25. I-a zis femeia : tim c  va veni Mesia 
care se cheam  Hristos ; când va veni, 
Acela ne va vesti nou  toate.  
26. Iisus i-a zis : Eu sunt, Cel ce vorbesc 
cu tine.  
27. Dar atunci au sosit ucenicii Lui. i se 
mirau c  vorbea cu o femeie. Îns  nimeni 
n-a zis : Ce o întrebi, sau : Ce vorbe ti cu 
ea ?  

Is. 2, 4.  
28. Iar femeia i-a l sat g leata i s-a dus 
în cetate i a zis oamenilor :  
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29. Veni i de vede i un om care mi-a spus 
toate câte am f cut. Nu cumva aceasta 
este Hristosul ?  
30. i au ie it din cetate i veneau c tre 
El.  
31. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, 
zicând : Înv torule, m nânc .  
32.  Iar  El  le-a  zis  :  Eu  am  de  mâncat  o  
mâncare pe care voi nu o ti i.  
33. Ziceau deci ucenicii între ei : Nu 
cumva I-a adus cineva s  m nânce ?  
34. Iisus le-a zis : Mâncarea Mea este s  
fac  voia  Celui  ce  M-a  trimis  pe  Mine  i  

 s vâr esc lucrul Lui.  
Ps. 39, 10-12. Ier. 30, 21. Ioan 6, 38; 17, 1.  

35. Nu zice i voi c  mai sunt patru luni i 
vine seceri ul ? Iat  zic vou  : Ridica i 
ochii vo tri i privi i holdele c  sunt albe 
pentru seceri .  

Mat. 9, 37. Luc. 10, 2.  
36. Iar cel ce secer  prime te plat i 
adun  roade spre via a ve nic , ca s  se 
bucure împreun i cel ce seam i cel 
ce secer .  
37. C ci în aceasta se adevere te cuvântul 
: C  unul este sem torul i altul 
secer torul.  
38. Eu v-am trimis s  secera i ceea ce voi 
n-a i muncit ; al ii au muncit i voi a i 
intrat în munca lor.  
39. i mul i samarineni din cetatea aceea 
au crezut în El, pentru cuvântul femeii 
care m rturisea : Mi-a spus toate câte am 

cut.  
40.  Deci,  dup  ce  au  venit  la  El,  
samarinenii Îl rugau s  r mân  la ei. i a 

mas acolo dou  zile.  
41. i cu mult mai mul i au crezut pentru 
cuvântul Lui,  
42. Iar femeii i-au zis : Credem nu numai 
pentru cuvântul t u, c ci noi în ine am 
auzit i tim c  Acesta este cu adev rat 
Hristosul, Mântuitorul lumii.  

43. i dup  cele dou  zile, a plecat de 
acolo în Galileea.  

Mat. 4, 12. Marc. 1, 14. Luc. 4, 14.  
44. C ci Iisus însu i a m rturisit c  un 
prooroc nu e cinstit în ara lui.  

Mat. 13, 57. Marc. 6, 4. Luc. 4, 24.  
45. Deci, când a venit în Galileea, L-au 
primit galileenii, cei ce v zuser  toate 
câte f cuse El în Ierusalim, la s rb toare, 

ci i ei veniser  la s rb toare.  
46. Deci iar i a mers în Cana Galileii, 
unde pref cuse apa în vin. i era un 
slujitor regesc, al c rui fiu era bolnav în 
Capernaum.  

Ioan 2, 1-11.  
47. Acesta, auzind c  Iisus a venit din 
Iudeea în Galileea, s-a dus la El i Îl ruga 

 Se coboare i s  vindece pe fiul lui, c  
era gata s  moar .  
48. Deci Iisus i-a zis : Dac  nu ve i vedea 
semne i minuni, nu ve i crede.  

Mat. 12, 39; 16, 1-4. Marc. 8, 12. Luc. 11, 29. 1 Cor. 1, 
22.  

49. Slujitorul regesc a zis c tre El : 
Doamne, coboar -Te înainte de a muri 
copilul meu.  
50.  Iisus  i-a  zis  :  Mergi,  copilul  t u  
tr ie te. i omul a crezut cuvântului pe 
care i l-a spus Iisus i a plecat.  
51. Iar pe când cobora, slugile lui, l-au 
întâmpinat spunându-i c  fiul lui tr ie te.  
52. i cerea, deci, s  afle de la ele ceasul 
în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus 

 ieri, în ceasul al aptelea, l-au l sat 
frigurile.  
53. A adar tat l a cunoscut c  în ceasul 
acela a fost în care Iisus i-a zis : Fiul t u 
tr ie te. i a crezut el i toat  casa lui.  
54. Aceasta este a doua minune pe care a 

cut-o iar i Iisus, venind din Iudeea în 
Galileea.  
CAP. 5 
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Vindecarea sl nogului de la 
sc ld toarea Vitezda. Iisus vorbe te 
despre puterea Sa dumnezeiasc . 
1. Dup  acestea era o s rb toare a 
iudeilor i Iisus S-a suit la Ierusalim.  
2. Iar în Ierusalim, lâng  Poarta Oilor, era 
o sc ld toare, care pe evreie te se 
nume te Vitezda, având cinci pridvoare.  

Neem. 3, 1; 12, 39.  
3. În acestea z ceau mul ime de bolnavi, 
orbi, chiopi, usca i, a teptând mi carea 
apei.  
4. C ci un înger al Domnului se cobora la 
vreme în sc ld toare i tulbura apa i cine 
intra întâi, dup  tulburarea apei, se f cea 

tos, de orice boal  era inut.  
5. i era acolo un om, care era bolnav de 
treizeci i opt de ani.  
6. Iisus, v zându-l pe acesta z când i 
tiind c  este a a înc  de mult  vreme, i-a 

zis : Voie ti s  te faci s tos ?  
7. Bolnavul I-a r spuns : Doamne, nu am 
om, care s  m  arunce în sc ld toare, 
când se tulbur  apa ; c , pân  când vin 
eu, altul se coboar  înaintea mea.  

Ps. 71, 13.  
8. Iisus i-a zis : Scoal -te, ia- i patul t u 
i umbl .  

Is. 35, 8-9. Mat. 9, 6. Marc. 2, 10. Luc. 5, 24.  
9. i îndat  omul s-a f cut s tos, i-a 
luat patul i umbla. Dar în ziua aceea era 
sâmb .  

Ioan 9, 14.  
10. Deci ziceau iudeii c tre cel vindecat : 
Este zi de sâmb i nu- i este îng duit 

i iei patul.  
Ie . 20, 9-10. Deut. 5, 13. Ier. 17, 21-27. Mat. 12, 2. Marc. 

2, 24; 3, 4. Luc. 6, 2; 13, 14.  
11. El le-a r spuns : Cel ce m-a f cut 

tos,  Acela  mi-a  zis  :  Ia- i  patul  i  
umbl .  
12. Ei l-au întrebat :  Cine este omul care 
i-a zis : Ia- i patul t u i umbl  ?  

13. Iar cel vindecat nu tia cine este, c ci 
Iisus se d duse la o parte din mul imea 
care era în acel loc.  

14. Dup  aceasta Iisus l-a aflat în templu 
i i-a zis : Iat  c  te-ai f cut s tos. De 

acum s  nu mai p tuie ti, ca s  nu- i fie 
ceva mai r u.  

Luc. 11, 26.  
15.  Atunci  omul  a  plecat  i  a  spus  
iudeilor  c  Iisus  este  Cel  ce  l-a  f cut  

tos.  
16. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe 
Iisus i c utau s -L omoare, c  f cea 
aceasta sâmb ta.  
17.  Dar  Iisus  le-a  r spuns  :  Tat l  Meu  
pân  acum lucreaz  ; i Eu lucrez.  

Ioan 9, 4; 14, 10.  
18. Deci pentru aceasta c utau mai mult 
iudeii s -L omoare, nu numai pentru c  
dezlega sâmb ta, ci i pentru c  zicea c  
Dumnezeu este Tat l S u, f cându-Se pe 
Sine deopotriv  cu Dumnezeu.  

Mat. 12, 14. Ioan 7, 1, 19-30; 10, 33. Filip. 2, 6.  
19. A r spuns Iisus i le-a zis : Adev rat, 
adev rat zic vou  : Fiul nu poate s  fac  
nimic de la Sine, dac  nu va vedea pe 
Tat l f când ; c ci cele ce face Acela, 
acestea le face i Fiul întocmai.  

Ioan 5, 30; 8, 28; 9, 4; 12, 49; 14, 10.  
20. C  Tat l iube te pe Fiul i-I arat  
toate câte face El i lucruri mai mari 
decât acestea va ar ta Lui, ca voi s  v  
mira i.  

Pild. 8, 30. Ioan 3, 35.  
21. C ci, dup  cum Tat l scoal  pe cei 
mor i i le d  via , tot a a i Fiul d  via  
celor ce voie te.  
22. Tat l nu judec  pe nimeni, ci toat  
judecata a dat-o Fiului.  

Ps. 71, 1. Mat. 11, 27; 28, 18. Ioan 5, 27; 17, 2. Fapt. 17, 
31. 1 Petr. 4, 5. Rom. 2, 16. 2 Tim. 4, 1.  

23. Ca to i s  cinsteasc  pe Fiul cum 
cinstesc  pe  Tat l.  Cine  nu  cinste te  pe  
Fiul nu cinste te pe Tat l care L-a trimis.  

Luc. 10, 16. Ioan 2, 23.  
24. Adev rat, adev rat zic vou  : Cel ce 
ascult  cuvântul Meu i crede în Cel ce 
M-a trimis are via  ve nic i la judecat  
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nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la 
via .  

Ioan 3, 16-18, 36; 6, 40, 47; 8, 51. 1 Ioan 3, 14.  
25. Adev rat, adev rat zic vou , c  vine 
ceasul i acum este, când mor ii vor auzi 
glasul Fiului lui Dumnezeu i cei ce vor 
auzi vor învia.  

Ioan 5, 28. Ef. 5, 14.  
26. C ci precum Tat l are via  în Sine, 

a I-a dat i Fiului s  aib  via  în Sine ;  
27. i I-a dat putere s  fac  judecat , 
pentru c  este Fiul Omului.  

Fac. 18, 25. Dan. 7, 13-14. Luc. 10, 22. Ioan 5, 22. Fapt. 
10, 42; 17, 31. 1 Tes. 4, 16.  

28. Nu v  mira i de aceasta ; c ci vine 
ceasul când to i cei din morminte vor 
auzi glasul Lui,  

Is. 26, 19. Iez. 37, 4. Dan. 12, 2-3. În el. 3, 9-10. Mat. 25, 
46. Ioan 5, 25. 1 Cor. 15, 52. 1 Tes. 4, 16. Apoc. 14, 11.  

29. i vor ie i, cei ce au f cut cele bune 
spre învierea vie ii i cei ce au f cut cele 
rele spre învierea osândirii.  

Is. 26, 19. Iez. 37, 4. Dan. 12, 2-3. În el. 3, 9-10. Mat. 25, 
46. Ioan 5, 25. 1 Cor. 15, 52. 1 Tes. 4, 16. Apoc. 14, 11.  

30. Eu nu pot s  fac de la Mine nimic ; 
precum aud, judec ; dar judecata Mea 
este dreapt , pentru c  nu caut la voia 
Mea, ci voia Celui care M-a trimis.  

Mat. 26, 39. Marc. 14, 36. Ioan 5, 19; 6, 38.  
31. Dac  m rturisesc Eu despre mine 
însumi, m rturia Mea nu este adev rat .  
32. Altul m rturise te despre Mine ; i 
tiu c  adev rat  este m rturia pe care o 

rturise te despre Mine.  
Is. 42, 1. Mat. 3, 17; 17, 5. Ioan 8, 18. 1 Ioan 5, 6-9.  

33.  Voi  a i  trimis  la  Ioan,  i  el  a  
rturisit adev rul.  

Ioan 1, 15-32; 10, 41.  
34.  Dar  Eu  nu  de  la  om  iau  m rturia,  ci  
spun aceasta ca s  v  mântui i.  
35. Acela (Ioan) era f clia care arde i 
lumineaz , i voi a i voit s  v  veseli i o 
clip  în lumina lui.  

Sir. 48, 1. Ioan 1, 19. 2 Petr. 1, 19.  
36. Iar Eu am m rturie mai mare decât a 
lui Ioan ; c ci lucrurile pe care Mi le-a 
dat Tat l ca s  le s vâr esc, lucrurile 

acestea pe care le fac Eu, m rturisesc 
despre Mine c  Tat l M-a trimis.  

Ioan 10, 25.  
37. i Tat l care M-a trimis, Acela a 

rturisit despre Mine. Nici glasul Lui 
nu l-a i v zut vreodat , nici fa a Lui nu 

i v zut-o ;  
Deut. 4, 12. Mat. 3, 17.  

38. i cuvântul Lui nu s luie te în voi, 
pentru c  voi nu crede i în Cel pe care l-a 
trimis Acela.  
39. Cerceta i Scripturile, c  socoti i c  în 
ele ave i via  ve nic . i acelea sunt care 

rturisesc despre Mine.  
Deut. 18, 15-18. Is. 9, 5; 53, 1. Luc. 16, 29; 24, 27, 45. 
Ioan 5, 45-46. Fapt. 17, 11. 1 Tim. 4, 13. 2 Tim. 3, 15.  

40.  i  nu  voi i  s  veni i  la  Mine,  ca  s  
ave i via  !  

Ioan 1, 11; 3, 19.  
41. Slav  de la oameni nu primesc ;  

Ioan 7, 18. 1 Tes. 2, 6.  
42. Dar v-am cunoscut c  n-ave i în voi 
dragostea lui Dumnezeu.  
43. Eu am venit în numele Tat lui Meu i 
voi  nu M  primi i  ;  dac  va  veni  altul  în  
numele s u, pe acela îl ve i primi.  
44. Cum pute i voi s  crede i, când 
primi i slav  unii de la al ii i slava care 
vine de la unicul Dumnezeu nu o c uta i 
?  

1 Reg. 15, 30. Ioan 12, 43. Rom. 2, 29.  
45. S  nu socoti i c  Eu v  voi învinui la 
Tat l ; cel ce v  învinuie te este Moise, 
în care voi a i n jduit.  

Luc. 16, 29. Ioan 3, 39. Rom. 3, 12.  
46. C  dac  a i fi crezut lui Moise, a i fi 
crezut i Mie, c ci despre Mine a scris 
acela.  

Fac. 3, 15; 12, 3; 18, 18; 22, 18; 49, 10. Deut. 18, 15. Ps. 
39, 10. Ioan 5, 39. Fapt. 26, 22. Evr. 10, 7.  

47. Iar dac  celor scrise de el nu crede i, 
cum ve i crede în cuvintele Mele ?  
CAP. 6 
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turarea celor cinci mii de oameni. 
Iisus umbl  pe mare. Pâinea care se 
pogoar  din cer. M rturisirea lui 
Petru. 
1. Dup  acestea, Iisus S-a dus dincolo de 
marea Galileii, în p ile Tiberiadei.  

Marc. 3, 7.  
2. i a mers dup  El mul ime mult , 
pentru c  vedeau minunile pe care le 

cea cu cei bolnavi.  
Mat. 14, 13-14. Luc. 5, 15.  

3. i S-a suit Iisus în munte i a ezut 
acolo cu ucenicii S i.  
4. i era aproape Pa tile, s rb toarea 
iudeilor.  

Ie . 12, 18. Ioan 2, 13; 5, 1.  
5. Deci ridicându- i Iisus ochii i v zând 

 mul ime mult  vine c tre El, a zis 
tre Filip : De unde vom cump ra pâine, 

ca s  m nânce ace tia ?  
Mat. 14, 14-16, 32; 41; 6, 35. Luc. 9, 12.  

6. Iar aceasta o zicea ca s -l încerce, c  
El tia ce avea s  fac .  
7. i Filip i-a r spuns : Pâini de dou  sute 
de dinari nu le vor ajunge, ca s  ia fiecare 
câte pu in.  

Num. 11, 21-22. 4 Reg. 4, 43. Marc. 6, 37.  
8.  i  a  zis  Lui  unul  din  ucenici,  Andrei,  
fratele lui Simon Petru :  
9. Este aici un b iat care are cinci pâini 
de orz i doi pe ti. Dar ce sunt acestea la 
atâ ia ?  

Mat. 11, 17; 15, 34. Marc. 6, 38. Luc. 9, 13.  
10. i a zis Iisus : Face i pe oameni s  se 

eze. i era iarb  mult  în acel loc. Deci 
au ezut b rba ii în num r ca la cinci mii.  

Mat. 14, 19; 15, 38. Marc. 6, 39. Luc. 9, 14.  
11. i Iisus a luat pâinile i, mul umind, a 
dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce 
edeau ; asemenea i din pe ti, cât au 

voit.  
1 Reg. 9, 13. Mat. 14, 19. Marc. 6, 41. Luc. 9, 16.  

12. Iar dup  ce s-au s turat, a zis 
ucenicilor S i : aduna i f râmiturile ce au 

mas, ca s  nu se piard  ceva.  
Mat. 14, 20; 15, 37. Marc. 6, 42; 8, 8, 19. Luc. 9, 17.  

13. Deci au adunat i au umplut 
dou sprezece co uri de f râmituri, care 
au r mas de la cei ce au mâncat din cele 
cinci pâini de orz.  

Mat. 15, 37. Marc. 8, 19.  
14. Iar oamenii v zând minunea pe care a 

cut-o, ziceau : Acesta este într-adev r 
Proorocul, Care va s  vin  în lume.  

Fac. 49, 10. Deut. 18, 15, 18. Luc. 11, 3; 21, 46. Luc. 7, 
16-19; 24, 19. Ioan 4, 19; 7, 12; 9, 17.  

15. Cunoscând deci Iisus c  au s  vin i 
-L ia cu sila, ca s -L fac  rege, S-a dus 

iar i în munte, El singur.  
Mat. 14, 23.  

16. i când s-a f cut sear , ucenicii Lui s-
au coborât la mare.  
17. i intrând în corabie, mergeau spre 
Capernaum, dincolo de mare. i s-a f cut 
întuneric i Iisus înc  nu venise la ei,  

Mat. 14, 22. Marc. 6, 47.  
18. i suflând vânt mare, marea se 
înt râta.  

Mat. 14, 24.  
19. Dup  ce au vâslit deci ca la dou zeci 
i cinci sau treizeci de stadii, au v zut pe 

Iisus umblând pe ap i apropiindu-Se de 
corabie, ei s-au înfrico at.  

Mat. 14, 25. Marc. 6, 48.  
20. Iar El le-a zis : Eu sunt ; nu v  teme i 
!  

Mat. 14, 27. Marc. 6, 50.  
21. Deci voiau s -L ia în corabie, i 
îndat  corabia a sosit la rmul la care 
mergeau.  
22. A doua zi, mul imea, care sta de 
cealalt  parte a m rii, a v zut c  nu era 
acolo decât numai o corabie mai mic i 

 Iisus nu intrase în corabie împreun  cu 
ucenicii S i, ci plecaser  numai ucenicii 
Lui.  
23. i alte cor bii mai mic au venit din 
Tiberiada în apropiere de locul unde ei 
mâncaser  pâinea, dup  ce Domnul 
mul umise.  
24. Deci, când a v zut mul imea c  Iisus 
nu este acolo, nici ucenicii Lui, au intrat 
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i ei în cor biile cele mici i au venit în 
Capernaum, c utându-L pe Iisus.  
25. i g sindu-L dincolo de mare, I-au 
zis : Înv torule, când ai venit aici ?  
26. Iisus le-a r spuns i a zis : Adev rat, 
adev rat zic vou  : M  c uta i nu pentru 

 a i v zut minuni, ci pentru c  a i 
mâncat din pâini i v-a i s turat.  
27. Lucra i nu pentru mâncarea cea 
pieritoare, ci pentru mâncarea ce r mâne 
spre via a ve nic i pe care o va da vou  
Fiul Omului, c ci pe El L-a pecetluit 
Dumnezeu-Tat l.  
Deut. 30, 20. Mat. 3, 17; 17, 5. Marc. 1, 11. Luc. 3, 22; 9, 

35. Ioan 1, 32; 10, 36. 2 Petr. 1, 17.  
28. Deci au zis c tre El : Ce s  facem, ca 

 s vâr im lucr rile lui Dumnezeu ?  
29. Iisus a r spuns i le-a zis : Aceasta 
este lucrarea lui Dumnezeu, ca s  crede i 
în Acela pe Care El L-a trimis.  

Ioan 17, 3, 23. 1 Ioan 3, 23.  
30. Deci I-au zis : Dar ce minune faci Tu, 
ca s  vedem i s  credem în Tine ? Ce 
lucrezi ?  

Mat. 12, 38; 16, 1. Mat. 8, 11. Luc. 11, 16. Ioan 2, 18. 1 
Cor. 1, 22.  

31. P rin ii no tri au mâncat man  în 
pustie, precum este scris : «Pâine din cer 
le-a dat lor s  m nânce».  

Ie . 16, 14-15. Num. 11, 7. Deut. 8, 16. Neem. 9, 15. Ps. 
77, 24-25. În el. 16, 20. Ioan 6, 49. 1 Cor. 10, 3.  

32. Deci Iisus le-a zis : Adev rat, 
adev rat zic vou  : Nu Moise v-a dat 
pâinea cea din cer ; ci Tat l Meu v  d  
din cer pâinea cea adev rat .  
33. C ci pâinea lui Dumnezeu este cea 
care se coboar  din cer i care d  via  
lumii.  

Ioan 3, 13, 31. 1 Cor. 10, 17.  
34. Deci au zis c tre El :  Doamne, d -ne 
totdeauna pâinea aceasta.  

Ioan 4, 15.  
35. i Iisus le-a zis : Eu sunt pâinea vie ii 
; cel ce vine la Mine nu va fl mânzi i cel 
ce va crede în Mine nu va înseta 
niciodat .  

Lev 22, 7. Sir. 24, 23. Ioan 4, 10, 14, 16; 6, 48, 58; 7, 37.  

36. Dar am spus vou  c  M-a i i v zut i 
nu crede i.  

Ioan 6, 64.  
37. Tot ce-Mi d  Tat l, va veni la Mine ; 
i pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate 

afar  ;  
38. Pentru c  M-am coborât din cer, nu 
ca s  fac voia mea, ci voia Celui ce M-a 
trimis pe Mine.  

Mat. 26, 39. Marc. 14, 36. Luc. 22, 42. Ioan 3, 13; 4, 34; 
5, 30; 8, 28-29.  

39. i aceasta este voia Celui ce M-a 
trimis,  ca  din  to i  pe  care  Mi  i-a  dat  Mie  

 nu pierd  nici  unul,  ci  s -i  înviez  pe  ei  
în ziua cea de apoi.  

Ioan 10, 28; 17, 12; 18, 8.  
40. C  aceasta este voia Tat lui Meu, ca 
oricine vede pe Fiul i crede în El s  aib  
via  ve nic i Eu îl voi învia în ziua cea 
de apoi.  

Ioan 3, 16; 5, 24.  
41. Deci iudeii murmurau împotriva Lui, 
fiindc  zisese  :  Eu  sunt  pâinea  ce  s-a  
coborât din cer.  
42. i ziceau : Au nu este Acesta Iisus, 
fiul lui Iosif, i nu tim noi pe tat l S u i 
pe  mama Sa ?  Cum spune El  acum :  M-
am coborât din cer ?  

Mat. 13, 55. Marc. 6, 3. Luc. 3, 23; 4, 22.  
43. Iisus a r spuns i le-a zis : Nu 
murmura i între voi.  
44. Nimeni nu poate s  vin  la Mine, 
dac  nu-l va trage Tat l, Care M-a trimis, 
i Eu îl voi învia în ziua de apoi.  

Ier. 31, 3. Plâng. 5, 21. Luc. 10, 22. Ioan 6, 65.  
45. Scris este în prooroci : « i vor fi to i 
înv i de Dumnezeu». Deci oricine a 
auzit i a înv at de la Tat l la Mine vine.  

Is. 54, 13. Ier. 31, 34. Mih. 4, 2. Evr. 8, 10; 10, 16.  
46. Nu doar c  pe Tat l l-a v zut cineva, 
decât numai Cel ce este la Dumnezeu ; 
Acesta L-a v zut pe Tat l.  

Mat. 11, 27. Luc. 10, 22. Ioan 1, 18; 3, 15.  
47. Adev rat, adev rat zic vou  : Cel ce 
crede în Mine are via  ve nic .  

Ioan 5, 24.  
48. Eu sunt pâinea vie ii.  
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Pild. 9, 5. Ioan 6, 35, 58.  
49. P rin ii vo tri au mâncat man  în 
pustie i au murit.  
Ie . 16, 14-15. Num. 11, 7. Ps. 77, 24-25. Is. 8, 16. Ioan 6, 

31. 1 Cor. 10, 3.  
50. Pâinea care se coboar  din cer este 
aceea din care, dac  m nânc  cineva, nu 
moare.  
51.  Eu  sunt  pâinea  cea  vie,  care  s-a  
pogorât din cer. Cine m nânc  din pâinea 
aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe 
care Eu o voi da pentru via a lumii este 
trupul Meu.  

Ioan 3, 13.  
52. Deci iudeii se certau între ei, zicând : 
Cum poate Acesta s  ne dea trupul Lui 

-l mânc m ?  
53. i le-a zis Iisus : Adev rat, adev rat 
zic vou , dac  nu ve i mânca trupul 
Fiului Omului i nu ve i bea sângele Lui, 
nu ve i avea via  în voi.  

Mat. 26, 26-28.  
54. Cel ce m nânc  trupul Meu i bea 
sângele Meu are via  ve nic , i Eu îl 
voi învia în ziua cea de apoi.  

Ioan 11, 26.  
55. Trupul este adev rat  mâncare i 
sângele Meu, adev rat  b utur .  
56. Cel ce m nânc  trupul Meu i bea 
sângele Meu r mâne întru Mine i Eu 
întru el.  
57. Precum M-a trimis pe Mine Tat l cel 
viu i Eu viez pentru Tat l, i cel ce M  

nânc  pe Mine va tr i prin Mine.  
58. Aceasta este pâinea care s-a pogorât 
din cer, nu precum au mâncat p rin ii 
vo tri mana i au murit. Cel ce m nânc  
aceast  pâine va tr i în veac.  

Ioan 6, 35, 48.  
59. Acestea le-a zis pe când înv a în 
sinagoga din Capernaum.  
60. Deci mul i din ucenicii Lui, auzind, 
au zis : Greu este cuvântul acesta ! Cine 
poate s -l asculte ?  

Ioan 6, 66.  

61. Iar Iisus, tiind în Sine c  ucenicii Lui 
murmur  împotriva Lui, le-a zis : V  
sminte te aceasta ?  
62. Dac  ve i vedea pe Fiul Omului, 
suindu-Se acolo unde era mai înainte ?  

Mat. 26, 64. Ioan 3, 13. Ef. 4, 8.  
63. Duhul este cel ce d  via  ; trupul nu 
folose te la nimic. Cuvintele pe care vi 
le-am spus sunt duh i sunt via .  

Rom. 8, 2. 2 Cor. 3, 6.  
64. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. 

ci Iisus tia de la început cine sunt cei 
ce nu cred i cine este cel care Îl va 
vinde.  

Marc. 2, 8. Ioan 2, 24-25; 6, 36.  
65. i zicea : De aceea am spus vou  c  
nimeni nu poate s  vin  la Mine, dac  nu-
i este dat de la Tat l.  

Ioan 3, 27; 6, 44.  
66. i de atunci mul i dintre ucenicii S i 
s-au dus înapoi i nu mai umblau cu El.  

Ps. 72, 23. Ioan 6, 60.  
67. Deci a zis Iisus celor doisprezece : 
Nu vre i i voi s  v  duce i ?  
68. Simon Petru I-a r spuns : Doamne, la 
cine ne vom duce ? Tu ai cuvintele vie ii 
celei ve nice.  

Fapt. 5, 20.  
69. i noi am crezut i am cunoscut c  Tu 

ti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui 
viu.  

Mat. 16, 16. Marc. 8, 29. Luc. 9, 20. Ioan 1, 49; 11, 27.  
70. Le-a r spuns Iisus : Oare, nu v-am 
ales Eu pe voi, cei doisprezece ? i unul 
dintre voi este diavol !  

Luc. 6, 13.  
71. Iar El zicea de Iuda al lui Simon 
Iscarioteanul, c ci acesta, unul din cei 
doisprezece fiind, avea s -L vând .  
CAP. 7 
Iisus înv  în templu, la s rb toarea 
corturilor. 
1. i dup  aceea mergea Iisus prin 
Galileea, c ci nu voia s  mearg  prin 
Iudeea, deoarece iudeii c utau s -L 
ucid .  
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Ioan 5, 16-18.  
2. i era aproape s rb toarea iudaic  a 
corturilor.  

Lev 23, 34. Num. 29, 12.  
3. Au zis deci c tre El fra ii Lui : Pleac  
de aici i du-Te în Iudeea, pentru ca i 
ucenicii T i s  vad  lucrurile pe care Tu 
le faci.  

Mat. 12, 46. Marc. 3, 31. Fapt. 1, 14.  
4. C ci nimeni nu lucreaz  ceva în 
ascuns, ci caut  s  se fac  cunoscut. Dac  
faci acestea, arat -Te pe Tine lumii.  
5. Pentru c  nici fra ii Lui nu credeau în 
El.  

Ps. 68, 11. Marc. 3, 21.  
6. Deci le-a zis Iisus : Vremea Mea înc  
n-a sosit ; dar vremea voastr  totdeauna 
este gata.  

Ioan 2, 4, 7, 8, 30; 8, 20.  
7. Pe voi lumea nu poate s  v  urasc , dar 
pe Mine M  ur te, pentru c  Eu 

rturisesc despre ea c  lucrurile ei sunt 
rele.  
Pild. 29, 27. În el. 2, 14. Luc. 6, 26. Ioan 3, 19; 15, 18-19.  
8. Voi duce i-v  la s rb toare ; Eu nu 
merg la s rb toarea aceasta, c ci vremea 
Mea nu s-a împlinit înc .  

Ioan 7, 6, 30; 8, 20.  
9. Acestea spunându-le, a r mas în 
Galileea.  
10. Dar dup  ce fra ii S i s-au dus la 

rb toare, atunci S-a suit i El, dar nu pe 
fa , ci pe ascuns.  
11. În timpul s rb torii iudeii Îl c utau i 
ziceau : Unde este Acela ?  
12.  i  cârtire  mult  era  despre  El  în  
mul ime ; unii ziceau : Este bun ; iar al ii 
ziceau : Nu, ci am ge te mul imea.  

Ioan 6, 14; 7, 40; 8, 16; 10, 19.  
13. Totu i, de frica iudeilor, nimeni nu 
vorbea despre El pe fa .  

Ioan 9, 22; 12, 42; 19, 38.  
14. Iar la jum tatea praznicului Iisus S-a 
suit în templu i înv a.  
15.  i  iudeii  se  mirau  zicând  :  Cum  tie  
Acesta carte f  s  fi înv at ?  

Mat. 13, 54. Marc. 6, 2. Luc. 2, 47.  

16.  Deci  le-a  r spuns  Iisus  i  a  zis  :  
Înv tura Mea nu este a Mea, ci a Celui 
ce M-a trimis.  

Ioan 8, 28; 12, 49; 14, 10, 24.  
17. De vrea cineva s  fac  voia Lui, va 
cunoa te despre înv tura aceasta dac  
este de la Dumnezeu sau dac  Eu vorbesc 
de la Mine Însumi.  

Ps. 49, 24. Ioan 8, 47.  
18. Cel care vorbe te de la sine î i caut  
slava sa ; iar cel care caut  slava celui ce 
l-a trimis pe el, acela este adev rat i 
nedreptate nu este în el.  

Ioan 5, 41; 8, 50.  
19. Oare nu Moise v-a dat Legea ? i 
nimeni dintre voi nu ine Legea. De ce 

uta i s  M  ucide i ?  
Ie . 20, 1; 24, 3. Deut. 33, 4. Mat. 12, 14. Marc. 3, 6. Ioan 

1, 17; 5, 16, 18; 10, 31.  
20. i mul imea a r spuns : Ai demon. 
Cine caut  s  te ucid  ?  

Ioan 8, 48-52; 10, 20.  
21.  Iisus  a  r spuns  i  le-a  zis  :  Un  lucru  
am f cut i to i v  mira i.  
22. De aceea Moise v-a dat t ierea 
împrejur, nu c  este de la Moise, ci de la 

rin i, i sâmb ta t ia i împrejur pe om.  
Fac. 17, 7, 10. Lev 12, 3.  

23. Dac  omul prime te t ierea împrejur 
sâmb ta, ca s  nu se strice Legea lui 
Moise, v  mânia i pe Mine c  am f cut 
sâmb ta un om întreg s tos ?  

Ioan 5, 8-16.  
24. Nu judeca i dup  înf are, ci 
judeca i judecat  dreapt .  
Lev 19, 15. Deut. 1, 16-17; 16, 19. Pild. 24, 23. Ioan 8, 15. 

Iac. 2, 1-4. 2 Cor. 10, 7.  
25. Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni 
: Nu este, oare, Acesta pe care-L c utau 

-L ucid  ?  
26. i iat  c  vorbe te pe fa i ei nu-I 
zic nimic. Nu cumva c peteniile au 
cunoscut cu adev rat c  Acesta e Hristos 
?  

Ioan 7, 48.  
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27. Dar pe Acesta Îl tim de unde este. 
Îns  Hristosul, când va veni, nimeni nu 
tie de unde este.  

Mat. 13, 55. Marc. 6, 3. Luc. 4, 22.  
28. Deci a strigat Iisus în templu, 
înv ând i zicând : i pe Mine M ti i i 
ti i de unde sunt ; i Eu n-am venit de la 

Mine, dar adev rat este Cel ce M-a trimis 
pe Mine i pe Care voi nu-L ti i.  

Ioan 8, 42.  
29.  Eu Îl  tiu  pe  El,  c ci  de  la  El  sunt  i  
El M-a trimis pe Mine.  
30. Deci c utau s -L prind , dar nimeni 
n-a pus mâna pe El, pentru c  nu venise 
înc  ceasul Lui.  

Marc. 12, 12. Ioan 7, 6-8; 8, 20.  
31. Dar mul i din mul ime au crezut în El 
i ziceau : Hristosul când va veni va face 

El minuni mai multe decât a f cut Acesta 
?  

Ioan 8, 30.  
32. Au auzit fariseii mul imea 
murmurând acestea despre El i au trimis 
arhiereii i fariseii slujitori ca s -L 
prind .  
33.  Dar  Iisus  le-a  zis  :  Pu in  timp  mai  
sunt  cu  voi  i  M  duc  la  Cel  ce  M-a  
trimis.  

Ioan 13, 33; 16, 5, 16.  
34. M  ve i c uta i nu M  ve i g si ; i 
unde sunt Eu, voi nu pute i s  veni i.  

Os. 5, 6. Ioan 8, 21; 13, 33.  
35. Deci au zis iudeii, între ei : Unde are 

 Se duc  Acesta, ca noi s  nu-L g sim ? 
Nu cumva va merge la cei împr tia i 
printre elini i va înv a pe elini ?  

Ioan 1, 1. 1 Petr. 1, 1.  
36. Ce înseamn  acest cuvânt pe care l-a 
spus : M  ve i c uta i nu M  ve i g si i 
unde sunt Eu, voi nu pute i s  veni i ?  
37. Iar în ziua cea din urm  - ziua cea 
mare a s rb torii - Iisus a stat între ei i a 
strigat, zicând : Dac  înseteaz  cineva, s  
vin  la Mine i s  bea.  

Lev 23, 36. Num. 29, 37. 2 Paral. 7, 9. Is. 55, 1. Ioan 4, 
14; 6, 35. Apoc. 22, 17.  

38. Cel ce crede în Mine, precum a zis 
Scriptura : râuri de ap  vie vor curge din 
pântecele lui.  
Deut. 18, 18. Pild. 18, 4. Cânt. 4, 15. Is. 12, 3; 35, 6; 44, 3. 

Ioil 4, 18. Ioan 4, 14.  
39. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe 
Care aveau s -L primeasc  acei ce cred 
în El. C ci înc  nu era (dat) Duhul, 
pentru c  Iisus înc  nu fusese preasl vit.  

Is. 44, 3. Ioil 3, 1. Zah. 12, 10. Fapt. 2, 17, 33.  
40. Deci din mul ime, auzind cuvintele 
acestea, ziceau : Cu adev rat, Acesta este 
Proorocul.  

Mat. 21, 46; 26, 5. Ioan 7, 12.  
41. Iar al ii ziceau : Acesta este Hristosul. 
Iar al ii ziceau : Nu cumva din Galileea 
va s  vin  Hristos ?  
42. N-a zis, oare, Scriptura c  Hristos va 

 vin  din  s mân a  lui  David  i  din  
Betleem, cetatea lui David ?  

1 Reg. 16, 1-4; 20, 6. Mih. 5, 1. Mat. 2, 5-6. Luc. 2, 4.  
43. i s-a f cut dezbinare în mul ime 
pentru El.  

Ioan 9, 16.  
44. i unii dintre ei voiau s -L prind , dar 
nimeni n-a pus mâinile pe El.  

Marc. 12, 12.  
45. Deci slugile au venit la arhierei i 
farisei, i le-au zis aceia : De ce nu L-a i 
adus ?  
46. Slugile au r spuns : Niciodat  n-a 
vorbit un om a a cum vorbe te Acest 
Om.  

Luc. 4, 32.  
47. i le-au r spuns deci fariseii : Nu 
cumva a i fost i voi am gi i ?  
48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre 

petenii sau dintre farisei ?  
Ioan 7, 26.  

49. Dar mul imea aceasta, care nu 
cunoa te Legea, este blestemat  !  
50. A zis c tre ei Nicodim, cel ce venise 
mai înainte la El, noaptea, fiind unul 
dintre ei :  

Ioan 3, 1-2; 10, 39.  



pag. 1314/1780 

51. Nu cumva Legea noastr  judec  pe 
om, dac  nu-l ascult  mai întâi i nu tie 
ce a f cut ?  

Deut. 1, 17; 17, 8.  
52. Ei au r spuns i i-au zis : Nu cumva 
i tu e ti din Galileea ? Cerceteaz i vezi 
 din Galileea nu s-a ridicat prooroc.  

53. i s-a dus fiecare la casa sa.  
CAP. 8 
Femeia p toas . Iisus este Lumina 
lumii. Cuvânt împotriva necredin ei 
iudeilor. 
1. Iar Iisus S-a dus la Muntele M slinilor.  
2. Dar diminea a iar i a venit în templu, 
i tot poporul venea la El ; i El, ezând, 

îi înv a.  
3. i au adus la El fariseii i c rturarii pe 
o femeie, prins  în adulter i, a ezând-o 
în mijloc,  
4. Au zis Lui : Înv torule, aceast  
femeie a fost prins  asupra faptului de 
adulter ;  
5. Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe 
unele ca acestea s  le ucidem cu pietre. 
Dar Tu ce zici ?  

Deut. 20, 10. Deut. 22, 22. Sir. 23, 30-32.  
6. i aceasta ziceau, ispitindu-L, ca s  
aib  de ce s -L învinuiasc . Iar Iisus, 
plecându-Se în jos, scria cu degetul pe 

mânt.  
Ier. 17, 13.  

7. i st ruind s -L întrebe, El S-a ridicat 
i le-a zis : Cel f  de p cat dintre voi s  

arunce cel dintâi piatra asupra ei.  
Sir. 8, 6.  

8. Iar i plecându-Se, scria pe p mânt.  
9. Iar ei auzind aceasta i mustra i fiind 
de cuget, ie eau unul câte unul, începând 
de  la  cei  mai  b trâni  i  pân  la  cel  din  
urm , i a r mas Iisus singur i femeia, 
stând în mijloc.  
10. i ridicându-Se Iisus i nev zând pe 
nimeni decât pe femeie, i-a zis : Femeie, 
unde sunt pârâ ii t i ? Nu te-a osândit 
nici unul ?  

11. Iar ea a zis : Nici unul, Doamne. i 
Iisus i-a zis : Nu te osândesc nici Eu. 
Mergi ; de acum s  nu mai p tuie ti.  
12. Deci iar i le-a vorbit Iisus zicând : 
Eu  sunt  Lumina  lumii  ;  cel  ce  Îmi  
urmeaz  Mie nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vie ii.  

Ioan 1, 4-5; 3, 19; 9, 5; 12, 46. 1 Ioan 1, 5. Ef. 5, 8.  
13. De aceea fariseii I-au zis : Tu 

rturise ti despre Tine Însu i ; m rturia 
Ta nu este adev rat .  
14. A r spuns Iisus i le-a zis : Chiar dac  
Eu m rturisesc despre Mine Însumi, 

rturia Mea este adev rat , fiindc tiu 
de unde am venit i unde M  duc. Voi nu 
ti i de unde vin, nici unde M  duc.  

15. Voi judeca i dup  trup ; Eu nu judec 
pe nimeni.  

Ioan 7, 24.  
16. i chiar dac  Eu judec, judecata Mea 
este adev rat , pentru c  nu sunt singur, 
ci Eu i Cel ce M-a trimis pe Mine.  

2 Cor. 13, 1.  
17. i în Legea voastr  este scris c  

rturia a doi oameni este adev rat .  
Deut. 17, 6; 19, 15. Mat. 18, 16. 2 Cor. 13, 1. Evr. 10, 28.  

18. Eu sunt Cel ce m rturisesc despre 
Mine Însumi i m rturise te despre Mine 
Tat l, Cel ce M-a trimis.  

Is. 42, 1. Ioan 5, 32. 1 Ioan 5, 9.  
19. Îi ziceau deci : Unde este Tat l T u ? 

spuns-a Iisus : Nu m ti i nici pe 
Mine nici pe Tat l Meu ; dac  M-a i ti 
pe Mine, a i ti i pe Tat l Meu.  

1 Ioan 2, 23.  
20. Cuvintele acestea le-a gr it Iisus în 
vistierie,  pe  când  înv a  în  templu  ;  i  
nimeni nu L-a prins, c  înc  nu venise 
ceasul Lui.  

Ioan 7, 6, 8, 30.  
21. i iar i le-a zis : Eu M  duc i M  
ve i c uta i ve i muri în p catul vostru. 
Unde M  duc Eu, voi nu pute i veni.  

Ioan 13, 33-34.  
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22.  Deci  ziceau iudeii  :  Nu cumva Î i  va  
ridica singur via a ? C  zice : Unde M  
duc Eu, voi nu pute i veni.  
23. i El le zicea : Voi sunte i din cele de 
jos ; Eu sunt din cele de sus. Voi sunte i 
din lumea aceasta ; Eu nu sunt din lumea 
aceasta.  

Ioan 3, 31; 17, 14. Col. 3, 1.  
24. V-am spus deci vou  c  ve i muri în 

catele voastre. C ci dac  nu crede i c  
Eu sunt, ve i muri în p catele voastre.  
25. Deci Îi ziceau ei : Cine e ti Tu ? i a 
zis lor Iisus : Ceea ce v-am spus de la 
început.  
26. Multe am de spus despre voi i de 
judecat.  Dar  Cel  ce  M-a  trimis  pe  Mine  
adev rat este, i cele ce am auzit de la El, 
Eu acestea le gr iesc în lume.  

Ioan 3, 32. Evr. 1, 2.  
27. i ei n-au în eles c  le vorbea despre 
Tat l.  
28. Deci le-a zis Iisus : Când ve i în a 
pe Fiul Omului, atunci ve i cunoa te c  
Eu sunt i c  de la Mine însumi nu fac 
nimic, ci precum M-a înv at Tat l, a a 
vorbesc.  

Ioan 3, 14; 5, 19, 30; 7, 16; 12, 32.  
29. i Cel ce M-a trimis este cu Mine ; nu 
M-a l sat singur, fiindc  Eu fac pururea 
cele pl cute Lui.  
30. Spunând El acestea, mul i au crezut 
în El.  

Ioan 7, 31.  
31. Deci zicea Iisus c tre iudeii care 
crezuser  în El : Dac  ve i r mâne în 
cuvântul Meu, sunte i cu adev rat ucenici 
ai Mei ;  
32. i ve i cunoa te adev rul, iar adev rul 

 va face liberi.  
Is. 42, 7; 61, 1. Rom. 6, 12-22; 8, 2.  

33. Ei îns  I-au r spuns : Noi suntem 
mân a lui Avraam i nim nui niciodat  

n-am fost  robi.  Cum zici  Tu  c  :  Ve i  fi  
liberi ?  

2 Paral. 20, 7. Mat. 3, 9. Ioan 8, 39.  

34. Iisus le-a r spuns : Adev rat, adev rat 
 spun : Oricine s vâr te p catul este 

rob al p catului.  
2 Petr. 2, 19. Rom. 6, 16; 16, 20.  

35. Iar robul nu r mâne în cas  în veac ;  
Fiul îns  r mâne în veac.  

Fac. 21, 10. Gal. 4, 30.  
36. Deci, dac  Fiul v  va face liberi, 
liberi ve i fi într-adev r.  

Rom. 6, 18; 8, 2. 1 Cor. 7, 22. Gal. 5, 1.  
37. tiu v  sunte i s mân a lui Avraam, 
dar c uta i s  M  omorâ i, pentru c  
cuvântul Meu nu încape în voi.  

Mat. 3, 9. Ioan 7, 19; 18, 40.  
38. Eu vorbesc ceea ce am v zut la Tat l 
Meu, iar voi face i ceea ce a i auzit de la 
tat l vostru.  
39. Ei au r spuns i I-au zis : Tat l nostru 
este Avraam. Iisus le-a zis : Dac  a i fi 
fiii lui Avraam, a i face faptele lui 
Avraam.  

Mat. 3, 9. Luc. 3, 8. Ioan 8, 33. Rom. 4, 11-12, 16; 9, 7. 
Gal. 3, 7.  

40. Dar voi acum c uta i s  M  ucide i pe 
Mine, Omul care v-am spus adev rul pe 
care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam 
n-a f cut aceasta.  

Ps. 108, 3. Ioan 8, 37.  
41. Voi face i faptele tat lui vostru. Zis-
au Lui : Noi nu ne-am n scut din 
desfrânare. Un tat  avem : pe Dumnezeu.  

Is. 63, 16; 64, 7.  
42. Le-a zis Iisus : Dac  Dumnezeu are fi 
Tat l vostru, M-a i iubi pe Mine, c ci de 
la Dumnezeu am ie it i am venit. Pentru 

 n-am venit de la Mine însumi, ci El M-
a trimis.  

Ioan 7, 28.  
43. De ce nu în elege i vorbirea Mea ? 
Fiindc  nu pute i s  da i ascultare 
cuvântului Meu.  
44. Voi sunte i din tat l vostru diavolul i 
vre i s  face i poftele tat lui vostru. El, de 
la început, a fost ucig tor de oameni i nu 
a stat întru adev r, pentru c  nu este 
adev r întru el. Când gr ie te minciuna, 
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gr ie te dintru ale sale, c ci este 
mincinos i tat l minciunii.  
Fac. 3, 4, 15. Mat. 13, 38. Fapt. 13, 10. 1 Ioan 3, 8-9. Iuda 

1, 6. 2 Cor. 11, 3.  
45. Dar pe Mine, fiindc  spun adev rul, 
nu M  crede i.  
46. Cine dintre voi M  v de te de p cat ? 
Dac  spun adev rul, de ce voi nu M  
crede i ?  

Pild. 8, 7. 2 Cor. 5, 21.  
47. Cel care este de la Dumnezeu ascult  
cuvintele lui Dumnezeu ; de aceea voi nu 
asculta i pentru c  nu sunte i de la 
Dumnezeu.  

Sir. 3, 28. Ioan 10, 26-27. 1 Ioan 4, 6.  
48. Au r spuns iudeii i I-au zis : Oare, 
nu zicem noi bine c  Tu e ti samarinean 
i ai demon ?  

2 Paral. 18, 21. Mat. 10, 25. Ioan 8, 20; 10, 20.  
49. A r spuns Iisus : Eu nu am demon, ci 
cinstesc  pe  Tat l  Meu,  i  voi  nu  M  
cinsti i pe Mine.  
50.  Dar  Eu nu caut  slava  Mea.  Este  cine  

 o caute i s  judece.  
Ioan 7, 18.  

51. Adev rat, adev rat zic vou  : Dac  
cineva va p zi cuvântul Meu, nu va vedea 
moartea în veac.  

Ioan 5, 24.  
52. Iudeii I-au zis : Acum am cunoscut c  
ai demon. Avraam a murit, de asemenea 
i  proorocii  ;  i  Tu zici  :  Dac  cineva va  

zi cuvântul Meu, nu va gusta moartea 
în veac.  
53. Nu cumva e ti Tu mai mare decât 
tat l nostru Avraam, care a murit ? i au 
murit i proorocii. Cine te faci Tu a fi ?  
54. Iisus a r spuns : Dac  M  sl vesc Eu 
pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este. 
Tat l Meu este Cel care M  sl ve te, 
despre Care zice i voi c  este Dumnezeul 
vostru.  

Ioan 16, 14. Fapt. 3, 13. Evr. 5, 5.  
55. i nu L-a i cunoscut, dar Eu Îl tiu ; i 
dac  a  zice c  nu-L tiu, a  fi mincinos 

asemenea vou . Ci Îl tiu i p zesc 
cuvântul Lui.  
56. Avraam, p rintele vostru, a fost 
bucuros s  vad  ziua Mea i a v zut-o i 
s-a bucurat.  

Fac. 15, 6; 22, 16. Iov 19, 27. Luc. 10, 24. Evr. 11, 13.  
57. Deci au zis iudeii c tre El : Înc  nu ai 
cincizeci de ani i l-ai v zut pe Avraam ?  
58. Iisus le-a zis : Adev rat, adev rat zic 
vou  : Eu sunt mai înainte de a fi fost 
Avraam.  

Ie . 3, 14. Is. 43, 13. Ioan 1, 1-2, 15, 30; 17, 5, 24. Col. 1, 
17. Apoc. 1, 8.  

59. Deci au luat pietre ca s  arunce 
asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit i a ie it 
din templu i, trecând prin mijlocul lor, 
S-a dus.  

Luc. 4, 30. Ioan 10, 31; 11, 8.  
CAP. 9 
Vindecarea orbului din na tere, în zi 
de sâmb . 
1. i trecând Iisus, a v zut un om orb din 
na tere.  
2. i ucenicii Lui L-au întrebat, zicând : 
Înv torule, cine a p tuit ; acesta sau 

rin ii lui, de s-a n scut orb ?  
Ioan 9, 34.  

3. Iisus a r spuns : Nici el n-a p tuit, 
nici  p rin ii  lui,  ci  ca  s  se  arate  în  el  
lucr rile lui Dumnezeu.  

Ioan 11, 4.  
4. Trebuie s  fac, pân  este ziu , lucr rile 
Celui  ce  M-a  trimis  pe  Mine  ;  c  vine  
noaptea, când nimeni nu poate s  lucreze.  

Ioan 4, 34; 5, 17; 11, 9; 12, 35.  
5. Atât cât sunt în lume, Lumin  a lumii 
sunt.  

Is. 42, 6. Luc. 2, 32. Ioan 1, 4-5; 8, 12; 12, 35, 46. Fapt. 
13, 47.  

6. Acestea zicând, a scuipat jos i a f cut 
tin  din scuipat, i a uns cu tin  ochii 
orbului.  

Is. 35, 5. Marc. 7, 33; 8, 23. Ioan 9, 11; 11, 37.  
7.  i  i-a  zis  :  Mergi  de  te  spal  în  
sc ld toarea Siloamului (care se 
tâlcuie te : trimis). Deci s-a dus i s-a 
sp lat i a venit v zând.  
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4 Reg. 5, 10-14. Neem. 3, 15.  
8. Iar vecinii i cei ce-l v zuser  mai 
înainte c  era orb ziceau : Nu este acesta 
cel ce edea i cer ea ?  
9. Unii ziceau : El este. Al ii ziceau : Nu 
este el, ci seam  cu el. Dar acela zicea : 
Eu sunt.  
10. Deci îi ziceau : Cum i s-au deschis 
ochii ?  
11. Acela a r spuns : Omul care se 
nume te Iisus a f cut tin i a uns ochii 
mei ; i mi-a zis : Mergi la sc ld toarea 
Siloamului i te spal . Deci, ducându-m  
i sp lându-m , am v zut.  

Is. 8, 6. Ioan 9, 6-7.  
12. Zis-au lui :  Unde este Acela ? i  el  a 
zis : Nu tiu.  
13. L-au dus la farisei pe cel ce fusese 
oarecând orb.  
14. i era sâmb  în ziua în care Iisus a 

cut tin i i-a deschis ochii.  
Ioan 5, 9.  

15. Deci iar i îl întrebau i fariseii cum a 
zut. Iar el le-a zis : Tin  a pus pe ochii 

mei, i m-am sp lat i v d.  
16. Deci ziceau unii dintre farisei : Acest 
om nu este de la Dumnezeu, fiindc  nu 
ine sâmb ta. Iar al ii ziceau : Cum poate 

un om p tos s  fac  asemenea minuni ? 
i era dezbinare între ei.  

Ioan 3, 2; 7, 12, 43; 9, 33; 10, 19.  
17. Au zis deci orbului iar i : Dar tu ce 
zici despre El, c i-a deschis ochii ? Iar 
el a zis c  prooroc este.  

Luc. 7, 16; 24, 19. Ioan 4, 19; 6, 14.  
18. Dar iudeii n-au crezut despre el c  era 
orb i a v zut, pân  ce n-au chemat pe 

rin ii celui ce vedea.  
19. i i-au întrebat, zicând : Acesta este 
fiul vostru, despre care zice i c  s-a 

scut orb ? Deci cum vede el acum ?  
20. Au r spuns deci p rin ii lui i au zis : 

tim c  acesta este fiul nostru i c  s-a 
scut orb.  

21. Dar cum vede el acum, noi nu tim ; 
sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu tim. 
Întreba i-l pe el ; este în vârst  ; va vorbi 
singur despre sine.  
22. Acestea le-au spus p rin ii lui, pentru 

 se temeau de iudei. C ci iudeii 
puseser  acum la cale c , dac  cineva va 

rturisi  c  El  este  Hristos,  s  fie  dat  
afar  din sinagog .  

Ioan 7, 13; 12, 42; 19, 38.  
23. De aceea au zis p rin ii lui : Este în 
vârst  ; întreba i-l pe el.  
24. Deci au chemat a doua oar  pe omul 
care  fusese  orb  i  i-au  zis  :  D  slav  lui  
Dumnezeu. Noi tim c  Omul Acesta e 

tos.  
Iosua 7, 19. Ier. 13, 16. Ioan 9, 16.  

25. A r spuns deci acela : Dac  este 
tos, nu tiu. Un lucru tiu : c  fiind 

orb, acum v d.  
26. Deci i-au zis : Ce i-a f cut ? Cum i-a 
deschis ochii ?  
27. Le-a r spuns : V-am spus acum i n-

i auzit ? De ce voi i s  auzi i iar i ? Nu 
cumva voi i i voi s  v  face i ucenici ai 
Lui ?  
28. i l-au oc rât i i-au zis : Tu e ti 
ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici 
ai lui Moise.  
29. Noi tim c  Dumnezeu a vorbit lui 
Moise, iar pe Acesta nu-L tim de unde 
este.  

Ie . 3, 6; 19, 19.  
30. A r spuns omul i le-a zis : Tocmai în 
aceasta st  minunea : c  voi nu ti i de 
unde este i El mi-a deschis ochii.  
31. i noi tim c  Dumnezeu nu-i ascult  
pe p to i ; dar de este cineva cinstitor 
de Dumnezeu i face voia Lui, pe acesta 
îl ascult .  

Iov 27, 9; 35, 12-13. Ps. 5, 4-5; 17, 44; 33, 15-17; 65, 17-
18. Pild. 1, 28; 15, 29; 28, 9. Is. 1, 15. Ier. 11, 12; 14, 12. 

Iez. 8, 18. Mih. 3, 4. Zah. 7, 13.  
32. Din veac nu s-a auzit s  fi deschis 
cineva ochii unui orb din na tere.  

Is. 42, 7. Ioan 10, 21.  
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33. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-
ar putea s  fac  nimic.  

Ioan 3, 2; 9, 16.  
34. Au r spuns i i-au zis : În p cate te-ai 

scut tot, i tu ne înve i pe noi ? i l-au 
dat afar .  

Ioan 4, 26.  
35. i a auzit Iisus c  l-au dat afar . i, 

sindu-l, i-a zis : Crezi tu în Fiul lui 
Dumnezeu ?  
36.  El  a  r spuns  i  a  zis  :  Dar  cine  este,  
Doamne, ca s  cred în El ?  
37. i a zis Iisus : L-ai i v zut ! i Cel ce 
vorbe te cu tine Acela este.  
38. Iar el a zis : Cred, Doamne. i s-a 
închinat Lui.  
39. i a zis : Spre judecat  am venit în 
lumea aceasta, ca cei care nu v d s  vad , 
iar cei care v d s  fie orbi.  

Mat. 11, 25; 13, 13-14. Ioan 12, 46. 2 Cor. 3, 14.  
40. i au auzit acestea unii dintre fariseii, 
care  erau  cu  El,  i  I-au  zis  :  Oare  i  noi  
suntem orbi ?  

Rom. 2, 19.  
41. Iisus le-a zis : Dac  a i fi orbi n-a i 
avea p cat. Dar acum zice i : Noi vedem. 
De aceea p catul r mâne asupra voastr .  

Ioan 15, 22-24.  
CAP. 10 
Iisus, P storul cel bun i oile Sale. 
1. Adev rat, adev rat zic vou  : Cel ce nu 
intr  pe  u ,  în  staulul  oilor,  ci  sare  pe  
aiurea, acela este fur i tâlhar.  

Ioan 10, 7-9; 14, 6.  
2. Iar cel ce intr  prin u  este p storul 
oilor.  

Ioan 10, 1, 9; 14, 6.  
3. Acestuia portarul îi deschide i oile 
ascult  de glasul lui, i oile sale le 
cheam  pe nume i le mân  afar .  
4. i când le scoate afar  pe toate ale 
sale, merge înaintea lor, i oile merg dup  
el, c ci cunosc glasul lui.  

Cânt. 2, 8.  

5. Iar dup  un str in, ele nu vor merge, ci 
vor fugi de el, pentru c  nu cunosc glasul 
lui.  
6. Aceast  pild  le-a spus-o Iisus, dar ei 
n-au în eles ce înseamn  cuvintele Lui.  

Luc. 18, 34.  
7. A zis deci iar i Iisus : Adev rat, 
adev rat zic vou  : Eu sunt u a oilor.  
8.  To i  câ i  au  venit  mai  înainte  de  Mine 
sunt furi i tâlhari, dar oile nu i-au 
ascultat.  

Eccl. 7, 25. Ier. 23, 1-2; 50, 6. Iez. 34, 2-3.  
9. Eu sunt u a : de va intra cineva prin 
Mine, se va mântui ; i va intra i va ie i 
i p une va afla.  

Ps. 22, 2. Ioan 10, 1, 7; 14, 6. Evr. 10, 19.  
10. Furul nu vine decât ca s  fure i s  
junghie i s  piard . Eu am venit ca via  

 aib i din bel ug s  aib .  
11. Eu sunt p storul cel bun. P storul cel 
bun î i pune sufletul pentru oile sale.  
Ps. 22, 1; 79, 1. Is. 40, 11. Iez. 34, 12; 23, 31; 37, 24. Sof. 
3, 14. Zah. 9, 16. Ioan 15, 13. 1 Petr. 2, 25; 5, 4. Evr. 13, 

20.  
12. Iar cel pl tit i cel care nu este p stor, 
i ale c rui oi nu sunt ale lui, vede lupul 

venind i las  oile i fuge ; i lupul le 
pe te i le risipe te.  

Zah. 11, 16-17.  
13. Dar cel pl tit fuge, pentru c  este 
pl tit i nu are grij  de oi.  

Zah. 11, 16-17.  
14. Eu sunt p storul cel bun i cunosc pe 
ale Mele i ale Mele M  cunosc pe Mine.  

Ps. 1, 6. Iez. 34, 11. 2 Tim. 2, 19.  
15.  Precum  M  cunoa te  Tat l  i  Eu  
cunosc pe Tat l. i sufletul Îmi pun 
pentru oi.  

Mat. 11, 27. Luc. 10, 22. Ioan 15, 13.  
16. Am i alte oi, care sunt din staulul 
acesta. i pe acelea trebuie s  le aduc, i 
vor auzi glasul Meu i va fi o turm i un 

stor.  
Is. 11, 12; 56, 8. Iez. 37, 22. Os. 2, 1, 3. Mih. 2, 12. Ioan 

11, 52. 1 Petr. 2, 25.  
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17. Pentru aceasta M  iube te Tat l, 
fiindc  Eu Îmi pun sufletul, ca iar i s -l 
iau.  

Is. 53, 7-12. Evr. 2, 9.  
18. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la 
Mine Însumi îl pun. Putere am Eu ca s -l 
pun i putere am iar i ca s -l iau. 
Aceast  porunc  am primit-o de la Tat l 
Meu.  

Ioan 2, 19; 14, 31.  
19. Iar i s-a f cut dezbinare între iudei, 
pentru cuvintele acestea.  

Cânt. 2, 8. Ioan 7, 12; 9, 16.  
20. i mul i dintre ei ziceau : Are demon 
i este nebun. De ce s -L asculta i ?  

Marc. 3, 21. Ioan 7, 20; 8, 48.  
21. Al ii ziceau : Cuvintele acestea nu 
sunt ale unui demonizat. Cum poate un 
demon s  deschid  ochii orbilor ?  

Ioan 9, 32-33.  
22. i era atunci la Ierusalim s rb toarea 
înnoirii templului i era iarn .  

Neem. 12, 27. 1 Mac. 4, 59.  
23.  Iar  Iisus  umbla  prin  templu,  în  
pridvorul lui Solomon.  

3 Reg. 6, 3.  
24. Deci L-au împresurat iudeii i Îi 
ziceau : Pân  când ne sco i sufletul ? 
Dac  Tu e ti Hristosul, spune-o nou  pe 
fa .  
25. Iisus le-a r spuns : V-am spus i nu 
crede i. Lucr rile pe care le fac în numele 
Tat lui Meu, acestea m rturisesc despre 
Mine.  

Ioan 5, 36.  
26. Dar voi nu crede i, pentru c  nu 
sunte i dintre oile Mele.  

Ioan 8, 47. 1 Ioan 4, 6.  
27. Oile Mele ascult  de glasul Meu i Eu 
le cunosc pe ele, i ele vin dup  Mine.  

Ioan 10, 4-14.  
28. i Eu le dau via  ve nic i nu vor 
pieri în veac, i din mâna Mea nimeni nu 
le va r pi.  

Ioan 6, 39.  

29. Tat l Meu, Care Mi le-a dat, este mai 
mare decât to i, i nimeni nu poate s  le 

peasc  din mâna Tat lui Meu.  
Deut. 33, 3.  

30. Iar Eu i Tat l Meu una suntem.  
Ie . 23, 21. Ioan 17, 11, 22.  

31. Iar i au luat pietre iudeii ca s  
arunce asupra Lui.  

Ioan 5, 18; 7, 19; 8, 59; 11, 8.  
32. Iisus le-a r spuns : Multe lucruri bune 
v-am ar tat vou  de la Tat l Meu. Pentru 
care din ele, arunca i cu pietre asupra 
Mea ?  
33. I-au r spuns iudeii : Nu pentru lucru 
bun arunc m cu pietre asupra Ta, ci 
pentru hul i pentru c  Tu, om fiind, Te 
faci pe Tine Dumnezeu.  
34. Iisus le-a r spuns : Nu e scris în 
Legea voastr  c  «Eu am zis : dumnezei 
sunte i ?»  

Ps. 81, 6.  
35. Dac  i-a numit dumnezei pe aceia 

tre care a fost cuvântul lui Dumnezeu - 
i Scriptura nu poate s  fie desfiin at  -  

36. Despre Cel pe care Tat l L-a sfin it i 
L-a trimis în lume, voi zice i : Tu hule ti, 

ci am spus : Fiul lui Dumnezeu sunt ?  
Ioan 6, 27.  

37. Dac  nu fac lucr rile Tat lui Meu, s  
nu crede i în Mine.  
38. Iar dac  le fac, chiar dac  nu crede i 
în Mine, crede i în aceste lucr ri, ca s  
ti i i s  cunoa te i c  Tat l este în Mine 
i Eu în Tat l.  

Ioan 14, 10; 17, 21.  
39. C utau deci iar i s -L prind i Iisus 
a sc pat din mâna lor.  

Marc. 3, 6.  
40. i a plecat iar i dincolo de Iordan, în 
locul unde Ioan boteza la început, i a 

mas acolo.  
Mat. 19, 1. Ioan 1, 28.  

41. i mul i au venit la El i ziceau : Ioan 
n-a f cut nici o minune, dar toate câte 
Ioan a zis despre Acesta erau adev rate.  

Ioan 5, 33.  
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42. i mul i au crezut în El acolo.  
CAP. 11 
Învierea lui Laz r. Arhiereii i fariseii 
uneltesc împotriva lui Iisus. 
1. i era bolnav un oarecare Laz r din 
Betania, satul Mariei i al Martei, sora ei.  

Luc. 10, 38-39. Ioan 12, 1.  
2. Iar Maria era aceea care a uns cu mir 
pe Domnul i I-a ters picioarele cu p rul 
capului ei, al c rei frate Laz r era bolnav.  

Mat. 26, 7. Marc. 14, 3. Ioan 12, 3.  
3. Deci au trimis surorile la El, zicând : 
Doamne, iat , cel pe care îl iube ti este 
bolnav.  
4. Iar Iisus, auzind, a zis : Aceast  boal  
nu este spre moarte, ci pentru slava lui 
Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui 
Dumnezeu s  Se sl veasc .  

Ioan 9, 3; 11, 40.  
5. i iubea Iisus pe Marta i pe sora ei i 
pe Laz r.  

Ps. 15, 3.  
6. Când a auzit, deci, c  este bolnav, 
atunci a r mas dou  zile în locul în care 
era.  

Os. 6, 2-3.  
7. Apoi, dup  aceea, a zis ucenicilor : S  
mergem iar i în Iudeea.  
8. Ucenicii I-au zis : Înv torule, acum 

utau iudeii s  Te ucid  cu pietre, i 
iar i Te duci acolo ?  

Ioan 8, 59; 10, 31.  
9. A r spuns Iisus : Nu sunt oare 
dou sprezece ceasuri într-o zi ? Dac  
umbl  cineva ziua, nu se împiedic , 
pentru c  el vede lumina acestei lumi ;  

Neem. 9, 3. Ioan 9, 4.  
10. Iar dac  umbl  cineva noaptea se 
împiedic , pentru c  lumina nu este în el.  

Ioan 12, 35.  
11. A zis acestea, i dup  aceea le-a spus 
: Laz r, prietenul nostru, a adormit ; M  
duc s -l trezesc.  

Deut. 31, 16. Marc. 5, 39.  
12. Deci I-au zis ucenicii : Doamne, dac  
a adormit, se va face bine.  

13. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, 
iar ei credeau c  vorbe te despre somn ca 
odihn .  
14. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe fa  
: Laz r a murit.  
15. i M  bucur pentru voi, ca s  crede i 

 n-am fost acolo. Dar s  mergem la el.  
16. Deci a zis Toma, care se nume te 
Geam nul, celorlal i ucenici : S  mergem 
i noi i s  murim cu El.  

17. Deci, venind, Iisus l-a g sit pus de 
patru zile în mormânt.  
18. Iar Betania era aproape de Ierusalim, 
ca la cincisprezece stadii.  
19. i mul i dintre iudei veniser  la Marta 
i Maria ca s  le mângâie pentru fratele 

lor.  
20. Deci Marta, când a auzit c  vine 
Iisus, a ie it în întâmpinarea Lui, iar 
Maria edea în cas .  
21. i a zis c tre Iisus : Doamne, dac  ai 
fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit.  

Ioan 11, 32.  
22. Dar i acum tiu c  oricâte vei cere de 
la Dumnezeu, Dumnezeu î i va da.  
Iov 19, 25-26. Is. 26, 19. Iez. 37, 4-5. Dan. 12, 2. Luc. 14, 

14. Fapt. 23, 6; 24, 15. 1 Cor. 15, 13, 51-55. Filip. 3, 21. 
Apoc. 20, 12.  

23. Iisus i-a zis : Fratele t u va învia.  
Iov 19, 25-26. Is. 26, 19. Iez. 37, 4-5. Dan. 12, 2. Luc. 14, 

14. Fapt. 23, 6; 24, 15. 1 Cor. 15, 13, 51-55. Filip. 3, 21. 
Apoc. 20, 12.  

24.  Marta  i-a  zis  :  tiu  c  va  învia  la  
înviere, în ziua cea de apoi.  
Iov 19, 25-26. Is. 26, 19. Iez. 37, 4-5. Dan. 12, 2. Luc. 14, 

14. Fapt. 23, 6; 24, 15. 1 Cor. 15, 13, 51-55. Filip. 3, 21. 
Apoc. 20, 12.  

25. i Iisus i-a zis : Eu sunt învierea i 
via a ; cel ce crede în Mine, chiar dac  va 
muri, va tr i.  
Iov 19, 25-26. Is. 26, 19. Iez. 37, 4-5. Dan. 12, 2. Luc. 14, 

14. Fapt. 23, 6; 24, 15. 1 Cor. 15, 13, 51-55. Filip. 3, 21. 
Apoc. 20, 12.  

26. i oricine tr ie te i crede în Mine nu 
va muri în veac. Crezi tu aceasta ?  

Ioan 6, 54.  
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27. Zis-a Lui : Da, Doamne. Eu am 
crezut c  Tu e ti Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, Care a venit în lume.  

Mat. 16, 16. Marc. 8, 29. Luc. 9, 20. Ioan 6, 69.  
28. i zicând aceasta, s-a dus i a chemat 
pe Maria, sora ei, zicându-i în tain  : 
Înv torul este aici i te cheam .  
29. Când a auzit aceea, s-a sculat degrab  
i a venit la El.  

30. i Iisus nu venise înc  în sat, ci era în 
locul unde Îl întâmpinase Marta.  
31. Iar iudeii care erau cu ea în cas i o 
mângâiau, v zând pe Maria c  s-a sculat 
degrab i a ie it afar , au mers dup  ea 
socotind c  a plecat la mormânt, ca s  
plâng  acolo.  
32. Deci Maria, când a venit unde era 
Iisus, v zându-L, a c zut la picioarele 
Lui, zicându-I : Doamne, dac  ai fi fost 
aici, fratele meu n-ar fi murit.  

Ioan 11, 21.  
33. Deci Iisus, când a v zut-o plângând i 
pe iudeii care veniser  cu ea plângând i 
ei, a suspinat cu duhul i S-a tulburat 
întru Sine.  
34. i a zis : Unde l-a i pus ? Zis-au Lui : 
Doamne, vino i vezi.  
35. i a l crimat Iisus.  
36. Deci ziceau iudeii : Iat  cât de mult îl 
iubea.  
37. Iar unii dintre ei ziceau : Nu putea, 
oare, Acesta care a deschis ochii orbului 

 fac  a a ca i acesta s  nu moar  ?  
Ioan 9, 6.  

38. Deci suspinând iar i Iisus întru Sine, 
a  mers  la  mormânt.  i  era  o  pe ter i  o  
piatr  era a ezat  pe ea.  
39. Iisus a zis : Ridica i piatra. Marta, 
sora celui r posat, I-a zis : Doamne, deja 
miroase, c  este a patra zi.  

Iez. 37, 11.  
40. Iisus i-a zis : Nu i-am spus c  dac  
vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu 
?  

Marc. 9, 23; 11, 23. Ioan 11, 4.  

41. Au ridicat deci piatra, iar Iisus i-a 
ridicat ochii în sus i a zis : P rinte, Î i 
mul umesc c  M-ai ascultat.  
42. Eu tiam c  întotdeauna M  ascul i, 
dar pentru mul imea care st  împrejur am 
zis, ca s  cread  c  Tu M-ai trimis.  

Ioan 12, 30.  
43. i zicând acestea, a strigat cu glas 
mare : Laz re, vino afar  !  
44.  i  a  ie it  mortul,  fiind  legat  la  
picioare i la mâini cu fâ ii de pânz i 
fa a lui era înf urat  cu mahram . Iisus 
le-a zis : Dezlega i-l i l sa i-l s  mearg .  
45. Deci mul i dintre iudeii care veniser  
la Maria i v zuser  ce a f cut Iisus au 
crezut în El.  
46. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei i 
le-au spus cele ce f cuse Iisus.  
47. Deci arhiereii i fariseii au adunat 
sinedriul i ziceau : Ce facem, pentru c  
Omul Acesta face multe minuni ?  

Ps. 2, 1. Mat. 26, 3. Marc. 14, 1. Luc. 22, 2. Fapt. 4, 16.  
48. Dac -L l m a a to i vor crede în El, 
i  vor  veni  romanii  i  ne  vor  lua  ara  i  

neamul.  
49. Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul 
acela era arhiereu le-a zis : Voi nu ti i 
nimic ;  
50. Nici nu gândi i c  ne este mai de 
folos s  moar  un om pentru popor, decât 

 piar  tot neamul.  
Ioan 18, 14.  

51. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, 
fiind arhiereu al anului aceluia, a 
proorocit  c  Iisus  avea  s  moar  pentru  
neam,  
52. i nu numai pentru neam, ci i ca s  
adune laolalt  pe fiii lui Dumnezeu cei 
împr tia i.  

Is. 49, 6. Ioan 10, 16. 1 Ioan 2, 2. Ef. 3, 12, 17.  
53. Deci, din ziua aceea, s-au hot rât ca 

-L ucid .  
Mat. 21, 38. Luc. 20, 14.  

54. De aceea Iisus nu mai umbla pe fa  
printre iudei, ci a plecat de acolo într-un 
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inut aproape de pustie, într-o cetate 
numit  Efraim, i acolo a r mas cu 
ucenicii S i.  

2 Paral. 13, 19.  
55. i era aproape Pa tile iudeilor i mul i 
din ar  s-au suit la Ierusalim, mai înainte 
de Pa ti, ca s  se cur easc .  

2 Paral. 30, 13, 17.  
56. Deci c utau pe Iisus i, pe când 
st teau în templu, ziceau între ei : Ce vi 
se pare ? Oare nu va veni la s rb toare ?  
57. Iar arhiereii i fariseii d duser  
porunci, c  dac  va ti cineva unde este, 

 dea de veste, ca s -L prind .  
CAP. 12 
Ungerea lui Iisus în Betania. Intrarea 
în Ierusalim. Elinii vor s  vad  pe 
Iisus. Glasul din cer. Necredin a 
iudeilor. 
1. Deci, cu ase zile înainte de Pa ti, Iisus 
a venit în Betania, unde era Laz r, pe 
care îl înviase din mor i.  

Mat. 26, 6-7. Marc. 14, 3. Luc. 10, 38-40. Ioan 11, 1-2.  
2. i I-au f cut acolo cin i Marta slujea. 
Iar Laz r era unul dintre cei ce edeau cu 
El la mas .  

Mat. 26, 6-7. Marc. 14, 3. Luc. 10, 38-40. Ioan 11, 1-2.  
3.  Deci  Maria,  luând  o  litr  cu  mir  de  
nard curat, de mare pre , a uns picioarele 
lui Iisus i le-a ters cu p rul capului ei, 
iar casa s-a umplut de mirosul mirului.  

Mat. 26, 7. Marc. 14, 3. Luc. 7, 37; 10, 38. Ioan 11, 2.  
4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre 
ucenicii Lui, care avea s -L vând , a zis :  

Mat. 26, 8, 14. Marc. 14, 4.  
5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 
trei sute de dinari i s -i fi dat s racilor ?  

Mat. 26, 9. Marc. 14, 5.  
6. Dar el a zis aceasta, nu pentru c  îi era 
grij  de  s raci,  ci  pentru  c  era  fur  i,  
având punga, lua din ce se punea în ea.  

Ioan 13, 29.  
7. A zis deci Iisus : Las-o, c  pentru ziua 
îngrop rii Mele l-a p strat.  

Mat. 26, 10, 12. Marc. 14, 6.  

8. C  pe s raci totdeauna îi ave i cu voi, 
dar pe Mine nu M  ave i totdeauna.  
Deut. 15, 11. Mat. 26, 11. Marc. 14, 7. Ioan 13, 33; 14, 19.  
9. Deci mul ime mare de iudei au aflat c  
este acolo i au venit nu numai pentru 
Iisus, ci s  vad i pe Laz r pe care-l 
înviase din mor i.  
10. i s-au sf tuit arhiereii ca i pe Laz r 

-l omoare.  
11. C ci, din cauza lui mul i dintre iudei 
mergeau i credeau în Iisus.  
12. A doua zi, mul ime mult , care venise 
la s rb toare, auzind c  Iisus vine în 
Ierusalim,  
13. Au luat ramuri de finic i au ie it 
întru întâmpinarea Lui i strigau : Osana ! 
Binecuvântat este Cel ce vine întru 
numele Domnului, Împ ratul lui Israel !  

Ps. 117, 26. Mat. 21, 8-9; 23, 38. Marc. 11, 8-9. Luc. 19, 
35-38.  

14. i Iisus, g sind un asin tân r, a ezut 
pe el, precum este scris :  

4 Reg. 9, 13. Mat. 21, 7. Marc. 11, 7. Luc. 19, 35.  
15. «Nu te teme, fiica Sionului ! Iat  
Împ ratul t u vine, ezând pe mânzul 
asinei».  

Is. 62, 11. Zah. 9, 9. Mat. 21, 5.  
16. Acestea nu le-au în eles ucenicii Lui 
la început, dar când S-a preasl vit Iisus, 
atunci i-au adus aminte c  acestea I le-
au f cut Lui.  

Ps. 72, 22. Marc. 9, 32. Luc. 2, 50; 9, 45; 18, 34. Ioan 10, 
6; 14, 26.  

17. Deci da m rturie mul imea care era 
cu El, când l-a strigat pe Laz r din 
mormânt i l-a înviat din mor i.  
18. De aceea L-a i întâmpinat mul imea, 
pentru c  auzise c  El a f cut minunea 
aceasta.  
19. Deci fariseii ziceau între ei : Vede i 

 nimic nu folosi i ! Iat , lumea s-a dus 
dup  El.  

Ioan 11, 47.  
20. i erau ni te elini din cei ce se suiser  

 se închine la s rb toare.  
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21. Deci ace tia au venit la Filip, cel ce 
era din Betsaida Galileii, i l-au rugat 
zicând : Doamne, voim s  vedem pe 
Iisus.  

Is. 6, 1. Ag. 2, 7.  
22.  Filip  a  venit  i  i-a  spus  la  Andrei,  i  
Andrei i Filip au venit i I-au spus lui 
Iisus.  
23. Iar Iisus le-a r spuns, zicând : A venit 
ceasul ca s  fie preasl vit Fiul Omului.  

Ioan 13, 31-32; 17, 1.  
24. Adev rat, adev rat zic vou  c  dac  
gr untele de grâu, când cade în p mânt, 
nu  va  muri,  r mâne  singur  ;  iar  dac  va  
muri, aduce mult  road .  

Is. 53, 10. 1 Cor. 15, 36-37.  
25. Cel ce î i iube te sufletul îl va pierde 
; iar cel ce î i ur te sufletul în lumea 
aceasta îl va p stra pentru via a ve nic .  

Mat. 10, 39; 16, 25. Marc. 8, 35. Luc. 9, 24; 14, 27; 17, 
33.  

26. Dac -Mi sluje te cineva, s -Mi 
urmeze, i unde sunt Eu, acolo va fi i 
slujitorul Meu. Dac -Mi sluje te cineva, 
Tat l Meu îl va cinsti.  

Ioan 14, 3; 17, 24.  
27. Acum sufletul Meu e tulburat, i ce 
voi zice ? P rinte, izb ve te-M , de 
ceasul acesta. Dar pentru aceasta am 
venit în ceasul acesta.  

Mat. 26, 37-39. Luc. 22, 41. Evr. 5, 7-9.  
28. P rinte, preasl ve te- i numele ! 
Atunci a venit glas din cer : i L-am 
preasl vit i iar i Îl voi preasl vi.  
29. Iar mul imea care sta i auzea zicea : 
A  fost  tunet  !  Al ii  ziceau  :  Înger  I-a  
vorbit !  
30. Iisus a r spuns i a zis : Nu pentru 
Mine s-a f cut glasul acesta, ci pentru 
voi.  

Ioan 11, 42.  
31. Acum este judecata acestei lumi ; 
acum st pânitorul lumii acesteia va fi 
aruncat afar .  

Ioan 14, 30; 16, 11. Ef. 6, 12.  

32. Iar Eu, când M  voi în a de pe 
mânt, îi voi trage pe to i la Mine.  

Ioan 3, 14; 8, 28.  
33. Iar aceasta zicea, ar tând cu ce 
moarte avea s  moar .  
34. I-a r spuns deci mul imea : Noi am 
auzit din Lege c  Hristosul r mâne în 
veac ; i cum zici Tu c  Fiul Omului 
trebuie s  fie în at ? Cine este acesta, 
Fiul Omului ?  

2 Reg. 7, 13, 16. Ps. 44, 7; 88, 29, 36. Is. 9, 5-6. Iez. 37, 
25. Dan. 2, 44; 7, 14. Mih. 4, 7; 5, 1. Luc. 1, 33.  

35. Deci le-a zis Iisus : Înc  pu in  vreme 
Lumina este cu voi. Umbla i cât ave i 
Lumina ca s  nu v  prind  întunericul. 

ci cel ce umbl  în întuneric nu tie 
unde merge.  

Ioan 1, 4-5; 9, 4-5; 11, 10. 1 Ioan 2, 11.  
36. Cât ave i Lumina, crede i în Lumin , 
ca s  fi i fii ai Luminii. Acestea le-a 
vorbit Iisus i, plecând, S-a ascuns de ei.  

Luc. 16, 8. Ef. 5, 8.  
37. i, de i a f cut atâtea minuni înaintea 
lor, ei tot nu credeau în El,  
38. Ca s  se împlineasc  cuvântul 
proorocului Isaia, pe care l-a zis : 
«Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit 
de la noi ? i bra ul Domnului cui s-a 
descoperit ?»  

Is. 53, 1. Rom. 10, 16.  
39. De aceea nu puteau s  cread , c  
iar i a zis Isaia :  
40. «Au orbit ochii lor i a împietrit 
inima lor, ca s  nu vad  cu ochii i s  nu 
în eleag  cu inima i ca nu cumva s  se 
întoarc i Eu s -i vindec».  
Is. 6, 9-10. Ier. 5, 21. Mat. 13, 12-15. Marc. 4, 11-12. Luc. 

8, 10. Fapt. 28, 26-27. Rom. 11, 8.  
41. Acestea a zis Isaia, când a v zut slava 
Lui i a gr it despre El.  
42. Totu i i dintre c petenii mul i au 
crezut în El, dar nu m rturiseau din 
pricina fariseilor, ca s  nu fie izgoni i din 
sinagog  ;  

Ioan 7, 13; 9, 22.  
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43. C ci au iubit slava oamenilor mai 
mult decât slava lui Dumnezeu.  

Ioan 5, 44.  
44.  Iar  Iisus  a  strigat  i  a  zis  :  Cel  ce  
crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel 
ce M-a trimis pe Mine.  

Marc. 9, 37. Luc. 9, 48.  
45. i cel ce M  vede pe Mine vede pe 
Cel ce M-a trimis pe Mine.  

Ioan 14, 9.  
46. Eu, Lumin  am venit în lume, ca tot 
cel ce crede în Mine s  nu r mân  
întuneric.  

Ioan 1, 5, 9; 3, 19; 8, 12; 9, 5, 39; 12, 35-36.  
47. i dac  aude cineva cuvintele Mele i 
nu le p ze te, nu Eu îl judec ; c ci n-am 
venit ca s  judec lumea ci ca s  
mântuiesc lumea.  

Mat. 18, 11. Ioan 3, 17.  
48. Cine M  nesocote te pe Mine i nu 
prime te cuvintele Mele are judec tor ca 

-l judece : cuvântul pe care l-am spus 
acela îl va judeca în ziua cea de apoi.  

Deut. 18, 19. Marc. 16, 16. Luc. 10, 16.  
49. Pentru c  Eu n-am vorbit de la Mine, 
ci Tat l care M-a trimis, Acesta Mi-a dat 
porunc  ce s  spun i ce s  vorbesc.  

Ioan 7, 16; 14, 10, 24.  
50. i tiu c  porunca Lui este via a 
ve nic . Deci cele ce vorbesc Eu, precum 
Mi-a spus Mie Tat l, a a vorbesc.  
CAP. 13 
Iisus spal  picioarele ucenicilor S i la 
Cina cea de Tain . Arat  cine este 
vânz torul. Porunca iubirii. Petru Îl va 

dui. 
1. Iar înainte de s rb toarea Pa tilor, 
tiind  Iisus  c  a  sosit  ceasul  Lui,  ca  s  

treac  din lumea aceasta la Tat l, iubind 
pe  ai  S i  cei  din  lume,  pân  la  sfâr it  i-a  
iubit.  

Ier. 31, 3. Mat. 26, 2. Marc. 14, 1. Luc. 22, 1.  
2. i f cându-se Cin , i diavolul punând 
în inima lui Iuda fiul lui Simon 
Iscarioteanul, ca s -l vând ,  

Mat. 26, 14, 21. Marc. 14, 2. Luc. 22, 3. Ioan 13, 27.  

3. Iisus, tiind c  Tat l I-a dat Lui toate în 
mâini i c  de la Dumnezeu a ie it i la 
Dumnezeu merge,  

Mat. 11, 27; 28, 18-19. Luc. 10, 22; 22, 3-4. Ioan 3, 35; 
17, 2. 1 Cor. 15, 27. Evr. 2, 8.  

4. S-a sculat de la Cin , S-a dezbr cat de 
haine i, luând un tergar, S-a încins cu 
el.  
Mat. 20, 28. Marc. 10, 45. Luc. 12, 37; 17, 8; 22, 27. Filip. 

2, 7.  
5. Dup  aceea a turnat ap  în vasul de 
sp lat i a început s  spele picioarele 
ucenicilor i s  le tearg  cu tergarul cu 
care era încins.  
6. A venit deci la Simon Petru. Acesta I-a 
zis : Doamne, oare Tu s -mi speli mie 
picioarele ?  

Mat. 3, 14.  
7. A r spuns Iisus i i-a zis : Ceea ce fac 
Eu, tu nu tii acum, dar vei în elege dup  
aceasta.  

Ioan 13, 12.  
8. Petru I-a zis : Nu-mi vei sp la 
picioarele în veac. Iisus i-a r spuns : 
Dac  nu te voi sp la, nu ai parte de Mine.  
9.  Zis-a  Simon  Petru  Lui  :  Doamne,  
spal -mi nu numai picioarele mele, ci i 
mâinile i capul.  
10. Iisus i-a zis : Cel ce a f cut baie n-are 
nevoie s -i fie sp late decât picioarele, 

ci este curat tot. i voi sunte i cura i, 
îns  nu to i.  

Ioan 15, 3.  
11. C tia pe cel ce avea s -L vând  ; de 
aceea a zis : Nu to i sunte i cura i.  
12. Dup  ce le-a sp lat picioarele i i-a 
luat hainele, S-a a ezat iar la mas i le-a 
zis : În elege i ce v-am f cut Eu ?  
13. Voi M  numi i pe Mine : Înv torul 
i Domnul, i bine zice i, c ci sunt.  
Mat. 23, 8, 10. Luc. 6, 46. 1 Cor. 8, 6; 12, 3. Filip. 2, 11-

12.  
14. Deci dac  Eu, Domnul i Înv torul, 
v-am sp lat vou  picioarele, i voi sunte i 
datori  s  ca  s  sp la i  picioarele  unii  
altora ;  

Marc. 10, 45. 1 Petr. 5, 5. Rom. 12, 10. Gal. 6, 1-2.  
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15. C  v-am dat vou  pild , ca, precum 
v-am f cut Eu vou , s  face i i voi.  

Mat. 11, 29. Filip. 2, 5-9.  
16. Adev rat, zic vou  : Nu este sluga 
mai mare decât st pânul s u, nici solul 
mai mare decât cel ce l-a trimis pe el.  

Mat. 10, 24. Luc. 6, 40. Ioan 15, 20. 1 Ioan 2, 6.  
17. Când ti i acestea, ferici i sunte i dac  
le ve i face.  

Iac. 1, 25.  
18. Nu zic despre voi to i ; c ci Eu tiu pe 
cei pe care i-am ales. Ci ca s  se 
împlineasc  Scriptura : «Cel ce m nânc  
pâinea cu Mine a ridicat c lcâiul 
împotriva Mea».  
Ps. 40, 9; 54, 14-15. Dan. 11, 26. Mat. 10, 36; 26, 23. Luc. 

21, 7; 22, 21. Ioan 14, 29; 16, 4. Fapt. 1, 16, 19.  
19. De acum v  spun vou , înainte de a fi 
aceasta, ca s  crede i, când se va 
îndeplini, c  Eu sunt.  
20. Adev rat, adev rat zic vou  : Cel care 
prime te pe cel pe care-l voi trimite Eu, 
pe  Mine  M  prime te  ;  iar  cine  M  
prime te pe Mine prime te pe Cel ce M-a 
trimis pe Mine.  

Mat. 10, 40. Luc. 9, 48; 10, 16.  
21. Iisus, zicând acestea, S-a tulburat cu 
duhul i a m rturisit i a zis : Adev rat, 
adev rat zic vou  c  unul dintre voi M  
va vinde.  

Mat. 10, 4; 26, 21. Marc. 14, 18. Luc. 22, 21.  
22. Deci ucenicii se uitau unii la al ii, 
nedumerindu-se despre cine vorbe te.  

Mat. 26, 22.  
23. Iar la mas  era rezemat la pieptul lui 
Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l 
iubea Iisus.  

Ioan 19, 26; 20, 2; 21, 7, 20-24.  
24.  Deci  Simon  Petru  i-a  f cut  semn  
acestuia i i-a zis : Întreab  cine este 
despre care vorbe te.  

Luc. 22, 23.  
25. i c zând acela astfel la pieptul lui 
Iisus, I-a zis : Doamne, cine este ?  

Luc. 22, 23.  
26. Iisus i-a r spuns : Acela este, c ruia 
Eu, întingând buc ica de pâine, i-o voi 

da. i întingând buc ica, a luat-o i a 
dat-o lui Iuda, fiul lui Simon 
Iscarioteanul.  

Mat. 26, 23. Marc. 14, 20. Luc. 22, 21.  
27. i dup  îmbuc tur  a intrat satana în 
el. Iar Iisus i-a zis : Ceea ce faci, f  mai 
curând.  

Mat. 26, 14. Marc. 14, 21. Luc. 22, 3. Ioan 13, 2.  
28. Dar nimeni din cei care edeau la 
mas  n-a în eles pentru ce i-a zis aceasta.  
29. C ci unii socoteau, deoarece Iuda 
avea punga, c  lui îi zice Iisus : Cump  
cele de care avem de trebuin  la 

rb toare, sau s  dea ceva s racilor.  
Ioan 12, 6.  

30. Deci dup  ce a luat acela buc ica de 
pâine, a ie it numaidecât. i era noapte.  
31. i când a ie it el, Iisus a zis : Acum a 
fost preasl vit Fiul Omului i Dumnezeu 
a fost preasl vit întru El.  

Ioan 12, 23-28. 1 Petr. 4, 11.  
32. Iar dac  Dumnezeu a fost preasl vit 
întru El, i Dumnezeu Îl va preasl vi 
întru El i îndat  Îl va preasl vi.  

Ioan 12, 23; 17, 1.  
33. Fiilor, înc  pu in timp sunt cu voi. 
Voi M  ve i c uta, dar, dup  cum am 
spus iudeilor - c  unde M  duc Eu, voi nu 
pute i veni - v  spun vou  acum.  

Is. 63, 3. Ioan 7, 33-34; 8, 21. 1 Petr. 4, 11.  
34. Porunc  nou  dau vou  : S  v  iubi i 
unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe 
voi, a a i voi s  v  iubi i unul pe altul.  

Lev 19, 18. Mat. 5, 43. Luc. 10, 27. Ioan 15, 12. 1 Ioan 2, 
7; 3, 11. 2 Ioan 1, 5. Gal. 6, 2. Ef. 5, 2. 1 Tes. 4, 9.  

35. Întru aceasta vor cunoa te to i c  
sunte i ucenicii Mei, dac  ve i avea 
dragoste unii fa  de al ii.  

1 Ioan 2, 5; 3, 10; 4, 20.  
36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, 
unde Te duci ? R spuns-a Iisus : Unde 

 duc Eu, tu nu po i s  urmezi Mie 
acum, dar mai târziu Îmi vei urma.  

2 Petr. 1, 14.  
37.  Zis-a  Petru  Lui  :  Doamne,  de  ce  nu  
pot s  urmez ie acum ? Sufletul meu îl 
voi da pentru Tine.  
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Marc. 14, 31. Luc. 22, 33.  
38. Iisus i-a r spuns : Vei pune sufletul 

u pentru Mine ? Adev rat, adev rat zic 
ie c  nu va cânta coco ul, pân  ce nu te 

vei lep da de Mine de trei ori !  
Mat. 26, 34. Marc. 14, 30. Luc. 22, 34.  

CAP. 14 
Cuvântarea de desp ire. F duin a 
Duhului Sfânt. 
1. S  nu se tulbure inima voastr  ; crede i 
în Dumnezeu, crede i i în Mine.  
2. În casa Tat lui Meu multe loca uri 
sunt. Iar de nu, v-a  fi spus. M  duc s  v  

tesc loc.  
Mat. 25, 34. Evr. 6, 20.  

3. i dac  M  voi duce i v  voi g ti loc, 
iar i voi veni i v  voi lua la Mine, ca s  
fi i i voi unde sunt Eu.  

Ioan 17, 24. 1 Tes. 4, 17.  
4.  i  unde M  duc Eu,  voi  ti i  i  ti i  i  
calea.  
5. Toma i-a zis : Doamne, nu tim unde 
Te duci ; i cum putem ti calea ?  
6. Iisus i-a zis : Eu sunt Calea, Adev rul 
i Via a. Nimeni nu vine la Tat l Meu 

decât prin Mine.  
Is. 35, 8. Ioan 1, 4, 14, 17; 6, 33, 40; 8, 32; 10, 1, 2, 9, 28; 

11, 25. 1 Ioan 5, 20. Ef. 1, 13, 18. Evr. 10, 19.  
7. Dac  M-a i fi cunoscut pe Mine, i pe 
Tat l Meu L-a i fi cunoscut ; dar de acum 
Îl cunoa te i pe El i L-a i i v zut.  
8. Filip I-a zis : Doamne, arat -ne nou  
pe Tat l i ne este de ajuns.  
9.  Iisus  i-a  zis  :  De  atâta  vreme  sunt  cu  
voi i nu M-ai cunoscut, Filipe ? Cel ce 
M-a v zut pe Mine a v zut pe Tat l. Cum 
zici tu : Arat -ne pe Tat l ?  

Ioan 12, 45. 2 Cor. 4, 4. Col. 1, 15. Evr. 1, 3.  
10. Nu crezi tu c  Eu sunt întru Tat l i 
Tat l este întru Mine ? Cuvintele pe care 
vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci 
Tat l - Care r mâne întru Mine - face 
lucr rile Lui.  

Ioan 5, 17; 7, 16; 10, 38; 12, 49.  

11. Crede i Mie c  Eu sunt întru Tat l i 
Tat l întru Mine, iar de nu, crede i-M  
pentru lucr rile acestea.  
12. Adev rat, adev rat zic vou  : cel ce 
crede în Mine va face i el lucr rile pe 
care le fac Eu i mai mari decât acestea 
va face, pentru c  Eu M  duc la Tat l.  

Fapt. 19, 11.  
13. i orice ve i cere întru numele Meu, 
aceea voi face, ca s  fie sl vit Tat l întru 
Fiul.  

Ier. 29, 12-13. Mat. 7, 7; 21, 22. Marc. 11, 24. Luc. 11, 9. 
Ioan 15, 7; 16, 23. Iac. 1, 5-6.  

14. Dac  ve i cere ceva în numele Meu, 
Eu voi face.  
15. De M  iubi i, p zi i poruncile Mele.  

În el. 6, 18. Ioan 14, 21, 23; 15, 10, 14. 2 Ioan 1, 6.  
16.  i  Eu  voi  ruga  pe  Tat l  i  alt  
Mângâietor v  va da vou  ca s  fie cu voi 
în veac,  
Luc. 24, 49. Ioan 15, 26; 16, 7. Fapt. 1, 4; 2, 33. Col. 1, 6.  

17. Duhul Adev rului, pe Care lumea nu 
poate s -L primeasc , pentru c  nu-L 
vede, nici nu-L cunoa te ; voi Îl 
cunoa te i, c  r mâne la voi i în voi va fi 
!  

Ioan 15, 26; 16, 13. 1 Ioan 2, 27. 2 Ioan 1, 2. Rom. 8, 27. 
1 Cor. 2, 14.  

18. Nu v  voi l sa orfani : voi veni la voi.  
Ps. 67, 6. Is. 49, 15. Ier. 51, 5. Mat. 28, 20.  

19. Înc  pu in timp i lumea nu M  va 
mai vedea ; voi îns  M  ve i vedea, 
pentru c  Eu sunt viu i voi ve i fi vii.  

Ioan 11, 25; 16, 16. 1 Tes. 4, 14.  
20. În ziua aceea ve i cunoa te c  Eu sunt 
întru Tat l Meu i voi în Mine i Eu în 
voi.  
21.  Cel  ce  are  poruncile  Mele  i  le  

ze te, acela este care M  iube te ; iar 
cel ce M  iube te pe Mine va fi iubit de 
Tat l Meu i-l voi iubi i Eu i M  voi 
ar ta lui.  

Sir. 2, 16. Ioan 14, 15.  
22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul : 
Doamne, ce este c  ai s  Te ar i nou , i 
nu lumii ?  

Iuda 1, 1.  
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23. Iisus a r spuns i i-a zis : Dac  M  
iube te cineva, va p zi cuvântul Meu, i 
Tat l  Meu îl  va iubi,  i  vom veni la el i  
vom face loca  la el.  
3 Reg. 6, 13. Zah. 2, 14. Ioan 14, 15; 15, 10. 1 Ioan 3, 24. 

1 Cor. 3, 16. Ef. 3, 17. Apoc. 3, 20.  
24. Cel ce nu M  iube te nu p ze te 
cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl 
auzi i nu este al Meu, ci al Tat lui care 
M-a trimis.  

Ioan 7, 16; 12, 49.  
25. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi ;  
26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe 
Care-L va trimite Tat l, în numele Meu, 
Acela v  va înv a toate i v  va aduce 
aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.  

Ioan 15, 26; 16, 13. Fapt. 1, 4.  
27. Pace v  las vou , pacea Mea o dau 
vou , nu precum d  lumea v  dau Eu. S  
nu  se  tulbure  inima  voastr ,  nici  s  se  
înfrico eze.  

Iov 34, 27. Filip. 4, 7.  
28. A i auzit c  v-am spus : M  duc i voi 
veni la voi. De M-a i iubi v-a i bucura c  

 duc la Tat l, pentru c  Tat l este mai 
mare decât Mine.  

1 Cor. 11, 3.  
29. i acum v-am spus acestea înainte de 
a se întâmpla, ca s  crede i când se vor 
întâmpla.  

Ioan 16, 4.  
30.  Nu  voi  mai  vorbi  multe  cu  voi,  c ci  
vine st pânitorul acestei lumi i el nu are 
nimic în Mine ;  

Ioan 12, 31; 16, 11. Ef. 6, 12.  
31. Dar ca s  cunoasc  lumea c  Eu 
iubesc pe Tat l i precum Tat l Mi-a 
poruncit a a fac. Scula i-v , s  mergem 
de aici.  

Ioan 10, 18. Evr. 10, 7.  
CAP. 15 

Vi a cea adev rat . Porunca lui 
Hristos i iubirea cea mai mare. Ura i 
vina lumii. Mângâietorul, Duhul 
Adev rului. 
1. Eu sunt vi a cea adev rat i Tat l Meu 
este lucr torul.  

Cânt. 1, 13. Sir. 24, 20.  
2. Orice ml di  care nu aduce road  
întru Mine, El o taie ; i orice ml di  
care aduce road , El o cur te, ca mai 
mult  road  s  aduc .  

Mat. 7, 19; 15, 13; 25, 29. Gal. 5, 22.  
3. Acum voi sunte i cura i, pentru 
cuvântul pe care vi l-am spus.  

Ps. 118, 9. Ioan 13, 10. 1 Petr. 1, 22. 1 Ioan 2, 7.  
4. R mâne i în Mine i Eu în voi. Precum 
ml di a nu poate s  aduc  road  de la 
sine, dac  nu r mâne în vi , tot a a nici 
voi, dac  nu r mâne i în Mine.  

1 Ioan 2, 6. Col. 1, 23.  
5. Eu sunt vi a, voi sunte i ml di ele. Cel 
ce r mâne întru Mine i Eu în el, acela 
aduce road  mult , c ci f  Mine nu 
pute i face nimic.  

Luc. 8, 8. Fapt. 4, 12.  
6. Dac  cineva nu r mâne în Mine se 
arunc  afar  ca ml di a i se usuc  ; i le 
adun i le arunc  în foc i ard.  
Iez. 15, 4. Ier. 31, 18-19. Mat. 3, 10; 7, 7, 19, 21-22. Marc. 

11, 24. Luc. 11, 9. Ioan 14, 13; 16, 23. Iac. 1, 5-6. 1 Ioan 
3, 22; 5, 14-15.  

7. Dac  r mâne i întru Mine i cuvintele 
Mele r mân în voi, cere i ceea ce voi i i 
se va da vou .  
8. Întru aceasta a fost sl vit Tat l Meu, ca 

 aduce i road  mult i s  v  face i 
ucenici ai Mei.  

Filip. 1, 11.  
9. Precum M-a iubit pe Mine Tat l, a a v-
am iubit i Eu pe voi ; r mâne i întru 
iubirea Mea.  
10. Dac  p zi i poruncile Mele, ve i 

mâne întru iubirea Mea dup  cum i Eu 
am p zit poruncile Tat lui Meu i r mân 
întru iubirea Lui.  

Ps. 118, 44. Is. 50, 5. Ioan 14, 15, 23. 1 Ioan 1, 3.  
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11. Acestea vi le-am spus, ca bucuria 
Mea s  fie în voi i ca bucuria voastr  s  
fie deplin .  
12. Aceasta este porunca Mea : s  v  
iubi i unul pe altul, precum v-am iubit 
Eu.  

Mat. 5, 43; 22, 29. Marc. 12, 31. Ioan 13, 34; 15, 17. 1 
Petr. 4, 8. 1 Ioan 3, 11; 4, 21. Ef. 5, 2. 1 Tes. 4, 9.  

13. Mai mare dragoste decât aceasta 
nimeni nu are, ca sufletul lui s i-l pun  
pentru prietenii s i.  

Ioan 3, 16; 10, 11-15. 1 Ioan 3, 16. Rom. 5, 7. Ef. 5, 2.  
14. Voi sunte i prietenii Mei, dac  face i 
ceea ce v  poruncesc.  

Cânt. 1, 8. Mat. 12, 50. Marc. 3, 34. Luc. 8, 21. Ioan 14, 
15.  

15. De acum nu v  mai zic slugi, c  sluga 
nu tie ce face st pânul s u, ci v-am 
numit pe voi prieteni, pentru c  toate câte 
am auzit de la Tat l Meu vi le-am f cut 
cunoscute.  

Fac. 18, 17. În el. 7, 14. Ioan 17, 26. Ef. 1, 9; 3, 5. Evr. 1, 
2.  

16. Nu voi M-a i ales pe Mine, ci Eu v-
am ales pe voi i v-am rânduit s  merge i 
i road  s  aduce i, i roada voastr  s  
mân , ca Tat l s  v  dea orice-I ve i 

cere în numele Meu.  
Is. 43, 22. Mat. 28, 19. Marc. 16, 15. Col. 1, 6.  

17. Aceasta v  poruncesc : s  v  iubi i 
unul pe altul.  

Ioan 15, 12.  
18. Dac  v  ur te pe voi lumea, s ti i 

 pe Mine mai înainte decât pe voi M-a 
urât.  

Ioan 7, 7. 1 Ioan 3, 1, 13.  
19. Dac  a i fi din lume, lumea ar iubi ce 
este al s u ; dar pentru c  nu sunte i din 
lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de 
aceea lumea v  ur te.  

Pild. 29, 27. Iac. 4, 4. 1 Ioan 4, 5.  
20. Aduce i-v  aminte de cuvântul pe 
care  vi  l-am  spus  :  Nu  este  sluga  mai  
mare decât st pânul s u. Dac  M-au 
prigonit pe Mine, i pe voi v  vor prigoni 
; dac  au p zit cuvântul Meu, i pe al 
vostru îl vor p zi.  

Mat. 10, 24; 24, 9. Marc. 13, 9. Luc. 6, 40; 21, 12. Ioan 
13, 6; 16, 2.  

21. Iar toate acestea le vor face vou  din 
cauza numelui Meu, fiindc  ei nu cunosc 
pe Cel ce M-a trimis.  

Mat. 10, 22; 24, 9. Ioan 16, 3.  
22. De n-a  fi venit i nu le-a  fi vorbit, 

cat nu ar avea ; dar acum n-au cuvânt 
de dezvinov ire pentru p catul lor.  

2 Petr. 2, 21.  
23. Cel ce M  ur te pe Mine, ur te i 
pe Tat l Meu.  
24. De nu a  fi f cut între ei lucruri pe 
care nimeni altul nu le-a f cut p cat nu ar 
avea ; dar acum M-au i v zut i M-au 
urât i pe Mine i pe Tat l Meu.  
25. Dar (aceasta), ca s  se împlineasc  
cuvântul cel scris în Legea lor : «M-au 
urât pe nedrept».  

Ps. 24, 18; 34, 19; 68, 5-6.  
26. Iar când va veni Mângâietorul, pe 
Care Eu Îl voi trimite vou  de la Tat l, 
Duhul Adev rului, Care de la Tat l 
purcede, Acela va m rturisi despre Mine.  

Is. 48, 16. Luc. 24, 49. Ioan 14, 16-17, 26.  
27. i voi m rturisi i, pentru c  de la 
început sunte i cu Mine.  

Luc. 24, 48. Fapt. 1, 8, 21, 22; 2, 32. 1 Petr. 5, 1.  
CAP. 16 
Prigonirile viitoare. Ajutorul 
Mângâietorului. Întristarea schimbat  
în bucurie. Rug ciunile f cute în 
numele lui Hristos. Fuga ucenicilor. 
1.  Acestea  vi  le-am  spus,  ca  s  nu  v  
sminti i.  

Mat. 11, 6; 24, 10; 26, 31.  
2. V  vor scoate pe voi din sinagogi ; dar 
vine ceasul când tot cel ce v  va ucide s  
cread  c  aduce închinare lui Dumnezeu.  

Mat. 10, 17-18. Marc. 13, 9. Luc. 6, 22; 21, 12. Ioan 15, 
20.  

3. i acestea le vor face, pentru c  n-au 
cunoscut nici pe Tat l, nici pe Mine.  

Ioan 15, 21.  
4. Iar acestea vi le-am spus, ca s  v  
aduce i aminte de ele, când va veni ceasul 
lor, c  Eu vi le-am spus. i acestea nu vi 
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le-am spus de la început, fiindc  eram cu 
voi.  

Mat. 9, 15. Ioan 14, 29.  
5. Dar acum M  duc la Cel ce M-a trimis 
i nimeni dintre voi nu întreab  : Unde Te 

duci ?  
Ioan 7, 33.  

6. Ci, fiindc  v-am spus acestea, 
întristarea a umplut inima voastr .  

Ioan 16, 22.  
7. Dar Eu v  spun adev rul : V  este de 
folos ca s  m  duc Eu. C ci dac  nu M  
voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, 
iar dac  M  voi duce, Îl voi trimite la voi.  

Ioan 14, 16; 15, 26.  
8. i El, venind, va v di lumea de p cat i 
de dreptate i de judecat .  

Cânt. 4, 16. Is. 4, 4. Mih. 4, 3. Avd. 1, 21.  
9. De p cat, pentru c  ei nu cred în Mine 
;  
10. De dreptate, pentru c  M  duc la 
Tat l Meu i nu M  ve i mai vedea ;  
11. i de judecat , pentru c  st pânitorul 
acestei lumi a fost judecat.  

Luc. 10, 18. Ioan 21, 31; 14, 30. Ef. 2, 2. Col. 2, 15. Evr. 
2, 14.  

12. Înc  multe am a v  spune, dar acum 
nu pute i s  le purta i.  

Mat. 13, 34. Marc. 4, 33. 1 Cor. 3, 1-2. Evr. 5, 11-12.  
13. Iar când va veni Acela, Duhul 
Adev rului, v  va c uzi la tot adev rul ; 

ci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte 
va auzi va vorbi i cele viitoare v  va 
vesti.  
În el. 9, 11. Mat. 10, 19-20. Marc. 13, 11. Luc. 12, 11; 21, 

14-15. Ioan 4, 17-26.  
14. Acela M  va sl vi, pentru c  din al 
Meu va lua i v  va vesti.  

Ioan 8, 54.  
15. Toate câte are Tat l ale Mele sunt ; de 
aceea  am  zis  c  din  al  Meu  ia  i  v  
veste te vou .  

Ioan 17, 10.  
16.  Pu in  i  nu  M  ve i  mai  vedea,  i  
iar i pu in i M  ve i vedea, pentru c  
Eu M  duc la Tat l.  

Ioan 7, 33; 14, 19.  

17. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau 
între ei : Ce este aceasta ce ne spune : 
Pu in i nu M  ve i mai vedea, i iar i 
pu in  i  M  ve i  vedea,  i  c  M  duc  la  
Tat l ?  
18. Deci ziceau : Ce este aceasta ce zice : 
Pu in ? Nu tim ce zice.  
19. i a cunoscut Iisus c  voiau s -L 
întrebe i le-a zis : Despre aceasta v  
întreba i între voi, c  am zis : Pu in i nu 

 ve i mai vedea i iar i pu in i M  
ve i vedea ?  
20. Adev rat, adev rat zic vou  c  voi 
ve i plânge i v  ve i tângui, iar lumea se 
va bucura. Voi v  ve i întrista, dar 
întristarea voastr  se va preface în 
bucurie.  

Ier. 31, 13. Mat. 5, 4.  
21. Femeia, când e s  nasc , se 
întristeaz , fiindc  a sosit ceasul ei ; dar 
dup  ce a n scut copilul, nu- i mai aduce 
aminte de durere, pentru bucuria c  s-a 

scut om în lume.  
Fac. 16, 3. Is. 26, 17.  

22.  Deci  i  voi  acum  sunte i  tri ti,  dar  
iar i v  voi vedea i se va bucura inima 
voastr i bucuria voastr  nimeni nu o va 
lua de la voi.  

Is. 51, 11; 66, 14. Zah. 10, 7. Luc. 24, 41, 51-52. Ioan 16, 
6; 20, 20. 1 Petr. 1, 8.  

23. i în ziua aceea nu M  ve i întreba 
nimic. Adev rat, adev rat zic vou  : 
Orice ve i cere de la Tat l în numele Meu 
El v  va da.  

Mat. 7, 7; 21, 22. Marc. 11, 24. Luc. 11, 9. Ioan 14, 13; 
15, 7. Iac. 1, 5-6.  

24.  Pân  acum  n-a i  cerut  nimic  în  
numele Meu ; cere i i ve i primi, ca 
bucuria voastr  s  fie deplin .  
25. Acestea vi le-am spus în pilde, dar 
vine  ceasul  când  nu  v  voi  mai  vorbi  în  
pilde, ci pe fa  v  voi vesti despre Tat l.  
26. În ziua aceea ve i cere în numele Meu 
; i nu v  zic c  voi ruga pe Tat l pentru 
voi,  

Rom. 8, 34.  
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27. C ci Însu i Tat l v  iube te pe voi, 
fiindc  voi M-a i iubit pe Mine i a i 
crezut c  de la Dumnezeu am ie it.  

Ioan 17, 25.  
28.  Ie it-am  de  la  Tat l  i  am  venit  în  
lume ; iar i las lumea i M  duc la Tat l.  

Ioan 3, 13.  
29. Au zis ucenicii S i : Iat  acum 
vorbe ti pe fa i nu spui nici o pild .  
30. Acum tim c  Tu tii toate i nu ai 
nevoie ca s  Te întrebe cineva. De aceea 
credem c  ai ie it de la Dumnezeu.  

Ioan 2, 25.  
31. Iisus le-a r spuns : Acum crede i ?  
32. Iat  vine ceasul, i a i venit, ca s  v  
risipi i fiecare la ale sale i pe Mine s  

 l sa i singur. Dar nu sunt singur, 
pentru c  Tat l este cu Mine.  

Zah. 13, 7. Mat. 26, 31, 56. Marc. 14, 27-28.  
33. Acestea vi le-am gr it, ca întru Mine 
pace s  ave i. În lume necazuri ve i avea ; 
dar îndr zni i. Eu am biruit lumea.  

1 Ioan 4, 4; 5, 4. 1 Cor. 15, 57.  
CAP. 17 
Rug ciunea lui Iisus pentru Sine, 
pentru apostoli i pentru to i 
credincio ii. 
1. Acestea a vorbit Iisus i, ridicând ochii 

i la cer, a zis : P rinte, a venit ceasul ! 
Preasl ve te pe Fiul T u, ca i Fiul s  Te 
preasl veasc .  

Ioan 12, 23; 13, 32.  
2.  Precum  I-ai  dat  st pânire  peste  tot  
trupul, ca s  dea via  ve nic  tuturor 
acelora pe care Tu i-ai dat Lui.  
Dan. 7, 13-14. Mat. 11, 27; 28, 18. Luc. 10, 22. Ioan 3, 35; 

5, 27. Evr. 2, 5-8.  
3. i aceasta este via a ve nic  : S  Te 
cunoasc  pe Tine, singurul Dumnezeu 
adev rat, i pe Iisus Hristos pe Care L-ai 
trimis.  

Ier. 9, 24. În el. 15, 3. Ioan 6, 29. 1 Ioan 3, 23.  
4. Eu Te-am preasl vit pe Tine pe p mânt 
; lucrul pe care Mi l-ai dat s -l fac, l-am 

vâr it.  
Is. 49, 3.  

5. i acum, preasl ve te-M  Tu, P rinte, 
la Tine Însu i, cu slava pe care am avut-o 
la Tine, mai înainte de a fi lumea.  

Ioan 1, 1; 8, 58. Apoc. 5, 12.  
6. Ar tat-am numele T u oamenilor pe 
care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai T i 
erau i Mie Mi i-ai dat i cuvântul T u l-
au p zit.  

Ioan 17, 26; 18, 9.  
7. Acum au cunoscut c  toate câte Mi-ai 
dat sunt de la Tine ;  
8. Pentru c  cuvintele pe care Mi le-ai dat 
le-am dat lor, iar ei le-au primit i au 
cunoscut cu adev rat c  de la Tine am 
ie it, i au crezut c  Tu M-ai trimis.  

Ioan 8, 28; 16, 27; 17, 25.  
9. Eu pentru ace tia M  rog ; nu pentru 
lume M  rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai 
dat, c  ai T i sunt.  
10. i toate ale Mele sunt ale Tale, i ale 
Tale sunt ale Mele i M-am preasl vit 
întru ei.  

Ioan 16, 15.  
11.  i  Eu  nu  mai  sunt  în  lume,  iar  ei  în  
lume sunt i Eu vin la Tine. P rinte 
Sfinte, p ze te-i în numele T u, în care 
Mi i-ai dat, ca s  fie una precum suntem 
i Noi.  

Ioan 10, 30; 17, 21. Ef. 4, 3.  
12.  Când  eram  cu  ei  în  lume,  Eu  îi  

zeam în numele T u, pe cei ce Mi i-ai 
dat ; i i-am p zit i n-a pierit nici unul 
dintre ei, decât fiul pierz rii, ca s  se 
împlineasc  Scriptura.  

Ps. 108, 7. Mat. 26, 24. Ioan 6, 39; 18, 9.  
13. Iar acum, vin la Tine i acestea le 
gr iesc în lume, ca s  fie deplin  bucuria 
Mea în ei.  
14. Eu le-am dat cuvântul T u, i lumea 
i-a urât, pentru c  nu sunt din lume, 
precum Eu nu sunt din lume.  

Ioan 8, 23.  
15. Nu M  rog ca s -i  iei  din lume, ci ca 

-i p ze ti pe ei de cel viclean.  
Mat. 6, 13. 2 Tes. 3, 3.  
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16.  Ei  nu sunt  din  lume,  precum nici  Eu 
nu sunt din lume.  
17.  Sfin te-i  pe  ei  întru  adev rul  T u  ;  
cuvântul T u este adev rul.  

Ps. 118, 86, 142, 151. Ioan 14, 6.  
18. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, 
i Eu i-am trimis pe ei în lume.  

Is. 61, 1. Ioan 20, 21.  
19. Pentru ei Eu M  sfin esc pe Mine 
Însumi, ca i ei s  fie sfin i întru adev r.  

1 Cor. 1, 2, 30. Evr. 9, 14; 10, 10.  
20. Dar nu numai pentru ace tia M  rog, 
ci i pentru cei ce vor crede în Mine, prin 
cuvântul lor,  
21. Ca to i s  fie una, dup  cum Tu, 

rinte, întru Mine i Eu întru Tine, a a i 
ace tia în Noi s  fie una, ca lumea s  
cread  c  Tu M-ai trimis.  

Ioan 10, 38; 17, 11. Gal. 3, 28.  
22. i slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am 
dat-o lor, ca s  fie una, precum Noi una 
suntem :  

Ioan 10, 30.  
23. Eu întru ei i Tu întru Mine, ca ei s  
fie des vâr i întru unime, i s  cunoasc  
lumea c  Tu M-ai trimis i c  i-ai iubit pe 
ei, precum M-ai iubit pe Mine.  

Ioan 6, 29.  
24. P rinte, voiesc ca, unde sunt Eu, s  
fie împreun  cu Mine i aceia pe care Mi 
i-ai dat, ca s  vad  slava mea pe care Mi-
ai dat-o, pentru c  Tu M-ai iubit pe Mine 
mai înainte de întemeierea lumii.  

Ioan 8, 58; 12, 26.  
25. P rinte drepte, lumea pe Tine nu te-a 
cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, i 
ace tia au cunoscut c  Tu M-ai trimis.  

Ioan 16, 27; 17, 8, 18.  
26. i le-am f cut cunoscut numele T u 
i-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care 

M-ai iubit Tu s  fie în ei i Eu în ei.  
Ioan 15, 15; 17, 6.  

CAP. 18 

Prinderea lui Iisus i aducerea Lui la 
arhiereii Anna i Caiafa. Lep darea lui 
Petru. Iisus înaintea lui Pilat. Baraba. 
1. Zicând acestea, Iisus a ie it cu ucenicii 
Lui dincolo de pârâul Cedrilor, unde era 
o gr din , în care a intrat El i ucenicii 

i.  
2 Reg. 15, 23. 3 Reg. 2, 37. Mat. 26, 36. Marc. 14, 26, 32. 

Luc. 21, 37; 22, 39.  
2. Iar Iuda vânz torul cuno tea acest loc, 
pentru c  adesea Iisus i ucenicii S i se 
adunau acolo.  

Luc. 21, 37; 22, 39.  
3. Deci Iuda, luând oaste i slujitori, de la 
arhierei i farisei, a venit acolo cu 
felinare i cu f clii i cu arme.  

Mat. 26, 47. Marc. 14, 43. Luc. 22, 47. Fapt. 1, 16.  
4. Iar Iisus, tiind toate cele ce erau s  
vin  asupra Lui, a ie it i le-a zis : Pe 
cine c uta i ?  
5. R spuns-au Lui : Pe Iisus 
Nazarineanul. El le-a zis : Eu sunt. Iar 
Iuda vânz torul era i el cu ei.  
6. Atunci când le-a spus : Eu sunt, ei s-au 
dat înapoi i au c zut la p mânt.  

Est. 6, 13.  
7. i iar i i-a întrebat : Pe cine c uta i ? 
Iar ei au zis : Pe Iisus Nazarineanul.  
8. R spuns-a Iisus : V-am spus c  Eu 
sunt. Deci, dac  M  c uta i pe Mine, 

sa i pe ace tia s  se duc  ;  
9. Ca s  se împlineasc  cuvântul pe care 
l-a spus : Dintre cei pe care Mi i-ai dat, n-
am pierdut pe nici unul.  

Ioan 6, 39; 17, 6, 12.  
10. Dar Simon-Petru, având sabie, a scos-
o i a lovit pe sluga arhiereului i i-a t iat 
urechea dreapt  ; iar numele slugii era 
Malhus.  

Mat. 26, 51. Marc. 14, 47. Luc. 22, 49-50.  
11. Deci a zis Iisus lui Petru : Pune sabia 
în teac . Nu voi bea, oare, paharul pe 
care Mi l-a dat Tat l ?  
12. Deci osta ii i comandantul i 
slujitorii iudeilor au prins pe Iisus i L-au 
legat.  
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Mat. 26, 57. Marc. 14, 53.  
13.  i  L-au  dus  întâi  la  Anna,  c ci  era  
socrul lui Caiafa, care era arhiereu al 
anului aceluia.  

Mat. 26, 57. Marc. 14, 53. Luc. 22, 54. Ioan 18, 24.  
14. i Caiafa era cel ce sf tuise pe iudei 

 este de folos s  moar  un om pentru 
popor.  

Ioan 11, 50.  
15. i Simon-Petru i un alt ucenic 
mergeau dup  Iisus. Iar ucenicul acela 
era cunoscut arhiereului i a intrat 
împreun  cu Iisus în curtea arhiereului ;  

Mat. 26, 58. Marc. 14, 54. Luc. 22, 54-55.  
16. Iar Petru a stat la poart , afar . Deci a 
ie it cel lalt ucenic, care era cunoscut 
arhiereului, i a vorbit cu port reasa i a 

gat pe Petru în untru.  
Mat. 26, 69. Marc. 14, 66. Luc. 22, 54.  

17. Deci slujnica port reas  i-a zis lui 
Petru : Nu cumva e ti i tu dintre ucenicii 
Omului acestuia ? Acela a zis : Nu sunt.  

Mat. 26, 69. Marc. 14, 66. Luc. 22, 56.  
18. Iar slugile i slujitorii f cuser  foc, i 
st teau i se înc lzeau, c  era frig, i era 
cu ei i Petru, stând i înc lzindu-se.  
19. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus 
despre ucenicii Lui i despre înv tura 
Lui.  
20. Iisus i-a r spuns : Eu am vorbit pe 
fa  lumii ; Eu am înv at întotdeauna în 
sinagog i în templu, unde se adun  to i 
iudeii i nimic nu am vorbit în ascuns.  

Is. 45, 19. Fapt. 26, 26.  
21. De ce M  întrebi pe Mine ? Întreab  
pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iat  
ace tia tiu ce am spus Eu.  
22. i zicând El acestea, unul din 
slujitorii, care era de fa , I-a dat lui Iisus 
o palm , zicând : A a r spunzi Tu 
arhiereului ?  

2 Paral. 18, 23.  
23. Iisus i-a r spuns : Dac  am vorbit r u, 
dovede te ce este r u, iar dac  am vorbit 
bine, de ce M  ba i ?  

24. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa 
arhiereul.  
Mat. 26, 57; 27, 1. Marc. 14, 53. Luc. 22, 54. Ioan 18, 13.  

25. Iar Simon-Petru st tea i se înc lzea. 
Deci i-au zis :  Nu cumva e ti  i  tu dintre 
ucenicii Lui ? El s-a lep dat i a zis : Nu 
sunt.  

Mat. 26, 69, 71. Marc. 14, 69. Ioan 22, 58.  
26. Una din slugile arhiereului, care era 
rud  cu cel c ruia Petru îi t iase urechea, 
a  zis  :  Nu  te-am  v zut  eu  pe  tine,  în  
gr din , cu El ?  
27. i iar i s-a lep dat Petru i îndat  a 
cântat coco ul.  

Mat. 26, 74. Marc. 14, 71-72. Luc. 22, 60.  
28. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa 
la pretoriu ; i era diminea . i ei n-au 
intrat în pretoriu, ca s  nu se spurce, ci s  

nânce Pa tile.  
Mat. 27, 2. Marc. 15, 1. Luc. 22, 66; 23, 1.  

29. Deci Pilat a ie it la ei, afar , i le-a 
zis : Ce învinuire aduce i Omului 
Acestuia ?  
30. Ei au r spuns i i-au zis : Dac  Acesta 
n-ar fi r uf tor, nu i L-am fi dat ie.  
31. Deci le-a zis Pilat : Lua i-L voi i 
judeca i-L dup  legea voastr . Iudeii îns  
i-au r spuns : Nou  nu ne este îng duit s  
omorâm pe nimeni ;  
32. Ca s  se împlineasc  cuvântul lui 
Iisus, pe care îl spusese, însemnând cu ce 
moarte avea s  moar .  

Mat. 20, 19; 27, 11. Marc. 10, 34. Luc. 18, 32-33.  
33. Deci Pilat a intrat iar i în pretoriu i 
a chemat pe Iisus i I-a zis : Tu e ti regele 
iudeilor ?  
Mat. 27, 11. Marc. 15, 2. Luc. 23, 3. Ioan 18, 37. 1 Tim. 6, 

13.  
34. R spuns-a Iisus : De la tine însu i zici 
aceasta, sau al ii i-au spus-o despre Mine 
?  
35. Pilat a r spuns : Nu cumva sunt iudeu 
eu ? Poporul T u i arhiereii Te-au predat 
mie. Ce ai f cut ?  
36. Iisus a r spuns : Împ ia Mea nu 
este din lumea aceasta. Dac  împ ia 



pag. 1333/1780 

Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei 
s-ar fi luptat ca s  nu fiu predat iudeilor. 
Dar acum împ ia Mea nu este de aici.  

Dan. 2, 44.  
37.  Deci  i-a  zis  Pilat  :  A adar  e ti  Tu  
împ rat ? R spuns-a Iisus : Tu zici c  Eu 
sunt împ rat. Eu spre aceasta M-am 

scut i pentru aceasta am venit în lume, 
ca s  dau m rturie pentru adev r ; oricine 
este din adev r ascult  glasul Meu.  
Ps. 2, 5. Mat. 27, 11. Marc. 15, 2. Luc. 23, 3. Ioan 18, 33. 

1 Ioan 3, 19. 1 Tim. 6, 13.  
38.  Pilat  I-a  zis  :  Ce  este  adev rul  ?  i  
zicând aceasta, a ie it iar i la iudei i le-
a zis : Eu nu g sesc în El nici o vin  ;  

Luc. 23, 14.  
39. Dar este la voi obiceiul ca la Pa ti s  

 eliberez pe unul. Voi i deci s  v  
eliberez pe regele iudeilor ?  

Mat. 27, 15-20. Marc. 15, 6-11. Luc. 23, 17-18. Fapt. 10, 
3, 14.  

40. Deci au strigat iar i, zicând : Nu pe 
Acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era 
tâlhar.  

Mat. 27, 15-20. Marc. 15, 6-11. Luc. 23, 17-18. Fapt. 10, 
3, 14.  

CAP. 19 
Patimile Domnului. Mama lui Iisus 
lâng  cruce. Cuvintele rostite pe cruce. 
Moartea i îngroparea Lui. 
1. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus i L-a 
biciuit.  

Mat. 27, 26. Marc. 15, 15. Luc. 23, 25. Ioan 19, 16.  
2. i osta ii, împletind cunun  din spini, 
I-au pus-o pe cap i L-au îmbr cat cu o 
mantie purpurie.  

Mat. 27, 28. Marc. 15, 17.  
3. i veneau c tre El i ziceau : Bucur -
te, regele iudeilor ! i-I d deau palme.  

Mat. 26, 67. Marc. 15, 18-19.  
4. i Pilat a ie it iar i afar i le-a zis : 
Iat  vi-L aduc pe El afar , ca s ti i c  
nu g sesc în El nici o vin .  

Luc. 23, 14. Ioan 18, 38. Fapt. 3, 13.  
5. Deci a ie it Iisus afar , purtând cununa 
de spini i mantia purpurie. i le-a zis 
Pilat : Iat  Omul !  

6. Când L-au v zut deci arhiereii i 
slujitorii au strigat, zicând : R stigne te-L 
! R stigne te-L ! Zis-a lor Pilat : Lua i-L 
voi i r stigni i-L, c ci eu nu-I g sesc nici 
o vin .  

Mat. 27, 23. Marc. 15, 14. Luc. 23, 4. Fapt. 13, 28.  
7. Iudeii i-au r spuns : Noi avem lege i 
dup  legea noastr  El trebuie s  moar , 

 S-a f cut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.  
Lev 24, 16. Deut. 18, 20. Mat. 26, 66. Marc. 14, 64.  

8. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, 
mai mult s-a temut.  
9. i a intrat iar i în pretoriu i I-a zis lui 
Iisus  :  De unde e ti  Tu ?  Iar  Iisus  nu i-a  
dat nici un r spuns.  

Is. 53, 7. Mat. 27, 12. Marc. 15, 5. Ioan 18, 33.  
10. Deci Pilat i-a zis : Mie nu-mi vorbe ti 
?  Nu  tii  c  am  putere  s  Te  eliberez  i  
putere am s  Te r stignesc ?  
11.  Iisus  a  r spuns  :  N-ai  avea  nici  o  
putere asupra Mea, dac  nu i-ar fi fost 
dat ie de sus. De aceea cel ce M-a predat 
ie mai mare p cat are.  

Luc. 22, 53. Ioan 3, 27.  
12. Pentru aceasta, Pilat c uta s -L 
elibereze ; iar iudeii strigau zicând : Dac  
Îl eliberezi pe Acesta, nu e ti prieten al 
Cezarului. Oricine se face pe sine împ rat 
este împotriva Cezarului.  

Mat. 17, 25. Marc. 12, 17. Luc. 20, 25; 23, 2. Fapt. 17, 7.  
13. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, 
L-a  dus  afar  pe  Iisus  i  a  ezut  pe  
scaunul de judecat , în locul numit 
pardosit cu pietre, iar evreie te Gabbata.  
14. i era Vinerea Pa tilor, cam la al 
aselea ceas, i a zis Pilat iudeilor : Iat  

Împ ratul vostru.  
15. Deci au strigat aceia : Ia-L ! Ia-L ! 

stigne te-L ! Pilat le-a zis : S  
stignesc pe Împ ratul vostru ? Arhiereii 

au r spuns : Nu avem împ rat decât pe 
Cezarul.  
16. Atunci L-a predat lor ca s  fie 

stignit. i ei au luat pe Iisus i L-au dus 
ca s  fie r stignit.  

Mat. 27, 26-31. Marc. 15, 15, 20. Luc. 23, 24. Ioan 19, 1.  
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17. i ducându- i crucea, a ie it la locul 
ce se cheam  al C ânii, care evreie te 
se zice Golgota,  

Mat. 27, 33. Marc. 15, 22. Luc. 23, 33. Evr. 13, 12.  
18. Unde L-au r stignit, i împreun  cu 
El pe al i doi, de o parte i de alta, iar în 
mijloc pe Iisus.  

Mat. 27, 38. Luc. 23, 32.  
19.  Iar  Pilat  a  scris  i  titlu  i  l-a  pus  
deasupra Crucii. i era scris : Iisus 
Nazarineanul, Împ ratul iudeilor !  

Mat. 27, 35, 37. Marc. 15, 24-26. Luc. 23, 34-38.  
20.  Deci  mul i  dintre  iudei  au  citit  acest  
titlu, c ci locul unde a fost r stignit Iisus 
era aproape de cetate. i era scris : 
evreie te, latine te i grece te.  

Mat. 27, 35, 37. Marc. 15, 24-26. Luc. 23, 34-38.  
21. Deci arhiereii iudeilor au zis lui Pilat 
: Nu scrie : Împ ratul iudeilor, ci c  
Acela a zis : Eu sunt Împ ratul iudeilor.  

Mat. 27, 35, 37. Marc. 15, 24-26. Luc. 23, 34-38.  
22.  Pilat  a  r spuns  :  Ce  am  scris,  am  
scris.  

Mat. 27, 35, 37. Marc. 15, 24-26. Luc. 23, 34-38.  
23. Dup  ce au r stignit pe Iisus, osta ii 
au luat hainele Lui i le-au f cut patru 

i, fiec rui osta  câte o parte, i 
ma a. Dar c ma a era f  cus tur , de 

sus esut  în întregime.  
Mat. 27, 35, 37. Marc. 15, 24-26. Luc. 23, 34-38.  

24. Deci au zis unii c tre al ii : S  n-o 
sfâ iem, ci s  arunc m sor ii pentru ea, a 
cui s  fie ; ca s  se împlineasc  Scriptura 
care zice : «Împ it-au hainele Mele 
loru i, i pentru c ma a Mea au aruncat 
sor ii». A adar osta ii acestea au f cut.  

Ps. 21, 20.  
25. i st teau, lâng  crucea lui Iisus, 
mama  Lui  i  sora  mamei  Lui,  Maria  lui  
Cleopa, i Maria Magdalena.  

Ps. 37, 11-13. Mat. 27, 55. Marc. 15, 40-41. Luc. 23, 49.  
26. Deci Iisus, v zând pe mama Sa i pe 
ucenicul pe care Îl iubea stând al turi, a 
zis mamei Sale : Femeie, iat  fiul t u !  

27. Apoi a zis ucenicului : Iat  mama ta ! 
i din ceasul acela ucenicul a luat-o la 

sine.  
28. Dup  aceea, tiind Iisus c  toate s-au 

vâr it acum, ca s  se împlineasc  
Scriptura, a zis : Mi-e sete.  

Ps. 68, 25. Mat. 27, 48.  
29. i era acolo un vas plin cu o et ; iar 
cei care Îl loviser , punând în vârful unei 
trestii de isop un burete înmuiat în o et, l-
au dus la gura Lui.  

Ps. 20, 2; 21, 16; 68, 25. Mat. 27, 48. Marc. 15, 36. Luc. 
23, 36.  

30. Deci dup  ce a luat o etul, Iisus a zis : 
vâr itu-s-a. i plecându- i capul, i-a 

dat duhul.  
Ps. 30, 6. Mat. 27, 50. Marc. 15, 37. Luc. 23, 46. Fapt. 7, 

59.  
31. Deci iudeii, fiindc  era vineri, ca s  
nu r mân  trupurile sâmb ta pe cruce, 

ci era mare ziua sâmbetei aceleia, au 
rugat pe Pilat s  le zdrobeasc  fluierele 
picioarelor i s -i ridice.  

Deut. 21, 23. Ioan 19, 42.  
32. Deci au venit osta ii i au zdrobit 
fluierele celui dintâi i ale celuilalt, care 
era r stignit împreun  cu el.  
33. Dar venind la Iisus, dac  au v zut c  
deja murise, nu I-au zdrobit fluierele.  
34. Ci unul din osta i cu suli a a împuns 
coasta Lui i îndat  a ie it sânge i ap .  

1 Ioan 5, 6.  
35.  i  cel  ce  a  v zut  a  m rturisit  i  

rturia lui e adev rat  ; i acela tie c  
spune adev rul, ca i voi s  crede i.  

Ioan 21, 24.  
36. C ci s-au f cut acestea, ca s  se 
împlineasc  Scriptura : «Nu I se va 
zdrobi nici un os».  

Ie . 12, 46. Num. 9, 12. Ps. 33, 20.  
37. i iar i alt  Scriptur  zice : «Vor 
privi la Acela pe care L-au împuns».  

Ps. 21, 18-19. Zah. 12, 10. Apoc. 1, 7.  
38. Dup  acestea Iosif din Arimateea, 
fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, 
de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca s  
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ridice trupul lui Iisus. i Pilat i-a dat voie. 
Deci a venit i a ridicat trupul Lui.  

Mat. 27, 57. Marc. 15, 42-43, 45. Luc. 23, 50-51.  
39. i a venit i Nicodim, cel care venise 
la El mai înainte noaptea, aducând ca la o 
sut  de litre de amestec de smirn i aloe.  

Ioan 3, 1-2; 7, 50.  
40.  Au  luat  deci  trupul  lui  Iisus  i  l-au  
înf urat în giulgiu cu miresme, precum 
este obiceiul de înmormântare la iudei.  

Marc. 15, 46-47.  
41. Iar în locul unde a fost r stignit era o 
gr din , i în gr din  un mormânt nou, în 
care nu mai fusese nimeni îngropat.  
42. Deci, din pricina vinerii iudeilor, 
acolo L-au pus pe Iisus, pentru c  
mormântul era aproape.  

Ioan 19, 31.  
CAP. 20 
Învierea Domnului. El Se arat  Mariei 
Magdalena, apoi ucenicilor i la opt 
zile, dup  aceea, lui Toma. 
1. Iar în ziua întâia a s pt mânii 
(duminica), Maria Magdalena a venit la 
mormânt dis-de-diminea , fiind înc  
întuneric, i a v zut piatra ridicat  de pe 
mormânt.  

Mat. 28, 1. Marc. 16, 1, 4. Luc. 24, 1.  
2. Deci a alergat i a venit la Simon-Petru 
i la cel lalt ucenic pe care-l iubea Iisus, 
i  le-a  zis  :  Au  luat  pe  Domnul  din  

mormânt i noi nu tim unde L-au pus.  
3. Deci a ie it Petru i cel lalt ucenic i 
veneau la mormânt.  

Luc. 24, 12.  
4. i cei doi alergau împreun , dar 
cel lalt ucenic, alergând înainte, mai 
repede decât Petru, a sosit cel dintâi la 
mormânt.  
5. i, aplecându-se, a v zut giulgiurile 
puse jos, dar n-a intrat.  
6. A sosit i Simon-Petru, urmând dup  
el, i a intrat în mormânt i a v zut 
giulgiurile puse jos,  

Luc. 24, 12.  

7. Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, 
nu era pus  împreun  cu giulgiurile, ci 
înf urat , la o parte, într-un loc.  
8. Atunci a intrat i cel lalt ucenic care 
sosise  întâi  la  mormânt,  i  a  v zut  i  a  
crezut.  
9. C ci înc  nu tiau Scriptura, c  Iisus 
trebuia s  învieze din mor i.  

Ps. 15, 10. Is. 53, 10. Iona 2, 1. Luc. 24, 26, 46. Fapt. 17, 
3.  

10. i s-au dus ucenicii iar i la ai lor.  
11. Iar Maria st tea afar  lâng  mormânt 
plângând. i pe când plângea, s-a aplecat 
spre mormânt.  

Mat. 28, 1, 2-3. Marc. 16, 5.  
12. i a v zut doi îngeri în ve minte albe 
ezând, unul c tre cap i altul c tre 

picioare, unde z cuse trupul lui Iisus.  
Marc. 16, 5. Luc. 24, 4.  

13. i aceia i-au zis : Femeie, de ce 
plângi ? Pe cine cau i ? Ea le-a zis : C  au 
luat pe Domnul meu i nu tiu unde L-au 
pus.  

Mat. 28, 5.  
14. Zicând acestea, ea s-a întors cu fa a i 
a v zut pe Iisus stând, dar nu tia c  este 
Iisus.  

Mat. 28, 9. Marc. 16, 9-10. Luc. 24, 16. Ioan 21, 4.  
15. Zis-a ei Iisus : Femeie, de ce plângi ? 
Pe cine cau i ? Ea, crezând c  este 
gr dinarul, I-a zis : Doamne, dac  Tu L-
ai luat, spune-mi unde L-ai pus i eu Îl 
voi ridica.  
16. Iisus i-a zis : Maria ! Întorcându-se, 
aceea I-a zis evreie te : Rabuni ! (adic , 
Înv torule)  
17. Iisus i-a zis : Nu te atinge de Mine, 

ci înc  nu M-am suit la Tat l Meu. 
Mergi la fra ii Mei i le spune : M  sui la 
Tat l Meu i Tat l vostru i la 
Dumnezeul Meu i Dumnezeul vostru.  

Ps. 21, 24; 67, 27. Mat. 28, 10. Rom. 8, 29. Evr. 2, 11.  
18. i a venit Maria Magdalena vestind 
ucenicilor c  a v zut pe Domnul i 
acestea i-a spus ei.  

Marc. 16, 10. Luc. 24, 20, 22.  
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19. i fiind sear , în ziua aceea, întâia a 
pt mânii (duminica), i u ile fiind 

încuiate, unde erau aduna i ucenicii de 
frica  iudeilor,  a  venit  Iisus  i  a  stat  în  
mijloc i le-a zis : Pace vou  !  
Marc. 16, 14. Luc. 24, 36. Fapt. 13, 30-31. 1 Cor. 15, 5-7.  

20. i zicând acestea, le-a ar tat mâinile 
i coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, 

zând pe Domnul.  
Cânt. 3, 4. Luc. 24, 39. Ioan 16, 22.  

21. i Iisus le-a zis iar i : Pace vou  ! 
Precum M-a trimis pe Mine Tat l, v  
trimit i Eu pe voi.  

Ioan 17, 18.  
22. i zicând acestea, a suflat asupra lor 
i le-a zis : Lua i Duh Sfânt ;  

23. C rora ve i ierta p catele, le vor fi 
iertate i c rora le ve i ine, vor fi inute.  

Mat. 16, 19; 18, 18.  
24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, 
cel numit Geam nul, nu era cu ei când a 
venit Iisus.  
25. Deci au zis lui ceilal i ucenici : Am 

zut pe Domnul ! Dar el le-a zis : Dac  
nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul 
cuielor, i dac  nu voi pune degetul meu 
în semnul cuielor, i dac  nu voi pune 
mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.  

Ioan 19, 34.  
26.  i  dup  opt  zile,  ucenicii  Lui  erau  
iar i în untru, i Toma, împreun  cu ei. 

i a venit Iisus, u ile fiind încuiate, i a 
stat în mijloc i a zis : Pace vou  !  
27. Apoi a zis lui Toma : Adu degetul t u 
încoace i vezi mâinile Mele i adu mâna 
ta  i  o  pune  în  coasta  Mea  i  nu  fi  
necredincios ci credincios.  

Is. 42, 3. Luc. 24, 39.  
28. A r spuns Toma i I-a zis : Domnul 
meu i Dumnezeul meu !  

Ps. 117, 28.  
29. Iisus I-a zis : Pentru c  M-ai v zut ai 
crezut. Ferici i cei ce n-au v zut i au 
crezut !  

1 Petr. 1, 8. 2 Cor. 5, 7.  

30. Deci i alte multe minuni a f cut Iisus 
înaintea ucenicilor S i, care nu sunt 
scrise în cartea aceasta.  

Ioan 21, 25.  
31. Iar acestea s-au scris, ca s  crede i c  
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, 
i, crezând, s  ave i via  în numele Lui.  

Ioan 3, 15. 1 Ioan 5, 13. Rom. 15, 4.  
CAP. 21 
Domnul Se arat  ucenicilor la Marea 
Tiberiadei. Iertarea lui Petru i 
repunerea lui între apostoli. 
1. Dup  acestea, Iisus S-a ar tat iar i 
ucenicilor la Marea Tiberiadei, i S-a 
ar tat a a :  

Mat. 26, 32; 28, 7. Marc. 14, 28; 16, 7. Luc. 6, 7. Fapt. 1, 
3; 10, 30-41. 1 Cor. 15, 5.  

2. Erau împreun  Simon-Petru i Toma, 
cel numit Geam nul, i Natanael, cel din 
Cana Galileii, i fiii lui Zevedeu i al i 
doi din ucenicii Lui.  
3. Simon-Petru le-a zis : M  duc s  
pescuiesc. i i-au zis ei : Mergem i noi 
cu tine. i au ie it i s-au suit în corabie, 
i în noaptea aceea n-au prins nimic.  

Ps. 126, 2.  
4. Iar f cându-se diminea , Iisus a stat la 

rm ; dar ucenicii n-au tiut c  este Iisus.  
Luc. 24, 16. Ioan 20, 41.  

5. Deci le-a zis Iisus : Fiilor, nu cumva 
ave i ceva de mâncare ? Ei I-au r spuns : 
Nu.  

Luc. 24, 41.  
6.  Iar  El  le-a  zis  :  Arunca i  mreaja  în  
partea dreapt  a cor biei i ve i afla. Deci 
au aruncat-o i nu mai puteau s-o trag  de 
mul imea pe tilor.  

Luc. 5, 4.  
7.  i  a  zis  lui  Petru  ucenicul  acela  pe  
care-l  iubea  Iisus  :  Domnul  este  !  Deci  
Simon-Petru, auzind c  este Domnul, i-a 
încins haina, c ci era dezbr cat, i s-a 
aruncat în ap .  
8. i ceilal i ucenici au venit cu corabia, 

ci nu erau departe de rm, ci la dou  
sute de co i, tr gând mreaja cu pe ti.  
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9. Deci, când au ie it la rm, au v zut jar 
pus jos i pe te pus deasupra, i pâine.  
10. Iisus le-a zis : Aduce i din pe tele pe 
care l-a i prins acum.  
11.  Simon-Petru  s-a  suit  în  corabie  i  a  
tras mreaja la rm, plin  de pe ti mari : o 
sut  cincizeci i trei, i, de i erau atâ ia, 
nu s-a rupt mreaja.  
12.  Iisus  le-a  zis  :  Veni i  de  prânzi i.  i  
nici unul din ucenici nu îndr znea s -L 
întrebe : Cine e ti Tu ?, tiind c  este 
Domnul.  

Fapt. 10, 41.  
13.  Deci  a  venit  Iisus  i  a  luat  pâinea  i  
le-a dat lor, i de asemenea i pe tele.  

Fapt. 10, 41.  
14. Aceasta este, acum, a treia oar  când 
Iisus S-a ar tat ucenicilor, dup  ce S-a 
sculat din mor i.  

Ioan 20, 19-26.  
15. Deci dup  ce au prânzit, a zis Iisus lui 
Simon-Petru : Simone, fiul lui Iona, M  
iube ti tu mai mult decât ace tia ? El I-a 

spuns  :  Da,  Doamne,  Tu  tii  c  Te  
iubesc. Zis-a lui : Pa te mielu eii Mei.  
16.  Iisus  i-a  zis  iar i,  a  doua  oar  :  
Simone, fiul lui Iona, M  iube ti ? El I-a 
zis : Da, Doamne, Tu tii c  Te iubesc. 
Zis-a Iisus lui : P store te oile Mele.  

2 Reg. 7, 20. Fapt. 20, 28. 1 Petr. 5, 2.  
17. Iisus i-a zis a treia oar  : Simone, fiul 
lui Iona, M  iube ti ? Petru s-a întristat, 

 i-a zis a treia oar  : M  iube ti ? i I-a 
zis : Doamne, Tu tii toate. Tu tii c  Te 
iubesc. Iisus i-a zis : Pa te oile Mele.  
18. Adev rat, adev rat zic ie : Dac  erai 
mai tân r, te încingeai singur i umblai 

unde voiai ; dar când vei îmb trâni, vei 
întinde mâinile tale i altul te va încinge 
i te va duce unde nu voie ti.  

2 Petr. 1, 14.  
19. Iar aceasta a zis-o, însemnând cu ce 
fel de moarte va preasl vi pe Dumnezeu. 

i spunând aceasta, i-a zis : Urmeaz  
Mie.  

2 Petr. 1, 14.  
20. Dar întorcându-se, Petru a v zut 
venind dup  el pe ucenicul pe care-l 
iubea Iisus, acela care la Cin  s-a rezemat 
de  pieptul  Lui  i  I-a  zis  :  Doamne,  cine  
este cel ce Te va vinde ?  

Ioan 13, 23.  
21. Pe acesta deci, v zându-l, Petru a zis 
lui Iisus : Doamne, dar cu acesta ce se va 
întâmpla ?  
22. Zis-a Iisus lui : Dac  voiesc ca acesta 

 r mân  pân  voi veni, ce ai tu ? Tu 
urmeaz  Mie.  
23. De aceea a ie it cuvântul acesta între 
fra i, c  ucenicul acela nu va muri ; dar 
Iisus nu i-a spus c  nu va muri ci : dac  
voiesc ca acesta s  r mân  pân  voi veni, 
ce ai tu ?  
24. Acesta este ucenicul care m rturise te 
despre acestea i care a scris acestea, i 
tim c  m rturia lui e adev rat .  

Ioan 19, 35.  
25. Dar sunt i alte multe lucruri pe care 
le-a f cut Iisus i care, dac  s-ar fi scris 
cu de-am nuntul, cred c  lumea aceasta 
n-ar cuprinde c ile ce s-ar fi scris. 
Amin.  

Ioan 20, 30

.  
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FAPTELE SFIN ILOR APOSTOLI 
 
CAP. 1 
Cuvânt încep tor. În area lui Iisus la 
cer. Alegerea lui Matia în locul lui Iuda 
Iscarioteanul. 
1.  Cuvântul  cel  dintâi  l-am  f cut  o,  
Teofile, despre toate cele ce a început 
Iisus a face i a înv a,  

Luc. 1, 3.  
2. Pân  în ziua în care S-a în at la cer, 
poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe 
care i-a ales,  

Mat. 18, 19. Marc. 16, 15. Luc. 9, 51. Ioan 20, 21.  
3. C rora S-a i înf at pe Sine viu dup  
patima Sa prin multe semne doveditoare, 
ar tându-li-Se timp de patruzeci de zile i 
vorbind cele despre împ ia lui 
Dumnezeu.  

Mat. 28, 7. Marc. 16, 12-14. Ioan 21, 3, 14.  
4. i cu ei petrecând, le-a poruncit s  nu 
se dep rteze de Ierusalim, ci s  a tepte 

duin a Tat lui, pe care (a zis El) a i 
auzit-o de la Mine :  

Luc. 24, 49. Ioan 14, 16, 26.  
5. C  Ioan a botezat cu ap , iar voi ve i fi 
boteza i cu Duhul Sfânt, nu mult dup  
aceste zile.  
Mat. 3, 11. Marc. 1, 8. Luc. 3, 16. Ioan 1, 26, 33. Fapt. 11, 

16; 19, 4.  
6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând 
: Doamne, oare, în acest timp vei a eza 
Tu, la loc, împ ia lui Israel ?  

Dan. 7, 18, 27. Am. 9, 11. Luc. 19, 11; 24, 21.  
7. El a zis c tre ei : Nu este al vostru a ti 
anii sau vremile pe care Tat l le-a pus în 
st pânirea Sa,  

Dan. 12, 9. Mat. 24, 36. 1 Tes. 5, 1.  
8. Ci ve i lua putere, venind Duhul Sfânt 
peste voi, i Îmi ve i fi Mie martori în 
Ierusalim i în toat  Iudeea i în Samaria 
i pân  la marginea p mântului.  

Luc. 24, 6, 48-49. Ioan 15, 27. Fapt. 2, 32. Rom. 10, 18.  

9. i acestea zicând, pe când ei priveau, 
S-a  în at  i  un  nor  L-a  luat  de  la  ochii  
lor.  

Ps. 46, 4. Marc. 16, 19. Luc. 24, 51.  
10. i privind ei, pe când El mergea la 
cer, iat  doi b rba i au stat lâng  ei, 
îmbr ca i în haine albe,  

Luc. 24, 4, 51.  
11. Care au i zis : B rba i galileieni, de 
ce sta i privind la cer ? Acest Iisus care 
S-a în at de la voi la cer, astfel va i 
veni, precum L-a i v zut mergând la cer.  
Dan. 7, 13. Mat. 25, 31; 26, 64. Marc. 13, 26. Luc. 21, 27. 

1 Tes. 1, 10. Evr. 9, 28. Apoc. 1, 7.  
12. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de 
la muntele ce se cheam  al M slinilor, 
care este aproape de Ierusalim, cale de o 
sâmb .  

Zah. 14, 4.  
13.  i  când  au  intrat,  s-au  suit  în  
înc perea de sus, unde se adunau de 
obicei : Petru i Ioan i Iacov i Andrei, 
Filip i Toma, Bartolomeu i Matei, 
Iacov  al  lui  Alfeu  i  Simon  Zelotul  i  
Iuda al lui Iacov.  

Mat. 10, 2.  
14. To i ace tia, într-un cuget, st ruiau în 
rug ciune împreun  cu femeile i cu 
Maria, mama lui Iisus i cu fra ii Lui.  

Fapt. 2, 1.  
15. i în zilele acelea, sculându-se Petru 
în mijlocul fra ilor (iar num rul lor era ca 
la o sut  dou zeci), a zis :  
16. B rba i fra i, trebuia s  se 
împlineasc  Scriptura aceasta pe care 
Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-
o dinainte despre Iuda, care s-a f cut 

uz  celor ce L-au prins pe Iisus.  
2 Reg. 23, 2. Ps. 40, 9; 54, 14-15. Mat. 26, 47. Ioan 13, 

18; 18, 3.  
17. C ci era num rat cu noi i luase 
sor ul acestei slujiri.  

Luc. 6, 16.  
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18. Deci acesta a dobândit o arin  din 
plata nedrept ii i, c zând cu capul 
înainte, a cr pat pe la mijloc i i s-au 

rsat toate m runtaiele.  
Mat. 27, 5.  

19. i s-a f cut cunoscut  aceasta tuturor 
celor ce locuiesc în Ierusalim, încât arina 
aceasta s-a numit în limba lor 
Hacheldamah, adic arina Sângelui.  

Mat. 27, 8, 9.  
20. C ci este scris în Cartea Psalmilor : 
«Fac -se casa lui pustie i s  nu aib  cine 

 locuiasc  în ea ! i slujirea lui s-o ia 
altul».  

Ps. 68, 29; 108, 7.  
21. Deci trebuie ca unul din ace ti 

rba i, care s-au adunat cu noi în timpul 
cât a petrecut între noi Domnul Iisus,  

Ioan 15, 27.  
22. Începând de la botezul lui Ioan, pân  
în ziua în care S-a în at de la noi, s  fie 
împreun  cu noi martor al învierii Lui.  
23. i au pus înainte pe doi : pe Iosif, 
numit Barsaba, zis i Iustus, i pe Matia.  
24. i, rugându-se, au zis : Tu, Doamne, 
Care cuno ti inimile tuturor, arat  pe care 
din ace tia doi l-ai ales,  

1 Paral. 29, 17.  
25. Ca s  ia locul acestei slujiri i al 
apostoliei din care Iuda a c zut, ca s  
mearg  în locul lui.  
26. i au tras la sor i, i sor ul a c zut pe 
Matia, i s-a socotit împreun  cu cei 
unsprezece apostoli.  

1 Reg. 10, 21.  
CAP. 2 
Pogorârea Duhului Sfânt. Cuvântarea 
lui Petru. 
1. i când a sosit ziua Cincizecimii, erau 
to i împreun  în acela i loc.  

Lev 23, 16. Deut. 16, 9. Fapt. 1, 14.  
2. i din cer, f  de veste, s-a f cut un 
vuiet, ca de suflare de vânt ce vine 
repede, i a umplut toat  casa unde 
edeau ei.  

3 Reg. 19, 1. Cânt. 4, 16. Mat. 3, 11. Fapt. 1, 5; 4, 31; 11, 
15; 19, 6.  

3. i li s-au ar tat, împ ite, limbi ca de 
foc i au ezut pe fiecare dintre ei.  

Luc. 3, 16.  
4. i s-au umplut to i de Duhul Sfânt i 
au început s  vorbeasc  în alte limbi, 
precum le d dea lor Duhul a gr i.  
Marc. 1, 8; 13, 11; 16, 17. Fapt. 1, 5; 10, 45-48. 1 Cor. 12, 

10, 28.  
5. i erau în Ierusalim locuitori iudei, 

rba i cucernici, din toate neamurile 
care sunt sub cer.  
6. i iscându-se vuietul acela, s-a adunat 
mul imea i s-a tulburat, c ci fiecare îi 
auzea pe ei vorbind în limba sa.  
7. i erau uimi i to i i se minunau zicând 
: Iat , nu sunt ace tia care vorbesc to i 
galileieni ?  

Is. 44, 3. Ioil 3, 1. Zah. 12, 10. Marc. 14, 70. Ioan 7, 39. 
Fapt. 11, 28; 16, 9; 21, 9.  

8. i cum auzim noi fiecare limba 
noastr , în care ne-am n scut ?  
9.  Par i  i  mezi  i  elami i  i  cei  ce  
locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea i în 
Capadocia, în Pont i în Asia,  

Is. 21, 2.  
10. În Frigia i în Pamfilia, în Egipt i în 

ile Libiei cea de lâng  Cirene, i 
romani în treac t, iudei i prozeli i,  
11.  Cretani  i  arabi,  îi  auzim  pe  ei  
vorbind în limbile noastre despre faptele 
minunate ale lui Dumnezeu !  
12. i to i erau uimi i i nu se dumireau, 
zicând unul c tre altul : Ce va s  fie 
aceasta ?  
13. Iar al ii batjocorindu-i, ziceau c  sunt 
plini de must.  
14. i stând Petru cu cei unsprezece, a 
ridicat glasul i le-a vorbit : B rba i iudei, 
i to i care locui i în Ierusalim, aceasta s  

 fie cunoscut i lua i în urechi 
cuvintele mele ;  
15. C  ace tia nu sunt be i, cum vi se 
pare vou , c ci este al treilea ceas din zi ;  
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16. Ci aceasta este ce s-a spus prin 
proorocul Ioil :  
17. «Iar în zilele din urm , zice Domnul, 
voi turna din Duhul Meu peste tot trupul 
i fiii vo tri i fiicele voastre vor prooroci 
i cei mai tineri ai vo tri vor vedea 

vedenii i b trânii vo tri vise vor visa.  
Is. 44, 3. Iez. 36, 26; 37, 5. Ioil 3, 1. Zah. 12, 10. Ioan 7, 

39. Fapt. 11, 28; 16, 9; 21, 9.  
18. Înc i peste slugile Mele i peste 
slujnicele Mele voi turna în acele zile, din 
Duhul Meu i vor prooroci.  
19. i minuni voi face sus în cer i jos pe 

mânt semne : sânge, foc i fumegare de 
fum.  
20.  Soarele  se  va  schimba în  întuneric  i  
luna în sânge, înainte de a veni ziua 
Domnului, cea mare i str lucit .  

Ioil 3, 4.  
21. i tot cel ce va chema numele 
Domnului se va mântui».  

Ioil 3, 5. Rom. 10, 13.  
22. B rba i israeli i, asculta i cuvintele 
acestea : Pe Iisus Nazarineanul, b rbat 
adeverit între voi de Dumnezeu, prin 
puteri, prin minuni i prin semne pe care 
le-a f cut prin El Dumnezeu în mijlocul 
vostru, precum i voi ti i,  

Ioil 3, 2. Fapt. 5, 28.  
23. Pe Acesta, fiind dat, dup  sfatul cel 
rânduit i dup tiin a cea dinainte a lui 
Dumnezeu, voi L-a i luat i, pironindu-L, 
prin mâinile celor f  de lege, L-a i 
omorât,  
24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, 
dezlegând durerile mor ii, întrucât nu era 
cu putin  ca El s  fie inut de ea.  

Ioan 10, 18. Fapt. 3, 15; 4, 10; 10, 40. Evr. 13, 20.  
25.  C ci  David  zice  despre  El  :  
«Totdeauna am v zut pe Domnul înaintea 
mea, c ci El este de-a dreapta mea, ca s  
nu m  clatin.  

Ps. 15, 8-11; 108, 31.  
26. De aceea s-a bucurat inima mea i s-a 
veselit limba mea ; chiar i trupul meu se 
va odihni întru n dejde.  

Ps. 15, 8-11; 108, 31.  
27. C ci nu vei l sa sufletul meu în iad, 
nici nu vei da pe cel sfânt al T u s  vad  
stric ciune.  

Ps. 15, 8-11; 108, 31.  
28. F cutu-mi-ai cunoscute c ile vie ii ; 
cu înf area Ta m  vei umple de 
bucurie».  

Ps. 15, 8-11; 108, 31.  
29. B rba i fra i, cuvine-se a vorbi cu 
îndr znire c tre voi despre str mo ul 
David,  c  a  murit  i  s-a  îngropat,  iar  
mormântul lui este la noi, pân  în ziua 
aceasta.  

3 Reg. 2, 10. Fapt. 13, 36.  
30.  Deci  el,  fiind  prooroc  i  tiind  c  
Dumnezeu i S-a jurat cu jur mânt s  

eze pe tronu-i din rodul coapselor lui,  
2 Reg. 7, 12, 19; 23, 2. Ps. 88, 3-4; 131, 11. Luc. 1, 69.  

31. Mai înainte v zând, a vorbit despre 
învierea lui Hristos : c  n-a fost l sat în 
iad sufletul Lui i nici trupul Lui n-a 

zut putreziciunea.  
Ps. 15, 10. Fapt. 13, 35, 37.  

32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, 
ruia noi to i suntem martori.  

Ioan 15, 27. Fapt. 1, 8; 3, 15; 4, 33.  
33. Deci, în ându-Se prin dreapta lui 
Dumnezeu i primind de la Tat l 

duin a Duhului Sfânt, L-a rev rsat pe 
Acesta, cum vede i i auzi i voi.  

Ioan 14, 16.  
34. C ci David nu s-a suit la ceruri, dar el 
a  zis  :  «Zis-a  Domnul  Domnului  meu  :  

ezi de-a dreapta Mea,  
Ps. 109, 1. Mat. 22, 4.  

35. Pân  ce voi pune pe vr jma ii T i 
ternut picioarelor Tale».  

36. Cu siguran  s tie deci toat  casa lui 
Israel c  Dumnezeu, pe Acest Iisus pe 
Care voi L-a i r stignit, L-a f cut Domn 
i Hristos.  

Mat. 28, 18. Ioan 5, 31; 16, 30.  
37. Ei auzind acestea, au fost p trun i la 
inim i au zis c tre Petru i ceilal i 
apostoli : B rba i fra i, ce s  facem ?  

Luc. 3, 10. Ioan 16, 30.  
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38. Iar Petru a zis c tre ei : Poc i-v i 
 se boteze fiecare dintre voi în numele 

lui Iisus Hristos, spre iertarea p catelor 
voastre, i ve i primi darul Duhului Sfânt.  

Mat. 3, 2; 28, 19. Marc. 16, 16. Ioan 3, 5.  
39. C ci vou  este dat  f duin a i 
copiilor vo tri i tuturor celor de departe, 
pe oricâ i îi va chema Domnul 
Dumnezeul nostru.  

Deut. 29, 15. Ier. 31, 34. Fapt. 3, 25. Ef. 2, 3.  
40. i cu alte mai multe vorbe m rturisea 
i-i îndemna, zicând : Mântui i-v  de 

acest neam viclean.  
41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au 
botezat i în ziua aceea s-au ad ugat ca la 
trei mii de suflete.  
42. i st ruiau în înv tura apostolilor i 
în împ rt ire, în frângerea pâinii i în 
rug ciuni.  
43. i tot sufletul era cuprins de team , 

ci multe minuni i semne se f ceau în 
Ierusalim prin apostoli, i mare fric  îi 
st pânea pe to i.  

Fapt. 5, 12.  
44. Iar to i cei ce credeau erau laolalt i 
aveau toate de ob te.  

Fapt. 4, 32.  
45. i î i vindeau bunurile i averile i le 
împ eau tuturor, dup  cum avea nevoie 
fiecare.  

Mat. 19, 21. Luc. 18, 22. Fapt. 4, 34.  
46. i în fiecare zi, st ruiau într-un cuget 
în templu i, frângând pâinea în cas , 
luau împreun  hrana întru bucurie i întru 
cur ia inimii.  

Luc. 24, 29-30, 53. Fapt. 4, 32; 20, 7, 11.  
47. L udând pe Dumnezeu i având har 
la tot poporul. Iar Domnul ad uga zilnic 
Bisericii pe cei ce se mântuiau.  

Tob. 13, 11. Fapt. 5, 13-14; 6, 7; 11, 21.  
CAP. 3 
Petru vindec  un olog i 
propov duie te mul imii Evanghelia. 
1.  Iar  Petru  i  Ioan  se  suiau  la  templu  
pentru rug ciunea din ceasul al nou lea.  

3 Reg. 18, 29.  

2. i era un b rbat olog din pântecele 
mamei sale, pe care-l aduceau i-l puneau 
în fiecare zi la poarta templului, zis  
Poarta Frumoas , ca s  cear  milostenie 
de la cei ce intrau în templu,  
3. Care, v zând c  Petru i Ioan vor s  
intre în templu, le-a cerut milostenie.  
4. Iar Petru, c utând spre el, împreun  cu 
Ioan, a zis : Prive te noi ;  
5. Iar el se uita la ei cu luare-aminte, 

teptând s  primeasc  ceva de la ei.  
6.  Iar  Petru  a  zis  :  Argint  i  aur  nu  am ;  
dar ce am, aceea î i dau. În numele lui 
Iisus Hristos Nazarineanul, scoal -te i 
umbl  !  

Fapt. 4, 10; 9, 34.  
7. i apucându-l de mâna dreapt , l-a 
ridicat i îndat  gleznele i t lpile 
picioarelor lui s-au înt rit.  

Fapt. 14, 8-10.  
8. i s rind, a stat în picioare i umbla, i 
a intrat cu ei în templu, umblând i s rind 
i l udând pe Dumnezeu.  

Is. 35, 6.  
9. i tot poporul l-a v zut umblând i 

udând pe Dumnezeu.  
10. i îl cuno teau c  el era cel care edea 
pentru milostenie, la Poarta Frumoas  a 
templului, i s-au umplut de uimire i de 
mirare pentru ceea ce i s-a întâmplat.  
11. i inându-se el de Petru i de Ioan, 
tot  poporul,  uimit,  alerga  la  ei,  în  
pridvorul numit al lui Solomon.  

3 Reg. 6, 3. Fapt. 5, 12. Ioan 10, 23.  
12. Iar Petru, v zând aceasta, a r spuns 

tre popor : B rba i israeli i, de ce v  
mira i  de  acest  lucru,  sau  de  ce  sta i  cu  
ochii a inti i la noi, ca i cum cu a noastr  
putere sau cucernicie l-am fi f cut pe 
acesta s  umble ?  
13. Dumnezeul lui Avraam i al lui Isaac 
i al lui Iacov, Dumnezeul p rin ilor 

no tri a sl vit pe Fiul S u Iisus, pe Care 
voi L-a i predat i L-a i t duit în fa a 
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lui Pilat, care g sise cu cale s -L 
elibereze.  

Ioan 8, 54; 19, 4. Fapt. 5, 31. Filip. 2, 9.  
14. Dar voi v-a i lep dat de Cel sfânt i 
drept i a i cerut s  v  d ruiasc  un b rbat 
uciga .  

Mat. 27, 20. Marc. 15, 11. Luc. 23, 18. Ioan 18, 40.  
15. Iar pe Încep torul vie ii L-a i omorât, 
pe Care îns  Dumnezeu L-a înviat din 
mor i i ai C rui martori suntem noi.  

Fapt. 2, 24, 32; 5, 32; 13, 30; 17, 31.  
16. i prin credin a în numele Lui, pe 
acesta pe care îl vede i i îl cunoa te i, l-a 
înt rit numele lui Iisus i credin a cea 
întru El i-a dat lui întregirea aceasta a 
trupului, înaintea voastr , a tuturor.  
17. i acum, fra ilor, tiu c  din ne tiin  

i f cut r u ca i mai-marii vo tri.  
Luc. 23, 34. Ioan 16, 3; 18, 40. Fapt. 13, 27. 1 Cor. 2, 8.  

18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele 
ce vestise dinainte prin gura tuturor 
proorocilor, c  Hristosul S u va p timi.  

Luc. 24, 27, 44. Fapt. 26, 22.  
19. Deci poc i-v i v  întoarce i, ca s  
se tearg  p catele voastre,  
20. Ca s  vin  de la fa a Domnului 
vremuri de u urare i ca s  v  trimit  pe 
Cel mai dinainte vestit vou , pe Iisus 
Hristos,  

Is. 49, 10. Dan. 7, 22. Ioan 14, 13.  
21. Pe Care trebuie s -L primeasc  Cerul 
pân  la vremile stabilirii din nou a tuturor 
celor despre care a vorbit Dumnezeu prin 
gura sfin ilor S i prooroci din veac.  

Os. 2, 23; 3, 5. Ioan 10, 16.  
22. Moise a zis c tre p rin i : «Domnul 
Dumnezeu va ridica vou  dintre fra ii 
vo tri Prooroc ca mine. Pe El s -L 
asculta i în toate câte v  va spune.  

Mat. 17, 5. Fapt. 7, 37.  
23. i tot sufletul care nu va asculta de 
Proorocul Acela, va fi nimicit din popor».  

Deut. 18, 15, 18-19. Mat. 17, 5. Luc. 9, 35. Fapt. 7, 37.  
24. Iar to i proorocii de la Samuel i cei 
câ i  le-au  urmat  au  vorbit  i  au  vestit  
zilele acestea.  

25. Voi sunte i fiii proorocilor i ai 
leg mântului pe care l-a încheiat 
Dumnezeu cu p rin ii no tri, gr ind c tre 
Avraam : « i întru semin ia ta se vor 
binecuvânta toate neamurile p mântului».  

Fac. 12, 3; 22, 18. Fapt. 2, 39. Rom. 3, 2; 9, 4; 15, 8. Gal. 
3, 8.  

26. Dumnezeu, înviind pe Fiul S u, L-a 
trimis întâi la voi, s  v  binecuvânteze, ca 
fiecare s  se întoarc  de la r ut ile sale.  

Mat. 10, 6. Fapt. 13, 46.  
CAP. 4 
Petru i Ioan închi i i adu i s  dea 
socoteal  în fa a sinedriului. 
Rug ciunea credincio ilor. Via a de 
ob te. 
1. Dar pe când vorbeau ei c tre popor, au 
venit peste ei preo ii, c petenia g rzii 
templului i saducheii,  

Os. 6, 9.  
2. Mâniindu-se c  ei înva  poporul i 
vestesc întru Iisus învierea din mor i.  

Fapt. 5, 33; 23, 6. 1 Cor. 1, 23.  
3. i punând mâna pe ei, i-au pus sub 
paz , pân  a doua zi, c ci acum era sear .  

Mat. 24, 9.  
4. Totu i mul i din cei ce auziser  
cuvântul au crezut i num rul b rba ilor 
credincio i s-a f cut ca la cinci mii.  
5. i a doua zi s-au adunat c peteniile lor 
i b trânii i c rturarii din Ierusalim,  

6. i Anna arhiereul i Caiafa i Ioan i 
Alexandru i câ i erau din neamul 
arhieresc,  

Luc. 3, 2.  
7. i punându-i în mijloc, îi întrebau : Cu 
ce putere sau în al cui nume a i f cut voi 
aceasta ?  
8. Atunci Petru, plin fiind de Duhul 
Sfânt, le-a vorbit : C petenii ale 
poporului i b trâni ai lui Israel,  

Mat. 12, 12.  
9. Fiindc  noi suntem ast zi cerceta i 
pentru facere de bine unui om bolnav, 
prin cine a fost el vindecat,  
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10. Cunoscut s  v  fie vou  tuturor, i la 
tot poporul Israel, c  în numele lui Iisus 
Hristos Nazarineanul, pe Care voi L-a i 

stignit, dar pe Care Dumnezeu L-a 
înviat din mor i, întru Acela st  acesta 

tos înaintea voastr  !  
Fapt. 2, 24; 3, 6; 17, 31.  

11. Acesta este piatra cea neluat  în 
seam  de c tre voi, zidarii, care a ajuns în 
capul unghiului ;  
Ps. 117, 22; 118, 22. Is. 28, 16. Mat. 21, 42. Marc. 12, 10. 

Luc. 20, 17. 1 Petr. 2, 6. Rom. 9, 33.  
12. i întru nimeni altul nu este 
mântuirea, c ci nu este sub cer nici un alt 
nume, dat între oameni, în care trebuie s  
ne mântuim noi.  
Ioan 15, 5. Fapt. 5, 31; 10, 43. Col. 1, 14, 20. 1 Tes. 5, 9. 1 

Tim. 2, 5.  
13. i v zând ei îndr zneala lui Petru i a 
lui Ioan i tiind c  sunt oameni f  carte 
i  simpli,  se  mirau,  i  îi  cuno teau  c  

fuseser  împreun  cu Iisus ;  
14. i v zând pe omul cel t duit, stând 
cu ei, n-aveau nimic de zis împotriv ,  

Dan. 6, 6.  
15. Dar poruncindu-le s  ias  afar  din 
sinedriu, vorbeau între ei,  
16. Zicând : ce vom face acestor oameni 
? C ci este învederat tuturor celor ce 
locuiesc în Ierusalim c  prin ei s-a f cut o 
minune cunoscut i nu putem s  

duim.  
Ioan 11, 47. Fapt. 5, 16.  

17. Dar ca aceasta s  nu se r spândeasc  
mai mult în popor, s  le poruncim cu 
amenin are s  nu mai vorbeasc , în 
numele acesta, nici unui om.  
18. i chemându-i, le-au poruncit ca 
nicidecum s  nu mai gr iasc , nici s  mai 
înve e în numele lui Iisus.  

Fapt. 5, 28, 40.  
19. Iar Petru i Ioan, r spunzând, au zis 

tre ei : Judeca i dac  este drept înaintea 
lui Dumnezeu s  ascult m de voi mai 
mult decât de Dumnezeu.  

Dan. 3, 18. Fapt. 5, 29.  

20. C ci noi nu putem s  nu vorbim cele 
ce am v zut i am auzit.  
21. Dar ei, amenin ându-i din nou, le-au 
dat drumul, neg sind nici un chip cum s -
i pedepseasc , din cauza poporului, 
fiindc  to i sl veau pe Dumnezeu, pentru 
ceea ce se f cuse.  
22. C ci omul cu care se f cuse aceast  
minune a vindec rii avea mai mult ca 
patruzeci de ani.  
23. Fiind slobozi i, au venit la ai lor i le-
au spus câte le-au vorbit lor arhiereii i 

trânii.  
24. Iar ei, auzind, într-un cuget au ridicat 
glasul  c tre  Dumnezeu  i  au  zis  :  
St pâne, Dumnezeule, Tu, Care ai f cut 
cerul i p mântul i marea i toate cele ce 
sunt în ele,  

Neem. 9, 6. Is. 37, 16.  
25. Care prin Duhul Sfânt i prin gura 

rintelui nostru David, slujitorul T u, ai 
zis : Pentru ce s-au înt râtat neamurile i 
popoarele au cugetat cele de arte ?  

Ps. 2, 1.  
26. Ridicatu-s-au regii p mântului i 

peteniile s-au adunat laolalt  împotriva 
Domnului i împotriva Unsului Lui,  

Luc. 22, 66.  
27. C ci asupra Sfântului T u Fiu Iisus, 
pe care Tu L-ai uns, s-au adunat laolalt , 
cu adev rat, în cetatea aceasta, i Irod i 
Pontius Pilat cu p gânii i cu popoarele 
lui Israel,  

Is. 61, 1. Mat. 26, 3-4. Luc. 1, 35; 4, 18; 22, 2. Ioan 10, 
36.  

28. Ca s  fac  toate câte mâna Ta i sfatul 
u mai dinainte au rânduit s  fie.  

Is. 10, 7. Mat. 26, 24. Luc. 22, 21.  
29. i acum, Doamne, caut  spre 
amenin rile lor i d  robilor T i s  
gr iasc  cuvântul T u cu toat  
îndr zneala,  

Fapt. 13, 46.  
30. Întinzând dreapta Ta spre vindecare i 

vâr ind semne i minuni, prin numele 
Sfântului T u Fiu Iisus.  
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31. i pe când se rugau astfel, s-a 
cutremurat locul în care erau aduna i, i 
s-au umplut to i de Duhul Sfânt i gr iau 
cu îndr zneal  cuvântul lui Dumnezeu.  

Fapt. 2, 2; 16, 26.  
32. Iar inima i sufletul mul imii celor ce 
au crezut erau una i nici unul nu zicea c  
este al s u ceva din averea sa, ci toate le 
erau de ob te.  

2 Paral. 30, 12. Fapt. 2, 44.  
33. i cu mare putere apostolii 

rturiseau despre învierea Domnului 
Iisus Hristos i mare har era peste ei to i.  

Fapt. 2, 32.  
34. i nimeni nu era între ei lipsit, fiindc  
to i câ i aveau arini sau case le vindeau 
i aduceau pre ul celor vândute,  

Luc. 12, 33-35. Fapt. 2, 45.  
35. i-l puneau la picioarele apostolilor. 

i se împ ea fiec ruia dup  cum avea 
cineva trebuin .  
36. Iar Iosif, cel numit de apostoli 
Barnaba (care se tâlcuie te fiul 
mângâierii), un levit, n scut în Cipru,  

Fapt. 9, 27.  
37. Având arin i vânzând-o, a adus 
banii i i-a pus la picioarele apostolilor.  
CAP. 5 
Anania i Safira. Apostolii sunt închi i, 
dar un înger le d  drumul. Sfatul lui 
Gamaliel. 
1. Iar un om, anume Anania, cu Safira, 
femeia lui, i-a vândut arina.  
2. i a dosit din pre , tiind i femeia lui, 
i aducând o parte, a pus-o la picioarele 

apostolilor.  
3. Iar Petru a zis : Anania, de ce a umplut 
satana inima ta, ca s  min i tu Duhului 
Sfânt i s  dose ti din pre ul arinei ?  

Num. 30, 3. Eccl. 5, 3.  
4. Oare, p strând-o, nu- i r mânea ie, i 
vândut  nu era în st pânirea ta ? Pentru 
ce ai pus în inima ta lucrul acesta ? N-ai 
min it oamenilor, ci lui Dumnezeu.  

Pild. 20, 25.  

5. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a 
zut i a murit. i fric  mare i-a cuprins 

pe to i care au auzit.  
Ps. 118, 120.  

6. i sculându-se cei mai tineri, l-au 
înf urat i, sco ându-l afar , l-au 
îngropat.  

Lev 10, 5.  
7. Dup  un r stimp, ca de trei ceasuri, a 
intrat i femeia lui, ne tiind ce se 
întâmplase.  
8. Iar Petru a zis c tre ea : Spune-mi dac  

i  vândut  arina  cu  atât  ?  Iar  ea  a  zis  :  
Da, cu atât.  
9. Iar Petru a zis c tre ea : De ce v-a i 
învoit voi s  ispiti i Duhul Domnului ? 
Iat  picioarele celor ce au îngropat pe 

rbatul t u sunt la u i te vor scoate 
afar i pe tine.  
10. i ea a c zut îndat  la picioarele lui 
Petru i a murit. i intrând tinerii, au 

sit-o moart i, sco ând-o afar , au 
îngropat-o lâng  b rbatul ei.  
11. i fric  mare a cuprins toat  Biserica 
i pe to i care au auzit acestea.  

Is. 33, 14.  
12. Iar prin mâinile apostolilor se f ceau 
semne i minuni multe în popor, i erau 
to i, într-un cuget, în pridvorul lui 
Solomon.  

Fapt. 2, 43; 3, 11.  
13. i nimeni dintre ceilal i nu cuteza s  
se alipeasc  de ei, dar poporul îi l uda.  

2 Reg. 6, 9.  
14. i din ce în ce mai mult se ad ugau 
cei ce credeau în Domnul, mul ime de 

rba i i de femei,  
Fapt. 2, 47; 11, 21.  

15. Încât scoteau pe cei bolnavi în uli e 
i-i puneau pe paturi i pe t rgi, ca venind 

Petru, m car umbra lui s  umbreasc  pe 
vreunul dintre ei.  

Fapt. 19, 12.  
16. i se aduna i mul imea din cet ile 
dimprejurul Ierusalimului, aducând 
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bolnavi i bântui i de duhuri necurate, i 
to i se vindecau.  

Fapt. 8, 7.  
17. i sculându-se arhiereul i to i cei 
împreun  cu el - cei din eresul 
saducheilor - s-au umplut de pizm .  
18. i au pus mâna pe apostoli i i-au 

gat în temni a ob teasc .  
19. Iar un înger al Domnului, în timpul 
nop ii, a deschis u ile temni ei i, 
sco ându-i, le-a zis :  

Evr. 1, 14.  
20. Merge i i, stând, gr i poporului în 
templu toate cuvintele vie ii acesteia.  

Ioan 6, 68.  
21. i, auzind, au intrat de diminea  în 
templu i înv au. Dar venind arhiereul i 
cei împreun  cu el, au adunat sinedriul i 
tot sfatul b trânilor fiilor lui Israel i au 
trimis la temni  s -i aduc  pe apostoli.  
22. Dar, ducându-se, slugile nu i-au g sit 
în temni i, întorcându-se, au vestit,  
23. Zicând : Temni a am g sit-o încuiat  
în toat  siguran a i pe paznici stând la 

i, dar când am descuiat, în untru n-am 
sit pe nimeni.  

24. Când au auzit aceste cuvinte, 
petenia pazei templului i arhiereii erau 

nedumeri i cu privire la ei, ce-ar putea s  
fie aceasta.  
25. Dar venind cineva, le-a dat de veste : 
Iat , b rba ii pe care i-a i pus în temni  
sunt în templu, stând i înv ând poporul.  
26. Atunci, ducându-se, c petenia pazei 
templului împreun  cu slujitorii i-au adus 
dar  nu cu sila,  c  se  temeau de  popor  s  
nu-i omoare cu pietre.  
27. i, aducându-i, i-au pus în fa a 
sinedriului. Iar arhiereul i-a întrebat,  
28. Zicând : Au nu v-am poruncit vou  
cu porunc  s  nu mai înv i în numele 
acesta ? i iat  a i umplut Ierusalimul cu 
înv tura voastr i voi i s  aduce i 
asupra noastr  sângele Acestui Om !  

Mat. 27, 25. Fapt. 2, 22; 3, 13; 4, 18.  

29. Iar Petru i apostolii, r spunzând, au 
zis : Trebuie s  ascult m pe Dumnezeu 
mai mult decât pe oameni.  

Dan. 3, 18. Fapt. 4, 19.  
30. Dumnezeul p rin ilor no tri a înviat 
pe Iisus, pe Care voi L-a i omorât, 
spânzurându-L pe lemn.  

Fapt. 3, 15.  
31. Pe Acesta, Dumnezeu, prin dreapta 
Sa, L-a în at St pânitor i Mântuitor, ca 

 dea lui Israel poc in i iertarea 
catelor.  

Fapt. 2, 23; 3, 13; 4, 12. 1 Ioan 2, 1-2.  
32. i suntem martori ai acestor cuvinte 
noi i Duhul Sfânt, pe Care Dumnezeu L-
a dat celor ce Îl ascult .  

Ioan 15, 26-27. Fapt. 3, 15; 10, 39; 13, 31.  
33. Iar ei, auzind, se mâniau foarte i se 
sf tuiau s -i omoare.  

Fapt. 4, 2.  
34. i ridicându-se în sinedriu un fariseu, 
anume Gamaliel, înv tor de Lege, 
cinstit de tot poporul, a poruncit s -i 
scoat  pe oameni afar  pu in,  

Fapt. 22, 3.  
35. i a zis c tre ei : B rba i israeli i, 
lua i aminte la voi, ce ave i s  face i cu 
ace ti oameni.  
36. C  înainte de zilele acestea s-a ridicat 
Teudas, zicând c  el este cineva, c ruia i 
s-au al turat un num r de b rba i ca la 
patru sute, care a fost ucis i to i câ i l-au 
ascultat au fost risipi i i nimici i.  

Luc. 2, 2. Fapt. 21, 38.  
37. Dup  aceasta s-a ridicat Iuda 
Galileianul, în vremea num torii, i a 
atras popor mult dup  el ; i acela a pierit 
i  to i  câ i  au  ascultat  de  el  au  fost  

împr tia i.  
Luc. 2, 2. Fapt. 21, 38.  

38. i acum zic vou  : Feri i-v  de 
oamenii ace tia i l sa i-i, c ci dac  
aceast  hot râre sau lucrul acesta este de 
la oameni, se va nimici ;  

Mat. 15, 13.  
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39. Iar dac  este de la Dumnezeu, nu ve i 
putea s -i nimici i, ca nu cumva s  v  
afla i i lupt tori împotriva lui 
Dumnezeu.  

Ps. 2, 1. Luc. 21, 15.  
40. i  l-au ascultat pe el ;  i  chemând pe 
apostoli i b tându-i, le-au poruncit s  nu 
mai vorbeasc  în numele lui Iisus, i le-
au dat drumul.  

Mat. 10, 17. Fapt. 4, 18.  
41. Iar ei au plecat din fa a sinedriului, 
bucurându-se c  s-au învrednicit, pentru 
numele Lui, s  sufere ocar .  

Mat. 5, 10. Iac. 1, 2. 1 Petr. 4, 13. 2 Cor. 6, 10; 12, 10. 
Filip. 1, 29. Col. 1, 11. Evr. 10, 34.  

42. i toat  ziua, în templu i prin case, 
nu încetau s  înve e i s  binevesteasc  
pe Hristos Iisus.  
CAP. 6 
Alegerea i hirotonirea celor apte 
diaconi. Ob tea spore te. 
1. În zilele acelea, înmul indu-se ucenicii, 
eleni tii (iudei) murmurau împotriva 
evreilor, pentru c  v duvele lor erau 
trecute cu vederea la slujirea cea de 
fiecare zi.  
2. i chemând cei doisprezece mul imea 
ucenicilor, au zis : Nu este drept ca noi, 

sând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, 
 slujim la mese.  

3. Drept aceea, fra ilor, c uta i apte 
rba i dintre voi, cu nume bun, plini de 

Duh Sfânt i de în elepciune, pe care noi 
-i rânduim la aceast  slujb .  

4.  Iar  noi  vom  st rui  în  rug ciune  i  în  
slujirea cuvântului.  
5. i a pl cut cuvântul înaintea întregii 
mul imi, i au ales pe tefan, b rbat plin 
de credin i de Duh Sfânt, i pe Filip, i 
pe Prohor, i pe Nicanor, i pe Timon, i 
pe Parmena, i pe Nicolae, prozelit din 
Antiohia,  

Fapt. 7, 55; 8, 5, 12; 21, 8.  
6. Pe care i-au pus înaintea apostolilor, i 
ei, rugându-se i-au pus mâinile peste ei.  

Fapt. 8, 17; 13, 3. 1 Tim. 4, 14. 2 Tim. 1, 6.  

7. i cuvântul lui Dumnezeu cre tea, i se 
înmul ea foarte num rul ucenicilor în 
Ierusalim, înc i mul ime de preo i se 
supuneau credin ei.  

Fapt. 2, 47; 12, 24; 19, 20.  
8. Iar tefan, plin de har i de putere, 

cea minuni i semne mari în popor.  
9.  i  s-au  ridicat  unii  din  sinagoga  ce  se  
zicea a libertinilor i a cirenenilor i a 
alexandrinilor i a celor din Cilicia i din 
Asia, sf dindu-se cu tefan.  
10. i nu puteau s  stea împotriva 
în elepciunii i a Duhului cu care el 
vorbea.  

Is. 54, 17. Luc. 21, 15. Fapt. 7, 55.  
11. Atunci au pus pe ni te b rba i s  zic  
: L-am auzit spunând cuvinte de hul  
împotriva lui Moise i a lui Dumnezeu.  

Mat. 26, 60-61.  
12. i au înt râtat poporul i pe b trâni i 
pe c rturari i, n lind asupr -i, l-au 

pit i l-au dus în sinedriu.  
13. i au pus martori mincino i, care 
ziceau : Acest om nu înceteaz  a vorbi 
cuvinte de hul  împotriva acestui loc 
sfânt i a Legii.  

Ps. 33, 11. Marc. 14, 55.  
14. C  l-au auzit zicând c  Acest Iisus 
Nazarineanul va strica locul acesta i va 
schimba datinile pe care ni le-a l sat nou  
Moise.  

Dan. 9, 26-27.  
15. i a intindu- i ochii asupra lui, to i 
cei ce edeau în sinedriu au v zut fa a lui 
ca o fa  de înger.  
CAP. 7 
Cuvântarea i martiriul lui tefan. 
1. i a zis arhiereul : Adev rate sunt 
acestea ?  
2. Iar el a zis : B rba i fra i i p rin i, 
asculta i ! Dumnezeul slavei S-a ar tat 

rintelui nostru Avraam, când era în 
Mesopotamia, mai înainte de a locui în 
Haran,  

Neem. 9, 7. Ps. 28, 3.  
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3. i a zis c tre el : Ie i din p mântul t u 
i din rudenia ta i vino în p mântul pe 

care i-l voi ar ta.  
Fac. 12, 1. Is. 41, 2.  

4. Atunci, ie ind din p mântul caldeilor, 
a locuit în Haran. Iar de acolo, dup  
moartea tat lui s u, l-a str mutat în 
aceast ar , în care locui i voi acum,  

Fac. 12, 1. Is. 41, 2.  
5.  i  nu  i-a  dat  mo tenire  în  ea  nici  o  
palm  de p mânt, ci i-a f duit c  i-o va 
da lui spre st pânire i urma ilor lui dup  
el, neavând el copil.  

Fac. 13, 15-18. Ps. 104, 8.  
6. i Dumnezeu a vorbit astfel : «Urma ii 
lui vor fi str ini în p mânt str in, i acolo 
îi vor robi i-i vor asupri patru sute de 
ani.  
Fac. 15, 13; 17, 9-10; 21, 4; 25, 26; 29, 31; 35, 22. Ie . 12, 

40. Ps. 104, 17. Gal. 3, 17.  
7. i pe poporul la care vor fi robi, Eu îl 
voi  judeca  -  a  zis  Dumnezeu  -  iar  dup  
acestea  vor  ie i  i-Mi  vor  sluji  Mie  în  
locul acesta».  
Fac. 15, 13; 17, 9-10; 21, 4; 25, 26; 29, 31; 35, 22. Ie . 12, 

40. Ps. 104, 17. Gal. 3, 17.  
8. i i-a dat leg mântul t ierii împrejur ; 
i a a a n scut pe Isaac i l-a t iat 

împrejur a opta zi ; i Isaac a n scut pe 
Iacov i Iacov pe cei doisprezece 
patriarhi.  
Fac. 15, 13; 17, 9-10; 21, 4; 25, 26; 29, 31; 35, 22. Ie . 12, 

40. Ps. 104, 17. Gal. 3, 17.  
9. i patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au 
vândut în Egipt ; dar Dumnezeu era cu el,  

Fac. 37, 4, 28; 39, 1-2. Ps. 104, 17. Eccl. 4, 4.  
10. i l-a scos din toate necazurile lui i i-
a dat har i în elepciune înaintea lui 
Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a 
pus mai mare peste Egipt i peste toat  
casa lui.  

Fac. 39, 21; 41, 38-41. Ps. 39, 19; 104, 21. 1 Mac. 2, 53.  
11. i a venit foamete peste tot Egiptul i 
peste Canaan, i strâmtorare mare, i 

rin ii no tri nu mai g seau hran .  
Eccl. 9, 2.  

12. i Iacov, auzind c  este grâu în Egipt, 
a trimis pe p rin ii no tri întâia oar .  

Fac. 42, 1.  
13. Iar a doua oar  Iosif s-a f cut 
cunoscut fra ilor s i i Faraon a aflat 
neamul lui Iosif.  

Fac. 45, 1, 4.  
14. i Iosif, trimi ând, a chemat pe Iacov, 
tat l s u, i toat  rudenia sa, cu aptezeci 
i cinci de suflete.  

Fac. 45, 9, 21; 46, 27; 47, 1.  
15.  i  Iacov  s-a  coborât  în  Egipt  ;  i  a  
murit i el i p rin ii no tri ;  

Fac. 46, 5; 49, 33. Ie . 1, 1.  
16.  i  au  fost  str muta i  la  Sichem i  au  
fost pu i în mormântul pe care Avraam l-
a cump rat cu pre  de argint, de la fiii lui 
Emor, în Sichem ;  

Fac. 23, 16; 25, 10; 33, 19; 49, 30; 50, 13. Iosua 24, 32.  
17. Dar cum se apropia vremea 

duin ei pentru care s-a jurat 
Dumnezeu lui Avraam, a crescut poporul 
i s-a înmul it în Egipt,  

Ie . 1, 7. Ps. 104, 24.  
18. Pân  când s-a ridicat peste Egipt alt 
rege, care nu tia de Iosif.  
19. Acesta, purtându-se ca un viclean cu 
neamul nostru, a asuprit pe p rin ii no tri 

i lepede pruncii lor, ca s  nu mai 
tr iasc .  

Ie . 1, 22.  
20. În vremea aceea s-a n scut Moise i 
era pl cut lui Dumnezeu. i trei luni a 
fost hr nit în casa tat lui s u.  

Ie . 2, 2-3; 6, 20. Evr. 11, 23.  
21. i fiind lep dat, l-a luat fiica lui 
Faraon i l-a crescut ca pe un fiu al ei.  

Ie . 2, 5, 10.  
22.  i  a  fost  înv at  Moise  în  toat  
în elepciunea egiptenilor i era puternic 
în cuvintele i în faptele lui.  

3 Reg. 4, 30.  
23. Iar când a împlinit patruzeci de ani, 
i-a pus în gând s  cerceteze pe fra ii s i, 

fiii lui Israel.  
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24. i v zând pe unul dintre ei c  sufer  
strâmb tate, l-a ap rat i, omorând pe 
egiptean, a r zbunat pe cel asuprit.  

Ie . 2, 11-13; 3, 2. 1 Reg. 2, 27.  
25. i el credea c  fra ii s i vor pricepe c  
Dumnezeu, prin mâna lui, le d ruie te 
izb vire, dar ei n-au în eles.  

Ie . 2, 11-13; 3, 2. 1 Reg. 2, 27.  
26. i a doua zi s-a ar tat unora care se 

teau i i-a îndemnat la pace, zicând : 
rba ilor, sunte i fra i. De ce v  face i 

u unul altuia ?  
Ie . 2, 11-13; 3, 2. 1 Reg. 2, 27.  

27. Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a 
îmbrâncit, zicând : Cine te-a pus pe tine 
domn i judec tor peste noi ?  

Ie . 2, 14.  
28. Nu cumva vrei s  m  omori, cum ai 
omorât ieri pe egiptean ?  

Eccl. 4, 4.  
29. La acest cuvânt, Moise a fugit i a 
tr it  ca  str in  în  ara  Madian,  unde  a  

scut doi fii.  
30. i dup  ce s-au împlinit patruzeci de 
ani, îngerul Domnului i s-a ar tat în 
pustiul Muntelui Sinai, în flac ra focului 
unui rug.  

Ie . 3, 2.  
31. Iar Moise, v zând, s-a minunat de 
vedenie, dar când s-a apropiat ca s  ia 
seama mai bine, a fost glasul Domnului 

tre el :  
Ie . 2, 23; 3, 1-10.  

32. «Eu sunt Dumnezeul p rin ilor t i, 
Dumnezeul lui Avraam i Dumnezeul lui 
Isaac i Dumnezeul lui Iacov». i Moise, 
tremurând, nu îndr znea s  priveasc  ;  

Ie . 2, 23; 3, 1-10.  
33.  Iar  Domnul  i-a  zis  :  «Dezleag  
înc mintea picioarelor tale, c ci locul 
pe care stai este p mânt sfânt.  

Ie . 2, 23; 3, 1-10.  
34. Privind, am v zut asuprirea poporului 
Meu în Egipt i suspinul lor l-am auzit i 
M-am pogorât ca s -i scot. i acum vino, 

 te trimit în Egipt».  
Ie . 2, 23; 3, 1-10.  

35. Pe Moise acesta de care s-au lep dat, 
zicând : Cine te-a pus pe tine domn i 
judec tor ?, pe acesta l-a trimis 
Dumnezeu domn i r scump tor, prin 
mâna îngerului care i se ar tase lui în rug.  

Ie . 2, 23; 3, 1-10.  
36. Acesta i-a scos afar , f când minuni 
i  semne  în  ara  Egiptului  i  în  Marea  

Ro ie i în pustie, timp de patruzeci de 
ani.  

Ie . 7, 8; 9, 10. Ie . 15, 1. Eccl. 4, 17.  
37. Acesta este Moise cel ce a zis fiilor 
lui Israel : «Prooroc ca mine v  va ridica 
Dumnezeu  din  fra ii  vo tri  ;  pe  EL  s -L  
asculta i».  

Ie . 6, 26. Deut. 18, 15. Iosua 5, 11. Fapt. 3, 22-23.  
38. Acesta este cel ce a fost la adunarea 
în pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe 
Muntele Sinai i cu p rin ii no tri, 
primind cuvinte de via  ca s  ni le dea 
nou .  

Ie . 3, 2; 19, 3, 19. Gal. 3, 19. Rom. 2, 2.  
39. De acesta n-au voit s  asculte p rin ii 
no tri, ci l-au lep dat i inimile lor s-au 
întors c tre Egipt,  
40. Zicând lui Aaron : «F -ne dumnezei 
care s  mearg  înaintea noastr  ; c ci 
acestui Moise, care ne-a scos din ara 
Egiptului, nu tim ce i s-a întâmplat».  

Ie . 32, 1.  
41. i au f cut, în zilele acelea, un vi el i 
au adus idolului jertf i se veseleau de 
lucrurile mâinilor lor.  
42. i S-a întors Dumnezeu i i-a dat pe 
ei s  slujeasc  o tirii cerului, precum este 
scris în cartea proorocilor : «Adus-a i voi 
Mie, cas  a lui Israel, timp de patruzeci 
de ani, în pustie, junghieri i jertfe ?  

Deut. 4, 19; 31, 21. 2 Paral. 33, 3. Ier. 19, 13. Am. 5, 25. 
În el. 13, 2.  

43. i a i purtat cortul lui Moloh i steaua 
dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe 
care le-a i f cut, ca s  v  închina i la ele ! 
De aceea v  voi str muta dincolo de 
Babilon».  

Am. 5, 26.  
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44. P rin ii no tri aveau în pustie cortul 
rturiei, precum orânduise Cel ce a 

vorbit cu Moise, ca s -l fac  dup  chipul 
pe care îl v zuse ;  

Ie . 25, 40. Evr. 8, 5.  
45. i pe acesta primindu-l, p rin ii no tri 
l-au adus cu Iosua în ara st pânit  de 
neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgonit 
din fa a p rin ilor no tri, pân  în zilele lui 
David,  

Iosua 3, 11, 14.  
46.  Care  a  aflat  har  înaintea  lui  
Dumnezeu i a cerut s  g seasc  un loca  
pentru Dumnezeul lui Iacov.  
1 Reg. 16, 13. 2 Reg. 7, 2. 1 Paral. 28, 2; 29, 2. Ps. 131, 5.  
47. Iar Solomon I-a zidit Lui cas ,  

3 Reg. 6, 1.  
48. Dar Cel Preaînalt nu locuie te în 
temple f cute de mâini, precum zice 
proorocul :  

3 Reg. 8, 27. Is. 66, 1. Fapt. 17, 27.  
49. «Cerul este tronul Meu i p mântul 

ternut picioarelor Mele. Ce cas  Îmi 
ve i zidi Mie ? - zice Domnul - sau care 
este locul odihnei Mele ?  

Mat. 23, 22.  
50. Nu mâna Mea a f cut toate acestea ?»  
51. Voi cei tari în cerbice i net ia i 
împrejur la inim i la urechi, voi pururea 
sta i împotriva Duhului Sfânt, precum 

rin ii vo tri, a a i voi !  
Fac. 6, 3. Deut. 9, 13; 30, 6. Is. 52, 1. Ier. 6, 10; 9, 26. Iez. 

44, 9.  
52. Pe care dintre prooroci nu l-au 
prigonit p rin ii vo tri ? i au ucis pe cei 
ce au vestit mai dinainte sosirea Celui 
Drept, ai C rui vânz tori i uciga i v-a i 

cut voi acum,  
Is. 30, 9; 53, 11. Mat. 23, 34. 1 Tes. 2, 15.  

53. Voi, care a i primit Legea întru 
rânduieli de îngeri i n-a i p zit-o !  

Deut. 33, 2. Gal. 3, 19. Evr. 2, 2.  
54. Iar ei, auzind acestea, frem tau de 
furie în inimile lor i scrâ neau din din i 
împotriva lui.  
55. Iar tefan, fiind plin de Duh Sfânt i 
privind la cer, a v zut slava lui 

Dumnezeu i pe Iisus stând de-a dreapta 
lui Dumnezeu.  

Fapt. 6, 5-10.  
56. i a zis : Iat , v d cerurile deschise i 
pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui 
Dumnezeu !  
57.  Iar  ei,  strigând  cu  glas  mare,  i-au  
astupat urechile i au n lit asupra lui.  
58.  i  sco ându-l  afar  din  cetate,  îl  

teau cu pietre. Iar martorii i-au pus 
hainele la picioarele unui tân r, numit 
Saul.  

Fapt. 22, 20.  
59. i îl b teau cu pietre pe tefan, care 
se ruga i zicea : Doamne, Iisuse, 
prime te duhul meu !  

Ps. 30, 5. Luc. 23, 46. Ioan 19, 30.  
60. i, îngenunchind, a strigat cu glas 
mare : Doamne, nu le socoti lor p catul 
acesta ! i zicând acestea, a murit.  

Mat. 5, 44. Luc. 6, 28; 23, 34. 1 Cor. 4, 12.  
CAP. 8 
Saul prigone te Biserica. 
1. i Saul s-a f cut p rta  la uciderea lui. 

i s-a f cut în ziua aceea prigoan  mare 
împotriva Bisericii din Ierusalim. i to i, 
afar  de  apostoli,  s-au  împr tiat  prin  
inuturile Iudeii i ale Samariei.  

Fapt. 11, 19.  
2. Iar b rba i cucernici au îngropat pe 

tefan i au f cut plângere mare pentru 
el.  
3. i Saul pustiia Biserica, intrând prin 
case i, târând pe b rba i i pe femei, îi 
preda la temni .  

Fapt. 9, 1, 13-14, 21; 22, 4; 26, 10. 1 Cor. 15, 9. Gal. 1, 
13.  

4. Iar cei ce se împr tiaser  str teau 
ara, binevestind cuvântul.  

Fapt. 11, 19.  
5. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a 
Samariei, le propov duia pe Hristos.  

Fapt. 6, 5.  
6. i mul imile luau aminte într-un cuget 
la cele spuse de c tre Filip, ascultându-l 
i v zând semnele pe care le s vâr ea.  
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7.  C ci  din  mul i  care  aveau  duhuri  
necurate, strigând cu glas mare, ele 
ie eau i mul i sl nogi i chiopi s-au 
vindecat.  

Marc. 16, 17. Fapt. 5, 16.  
8. i s-a f cut mare bucurie în cetatea 
aceea.  
9. Dar era mai dinainte în cetate un 

rbat, anume Simon, vr jind i uimind 
neamul Samariei, zicând c  el este cineva 
mare,  
10. La care luau aminte to i, de la mic 
pân  la mare, zicând : Acesta este puterea 
lui Dumnezeu, numit  cea mare.  
11. i luau aminte la el, fiindc  de mult  
vreme, cu vr jile lui, îi uimise.  
12. Iar când au crezut lui Filip, care le 
propov duia despre împ ia lui 
Dumnezeu i despre numele lui Iisus 
Hristos, b rba i i femei se botezau.  

Fapt. 6, 5.  
13. Iar Simon a crezut i el i, botezându-
se, era mereu cu Filip. i v zând semnele 
i minunile mari ce se f ceau, era uimit.  

14. Iar apostolii din Ierusalim, auzind c  
Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, 
au trimis la ei pe Petru i pe Ioan,  
15. Care, coborând, s-au rugat pentru ei, 
ca s  primeasc  Duhul Sfânt.  
16. C ci nu Se pogorâse înc  peste nici 
unul dintre ei, ci erau numai boteza i în 
numele Domnului Iisus.  
17. Atunci î i puneau mâinile peste ei, i 
ei luau Duhul Sfânt.  

Deut. 34, 9. Fapt. 6, 6; 19, 6.  
18. i Simon v zând c  prin punerea 
mâinilor apostolilor se d  Duhul Sfânt, 
le-a adus bani,  
19. Zicând : Da i-mi i mie puterea 
aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile 

 primeasc  Duhul Sfânt.  
Mat. 10, 8.  

20. Iar Petru a zis c tre el : Banii t i s  fie 
cu tine spre pierzare ! C ci ai socotit c  

darul lui Dumnezeu se agonise te cu 
bani.  
21. Tu n-ai parte, nici mo tenire, la 
chemarea aceasta, pentru c  inima ta nu 
este dreapt  înaintea lui Dumnezeu.  
22. Poc ie te-te deci de aceast  r utate a 
ta i te roag  lui Dumnezeu, doar i se va 
ierta cugetul inimii tale,  
23. C ci întru am ciunea fierii i întru 
leg tura nedrept ii te v d c  e ti.  

Deut. 29, 18.  
24. i r spunzând, Simon a zis : Ruga i-

 voi la Domnul, pentru mine, ca s  nu 
vin  asupra mea nimic din cele ce a i zis.  

Ie . 8, 28. 3 Reg. 13, 6.  
25. Iar ei, m rturisind i gr ind cuvântul 
Domnului, s-au întors la Ierusalim i în 
multe sate ale samarinenilor binevesteau.  
26. i un înger al Domnului a gr it c tre 
Filip, zicând : Ridic -te i mergi spre 
miaz zi, pe calea care coboar  de la 
Ierusalim la Gaza ; aceasta este pustie.  
27. Ridicându-se, a mers. i iat  un 

rbat din Etiopia, famen, mare dreg tor 
al Candachiei, regina Etiopiei, care era 
peste toat  vistieria ei i care venise la 
Ierusalim ca s  se închine,  

3 Reg. 8, 41.  
28. Se întorcea acas  ; i ezând în carul 

u, citea pe proorocul Isaia.  
29. Iar Duhul i-a zis lui Filip : Apropie-te 
i te alipe te de carul acesta.  

30. i alergând Filip l-a auzit citind pe 
proorocul Isaia, i i-a zis : În elegi, oare, 
ce cite ti ?  
31. Iar el a zis : Cum a  putea s  în eleg, 
dac  nu m  va c uzi cineva ? i a rugat 
pe Filip s  se urce i s ad  cu el.  
32. Iar locul din Scriptur  pe care-l citea 
era acesta : «Ca un miel care se aduce 
spre junghiere i ca o oaie f  de glas 
înaintea celui ce-o tunde, a a nu i-a 
deschis gura sa.  

Ps. 37, 13-14. Is. 53, 7. Ioan 1, 29.  
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33. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a 
ridicat i neamul Lui cine-l va spune ? C  
se ridic  de pe p mânt via a Lui».  
34. Iar famenul, r spunzând, a zis lui 
Filip : Rogu-te, despre cine zice 
proorocul acesta, despre sine ori despre 
altcineva ?  
35. Iar Filip, deschizând gura sa i 
începând de la scriptura aceasta, i-a 
binevestit pe Iisus.  
36. i, pe când mergeau pe cale, au ajuns 
la o ap  ; iar famenul a zis : Iat  ap . Ce 

 împiedic  s  fiu botezat ?  
37. Filip a zis : Dac  crezi din toat  
inima, este cu putin . i el, r spunzând, 
a  zis  :  Cred c  Iisus  Hristos  este  Fiul  lui  
Dumnezeu.  

Mat. 16, 16. Marc. 16, 16. Luc. 9, 20.  
38. i a poruncit s  stea carul ; i s-au 
coborât amândoi în ap , i Filip i 
famenul, i l-a botezat.  
39. Iar când au ie it din ap , Duhul 
Domnului a r pit pe Filip, i famenul nu 
l-a  mai  v zut.  i  el  s-a  dus  în  calea  sa,  
bucurându-se.  
40. Iar Filip s-a aflat în Azot i, mergând, 
binevestea prin toate cet ile, pân  ce a 
sosit în Cezareea.  
CAP. 9 
Chemarea lui Saul. 
1. Iar Saul, suflând înc  amenin are i 
ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a 
mers la arhiereu,  

Fapt. 8, 3; 22, 4. Gal. 1, 13. 1 Tim. 1, 13.  
2.  i  a  cerut  de  la  el  scrisori  c tre  
sinagogile din Damasc ca, dac  va afla 
acolo pe vreunii, atât b rba i, cât i femei, 

 merg pe calea aceasta, s -i aduc  
lega i la Ierusalim.  
3. Dar pe când c torea el i se apropia 
de  Damasc,  o  lumin  din  cer,  ca  de  
fulger, l-a înv luit deodat .  

Fapt. 22, 6; 26, 13. 1 Cor. 9, 1; 15, 8.  

4. i, c zând la p mânt, a auzit un glas, 
zicându-i : Saule, Saule, de ce M  
prigone ti ?  
5. Iar el a zis : Cine e ti, Doamne ? i 
Domnul a zis : Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl 
prigone ti. Greu î i este s  izbe ti cu 
piciorul în epu .  

Iov 9, 4. Mat. 25, 45.  
6. i el, tremurând i însp imântat fiind, a 
zis  :  Doamne,  ce  voie ti  s  fac  ?  Iar  
Domnul i-a zis : Ridic -te, intr  în cetate 
i i se va spune ce trebuie s  faci.  

7. Iar b rba ii, care erau cu el pe cale, 
st teau înm rmuri i, auzind glasul, dar 
nev zând pe nimeni.  
8. i s-a ridicat Saul de la p mânt, dar, 
de i avea ochii deschi i, nu vedea nimic. 

i luându-l de mân , l-au dus în Damasc.  
9. i trei zile a fost f  vedere ; i n-a 
mâncat, nici n-a b ut.  
10. i era în Damasc un ucenic, anume 
Anania,  i  Domnul  i-a  zis  în  vedenie  :  
Anania ! Iar el a zis : Iat -m , Doamne ;  
11. i Domnul a zis c tre el : Sculându-
te, mergi pe uli a care se cheam  Uli a 
Dreapt i  caut  în  casa  lui  Iuda,  pe  un  
om din Tars, cu numele Saul ; c , iat , se 
roag .  

Fapt. 22, 3.  
12. i a v zut în vedenie pe un b rbat, 
anume Anania, intrând la el i punându- i 
mâinile peste el, ca s  vad  iar i.  
13. i a r spuns Anania : Doamne, despre 

rbatul acesta am auzit de la mul i câte 
rele a f cut sfin ilor T i în Ierusalim.  

Fapt. 8, 3.  
14. i aici are putere de la arhierei s  lege 
pe to i care cheam  numele T u.  

Fapt. 8, 3; 22, 4-6; 26, 13. Gal. 1, 13. 1 Tim. 1, 13.  
15. i a zis Domnul c tre el : Mergi, 
fiindc  acesta Îmi este vas ales, ca s  
poarte numele Meu înaintea neamurilor i 
a regilor i a fiilor lui Israel ;  

Fapt. 13, 2; 22, 18, 21. Rom. 1, 1, 14; 15, 16, 19. 1 Cor. 
15, 8. Gal. 1, 15; 2, 7. Ef. 3, 2, 7-8. 1 Tim. 1, 12; 2, 7.  
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16. C ci Eu îi voi ar ta câte trebuie s  
timeasc  el pentru numele Meu.  

Fapt. 20, 23.  
17. i a mers Anania i a intrat în cas i, 
punându- i mâinile pe el, a zis : Frate 
Saul, Domnul Iisus, Cel ce i S-a ar tat pe 
calea pe care tu veneai, m-a trimis ca s  
vezi iar i i s  te umpli de Duh Sfânt.  
18. i îndat  au c zut de pe ochii lui ca 
ni te solzi ; i a v zut iar i i, sculându-
se, a fost botezat.  
19. i luând mâncare, s-a înt rit. i a stat 
cu ucenicii din Damasc câteva zile.  
20. Apoi propov duia în sinagogi pe 
Iisus, c  Acesta este Fiul lui Dumnezeu.  

Luc. 9, 20. Fapt. 26, 20.  
21. i se mirau to i care îl auzeau i 
ziceau : Nu este, oare, acesta cel care 
prigonea în Ierusalim pe cei ce cheam  
acest nume i a venit aici pentru aceea ca 

-i duc  pe ei lega i la arhierei ?  
Fapt. 8, 3. Gal. 1, 13, 23.  

22. i Saul se înt rea mai mult i tulbura 
pe iudeii care locuiau în Damasc, 
dovedind c  Acesta este Hristos.  
23. i dup  ce au trecut destule zile, 
iudeii s-au sf tuit s -l omoare.  
24. i s-a f cut cunoscut lui Saul 
vicle ugul lor. i ei p zeau por ile i ziua 
i noaptea, ca s -l ucid .  

2 Cor. 11, 32.  
25. i luându-l ucenicii lui noaptea, l-au 
coborât peste zid, l sându-l jos într-un 
co .  
26. i venind la Ierusalim, Saul încerca 

 se  alipeasc  de  ucenici  ;  i  to i  se  
temeau de el, necrezând c  este ucenic.  
27. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la 
apostoli i le-a istorisit cum a v zut pe 
cale  pe  Domnul  i  c  El  i-a  vorbit  lui  i  
cum a propov duit la Damasc, cu 
îndr zneal  în numele lui Iisus.  

Fapt. 4, 36.  

28.  i  era  cu  ei  intrând  i  ie ind  în  
Ierusalim i propov duia cu îndr zneal  
în numele Domnului.  
29. i vorbea i se sf dea cu eleni tii, iar 
ei c utau s -l ucid .  
30. Dar fra ii, aflând aceasta, l-au dus pe 
Saul la Cezareea i de acolo l-au trimis la 
Tars.  

Fapt. 11, 25. Gal. 1, 21.  
31. Deci Biserica, în toat  Iudeea i 
Galileea i Samaria, avea pace, zidindu-
se  i  umblând  în  frica  de  Domnul,  i  
sporea prin mângâierea Duhului Sfânt.  
32. i trecând Petru pe la to i, a coborât i 
la sfin ii care locuiau în Lida.  
33.  i  acolo  a  g sit  pe  un  om,  anume  
Enea, care de opt ani z cea în pat, fiindc  
era paralitic.  
34. i Petru i-a zis : Enea, te vindec  
Iisus Hristos. Ridic -te i strânge- i patul. 

i îndat  s-a ridicat.  
Fapt. 3, 6.  

35. i l-au v zut to i cei ce locuiau în 
Lida  i  în  Saron,  care  s-au  i  întors  la  
Domnul.  
36. Iar în Iope era o uceni , cu numele 
Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice 

prioar . Aceasta era plin  de fapte 
bune i de milosteniile pe care le f cea.  

Iosua 19, 46.  
37. i în zilele acelea ea s-a îmboln vit i 
a murit. i, sc ldând-o, au pus-o în 
camera de sus.  
38. i fiind aproape Lida de Iope, 
ucenicii, auzind c  Petru este în Lida, au 
trimis pe doi b rba i la el, rugându-l : Nu 
pregeta s  vii pân  la noi.  
39. i Petru, sculându-se, a venit cu ei. 
Când a sosit, l-au dus în camera de sus i 
l-au înconjurat toate v duvele, plângând 
i ar tând c ile i hainele câte le 
cea C prioara, pe când era cu ele.  

40.  i  Petru,  sco ând  afar  pe  to i,  a  
îngenunchiat i s-a rugat i, întorcându-se 

tre trup, a zis : Tavita scoal -te ! Iar ea 
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i-a deschis ochii i, v zând pe Petru, a 
ezut.  

Marc. 5, 40-41. Luc. 7, 14.  
41. i dându-i mâna, Petru a ridicat-o i, 
chemând pe sfin i i pe v duve, le-a dat-o 
vie.  
42. i s-a f cut cunoscut  aceasta în 
întreaga Iope i mul i au crezut în 
Domnul.  
43. i el a r mas în Iope multe zile, la un 
oarecare Simon, t car.  

Fapt. 10, 6.  
CAP. 10 
Corneliu vine la credin . 
1. Iar în Cezareea era un b rbat cu 
numele Corneliu, suta , din cohorta ce se 
chema Italica,  

Fapt. 10, 44.  
2. Cucernic i tem tor de Dumnezeu, cu 
toat  casa lui i care f cea multe 
milostenii poporului i se ruga lui 
Dumnezeu totdeauna.  
3. i a v zut în vedenie, l murit, cam pe 
la ceasul al nou lea din zi, un înger al lui 
Dumnezeu, intrând la el i zicându-i : 
Corneliu !  

Luc. 15, 2.  
4. Iar Corneliu, c utând spre el i 
înfrico ându-se, a zis : Ce este, Doamne ? 

i îngerul i-a zis : Rug ciunile tale i 
milosteniile tale s-au suit, spre pomenire, 
înaintea lui Dumnezeu.  

Lev 2, 2. Sir. 29, 15-16.  
5.  i  acum,  trimite  b rba i  la  Iope  i  
cheam  s  vin  un oarecare Simon, care 
se nume te i Petru.  
6.  El  este  g zduit  la  un  om  oarecare  
Simon, t car, a c rui cas  este lâng  
mare. Acesta î i va spune ce s  faci.  

Fapt. 9, 43.  
7. i dup  ce s-a dus îngerul care vorbea 
cu el, Corneliu a chemat dou  din slugile 
sale de cas i pe un osta  cucernic din 
cei ce îi erau mai apropia i.  
8. i dup  ce le-a istorisit toate, i-a trimis 
la Iope.  

9. Iar a doua zi, pe când ei mergeau pe 
drum i se apropiau de cetate, Petru s-a 
suit pe acoperi , s  se roage pe la ceasul 
al aselea.  
10.  i  i  s-a  f cut  foame  i  voia  s  

nânce, dar, pe când ei îi preg teau s  
nânce, a c zut în extaz.  

11. i a v zut cerul deschis i coborându-
se ceva ca o fa  mare de pânz , legat  în 
patru col uri, l sându-se pe p mânt.  
12. În ea erau toate dobitoacele cu patru 
picioare i târâtoarele p mântului i 

rile cerului.  
Fapt. 10, 20-23; 15, 7.  

13.  i  glas  a  fost  c tre  el  :  Sculându-te,  
Petre, junghie i m nânc .  

Lev 11, 47.  
14. Iar Petru a zis : Nicidecum, Doamne, 

ci niciodat  n-am mâncat nimic spurcat 
i necurat.  

Deut. 14, 3.  
15. i iar i, a doua oar , a fost glas c tre 
el : Cele ce Dumnezeu a cur it, tu s  nu 
le nume ti spurcate.  

Fapt. 2, 2; 15, 8.  
16. i aceasta s-a f cut de trei ori i 
îndat  acel ceva s-a ridicat la cer.  

Mat. 3, 11. Marc. 1, 8. Luc. 1, 66. Fapt. 1, 5; 19, 4.  
17. Pe când Petru nu se dumirea întru 
sine ce ar putea s  fie vedenia pe care o 

zuse, iat  b rba ii cei trimi i de 
Corneliu, întrebând de casa lui Simon, s-
au oprit la poart ,  
18. i, strigând, întrebau dac  Simon, 
numit Petru, este g zduit acolo.  

Is. 60, 5.  
19. i tot gândindu-se Petru la vedenie, 
Duhul i-a zis : Iat , trei b rba i te caut  ;  

Fapt. 8, 1, 4.  
20. Ci sculându-te, coboar -te i mergi 
împreun  cu ei, de nimic îndoindu-te, 
fiindc  Eu i-am trimis.  

Fapt. 15, 7.  
21. i Petru, coborându-se la b rba ii 
trimi i la el de Corneliu, le-a zis : Iat , eu 
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sunt acela pe care îl c uta i. Care este 
pricina pentru care a i venit ?  

2 Paral. 30, 12. Fapt. 2, 47; 5, 14.  
22.  Iar  ei  au  zis  :  Corneliu  suta ul,  om  
drept i tem tor de Dumnezeu i 

rturisit de tot neamul iudeilor, a fost 
în tiin at de c tre un sfânt înger s  trimit  

 te cheme acas  la el, ca s  aud  
cuvinte de la tine.  
23. Deci, chemându-i în untru, i-a 

zduit.  Iar  a  doua  zi,  sculându-se,  a  
plecat împreun  cu ei ; iar câ iva din fra ii 
cei din Iope l-au înso it.  

Fapt. 13, 43; 14, 22.  
24. i în ziua urm toare au intrat în 
Cezareea. Iar Corneliu îi a tepta i 
chemase acas  la el rudeniile sale i 
prietenii cei mai de aproape.  
25. i când a fost s  intre Petru, Corneliu, 
întâmpinându-l, i s-a închinat, c zând la 
picioarele lui.  

Fapt. 9, 30.  
26. Iar Petru l-a ridicat, zicându-i : 
Scoal -te. i eu sunt om.  

Is. 65, 15.  
27. i, vorbind cu el, a intrat i a g sit pe 
mul i aduna i.  

Fapt. 13, 1; 15, 32.  
28. i a zis c tre ei : Voi ti i c  nu se 
cuvine unui b rbat iudeu s  se uneasc  
sau s  se apropie de cel de alt neam, dar 
mie Dumnezeu mi-a ar tat s  nu numesc 
pe nici un om spurcat sau necurat.  

Am. 3, 7. Fapt. 2, 17; 21, 10.  
29. De aceea, chemat fiind s  vin, am 
venit f  împotrivire. Deci v  întreb : 
Pentru care cuvânt a i trimis dup  mine ?  

Fapt. 24, 17.  
30. Corneliu a zis : Acum patru zile eram 
postind pân  la ceasul acesta i m  rugam 
în casa mea, în ceasul al nou lea, i iat  
un b rbat în hain  str lucitoare a stat în 
fa a mea.  

Fapt. 12, 25. Rom. 15, 25. 2 Cor. 8, 4; 9, 8.  

31. i  el  a zis :  Corneliu, a fost ascultat  
rug ciunea ta i milosteniile tale au fost 
pomenite înaintea lui Dumnezeu.  

Luc. 1, 13.  
32. Trimite, deci, la Iope i cheam  pe 
Simon, cel ce se nume te Petru ; el este 

zduit în casa lui Simon, t carul, 
lâng  mare.  
33. Deci îndat  am trimis la tine ; i tu ai 

cut bine c  ai venit. i acum noi to i 
suntem de fa  înaintea lui Dumnezeu, ca 

 ascult m toate cele poruncite ie de 
Domnul.  
34. Iar Petru, deschizându- i gura, a zis : 
Cu adev rat în eleg c  Dumnezeu nu este 

rtinitor.  
Deut. 10, 17. 1 Reg. 16, 7. 2 Paral. 19, 7. Iov 34, 19. În el. 

6, 7. 1 Petr. 1, 17. Rom. 2, 11; 10, 12. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9. 
Col. 3, 25.  

35. Ci, în orice neam, cel ce se teme de 
El i face dreptate este primit de El.  

Ps. 146, 11. Is. 56, 6. Rom. 2, 26.  
36. i El a trimis fiilor lui Israel cuvântul, 
binevestind pacea prin Iisus Hristos : 
Acesta este Domn peste toate.  

Ef. 2, 7, 17. Filip. 2, 11.  
37. Voi ti i cuvântul care a fost în toat  
Iudeea, începând din Galileea, dup  
botezul pe care l-a propov duit Ioan.  

Luc. 4, 14.  
38. (Adic  despre) Iisus din Nazaret, cum 
a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt i cu 
putere pe Acesta care a umblat f când 
bine i vindecând pe to i cei asupri i de 
diavolul, pentru c  Dumnezeu era cu El.  

Ps. 44, 8. Luc. 4, 18. Ioan 3, 2.  
39. i noi suntem martori pentru toate 
cele  ce  a  f cut  El  în  ara  iudeilor  i  în  
Ierusalim ; pe Acesta L-au omorât, 
spânzurându-L pe lemn.  

Fapt. 5, 32; 13, 31.  
40. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi i 
I-a dat s  Se arate,  

Ioan 21, 1. Fapt. 2, 24.  
41. Nu la tot poporul, ci nou  martorilor, 
dinainte rândui i de Dumnezeu, care am 
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mâncat i am b ut cu El, dup  învierea 
Lui din mor i.  

Mat. 28, 7. Luc. 24, 30. Ioan 21, 1, 12-13. Fapt. 13, 31. 2 
Tim. 4, 1.  

42. i ne-a poruncit s  propov duim 
poporului i s  m rturisim c  El este Cel 
rânduit de Dumnezeu s  fie judec tor al 
celor vii i al celor mor i.  

Os. 13, 14. Ioan 5, 27. Rom. 2, 16.  
43. Despre Acesta m rturisesc to i 
proorocii, c  tot cel ce crede în El va 
primi iertarea p catelor, prin numele Lui.  

Is. 53, 5. Ier. 31, 34. Dan. 9, 24. Mih. 7, 18. Zah. 13, 1. 
Fapt. 4, 12; 15, 9. 1 Ioan 2, 12. Rom. 14, 9.  

44. Înc  pe când Petru vorbea aceste 
cuvinte, Duhul Sfânt a c zut peste to i cei 
care ascultau cuvântul.  
45. Iar credincio ii t ia i împrejur, care 
veniser  cu Petru, au r mas uimi i pentru 

 darul Duhului Sfânt s-a rev rsat i 
peste neamuri.  

Luc. 13, 30. Fapt. 2, 9.  
46. C ci îi auzeau pe ei vorbind în limbi 
i sl vind pe Dumnezeu. Atunci a 
spuns Petru :  

Ps. 99, 1. Marc. 16, 17.  
47. Poate, oare, cineva s  opreasc  apa, 
ca s  nu fie boteza i ace tia care au primit 
Duhul Sfânt ca i noi ?  

.  
48. i a poruncit ca ace tia s  fie boteza i 
în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au 
rugat pe Petru s  r mân  la ei câteva zile.  
CAP. 11 
Primirea p gânilor la Hristos. 
1.  Apostolii  i  fra ii,  care  erau  prin  
Iudeea, au auzit c i p gânii au primit 
cuvântul lui Dumnezeu.  
2. i când Petru s-a suit în Ierusalim, 
credincio ii t ia i împrejur se 
împotriveau,  
3. Zicându-i : Ai intrat la oameni net ia i 
împrejur i ai mâncat cu ei.  
4. i începând, Petru le-a înf at pe 
rând, zicând :  

5. Eu eram în cetatea Iope i m  rugam ; 
i am v zut, în extaz, o vedenie : ceva 

coborându-se ca o fa  mare de pânz , 
legat  în patru col uri, l sându-se în jos 
din cer, i a venit pân  la mine.  
6. Privind spre aceasta, cu luare aminte, 
am v zut dobitoacele cele cu patru 
picioare ale p mântului i fiarele i 
târâtoarele i p rile cerului.  
7. i am auzit un glas, care-mi zicea : 
Sculându-te, Petre, junghie i m nânc .  
8. i am zis : Nicidecum, Doamne, c ci 
nimic spurcat sau necurat n-a intrat 
vreodat  în gura mea.  
9. i glasul mi-a gr it a doua oar  din cer 
: Cele ce Dumnezeu a cur it, tu s  nu le 
nume ti spurcate.  
10. i aceasta s-a f cut de trei ori i au 
fost luate iar i toate în cer.  
11. i iat , îndat , trei b rba i, trimi i de 
la Cezareea c tre mine, s-au oprit la casa 
în care eram.  
12.  Iar  Duhul  mi-a  zis  s  merg  cu  ei,  de  
nimic îndoindu-m . i au mers cu mine i 
ace ti ase fra i i am intrat în casa 

rbatului ;  
13.  i  el  ne-a  povestit  cum  a  v zut  
îngerul  stând  în  casa  lui  i  zicând  :  
Trimite la Iope i cheam  pe Simon, cel 
numit i Petru.  
14. Care va gr i c tre tine cuvinte, prin 
care te vei mântui tu i toat  casa ta.  
15. i când am început eu s  vorbesc, 
Duhul Sfânt a c zut peste ei, ca i peste 
noi la început.  
16. i mi-am adus aminte de cuvântul 
Domnului, când zicea : Ioan a botezat cu 
ap  ; voi îns  v  ve i boteza cu Duh 
Sfânt.  
17. Deci, dac  Dumnezeu a dat lor 
acela i dar ca i nou , acelora care au 
crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram 
eu ca s -L pot opri pe Dumnezeu ?  
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18. Auzind acestea, au t cut i au sl vit 
pe Dumnezeu, zicând : A adar i 

gânilor le-a dat Dumnezeu poc in a 
spre via  ;  
19. Deci cei ce se risipiser  din cauza 
tulbur rii f cute pentru tefan, au trecut 
pân  în Fenicia i în Cipru, i în Antiohia, 
nim nui gr ind cuvântul, decât numai 
iudeilor.  
20. i erau unii dintre ei, b rba i ciprieni 
i cireneni care, venind în Antiohia, 

vorbeau i c tre elini, binevestind pe 
Domnul Iisus.  
21. i mâna Domnului era cu ei i era 
mare num rul celor care au crezut i s-au 
întors la Domnul.  
22. i vorba despre ei a ajuns la urechile 
Bisericii din Ierusalim, i au trimis pe 
Barnaba pân  la Antiohia.  
23. Acesta, sosind i v zând harul lui 
Dumnezeu, s-a bucurat i îndemna pe to i 

 r mân  în Domnul, cu inim  
statornic .  
24. C ci era b rbat bun i plin de Duh 
Sfânt i de credin . i s-a ad ugat 
Domnului mul ime mult .  
25. i a plecat Barnaba la Tars, ca s  
caute pe Saul  
26. i aflându-l, l-a adus la Antiohia. i 
au stat acolo un an întreg, adunându-se în 
biseric i înv ând mult popor. i în 
Antiohia, întâia oar , ucenicii s-au numit 
cre tini.  
27. În acele zile s-au coborât, de la 
Ierusalim în Antiohia, prooroci.  
28. i sculându-se unul dintre ei, cu 
numele Agav, a ar tat prin Duhul, c  va 
fi în toat  lumea foamete mare, care a i 
fost în zilele lui Claudiu.  
29. Iar ucenicii au hot rât ca fiecare 
dintre ei, dup  putere, s  trimit  spre 
ajutorare fra ilor care locuiau în Iudeea ;  

30. Ceea ce au i f cut, trimi ând 
preo ilor prin mâna lui Barnaba i a lui 
Saul.  
CAP. 12 
Uciderea lui Iacov cel Mare. Petru este 
scos din închisoare de un înger. 
Moartea lui Irod Agripa. 
1. i în vremea aceea, regele Irod 
(Agripa) a pus mâna pe unii din Biseric , 
ca s -i piard .  
2.  i  a  ucis  cu  sabia  pe  Iacov,  fratele  lui  
Ioan.  

Mat. 20, 23.  
3. i v zând c  este pe placul iudeilor, a 
mai  luat  i  pe  Petru,  ( i  erau  zilele  
Azimelor)  
4. Pe care i prinzându-l l-a b gat în 
temni , dându-l la patru str ji de câte 
patru osta i, ca s -l p zeasc , vrând s -l 
scoat  la popor dup  Pa ti.  
5. Deci Petru era p zit în temni i se 

cea necontenit rug ciune c tre 
Dumnezeu pentru el, de c tre Biseric .  
6. Dar când Irod era s -l scoat  afar , în 
noaptea aceea, Petru dormea între doi 
osta i, legat cu dou  lan uri, iar înaintea 

ii paznicii p zeau temni a.  
7. i iat  un înger al Domnului a venit 
deodat , iar în camer  a str lucit lumin . 

i lovind pe Petru în coast , îngerul l-a 
de teptat, zicând : Scoal -te degrab  ! i 
lan urile i-au c zut de la mâini.  
8. i a zis îngerul c tre el : Încinge-te i 
încal -te cu sandalele. i el a f cut a a. 

i i-a zis lui : Pune haina pe tine i vino 
dup  mine.  

Marc. 6, 9.  
9. i, ie ind, mergea dup  înger, dar nu 
tia c  ceea ce s-a f cut prin înger este 

adev rat, ci i se p rea c  vede vedenie.  
10. i trecând de straja întâi i de a doua, 
au ajuns la poarta cea de fier care duce în 
cetate, i poarta s-a deschis singur . i 
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ie ind, au trecut o uli i îndat  îngerul 
s-a dep rtat de la el.  
11. i Petru, venindu- i în sine, a zis : 
Acum  tiu  cu  adev rat  c  Domnul  a  
trimis  pe  îngerul  S u  i  m-a  scos  din  
mâna  lui  Irod  i  din  toate  câte  a tepta  
poporul iudeilor.  
12. i chibzuind, a venit la casa Mariei, 
mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde 
erau aduna i mul i i se rugau.  

Fapt. 15, 37.  
13. i b tând Petru la u a de la poart , o 
slujnic  cu  numele  Rodi,  s-a  dus  s  
asculte.  
14. i recunoscând glasul lui Petru, de 
bucurie nu a deschis u a, ci, alergând 
în untru, a spus c  Petru st  înaintea 
por ii.  
15. Iar ei au zis c tre ea : Ai înnebunit. 
Dar ea st ruia c  este a a. Iar ei ziceau : 
Este îngerul lui.  

Fac. 48, 16. Mat. 18, 10.  
16. Dar Petru b tea mereu în poart . i 
deschizându-i, l-au v zut i au r mas 
uimi i.  
17. i f cându-le semn cu mâna s  tac , 
le-a  istorisit  cum  l-a  scos  Domnul  pe  el  
din temni . i a zis : Vesti i acestea lui 
Iacov i fra ilor. i ie ind, s-a dus în alt 
loc.  

Is. 26, 10.  
18. i f cându-se ziu , mare a fost 
tulburarea între osta i : Ce s-a f cut, oare, 
cu Petru ?  
19. Iar Irod cerându-l i neg sindu-l, 
dup  ce au fost cerceta i paznicii, a 
poruncit s  fie uci i. i el, coborând din 
Iudeea la Cezareea, a r mas acolo.  
20. i Irod era mânios pe locuitorii din 
Tir i din Sidon. Dar ei, în elegându-se 
între ei, au venit la el i câ tigând pe 
Vlast, care era c ra ul regelui, cereau 
pace, pentru c ara lor se hr nea din cea 
a regelui.  

3 Reg. 5, 1, 9.  

21. i într-o zi rânduit , Irod, 
îmbr cându-se în ve minte rege ti i 
ezând la tribun , vorbea c tre ei ;  

Sir. 11, 4.  
22. Iar poporul striga : Acesta e glas 
dumnezeiesc, nu omenesc !  

Iez. 28, 2. Sir. 13, 27.  
23. i îndat  îngerul Domnului l-a lovit, 
pentru c  nu a dat slav  lui Dumnezeu. i 
mâncându-l viermii, a murit.  

Dan. 4, 28-30; 5, 20-21.  
24. Iar cuvântul lui Dumnezeu cre tea i 
se înmul ea.  

Is. 55, 11. Fapt. 6, 7; 19, 20. Col. 1, 6.  
25. Iar Barnaba i Saul, dup  ce au 
îndeplinit slujba lor, s-au întors de la 
Ierusalim la Antiohia, luând cu ei pe 
Ioan, cel numit Marcu.  

Fapt. 11, 30; 13, 5.  
CAP. 13 
Pavel i Barnaba, în cea dintâi 

torie misionar , ajung în Cipru i 
în Antiohia Pisidiei. 
1. i erau în Biserica din Antiohia 
prooroci i înv tori : Barnaba i 
Simeon, ce se numea Niger, Luciu 
Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut 
împreun  cu Irod tetrarhul, i Saul.  

Fapt. 11, 27.  
2. i pe când slujeau Domnului i 
posteau, Duhul Sfânt a zis : Osebi i-mi pe 
Barnaba i pe Saul, pentru lucrul la care 
i-am chemat.  

Fapt. 9, 15; 14, 26. Rom. 1, 1. Gal. 1, 15. 1 Tim. 2, 7.  
3. Atunci, postind i rugându-se, i-au 
pus mâinile peste ei i i-au l sat s  plece.  

Fapt. 6, 6.  
4. Deci, ei, mâna i de Duhul Sfânt, au 
coborât la Seleucia i de acolo au plecat 
cu corabia la Cipru.  
5. i ajungând în Salamina, au vestit 
cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile 
iudeilor. i aveau i pe Ioan slujitor.  

Fapt. 12, 25.  
6. i str tând toat  insula pân  la 
Pafos, au g sit pe un oarecare b rbat 
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iudeu, vr jitor, prooroc mincinos, al c rui 
nume era Bariisus,  
7. Care era în preajma proconsulului 
Sergius Paulus, b rbat în elept. Acesta 
chemând la sine pe Barnaba i pe Saul, 
dorea s  aud  cuvântul lui Dumnezeu,  
8. Dar le st tea împotriv  Elimas 
vr jitorul - c ci a a se tâlcuie te numele 
lui - c utând s  întoarc  pe proconsul de 
la credin .  

Fapt. 8, 9. 2 Tim. 3, 8.  
9. Iar Saul - care se nume te i Pavel - 
plin fiind de Duh Sfânt, a privit int  la 
el,  
10.  i  a  zis  :  O,  tu  cel  plin  de  toat  
viclenia i de toat  în el ciunea, fiule al 
diavolului, vr jma ule a toat  dreptatea, 
nu vei înceta de a strâmba c ile 
Domnului cele drepte ?  

Sir. 1, 31. Mat. 13, 38. Ioan 8, 44. 1 Ioan 3, 8.  
11. i acum, iat  mâna Domnului este 
asupra ta i vei fi orb, nev zând soarele 
pân  la o vreme. i îndat  a c zut peste el 
pâcl i întuneric i, dibuind împrejur, 

uta cine s -l duc  de mân .  
12. Atunci proconsulul, v zând ce s-a 

cut, a crezut, mirându-se foarte de 
înv tura Domnului.  
13. i plecând cu corabia de la Pafos, 
Pavel i cei împreun  cu el au venit la 
Perga Pamfiliei. Iar Ioan, desp indu-se 
de ei, s-a întors la Ierusalim.  

Fapt. 15, 38.  
14. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la 
Antiohia Pisidiei i, intrând în sinagog , 
într-o zi de sâmb , au ezut.  
15. i dup  citirea Legii i a Proorocilor, 
mai-marii sinagogii au trimis la ei, 
zicându-le : B rba i fra i, dac  ave i 
vreun cuvânt de mângâiere c tre popor, 
vorbi i.  
16. i, ridicându-se Pavel i f cându-le 
semn cu mâna, a zis : B rba i israeli i i 
cei tem tori de Dumnezeu, asculta i :  

17. Dumnezeul acestui popor al lui Israel 
a ales pe p rin ii no tri i pe popor l-a 
în at, când era str in în p mântul 
Egiptului,  i  cu  bra  înalt  i-a  scos  de  
acolo,  

Ie . 1, 1; 13, 16. Ps. 147, 8.  
18. i vreme de patruzeci de ani i-a hr nit 
în pustie.  

Ie . 16, 1, 35.  
19. i nimicind apte neamuri în ara 
Canaanului, p mântul acela l-a dat lor 
spre mo tenire.  

Num. 34, 13. Iosua 3, 10; 14, 2.  
20. i dup  acestea, ca la patru sute 
cincizeci de ani, le-a dat judec tori, pân  
la Samuel proorocul.  

Jud. 2, 16. 1 Reg. 7, 15.  
21. i de acolo au cerut rege i 
Dumnezeu le-a dat, timp de patruzeci de 
ani, pe Saul, fiul lui Chi , b rbat din 
semin ia lui Veniamin.  

Deut. 17, 14. 1 Reg. 8, 5; 9, 16; 10, 1. Ps. 88, 20.  
22. i înl turându-l, le-a ridicat rege pe 
David, pentru care a zis, m rturisind : 
«Aflat-am pe David al lui Iesei, b rbat 
dup  inima Mea, care va face toate voile 
Mele».  

1 Reg. 13, 14; 16, 15. Is. 11, 1.  
23. Din urma ii acestuia, Dumnezeu, 
dup  f duin , i-a adus lui Israel un 
Mântuitor, pe Iisus,  

2 Reg. 7, 12. Ps. 131, 11. Os. 13, 11.  
24. Dup  ce Ioan a propov duit, înaintea 
venirii Lui, botezul poc in ei, la tot 
poporul lui Israel.  

Mat. 3, 1. Marc. 1, 4.  
25.  Iar  dac i-a  împlinit  Ioan  calea  sa,  
zicea : Nu sunt eu ce socoti i voi c  sunt. 
Dar, iat , vine dup  mine Cel c ruia nu 
sunt vrednic s -I dezleg înc mintea 
picioarelor.  

Marc. 1, 7. Ioan 1, 20; 3, 28.  
26. B rba i fra i, fii din neamul lui 
Avraam i cei dintre voi tem tori de 
Dumnezeu, vou  vi s-a trimis cuvântul 
acestei mântuiri.  

Mat. 10, 6.  
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27. C ci cei ce locuiesc în Ierusalim i 
peteniile lor, necunoscându-L i 

osândindu-L, au împlinit glasurile 
proorocilor care se citesc în fiecare 
sâmb .  

Is. 10, 7. Mat. 27, 20. Luc. 23, 20, 23; 24, 27. Ioan 19, 6. 
Fapt. 3, 17. 1 Cor. 2, 8.  

28. i, neaflând în El nici o vin  de 
moarte, au cerut de la Pilat ca s -L 
omoare.  

Is. 10, 7. Mat. 27, 20. Luc. 23, 20, 23; 24, 27. Ioan 19, 6. 
Fapt. 3, 17. 1 Cor. 2, 8.  

29. Iar când au s vâr it toate cele scrise 
despre El, coborându-L de pe cruce, L-au 
pus în mormânt.  
30. Dar Dumnezeu L-a înviat din mor i.  

Mat. 28, 6. Marc. 16, 6. Fapt. 3, 15; 17, 31.  
31. El S-a ar tat mai multe zile celor ce 
împreun  cu El s-au suit din Galileea la 
Ierusalim i care sunt acum martorii Lui 

tre popor.  
Ioan 20, 19. Fapt. 5, 32; 10, 39, 41.  

32. i noi v  binevestim f duin a 
cut  p rin ilor.  

Fac. 22, 18. 2 Reg. 7, 12. Is. 4, 2. Dan. 9, 24.  
33. C  pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o 
cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, 
precum este scris i în Psalmul al doilea : 
«Fiul  Meu  e ti  Tu  ;  Eu  ast zi  Te-am  

scut».  
Ps. 2, 6. Evr. 1, 5.  

34.  i  cum c  L-a  înviat  din  mor i,  ca  s  
nu se mai întoarc  la stric ciune, a spus-o 
altfel  :  «V  voi  da  vou  cele  sfinte  i  
vrednice de credin  ale lui David».  

Is. 55, 3.  
35. De aceea i în alt loc zice : «Nu vei 
da pe Sfântul T u s  vad  stric ciune».  

Ps. 15, 10. Fapt. 2, 31.  
36. Pentru c  David, slujind în timpul s u 
voii lui Dumnezeu, a adormit i s-a 
ad ugat la p rin ii lui i a v zut 
stric ciune.  

2 Reg. 2, 10. Fapt. 2, 29.  
37. Dar Acela pe Care Dumnezeu L-a 
înviat n-a v zut stric ciune.  

Fapt. 2, 31.  

38. Cunoscut deci s  v  fie vou , b rba i 
fra i, c  prin Acesta vi se veste te iertarea 

catelor i c , de toate câte n-a i putut s  
 îndrepta i în Legea lui Moise,  

Is. 53, 12. Ier. 31, 34. Luc. 24, 47. Rom. 3, 25. 1 Cor. 15, 
17. Gal. 2, 16.  

39. Întru Acesta tot cel ce crede se 
îndrepteaz .  

Rom. 3, 20. Evr. 7, 19.  
40. Deci lua i aminte s  nu vin  peste voi 
ceea ce s-a zis în prooroci :  

Pild. 1, 29, 31. Is. 28, 14-15.  
41. «Vede i, îngâmfa ilor, mira i-v i 
pieri i, c  Eu lucrez un lucru, în zilele 
voastre, un lucru pe care nu-l ve i crede, 
dac  v  va spune cineva».  

Avac. 1, 5.  
42. i ie ind ei din sinagoga iudeilor, îi 
rugau neamurile ca sâmb ta viitoare s  li 
se gr iasc  cuvintele acestea.  
43. Dup  ce s-a terminat adunarea, mul i 
dintre iudei i dintre prozeli ii cucernici 
au mers dup  Pavel i dup  Barnaba, 
care, vorbind c tre ei, îi îndemnau s  
st ruie în harul lui Dumnezeu.  

Fapt. 11, 23.  
44. Iar în sâmb ta urm toare, mai toat  
cetatea s-a adunat ca s  aud  cuvântul lui 
Dumnezeu.  
45. Dar iudeii, v zând mul imile, s-au 
umplut de pizm i vorbeau împotriva 
celor spuse de Pavel, hulind.  
46. Iar Pavel i Barnaba, îndr znind, au 
zis : Vou  se c dea s  vi se gr iasc , mai 
întâi, cuvântul lui Dumnezeu ; dar de 
vreme ce îl lep da i i v  judeca i pe voi 
nevrednici de via a ve nic , iat  ne 
întoarcem c tre neamuri.  

Deut. 32, 21. Is. 55, 5. Fapt. 3, 26; 4, 29; 18, 6.  
47. C ci a a ne-a poruncit nou  Domnul : 
«Te-am pus spre lumin  neamurilor, ca 

 fii Tu spre mântuire pân  la marginea 
mântului».  

Ps. 116, 1. Is. 42, 6; 49, 6. Luc. 2, 32. Ioan 9, 5. Rom. 11, 
11.  
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48. Iar neamurile p mântului, auzind, se 
bucurau i sl veau cuvântul lui 
Dumnezeu i câ i erau rândui i spre via  
ve nic  au crezut ;  
49. Iar cuvântul Domnului se r spândea 
prin tot inutul.  
50. Dar iudeii au înt râtat pe femeile 
cucernice i de cinste i pe cei de frunte 
ai cet ii, i au ridicat prigoane împotriva 
lui Pavel i a lui Barnaba, i i-au scos din 
hotarele lor.  

2 Tim. 3, 11.  
51. Iar ei, scuturând asupra lor praful de 
pe picioare, au venit la Iconiu ;  

Mat. 10, 14. Marc. 6, 11. Luc. 9, 5; 10, 11. Fapt. 18, 6.  
52. i ucenicii se umpleau de bucurie i 
de Duh Sfânt.  
CAP. 14 
Pavel i Barnaba propov duiesc în 
Iconiu, Listra, Derbe i se întorc în 
Antiohia. 
1. i în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în 
sinagoga iudeilor i astfel au vorbit, încât 
o mare mul ime de iudei i de elini au 
crezut.  
2. Dar iudeii care n-au crezut au r sculat 
i au înr it sufletele p gânilor împotriva 

fra ilor.  
3. Deci mult  vreme au stat acolo, gr ind 
cu îndr zneal  întru Domnul, Care da 

rturie pentru cuvântul harului S u, 
când semne i minuni prin mâinile lor.  

Marc. 16, 20.  
4. i mul imea din cetate s-a dezbinat i 
unii ineau cu iudeii, iar al ii ineau cu 
apostolii.  
5. i când p gânii i iudeii, împreun  cu 

peteniile lor, au dat n val  ca s -i 
oc rasc i s -i ucid  cu pietre,  

Ps. 82, 5.  
6. În elegând, au fugit în cet ile 
Licaoniei : la Listra i Derbe i în inutul 
dimprejur.  

Mat. 10, 23.  
7. i acolo propov duiau Evanghelia.  

8.  i  edea  jos  în  Listra  un  om  
neputincios de picioare, fiind olog, din 
pântecele maicii sale i care nu umblase 
niciodat .  
9. Acesta asculta la Pavel când vorbea. 
Iar Pavel, c utând spre el i v zând c  are 
credin  ca s  se mântuiasc ,  
10. A zis cu glas puternic : Scoal -te 
drept, pe picioarele tale. i el a s rit i 
umbla.  

Is. 35, 6. Fapt. 3, 7.  
11. Iar mul imile, v zând ceea ce f cuse 
Pavel, au ridicat glasul lor în limba 
licaon , zicând : Zeii, asem nându-se 
oamenilor, s-au coborât la noi.  
12. i numeau pe Barnaba Zeus, iar pe 
Pavel Hermes, fiindc  el era purt torul 
cuvântului.  
13. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea 
cet ii, aducând la por i tauri i cununi, 
voia s  le aduc  jertf  împreun  cu 
mul imile.  

Dan. 2, 46.  
14. i auzind Apostolii Pavel i Barnaba, 
i-au rupt ve mintele, au s rit în mul ime, 

strigând,  
15. i zicând : B rba ilor, de ce face i 
acestea ? Doar i noi suntem oameni, 
asemenea p timitori ca voi, binevestind 

 v  întoarce i de la aceste de ert ciuni 
tre Dumnezeu cel viu, Care a f cut 

cerul i p mântul, marea i toate cele ce 
sunt în ele,  

Fac. 1, 1. Ps. 145, 6. Am. 2, 4. Sir. 18, 1. Fapt. 10, 26. 
Apoc. 14, 7.  

16. i Care, în veacurile trecute, a l sat 
ca toate neamurile s  mearg  în c ile lor,  

Ps. 80, 12.  
17. De i El nu S-a l sat pe Sine 
nem rturisit, f cându-v  bine, dându-v  
din cer ploi i timpuri roditoare, umplând 
de hran i de bucurie inimile voastre.  

Ps. 18, 1; 64, 10-11; 146, 8. Eccl. 8, 15. În el. 13, 6. Mat. 
5, 45. Rom. 1, 19-20.  

18. i acestea zicând, abia au potolit 
mul imile, ca s  nu le aduc  jertf .  
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19. Iar de la Antiohia i de la Iconiu au 
venit iudei, care au atras mul imile de 
partea lor, i, b tând pe Pavel cu pietre, l-
au  târât  afar  din  cetate,  gândind  c  a  
murit.  

2 Cor. 11, 25.  
20. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a 
sculat i a intrat în cetate. i a doua zi a 
ie it cu Barnaba c tre Derbe.  
21. i binevestind cet ii aceleia i f când 
ucenici mul i, s-au înapoiat la Listra, la 
Iconiu i la Antiohia,  
22. Înt rind sufletele ucenicilor, 
îndemnându-i s  st ruie în credin i 
(ar tându-le) c  prin multe suferin e 
trebuie s  intr m în împ ia lui 
Dumnezeu.  

Ps. 33, 19. Mat. 7, 14. Luc. 13, 24. Fapt. 11, 23; 15, 32. 2 
Tim. 3, 12. Apoc. 14, 12.  

23. i hirotonindu-le preo i în fiecare 
biseric , rugându-se cu postiri, i-au 
încredin at pe ei Domnului în Care 
crezuser .  

1 Petr. 5, 9.  
24. i str tând Pisidia, au venit în 
Pamfilia.  
25. i dup  ce au gr it cuvântul 
Domnului în Perga, au coborât la Atalia.  
26. i de acolo au mers cu corabia spre 
Antiohia, de unde fuseser  încredin i 
harului lui Dumnezeu, spre lucrul pe care 
l-au împlinit.  

Fapt. 13, 2.  
27. i venind i adunând Biserica, au 
vestit câte a f cut Dumnezeu cu ei i c  a 
deschis p gânilor u a credin ei.  
28. i au petrecut acolo cu ucenicii nu 
pu in  vreme.  
CAP. 15 
Apostolii hot sc în Ierusalim c  
Legea lui Moise nu este i pentru 

gâni. A doua c torie a lui Pavel. 
1. i unii, coborându-se din Iudeea, 
înv au pe fra i c  : Dac  nu v  t ia i 

împrejur, dup  rânduiala lui Moise, nu 
pute i s  v  mântui i.  

Gal. 2, 3-4; 5, 1. Filip. 3, 3.  
2. i f cându-se pentru ei împotrivire i 
discu ie nu pu in  cu Pavel i Barnaba, au 
rânduit ca Pavel i Barnaba i al i câ iva 
dintre ei s  se suie la apostolii i la preo ii 
din Ierusalim pentru aceast  întrebare.  
3. Deci ei, trimi i fiind de Biseric , au 
trecut prin Fenicia i prin Samaria, 
istorisind despre convertirea neamurilor 
i f ceau tuturor fra ilor mare bucurie.  

4. i sosind ei la Ierusalim, au fost primi i 
de Biseric i de apostoli i de preo i i 
au vestit câte a f cut Dumnezeu cu ei.  
5. Dar unii din eresul fariseilor, care 
trecuser  la credin , s-au ridicat zicând 

 trebuie s -i taie împrejur i s  le 
porunceasc  a p zi Legea lui Moise.  
6. i apostolii i preo ii s-au adunat ca s  
cerceteze despre acest cuvânt.  
7. i f cându-se mult  vorbire, s-a sculat 
Petru i le-a zis : B rba i fra i, voi ti i c , 
din primele zile, Dumnezeu m-a ales 
între voi, ca prin gura mea neamurile s  
aud  cuvântul Evangheliei i s  cread .  

Fapt. 10, 20; 11, 12.  
8. i Dumnezeu, Cel ce cunoa te inimile, 
le-a m rturisit, dându-le Duhul Sfânt, ca 
i nou .  

Ps. 7, 9. Fapt. 10, 47; 11, 15.  
9. i nimic n-a deosebit între noi i ei, 
cur ind inimile lor prin credin .  

Fapt. 10, 43. 1 Cor. 1, 2.  
10. Acum deci, de ce ispiti i pe 
Dumnezeu i vre i s  pune i pe grumazul 
ucenicilor un jug pe care nici p rin ii 
no tri, nici noi n-am putut s -l purt m ?  

Mat. 23, 4. Luc. 11, 46. Gal. 4, 32.  
11. Ci prin harul Domnului nostru Iisus 
Hristos, credem c  ne vom mântui în 
acela i chip ca i aceia.  

Gal. 3, 22. Ef. 2, 8. 2 Tim. 1, 9. Tit 3, 4-5.  
12. i a t cut toat  mul imea i asculta pe 
Barnaba i pe Pavel, care istoriseau câte 
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semne i minuni a f cut Dumnezeu prin 
ei între neamuri.  
13. i dup  ce au t cut ei, a r spuns 
Iacob, zicând : B rba i fra i, asculta i-m  
!  
14. Simon a istorisit cum de la început a 
avut grij  Dumnezeu s  ia dintre neamuri 
un popor pentru numele S u.  
15. i cu aceasta se potrivesc cuvintele 
proorocilor, precum este scris :  
16. «Dup  acestea M  voi întoarce i voi 
ridica iar i cortul cel c zut al lui David 
i cele distruse ale lui iar i le voi zidi i-

l voi îndrepta,  
Am. 9, 9, 11.  

17. Ca s -L caute pe Domnul ceilal i 
oameni i toate neamurile peste care s-a 
chemat numele Meu asupra lor, zice 
Domnul, Cel ce a f cut acestea».  

Is. 19, 23. Am. 9, 12.  
18. Lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute din 
veac lucrurile Lui.  
19. De aceea eu socotesc s  nu tulbur m 
pe  cei  ce,  dintre  neamuri,  se  întorc  la  
Dumnezeu,  
20. Ci s  le scriem s  se fereasc  de 
întin rile idolilor i de desfrâu i de 
(animale) sugrumate i de sânge.  

Fac. 9, 4. Ie . 34, 15. Deut. 3, 17. Fapt. 21, 25. Rom. 1, 
27. 1 Cor. 6, 15.  

21. C ci Moise are din timpuri vechi prin 
toate cet ile propov duitorii s i, fiind 
citit în sinagogi în fiecare sâmb .  
22. Atunci apostolii i preo ii, cu toat  
Biserica, au hot rât s  aleag  b rba i 
dintre ei i s -i trimit  la Antiohia, cu 
Pavel i cu Barnaba : pe Iuda cel numit 
Barsaba, i pe Sila, b rba i cu vaz  între 
fra i.  
23. Scriind prin mâinile lor acestea : 
Apostolii i preo ii i fra ii, fra ilor dintre 
neamuri, care sunt în Antiohia i în Siria 
i în Cilicia, salutare !  

24. Deoarece am auzit c  unii dintre noi, 
 s  fi avut porunca noastr , venind, v-

au tulburat cu vorbele lor i au r it 
sufletele voastre, zicând c  trebuie s  v  

ia i împrejur i s  p zi i legea,  
Rom. 16, 17. 2 Cor. 11, 13. Gal. 1, 7.  

25. Noi am hot rât, aduna i într-un gând, 
ca s  trimitem la voi b rba i ale i, 
împreun  cu iubi ii no tri Barnaba i 
Pavel,  
26. Oameni care i-au pus sufletele lor 
pentru numele Domnului nostru Iisus 
Hristos.  

Jud. 5, 18.  
27. Drept aceea, am trimis pe Iuda i pe 
Sila, care v  vor vesti i ei, cu cuvântul, 
acelea i lucruri.  
28. Pentru c , p rutu-s-a Duhului Sfânt i 
nou , s  nu vi se pun  nici o greutate în 
plus în afar  de cele ce sunt necesare :  

Fapt. 16, 4. 1 Cor. 7, 17.  
29. S  v  feri i de cele jertfite idolilor i 
de sânge i de (animale) sugrumate i de 
desfrâu, de care p zindu-v , bine ve i 
face. Fi i s to i !  
30. Deci cei trimi i au coborât la 
Antiohia i, adunând mul imea, au predat 
scrisoarea.  
31. i citind-o s-au bucurat pentru 
mângâiere.  
32. Iar Iuda i cu Sila, fiind i ei prooroci, 
au mângâiat prin multe cuvânt ri pe fra i 
i i-au înt rit.  

Fapt. 11, 27; 14, 22.  
33. i petrecând un timp, au fost trimi i 
cu pace de c tre fra i la apostoli.  
34. Iar Sila s-a hot rât s  r mân  acolo, i 
Iuda a plecat singur la Ierusalim.  
35. Iar Pavel i Barnaba petreceau în 
Antiohia, înv ând i binevestind, 
împreun  cu mul i al ii, cuvântul 
Domnului.  
36. i dup  câteva zile, Pavel a zis c tre 
Barnaba : Întorcându-ne, s  cercet m 
cum se afl  fra ii no tri în toate cet ile în 
care am vestit cuvântul Domnului.  
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37. Barnaba voia s  ia împreun  cu ei i 
pe Ioan cel numit Marcu ;  

Fapt. 12, 12. Col. 4, 10.  
38. Dar Pavel cerea s  nu-l ia pe acesta 
cu  ei,  fiindc  se  desp ise  de  ei  din  
Pamfilia  i  nu  venise  al turi  de  ei  la  
lucrul la care fuseser  trimi i.  

Fapt. 13, 13.  
39. Deci s-a iscat neîn elegere între ei, 
încât  s-au  desp it  unul  de  altul,  i  
Barnaba, luând pe Marcu, a plecat cu 
corabia în Cipru ;  
40. Iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, 
fiind încredin at de c tre fra i harului 
Domnului.  
41. i str tea Siria i Cilicia, înt rind 
Bisericile.  

Fapt. 14, 22.  
CAP. 16 
Pavel ia cu sine pe Timotei i duce 
Evanghelia din Asia în Europa. 
Întâmpl rile din Filipi. 
1. i a sosit la Derbe i la Listra. i iat  
era acolo un ucenic cu numele Timotei, 
fiul unei femei iudee credincioase, i al 
unui tat  elin,  

Rom. 16, 21. Filip. 2, 19. 1 Tes. 1, 1; 3, 2. 1 Cor. 9, 20.  
2. Care avea bune m rturii de la fra ii din 
Listra i din Iconiu.  
3. Pavel a voit ca acesta s  vin  împreun  
cu el i, luându-l, l-a t iat împrejur, din 
pricina iudeilor care erau în acele locuri ; 

ci to i tiau c  tat l lui era elin.  
4. i când treceau prin cet i, înv au s  

zeasc  înv turile rânduite de apostolii 
i de preo ii din Ierusalim.  

Fapt. 15, 28.  
5. Deci Bisericile se înt reau în credin  
i sporeau cu num rul în fiecare zi.  

6. i ei au str tut Frigia i inutul 
Galatiei, opri i fiind de Duhul Sfânt ca s  
propov duiasc  cuvântul în Asia.  
7. Venind la hotarele Misiei, încercau s  
mearg  în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu 
i-a l sat.  

8. i trecând dincolo de Misia, au coborât 
la Troa.  
9. i noaptea i s-a ar tat lui Pavel o 
vedenie : Un b rbat macedonean sta 
rugându-l i zicând : Treci în Macedonia 
i ne ajut .  

10. Când a v zut el aceast  vedenie, am 
utat s  plec m îndat  în Macedonia, 

în elegând c  Dumnezeu ne cheam  s  le 
vestim Evanghelia.  
11. Pornind cu corabia de la Troa, am 
mers drept la Samotracia, iar a doua zi la 
Neapoli,  
12. i de acolo la Filipi, care este cea 
dintâi cetate a acestei p i a Macedoniei 
i colonie roman . Iar în aceast  cetate 

am r mas câteva zile.  
13. i în ziua sâmbetei am ie it în afara 
por ii, lâng  râu, unde credeam c  este 
loc de rug ciune i, ezând, vorbeam 
femeilor care se adunaser .  
14.  i  o  femeie,  cu  numele  Lidia,  
vânz toare de porfir , din cetatea 
Tiatirelor, tem toare de Dumnezeu, 
asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis 
inima ca s  ia aminte la cele gr ite de 
Pavel.  
15. Iar dup  ce s-a botezat i ea i casa ei, 
ne-a rugat, zicând : De m-a i socotit c  
sunt credincioas  Domnului, intrând în 
casa mea, r mâne i. i ne-a f cut s  

mânem.  
Jud. 19, 20.  

16. Dar odat , pe când ne duceam la 
rug ciune, ne-a întâmpinat o slujnic , 
care avea duh pitonicesc i care aducea 
mult câ tig st pânilor ei, ghicind.  
17. Aceasta, inându-se dup  Pavel i 
dup  noi, striga, zicând : Ace ti oameni 
sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, 
care v  vestesc vou  calea mântuirii.  

Pild. 26, 24.  
18. i aceasta o f cea timp de multe zile. 
Iar Pavel mâniindu-se i întorcându-se, a 
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zis duhului : În numele lui Iisus Hristos 
i poruncesc s  ie i din ea. i în acel ceas 

a ie it.  
Mat. 10, 1. Marc. 1, 34; 16, 17.  

19. i st pânii ei, v zând c  s-a dus 
dejdea câ tigului lor, au pus mâna pe 

Pavel i pe Sila i i-au în pia  înaintea 
dreg torilor.  

Fapt. 19, 29.  
20. i ducându-i la judec tori, au zis : 
Ace ti oameni, care sunt iudei, tulbur  
cetatea noastr .  

Fapt. 17, 6.  
21. i vestesc obiceiuri care nou  nu ne 
este îng duit s  le primim, nici s  le 
facem, fiindc  suntem romani.  
22. i s-a sculat i mul imea împotriva 
lor. i judec torii, rupându-le hainele, au 
poruncit s -i bat  cu vergi.  

2 Cor. 11, 25. 1 Tes. 2, 2.  
23. i, dup  ce le-au dat multe lovituri, i-
au aruncat în temni , poruncind 
temnicerului s -i p zeasc  cu grij .  
24. Acesta, primind o asemenea porunc , 
i-a b gat în fundul temni ei i le-a strâns 
picioarele în butuci ;  
25. Iar la miezul nop ii, Pavel i Sila, 
rugându-se, l udau pe Dumnezeu în 
cânt ri, iar cei ce erau în temni  îi 
ascultau.  

Ps. 118, 62.  
26. i deodat  s-a f cut cutremur mare, 
încât s-au zguduit temeliile temni ei i 
îndat  s-au deschis toate u ile i 
leg turile tuturor s-au dezlegat.  

Fapt. 4, 31.  
27. i de teptându-se temnicerul i 

zând deschise u ile temni ei, sco ând 
sabia, voia s  se omoare, socotind c  cei 
închi i au fugit.  
28. Iar Pavel a strigat cu glas mare, 
zicând  :  S  nu- i  faci  nici  un  r u,  c  to i  
suntem aici.  
29. Iar el, cerând lumin , s-a repezit 
în untru i, tremurând de spaim , a c zut 
înaintea lui Pavel i a lui Sila ;  

30. i sco ându-i afar  (dup  ce pe 
ceilal i i-a z vorât la loc), le-a zis : 
Domnilor, ce trebuie s  fac ca s  m  
mântuiesc ?  
31. Iar ei au zis : Crede în Domnul Iisus 
i te vei mântui tu i casa ta.  

Marc. 16, 16.  
32. i i-au gr it lui cuvântul lui 
Dumnezeu i tuturor celor din casa lui.  
33. i el, luându-i la sine, în acel ceas al 
nop ii, a sp lat r nile lor i s-a botezat el 
i to i ai lui îndat .  

34. i ducându-i în cas , a pus masa i s-
a veselit cu toat  casa, crezând în 
Dumnezeu.  
35. i f cându-se ziu , judec torii au 
trimis pe purt torii de vergi, zicând : D  
drumul oamenilor acelora.  
36. Iar temnicerul a spus cuvintele 
acestea c tre Pavel : C  au trimis 
judec torii s  fi i l sa i liberi. Acum deci 
ie i i merge i în pace.  
37. Dar Pavel a zis c tre ei : Dup  ce, 

 judecat , ne-au b tut în fa a lumii, pe 
noi care suntem cet eni romani i ne-au 

gat în temni , acum ne scot afar  pe 
ascuns  ?  Nu  a a  !  Ci  s  vin  ei  în i  s  
ne scoat  afar .  

Fapt. 22, 25.  
38. i purt torii de vergi au spus 
judec torilor aceste cuvinte. i auzind c  
sunt cet eni romani, judec torii s-au 
temut.  
39. i venind, se rugau de ei i, sco ându-
i afar , îi rugau s  plece din cetate.  

Marc. 5, 17. Luc. 8, 37.  
40. Iar ei, ie ind din închisoare, s-au dus 
în casa Lidiei ; i v zând pe fra i, i-au 
mângâiat i au plecat.  
CAP. 17 
Pavel propov duie te în Tesalonic, în 
Bereea i în Atena. 
1. i dup  ce au trecut prin Amfipoli i 
prin Apolonia, au venit la Tesalonic, 
unde era o sinagog  a iudeilor.  
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2. i dup  obiceiul s u, Pavel a intrat la 
ei i în trei sâmbete le-a gr it din 
Scripturi,  
3. Deschizându-le i ar tându-le c  
Hristos trebuia s  p timeasc i s  
învieze din mor i, i c  Acesta, pe Care 
vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus.  
Ps. 21, 6. Is. 50, 6; 53, 3. Dan. 9, 24. Mat. 16, 21. Marc. 8, 

31. Luc. 9, 22; 24, 26. Ioan 20, 9.  
4.  i  unii  dintre  ei  au  crezut  i  au  trecut  
de partea lui Pavel i a lui Sila, i mare 
mul ime de elini închin tori la Dumnezeu 
i dintre femeile de frunte nu pu ine.  

5. Iar iudeii, umplându-se de invidie i 
luând cu ei pe câ iva oameni de rând, r i, 
adunând gloat  înt râtau cetatea i, 
ducându-se la casa lui Iason, c utau s -i 
scoat  afar , înaintea poporului.  
6. Dar, neg sindu-i, târau pe Iason i pe 
câ iva fra i la mai-marii cet ii, strigând 

 cei ce au tulburat toat  lumea au venit 
i aici ;  

Fapt. 16, 20.  
7. Pe ace tia i-a g zduit Iason ; i to i 
ace tia lucreaz  împotriva poruncilor 
Cezarului, zicând c  este un alt împ rat : 
Iisus.  

Ioan 19, 12.  
8. i au tulburat mul imea i pe mai-marii 
cet ii, care auzeau acestea.  
9. i luând chez ie de la Iason i de la 
ceilal i, le-au dat drumul.  
10. Iar fra ii au trimis îndat , noaptea, la 
Bereea, pe Pavel i pe Sila care, ajungând 
acolo, au intrat în sinagoga iudeilor.  
11. i ace tia erau mai buni la suflet 
decât cei din Tesalonic ; ei au primit 
cuvântul cu toat  osârdia, în toate zilele, 
cercetând Scripturile, dac  ele sunt a a.  

Is. 8, 20; 34, 17. Ioan 5, 39. 1 Petr. 1, 10. 1 Tim. 4, 16.  
12. Au crezut mul i dintre ei i dintre 
femeile de cinste ale elinilor, i dintre 

rba i nu pu ini.  
13. i când au aflat iudeii din Tesalonic 

i în Bereea s-a vestit de c tre Pavel 

cuvântul lui Dumnezeu, au venit i acolo, 
înt râtând i tulburând mul imile.  
14. i atunci îndat  fra ii au trimis pe 
Pavel, ca s  mearg  spre mare ; iar Sila i 
cu Timotei au r mas acolo în Bereea.  

Fapt. 18, 5.  
15. Iar cei ce înso eau pe Pavel l-au dus 
pân  la Atena ; i luând ei porunci c tre 
Sila i Timotei, ca s  vin  la el cât mai 
curând, au plecat.  
16. Iar în Atena, pe când Pavel îi a tepta, 
duhul lui se îndârjea în el, v zând c  
cetatea este plin  de idoli.  

Ps. 38, 4; 118, 158. 2 Petr. 2, 8.  
17. Deci discuta în sinagog  cu iudeii i 
cu cei credincio i, i în pia , în fiecare 
zi, cu cei ce erau de fa .  
18.  Iar  unii  dintre  filozofii  epicurei  i  
stoici  discutau  cu  el,  i  unii  ziceau  :  Ce  
voie te, oare, s  ne spun  acest sem tor 
de cuvinte ? Iar al ii ziceau : Se pare c  
este vestitor de dumnezei str ini, fiindc  
bineveste te pe Iisus i Învierea.  

1 Cor. 1, 18, 23.  
19. i luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, 
zicând : Putem s  cunoa tem i noi ce 
este aceast  înv tur  nou , gr it  de 
tine ?  

Marc. 1, 27.  
20. C ci tu aduci la auzul nostru lucruri 
str ine. Voim deci s tim ce vor s  fie 
acestea.  
21. To i atenienii i str inii, care locuiau 
acolo, nu- i petreceau timpul decât 
spunând sau auzind ceva nou.  
22. i Pavel, stând în mijlocul 
Areopagului, a zis : B rba i atenieni, în 
toate v  v d c  sunte i foarte evlavio i.  
23. C ci str tând cetatea voastr i 
privind locurile voastre de închinare, am 
aflat  i  un  altar  pe  care  era  scris  :  
«Dumnezeului necunoscut». Deci pe Cel 
pe Care voi, necunoscându-L, Îl cinsti i, 
pe Acesta Îl vestesc eu vou .  
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24. Dumnezeu, Care a f cut lumea i 
toate cele ce sunt în ea, Acesta fiind 
Domnul cerului i al p mântului, nu 
locuie te în temple f cute de mâini,  

Fac. 1, 1. Ps. 8, 2; 32, 6. Fapt. 7, 47-48.  
25. Nici nu este slujit de mâini omene ti, 
ca i cum ar avea nevoie de ceva, El dând 
tuturor via i suflare i toate.  

Iov 12, 10. Ps. 20, 4; 26, 1-2; 35, 6; 49, 9. Is. 42, 5.  
26. i a f cut dintr-un sânge tot neamul 
omenesc, ca s  locuiasc  peste toat  fa a 

mântului, a ezând vremile cele de mai 
înainte rânduite i hotarele locuirii lor,  

Deut. 32, 8. Is. 44, 7.  
27. Ca ei s  caute pe Dumnezeu, doar L-
ar pip i i L-ar g si, de i nu e departe de 
fiecare dintre noi.  

În el. 13, 6.  
28.  C ci  în  El  tr im  i  ne  mi m  i  
suntem, precum au zis i unii dintre poe ii 
vo tri : c ci ai Lui neam i suntem.  

Iov 12, 10. Sir. 43, 30.  
29. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu 
trebuie s  socotim c  dumnezeirea este 
asemenea aurului sau argintului sau 
pietrei cioplite de me te ugul i de 
iscusin a omului.  

Is. 40, 18. În el. 13, 10.  
30. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea 
veacurile ne tiin ei, veste te acum 
oamenilor ca to i de pretutindeni s  se 
poc iasc ,  

1 Petr. 1, 14. Rom. 13, 12. Ef. 1, 9; 3, 5. Col. 1, 26.  
31. Pentru c  a hot rât o zi în care va s  
judece lumea întru dreptate, prin B rbatul 
pe care L-a rânduit, d ruind tuturor 
încredin are, prin Învierea Lui din mor i.  

Fac. 18, 25. Ps. 9, 8; 66, 4; 95, 13. Ioan 5, 22, 27. Fapt. 2, 
24; 3, 15; 4, 10; 13, 30. Rom. 6, 4; 14, 9.  

32. i auzind despre învierea mor ilor, 
unii  l-au luat în râs,  iar al ii  i-au zis :  Te 
vom asculta despre aceasta i alt dat .  
33. Astfel Pavel a ie it din mijlocul lor.  
34. Iar unii b rba i, alipindu-se de el, au 
crezut, între care i Dionisie Areopagitul 

i o femeie cu numele Damaris, i al ii 
împreun  cu ei.  
CAP. 18 
Pavel se leag  în Corint cu Acvila i 
Priscila. A treia c torie a lui Pavel. 
Apollo în Efes. 
1. Dup  acestea Pavel, plecând din 
Atena, a venit la Corint.  
2. i g sind pe un iudeu, cu numele 
Acvila, de neam din Pont, venit de 
curând din Italia, i pe Priscila, femeia 
lui, pentru c  poruncise Claudiu ca to i 
iudeii s  plece din Roma, a venit la ei.  

Rom. 16, 3. 2 Tim. 4, 19.  
3. i pentru c  erau de aceea i meserie, a 

mas la ei i lucrau, c ci erau f tori de 
corturi.  

Fapt. 20, 34. 1 Cor. 4, 12. 1 Tes. 2, 9. 2 Tes. 3, 8.  
4. i vorbea în sinagog  în fiecare 
sâmb i aducea la credin  iudei i 
elini.  
5. Iar când Sila i Timotei au venit din 
Macedonia, Pavel era prins cu totul de 
cuvânt, m rturisind iudeilor c  Iisus este 
Hristosul.  

Fapt. 17, 14.  
6. i stând ei împotriv i hulind, el, 
scuturându- i  hainele,  a  zis  c tre  ei  :  
Sângele vostru asupra capului vostru ! Eu 
sunt curat. De acum înainte m  voi duce 
la neamuri.  

Iez. 3, 19; 32, 8. Mat. 10, 14. Luc. 8, 5; 10, 11. Fapt. 13, 
46, 51; 20, 26.  

7. i mutându-se de acolo, a venit în casa 
unuia, cu numele Titus Iustus, cinstitor al 
lui Dumnezeu, a c rui cas  era al turi de 
sinagog .  
8. Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a 
crezut în Domnul, împreun  cu toat  casa 
sa ; i mul i dintre corinteni, auzind, 
credeau i se botezau.  

1 Cor. 1, 14.  
9. i Domnul a zis lui Pavel, noaptea în 
vedenie : Nu te teme, ci vorbe te i nu 

cea,  
Is. 62, 1. Fapt. 22, 14; 23, 11.  
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10. Pentru c  Eu sunt cu tine i nimeni nu 
va pune mâna pe tine, ca s i fac  r u. 

ci am mult popor în cetatea aceasta.  
Ier. 1, 19. Mat. 28, 20.  

11. i  a stat în Corint un an i  ase luni,  
înv ând între ei cuvântul lui Dumnezeu.  
12. Dar pe când Galion era proconsulul 
Ahaiei, iudeii s-au ridicat to i într-un 
cuget împotriva lui Pavel i l-au adus la 
tribunal,  
13. Zicând c  acesta caut  s  conving  pe 
oameni s  se închine lui Dumnezeu, 
împotriva legii.  
14. i când Pavel era gata s  deschid  
gura, Galion a zis c tre iudei : Dac  ar fi 
vreo nedreptate sau vreo fapt  viclean , 
o, iudeilor, v-a  asculta precum se cuvine 
;  
15. Dar dac  sunt la voi nedumeriri 
despre înv tur i despre nume i 
despre legea voastr , vede i-v  voi în iv  
de ele. Judec tor pentru acestea eu nu 
voiesc s  fiu.  

Fapt. 23, 29; 25, 18.  
16. i i-a izgonit de la tribunal.  
17. i punând mâna to i pe Sostene, mai-
marele sinagogii, îl b teau înaintea 
tribunalului. Dar Galion nu lua în seam  
nimic din acestea ;  

1 Cor. 1, 1.  
18. Iar Pavel, dup  ce a stat înc  multe 
zile în Corint, i-a luat r mas bun de la 
fra i i a plecat cu corabia în Siria, 
împreun  cu Priscila i cu Acvila, care i-
a tuns capul la Chenhrea, c ci f cuse o 

duin .  
Num. 6, 8, 18. Fapt. 21, 24.  

19. i au sosit la Efes i pe aceia i-a l sat 
acolo, iar el, intrând în sinagog , discuta 
cu iudeii.  
20. i rugându-l s  r mân  la ei mai 
mult  vreme, n-a voit,  
21. Ci, desp indu-se de ei, a zis : 
Trebuie, negre it, ca s rb toarea care 
vine s-o fac la Ierusalim, dar, cu voia 

Domnului, m  voi întoarce iar i la voi. 
i a plecat de la Efes, cu corabia.  

Fapt. 19, 1. Iac. 4, 15. 1 Cor. 4, 19.  
22. i coborându-se la Cezareea, s-a suit 
(la Ierusalim) i, îmbr ând Biserica, s-a 
coborât la Antiohia.  
23. i stând acolo câtva timp, a plecat, 
str tând pe rând inutul Galatiei i 
Frigia, înt rind pe to i ucenicii.  
24. Iar un iudeu, cu numele Apollo, 
alexandrin de neam, b rbat iscusit la 
cuvânt, puternic fiind în Scripturi, a sosit 
la Efes.  

1 Cor. 1, 12; 16, 12.  
25. Acesta era înv at în calea Domnului 
i, arzând cu duhul, gr ia i înv a drept 

cele despre Iisus, cunoscând numai 
botezul lui Ioan.  

Fapt. 19, 3. Rom. 12, 11.  
26. i el a început s  vorbeasc , f  
sfial , în sinagog . Auzindu-l, Priscila i 
Acvila l-au luat cu ei i i-au ar tat mai cu 
de-am nuntul calea lui Dumnezeu.  
27. i voind el s  treac  în Ahaia, l-au 
îndemnat fra ii i au scris ucenicilor s -l 
primeasc . i sosind (în Corint), a ajutat 
mult cu harul celor ce crezuser  ;  
28.  C ci  cu  t rie  i  în  fa a  tuturor,  el  
înfrunta pe iudei, dovedind din Scripturi 

 Iisus este Hristos.  
CAP. 19 
Pavel în Efes. R scoala argintarului 
Dimitrie. 
1. i pe când Apollo era în Corint, Pavel, 
dup  ce a str tut p ile de sus, a venit 
în Efes. i g sind câ iva ucenici,  

Fapt. 18, 21.  
2. A zis c tre ei : Primit-a i voi Duhul 
Sfânt când a i crezut ? Iar ei au zis c tre 
el : Dar nici n-am auzit dac  este Duh 
Sfânt.  

Ioan 7, 39. Fapt. 18, 25.  
3. i el a zis : Deci în ce v-a i botezat ? Ei 
au zis : În botezul lui Ioan.  
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4.  Iar  Pavel  a  zis  :  Ioan  a  botezat  cu  
botezul poc in ei, spunând poporului s  
cread  în  Cel  ce  avea  s  vin  dup  el,  
adic  în Iisus Hristos.  
Mat. 36, 11. Marc. 1, 8. Luc. 3, 16. Ioan 1, 7, 16, 26. Fapt. 

1, 5; 11, 16.  
5. i auzind ei, s-au botezat în numele 
Domnului Iisus.  
6. i punându- i Pavel mâinile peste ei, 
Duhul Sfânt a venit asupra lor i vorbeau 
în limbi i prooroceau.  

Fapt. 2, 2; 8, 17.  
7. i erau to i ca la doisprezece b rba i.  
8. i el, intrând în sinagog , a vorbit cu 
îndr zneal  timp de trei luni, vorbind cu 
ei i c utând s -i încredin eze de 
împ ia lui Dumnezeu.  
9. Dar fiindc  unii erau învârto i i nu 
credeau, bârfind calea Domnului înaintea 
mul imii, Pavel, plecând de la ei, a osebit 
pe ucenici, înv ând în fiecare zi în coala 
unuia Tiranus.  
10.  i  acesta  a  inut  vreme  de  doi  ani,  
încât to i, cei ce locuiau în Asia, i iudei 
i elini, au auzit cuvântul Domnului.  

2 Tim. 1, 15.  
11. i Dumnezeu f cea, prin mâinile lui 
Pavel, minuni nemaiîntâlnite.  

Marc. 16, 20. Ioan 14, 12.  
12. Încât i peste cei ce erau bolnavi se 
puneau tergare sau or uri purtate de 
Pavel, i bolile se dep rtau de ei, iar 
duhurile cele rele ie eau din ei.  
13. i au încercat unii dintre iudeii care 
cutreierau lumea, sco ând demoni, s  
cheme peste cei ce aveau duhuri rele, 
numele Domnului Iisus, zicând : V  jur 
pe Iisus, pe Care-l propov duie te Pavel !  

Mat. 7, 21.  
14. Iar cei care f ceau aceasta erau cei 
apte fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu.  

15. i r spunzând, duhul cel r u le-a zis : 
Pe  Iisus  Îl  cunosc  i  îl  tiu  i  pe  Pavel,  
dar voi cine sunte i ?  

Sir. 3, 22. Marc. 1, 24, 34.  

16. i s rind asupra lor omul în care era 
duhul cel r u i biruindu-i, s-a înt râtat 
asupra lor, încât ei au fugit goi i r ni i 
din casa aceea.  

Sir. 5, 16.  
17. i acest lucru s-a f cut cunoscut 
tuturor iudeilor i elinilor care locuiau în 
Efes, i fric  a c zut peste to i ace tia i 
se sl vea numele Domnului Iisus.  

Ps. 47, 10.  
18. i mul i dintre cei ce crezuser  
veneau ca s  se m rturiseasc i s  spun  
faptele lor.  

Mat. 3, 6.  
19. Iar mul i dintre cei ce f cuser  
vr jitorie, aducând c ile, le ardeau în 
fa a tuturor. i au socotit pre ul lor i au 

sit cincizeci de mii de argin i.  
Luc. 6, 46.  

20. Astfel cre tea cu putere cuvântul 
Domnului i se înt rea.  

Is. 55, 11. Fapt. 6, 7; 12, 24.  
21. i dup  ce s-au s vâr it acestea, Pavel 
i-a pus în gând s  treac  prin Macedonia 
i prin Ahaia i s  se duc  la Ierusalim, 

zicând c  : Dup  ce voi fi acolo, trebuie 
 v d i Roma.  

Fapt. 23, 11; 28, 14. Rom. 1, 11.  
22. i trimi ând în Macedonia pe doi 
dintre cei care îl slujeau, pe Timotei i pe 
Erast, el a r mas o vreme în Asia.  
23. i în vremea aceea s-a f cut mare 
tulburare pentru calea Domnului.  
24. C ci un argintar, cu numele Dimitrie, 
care f cea temple de argint Artemisei i 
da me terilor s i foarte mare câ tig,  

În el. 14, 22-23.  
25. I-a adunat pe ace tia i pe cei care 
lucrau unele ca acestea, i le-a zis : 

rba ilor, ti i c  din aceast  
îndeletnicire este câ tigul vostru.  
26. i  voi vede i i  auzi i  c  nu numai în 
Efes, ci aproape în toat  Asia, Pavel 
acesta, convingând, a întors mult  
mul ime, zicând c  nu sunt dumnezei cei 

cu i de mâini.  
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Ie . 20, 3-4. Lev 19, 4. Deut. 5, 8. Ps. 96, 7. Is. 40, 18. Ier. 
10, 3. Os. 8, 6. Avac. 2, 18.  

27. Din aceasta nu numai c  meseria 
noastr  e în primejdie s  ajung  f  
trecere, dar i templul marii zei e 
Artemisa  e  în  primejdie  s  nu  mai  aib  
nici un pre , iar cu vremea, m rirea ei - 

reia i se închin  toat  Asia i toat  
lumea - s  fie doborât .  
28. i auzind ei i umplându-se de mânie, 
strigau zicând : Mare este Artemisa 
efesenilor !  
29. i s-a umplut toat  cetatea de 
tulburare i au pornit într-un cuget la 
teatru, r pind împreun  pe macedonenii 
Gaius i Aristarh, înso itorii lui Pavel.  

Dan. 3, 5. Fapt. 16, 19; 20, 4. Col. 4, 10.  
30. Iar Pavel, voind s  intre în mijlocul 
poporului, ucenicii nu l-au l sat.  
31. Înc i unii dintre dreg torii Asiei, 
care  îi  erau  prieteni,  trimi ând  la  el,  îl  
rugau s  nu se duc  la teatru.  
32. Deci unii strigau una, al ii strigau 
alta, c ci adunarea era înv lm it , iar cei 
mai mul i nu tiau pentru ce s-au adunat 
acolo.  
33. Iar unii din mul ime l-au smuls pe 
Alexandru, pe care l-au împins înainte 
iudeii. Iar el, f când semn cu mâna, voia 

 se apere înaintea poporului.  
1 Tim. 1, 20. 2 Tim. 4, 14.  

34. i cunoscând ei c  este iudeu, to i 
într-un glas au strigat aproape dou  
ceasuri : Mare este Artemisa efesenilor !  
35. Iar secretarul, potolind mul imea, a 
zis : B rba i efeseni, cine este, între 
oameni, care s  nu tie c  cetatea 
efesenilor este p zitoarea templului 
Artemisei celei mari i a statuii ei, c zut  
din cer ?  
36. Deci, acestea fiind mai presus de 
orice îndoial , trebuie s  v  lini ti i i s  
nu face i nimic cu u urin .  

37. C ci a i adus pe b rba ii ace tia, care 
nu sunt nici furi de cele sfinte, nici nu 
hulesc pe zei a voastr .  
38. Deci dac  Dimitrie i me terii cei 
împreun  cu el au vreo plângere 
împotriva cuiva, au judec tori i 
proconsuli care s  judece, i s  se cheme 
în judecat  unii pe al ii.  
39. Iar dac  urm ri i altceva, se va hot rî 
în adunarea cea legiuit ,  
40.  C ci  noi  suntem  în  primejdie  s  fim  
învinui i de r scoal  pentru ziua de azi, 
fiindc  nu avem nici o pricin  pentru care 
am putea da seama de tulburarea aceasta.  
41. Zicând acestea, a slobozit adunarea.  
CAP. 20 
Pavel c tore te iar prin Macedonia. 
Înviaz  pe Eutihie în Troa. Î i ia r mas 
bun de la Biserica Efesului. 
1. Iar dup  ce a încetat tulburarea, Pavel, 
chemând pe ucenici i dându-le 
îndemnuri, dup  ce i-a luat r mas bun, a 
ie it s  mearg  în Macedonia.  
2. i str tând acele p i i dând 
ucenicilor multe sfaturi i îndemnuri, a 
sosit în Grecia.  
3. i a stat acolo trei luni. Dar când era s  
plece pe ap  în Siria, iudeii au uneltit 
împotriva vie ii lui, iar el s-a hot rât s  se 
întoarc  prin Macedonia.  
4. i mergeau împreun  cu el, pân  în 
Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, 
Aristarh i Secundus din Tesalonic i 
Gaius din Derbe i Timotei, iar din Asia : 
Tihic i Trofim.  

Fapt. 19, 29; 27, 2.  
5. Ace tia, plecând înainte, ne-au a teptat 
în Troa.  
6.  Iar  noi,  dup  zilele  Azimelor,  am  
pornit cu corabia de la Filipi i în cinci 
zile am sosit la ei în Troa, unde am r mas 
apte zile.  

7. În ziua întâi a s pt mânii (Duminic ) 
adunându-ne noi s  frângem pâinea, 
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Pavel, care avea de gând s  plece a doua 
zi, a început s  le vorbeasc i a prelungit 
cuvântul lui pân  la miezul nop ii.  

Fapt. 2, 46. 1 Cor. 10, 16.  
8. Iar în camera de sus, unde erau 
aduna i, erau multe lumini aprinse.  
9. Dar un tân r cu numele Eutihie, ezând 
pe fereastr , pe când Pavel inea lungul 

u cuvânt, a adormit adânc i, doborât 
de somn, a c zut jos de la catul al treilea, 
i l-au ridicat mort.  

10. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat 
peste el i, luându-l în bra e, a zis : Nu v  
tulbura i, c ci sufletul lui este în el.  
11. i suindu-se i frângând pâinea i 
mâncând, a vorbit cu ei mult pân  în zori, 
i atunci a plecat.  

Fapt. 2, 46.  
12. Iar pe tân r l-au adus viu i foarte 
mult s-au mângâiat.  
13. Iar noi, venind la corabie, am plutit 
spre Asson, ca s  lu m de acolo pe Pavel, 

ci astfel rânduise el, voind s  mearg  
pe jos.  
14. Dup  ce s-a întâlnit cu noi la Asson, 
luându-l cu noi, am venit la Mitilene.  
15. i de acolo, mergând cu corabia, am 
sosit a doua zi în fa a insulei Hios. Iar în 
ziua urm toare, am ajuns în Samos i, 
dup  ce am poposit la Troghilion, a doua 
zi am venit la Milet.  
16. C ci Pavel hot râse s  treac  pe ap  
pe lâng  Efes, ca s  nu i se întârzie în 
Asia, pentru c  se gr bea s  fie, dac  i-ar 
fi cu putin , la Ierusalim, de ziua 
Cincizecimii.  
17. i trimi ând din Milet la Efes, a 
chemat la sine pe preo ii Bisericii.  
18. i când ei au venit la el, le-a zis : Voi 
ti i cum m-am purtat cu voi, în toat  

vremea, din ziua cea dintâi, când am 
venit în Asia,  

Fapt. 19, 9.  

19. Slujind Domnului cu toat  smerenia 
i cu multe lacrimi i încerc ri care mi s-

au întâmplat prin uneltirile iudeilor.  
20. i cum n-am ascuns nimic din cele 
folositoare, ca s  nu vi le vestesc i s  nu 

 înv , fie înaintea poporului, fie prin 
case,  
21. M rturisind i iudeilor i elinilor 
întoarcerea la Dumnezeu prin poc in i 
credin a în Domnul nostru Iisus Hristos.  

Luc. 24, 47.  
22. Iar acum iat  c  fiind eu mânat de 
Duhul, merg la Ierusalim, ne tiind cele ce 
mi se vor întâmpla acolo,  
23. Decât numai c  Duhul Sfânt 

rturise te prin cet i, spunându-mi c  
 a teapt  lan uri i necazuri.  

Fapt. 9, 16; 21, 4, 11, 33. Rom. 15, 31. 1 Cor. 9, 12. 1 Tes. 
3, 3.  

24. Dar nimic nu iau în seam i nu pun 
nici un pre  pe sufletul meu, numai s  
împlinesc calea mea i slujba mea pe care 
am  luat-o  de  la  Domnul  Iisus,  de  a  

rturisi Evanghelia harului lui 
Dumnezeu.  

Dan. 3, 16-17. Fapt. 21, 13. Rom. 8, 35. Gal. 1, 1. Col. 1, 
24-25. Tit 1, 3.  

25. i acum, iat , eu tiu c  voi to i, 
printre care am petrecut propov duind 
împ ia lui Dumnezeu, nu ve i mai 
vedea fa a mea.  
26. Pentru aceea v  m rturisesc în ziua de 
ast zi c  sunt curat de sângele tuturor.  

Is. 53, 12. Iez. 3, 19; 33, 9. Fapt. 18, 6.  
27. C ci nu m-am ferit s  v  vestesc toat  
voia lui Dumnezeu.  

Luc. 7, 30. Ef. 1, 11.  
28. Drept aceea, lua i aminte de voi 
în iv i de toat  turma, întru care Duhul 
Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca s  

stra i Biserica lui Dumnezeu, pe care a 
câ tigat-o cu însu i sângele S u.  

Is. 53, 12. Mat. 24, 45. Ioan 21, 15-16. 1 Petr. 5, 2. Rom. 
3, 25. 1 Cor. 6, 20. Apoc. 5, 9.  
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29. C ci eu tiu aceasta, c  dup  plecarea 
mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, 
care nu vor cru a turma.  

Mat. 7, 15. 2 Petr. 2, 1.  
30.  i  dintre  voi  în iv  se  vor  ridica  

rba i, gr ind înv turi r st lm cite, ca 
 trag  pe ucenici dup  ei.  

1 Ioan 2, 19.  
31. Drept aceea, priveghea i, aducându-

 aminte  c ,  timp  de  trei  ani,  n-am  
încetat noaptea i ziua s  v  îndemn, cu 
lacrimi, pe fiecare dintre voi.  

Mat. 25, 13. Evr. 13, 17.  
32. i acum v  încredin ez lui Dumnezeu 
i cuvântului harului S u, cel ce poate s  

 zideasc i s  v  dea mo tenire între 
to i cei sfin i.  

Ef. 1, 18.  
33. Argint, sau aur, sau hain , n-am poftit 
de la nimeni ;  

1 Reg. 12, 3. Sir. 46, 22. 2 Cor. 12, 14.  
34. Voi în iv ti i c  mâinile acestea au 
lucrat pentru trebuin ele mele i ale celor 
ce erau cu mine.  

Fapt. 18, 3. 1 Cor. 4, 11. 1 Tes. 2, 9. 2 Tes. 3, 8.  
35. Toate vi le-am ar tat, c ci ostenindu-

 astfel, trebuie s  ajuta i pe cei slabi i 
 v  aduce i aminte de cuvintele 

Domnului Iisus, c ci El a zis : Mai fericit 
este a da decât a lua.  

Is. 32, 7. Sir. 4, 33. Luc. 6, 38; 18, 22.  
36. i dup  ce a spus acestea, plecându- i 
genunchii, s-a rugat împreun  cu to i 
ace tia.  

Fapt. 21, 5.  
37.  i  mare  jale  i-a  cuprins  pe  to i  i,  

zând pe grumazul lui Pavel, îl s rutau,  
38. Cuprin i de jale mai ales pentru 
cuvântul pe care îl spusese, c  n-au s  
mai vad  fa a lui. i îl petrecur  la 
corabie.  
CAP. 21 

Pavel c tore te de la Milet pân  la 
Ierusalim. Iudeii pun mâna pe el în 
templu. 
1. i dup  ce ne-am desp it de ei, am 
plecat pe ap i, mergând drept, am venit 
la Cos i a doua zi la Rodos, iar de acolo 
la Patara.  
2. i g sind o corabie, care mergea în 
Fenicia, ne-am urcat în ea i am plecat.  
3. i z rind Ciprul i l sându-l la stânga, 
am plutit spre Siria i ne-am coborât în 
Tir, c ci acolo corabia avea s  descarce 
povara.  
4. i g sind pe ucenici, am r mas acolo 
apte zile. Ace tia spuneau lui Pavel, prin 

duhul, s  nu se suie la Ierusalim.  
Fapt. 20, 23.  

5. i când am împlinit zilele, ie ind, am 
plecat, petrecându-ne to i, împreun  cu 
femei i cu copii, pân  afar  din cetate i, 
plecând genunchii pe rm, ne-am rugat.  

Fapt. 20, 36.  
6. i ne-am îmbr at unii pe al ii i ne-
am urcat în corabie, iar aceia s-au întors 
la ale lor.  
7. Iar noi, sfâr ind c toria noastr  pe 
ap , de la Tir am venit la Ptolemaida i, 
îmbr ând pe fra i, am r mas la ei o zi.  
8.  Iar  a  doua  zi,  ie ind,  am  venit  la  
Cezareea. i intrând în casa lui Filip 
binevestitorul, care era dintre cei apte 
(diaconi), am r mas la el.  

Fapt. 6, 5.  
9. i acesta avea patru fiice, fecioare, 
care prooroceau.  

Fapt. 2, 17-18.  
10. i r mânând noi acolo mai multe zile, 
a coborât din Iudeea un prooroc cu 
numele Agav ;  

Fapt. 11, 28.  
11.  i,  venind  el  la  noi,  a  luat  brâul  lui  
Pavel i legându- i picioarele i mâinile a 
zis : Acestea zice Duhul Sfânt : Pe 

rbatul al c ruia este acest brâu, a a îl 
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vor lega iudeii la Ierusalim i-l vor da în 
mâinile neamurilor.  

Ier. 13, 1; 19, 1. Fapt. 20, 23; 24, 27; 26, 29. Ef. 6, 20. 
Filip. 1, 13. 2 Tim. 2, 9. Evr. 10, 34.  

12. i când am auzit acestea, îl rugam i 
noi i localnicii s  nu se suie la Ierusalim.  
13. Atunci a r spuns Pavel : Ce face i de 
plânge i i-mi sfâ ia i inima ? C ci eu 
sunt  gata  nu  numai  s  fiu  legat,  ci  s i  
mor în Ierusalim pentru numele 
Domnului Iisus.  

Num. 32, 7. Fapt. 20, 24.  
14. i neînduplecându-se el, ne-am 
lini tit, zicând : Fac -se voia Domnului.  

2 Reg. 10, 14; 15, 26. Mat. 6, 10.  
15. Iar dup  zilele acestea, preg tindu-ne, 
ne-am suit la Ierusalim.  
16. i au venit împreun  cu noi i dintre 
ucenicii din Cezareea, ducându-ne la un 
oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic, 
la care am fost g zdui i.  
17. i sosind la Ierusalim, fra ii ne-au 
primit cu bucurie.  
18. Iar a doua zi Pavel a mers cu noi la 
Iacov i au venit acolo to i preo ii.  
19. i îmbr ându-i le povestea cu de-
am nuntul cele ce a f cut Dumnezeu 
între neamuri, prin slujirea lui.  
20. Iar ei, auzind, sl veau pe Dumnezeu, 
i i-au zis : Vezi frate, câte mii de iudei 

au crezut i to i sunt plini de râvn  pentru 
lege.  

Fapt. 22, 3. Rom. 10, 2.  
21. i ei au auzit despre tine c  înve i pe 
to i iudeii, care tr iesc printre neamuri, s  
se lepede de Moise, spunându-le s  nu- i 
taie împrejur copiii, nici s  umble dup  
datini.  
22. Ce este deci ? F  îndoial , trebuie 

 se adune mul ime, c ci vor auzi c  ai 
venit.  
23. F , deci, ceea ce î i spunem. Noi 
avem patru b rba i, care au asupra lor o 

duin  ;  

24. Pe ace tia luându-i, cur te-te 
împreun  cu ei i cheltuie te pentru ei ca 

i rad  capul, i vor cunoa te to i c  
nimic nu este (adev rat) din cele ce au 
auzit despre tine, dar c  tu însu i umbli 
dup  Lege i o p ze ti.  

Num. 6, 8, 18. Fapt. 18, 18.  
25. Cât despre p gânii care au crezut, noi 
le-am trimis o scrisoare, hot rându-le s  
se fereasc  de ceea ce este jertfit idolilor 
i de sânge i de (animal) sugrumat i de 

desfrâu.  
Fapt. 15, 20.  

26. Atunci Pavel, luând cu el pe acei 
rba i, cur indu-se împreun  cu ei a 

doua zi, a intrat în templu, vestind 
împlinirea zilelor cur irii, pân  când a 
fost adus  ofranda pentru fiecare din ei.  

Fapt. 24, 18.  
27. i când era s  se împlineasc  cele 
apte zile, iudeii din Asia, v zându-l în 

templu, au înt râtat toat  mul imea i au 
pus mâna pe el,  
28. Strigând : B rba i israeli i, ajuta i ! 
Acesta este omul care înva  pe to i 
pretutindeni, împotriva poporului i a 
Legii i a locului acestuia ; înc i elini a 
adus în templu i a spurcat acest loc 
sfânt.  

Iez. 44, 7, 10. Fapt. 24, 6.  
29. C ci ei v zuser  mai înainte cu el 
împreun  în cetate pe Trofim din Efes, pe 
care socoteau c  Pavel l-a adus în templu.  
30. i s-a mi cat toat  cetatea i poporul 
a alergat din toate p ile i, punând mâna 
pe Pavel, îl tr geau afar  din templu i 
îndat  au închis por ile.  

Fapt. 26, 21.  
31. Dar când c utau ei ca s -l omoare, a 
ajuns veste la comandantul cohortei, c  
tot Ierusalimul s-a tulburat.  
32. Acela, luând îndat  osta i i suta i, a 
alergat la ei ; iar ei, v zând pe comandant 
i pe osta i, au încetat de a mai bate pe 

Pavel.  
Fapt. 23, 27.  
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33. Apropiindu-se atunci comandantul, a 
pus mâna pe el i a poruncit s  fie legat 
cu dou  lan uri i întrebat cine este i ce a 

cut.  
Fapt. 20, 23.  

34. Iar unii strigau în mul ime una, al ii 
altceva i neputând s  în eleag  adev rul, 
din cauza tulbur rii, a poruncit s  fie dus 
în fort rea .  
35. Când a ajuns la trepte, a trebuit, de 
furia mul imii, s  fie purtat de osta i.  
36. C ci mergea dup  el mul ime de 
popor, strigând : Omoar -l !  
37. i vrând s -l duc  în fort rea , Pavel 
a zis comandantului : Îmi este îng duit s  
vorbesc ceva cu tine ? Iar el a zis : tii 
grece te ?  
38. Nu e ti tu, oare, egipteanul care, 
înainte de zilele acestea, te-ai r sculat i 
ai  scos  în  pustie  pe  cei  patru  mii  de  

rba i r zvr ti i ?  
Fapt. 5, 36.  

39. i a zis Pavel : Eu sunt iudeu din 
Tarsul Ciliciei, cet ean al unei cet i 
care nu este neînsemnat . Te rog d -mi 
voie s  vorbesc c tre popor.  

Fapt. 22, 3.  
40. i dându-i-se voie, Pavel, stând în 
picioare pe trepte, a f cut poporului semn 
cu mâna. i f cându-se mare t cere, a 
vorbit în limba evreiasc , zicând :  
CAP. 22 
Pavel istorise te iudeilor întâmplarea 
convertirii lui la Hristos. 
1. B rba i fra i i p rin i, asculta i acum, 
ap rarea mea fa  de voi !  
2. i auzind c  le vorbea în limba 
evreiasc , au f cut mai mult  lini te, i el 
le-a zis :  
3. Eu sunt b rbat iudeu, n scut în Tarsul 
Ciliciei i crescut în cetatea aceasta, 
înv ând la picioarele lui Gamaliel în 
chip am nun it Legea p rinteasc , plin 
fiind de râvn  pentru Dumnezeu, precum 
i voi to i sunte i ast zi.  

Fapt. 5, 24; 9, 11; 21, 20, 39; 26, 5. 2 Cor. 11, 22. Gal. 1, 
14.  

4. Eu am prigonit pân  la moarte aceast  
cale, legând i dând la închisoare i 

rba i i femei,  
Fapt. 8, 3; 9, 1; 26, 10. Fapt. 9, 3; 26, 13.  

5. Precum m rturise te pentru mine i 
arhiereul i tot sfatul b trânilor, de la care 
primind i scrisori c tre fra i, mergeam la 
Damasc, ca s -i aduc lega i la Ierusalim 
i pe cei ce erau acolo, spre a fi pedepsi i.  

6. Dar pe când mergeam eu i m  
apropiam de Damasc, pe la amiaz , 
deodat  o lumin  puternic  din cer m-a 
înv luit ca un fulger.  
7. i am c zut la p mânt i am auzit un 
glas, zicându-mi : Saule, Saule, de ce M  
prigone ti ?  
8. Iar eu am r spuns : Cine e ti, Doamne 
? Zis-a c tre mine : Eu sunt Iisus 
Nazarineanul, pe Care tu Îl prigone ti.  
9. Iar cei ce erau cu mine au v zut lumina 
i s-au înfrico at, dar glasul Celui care 

îmi vorbea ei nu l-au auzit.  
10. i am zis : Ce s  fac, Doamne ? Iar 
Domnul  a  zis  c tre  mine  :  Ridic -te  i  
mergi în Damasc i acolo i se va spune 
despre toate cele ce i s-au rânduit s  faci.  
11. i pentru c  nu mai vedeam, din 
cauza str lucirii acelei lumini, am venit 
în Damasc, fiind dus de mân  de c tre cei 
ce erau împreun  cu mine.  
12. Iar un oarecare Anania, b rbat 
evlavios, dup  Lege, m rturisit de to i 
iudeii care locuiau în Damasc,  
13. Venind la mine i stând al turi, mi-a 
zis : Frate Saule, vezi iar i ! i eu în 
ceasul acela l-am v zut.  
14.  Iar  el  a  zis  :  Dumnezeul  p rin ilor  
no tri te-a ales de mai înainte pe tine ca 

 cuno ti voia Lui i s  vezi pe Cel 
Drept i s  auzi glas din gura Lui ;  

Fapt. 18, 9. 1 Ioan 2, 1. Gal. 1, 12.  
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15. C  martor vei fi Lui, în fa a tuturor 
oamenilor, despre cele ce ai v zut i 
auzit.  
16. i acum de ce z bove ti ? Sculându-
te, boteaz -te i spal i p catele, 
chemând numele Lui.  
17. i s-a întâmplat, când m-am întors la 
Ierusalim i m  rugam în templu, s  fiu în 
extaz,  
18. i s -L v d zicându-mi : Gr be te-te, 
i ie i degrab  din Ierusalim, pentru c  nu 

vor primi m rturia ta despre Mine.  
Fapt. 9, 15. 1 Cor. 9, 1; 15, 8.  

19.  i  eu  am zis  :  Doamne,  ei  tiu  c  eu  
duceam la închisoare i b team, prin 
sinagogi, pe cei care credeau în Tine ;  
20. i când se v rsa sângele lui tefan, 
mucenicul  T u,  eram  i  eu  de  fa i  
încuviin am uciderea lui i p zeam 
hainele celor care îl ucideau.  

Fapt. 7, 58.  
21. i a zis c tre mine : Mergi, c  Eu te 
voi trimite departe, la neamuri.  

Fapt. 9, 15. Gal. 1, 16. 1 Tim. 2, 7. 2 Tim. 1, 11.  
22. i l-au ascultat pân  la acest cuvânt, 
i au ridicat glasul lor, zicând : Ia-l de pe 

mânt pe unul ca acesta ! C ci nu se 
cuvine ca el s  mai tr iasc .  

Fapt. 25, 24.  
23. i strigând ei i aruncând hainele i 
azvârlind pulbere în aer,  
24. Comandantul a poruncit s -l duc  în 
fort rea , spunând s -l ia la cercetare, cu 
biciul, ca s  cunoasc  pentru care pricin  
strigau a a împotriva lui.  
25. i când l-au întins ca s -l biciuiasc , 
Pavel a zis c tre suta ul care era de fa  : 
Oare  v  este  îng duit  s  biciui i  un  
cet ean roman i nejudecat ?  

Fapt. 16, 37.  
26. i auzind suta ul s-a dus la 
comandant s -i vesteasc , zicând : Ce ai 
de gând s  faci ? C  omul acesta este 
(cet ean) roman.  

27.  i  venind la  el,  comandantul  i-a  zis  :  
Spune-mi, e ti tu (cet ean) roman ? Iar 
el a zis : Da !  
28. i a r spuns comandantul : Eu am 
dobândit aceast  cet enie cu mult  
cheltuial . Iar Pavel a zis : Eu îns  m-am 
i n scut.  

29.  Deci  cei  ce  erau  gata  s -l  ia  la  
cercetare s-au dep rtat îndat  de la el, iar 
comandantul s-a temut, aflând c  el este 
(cet ean) roman i c  a fost legat.  
30. i a doua zi, voind s  cunoasc  
adev rul, pentru care era pârât de iudei, l-
a dezlegat i a poruncit s  se adune 
arhiereii i tot sinedriul i, aducând pe 
Pavel, l-a pus înaintea lor.  

Ps. 124, 3. Fapt. 23, 28.  
CAP. 23 
Saducheii i fariseii nu se în eleg în 
privin a lui Pavel. El vede, noaptea, pe 
Domnul. Uneltirile iudeilor. Pavel e 
dus la Cezareea. 
1. i Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a 
zis  :  B rba i  fra i,  eu  cu  bun  cuget  am  
vie uit înaintea lui Dumnezeu pân  în 
ziua aceasta.  

Fapt. 24, 16. 1 Cor. 4, 4. 2 Cor. 1, 12; 4, 2. Evr. 13, 18.  
2. Arhiereul Anania a poruncit celor ce 
edeau lâng  el s -l bat  peste gur .  

3. Atunci Pavel a zis c tre el : Te va bate 
Dumnezeu, perete v ruit ! i tu ezi s  

 judeci pe mine dup  Lege, i, c lcând 
Legea, porunce ti s  m  bat  ?  

Lev 19, 35. Deut. 17, 10. Mat. 23, 27.  
4.  Iar  cei  ce  st teau  lâng  el  au  zis  :  Pe  
arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocar  
?  
5. Iar Pavel a zis : Fra ilor, nu tiam c  
este arhiereu ; c ci este scris : «Pe mai-
marele poporului t u s  nu-l vorbe ti de 

u».  
Ie . 22, 28.  

6. Dar Pavel, tiind c  o parte erau 
saduchei i cealalt  farisei, a strigat în 
sinedriu : B rba i fra i ! Eu sunt fariseu, 



pag. 1375/1780 

fiu de farisei. Pentru n dejdea i învierea 
mor ilor sunt eu judecat !  

Ioan 11, 22-25. Fapt. 4, 2; 24, 21; 26, 5. Filip. 3, 5.  
7. i gr ind el aceasta, între farisei i 
saduchei s-a iscat neîn elegere i 
mul imea s-a dezbinat ;  
8. C ci saducheii zic c  nu este înviere, 
nici înger, nici duh, iar fariseii 

rturisesc i una i alta.  
Mat. 22, 23. Marc. 12, 18. Luc. 20, 27.  

9. i s-a f cut mare strigare, i, ridicându-
se unii c rturari din partea fariseilor, se 
certau zicând : Nici un r u nu g sim în 
acest om ; iar dac  i-a vorbit lui un duh 
sau înger, s  nu ne împotrivim lui 
Dumnezeu.  

1 Reg. 24, 18-20. Fapt. 25, 25.  
10. Deci f cându-se mare neîn elegere i 
temându-se comandantul ca Pavel s  nu 
fie sfâ iat de ei, a poruncit osta ilor s  se 
coboare i s -l smulg  din mijlocul lor i 

-l duc  în fort rea .  
11. Iar în noaptea urm toare, ar tându-i-
Se, Domnul i-a zis : Îndr zne te, Pavele ! 

ci precum ai m rturisit cele despre 
Mine la Ierusalim, a a trebuie s  

rturise ti i la Roma.  
Fapt. 18, 9; 19, 21. 2 Tim. 4, 11.  

12. Iar când s-a f cut ziu , iudeii, f când 
sfat împotriv -i, s-au legat cu blestem 
zicând c  nu vor mânca, nici nu vor bea 
pân  ce nu vor ucide pe Pavel.  
13. i cei ce f cuser  între ei acest 
jur mânt erau mai mul i de patruzeci,  
14. Care, ducându-se la arhierei i la 

trâni, au zis : Ne-am legat pe noi în ine 
cu blestem s  nu gust m nimic pân  ce 
nu vom ucide pe Pavel.  
15. Acum deci voi, împreun  cu 
sinedriul, face i cunoscut comandantului 

-l coboare mâine la voi, ca având s  
cerceteze mai cu de-am nuntul cele 
despre el ; iar noi, înainte de a se apropia 
el, suntem gata s -l ucidem.  

Ps. 9, 28.  

16. Dar fiul surorii lui Pavel, auzind 
despre aceast  uneltire, ducându-se i 
intrând în fort rea , i-a vestit lui Pavel.  
17. i chemând Pavel pe unul din suta i, 
i-a zis : Du pe tân rul acesta la 
comandant, c ci are s -i vesteasc  ceva.  
18. Iar el, luându-l, l-a dus la comandant 
i a zis : Pavel cel legat, chemându-m , 

m-a rugat s  aduc pe acest tân r la tine, 
având s i spun  ceva.  
19. Comandantul, luându-l de mân , s-a 
retras cu el la o parte i îl întreba : Ce ai 

-mi veste ti ?  
20. Iar el a zis c  iudeii s-au în eles s  te 
roage, ca mâine s -l cobori pe Pavel la 
sinedriu, ca având s  cerceteze mai cu de-
am nuntul despre el ;  
21. Dar tu s  nu te încrezi în ei, c ci 
dintre ei îl pândesc mai mul i de 
patruzeci de b rba i, care s-au legat cu 
blestem s  nu m nânce, nici s  bea pân  
ce nu-l vor ucide ; i acum ei sunt gata, 

teptând aprobarea ta.  
22. Deci comandantul a dat drumul 
tân rului, poruncindu-i : Nim nui s  nu 
spui c  mi-ai f cut cunoscut acestea.  
23. i chemând la sine pe doi dintre 
suta i, le-a zis : Preg ti i de la ceasul al 
treilea din noapte dou  sute de osta i, 
aptezeci de c re i i dou  sute de 

suli i, ca s  mearg  pân  la Cezareea.  
24. i s  fie animale (de c rie), ca 
punând pe Pavel s -l duc  teaf r la Felix 
procuratorul.  
25. Scriind o scrisoare, având acest 
cuprins :  
26. Claudius Lysias, prea puternicului 
procurator, Felix, salutare !  
27.  Pe  acest  b rbat,  prins  de  iudei  i  
având s  fie ucis de ei, mergând eu cu 
oaste l-am scos, aflând c  este (cet ean) 
roman.  

Fapt. 21, 32.  
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28. i vrând s tiu pricina pentru care îl 
pârau, l-am coborât la sinedriul lor.  

Fapt. 22, 30.  
29. i am aflat c  este pârât pentru 
întreb ri din legea lor, dar f  s  aib  
vreo vin  vrednic  de moarte sau de 
lan uri.  

Fapt. 18, 15; 25, 19.  
30. i vestindu-mi-se c  va s  fie o curs  
împotriva acestui b rbat din partea 
iudeilor, îndat  l-am trimis la tine, 
poruncind i pârâ ilor s  spun  înaintea ta 
cele ce au asupra lui. Fii s tos !  
31. Deci osta ii, luând pe Pavel, precum 
li se poruncise, l-au adus noaptea la 
Antipatrida.  
32.  Iar  a  doua  zi,  l sând  pe  c re i  s  
mearg  cu el, s-au întors la fort rea .  
33. i ei, intrând în Cezareea i dând 
procuratorului scrisoarea, i-au înf at i 
pe Pavel.  
34. i citind procuratorul i întrebând din 
ce provincie este el i aflând c  este din 
Cilicia,  
35. A zis : Te voi asculta când vor veni i 
pârâ ii t i. i a poruncit s  fie p zit în 
pretoriul lui Irod.  

Fapt. 24, 1; 25, 16.  
CAP. 24 
Pavel se dezvinov te înaintea 
marelui Felix. 
1. Iar dup  cinci zile s-a coborât arhiereul 
Anania cu câ iva b trâni i cu un oarecare 
retor Tertul, care s-au înf at 
procuratorului împotriva lui Pavel.  

Fapt. 25, 15.  
2. Iar dup  ce l-au chemat pe Pavel, 
Tertul a început s -l învinuiasc , zicând : 
Prin tine dobândim mult  pace i 
îndrept rile f cute acestui neam, prin 
purtarea ta de grij ,  
3. Totdeauna i pretutindeni le primim, 
prea puternice Felix, cu toat  mul umirea.  

4.  Dar,  ca  s  nu te  ostenesc  mai  mult,  te  
rog s  ne ascul i, pe scurt, cu bun voin a 
ta.  
5.  C ci  am  aflat  pe  omul  acesta  ca  o  
cium i urzitor de r zvr tiri printre to i 
iudeii din lume, fiind c petenia eresului 
nazarinenilor,  

3 Reg. 18, 17. Fapt. 25, 24; 28, 22.  
6. Care a încercat s  pâng reasc i 
templul  i  pe  care  l-am  prins  i  am  voit  

-l judec m dup  legea noastr .  
Fapt. 21, 28.  

7. Dar venind Lysias comandantul l-a 
scos cu de-a sila din mâinile noastre,  
8. Poruncind pârâ ilor lui s  vin  la tine. 
De la el vei putea, cercetând tu însu i, s  
cuno ti toate învinuirile aduse de noi.  

Fapt. 25, 8.  
9. Iar iudeii împreun  sus ineau, zicând 

 acestea a a sunt.  
10. i, procuratorul f cându-i semn s  
vorbeasc , Pavel a r spuns : Fiindc tiu 

 de mul i ani e ti judec tor acestui 
neam, bucuros vorbesc pentru ap rarea 
mea.  
11. Tu po i s  afli c  nu sunt mai mult 
decât dou sprezece zile de când m-am 
suit la Ierusalim ca s  m  închin.  
12. i nici în templu nu m-au g sit 
discutând cu cineva sau f când tulburare 
în mul ime, nici în sinagogi, nici în 
cetate,  
13. Nici nu pot s i dovedeasc  cele ce 
spun acum împotriva mea.  
14. i- i m rturisesc aceasta, c  a a m  
închin Dumnezeului p rin ilor mei, dup  
înv tura pe care ei o numesc eres, i 
cred toate cele scrise în Lege i în 
Prooroci,  

Rom. 1, 9.  
15. Având n dejde în Dumnezeu, pe care 
i ace tia în i o a teapt , c  va s  fie 

învierea  mor ilor  :  i  a  drep ilor  i  a  
nedrep ilor.  

Dan. 12, 2. Ioan 5, 28; 11, 22-25.  
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16. i întru aceasta m  str duiesc i eu ca 
 am totdeauna înaintea lui Dumnezeu i 

a oamenilor un cuget neîntinat.  
Fapt. 23, 1.  

17. Dup  mul i ani, am venit ca s  aduc 
neamului meu milostenii i prinoase,  

Fapt. 11, 29. Rom. 15, 25. Gal. 2, 10.  
18. Când ni te iudei din Asia m-au g sit, 
cur it, în templu, dar nu cu mul ime, nici 
cu gâlceav .  

Fapt. 21, 26-27.  
19. Aceia trebuia s  fie de fa  înaintea ta 
i s  m  învinuiasc , dac  aveau ceva 

împotriva mea ;  
20. Sau chiar ace tia s  spun  ce 
nedreptate mi-au g sit când am stat 
înaintea sinedriului,  
21. Decât numai pentru acest singur 
cuvânt pe care l-am strigat stând între ei, 

 pentru învierea mor ilor sunt eu ast zi 
judecat între voi.  

Fapt. 23, 6.  
22. i Felix, auzind acestea, i-a amânat, 
cunoscând destul de bine cele privitoare 
la înv tura (cre tin ), zicând : Când se 
va coborî comandantul Lysias, voi hot rî 
asupra acelora ale voastre.  
23. i a poruncit suta ului s in  pe 
Pavel sub paz , dar s -i lase tihn i s  nu 
opreasc  pe nimeni dintre ai lui, ca s  
vin  s -i slujeasc .  

Fapt. 27, 3.  
24. Iar dup  câteva zile, Felix, venind cu 
Drusila, femeia lui, care era din neamul 
iudeilor, a trimis s  cheme pe Pavel i l-a 
ascultat despre credin a în Hristos Iisus.  
25. i vorbind el despre dreptate i despre 
înfrânare i despre judecata viitoare, 
Felix s-a înfrico at i a r spuns : Acum 
mergi, i când voi g si timp potrivit te 
voi mai chema.  
26. În acela i timp el n jduia c  i se 
vor da bani de c tre Pavel ; de aceea, i 
mai des trimi ând s -l cheme, vorbea cu 
el.  

27. Dar când s-au împlinit doi ani, în 
locul lui Felix a urmat Porcius Festus. i 
voind s  le fie iudeilor pe plac, Felix a 

sat pe Pavel legat.  
Fapt. 21, 11; 25, 9; 26, 29.  

CAP. 25 
Pavel înaintea procuratorului Porcius 
Festus i a regelui Agripa. 
1. Deci Festus, trecând în inutul s u, 
dup  trei zile s-a suit de la Cezareea la 
Ierusalim.  
2. i arhiereii i frunta ii iudeilor i s-au 
înf at cu învinuiri împotriva lui Pavel 
i îl rugau,  

3. Cerându-i ca o favoare asupra lui, s  
fie trimis la Ierusalim, preg tind curs  ca 

-l ucid  pe drum.  
4. Dar Festus a r spuns c  Pavel e p zit 
Cezareea i c  el însu i avea s  plece în 
curând.  
5. Deci a zis el : Cei dintre voi care pot, 

 se coboare cu mine, i dac  este ceva 
u în acest b rbat, s -l învinov easc .  

6. i r mânând la ei nu mai mult de opt 
sau zece zile, s-a coborât în Cezareea, iar 
a doua zi, ezând la judecat , a poruncit 

 fie adus Pavel.  
7. i venind el, iudeii coborâ i din 
Ierusalim l-au înconjurat, aducând 
împotriva lui multe i grele învinuiri, pe 
care nu puteau s  le dovedeasc .  
8. Iar Pavel se ap ra : N-am gre it cu 
nimic nici fa  de legea iudeilor, nici fa  
de templu, nici fa  de Cezarul.  

Fapt. 24, 12; 28, 17-18.  
9. Iar Festus, voind s  fac  pl cere 
iudeilor, r spunzând lui Pavel, a zis : 
Vrei s  mergi la Ierusalim i acolo s  fi 
judecat înaintea mea pentru acestea ?  

Fapt. 24, 27.  
10. Dar Pavel a zis : Stau la judecata 
Cezarului, unde trebuie s  fiu judecat. 
Iudeilor nu le-am f cut nici un r u, 
precum mai bine tii i tu.  
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11. Dar dac  fac nedreptate i am s vâr it 
ceva vrednic de moarte, nu m  feresc de 
moarte ; dac  îns  nu este nimic din cele 
de care ei m  învinuiesc - nimeni nu 
poate s  m  d ruiasc  lor. Cer s  fiu 
judecat de Cezarul.  

Fapt. 28, 18.  
12. Atunci Festus, vorbind cu sfatul s u, 
a r spuns : Ai cerut s  fii judecat de 
Cezarul, la Cezarul te vei duce.  
13. i dup  ce au trecut câteva zile, 
regele Agripa i Berenice au sosit la 
Cezareea, ca s  salute pe Festus.  
14. i r mânând acolo mai multe zile, 
Festus a vorbit regelui despre Pavel, 
zicând : Este aici un b rbat, l sat legat de 
Felix,  
15.  În  privin a  c ruia,  când  am  fost  în  
Ierusalim, mi s-au înf at arhiereii i 

trânii iudeilor, cerând osândirea lui.  
Fapt. 24, 1.  

16. Eu le-am r spuns c  romanii n-au 
obiceiul s  dea pe vreun om la pierzare, 
înainte  ca  cel  învinuit  s  aib  de  fa  pe  
pârâ ii lui i s  aib  putin a s  se apere 
pentru vina sa.  

Fapt. 23, 33.  
17. Adunându-se deci ei aici i nef când 
eu nici o amânare, a doua zi am stat la 
judecat i am poruncit s  fie adus 

rbatul.  
18. Dar pârâ ii care s-au ridicat împotriva 
lui nu i-au adus nici o învinuire dintre 
cele rele, pe care le b nuiam eu,  
19. Ci aveau cu el ni te neîn elegeri cu 
privire la religia lor i la un oarecare Iisus 
mort, de Care Pavel zice c  tr ie te.  

Fapt. 18, 15.  
20. i nedumerindu-m  cu privire la 
cercetarea acestor lucruri, l-am întrebat 
dac  voie te s  mearg  la Ierusalim i s  
fie judecat acolo pentru acestea.  
21. Dar Pavel, cerând s  fie re inut pentru 
judecata Cezarului, am poruncit s  fie 
inut pân  ce îl voi trimite la Cezarul.  

22. Iar Agripa a zis c tre Festus : A  vrea 
 aud i eu pe acest om. Iar el a zis : 

Mâine îl vei auzi.  
23. Deci a doua zi, Agripa i Berenice 
venind cu mare alai i intrând în sala de 
judecat  împreun  cu tribunii i cu 

rba ii cei mai de frunte ai cet ii, Festus 
a dat porunc  s  fie adus Pavel.  
24.  i  a  zis  Festus  :  Rege  Agripa,  i  voi  
to i b rba ii care sunte i cu noi de fa , 
vede i pe acela pentru care toat  
mul imea iudeilor a venit la mine, i în 
Ierusalim i aici, strigând c  el nu trebuie 

 mai tr iasc .  
Fapt. 22, 22; 24, 5.  

25.  Iar  eu  am  în eles  c  n-a  f cut  nimic  
vrednic de moarte ; iar el însu i cerând s  
fie judecat de Cezarul, am hot rât s -l 
trimit.  

Fapt. 23, 9.  
26. Dar ceva sigur s  scriu st pânului 
despre el, nu am. De aceea l-am adus 
înaintea voastr i mai ales înaintea ta, 
rege Agripa, ca, dup  ce va fi cercetat, s  
am ce s  scriu,  
27. C ci mi se pare nepotrivit s -l trimit 
legat, f  s  ar t învinuirile ce i se aduc.  
CAP. 26 
Pavel se dezvinov te înaintea lui 
Festus i a regelui Agripa. Amândoi îl 

sesc nevinovat. 
1. Agripa a zis c tre Pavel : Î i este 
îng duit s  vorbe ti pentru tine. Atunci 
Pavel, întinzând mâna, se ap ra :  
2. M  socotesc fericit, o, rege Agripa, c  
ast zi, înaintea ta, pot s  m  ap r de toate 
câte m  învinuiesc iudeii ;  
3. Mai ales, pentru c  tu cuno ti toate 
obiceiurile i neîn elegerile iudeilor. De 
aceea te rog s  m  ascul i cu îng duin .  
4. Vie uirea mea din tinere e, cum a fost 
ea de la început în poporul meu i în 
Ierusalim, o tiu to i iudeii.  
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5. Dac  vor s  dea m rturie, ei tiu despre 
mine, de mult, c  am tr it ca fariseu, în 
tagma cea mai riguroas  a religiei 
noastre.  

Fapt. 22, 3; 23, 6. Filip. 3, 5.  
6. i acum stau la judecat  pentru 

dejdea f duin ei f cute de Dumnezeu 
tre p rin ii no tri,  

Fapt. 3, 15; 22, 18. Deut. 18, 15. 2 Reg. 7, 12. Ps. 131, 11. 
Is. 4, 2; 7, 14. Ier. 23, 5; 33, 15. Iez. 34, 22-23; 37, 24. 

Dan. 9, 24. Mih. 5, 1.  
7. i la care cele dou sprezece semin ii 
ale noastre, slujind lui Dumnezeu f  
încetare, zi i noapte, n jduiesc s  
ajung . Pentru n dejdea aceasta, o, rege 
Agripa, sunt pârât de iudei.  
8. De ce se socote te la voi lucru de 
necrezut c  Dumnezeu înviaz  pe cei 
mor i ?  
9. Eu unul am socotit, în sinea mea, c  
fa  de numele lui Iisus Nazarineanul 
trebuia s  fac multe împotriv  ;  
10. Ceea ce am i f cut în Ierusalim, i pe 
mul i dintre sfin i i-am închis în temni e 
cu puterea pe care o luasem de la 
arhierei. Iar când erau da i la moarte, mi-
am dat i eu încuviin area.  

Fapt. 8, 3; 9, 1; 22, 4. 1 Cor. 15, 9. Gal. 1, 13. 1 Tim. 1, 
13.  

11. i îi pedepseam adesea prin toate 
sinagogile i-i sileam s  huleasc i, mult 
înfuriindu-m  împotriva lor, îi urm ream 
pân i prin cet ile de din afar  ;  
12. i în felul acesta, mergând i la 
Damasc, cu putere i cu îns rcinare de la 
arhierei,  
13. Am v zut, o, rege, la amiaz , în calea 
mea, o lumin  din cer, mai puternic  
decât str lucirea soarelui, str lucind 
împrejurul meu i a celor ce mergeau 
împreun  cu mine.  

Fapt. 9, 3; 22, 6.  
14. i noi to i c zând la p mânt, eu am 
auzit un glas care-mi zicea în limba 
evreiasc  : Saule, Saule, de ce M  

prigone ti  ?  Greu  î i  este  s  love ti  în  
epu  cu piciorul.  

15. Iar eu am zis : Cine e ti Doamne ? Iar 
Domnul a zis : Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl 
prigone ti.  
16. Dar, scoal -te i stai pe picioarele 
tale. C ci spre aceasta M-am ar tat ie : 
ca s  te rânduiesc slujitor i martor, i al 
celor ce ai v zut, i al celor întru care M  
voi ar ta ie.  
17. Alegându-te pe tine din popor i din 
neamurile la care te trimit,  
18. S  le deschizi ochii, ca s  se întoarc  
de la întuneric la lumin i de la 
st pânirea lui satana la Dumnezeu, ca s  
ia iertarea p catelor i parte cu cei ce s-au 
sfin it, prin credin a în Mine.  
Is. 42, 7; 60, 1. Luc. 1, 79; 2, 32. Ioan 1, 9. 1 Petr. 2, 9. Ef. 

1, 18; 5, 8. Col. 1, 12.  
19. Drept aceea, rege Agripa, n-am fost 
neascult tor cere tii ar ri ;  
20. Ci mai întâi celor din Damasc i din 
Ierusalim, i din toat ara Iudeii, i 
neamurilor le-am vestit s  se poc iasc i 

 se întoarc  la Dumnezeu, f când 
lucruri vrednice de poc in .  

Ier. 18, 7. Iez. 33, 14. Fapt. 9, 20.  
21. Pentru acestea, iudeii, prinzându-m  
în templu, încercau s  m  ucid .  

Fapt. 21, 30.  
22. Dobândind deci ajutorul de la 
Dumnezeu, am stat pân  în ziua aceasta, 

rturisind la mic i la mare, f  s  spun 
nimic decât ceea ce i proorocii i Moise 
au spus c  va s  fie :  

Ioan 5, 46. Fapt. 3, 18.  
23. C  Hristos avea s  p timeasc i s  
fie cel dintâi înviat din mor i i s  
vesteasc  lumin i poporului i 
neamurilor.  
Num. 21, 9. Is. 53, 2. Dan. 9, 26. Zah. 12, 10. Luc. 24, 27.  
24. i acestea gr ind el, întru ap rarea sa, 
i-a zis Festus cu glas mare : Pavele, e ti 
nebun ! Înv tura ta cea mult  te duce la 
nebunie.  

1 Cor. 1, 23; 2, 14.  
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25. Iar Pavel a zis : Nu sunt nebun, prea 
puternice Festus, ci gr iesc cuvintele 
adev rului i ale în elepciunii.  
26. Regele tie despre acestea, i în fa a 
lui vorbesc f  sfial , fiind încredin at c  
nimic nu i-a r mas ascuns, pentru c  
aceasta nu s-a întâmplat, într-un ungher.  

În el. 5, 4. Ioan 18, 20.  
27. Crezi tu, rege Agripa, în prooroci ? 

tiu c  crezi.  
28. Iar Agripa a zis c tre Pavel : Cu pu in 
de nu m  îndupleci s  m  fac i eu cre tin 
!  
29. Iar Pavel a zis : Ori cu pu in, ori cu 
mult, eu m-a  ruga lui Dumnezeu ca nu 
numai tu, ci i to i care m  ascult  ast zi 

 fie a a cum sunt i eu, afar  de aceste 
lan uri.  

Fapt. 21, 11; 24, 27.  
30. i s-a ridicat i regele i guvernatorul 
i Berenice i cei care edeau împreun  

cu ei,  
31. i plecând, vorbeau unii cu al ii 
zicând : Omul acesta n-a f cut nimic 
vrednic de moarte sau de lan uri.  
32. Iar Agripa a zis lui Festus : Acest om 
putea s  fie l sat liber, dac  n-ar fi cerut 

 fie judecat de Cezarul.  
CAP. 27 
Pavel, în lan uri, e pornit cu corabia 
spre Italia. Greut ile c toriei. 
Corabia se sf râm , lâng  Malta, dar 
oamenii scap . 
1. Iar dup  ce s-a hot rât s  plec m pe 
ap  în Italia, au dat în primire pe Pavel i 
pe al i câ iva lega i unui suta  cu numele 
Iuliu, din cohorta Augusta.  

Eccl. 9, 2.  
2. i întorcându-se pe o corabie de la 
Adramit, care avea s  treac  prin locurile 
de pe coasta Asiei, am plecat ; i era cu 
noi Aristarh, macedonean din Tesalonic.  

Fapt. 20, 4. 2 Cor. 11, 23. Col. 4, 10.  
3. i a doua zi am ajuns la Sidon. Iuliu, 
purtându-se fa  de Pavel cu omenie, i-a 

dat  voie  s  se  duc  la  prieteni  ca  s  
primeasc  purtarea lor de grij .  

Fapt. 24, 23.  
4. i plecând de acolo, am plutit pe lâng  
Cipru, pentru c  vânturile erau împotriv .  
5. i str tând marea Ciliciei i a 
Pamfiliei, am sosit la Mira Liciei.  
6. i g sind suta ul acolo o corabie din 
Alexandria plutind spre Italia, ne-a suit în 
ea.  
7. i multe zile plutind cu încetineal , 
abia am ajuns în dreptul Cnidului i, 
fiindc  vântul nu ne sl bea am plutit pe 
sub Creta, pe lâng  Salmone.  
8. i abia trecând noi pe lâng  ea, am 
ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, 
de care era aproape ora ul Lasea.  
9. i trecând mult  vreme i plutirea fiind 
periculoas , fiindc  trecuse i postul 
(s rb torii Isp irii, care se inea la evrei 
toamna), Pavel îi îndemna,  
10. Zicându-le : B rba ilor, v d c  
plutirea  va  s  fie  cu  necaz  i  cu  mult  
pagub , nu numai pentru înc rc tur i 
pentru corabie, ci i pentru sufletele 
noastre.  
11. Iar suta ul se încredea mai mult în 
cârmaci i în st pânul corabiei decât în 
cele spuse de Pavel.  
12. i limanul nefiind bun de iernat, cei 
mai mul i dintre ei au dat sfatul s  plec m 
de acolo i, dac  s-ar putea, s  ajungem i 

 iern m la Fenix, un port al Cretei, 
deschis spre vântul de miaz zi-apus i 
spre vântul de miaz noapte-apus.  
13. i suflând u or un vânt de miaz zi i 
crezând c  sunt în stare s i împlineasc  
gândul, ridicând ancora, pluteau cât mai 
aproape de Creta.  
14. i nu dup  mult  vreme s-a pornit 
asupra ei un vânt puternic, numit 
Euroclidon (dinspre miaz noapte-r rit).  
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15. i smulgând corabia, iar ea neputând 
 mearg  împotriva vântului, ne-am l sat 

du i în voia lui.  
16. i trecând pe lâng  o insul  mic , 
numit  Clauda, cu greu am putut s  fim 
st pâni pe corabie.  
17. i dup  ce au ridicat-o, au folosit 
unelte ajut toare, încingând corabia pe 
dedesubt. i temându-se s  nu cad  în 
Sirta, au l sat pânzele jos i erau du i a a.  
18. i fiind tare lovi i de furtun , în ziua 
urm toare au aruncat înc rc tura.  

Iona 1, 5.  
19. i a treia zi, cu mâinile lor, au aruncat 
uneltele cor biei.  
20. i near tându-se nici soarele, nici 
stelele,  timp  de  mai  multe  zile,  i  
amenin ând furtun  mare, ni se luase 
orice n dejde de sc pare.  

Eccl. 9, 2.  
21. i fiindc  nu mâncaser  de mult, 
Pavel,  stând  în  mijlocul  lor,  le-a  zis  :  
Trebuia, o, b rba ilor, ca ascultându-m  
pe mine, s  nu fi plecat din Creta ; i n-a i 
fi îndurat nici primejdia aceasta, nici 
paguba aceasta.  
22. Dar acum v  îndemn s  ave i voie 
bun ,  c ci  nici  un suflet  dintre  voi  nu va  
pieri, ci numai corabia.  
23. C ci mi-a ap rut în noaptea aceasta 
un  înger  al  Dumnezeului,  al  C ruia  eu  
sunt i C ruia m  închin,  

4 Reg. 6, 17.  
24. Zicând : Nu te teme, Pavele. Tu 
trebuie s  stai înaintea Cezarului ; i iat , 
Dumnezeu i-a d ruit pe to i cei ce sunt în 
corabie cu tine.  

Fac. 45, 5.  
25. De aceea, b rba ilor, ave i curaj, c ci 
am încredere în Dumnezeu, c  a a va fi 
dup  cum mi s-a spus.  
26. i trebuie s  ajungem pe o insul .  

Fapt. 28, 1.  
27. i când a fost a paisprezecea noapte 
de când eram purta i încoace i încolo pe 

Adriatica, pe la miezul nop ii cor bierii 
au presim it c  se apropie de un rm.  
28. i aruncând m sur toarea în jos au 

sit dou zeci de stânjeni i, trecând 
pu in mai departe i m surând iar i, au 

sit cincisprezece stânjeni.  
29. i temându-se ca nu cumva s  
nimerim pe locuri stâncoase, au aruncat 
patru ancore de la partea din urm  a 
cor biei, i doreau s  se fac  ziu .  
30.  Dar  cor bierii  c utau  s  fug  din  
corabie i au coborât luntrea în mare, sub 
motiv c  vor s  întind i ancorele de la 
partea dinainte.  
31. Pavel a spus suta ului i osta ilor : 
Dac  ace tia nu r mân în corabie, voi nu 
pute i s  sc pa i.  
32. Atunci osta ii au t iat funiile luntrei 
i au l sat-o s  cad .  

33. Iar, pân  s  se fac  ziu , Pavel îi ruga 
pe to i s  m nânce, zicându-le : 
Paisprezece zile sunt azi de când n-a i 
mâncat, a teptând i nimic gustând.  
34. De aceea, v  rog s  mânca i, c ci 
aceasta este spre sc parea voastr . C  
nici unuia din voi un fir de p r din cap 
nu-i va pieri.  

1 Reg. 14, 45. 3 Reg. 1, 52. Mat. 10, 30.  
35. i zicând acestea i luând pâine, a 
mul umit lui Dumnezeu înaintea tuturor 
i, frângând, a început s  m nânce.  

36. i devenind to i voio i, au luat i ei i 
au mâncat.  
37. i eram în corabie, de to i, dou  sute 
aptezeci i ase de suflete.  

38. i s turându-se de bucate, au u urat 
corabia, aruncând grâul în mare.  
39. i când s-a f cut ziu , ei n-au 
cunoscut p mântul, dar au z rit un sân de 
mare, având rm nisipos, în care voiau, 
dac  ar putea, s  scoat  corabia.  
40. i desf când ancorele, le-au l sat în 
mare, sl bind totodat  funiile cârmelor i, 
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ridicând pânza din frunte în b taia 
vântului, se îndreptau spre rm.  
41. i c zând pe un dâmb de nisip au 
în epenit corabia i partea dinainte, 
înfigându-se, st tea neclintit , iar partea 
dinapoi se sf râma de puterea valurilor.  

2 Cor. 11, 25.  
42. Iar osta ii au f cut sfat s  omoare pe 
cei lega i, ca s  nu scape vreunul, 
înotând.  
43. Dar suta ul, voind s  fereasc  pe 
Pavel, i-a împiedicat de la gândul lor i a 
poruncit ca aceia care pot s  înoate, 
aruncându-se cei dintâi, s  ias  la uscat ;  
44. Iar ceilal i, care pe scânduri, care pe 
câte ceva de la corabie. i a a au ajuns cu 
to ii s  scape, la uscat.  
CAP. 28 
Localnicii din Malta sunt bucuro i de 
oaspe i. Pavel vindec  pe bolnavi. 
Sose te în Italia i la Roma i predic  
doi ani. 
1. i dup  ce am sc pat, am aflat c  
insula se nume te Malta.  

Fapt. 27, 26.  
2. Iar locuitorii ei ne ar tau o deosebit  
omenie, c ci, aprinzând foc, ne-au luat pe 
to i la ei din pricina ploii care era i a 
frigului.  

3 Reg. 17, 9.  
3. i strângând Pavel gr mad  de g teje 
i punându-le în foc, o viper  a ie it de 
ldur i s-a prins de mâna lui.  

Marc. 16, 18.  
4. i când locuitorii au v zut vipera 
atârnând de mâna lui, ziceau unii c tre 
al ii : Desigur c  uciga  este omul acesta, 
pe care dreptatea nu l-a l sat s  tr iasc , 
de i a sc pat din mare.  
5. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a 

timit nici un r u.  
Luc. 10, 19.  

6. Iar ei a teptau ca el s  se umfle, sau s  
cad  deodat  mort. Dar a teptând ei mult 
i v zând c  nu i se întâmpl  nimic r u, 

i-au schimbat gândul i ziceau c  el este 
un zeu.  
7. i împrejurul acelui loc erau arinile 

peteniei insulei, Publius, care, 
primindu-ne, ne-a g zduit prietenos trei 
zile.  
8. i s-a întâmplat c  tat l lui Publius 

cea  în  pat,  cuprins  de  friguri  i  de  
urdinare cu sânge, la care intrând Pavel i 
rugându-se, i-a pus mâinile peste el i l-a 
vindecat.  

3 Reg. 17, 20-23. Marc. 16, 18.  
9. i întâmplându-se aceasta, veneau la el 
i ceilal i din insul  care aveau boli i se 

vindecau ;  
10. i ace tia ne-au cinstit mult i, când 
am plecat, ne-au pus la îndemân  toate 
cele de trebuin .  
11. Dup  trei luni am pornit cu o corabie 
din Alexandria, care iernase în insul i 
care avea pe ea însemnul Dioscurilor.  
12. i ajungând la Siracuza, am r mas 
acolo trei zile.  
13. De unde, înconjurând, am sosit la 
Regium. i dup  o zi, suflând vânt de 
miaz zi, am ajuns la Puteoli în cealalt  
zi.  
14. G sind acolo fra i, am fost ruga i s  

mânem la ei apte zile. i a a am venit 
la Roma.  

Fapt. 19, 21.  
15. i de acolo, auzind fra ii cele despre 
noi, au venit întru întâmpinarea noastr  
pân  la Forul lui Apius i la Trei 
Taverne, pe care, v zându-i, Pavel a 
mul umit lui Dumnezeu i s-a îmb rb tat.  
16. Iar când am intrat în Roma, suta ul a 
predat pe cei lega i comandantului 
taberei, iar lui Pavel i s-a îng duit s  
locuiasc  aparte cu osta ul care îl p zea.  
17. i dup  trei zile Pavel a chemat la el 
pe cei care erau frunta ii iudeilor. i, 
adunându-se, zicea c tre ei : B rba i fra i, 
de i  eu  n-am  f cut  nimic  r u  împotriva  
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poporului (nostru) sau a datinilor 
rinte ti, am fost predat de la Ierusalim, 

în mâinile romanilor.  
Fapt. 25, 8.  

18. Ace tia, dup  ce m-au cercetat, voiau 
-mi dea drumul, fiindc  nu era în mine 

nici o vin  vrednic  de moarte.  
Fapt. 25, 8, 11.  

19. Dar iudeii, împotrivindu-mi-se, am 
fost  nevoit  s  cer  s  fiu  judecat  de  
Cezarul, dar nu c  a  avea de adus vreo 
pâr  neamului meu.  
20. Deci pentru aceast  cauz  v-am 
chemat s  v  v d i s  vorbesc cu voi. 

ci pentru n dejdea lui Israel m  aflu eu 
în acest lan .  

Luc. 2, 38.  
21. Iar ei au zis c tre el : Noi n-am primit 
din Iudeea nici scrisori despre tine, nici 
nu  a  venit  cineva  dintre  fra i,  ca  s  ne  
vesteasc  sau s  ne vorbeasc  ceva r u 
despre tine.  
22. Dar dorim s  auzim de la tine cele ce 
gânde ti ; c ci despre eresul acesta ne 
este cunoscut ; c  pretutindeni i se st  
împotriv .  

Luc. 2, 34. Fapt. 24, 5. Evr. 12, 3.  
23. Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el, 
la gazd , mai mul i. i de diminea a pân  
seara, el le vorbea, dând m rturie despre 
împ ia lui Dumnezeu, c utând s -i 
încredin eze despre Iisus din Legea lui 
Moise i din prooroci.  

Is. 8, 20.  
24. i unii credeau celor spuse, iar al ii 
nu credeau.  
25. i neîn elegându-se unii cu al ii, au 
plecat, zicând Pavel un cuvânt c  : Bine a 
vorbit Duhul Sfânt prin Isaia proorocul, 

tre p rin ii no tri,  
26. Când a zis : «Mergi la poporul acesta 
i  zi  :  Cu  auzul  ve i  auzi  i  nu  ve i  

în elege i uitându-v  ve i privi, dar nu 
ve i vedea.  

Is. 6, 9-10. Ier. 5, 21. Iez. 12, 2. Mat. 13, 14. Marc. 4, 12. 
Luc. 8, 10; 24, 27. Ioan 12, 40. Fapt. 13, 46. Rom. 11, 8.  

27. C ci inima acestui popor s-a 
învârto at i cu urechile greu au auzit i 
ochii lor i-au închis. Ca nu cumva s  
vad  cu ochii i s  aud  cu urechile i cu 
inima s  în eleag i s  se întoarc i Eu 

-l vindec».  
28. Deci cunoscut s  v  fie vou  c  
aceast  mântuire a lui Dumnezeu s-a 
trimis p gânilor, i ei vor asculta.  

Luc. 13, 30.  
29. i dup  ce a zis el acestea, iudeii au 
plecat având între ei mare neîn elegere.  
30.  Iar  Pavel  a  r mas  doi  ani  întregi  în  
casa luat  de el cu chirie, i primea pe to i 
care veneau la el,  
31. Propov duind împ ia lui 
Dumnezeu i înv ând cele despre 
Domnul Iisus Hristos, cu toat  
îndr zneala i f  nici o piedic . 
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EPISTOLA C TRE ROMANI A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Evanghelia arat  îndreptarea din 
credin , pentru neamuri. Judecata 
lor, pentru c  nu p zesc legea firii. 
1. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat 
de El apostol, rânduit pentru vestirea 
Evangheliei lui Dumnezeu,  

Fapt. 9, 15; 13, 2. 1 Cor. 1, 1.  
2. Pe care a f duit-o mai înainte, prin 
proorocii S i, în Sfintele Scripturi,  

Is. 52, 7. Naum 2, 1. Luc. 1, 70. Ioan 1, 45.  
3.  Despre  Fiul  S u,  Cel  n scut  din  

mân a lui David, dup  trup,  
Mat. 1, 1. Luc. 2, 4.  

4.  Care  a  fost  rânduit  Fiu  al  lui  
Dumnezeu întru putere, dup  Duhul 
sfin eniei, prin învierea Lui din mor i, 
Iisus Hristos, Domnul nostru,  

2 Reg. 7, 12.  
5. Prin Care am primit har i apostolie, ca 

 aduc, în numele S u, la ascultarea 
credin ei, toate neamurile,  

Fapt. 2, 22. 2 Cor. 10, 5.  
6. Întru care sunte i i voi chema i ai lui 
Iisus Hristos :  
7. Tuturor celor ce sunte i în Roma, iubi i 
de Dumnezeu, chema i i sfin i : har vou  
i pace de la Dumnezeu, Tat l nostru, i 

de la Domnul Iisus Hristos !  
1 Cor. 1, 3. Ef. 1, 1.  

8. Mul umesc, întâi Dumnezeului meu, 
prin Iisus Hristos, pentru voi to i, fiindc  
credin a voastr  se veste te în toat  
lumea.  
9. C ci martor îmi este Dumnezeu, 

ruia Îi slujesc cu duhul meu, întru 
Evanghelia Fiului S u, c  neîncetat fac 
pomenire despre voi,  

Ioan 4, 23. Fapt. 24, 14.  

10. Cerând totdeauna în rug ciunile mele 
ca s  am cumva, prin voin a Lui, 
vreodat , bun prilej ca s  vin la voi.  

Rom. 15, 32. 1 Tes. 3, 10.  
11. Pentru c  doresc mult s  v  v d ca s  

 împ rt esc vreun dar duhovnicesc, 
spre înt rirea voastr .  

Fapt. 19, 21; 23, 11. Rom. 15, 29. 1 Tes. 3, 10.  
12. i aceasta ca s  m  mângâi împreun  
cu voi prin credin a noastr  laolalt , a 
voastr i a mea.  
13. Fra ilor, nu vreau ca voi s  nu ti i c , 
de multe ori, mi-am pus în gând s  vin la 
voi, dar am fost pân  acum împiedicat, ca 

 am  i  între  voi  vreo  road ,  ca  i  la  
celelalte neamuri.  

Rom. 15, 22.  
14. Dator sunt i elinilor i barbarilor i 
înv ilor i neînv ilor ;  

Fapt. 9, 15. 1 Cor. 9, 16.  
15. Astfel, cât despre mine, sunt bucuros 

 v  vestesc Evanghelia i vou , celor 
din Roma.  
16. C ci nu m  ru inez de Evanghelia lui 
Hristos, pentru c  este putere a lui 
Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care 
crede, iudeului întâi, i elinului.  
Ps. 118, 46. Marc. 8, 38. Iac. 1, 21. 1 Cor. 1, 18, 24; 15, 1-

2. 2 Tim. 1, 8.  
17. C ci dreptatea lui Dumnezeu se 
descoper  în ea din credin  spre 
credin , precum este scris : «Iar dreptul 
din credin  va fi viu».  

Ps. 83, 8. Avac. 2, 4. Ioan 3, 36. Rom. 3, 21. Gal. 3, 11. 
Evr. 10, 38.  

18. C ci mânia lui Dumnezeu se 
descoper  din cer peste toat  f delegea 
i peste toat  nedreptatea oamenilor care 
in nedreptatea drept adev r.  
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19. Pentru c  ceea ce se poate cunoa te 
despre Dumnezeu este cunoscut de c tre 
ei ; fiindc  Dumnezeu le-a ar tat lor.  

În el. 13, 7. Fapt. 14, 17.  
20. Cele nev zute ale Lui se v d de la 
facerea lumii, în elegându-se din f pturi, 
adic  ve nica Lui putere i dumnezeire, 

a ca ei s  fie f  cuvânt de ap rare,  
Ps. 18, 1. În el. 13, 3, 5. Sir. 42, 20; 43, 1, 7.  

21. Pentru c , cunoscând pe Dumnezeu, 
nu L-au sl vit ca pe Dumnezeu, nici nu I-
au mul umit, ci s-au r cit în gândurile 
lor i inima lor cea nesocotit  s-a 
întunecat.  
Deut. 28, 29. 4 Reg. 17, 15. Iov 5, 14. Is. 59, 10. Ier. 2, 11. 

Dan. 3, 1. Bar. 3, 20. În el. 13, 1. Ef. 4, 18.  
22. Zicând c  sunt în elep i, au ajuns 
nebuni.  

Ier. 10, 14.  
23. i au schimbat slava lui Dumnezeu 
Celui nestric cios cu asem narea chipului 
omului celui stric cios i al p rilor i al 
celor cu patru picioare i al târâtoarelor.  

Ie . 32, 4. Deut. 4, 17. 4 Reg. 17, 29. Ier. 2, 11, 26-27. 
În el. 12, 24; 13, 10; 14, 15.  

24. De aceea Dumnezeu i-a dat 
necur iei, dup  poftele inimilor lor, ca 

i pâng reasc  trupurile lor între ei,  
3 Reg. 22, 20. Ps. 105, 20. Iez. 8, 10. În el. 14, 26. Ef. 4, 

19.  
25. Ca unii care au schimbat adev rul lui 
Dumnezeu în minciun i s-au închinat i 
au slujit f pturii, în locul F torului, 
Care este binecuvântat în veci, amin !  

3 Reg. 12, 33. Ier. 2, 13; 16, 19.  
26. Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor 
patimi de ocar , c ci i femeile lor au 
schimbat fireasca rânduial  cu cea 
împotriva firii ;  

Lev 18, 22-23; 20, 16. Rom. 6, 21.  
27. Asemenea i b rba ii l sând rânduiala 
cea dup  fire a p ii femeie ti, s-au 
aprins în pofta lor unii pentru al ii, 

rba i cu b rba i, s vâr ind ru inea i 
luând cu ei r splata cuvenit  r cirii lor.  

Fac. 19, 5. Lev 18, 22; 20, 13. În el. 11, 16; 14, 26. Fapt. 
15, 20.  

28. i precum n-au încercat s  aib  pe 
Dumnezeu în cuno tin , a a i 
Dumnezeu i-a l sat la mintea lor f  
judecat , s  fac  cele ce nu se cuvine.  

Deut. 28, 28. Ps. 68, 31; 80, 12. Ier. 7, 15. Os. 9, 10. 2 
Tes. 2, 11.  

29. Plini fiind de toat  nedreptatea, de 
desfrânare, de viclenie, de l comie, de 

utate ; plini de pizm , de ucidere, de 
ceart , de în el ciune, de purt ri rele, 
bârfitori,  

În el. 14, 25.  
30. Gr itori de r u, urâtori de Dumnezeu, 
oc râtori, seme i, trufa i, l ud ro i, 

scocitori de rele, nesupu i p rin ilor,  
31. Neîn elep i, c lc tori de cuvânt, f  
dragoste, f  mil  ;  
32. Ace tia, de i au cunoscut dreapta 
orânduire a lui Dumnezeu, c  cei ce fac 
unele ca acestea sunt vrednici de moarte, 
nu  numai  c  fac  ei  acestea,  ci  le  i  
încuviin eaz  celor care le fac.  

Os. 7, 2.  
CAP. 2 
Iudeii sunt tot atât de plini de p cate 
ca i p gânii. 
1. Pentru aceea, oricine ai fi, o, omule, 
care judeci, e ti f  cuvânt de r spuns, 

ci, în ceea ce judeci pe altul, pe tine 
însu i te osânde ti, c ci acela i lucruri 
faci i tu care judeci.  

2 Reg. 12, 5. Mat. 7, 1. Luc. 6, 37. 1 Cor. 4, 5.  
2. i noi tim c  judecata lui Dumnezeu 
este dup  adev r, fa  de cei ce fac unele 
ca acestea.  
3. i socote ti tu, oare, omule, care judeci 
pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci 
i tu, c  tu vei sc pa de judecata lui 

Dumnezeu ?  
Ps. 147, 9. În el. 16, 15.  

4. Sau dispre uie ti tu bog ia bun ii 
Lui i a îng duin ei i a îndelungii Lui 

bd ri, ne tiind c  bun tatea lui 
Dumnezeu te îndeamn  la poc in  ?  

Ie . 8, 15. Is. 30, 18. Ier. 3, 12; 31, 18. În el. 11, 23; 12, 
10, 20. Sir. 5, 4. 2 Petr. 3, 15. Rom. 9, 22. Ef. 2, 4.  
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5. Dar dup  învârto area ta i dup  inima 
ta nepoc it , î i aduni mânie în ziua 
mâniei i a ar rii dreptei judec i a lui 
Dumnezeu,  

Ier. 50, 25. Iac. 5, 3.  
6. Care va r spl ti fiec ruia dup  faptele 
lui :  
Iov 34, 11. Ps. 61, 12. Pild. 24, 12. Ier. 32, 19. Iez. 33, 20. 

Sir. 16, 16; 35, 22. Mat. 16, 27.  
7. Via  ve nic  celor ce, prin st ruin  în 
fapt  bun , caut  m rire, cinste i 
nestric ciune,  

Mat. 25, 46. Rom. 6, 23.  
8.  Iar  iubitorilor  de  ceart ,  care  nu  se  
supun adev rului, ci se supun nedrept ii 
: mânie i furie.  

Ier. 23, 19. 2 Tes. 1, 6. Evr. 10, 27.  
9. Necaz i strâmtorare peste sufletul 
oric rui om care s vâr te r ul, al 
iudeului mai întâi, i al elinului ;  

Iez. 18, 4. În el. 5, 3.  
10. Dar m rire, cinste i pace oricui face 
binele : iudeului mai întâi, i elinului.  

Ps. 36, 37.  
11. C ci nu este p rtinire la Dumnezeu !  

Deut. 10, 17. 2 Paral. 19, 7. Iov 34, 19. În el. 6, 5-7. Sir. 
35, 13. Fapt. 10, 34. Gal. 2, 6.  

12. Câ i, deci, f  lege, au p tuit, f  
lege vor i pieri ; iar câ i au p tuit în 
lege, prin lege vor fi judeca i.  

Luc. 12, 47.  
13. Fiindc  nu cei ce aud legea sunt 
drep i la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc 
legea vor fi îndrepta i.  

Mat. 7, 21. Luc. 6, 46-47. Iac. 1, 22.  
14. C ci, când p gânii care nu au lege, 
din fire fac ale legii, ace tia, neavând 
lege, î i sunt loru i lege,  

În el. 6, 10.  
15. Ceea ce arat  fapta legii scris  în 
inimile lor, prin m rturia con tiin ei lor i 
prin judec ile lor, care îi învinov esc 
sau îi i ap ,  
16. În ziua în care Dumnezeu va judeca, 
prin Iisus Hristos, dup  Evanghelia mea, 
cele ascunse ale oamenilor.  
Eccl. 12, 14. În el. 4, 20. Mat. 25, 31. Ioan 5, 22. Fapt. 10, 

42. 1 Cor. 4, 5.  

17. Dar dac  tu te nume ti iudeu i te 
reazimi pe lege i te lauzi cu Dumnezeu,  

Mih. 3, 11.  
18. i cuno ti voia Lui i tii s  
încuviin ezi cele bune, fiind înv at din 
lege,  
19. i e ti încredin at c  tu e ti c uz  
orbilor, lumin  celor ce sunt în întuneric,  

Is. 42, 19. Mat. 15, 14; 23, 3. Luc. 6, 39. Ioan 9, 40.  
20. Pov uitor celor f  de minte, 
înv tor celor nevârstnici, având în lege 
dreptarul cuno tiin ei i al adev rului,  

Ier. 2, 8.  
21. Deci tu, cel care înve i pe altul, pe 
tine  însu i  nu  te  înve i  ?  Tu  cel  care  
propov duie ti : S  nu furi - i tu furi ?  

Ps. 49, 16, 21.  
22. Tu, cel care zici : S  nu s vâr ti 
adulter, s vâr ti adulter ? Tu cel care 
ur ti idolii, furi cele sfinte ?  
23. Tu, care te lauzi cu legea, Îl 
necinste ti pe Dumnezeu, prin c lcarea 
legii ?  
24. «C ci numele lui Dumnezeu, din 
pricina voastr , este hulit între neamuri», 
precum este scris.  

1 Reg. 2, 17. Neem. 5, 9. Is. 52, 5. Iez. 36, 20, 23. Am. 2, 
7.  

25. C ci t ierea împrejur folose te, dac  
ze ti legea ; dac  îns  e ti c lc tor de 

lege, t ierea ta împrejur s-a f cut net iere 
împrejur.  

Lev 26, 41. Ier. 4, 4. 1 Cor. 7, 19. Gal. 6, 15.  
26. Deci dac  cel net iat împrejur p ze te 
hot rârile legii, net ierea lui împrejur nu 
va fi, oare, socotit  ca t iere împrejur ?  

Fapt. 10, 35.  
27. Iar el - din fire net iat împrejur, dar 
împlinitor al legii - nu te va judeca, oare, 
pe tine, care, prin litera legii i prin 

ierea împrejur, e ti c lc tor de lege ?  
Mat. 12, 41, .  

28. Pentru c  nu cel ce se arat  pe din 
afar  e iudeu, nici cea ar tat  pe dinafar  
în trup, este t iere împrejur ;  

Ier. 9, 26. Rom. 9, 6, 8.  
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29. Ci este iudeu cel întru ascuns, iar 
ierea împrejur este aceea a inimii, în 

duh, nu în liter  ; a c rui laud  nu vine de 
la oameni, ci de la Dumnezeu.  
Deut. 30, 6. Ioan 5, 44. Rom. 4, 12. Filip. 3, 3. Col. 2, 11.  

CAP. 3 
To i oamenii, f  osebire, sunt 

to i. 
1. Care este deci întâietatea iudeului i 
folosul t ierii împrejur ?  
2. Este mare în toate privin ele. Întâi, 
pentru c  lor li s-au încredin at cuvintele 
lui Dumnezeu.  

Deut. 4, 8. Ps. 147, 8. Rom. 9, 4.  
3. C ci ce este dac  unii n-au crezut ? 
Oare necredin a lor va nimici 
credincio ia lui Dumnezeu ?  

Num. 23, 19. Rom. 9, 6. 2 Tim. 2, 13.  
4. Nicidecum ! Ci Dumnezeu se v de te 
în adev rul S u, pe când tot omul întru 
minciun , precum este scris : «Drept e ti 
Tu întru cuvintele Tale i biruitor când 
vei judeca Tu».  

Ps. 50, 5; 115, 2. Ioan 3, 33.  
5. Iar dac  nedreptatea noastr  
învedereaz  dreptatea lui Dumnezeu, ce 
vom zice ? Nu cumva este nedrept 
Dumnezeu care aduce mânia ? - Ca om 
vorbesc.  
6. Nicidecum ! C ci atunci cum va judeca 
Dumnezeu lumea ?  

Fac. 18, 25. Iov 8, 3.  
7. C ci dac  adev rul lui Dumnezeu, prin 
minciuna mea, a prisosit spre slava Lui, 
pentru ce dar mai sunt i eu judecat ca 

tos ?  
8. i de ce n-am face cele rele, ca s  vin  
cele bune, precum suntem huli i i 
precum spun unii c  zicem noi ? Osânda 
aceasta este dreapt .  

Rom. 6, 15; 11, 32.  
9. Dar ce ? Avem noi vreo prec dere ? 
Nicidecum. C ci am învinuit mai înainte 
i pe iudei, i pe elini, c  to i sunt sub 

cat,  
Gal. 3, 22.  

10. Dup  cum este scris : «Nu este drept 
nici unul ;  

Ps. 13, 3; 52, 4. Rom. 3, 23.  
11. Nu este cel ce în elege, nu este cel ce 
caut  pe Dumnezeu.  

Fac. 8, 21.  
12. To i s-au ab tut, împreun , netrebnici 
s-au f cut. Nu este cine s  fac  binele, 
nici m car unul nu este.  

Is. 53, 6.  
13. Mormânt deschis este gâtlejul lor ; 
viclenii vorbit-au cu limbile lor ; venin de 
viper  este sub buzele lor ;  

Ps. 5, 9; 139, 3.  
14. Gura lor e plin  de blestem i 
am ciune ;  

Ps. 9, 27.  
15. Iu i sunt picioarele lor s  verse sânge 
;  

Pild. 1, 16. Is. 59, 7.  
16. Pustiire i nenorocire sunt în 
drumurile lor ;  
17. i calea p cii ei nu au cunoscut-o ;  

Ps. 119, 7.  
18. Nu este fric  de Dumnezeu înaintea 
ochilor lor».  

Ps. 35, 2.  
19. Dar tim c  cele câte zice Legea le 
spune celor care sunt sub Lege, ca orice 
gur  s  fie închis i ca toat  lumea s  fie 
vinovat  înaintea lui Dumnezeu.  

Ps. 106, 42; 142, 2. Iez. 16, 63.  
20. Pentru c  din faptele Legii nici un om 
nu se va îndrepta înaintea Lui, c ci prin 
Lege vine cuno tin a p catului.  

Fapt. 13, 39. Rom. 7, 7. Gal. 2, 16. Ef. 2, 9.  
21. Dar acum, în afar  de Lege, s-a ar tat 
dreptatea lui Dumnezeu, fiind m rturisit  
de Lege i de prooroci.  

Fac. 15, 6. Is. 28, 16. Avac. 2, 4. Rom. 1, 17.  
22. Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin 
credin a în Iisus Hristos, pentru to i i 
peste to i cei ce cred, c ci nu este 
deosebire.  

Gal. 3, 28.  
23. Fiindc  to i au p tuit i sunt lipsi i 
de slava lui Dumnezeu ;  

Rom. 3, 10; 5, 12.  
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24. Îndreptându-se în dar cu harul Lui, 
prin r scump rarea cea în Hristos Iisus.  

Is. 55, 1. Ioan 1, 17. Rom. 8, 32.  
25. Pe Care Dumnezeu L-a rânduit (jertf  
de) isp ire, prin credin a în sângele Lui, 
ca s i arate dreptatea Sa, pentru 
iertarea p catelor celor mai înainte 

cute,  
Lev 1, 4; 4, 20. Fapt. 13, 38; 20, 28. Rom. 5, 9. 2 Cor. 5, 

19. Ef. 1, 7. Col. 1, 14.  
26. Întru îng duin a lui Dumnezeu - ca 

i arate dreptatea Sa, în vremea de 
acum,  spre  a  fi  El  Însu i  drept,  i  
îndreptând pe cel ce tr ie te din credin a 
în Iisus.  
27. Deci, unde este pricina de laud  ? A 
fost înl turat . Prin care Lege ? Prin 
Legea faptelor ? Nu, ci prin Legea 
credin ei.  
28. C ci socotim c  prin credin  se va 
îndrepta omul, f  faptele Legii.  

Tit 3, 5.  
29. Oare Dumnezeu este numai al 
iudeilor ? Nu este El i Dumnezeul 

gânilor ? Da, i al p gânilor.  
Fac. 17, 5. Rom. 9, 24; 10, 12.  

30. Fiindc  este un singur Dumnezeu, 
Care va îndrepta din credin  pe cei t ia i 
împrejur i, prin credin , pe cei net ia i 
împrejur.  

Rom. 4, 11; 15, 8.  
31. Desfiin m deci noi Legea prin 
credin  ? Nicidecum ! Dimpotriv , 
înt rim Legea.  

Mat. 5, 17. Gal. 3, 24.  
CAP. 4 
Îndreptarea prin credin  e înt rit  cu 
pilda lui Avraam i cu m rturia lui 
David. 
1. Deci, ce vom zice c  a dobândit dup  
trup str mo ul nostru Avraam ?  
2. C ci dac  Avraam s-a îndreptat din 
fapte, are de ce s  se laude, dar nu 
înaintea lui Dumnezeu.  

Ef. 2, 8.  

3. C ci, ce spune Scriptura ? i «Avraam 
a crezut lui Dumnezeu i i s-a socotit lui 
ca dreptate».  

Fac. 15, 6. Ps. 129, 7. Iac. 2, 23. Gal. 3, 6.  
4. Celui care face fapte, nu i se socote te 
plata dup  har, ci dup  datorie ;  

Rom. 11, 6.  
5. Iar celui care nu face fapte, ci crede în 
Cel ce îndrepteaz  pe cel p tos, 
credin a lui i se socote te ca dreptate.  
6. Precum i David vorbe te despre 
fericirea omului c ruia Dumnezeu îi 
socote te dreptatea f  fapte :  
7. «Ferici i aceia, c rora li s-au iertat 

delegile i ale c ror p cate li s-au 
acoperit !  

Ps. 31, 1; 84, 2.  
8. Fericit b rbatul c ruia Domnul nu-i va 
socoti p catul».  
9. Deci fericirea aceasta este ea numai 
pentru cei t ia i împrejur sau i pentru cei 
net ia i împrejur ? C ci zicem : «I s-a 
socotit lui Avraam credin a ca dreptate».  
10. Dar cum i s-a socotit ? Când era t iat 
împrejur sau când era net iat împrejur ? 
Nu când era t iat împrejur, ci când era 
net iat împrejur.  
11. Iar semnul t ierii împrejur l-a primit 
ca pecete a drept ii pentru credin a lui 
din vremea net ierii împrejur, ca s  fie el 

rinte al tuturor celor ce cred, net ia i 
împrejur, pentru a li se socoti i lor 
(credin a) ca dreptate,  

Fac. 17, 11. Rom. 3, 30.  
12. i p rinte al celor t ia i împrejur. Dar 
nu numai al celor care sunt t ia i 
împrejur,  ci  i  care  umbl  pe  urmele  
credin ei pe care o avea p rintele nostru 
Avraam, pe când era net iat împrejur.  

Ioan 8, 39.  
13.  Pentru  c  Avraam  i  semin ia  lui  nu  
prin lege au primit f duin a c  vor 
mo teni lumea, ci prin dreptatea cea din 
credin .  

Fac. 15, 6; 17, 5. Iez. 33, 20.  
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14. C ci dac  mo tenitorii sunt cei ce au 
legea, atunci credin a a ajuns zadarnic , 
iar f duin a s-a desfiin at,  
15. C ci legea pricinuie te mâine ; dar 
unde nu este lege, nu este nici c lcare de 
lege.  

Rom. 3, 20; 5, 13; 7, 8. 1 Cor. 15, 56. Gal. 3, 10.  
16. De aceea (mo tenirea f duit ) este 
din  credin ,  ca  s  fie  din  har  i  ca  

duin a s  r mân  sigur  pentru to i 
urma ii, nu numai pentru to i cei ce se in 
de lege, ci i pentru cei ce se in de 
credin a lui Avraam, care este p rinte al 
nostru al tuturor,  

Ioan 8, 39.  
17. Precum este scris : «Te-am pus 

rinte al multor neamuri», în fa a Celui 
în Care a crezut, a lui Dumnezeu, Care 
înviaz  mor ii i cheam  la fiin  cele ce 
înc  nu sunt ;  
Fac. 17, 4-5. Is. 47, 13. Sir. 44, 19. Luc. 7, 14. Evr. 11, 12.  
18. Împotriva oric rei n dejdi, Avraam a 
crezut cu n dejde c  el va fi p rinte al 
multor neamuri, dup  cum i s-a spus : 
«A a va fi semin ia ta» ;  

Fac. 15, 5.  
19. i nesl bind în credin , nu s-a uitat 
la trupul s u amor it - c ci era aproape de 
o  sut  de  ani  -  i  nici  la  amor irea  
pântecelui Sarrei ;  

Fac. 18, 11. Evr. 11, 11.  
20. i nu s-a îndoit, prin necredin , de 

duin a lui Dumnezeu, ci s-a înt rit în 
credin , dând slav  lui Dumnezeu,  
21.  i  fiind  încredin at  c  ceea  ce  i-a  

duit are putere s i fac .  
Ps. 113, 11. Luc. 1, 37.  

22. De acea, credin a lui i s-a socotit ca 
dreptate.  

Fac. 15, 6. 1 Mac. 2, 52.  
23. i nu s-a scris numai pentru el c  i s-a 
socotit ca dreptate,  

Rom. 15, 4.  
24. Ci se va socoti i pentru noi, cei care 
credem în Cel ce a înviat din mor i pe 
Iisus, Domnul nostru,  

25. Care S-a dat pentru p catele noastre 
i a înviat pentru îndreptarea noastr .  

Is. 52, 5. 1 Petr. 1, 21. Rom. 5, 6. 1 Cor. 15, 17, 22.  
CAP. 5 
Roadele îndrept rii din credin . 
Adam i Hristos. 
1. Deci fiind îndrepta i din credin , avem 
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Iisus Hristos,  

Is. 54, 13; 57, 19. Luc. 2, 14. Ef. 2, 16. Col. 1, 20.  
2. Prin Care am avut i apropiere, prin 
credin , la harul acesta, în care st m, i 
ne l ud m întru n dejdea slavei lui 
Dumnezeu.  

Ioan 14, 6. Ef. 2, 18. Evr. 10, 19.  
3.  i  nu  numai  atât,  ci  ne  l ud m  i  în  
suferin e, bine tiind c  suferin a aduce 

bdare,  
Iac. 1, 2-3. 2 Cor. 12, 9-10. Col. 1, 24.  

4. i r bdarea încercare, i încercarea 
dejde  

5. Iar n dejdea nu ru ineaz  pentru c  
iubirea lui Dumnezeu s-a v rsat în 
inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel 

ruit nou .  
Ps. 21, 5. Is. 32, 17. Rom. 8, 16. 2 Cor. 1, 22. Tit 3, 6.  

6. C ci Hristos, înc  fiind noi 
neputincio i, la timpul hot rât a murit 
pentru cei necredincio i.  

1 Petr. 3, 18. Rom. 4, 25. Evr. 9, 15, 28.  
7. C ci cu greu va muri cineva pentru un 
drept  ;  dar  pentru  cel  bun  poate  se  
hot te cineva s  moar .  

Ioan 15, 13. 1 Ioan 3, 16.  
8. Dar Dumnezeu Î i arat  dragostea Lui 
fa  de noi prin aceea c , pentru noi, 
Hristos a murit când noi eram înc  

to i.  
Ioan 3, 16. 1 Ioan 4, 10.  

9. Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind 
îndrepta i prin sângele Lui, ne vom izb vi 
prin El de mânie.  

Rom. 3, 25. 2 Tes. 1, 10.  
10. C ci dac , pe când eram vr jma i, ne-
am împ cat cu Dumnezeu, prin moartea 
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Fiului S u, cu atât mai mult, împ ca i 
fiind, ne vom mântui prin via a Lui.  

Ps. 66, 4. 2 Cor. 5, 18. Col. 1, 22.  
11.  i  nu  numai  atât,  ci  i  ne  l ud m  în  
Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus 
Hristos, prin Care am primit acum 
împ carea.  

2 Cor. 5, 18.  
12.  De  aceea,  precum  printr-un  om  a  
intrat p catul în lume i prin p cat 
moartea, a a i moartea a trecut la to i 
oamenii, pentru c  to i au p tuit în el.  

Fac. 2, 17. Rom. 2, 23; 6, 23. 1 Cor. 15, 21.  
13. C ci, pân  la lege, p catul era în 
lume, dar p catul nu se socote te când nu 
este lege.  

Rom. 4, 15.  
14. Ci a împ it moartea de la Adam 
pân  la Moise i peste cei ce nu 

tuiser , dup  asem narea gre elii lui 
Adam, care este chip al Celui ce avea s  
vin .  

1 Cor. 15, 21; 45, 55.  
15. Dar nu este cu gre eala cum este cu 
harul, c ci dac  prin gre eala unuia cei 
mul i au murit, cu mult mai mult harul lui 
Dumnezeu i darul Lui au prisosit asupra 
celor mul i, prin harul unui singur om, 
Iisus Hristos.  

Eccl. 7, 28-29. Ioan 1, 16. Ef. 1, 6.  
16. i ce aduce darul nu seam  cu ce a 
adus acel unul care a p tuit ; c ci 
judecata dintr-unul duce la osândire, iar 
harul din multe gre eli duce la îndreptare.  
17. C ci, dac  prin gre eala unuia 
moartea a împ it printr-unul, cu mult 
mai mult cei ce primesc prisosin a harului 
i a darului drept ii vor împ i în via  

prin Unul Iisus Hristos.  
2 Tim. 2, 12. Apoc. 1, 6; 22, 5.  

18. A adar, precum prin gre eala unuia a 
venit osânda pentru to i oamenii, a a i 
prin îndreptarea adus  de Unul a venit, 
pentru to i oamenii, îndreptarea care d  
via  ;  

19. C ci precum prin neascultarea unui 
om s-au f cut p to i cei mul i, tot a a 
prin ascultarea unuia se vor face drep i 
cei mul i.  

Is. 53, 11. Filip. 2, 8.  
20. Iar Legea a intrat i ea ca se 
înmul easc  gre eala ; iar unde s-a 
înmul it p catul, a prisosit harul ;  

Rom. 6, 14; 7, 8. Gal. 3, 19.  
21. Pentru c  precum a împ it p catul 
prin moarte, a a i harul s  împ easc  
prin dreptate, spre via a ve nic , prin 
Iisus Hristos, Domnul nostru.  

Ioan 1, 17.  
CAP. 6 
Lucrarea faptelor bune ce se cuvine s  
urmeze credin ei. 
1. Ce vom zice deci ? R mâne-vom, oare, 
în p cat, ca s  se înmul easc  harul ?  

Sir. 5, 4.  
2. Nicidecum ! Noi care am murit 

catului, cum vom mai tr i în p cat ?  
1 Petr. 2, 24. Rom. 7, 6. Gal. 6, 14.  

3. Au nu ti i  c  to i câ i în Hristos Iisus 
ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am 
botezat ?  

Gal. 3, 27.  
4. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, 
prin botez, pentru ca, precum Hristos a 
înviat din mor i, prin slava Tat lui, a a s  
umbl m i noi întru înnoirea vie ii ;  

Fapt. 17, 31. 1 Petr. 1, 3; 3, 21. 2 Cor. 5, 17. Gal. 6, 15. 
Ef. 4, 23. Col. 2, 12. 2 Tim. 2, 11.  

5. C ci dac  am fost altoi i pe El prin 
asem narea mor ii Lui, atunci vom fi 

rta i i ai învierii Lui,  
Rom. 8, 11. 1 Cor. 6, 14.  

6. Cunoscând aceasta, c  omul nostru cel 
vechi a fost r stignit împreun  cu El, ca 

 se nimiceasc  trupul p catului, pentru 
a nu mai fi robi ai p catului.  

Gal. 5, 24; 6, 14.  
7. C ci Cel care a murit a fost cur it de 

cat.  
1 Petr. 4, 1.  

8. Iar dac  am murit împreun  cu Hristos, 
credem c  vom i vie ui împreun  cu El,  
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Col. 3, 5-9. 2 Tim. 2, 11.  
9. tiind c  Hristos, înviat din mor i, nu 
mai moare. Moarta nu mai are st pânire 
asupra Lui.  

Ps. 117, 17. 1 Cor. 15, 54. Evr. 9, 28.  
10. C ci ce a murit, a murit p catului o 
dat  pentru totdeauna, iar ce tr ie te, 
tr ie te lui Dumnezeu.  

Luc. 20, 38.  
11. A a i voi, socoti i-v  c  sunte i mor i 

catului, dar vii pentru Dumnezeu, în 
Hristos Iisus, Domnul nostru.  

Gal. 2, 19.  
12. Deci s  nu împ easc  p catul în 
trupul vostru cel muritor, ca s  v  
supune i poftelor lui ;  

Sir. 18, 30. Evr. 12, 1.  
13. Nici s  nu pune i m dularele voastre 
ca arme ale nedrept ii în slujba 

catului, ci, înf i-v  pe voi lui 
Dumnezeu, ca vii, scula i din mor i, i 

dularele voastre ca arme ale drept ii 
lui Dumnezeu.  

Rom. 12, 1. Gal. 2, 20.  
14. C ci p catul nu va avea st pânire 
asupra voastr , fiindc  nu sunte i sub 
lege, ci sub har.  

Ioan 1, 17; 8, 32. Rom. 5, 20; 7, 4. Gal. 5, 18.  
15. Oare, atunci s  p tuim fiindc  nu 
suntem sub lege, ci sub har ? Nicidecum !  

Rom. 3, 8. Gal. 2, 17.  
16. Au nu ti i c  celui ce v  da i spre 
ascultare robi, sunte i robi aceluia c ruia 

 supune i : fie ai p catului spre moarte, 
fie ai ascult rii spre dreptate ?  

Fac. 4, 7. Mat. 6, 24. Ioan 8, 34. 2 Petr. 2, 19.  
17. Mul umim îns  lui Dumnezeu, c  
(de i) era i robi ai p catului, v-a i supus 
din toat  inima dreptarului înv turii 

reia a i fost încredin i,  
18. i izb vindu-v  de p cat, v-a i f cut 
robi ai drept ii.  

Ioan 8, 32. Gal. 4, 32.  
19. Omene te vorbesc, pentru sl biciunea 
trupului vostru. - C ci precum a i f cut 

dularele voastre roabe necur iei i 
delegii, spre f delege, tot a a face i 

acum m dularele voastre roabe drept ii, 
spre sfin ire.  
20. C ci atunci, când era i robi ai 

catului, era i liberi fa  de dreptate.  
21. Deci ce road  avea i atunci ? Roade 
de care acum v  e ru ine ; pentru c  
sfâr itul acelora este moartea.  

Iez. 16, 63. Sof. 3, 11. Iac. 1, 15. Rom. 1, 26-31; 7, 5.  
22. Dar acum, izb vi i fiind de p cat i 
robi f cându-v  lui Dumnezeu, ave i 
roada voastr  spre sfin ire, iar sfâr itul, 
via  ve nic .  

1 Cor. 7, 22. 1 Tes. 4, 3.  
23. Pentru c  plata p catului este 
moartea, iar harul lui Dumnezeu, via a 
ve nic , în Hristos Iisus, Domnul nostru.  

Fac. 2, 17. Iac. 1, 15. Rom. 2, 7; 5, 12.  
CAP. 7 
Osânda p catului sub Lege. Lupta 
între carne i duh. 
1. Oare nu ti i, fra ilor - c ci celor ce 
cunosc Legea vorbesc - c  Legea are 
putere asupra omului, atâta timp cât el 
tr ie te ?  
2.  C ci  femeia  m ritat  e  legat ,  prin  
lege, de b rbatul s u atâta timp cât el 
tr ie te ; iar dac  i-a murit b rbatul, este 
dezlegat  de legea b rbatului.  

Num. 5, 12. Mat. 5, 32. 1 Cor. 7, 39.  
3. Deci, tr indu-i b rbatul, se va numi 
adulter  dac  va fi cu alt b rbat ; iar dac  
i-a murit b rbatul este liber  fa  de lege, 
ca s  nu fie adulter , luând un alt b rbat.  

Marc. 10, 11.  
4. A a c , fra ii mei, i voi a i murit 
Legii, prin trupul lui Hristos, spre a fi ai 
altuia, ai Celui ce a înviat din mor i, ca s  
aducem roade lui Dumnezeu.  

Eccl. 7, 28-29. Rom. 6, 14; 8, 2. 2 Cor. 11, 2. Gal. 5, 22. 
Col. 2, 20.  

5. C ci pe când eram în trup, patimile 
catelor, care erau prin Lege, lucrau în 
dularele noastre, ca s  aducem roade 

mor ii ;  
Iac. 1, 15. Rom. 6, 21.  



pag. 1392/1780 

6. Dar acum ne-am desf cut de Lege, 
murind aceluia în care eram inu i robi, ca 
noi s  slujim întru înnoirea Duhului, iar 
nu dup  slova cea veche.  

Rom. 6, 2. Gal. 2, 19.  
7. Ce vom zice deci ? Au doar  Legea 
este p cat ? Nicidecum. Dar eu n-am 
cunoscut p catul, decât prin Lege. C ci 
n-a  fi tiut pofta, dac  Legea n-ar fi zis : 

 nu pofte ti !  
Ie . 20, 13, 17. Deut. 5, 21. Rom. 3, 20.  

8. Dar p catul, luând pricin  prin 
porunc , a lucrat în mine tot felul de 
pofte. C ci f  lege, p catul era mort.  

Rom. 4, 15; 5, 20.  
9. Iar eu cândva tr iam f  lege, dar 
dup  ce a venit porunca, p catul a prins 
via  ;  
10. Iar eu am murit ! i porunca, dat  
spre via , mi s-a aflat a fi spre moarte.  

Lev 18, 5. Iez. 20, 11. Sir. 17, 9.  
11. Pentru c  p catul, luând îndemn prin 
porunc , m-a în elat i m-a ucis prin ea.  

3 Reg. 13, 18. Evr. 3, 13.  
12. Deci, Legea e sfânt i porunca e 
sfânt i dreapt i bun .  

Ps. 18, 7. 1 Tim. 1, 8.  
13. Atunci, ce era bun s-a f cut pentru 
mine pricina mor ii ? Nicidecum ! Ci 

catul, ca s  se arate p cat, mi-a adus 
moartea, prin ceea ce a fost bun, pentru 
ca p catul, prin porunc , s  fie peste 

sur  de p tos.  
14. C ci tim c  Legea e duhovniceasc  ; 
dar eu sunt trupesc, vândut sub p cat.  

Eccl. 7, 20. Is. 50, 1.  
15. Pentru c  ceea ce fac nu tiu ; c ci nu 

vâr esc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce 
ur sc.  

Gal. 5, 17.  
16. Iar dac  fac ceea ce nu voiesc, 
recunosc c  Legea este bun .  
17. Dar acum nu eu fac acestea, ci 

catul care locuie te în mine.  
18. Fiindc tiu c  nu locuie te în mine, 
adic  în trupul meu, ce este bun. C ci a 

voi se afl  în mine, dar a face binele nu 
aflu ;  

Fac. 8, 21.  
19. C ci nu fac binele pe care îl voiesc, ci 

ul pe care nu-l voiesc, pe acela îl 
vâr esc.  

20. Iar dac  fac ceea ce nu voiesc eu, nu 
eu fac aceasta, ci p catul care locuie te în 
mine.  
21. G sesc deci în mine, care voiesc s  
fac bine, legea c  r ul este legat de mine.  
22. C , dup  omul cel l untric, m  bucur 
de legea lui Dumnezeu ;  

Ps. 1, 2. 1 Petr. 3, 4. Ef. 3, 16.  
23. Dar v d în m dularele mele o alt  
lege, luptându-se împotriva legii min ii 
mele i f cându-m  rob legii p catului, 
care este în m dularele mele.  

Marc. 14, 38. Iac. 4, 1. Gal. 5, 17.  
24. Om nenorocit ce sunt ! Cine m  va 
izb vi de trupul mor ii acesteia ?  

În el. 9, 15.  
25. Mul umesc lui Dumnezeu, prin Iisus 
Hristos, Domnul nostru ! Deci, dar, eu 
însumi, cu mintea mea, slujesc legii lui 
Dumnezeu, iar cu trupul, legii p catului.  
CAP. 8 
Credincio ii sunt slobozi fa  de 
osând . Ei sunt fii ai lui Dumnezeu i 
împreun -mo tenitori cu Hristos. 
Sfântul Duh Mijlocitorul. 
1. Drept aceea nici o osând  nu este acum 
asupra celor ce sunt în Hristos Iisus.  

Ps. 33, 22. Rom. 5, 1.  
2. C ci legea duhului vie ii în Hristos 
Iisus m-a eliberat de legea p catului i a 
mor ii,  
Ioan 6, 63; 8, 32, 36. Rom. 7, 4. 1 Cor. 15, 45. 2 Cor. 3, 7.  
3. Pentru c  ceea ce era cu neputin  
Legii - fiind slab  prin trup - a s vâr it 
Dumnezeu, trimi ând pe Fiul S u întru 
asem narea trupului p catului i pentru 

cat a osândit p catul în trup,  
2 Cor. 5, 21. Gal. 3, 13. Evr. 2, 14; 7, 18.  
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4. Pentru ca îndreptarea din Lege s  se 
împlineasc  în noi, care nu umbl m dup  
trup, ci dup  duh.  
5. C ci cei ce sunt dup  trup cuget  cele 
ale trupului, iar cei ce sunt dup  Duh, 
cele ale Duhului.  

Ioan 3, 6. 1 Cor. 2, 14.  
6. C ci dorin a c rnii este moarte dar 
dorin a Duhului este via i pace ;  

Ps. 118, 118. Rom. 6, 21.  
7. Fiindc  dorin a c rnii este vr jm ie 
împotriva lui Dumnezeu, c ci nu se 
supune legii lui Dumnezeu, c  nici nu 
poate.  

Sir. 17, 25-26. Mat. 16, 23. Iac. 4, 4.  
8. Iar cei ce sunt în carne nu pot s  plac  
lui Dumnezeu.  

Evr. 11, 6.  
9. Dar voi nu sunte i în carne, ci în Duh, 
dac  Duhul lui Dumnezeu locuie te în 
voi. Iar dac  cineva nu are Duhul lui 
Hristos, acela nu este al Lui.  

1 Cor. 3, 16.  
10. Iar dac  Hristos este în voi, trupul 
este mort pentru p cat ; iar Duhul, via  
pentru dreptate,  
11. Iar dac  Duhul Celui ce a înviat pe 
Iisus din mor i locuie te în voi, Cel ce a 
înviat pe Hristos Iisus din mor i va face 
vii i trupurile voastre cele muritoare, 
prin Duhul S u care locuie te în voi.  

Rom. 6, 4-5. 1 Cor. 15, 13. Ef. 2, 5.  
12. Drept aceea, fra ilor, nu suntem datori 
trupului, ca s  vie uim dup  trup.  

Rom. 6, 7.  
13. C ci dac  vie ui i dup  trup, ve i 
muri, iar dac  ucide i, cu Duhul, faptele 
trupului, ve i fi vii.  

În el. 18, 30. Mat. 5, 29. Gal. 5, 19.  
14. C ci câ i sunt mâna i de Duhul lui 
Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.  

Gal. 5, 18.  
15. Pentru c  n-a i primit iar i un duh al 
robiei, spre temere, ci a i primit Duhul 
înfierii, prin care strig m : Avva ! P rinte 
!  

Ioil 3, 2. Zah. 14, 11. Ioan 1, 13. 1 Ioan 4, 18. 1 Cor. 2, 12. 
Gal. 3, 26; 4, 5, 24. 2 Tim. 1, 7. Evr. 2, 15.  

16. Duhul însu i m rturise te împreun  
cu duhul nostru c  suntem fii ai lui 
Dumnezeu.  

Ef. 4, 30.  
17. i dac  suntem fii, suntem i 
mo tenitori - mo tenitori ai lui 
Dumnezeu i împreun -mo tenitori cu 
Hristos, dac  p timim împreun  cu El, ca 
împreun  cu El s  ne i pream rim.  
Ps. 33, 19. 1 Petr. 5, 1. 2 Cor. 4, 11. Gal. 3, 18; 4, 7. Filip. 

3, 10. Evr. 3, 14. Apoc. 1, 9.  
18. C ci socotesc c  p timirile vremii de 
acum nu sunt vrednice de m rirea care ni 
se va descoperi.  

1 Petr. 4, 13. 2 Cor. 4, 17.  
19. Pentru c  f ptura a teapt  cu 
ner bdare descoperirea fiilor lui 
Dumnezeu.  

2 Petr. 3, 13.  
20. C ci f ptura a fost supus  
de ert ciunii - nu din voia ei, ci din cauza 
aceluia care a supus-o - cu n dejde,  
21. Pentru c i f ptura îns i se va izb vi 
din robia stric ciunii, ca s  fie p rta  la 
libertatea m ririi fiilor lui Dumnezeu.  
22. C ci tim c  toat  f ptura împreun  
suspin i împreun  are dureri pân  
acum.  
23. i nu numai atât, ci i noi, care avem 
pârga Duhului, i noi în ine suspin m în 
noi, a teptând înfierea, r scump rarea 
trupului nostru.  

Luc. 20, 36; 21, 28. 1 Ioan 3, 2. 2 Cor. 5, 2-4. Ef. 4, 30.  
24. C ci prin n dejde ne-am mântuit ; dar 

dejdea care se vede nu mai e n dejde. 
Cum ar n jdui cineva ceea ce vede ?  

În el. 3, 4. Evr. 11, 1.  
25. Iar dac  n jduim ceea ce nu vedem, 

tept m prin r bdare.  
26. De asemenea i Duhul vine în ajutor 
sl biciunii noastre, c ci noi nu tim s  ne 
rug m cum trebuie, ci Însu i Duhul Se 
roag  pentru noi cu suspine negr ite.  
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27. Iar Cel ce cerceteaz  inimile tie care 
este dorin a Duhului, c ci dup  
Dumnezeu El Se roag  pentru sfin i.  

1 Reg. 16, 7. 3 Reg. 8, 39. Ioan 14, 17.  
28. i tim c  Dumnezeu toate le lucreaz  
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, 
al celor care sunt chema i dup  voia Lui ;  

Is. 26, 12. Sir. 39, 30. Gal. 1, 4.  
29. C ci pe cei pe care i-a cunoscut mai 
înainte, mai înainte i-a i hot rât s  fie 
asemenea chipului Fiului S u, ca El s  fie 
întâi n scut între mul i fra i.  

Ioan 20, 17. 1 Cor. 15, 49. 2 Cor. 3, 18. Ef. 1, 4. Col. 1, 
18.  

30. Iar pe care i-a hot rât mai înainte, pe 
ace tia i-a i chemat ; i pe care i-a 
chemat, pe ace tia i-a i îndreptat ; iar pe 
care i-a îndreptat, pe ace tia i-a i m rit.  

2 Petr. 1, 3. Rom. 5, 9; 9, 24.  
31. Ce vom zice deci la acestea ? Dac  
Dumnezeu e pentru noi, cine este 
împotriva noastr  ?  

Ps. 22, 4; 45, 7, 11; 55, 11. Zah. 2, 8.  
32. El, Care pe Însu i Fiul S u nu L-a 
cru at, ci L-a dat mor ii, pentru noi to i, 
cum nu ne va da, oare, toate împreun  cu 
El ?  

Ps. 117, 6. Ioan 3, 16. Rom. 3, 24.  
33. Cine va ridica pâr  împotriva ale ilor 
lui Dumnezeu ? Dumnezeu este Cel ce 
îndrepteaz  ;  

Is. 50, 8. Apoc. 12, 10.  
34. Cine este Cel ce osânde te ? Hristos, 
Cel ce a murit, i mai ales Cel ce a înviat, 
Care i este de-a dreapta lui Dumnezeu, 
Care mijloce te pentru noi !  

Iov 34, 29. Is. 50, 9. Ioan 16, 26. 1 Ioan 2, 1. Col. 3, 1, 3.  
35. Cine ne va desp i pe noi de iubirea 
lui Hristos ? Necazul, sau strâmtorarea, 
sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de 
îmbr minte, sau primejdia, sau sabia ?  

Fapt. 20, 24. 1 Ioan 2, 28. 2 Cor. 12, 10.  
36. Precum este scris : «Pentru Tine 
suntem omorâ i toat  ziua, socoti i am 
fost ca ni te oi de junghiere».  

Ps. 43, 24. Zah. 11, 4-5. 1 Cor. 4, 9; 15, 31.  

37. Dar în toate acestea suntem mai mult 
decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.  

1 Ioan 5, 5. 1 Cor. 15, 57. Apoc. 12, 11.  
38. C ci sunt încredin at c  nici moartea, 
nici via a, nici îngerii, nici st pânirile, 
nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici 
puterile,  

Ef. 6, 12.  
39. Nici în imea, nici adâncul i nici o 
alt  f ptur  nu va putea s  ne despart  pe 
noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru 
Hristos Iisus, Domnul nostru.  

Cânt. 8, 7.  
CAP. 9 
Israel cel c zut s-a lep dat. Chemarea 
neamurilor. Israel cel adev rat. 
1. Spun adev rul în Hristos, nu mint, 
martor fiindu-mi con tiin a mea în Duhul 
Sfânt,  

1 Cor. 11, 10, 31.  
2. C  mare îmi este întristarea i 
necurmat  durerea inimii.  

1 Reg. 15, 34.  
3.  C ci  a  fi  dorit  s  fiu  eu  însumi  
anatema de la Hristos pentru fra ii mei, 
cei de un neam cu mine, dup  trup,  

Ie . 32, 32.  
4. Care sunt israeli i, ale c rora sunt 
înfierea i slava i leg mintele i Legea i 
închinarea i f duin ele,  

Fac. 17, 7. Ie . 4, 22; 20, 1; 24, 7, 8. 1 Reg. 4, 21. Is. 45, 
25. Ier. 31, 31.  

5. Ai c rora sunt p rin ii i din care dup  
trup este Hristos, Cel ce este peste toate 
Dumnezeu, binecuvântat în veci. Amin !  

Num. 24, 19. Ps. 44, 18. Mih. 5, 2. Mat. 1, 1. Luc. 3, 23. 
Ioan 3, 31. Rom. 3, 2.  

6. Dar nu a a c  ar fi c zut cuvântul lui 
Dumnezeu : c ci nu to i cei din Israel 
sunt i israeli i ;  

Num. 23, 19. Is. 57, 4. Rom. 2, 28; 3, 3.  
7. Nici pentru c  sunt urma ii lui 
Avraam,  sunt  to i  fii,  ci  «întru  Isaac,  a  
zis, se vor chema ie urma i»,  

Fac. 21, 12. Evr. 11, 18.  
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8. Adic  : Nu copiii trupului sunt copii ai 
lui Dumnezeu, ci fiii f duin ei se 
socotesc urma i.  

Rom. 2, 28. Gal. 4, 23, 28.  
9. C ci al f duin ei este cuvântul acesta 
: «(La anul) pe vremea aceasta voi veni i 
Sara va avea un fiu».  

Fac. 17, 21; 18, 10.  
10. Dar nu numai ea, ci i Rebeca, având 
copii gemeni dintr-unul, Isaac, p rintele 
nostru ;  

Fac. 25, 21.  
11. i nefiind ei înc  n scu i i nef când 
ei ceva bun sau r u, ca s  r mân  voia lui 
Dumnezeu cea dup  alegere, nu din fapte, 
ci de la Cel care cheam ,  
12. I s-a zis ei c  «cel mai mare va sluji 
celui mai mic»,  

Fac. 25, 23.  
13. Precum este scris : «Pe Iacov l-am 
iubit, iar pe Isav l-am urât».  

Mal. 1, 2. Luc. 14, 26.  
14.  Ce  vom  zice  dar  ?  Nu  cumva  la  
Dumnezeu este nedreptate ? Nicidecum !  

Deut. 32, 4.  
15. C ci gr ie te c tre Moise : «Voi milui 
pe cine vreau s -l miluiesc i M  voi 
îndura de cine vreau s  M  îndur».  

Ie . 33, 19.  
16.  Deci,  dar,  nu  este  nici  de  la  cel  care  
voie te, nici de la cel ce alearg , ci de la 
Dumnezeu care miluie te.  
17. C ci Scriptura zice lui Faraon : 
«Pentru aceasta chiar te-am ridicat, ca s  
ar t  în  tine  puterea  Mea  i  ca  numele  
Meu s  se vesteasc  în tot p mântul».  

Ie . 9, 16; 11, 10; 14, 4.  
18. Deci, dar, Dumnezeu pe cine voie te 
îl miluie te, iar pe cine voie te îl 
împietre te.  

Ie . 4, 21.  
19. Îmi vei zice deci : De ce mai 
dojene te ? C ci voin ei Lui cine i-a stat 
împotriv  ?  

Is. 4, 6, 10. Ier. 31, 18; 49, 19. În el. 11, 21.  
20. Dar, omule, tu cine e ti care r spunzi 
împotriva lui Dumnezeu ? Oare f ptura 

va zice Celui ce a f cut-o : De ce m-ai 
cut a a ?  

Is. 29, 16; 45, 9. În el. 12, 12.  
21. Sau nu are olarul putere peste lutul 
lui, ca din aceea i fr mânt tur  s  fac  un 
vas de cinste, iar altul de necinste ?  

Ier. 18, 4-5. În el. 15, 7. Sir. 33, 14-15. 2 Tim. 2, 20.  
22. i ce este dac  Dumnezeu, voind s -

i arate mânia i s  fac  cunoscut  
puterea Sa, a suferit cu mult  r bdare 
vasele mâniei Sale, g tite spre pierire,  

Rom. 2, 4.  
23. i ca s  fac  cunoscut  bog ia slavei 
Sale c tre vasele milei, pe care mai 
dinainte le-a g tit spre slav  ?  

Rom. 8, 28. Col. 1, 27.  
24. Adic  pe noi, pe care ne-a i chemat, 
nu numai dintre iudei, ci i dintre p gâni,  

Is. 65, 1. Rom. 3, 29; 8, 30.  
25. Precum zice El i la Osea : «Chema-
voi poporul Meu pe cel ce nu este 
poporul Meu, i iubit  pe cea care nu era 
iubit  ;  

Os. 2, 25. 1 Petr. 2, 10.  
26. i va fi în locul unde li s-a zis lor : 
Nu voi sunte i poporul Meu - acolo se vor 
chema fii ai Dumnezeului Celui viu».  

Os. 2, 1-2.  
27. Iar Isaia strig  pentru Israel : «Dac  
num rul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul 

rii, r a se va mântui.  
Is. 10, 22-23.  

28. Pentru c  împlinind i scurtând, 
Domnul va îndeplini, pe p mânt, 
cuvântul S u».  
29. i precum a proorocit Isaia : «Dac  
Domnul Savaot nu ne-ar fi l sat nou  
urma i, am fi ajuns ca Sodoma i ne-am 
fi asem nat cu Gomora».  

Fac. 19, 24. Is. 1, 9. Iez. 16, 46.  
30. Ce vom zice, deci ? C  neamurile 
care nu c utau dreptatea au dobândit 
dreptatea, îns  dreptatea din credin  ;  

Rom. 10, 20.  
31. Iar Israel, urm rind legea drept ii, n-
a ajuns la legea drept ii.  

Mat. 5, 20. Rom. 11, 7.  
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32. Pentru ce ? Pentru c  nu o c utau din 
credin , ci ca din faptele Legii. S-au 
poticnit de piatra poticnirii,  

Luc. 7, 23. 1 Cor. 1, 25.  
33. Precum este scris : «Iat  pun în Sion 
piatr  de poticnire i piatr  de sminteal  ; 
i tot cel ce crede în El nu se va ru ina».  

Ps. 117, 22. Is. 28, 16. Mat. 11, 6; 21, 44. Marc. 12, 10. 
Luc. 2, 34; 20, 17. Fapt. 4, 11. 1 Petr. 2, 6.  

CAP. 10 
Iudeii caut  îndreptare din faptele 
Legii, iar nu din sfâr itul Legii, care 
este Hristos. 
1. Fra ilor, bun voin a inimii mele i 
rug ciunea mea c tre Dumnezeu, pentru 
Israel, este spre mântuire.  
2. C ci le m rturisesc c  au râvn  pentru 
Dumnezeu, dar sunt f  cuno tin .  

Fapt. 21, 20.  
3. Deoarece, necunoscând dreptatea lui 
Dumnezeu i c utând s  statorniceasc  
dreptatea lor, drept ii lui Dumnezeu ei 
nu s-au supus.  

Filip. 3, 9.  
4. C ci sfâr itul Legii este Hristos, spre 
dreptate tot celui ce crede.  

Ie . 12, 14. Gal. 3, 24.  
5. C ci Moise scrie despre dreptatea care 
vine  din  lege,  c  :  «Omul  care  o  va  
îndeplini va tr i prin ea».  

Lev 18, 5. Neem. 9, 29. Iez. 20, 11. Luc. 10, 29. Gal. 3, 
12.  

6. Iar dreptatea din credin  gr ie te a a : 
«S  nu zici în inima ta : Cine se va sui la 
cer ?», ca adic  s  coboare pe Hristos !  

Deut. 30, 12. În el. 6, 14.  
7. Sau : «Cine se va coborî întru adânc 
?», ca s  ridice pe Hristos din mor i !  
8. Dar ce zice Scriptura ? «Aproape este 
de tine cuvântul, în gura ta i în inima 
ta», - adic  cuvântul credin ei pe care-l 
propov duim.  

Deut. 30, 14.  
9. C  de vei m rturisi cu gura ta c  Iisus 
este Domnul i vei crede în inima ta c  
Dumnezeu L-a înviat pe El din mor i, te 
vei mântui.  

Mat. 10, 32. Marc. 16, 16.  
10. C ci cu inima se crede spre dreptate, 
iar cu gura se m rturise te spre mântuire.  
11. C ci zice Scriptura : «Tot cel ce crede 
în El nu se va ru ina».  

Is. 28, 16.  
12. C ci nu este deosebire între iudeu i 
elin, pentru c  Acela i este Domnul 
tuturor, Care îmbog te pe to i cei ce-L 
cheam  pe El.  

Fapt. 10, 34. Rom. 3, 29. Gal. 3, 28.  
13. C ci : «Oricine va chema numele 
Domnului se va mântui».  

Ioil 3, 5. Fapt. 2, 21.  
14. Dar cum vor chema numele Aceluia 
în Care înc  n-au crezut ? i cum vor 
crede în Acela de Care n-au auzit ? i 
cum vor auzi, f  propov duitor ?  
15. i cum vor propov dui, de nu vor fi 
trimi i ? Precum este scris : «Cât de 
frumoase sunt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc cele bune !»  

Is. 52, 7. Naum 2, 1.  
16. Dar nu to i s-au supus Evangheliei, 

ci Isaia zice : «Doamne, cine a crezut 
celor auzite de la noi ?»  

Is. 53, 1. Ioan 12, 38.  
17. Prin urmare, credin a este din auzire, 
iar auzirea prin cuvântul lui Hristos.  
18.  Dar  întreb  :  Oare  n-au  auzit  ?  
Dimpotriv  : «În tot p mântul a ie it 
vestirea lor i la marginile lumii cuvintele 
lor».  

Ps. 18, 4. Mat. 24, 14; 28, 19. Fapt. 1, 8. 1 Tim. 3, 16.  
19. Dar zic : Nu cumva Israel n-a în eles 
? Moise spune cel dintâi : «Voi înt râta 
râvna voastr  prin cel ce nu este poporul 
(Meu) i voi a a mânia voastr  cu un 
popor nepriceput».  

Deut. 32, 21. Ier. 15, 14. Rom. 11, 11.  
20. Isaia îndr zne te i zice : «Am fost 
aflat de cei ce nu M  c utau i M-am 

cut ar tat celor ce nu întrebau de 
Mine».  

Is. 65, 1.  
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21. Dar c tre Israel zice : «Toat  ziua 
întins-am mâinile Mele c tre un popor 
neascult tor i împotriv  gr itor».  

Is. 65, 2.  
CAP. 11 
Alegerea lui Israel r mâne 
neschimbat , dar trec toarea lui 
necredin  a adus miluirea p gânilor. 

ile Domnului sunt de-a pururi 
minunate i nep trunse. 
1. Întreb deci : Oare lep dat-a Dumnezeu 
pe poporul S u ? Nicidecum ! C ci i  eu 
sunt israelit, din urma ii lui Avraam, din 
semin ia lui Veniamin.  

1 Reg. 12, 22. 2 Cor. 11, 22. Filip. 3, 5.  
2. Nu a lep dat Dumnezeu pe poporul 

u, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu 
ti i, oare, ce zice Scriptura despre Ilie ? 

Cum se roag  el împotriva lui Israel, 
zicând :  
3. «Doamne, pe proorocii T i i-au 
omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat i 
eu am r mas singur i ei caut  s -mi ia 
sufletul !».  

3 Reg. 19, 10, 14.  
4. Dar ce-i spune dumnezeiescul r spuns 
? «Mi-am pus deoparte apte mii de 

rba i, care nu i-au plecat genunchiul 
înaintea lui Baal».  

3 Reg. 19, 18.  
5. Deci tot a a i în vremea de acum este 
o r  aleas  prin har.  
6. Iar dac  este prin har, nu mai este din 
fapte ; altfel harul nu mai este har. Iar 
dac  este din fapte, nu mai este har, altfel 
fapta nu mai este fapt .  

Deut. 9, 4. Rom. 4, 4-5. Gal. 5, 3.  
7.  Ce  este  deci  ?  Nu  tot  Israelul  a  
dobândit ceea ce c uta ; ci cei ale i au 
dobândit, iar ceilal i s-au împietrit,  

Is. 63, 17.  
8. Precum este scris : «Dumnezeu le-a dat 
duh de amor ire, ochi ca s  nu vad i 
urechi ca s  nu aud  pân  în ziua de azi».  

Deut. 29, 4. Is. 6, 9; 29, 10. Ier. 5, 21. Mat. 13, 14. Marc. 
4, 12. Luc. 8, 10. Ioan 12, 40. Fapt. 28, 26.  

9. Iar David zice : «Fac -se masa lor 
curs i la i sminteal i r spl tire lor !  

Ps. 68, 26-27.  
10. Întunece-se ochii lor ca s  nu vad i 
spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna 
!»  

Ps. 68, 26-27.  
11. Deci, întreb : S-a poticnit, oare, ca s  
cad  ? Nicidecum ! i prin c derea lor, 
neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel 

i înt râte râvna fa  de ele.  
Fapt. 13, 47. Rom. 10, 19.  

12. Dar dac  gre eala lor a fost bog ie 
lumii i mic orarea lor bog ie 
neamurilor, cu cât mai mult întreg 
num rul lor !  
13. C ci v-o spun vou , neamurilor : 
Întru  cât  sunt  eu,  deci,  apostol  al  
neamurilor, sl vesc slujirea mea,  
14. Doar voi izbuti s  a  râvna celor din 
neamul  meu  i  s  mântuiesc  pe  unii  
dintre ei.  

1 Cor. 9, 22.  
15.  C ci  dac  înl turarea  lor  a  adus  
împ carea lumii, ce va fi primirea lor la 
loc, dac  nu o înviere din mor i ?  

2 Cor. 5, 19.  
16. Iar dac  este pârga (de f in ) sfânt , 
i fr mânt tura este sfânt  ; i dac  

cina este sfânt , i ramurile sunt.  
17. Iar dac  unele din ramuri au fost 

iate,  i  tu,  care  erai  m slin  s lbatic,  ai  
fost altoit printre cele r mase, i p rta  te-
ai f cut r cinii i gr simii m slinului,  

Pild. 3, 4. Ier. 11, 16. Ef. 2, 12.  
18. Nu te mândri fa  de ramuri ; iar dac  
te mândre ti, nu tu por i r cina, ci 

cina pe tine.  
Is. 66, 2. Rom. 12, 16.  

19. Dar vei zice : Au fost t iate ramurile, 
ca s  fiu altoit eu.  
20. Bine ! Din cauza necredin ei au fost 

iate, iar tu stai prin credin . Nu te 
îngâmfa, ci teme-te ;  

Pild. 28, 14. Eccl. 7, 16.  
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21. C ci dac  Dumnezeu n-a cru at 
ramurile fire ti, nici pe tine nu te va 
cru a.  
22. Vezi deci bun tatea i asprimea lui 
Dumnezeu : Asprimea Lui c tre cei ce au 

zut în bun tatea Lui c tre tine, dac  vei 
st rui în aceast  bun tate ; altfel i tu vei 
fi t iat.  

Ioan 15, 2.  
23. Dar i aceia, de nu vor st rui în 
necredin , vor fi altoi i ; c ci puternic 
este Dumnezeu s -i altoiasc  iar i.  
24. C ci dac  tu ai fost t iat din m slinul 
cel din fire s lbatic i împotriva firii ai 
fost  altoit  în  m slin  bun,  cu  atât  mai  
vârtos ace tia, care sunt dup  fire, vor fi 
altoi i în însu i m slinul lor.  

În el. 12, 21.  
25. Pentru c  nu voiesc, fra ilor, ca voi s  
nu ti i taina aceasta, ca s  nu v  socoti i 
pe voi în iv  în elep i ; c  împietrirea s-a 

cut lui Israel în parte, pân  ce va intra 
tot num rul neamurilor.  

Luc. 21, 24.  
26. i astfel întregul Israel se va mântui, 
precum este scris : «Din Sion va veni 
Izb vitorul i va îndep rta nelegiuirile de 
la Iacov ;  

Is. 27, 9; 59, 20-21.  
27. i acesta este leg mântul Meu cu ei, 
când voi ridica p catele lor».  

Ier. 31, 33; 32, 40. Evr. 8, 10.  
28. Cât prive te Evanghelia, ei sunt 
vr jma i din pricina voastr , dar cu 
privire la alegere ei sunt iubi i, din cauza 

rin ilor.  
29. C ci darurile i chemarea lui 
Dumnezeu nu se pot lua înapoi.  

Num. 23, 10.  
30. Dup  cum voi, cândva, n-a i ascultat 
de Dumnezeu, dar acum a i fost milui i 
prin neascultarea acestora,  

Tit 3, 5.  
31. Tot a a i ace tia n-au ascultat acum, 
ca, prin mila c tre voi, s  fie milui i i ei 
acum.  

32. C ci Dumnezeu i-a închis pe to i în 
neascultare, pentru ca pe to i s -i 
miluiasc .  

În el. 12, 16. Rom. 3, 9. Gal. 3, 22.  
33. O, adâncul bog iei i al în elepciunii 
i al tiin ei lui Dumnezeu ! Cât sunt de 

necercetate judec ile Lui i cât sunt de 
nep trunse c ile Lui !  

Iov 9, 10; 11, 7; 36, 23. Ps. 25, 6; 91, 5. Pild. 25, 2. Eccl. 
7, 24. Iez. 47, 5. În el. 2, 22; 17, 1. Sir. 16, 22; 24, 30. 1 

Cor. 2, 11.  
34. C ci cine a cunoscut gândul 
Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui ?  
Is. 40, 13. Ier. 23, 18. Iudit. 8, 15. În el. 9, 13. Sir. 1, 6; 42, 

28. 1 Cor. 2, 16.  
35. Sau cine mai înainte I-a dat Lui i va 
lua înapoi de la El ?  

Iov 35, 7. Is. 40, 14.  
36. Pentru c  de la El i prin El i întru El 
sunt toate. A Lui s  fie m rirea în veci. 
Amin !  

Pild. 16, 4.  
CAP. 12 
Îndemnuri la sfin enie. Întrebuin area 
folositoare a deosebitelor daruri. 
1. V  îndemn, deci, fra ilor, pentru 
îndur rile lui Dumnezeu, s  înf i 
trupurile voastre ca pe o jertf  vie, sfânt , 
bine pl cut  lui Dumnezeu, ca închinarea 
voastr  cea duhovniceasc ,  

Ps. 49, 14. Iez. 20, 41. Rom. 6, 13. 1 Cor. 3, 17.  
2. i s  nu v  potrivi i cu acest veac, ci s  

 schimba i prin înnoirea min ii, ca s  
deosebi i care este voia lui Dumnezeu, ce 
este bun i pl cut i des vâr it.  

Ef. 1, 18; 5, 10, 17.  
3.  C ci,  prin  harul  ce  mi  s-a  dat,  spun  
fiec ruia din voi s  nu cugete despre sine 
mai mult decât trebuie s  cugete, ci s  
cugete fiecare spre a fi în elept, precum 
Dumnezeu i-a împ it m sura credin ei.  

Pild. 25, 28. Sir. 3, 20. Ef. 4, 7.  
4. Ci precum într-un singur trup avem 
multe m dulare i m dularele nu au toate 
aceea i lucrare,  

1 Cor. 12, 12.  
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5. A a i noi, cei mul i, un trup suntem în 
Hristos i fiecare suntem m dulare unii 
altora ;  
6. Dar avem felurite daruri, dup  harul ce 
ni s-a dat. Dac  avem proorocie, s  
proorocim dup  m sura credin ei ;  

Mat. 25, 15. 1 Petr. 4, 10. 1 Cor. 3, 5; 12, 4, 28.  
7. Dac  avem slujb , s  st ruim în slujb  
;  dac  unul  înva ,  s  se  sârguiasc  în  
înv tur  ;  
8.  Dac  îndeamn ,  s  fie  la  îndemnare  ;  
dac  împarte altora, s  împart  cu 
fireasc  nevinov ie ; dac  st  în frunte, 

 fie cu tragere de inim  ; dac  
miluie te, s  miluiasc  cu voie bun  !  

Mat. 6, 2.  
9. Dragostea s  fie nef arnic . Urâ i r ul, 
alipi i-v  de bine.  

Ps. 35, 4; 96, 10; 138, 22. Am. 5, 14.  
10. În iubire fr easc , unii pe al ii iubi i-

 ;  în  cinste,  unii  altora  da i-v  
întâietate.  

Ioan 13, 14. 1 Petr. 2, 17. Ef. 4, 2. Filip. 2, 3.  
11. La sârguin , nu pregeta i ; cu duhul 
fi i fierbin i ; Domnului sluji i.  

Eccl. 11, 6. Sir. 4, 22; 18, 22. Fapt. 18, 25.  
12. Bucura i-v  în n dejde ; în suferin  
fi i r bd tori ; la rug ciune st rui i.  

Luc. 18, 1-2. Rom. 15, 13.  
13. Face i-v  p rta i la trebuin ele 
sfin ilor, iubirea de str ini urmând.  

Iov 31, 32. 1 Petr. 4, 9. 1 Cor. 16, 1. Evr. 13, 2.  
14. Binecuvânta i pe cei ce v  prigonesc, 
binecuvânta i-i i nu-i blestema i.  

Mat. 5, 44. Luc. 6, 28. 1 Petr. 3, 9.  
15. Bucura i-v  cu cei ce se bucur  ; 
plânge i cu cei ce plâng.  

Iov 30, 25. Sir. 7, 36. 1 Cor. 12, 26.  
16. Cugeta i acela i lucru unii pentru al ii 
; nu cugeta i la cele înalte, ci l sa i-v  
du i de spre cele smerite. Nu v  socoti i 
voi în iv  în elep i.  

Ps. 130, 2. Pild. 3, 7; 26, 12. Is. 5, 21. Ier. 45, 5. Sir. 6, 2. 
Ioan 17, 11. 1 Petr. 3, 9. Rom. 11, 18. Filip. 3, 16.  

17. Nu r spl ti i nim nui r ul cu r u. 
Purta i grij  de cele bune înaintea tuturor 
oamenilor.  

Lev 19, 18. Pild. 17, 13; 20, 22. Luc. 6, 29. 2 Cor. 8, 21. 1 
Tes. 5, 15.  

18. Dac  se poate, pe cât st  în puterea 
voastr , tr i în bun  pace cu to i 
oamenii.  

Sir. 6, 6. Evr. 12, 14.  
19. Nu v  r zbuna i singuri, iubi ilor, ci 

sa i loc mâniei (lui Dumnezeu), c ci 
scris este : «A Mea este r zbunarea ; Eu 
voi r spl ti, zice Domnul».  
Deut. 32, 35. Ps. 93, 1. Pild. 17, 13. Ier. 50, 15, 56-57. Sir. 

27, 26; 28, 1, 7. Mat. 5, 39. Luc. 6, 28. 1 Cor. 6, 7. Evr. 
10, 20.  

20. Deci, dac  vr jma ul t u este 
fl mând, d -i de mâncare ; dac  îi este 
sete, d -i s  bea, c ci, f când acestea, vei 
gr di c rbuni de foc pe capul lui.  

1 Reg. 24, 7, 20. 4 Reg. 6, 22. Pild. 25, 21-22.  
21. Nu te l sa biruit de r u, ci biruie te 

ul cu binele.  
CAP. 13 

 ne supunem st pânirilor. 
1. Tot sufletul s  se supun  înaltelor 
st pâniri, c ci nu este st pânire decât de 
la Dumnezeu ; iar cele ce sunt, de 
Dumnezeu sunt rânduite.  

Fapt. 8, 15. Dan. 2, 21. În el. 6, 3. Sir. 17, 14. 1 Petr. 2, 
13. Tit 3, 1.  

2. Pentru aceea, cel ce se împotrive te 
st pânirii se împotrive te rânduielii lui 
Dumnezeu. Iar cel ce se împotrivesc î i 
vor lua osând .  

2 Reg. 15, 10. Pild. 24, 21.  
3. C ci dreg torii nu sunt fric  pentru 
fapta bun , ci pentru cea rea. Voie ti, 
deci, s  nu- i fie fric  de st pânire ? F  
binele i vei avea laud  de la ea.  

Pild. 14, 35. Eccl. 8, 3-5. 1 Petr. 2, 14; 3, 13.  
4. C ci ea este slujitoare a lui Dumnezeu 
spre binele t u. Iar dac  faci r u, teme-te 
; c ci nu în zadar poart  sabia ; pentru c  
ea este slujitoare a lui Dumnezeu i 

zbun toare a mâniei Lui, asupra celui 
ce s vâr te r ul.  

Deut. 17, 13. Pild. 19, 12. În el. 6, 4.  
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5. De aceea este nevoie s  v  supune i, nu 
numai pentru mânie, ci i pentru 
con tiin .  

1 Reg. 24, 7.  
6. C  pentru aceasta pl ti i i d ri. C ci 
(dreg torii) sunt slujitorii lui Dumnezeu, 
st ruind în aceast  slujire neîncetat.  
7. Da i deci tuturor cele ce sunte i datori : 
celui cu darea, darea ; celui cu vama, 
vam  ; celui cu teama, team  ; celui cu 
cinstea, cinste.  

Mat. 22, 21. Marc. 12, 17. Luc. 20, 25.  
8. Nim nui cu nimic nu fi i datori, decât 
cu iubirea unuia fa  de altul ; c  cel care 
iube te pe aproapele a împlinit legea.  

Mat. 7, 12. Luc. 6, 31. Col. 3, 13-14. 1 Tim. 1, 5.  
9. Pentru c  (poruncile) : S  nu s vâr ti 
adulter ; s  nu ucizi ; s  nu furi ; s  nu 

rturise ti strâmb ; s  nu pofte ti... i 
orice alt  porunc  ar mai fi se cuprind în 
acest cuvânt : S  iube ti pe aproapele t u 
ca pe tine însu i.  
Ie . 20, 14-17. Lev 19, 18. Deut. 5, 18, 21. Mat. 5, 43; 22, 
39. Marc. 10, 19; 12, 31. Luc. 10, 27. Iac. 2, 8. Gal. 5, 14.  

10. Iubirea nu face r u aproapelui ; 
iubirea este deci împlinirea legii.  
11.  i  aceasta,  fiindc ti i  în  ce  timp ne  

sim, c ci este chiar ceasul s  v  trezi i 
din somn ; c ci acum mântuirea este mai 
aproape de noi, decât atunci când am 
crezut.  

Ps. 38, 5-6. 1 Cor. 15, 34. Ef. 5, 14.  
12. Noaptea e pe sfâr ite ; ziua este 
aproape. S  lep m dar lucrurile 
întunericului i s  ne îmbr m cu armele 
luminii.  

Fapt. 17, 30. 1 Ioan 2, 8. 2 Cor. 4, 6. Ef. 5, 11; 6, 11. 1 
Tes. 5, 5.  

13. S  umbl m cuviincios, ca ziua : nu în 
ospe e  i  în  be ii,  nu  în  desfrân ri  i  în  
fapte de ru ine, nu în ceart i în pizm  ;  

Pild. 23, 20. Sir. 18, 30. Luc. 21, 34. 1 Tes. 4, 12.  
14. Ci îmbr ca i-v  în Domnul Iisus 
Hristos i grija de trup s  nu o face i spre 
pofte.  

Sir. 14, 4-5. 1 Petr. 2, 11. Gal. 5, 16.  
CAP. 14 

Cum s  ne purt m cu cei slabi i s  nu 
m prilej de sminteal  nim nui. 

1. Primi i-l pe cel slab în credin  f  s -
i judeca i gândurile.  

Rom. 15, 1. 1 Cor. 8, 12.  
2. Unul crede s  m nânce de toate ; cel 
slab îns  m nânc  legume.  

1 Cor. 10, 25.  
3. Cel ce m nânc  s  nu dispre uiasc  pe 
cel ce nu m nânc  ; iar cel ce nu 

nânc  s  nu osândeasc  pe cel ce 
nânc , fiindc  Dumnezeu l-a primit.  

Is. 65, 5.  
4. Cine e ti tu, ca s  judeci pe sluga altuia 
? Pentru st pânul s u st  sau cade. Dar va 
sta, c ci Domnul are putere ca s -l fac  

 stea.  
Iac. 4, 12.  

5. Unul deosebe te o zi de alta, iar altul 
judec  toate zilele la fel. Fiecare s  fie 
deplin încredin at în mintea lui.  
6. Cel ce ine ziua, o ine pentru Domnul 
; i cel ce nu ine ziua, nu o ine pentru 
Domnul. i cel ce m nânc  pentru 
Domnul m nânc , c ci mul ume te lui 
Dumnezeu ; i cel ce nu m nânc  pentru 
Domnul nu m nânc , i mul ume te lui 
Dumnezeu.  

Deut. 8, 10. 1 Cor. 10, 31. 1 Tim. 4, 4.  
7. C ci nimeni dintre noi nu tr ie te 
pentru sine i nimeni nu moare pentru 
sine.  

1 Petr. 4, 2. 2 Cor. 5, 15. 1 Tes. 5, 10.  
8. C  dac  tr im, pentru Domnul tr im, i 
dac  murim, pentru Domnul murim. Deci 
i dac  tr im, i dac  murim, ai 

Domnului suntem.  
9. C ci pentru aceasta a murit i a înviat 
Hristos, ca s  st pâneasc i peste mor i 
i peste vii.  

Mat. 28, 18. Fapt. 10, 42; 17, 31. 2 Cor. 5, 15. 1 Tes. 5, 
10.  

10. Dar tu, de ce judeci pe fratele t u ? 
Sau i tu, de ce dispre uie ti pe fratele t u 
? C ci to i ne vom înf a înaintea 
judec ii lui Dumnezeu.  
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Mat. 7, 1-2; 25, 32. 2 Cor. 5, 10.  
11. C ci scris este : «Viu sunt Eu ! - zice 
Domnul - Tot genunchiul s  Mi se plece 
i toat  limba s  dea slav  lui 

Dumnezeu».  
Is. 45, 23. Mat. 26, 64. Filip. 2, 10.  

12. Deci, dar, fiecare din voi va da seama 
despre sine lui Dumnezeu.  

Iov 19, 4. Mat. 12, 36. Gal. 6, 5.  
13. Deci s  nu ne mai judec m unii pe 
al ii, ci mai degrab  judeca i aceasta : S  
nu da i fratelui prilej de poticnire sau de 
sminteal .  

Mat. 18, 6-7. 1 Cor. 8, 9.  
14. tiu i sunt încredin at în Domnul 
Iisus c  nimic nu este întinat prin sine, 
decât numai pentru cel care gânde te c  e 
ceva întinat ; pentru acela întinat este.  

Lev 11, 3. Mat. 15, 11. Fapt. 10, 15. Tit 1, 15.  
15. Dar dac , pentru mâncare, fratele t u 
se mâhne te, nu mai umbli potrivit 
iubirii. Nu pierde, cu mâncarea ta, pe 
acela pentru care a murit Hristos.  

1 Cor. 8, 11.  
16. Nu l sa i ca bunul vostru s  fie 
def imat.  
17. C ci împ ia lui Dumnezeu nu este 
mâncare i b utur , ci dreptate i pace i 
bucurie în Duhul Sfânt.  

Rom. 15, 13. 1 Cor. 8, 8. Gal. 5, 22.  
18.  Iar  cel  ce  sluje te  lui  Hristos,  în  
aceasta este pl cut lui Dumnezeu i 
cinstit de oameni.  

Sir. 7, 35.  
19. Drept aceea s  urm rim cele ale p cii 
i cele ale zidirii unuia de c tre altul.  

Marc. 9, 50.  
20. Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui 
Dumnezeu. Toate sunt curate, dar r u 
este pentru omul care m nânc  spre 
poticnire.  

Mat. 15, 11.  
21. Bine este s  nu m nânci carne, nici s  
bei vin, nici s  faci ceva de care fratele 

u se poticne te, se sminte te sau 
sl be te (în credin ).  

1 Cor. 8, 13.  

22. Credin a pe care o ai, s-o ai pentru 
tine însu i, înaintea lui Dumnezeu. Fericit 
este cel ce nu se judec  pe sine în ceea ce 
aprob  !  

1 Ioan 3, 21.  
23. Iar cel ce se îndoie te, dac  va mânca, 
se osânde te, fiindc  n-a fost din credin . 

i tot ce nu este din credin  este p cat.  
Tit 1, 15.  

CAP. 15 
Îndemnuri la r bdare cu cei slabi i la 
unirea fr easc . Izbânda i 

spândirea Evangheliei prin predica 
apostolului. 
1. Datori suntem noi cei tari s  purt m 
sl biciunile celor neputincio i i s  nu 

ut m pl cerea noastr .  
Rom. 14, 1. 1 Cor. 9, 22. Col. 3, 13.  

2. Ci fiecare dintre noi s  caute s  plac  
aproapelui s u, la ce este bine, spre 
zidire.  

Ps. 121, 9-10. 1 Cor. 10, 24, 33.  
3. C i Hristos n-a c utat pl cerea Sa, ci, 
precum este scris : «Oc rile celor ce Te 
oc sc pe Tine, au c zut asupra Mea».  

Ps. 68, 12.  
4. C ci toate câte s-au scris mai înainte, 
s-au scris spre înv tura noastr , ca prin 

bdarea i mângâierea, care vin din 
Scripturi, s  avem n dejde.  

Ioan 20, 31. Rom. 4, 23-24. 1 Cor. 10, 11.  
5. Iar Dumnezeul r bd rii i al mângâierii 

 v  dea vou  a gândi la fel unii pentru 
al ii, dup  Iisus Hristos,  

1 Petr. 3, 8. 1 Cor. 1, 10. Filip. 2, 2; 3, 16.  
6. Pentru ca to i laolalt i cu o singur  
gur  s  sl vi i pe Dumnezeu i Tat l 
Domnului nostru Iisus Hristos.  
7. De aceea, primi i-v  unii pe al ii, 
precum i Hristos v-a primit pe voi, spre 
slava lui Dumnezeu.  

Ioan 17, 24.  
8.  C ci  spun  :  C  Hristos  S-a  f cut  
slujitor al t ierii împrejur pentru adev rul 
lui Dumnezeu, ca s  înt reasc  

duin ele date p rin ilor,  
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Fapt. 3, 25. Rom. 3, 30.  
9. Iar neamurile s  sl veasc  pe 
Dumnezeu pentru mila Lui, precum este 
scris : «Pentru aceasta Te voi l uda între 
neamuri i voi cânta numele T u».  

2 Reg. 22, 50. Ps. 17, 46, 52. Is. 9, 2. Fapt. 9, 15.  
10. i iar i zice Scriptura : «Veseli i-v , 
neamuri, cu poporul Lui».  

Deut. 32, 43.  
11. i iar i : «L uda i pe Domnul toate 
neamurile ; l uda i-L pe El toate 
popoarele».  

Ps. 116, 1.  
12. i iar i Isaia zice : « i Se va ar ta 

cina lui Iesei, Cel care Se ridic  s  
domneasc  peste neamuri ; întru Acela 
neamurile vor n jdui».  

Is. 11, 1, 10. Mih. 4, 2. Apoc. 5, 5; 22, 16.  
13. Iar Dumnezeul n dejdii s  v  umple 
pe  voi  de  toat  bucuria  i  pacea  în  
credin , ca s  prisoseasc  n dejdea 
voastr , prin puterea Duhului Sfânt.  

Rom. 12, 12; 14, 17.  
14. i, fra ii mei, sunt încredin at eu 
însumi despre voi, c i voi sunte i plini 
de bun tate, plini de toat  cuno tin a, 
putând s  v  pov ui i unii pe al ii.  
15. i v-am scris, fra ilor, mai cu 
îndr zneal , în parte, ca s  v  amintesc 
despre harul ce mi-a fost dat de 
Dumnezeu,  
16. Ca s  fiu slujitor al lui Iisus Hristos la 
neamuri, slujind Evanghelia lui 
Dumnezeu, pentru ca prinosul 
neamurilor, fiind sfin it în Duhul Sfânt, 

 fie bine primit.  
Is. 66, 20. Iez. 20, 41. Sof. 3, 10. Fapt. 9, 15. Rom. 12, 2.  

17. A adar, în Hristos Iisus am laud , în 
cele c tre Dumnezeu.  
18. C ci nu voi cuteza s  spun ceva din 
cele ce n-a s vâr it Hristos prin mine, 
spre ascultarea neamurilor, prin cuvânt i 
prin fapt ,  
19. Prin puterea semnelor i a minunilor, 
prin puterea Duhului Sfânt, a a încât de 
la Ierusalim i din inuturile de 

primprejur  pân  la  Iliria,  am  împlinit  
propov duirea Evangheliei lui Hristos,  

Fapt. 9, 15.  
20. Râvnind astfel s  binevestesc acolo 
unde Hristos nu fusese numit, ca s  nu 
zidesc pe temelie str in ,  

1 Cor. 3, 10. 2 Cor. 10, 15.  
21. Ci precum este scris : «C rora nu li s-
a vestit despre El, aceia Îl vor vedea ; i 
cei ce n-au auzit Îl vor în elege».  

Is. 52, 15.  
22. De aceea am i fost împiedicat, de 
multe ori, ca s  vin la voi.  

Rom. 1, 13.  
23. Dar acum, nemaiavând loc în aceste 
inuturi i având dorin a de mul i ani s  

vin la voi,  
1 Tes. 3, 10.  

24. Când m  voi duce în Spania, voi veni 
la voi. C ci n jduiesc s  v  v d în 
trecere i, de c tre voi, s  fiu înso it pân  
acolo, dup  ce m  voi bucura întâi, în 
parte, de voi.  
25. Acum îns  m  duc la Ierusalim, ca s  
slujesc sfin ilor.  

Fapt. 11, 29-30; 24, 17.  
26. C ci Macedonia i Ahaia au binevoit 

 fac  o strângere de ajutoare pentru 
racii dintre sfin ii de la Ierusalim.  

1 Cor. 16, 1. 2 Cor. 8, 4. Gal. 2, 10.  
27. C ci ei au binevoit i sunt datori fa  
de ei. C ci dac  neamurile s-au împ rt it 
de cele duhovnice ti ale lor, datori sunt i 
ei s  le slujeasc  în cele trupe ti.  

1 Cor. 9, 11.  
28. S vâr ind deci aceasta i 
încredin ându-le roada aceasta, voi trece 
pe la voi, în Spania.  
29. i tiu c , venind la voi, voi veni cu 
deplin tatea binecuvânt rii lui Hristos.  

Rom. 1, 11.  
30. Dar v  îndemn, fra ilor, pentru 
Domnul nostru Iisus Hristos i pentru 
iubirea Duhului Sfânt, ca împreun  cu 
mine s  lupta i în rug ciuni c tre 
Dumnezeu pentru mine,  

2 Cor. 1, 11. Evr. 13, 18.  
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31. Ca s  scap de necredincio ii din 
Iudeea i ca ajutorul meu la Ierusalim s  
fie bine primit de c tre sfin i,  

Fapt. 20, 23.  
32. Ca s  vin la voi cu bucurie prin voia 
lui Dumnezeu i s -mi g sesc lini tea 
împreun  cu voi.  

Rom. 1, 10; 16, 20. 1 Cor. 14, 33. Filip. 4, 9.  
33. Iar Dumnezeul p cii s  fie cu voi cu 
to i. Amin !  
CAP. 16 
Apostolul d  în grij  pe diaconi a 
Febe. Închin ciuni celor din Roma. 
Primejdia dezbin rii. 
1. i v  încredin ez pe Febe, sora noastr , 
care este diaconi  a Bisericii din 
Chenhrea,  
2. Ca s-o primi i în Domnul, cu vrednicia 
cuvenit  sfin ilor i s -i fi i de ajutor la 
orice ar avea nevoie de ajutorul vostru. 

ci i ea a ajutat pe mul i i pe mine 
însumi.  
3. Îmbr i pe Priscila i Acvila, 
împreun -lucr tori cu mine în Hristos 
Iisus,  

Fapt. 18, 2.  
4. Care i-au pus grumazul lor pentru 
via a mea i c rora nu numai eu le 
mul umesc, ci i toate Bisericile dintre 
neamuri,  

Mat. 18, 20.  
5. i Biserica din casa lor. Îmbr i pe 
Epenet, iubitul meu, care este pârga 
Asiei, în Hristos.  
6. Îmbr i pe Maria care s-a ostenit 
mult pentru voi.  
7. Îmbr i pe Andronic i pe Iunias, 
cei de un neam cu mine i împreun  
închi i cu mine, care sunt vesti i între 
apostoli i care înaintea mea au fost în 
Hristos.  
8. Îmbr i pe Ampliat, iubitul meu în 
Domnul.  

9. Îmbr i pe Urban, împreun -
lucr tor cu mine în Hristos, i pe Stahis, 
iubitul meu.  
10. Îmbr i pe Apelles, cel încercat în 
Hristos.  Îmbr i  pe  cei  ce  sunt  din  
casa lui Aristobul.  
11. Îmbr i pe Irodion, cel de un neam 
cu mine. Îmbr i pe cei din casa lui 
Narcis, care sunt în Domnul.  
12.  Îmbr i  pe  Trifena  i  pe  Trifosa,  
care s-au ostenit în Domnul. Îmbr i 
pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în 
Domnul.  
13.  Îmbr i  pe  Ruf,  cel  ales  întru  
Domnul, i pe mama lui, care este i a 
mea.  
14. Îmbr i pe Asincrit, pe Flegon, pe 
Hermes, pe Patrova, pe Hermas i pe 
fra ii care sunt împreun  cu ei.  
15. Îmbr i pe Filolog i pe Iulia, pe 
Nereu i pe sora lui, pe Olimpian i pe 
to i sfin ii care sunt împreun  cu ei.  
16. Îmbr i-v  unii pe al ii cu s rutare 
sfânt . V  îmbr eaz  pe voi toate 
Bisericile lui Hristos.  

1 Petr. 5, 14. 1 Cor. 16, 20. 2 Cor. 13, 12.  
17. i  v  îndemn, fra ilor,  s  v  p zi i  de 
cei ce fac dezbin ri i sminteli împotriva 
înv turii pe care a i primit-o. Dep rta i-

 de ei.  
Mat. 18, 17. Fapt. 15, 24. 1 Cor. 5, 11. Gal. 5, 7-9. Filip. 

3, 2. Col. 2, 8. Tit 1, 10.  
18. C ci unii ca ace tia nu slujesc 
Domnului nostru Iisus Hristos, ci 
pântecelui lor, i prin vorbele lor 
frumoase i m gulitoare, în eal  inimile 
celor f  de r utate.  

Pild. 14, 15. Iez. 13, 18. 2 Petr. 2, 13. Filip. 3, 18-19.  
19. C ci ascultarea voastr  este cunoscut  
de to i. M  bucur deci de voi i voiesc s  
fi i în elep i spre bine i nevinova i la r u.  

Ier. 4, 22. Mat. 10, 16.  
20. Iar Dumnezeul p cii va zdrobi repede 
sub picioarele voastre pe satana. Harul 
Domnului nostru Iisus Hristos cu voi !  
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Iosua 10, 25. Mal. 3, 21. Rom. 15, 32. 1 Cor. 14, 20. 
Apoc. 12, 10.  

21. V  îmbr eaz  Timotei, cel 
împreun -lucr tor cu mine, i Luciu i 
Iason i Sosipatru, cei de un neam cu 
mine,  

Fapt. 16, 1. Filip. 2, 19.  
22. V  îmbr ez în Domnul eu, Tertius, 
care am scris epistola.  
23. V  îmbr eaz  Gaius, gazda mea i 
a toat  Biserica. V  îmbr eaz  Erast, 
vistiernicul cet ii, i fratele Cvartus.  
24. Harul Domnului nostru Iisus Hristos 

 fie cu voi cu to i. Amin !  

25. Iar celui ce poate s  v  înt reasc  
dup  Evanghelia mea i dup  
propov duirea lui Iisus Hristos, potrivit 
cu descoperirea tainei celei ascunse din 
timpuri ve nice,  

1 Cor. 2, 7. Ef. 1, 9. Col. 1, 26.  
26. Iar acum ar tat  prin Scripturile 
proorocilor, dup  porunca ve nicului 
Dumnezeu i cunoscut  la toate 
neamurile spre ascultarea credin ei,  

Is. 42, 16. 2 Tim. 1, 10.  
27. Unuia în eleptului Dumnezeu, prin 
Iisus Hristos, fie slava în vecii vecilor. 
Amin !  

2 Tim. 4, 18
.  
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ÎNTÂIA EPISTOL  C TRE CORINTENI A 
SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Mul umire lui Dumnezeu pentru 
credin a corintenilor. R ul 
dezbin rilor. Cuvântul Crucii : 
nebunie pentru cei ce pier, puterea lui 
Dumnezeu pentru cei ce se mântuiesc. 
1. Pavel, chemat apostol al lui Hristos, 
prin voia lui Dumnezeu, i fratele 
Sostene,  

Fac. 18, 17. Rom. 1, 1.  
2. Bisericii lui Dumnezeu care este în 
Corint, celor sfin i în Iisus Hristos, celor 
numi i sfin i, împreun  cu to i cei ce 
cheam  numele Domnului nostru Iisus 
Hristos în tot locul, i al lor i al nostru :  

Ioan 17, 19. Fapt. 15, 9. Col. 1, 22. 1 Tes. 4, 7. 2 Tim. 2, 
19.  

3. Har vou i pace de la Dumnezeu, 
Tat l nostru, i de la Domnul nostru Iisus 
Hristos.  

1 Petr. 1, 2. 2 Cor. 1, 2.  
4. Mul umesc totdeauna Dumnezeului 
meu pentru voi, pentru harul lui 
Dumnezeu, dat vou  în Hristos Iisus.  

2 Tes. 1, 3.  
5. C ci întru El v-a i îmbog it deplin 
întru toate, în tot cuvântul i în toat  
cuno tin a ;  

Col. 1, 9.  
6. Astfel m rturia lui Hristos s-a înt rit în 
voi,  

1 Cor. 2, 2.  
7. Încât voi nu sunte i lipsi i de nici un 
dar, a teptând ar tarea Domnului nostru 
Iisus Hristos,  

1 Cor. 12, 11. Filip. 3, 20. Tit 2, 13.  
8. Care v  va i înt ri pân  la sfâr it, ca 

 fi i nevinova i în ziua Domnului nostru 
Iisus Hristos.  

2 Petr. 3, 14. 1 Tes. 3, 13.  

9. Credincios este Dumnezeu, prin Care 
i fost chema i la împ rt irea cu Fiul 
u Iisus Hristos, Domnul nostru.  

Deut. 7, 9; 32, 4. 1 Ioan 1, 3. 1 Tes. 5, 24.  
10. V  îndemn, fra ilor, pentru numele 
Domnului nostru Iisus Hristos, ca to i s  
vorbi i la fel i s  nu fie dezbin ri între 
voi ; ci s  fi i cu totul uni i în acela i 
cuget i în aceea i în elegere.  

Rom. 15, 5. Filip. 2, 2; 3, 16.  
11.  C ci,  fra ii  mei,  despre  voi,  prin  cei  
din casa lui Hloe mi-a venit tire c  la voi 
sunt certuri ;  
12. i spun aceasta, c  fiecare dintre voi 
zice : Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al 
lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu 
sunt al lui Hristos !  

Fapt. 18, 24. 1 Cor. 3, 4.  
13. Oare s-a împ it Hristos ? Nu cumva 
s-a r stignit Pavel pentru voi ? Sau fost-

i boteza i în numele lui Pavel ?  
Ef. 4, 5.  

14. Mul umesc lui Dumnezeu c  pe nici 
unul din voi n-am botezat, decât pe 
Crispus i pe Gaius,  

Fapt. 18, 8.  
15. Ca s  nu zic  cineva c  a i fost 
boteza i în numele meu.  
16. Am botezat i casa lui tefana ; afar  
de  ace tia  nu  tiu  s  mai  fi  botezat  pe  
altcineva.  

1 Cor. 16, 15.  
17. C ci Hristos nu m-a trimis ca s  
botez, ci s  binevestesc, dar nu cu 
în elepciunea cuvântului, ca s  nu r mân  
zadarnic  crucea lui Hristos.  

2 Petr. 1, 16. 1 Cor. 2, 1, 13.  
18. C ci cuvântul Crucii, pentru cei ce 
pier, este nebunie ; iar pentru noi, cei ce 
ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.  

Fapt. 17, 18. Rom. 1, 16. 2 Cor. 2, 17; 4, 3.  
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19. C ci scris este : «Pierde-voi 
în elepciunea în elep ilor i tiin a celor 
înv i voi nimici-o».  

Is. 29, 14. Avd. 1, 8. Mat. 11, 25.  
20. Unde este în eleptul ? Unde e 

rturarul ? Unde e cercet torul acestui 
veac ? Au n-a dovedit Dumnezeu nebun  
în elepciunea lumii acesteia ?  

Is. 33, 18; 44, 25. Bar. 3, 23.  
21. C ci de vreme ce întru în elepciunea 
lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin 
în elepciune pe Dumnezeu, a binevoit 
Dumnezeu s  mântuiasc  pe cei ce cred 
prin nebunia propov duirii.  

Ier. 9, 23. Mat. 11, 25. Luc. 10, 21.  
22. Fiindc i iudeii cer semne, iar elinii 
caut  în elepciune,  

Bar. 3, 23. Mat. 12, 38; 16, 1. Ioan 4, 48; 6, 30.  
23. Îns  noi propov duim pe Hristos cel 

stignit : pentru iudei, sminteal  ; pentru 
neamuri, nebunie.  
Is. 8, 14. Fapt. 4, 2; 17, 18; 26, 24. Rom. 9, 32. 1 Cor. 2, 2. 

Gal. 5, 11.  
24. Dar pentru cei chema i, i iudei i 
elini : pe Hristos, puterea lui Dumnezeu 
i în elepciunea lui Dumnezeu.  

Pild. 8, 1. Sir. 24, 1. Rom. 1, 16. Col. 2, 3.  
25. Pentru c  fapta lui Dumnezeu, 
socotit  de c tre oameni nebunie, este 
mai în eleapt  decât în elepciunea lor i 
ceea ce se pare ca sl biciune a lui 
Dumnezeu, mai puternic  decât t ria 
oamenilor.  
26. C ci, privi i chemarea voastr , 
fra ilor, c  nu mul i sunt în elep i dup  
trup, nu mul i sunt puternici, nu mul i 
sunt de bun neam ;  

Sof. 3, 12. Ioan 7, 48. Iac. 2, 5.  
27. Ci Dumnezeu i-a ales pe cele 
nebune ale lumii, ca s  ru ineze pe cei 
în elep i ; Dumnezeu i-a ales pe cele 
slabe ale lumii, ca s  le ru ineze pe cele 
tari ;  

1 Reg. 17, 42. Pild. 9, 4. Bar. 3, 27. Mat. 11, 25. Luc. 14, 
21. 2 Cor. 10, 5.  

28. Dumnezeu i-a ales pe cele de neam 
jos ale lumii, pe cele neb gate în seam , 

pe cele ce nu sunt, ca s  nimiceasc  pe 
cele ce sunt,  
29. Ca nici un trup s  nu se laude înaintea 
lui Dumnezeu.  

Rom. 3, 27. Ef. 2, 9.  
30. Din El, dar, sunte i voi în Hristos 
Iisus, Care pentru noi S-a f cut 
în elepciune de la Dumnezeu i dreptate 
i sfin ire i r scump rare,  

Ier. 23, 5. Ioan 17, 19. 1 Petr. 1, 18. Col. 2, 3.  
31. Pentru ca, dup  cum este scris : «Cel 
ce se laud  în Domnul s  se laude».  

Ier. 9, 24. 2 Cor. 10, 17.  
CAP. 2 
Propov duirea Evangheliei nu st  în 

iestria cuvintelor, nici în 
în elepciunea lumeasc , ci în 
în elepciunea cea dup  Dumnezeu. 
1. i eu, fra ilor, când am venit la voi i 
v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am 
venit ca iscusit cuvânt tor sau ca în elept.  

1 Cor. 1, 17. 2 Cor. 11, 6.  
2.  C ci  am  judecat  s  nu  tiu  între  voi  
altceva,  decât  pe  Iisus  Hristos,  i  pe  
Acesta r stignit.  

1 Cor. 1, 6, 23; 15, 3. Filip. 3, 8.  
3. i eu întru sl biciune i cu fric i cu 
cutremur mare am fost la voi.  

Fapt. 18, 1.  
4. Iar cuvântul meu i propov duirea mea 
nu st teau în cuvinte de înduplecare ale 
în elepciunii omene ti, ci în adeverirea 
Duhului i a puterii,  

Sir. 33, 11. 2 Petr. 1, 16.  
5. Pentru ca credin a voastr  s  nu fie în 
în elepciunea oamenilor, ci în puterea lui 
Dumnezeu.  

2 Cor. 6, 7.  
6. i în elepciunea o propov duim la cei 
des vâr i, dar nu în elepciunea acestui 
veac, nici a st pânitorilor acestui veac, 
care sunt pieritori,  

Iac. 3, 15.  
7. Ci propov duim în elepciunea de tain  
a lui Dumnezeu, ascuns , pe care 
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Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de 
veci, spre slava noastr ,  

Ps. 50, 7. Bar. 3, 31. Rom. 16, 25. Ef. 3, 9.  
8. Pe care nici unul dintre st pânitorii 
acestui veac n-a cunoscut-o, c ci, dac  ar 
fi cunoscut-o, n-ar fi r stignit pe Domnul 
slavei ;  

În el. 2, 22. Mat. 11, 25. Fapt. 3, 17; 13, 27. 2 Cor. 3, 14.  
9. Ci precum este scris : «Cele ce ochiul 
n-a v zut i urechea n-a auzit, i la inima 
omului nu s-au suit, pe acestea le-a g tit 
Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El».  

Is. 64, 3.  
10. Iar nou  ni le-a descoperit Dumnezeu 
prin Duhul S u, fiindc  Duhul toate le 
cerceteaz , chiar i adâncurile lui 
Dumnezeu.  

Iov 11, 7. În el. 7, 23. Mat. 13, 11. Marc. 4, 11. Ioan 14, 
26. 1 Tes. 4, 8.  

11. C ci cine dintre oameni tie ale 
omului, decât duhul omului, care este în 
el ? A a i cele ale lui Dumnezeu, nimeni 
nu le-a cunoscut, decât Duhul lui 
Dumnezeu.  

Ioan 3, 8. Rom. 11, 33.  
12. Iar noi n-am primit duhul lumii, ci 
Duhul cel de la Dumnezeu, ca s  
cunoa tem cele d ruite nou  de 
Dumnezeu ;  

Rom. 8, 15.  
13. Pe care le i gr im, dar nu în cuvinte 
înv ate din în elepciunea omeneasc , ci 
în cuvinte înv ate de la Duhul Sfânt, 

murind lucruri duhovnice ti oamenilor 
duhovnice ti.  

Sir. 39, 7-8. 2 Petr. 1, 16. 1 Cor. 1, 17.  
14.  Omul  firesc  nu  prime te  cele  ale  
Duhului lui Dumnezeu, c ci pentru el 
sunt nebunie i nu poate s  le în eleag , 
fiindc  ele se judec  duhovnice te.  
2 Reg. 9, 16. Sir. 17, 25-26. Ioan 14, 17. Fapt. 26, 24. Iuda 

1, 19. Rom. 8, 5.  
15. Dar omul duhovnicesc toate le 
judec , pe el îns  nu-l judec  nimeni ;  

Pild. 28, 5.  

16. C ci «Cine a cunoscut gândul 
Domnului, ca s -L înve e pe El ?» Noi 
îns  avem gândul lui Hristos.  

Is. 40, 13. În el. 9, 13. Rom. 11, 34.  
CAP. 3 

ul dezbin rilor. Temelia Bisericii 
este Hristos. Cre tinii sunt Biserica lui 
Dumnezeu. 
1.  i  eu,  fra ilor,  n-am  putut  s  v  
vorbesc ca unor oameni duhovnice ti, ci 
ca unora trupe ti, ca unor prunci în 
Hristos.  

Is. 11, 8. Ioan 16, 12. Ef. 4, 14. Evr. 5, 12.  
2. Cu lapte v-am hr nit, nu cu bucate, 

ci înc  nu putea i mânca i înc  nici 
acum nu pute i,  

1 Petr. 2, 2.  
3. Fiindc  sunte i tot trupe ti. Cât  vreme 
este între voi pizm i ceart i dezbin ri, 
nu sunte i, oare, trupe ti i nu dup  firea 
omeneasc  umbla i ?  

Iac. 3, 16.  
4. C ci, când zice unul : Eu sunt al lui 
Pavel, iar altul : Eu sunt al lui Apollo, au 
nu sunte i oameni trupe ti ?  

1 Cor. 1, 12.  
5. Dar ce este Apollo ? i ce este Pavel ? 
Slujitori prin care a i crezut voi i dup  
cum i-a dat Domnul fiec ruia.  

Rom. 12, 6. 2 Cor. 4, 5.  
6.  Eu  am  s dit,  Apollo  a  udat,  dar  
Dumnezeu a f cut s  creasc .  

Ps. 127, 1-2. Marc. 16, 20. Fapt. 19, 1.  
7. Astfel nici cel ce s de te nu e ceva, 
nici cel ce ud , ci numai Dumnezeu care 
face s  creasc .  
8. Cel care s de te i cel care ud  sunt 
una i fiecare î i va lua plata dup  
osteneala sa.  

Gal. 6, 5.  
9. C ci noi împreun -lucr tori cu 
Dumnezeu suntem ; voi sunte i ogorul lui 
Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.  

Is. 5, 1; 61, 3.  
10. Dup  harul lui Dumnezeu, cel dat 
mie,  eu,  ca  un  în elept  me ter,  am  pus  



pag. 1408/1780 

temelia ; iar altul zide te. Dar fiecare s  
ia seama cum zide te ;  

Ps. 68, 39. Rom. 15, 20.  
11. C ci nimeni nu poate pune alt  
temelie, decât cea pus , care este Iisus 
Hristos.  

Is. 28, 16. Mat. 16, 18. Marc. 12, 10-11. Ef. 2, 22.  
12. Iar de zide te cineva pe aceast  
temelie : aur, argint, sau pietre scumpe, 
lemne, fân, trestie.  
13. Lucrul fiec ruia se va face cunoscut ; 
îl  va  v di  ziua  (Domnului).  Pentru  c  în  
foc se descoper , i focul însu i va l muri 
ce fel este lucrul fiec ruia.  

Is. 48, 10. 1 Petr. 1, 7.  
14. Dac  lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va 

mâne, va lua plat .  
15. Dac  lucrul cuiva se va arde, el va fi 

gubit  ;  el  îns  se va mântui,  dar a a ca 
prin foc.  

Zah. 13, 9.  
16. Nu ti i, oare, c  voi sunte i templu al 
lui Dumnezeu i c  Duhul lui Dumnezeu 
locuie te în voi ?  

Ioan 2, 19; 14, 23. Rom. 8, 9. 1 Cor. 6, 19. 2 Cor. 6, 16. 
Gal. 4, 6. Evr. 3, 6.  

17. De va strica cineva templul lui 
Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, 
pentru c  sfânt este templul lui 
Dumnezeu, care sunte i voi.  

Rom. 12, 1.  
18. Nimeni s  nu se am geasc . Dac  i se 
pare  cuiva,  între  voi,  c  este  în elept  în  
veacul acesta, s  se fac  nebun, ca s  fie 
în elept.  

Eccl. 10, 1. Is. 5, 21.  
19. C ci în elepciunea lumii acesteia este 
nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru c  
scris este : «El prinde pe cei în elep i în 
viclenia lor».  

Iov 5, 12-13. Is. 55, 8. 2 Cor. 10, 5.  
20. i iar i : «Domnul cunoa te 
gândurile în elep ilor, c  sunt de arte».  

Ps. 93, 11.  
21. A a c  nimeni s  nu se laude cu 
oameni. C ci toate sunt ale voastre :  

22. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie 
lumea, fie via a, fie moartea, fie cele de 
fa , fie cele viitoare, toate sunt ale 
voastre.  
23. Iar voi sunte i ai lui Hristos, iar 
Hristos al lui Dumnezeu.  
CAP. 4 
Slujitorii lui Hristos. Apostolul Pavel i 
corintenii adu i de el la credin . 
Timotei trimisul lui Pavel. 
1. A a s  ne socoteasc  pe noi fiecare om 
: ca slujitori ai lui Hristos i ca iconomi ai 
tainelor lui Dumnezeu.  

Mal. 2, 8. 2 Cor. 6, 4. Col. 1, 25.  
2. Iar, la iconomi, mai ales, se cere ca 
fiecare s  fie aflat credincios.  

Dan. 6, 5. Mat. 24, 45. Luc. 12, 42.  
3.  Dar  mie  prea  pu in  îmi  este  c  sunt  
judecat de voi sau de vreo omeneasc  
judecat  de toat  ziua ; fiindc  nici eu nu 

 judec pe mine însumi.  
Ier. 17, 16.  

4. C ci nu m tiu vinovat cu nimic, dar 
nu întru aceasta m-am îndreptat. Cel care 

 judec  pe mine este Domnul.  
Ie . 34, 7. Iov 9, 2, 21, 35; 27, 6. Fapt. 23, 1.  

5. De aceea, nu judeca i ceva înainte de 
vreme, pân  ce nu va veni Domnul, Care 
va lumina cele ascunse ale întunericului 
i va v di sfaturile inimilor. i atunci 

fiecare va avea de la Dumnezeu lauda.  
Dan. 2, 22. Sir. 1, 30. Mat. 7, 1; 25, 21. Luc. 6, 37. Rom. 

2, 1, 16. 2 Cor. 10, 18.  
6. i acestea, fra ilor, le-am zis ca despre 
mine i despre Apollo, dar ele sunt pentru 
voi, ca s  înv i din pilda noastr , s  nu 
trece i  peste  ce  e  scris,  ca  s  nu v  f li i  
unul cu altul împotriva celuilalt.  

Pild. 3, 7. Rom. 12, 3.  
7. C ci cine te deosebe te pe tine ? i ce 
ai, pe care s  nu-l fi primit ? Iar dac  l-ai 
primit, de ce te f le ti, ca i cum nu l-ai fi 
primit ?  

Ioan 3, 27.  
8. Iat , sunte i s tui ; iat , v-a i îmbog it 
; f  de noi a i domnit, i, m car nu a i 
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domnit, ca i noi s  domnim împreun  cu 
voi.  
9. C ci mi se pare c  Dumnezeu, pe noi, 
apostolii, ne-a ar tat ca pe cei din urm  
oameni, ca pe ni te osândi i la moarte, 
fiindc  ne-am f cut priveli te lumii i 
îngerilor i oamenilor.  

Ps. 43, 24. Iez. 28, 17. Fapt. 20, 34. Rom. 8, 36. 2 Cor. 4, 
11. 1 Tim. 2, 9.  

10. Noi suntem nebuni pentru Hristos ; 
voi îns  în elep i întru Hristos. Noi 
suntem slabi ; voi îns  sunte i tari. Voi 
sunte i întru slav , iar noi suntem întru 
necinste !  
11. Pân  în ceasul de acum fl mânzim i 
înset m ; suntem goi i suntem p lmui i 
i pribegim,  

2 Cor. 11, 27.  
12. i ne ostenim, lucrând cu mâinile 
noastre. Oc râ i fiind, binecuvânt m. 
Prigoni i fiind, r bd m.  

Ps. 108, 28. Mat. 5, 44. Luc. 23, 34. Fapt. 7, 60. 1 Tes. 2, 
9. 2 Tes. 3, 8.  

13. Huli i fiind, ne rug m. Am ajuns ca 
gunoiul lumii, ca m tur tura tuturor, pân  
ast zi.  

Eccl. 8, 21. Plâng. 3, 45.  
14. Nu ca s  v  ru inez v  scriu acestea, 
ci ca s  v  dojenesc, ca pe ni te copii ai 
mei iubi i.  
15. C ci de a i avea zeci de mii de 
înv tori în Hristos, totu i nu ave i mul i 

rin i. C ci eu v-am n scut prin 
Evanghelie în Iisus Hristos.  

3 Ioan 1, 4. 1 Cor. 9, 1. Gal. 4, 19. Filim. 1, 10.  
16. Deci, v  rog, s -mi fi i mie urm tori, 
precum i eu lui Hristos.  

1 Cor. 11, 1. 2 Tes. 3, 9.  
17.  Pentru  aceasta  am  trimis  la  voi  pe  
Timotei, care este fiul meu iubit i 
credincios în Domnul. El v  va aduce 
aminte c ile mele cele în Hristos Iisus, 
cum înv  eu pretutindeni în toat  
Biserica.  
18. i unii, crezând c  n-am s  mai vin la 
voi, s-au seme it.  

19. Dar eu voi veni la voi degrab  - dac  
Domnul va voi - i voi cunoa te nu 
cuvântul celor ce s-au seme it, ci puterea 
lor.  

Fapt. 18, 21. Iac. 4, 15. 1 Cor. 16, 7. 2 Cor. 1, 15.  
20. C ci împ ia lui Dumnezeu nu st  
în cuvânt, ci în putere.  

1 Cor. 2, 4.  
21. Ce voi i ? S  vin la voi cu toiagul sau 

 vin cu dragoste i cu duhul blânde ii ?  
Iez. 20, 37. 2 Cor. 13, 10.  

CAP. 5 
Mustr ri împotriva celor desfrâna i. 
Izgonirea p to ilor din Biseric . 
1. Îndeob te se aude c  la voi e 
desfrânare, i o astfel de desfrânare cum 
nici între neamuri nu se pomene te, ca 
unul s  tr iasc  cu femeia tat lui s u.  

Lev 18, 8.  
2. Iar voi v-a i seme it, în loc mai degrab  

 v  fi  întristat,  ca  s  fie  scos  din  
mijlocul vostru cel ce a s vâr it aceast  
fapt .  
3. Ci eu, de i departe cu trupul, îns  de 
fa  cu duhul, am i judecat, ca i cum a  
fi de fa , pe cel ce a f cut una ca aceasta 
:  

Col. 2, 5.  
4. În numele Domnului nostru Iisus 
Hristos, adunându-v  voi i duhul meu, 
cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos,  
5. S  da i pe unul ca acesta satanei, spre 
pieirea trupului, ca duhul s  se 
mântuiasc  în ziua Domnului Iisus.  

Ps. 108, 5. 1 Tim. 1, 20.  
6. Seme ia voastr  nu e bun . Oare nu 
ti i c  pu in aluat dospe te toat  

fr mânt tura ?  
1 Cor. 15, 33. Gal. 5, 8. 2 Tim. 2, 17.  

7.  Cur i  aluatul  cel  vechi,  ca  s  fi i  
fr mânt tur  nou , precum i sunte i f  
aluat ; c ci Pa tile nostru Hristos S-a 
jertfit pentru noi.  

Ie . 12, 3. Is. 53, 7.  
8. De aceea s  pr znuim nu cu aluatul cel 
vechi, nici cu aluatul r ut ii i al 
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vicle ugului, ci cu azimele cur iei i ale 
adev rului.  

Ie . 12, 20; 13, 7.  
9.  V-am  scris  în  epistol  s  nu  v  
amesteca i cu desfrâna ii ;  
10. Dar nu am spus, desigur, despre 
desfrâna ii acestei lumi, sau despre 
lacomi, sau despre r pitori, sau despre 
închin torii la idoli, c ci altfel ar trebui s  
ie i afar  din lume.  
11. Dar eu v-am scris acum s  nu v  
amesteca i cu vreunul, care, numindu-se 
frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau 
închin tor la idoli, sau oc râtor, sau 
be iv, sau r pitor. Cu unul ca acesta nici 

 nu ede i la mas .  
Lev 13, 46. Mat. 18, 17. Rom. 16, 17. 2 Tes. 3, 14.  

12. C ci ce am eu ca s  judec i pe cei 
din afar  ? Îns  pe cei din untru, oare, 
nu-i judeca i voi ?  

Marc. 4, 11.  
13. Iar pe cei din afar  îi va judeca 
Dumnezeu. Scoate i afar  dintre voi pe 
cel r u.  

Deut. 13, 5; 17, 7; 19, 19; 20, 21; 21, 21, 24; 24, 7.  
CAP. 6 
Feri i-v  de desfrânare i de 
nedreptate 
1. Îndr zne te, oare, cineva dintre voi, 
având vreo pâr  împotriva altuia, s  se 
judece înaintea celor nedrep i i nu 
înaintea celor sfin i ?  
2. Au nu ti i c  sfin ii vor judeca lumea ? 

i dac  lumea este judecat  de voi, oare 
sunte i voi nevrednici s  judeca i lucruri 
atât de mici ?  

În el. 3, 8. Mat. 19, 28. Luc. 22, 30. Apoc. 20, 4.  
3. Nu ti i, oare, c  noi vom judeca pe 
îngeri ? Cu cât mai mult cele lume ti ?  

Apoc. 2, 26.  
4. Deci dac  ave i judec i lume ti, pune i 
pe cei neb ga i în seam  din Biseric , ca 

 v  judece.  
5. O spun spre ru inea voastr . Nu este, 
oare, între voi nici un om în elept, care s  
poat  judeca între frate i frate ?  

6. Ci frate cu frate se judec , i aceasta 
înaintea necredincio ilor ?  
7. Negre it, i aceasta este o sc dere 
pentru voi, c  ave i judec i unii cu al ii. 
Pentru ce nu suferi i mai bine 
strâmb tatea ? Pentru ce nu r bda i mai 
bine paguba ?  

Fac. 13, 8. Mat. 5, 40. Luc. 6, 29. Rom. 12, 19. 1 Tes. 5, 
15.  

8. Ci voi în iv  face i strâmb tate i 
aduce i pagub , i aceasta, fra ilor !  
9. Nu ti i, oare, c  nedrep ii nu vor 
mo teni împ ia lui Dumnezeu ? Nu v  
am gi i : Nici desfrâna ii, nici 
închin torii la idoli, nici adulterii, nici 
malahienii, nici sodomi ii,  

Lev 18, 22; 20, 12-13. Gal. 5, 21. Ef. 5, 5. Col. 3, 5-6.  
10. Nici furii, nici lacomii, nici be ivii, 
nici batjocoritorii, nici r pitorii nu vor 
mo teni împ ia lui Dumnezeu.  
11.  i  a a  era i  unii  dintre  voi.  Dar  v-a i  
sp lat, dar v-a i sfin it, dar v-a i îndreptat 
în numele Domnului Iisus Hristos i în 
Duhul Dumnezeului nostru.  

Ef. 2, 2. Tit 3, 3.  
12. Toate îmi sunt îng duite, dar nu toate 
îmi sunt de folos. Toate îmi sunt 
îng duite, dar nu m  voi l sa biruit de 
ceva.  

Sir. 37, 31. 1 Cor. 10, 23.  
13. Bucatele sunt pentru pântece i 
pântecele pentru bucate i Dumnezeu va 
nimici i pe unul i pe celelalte. Trupul 
îns  nu e pentru desfrânare, ci pentru 
Domnul, i Domnul este pentru trup.  

Eccl. 3, 1. Mat. 22, 30. Rom. 6, 13, 19.  
14. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe 
Domnul,  ne  va  învia  i  pe  noi  prin  
puterea Sa.  

Rom. 6, 5. 2 Cor. 4, 14. 1 Tes. 4, 14.  
15. Au nu ti i c  trupurile voastre sunt 

dularele lui Hristos ? Luând deci 
dularele lui Hristos le voi face 
dularele unei desfrânate ? Nicidecum !  

Ef. 5, 3, 30.  
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16.  Sau  nu  ti i  c  cel  ce  se  alipe te  de  
desfrânate este un singur trup cu ea ? 
«C ci vor fi - zice Scriptura - cei doi un 
singur trup».  
Fac. 2, 24. Cânt. 6, 9. Mat. 19, 5. Marc. 10, 7-8. Ef. 5, 31.  

17. Iar cel ce se alipe te de Domnul este 
un duh cu El.  
18. Fugi i de desfrânare ! Orice p cat pe 
care-l va s vâr i omul este în afar  de 
trup. Cine se ded  îns  desfrân rii 

tuie te în însu i trupul s u.  
1 Tes. 4, 4.  

19. Sau nu ti i c  trupul vostru este 
templu al Duhului Sfânt care este în voi, 
pe care-L ave i de la Dumnezeu i c  voi 
nu sunte i ai vo tri ?  

Ioan 2, 19. 1 Petr. 2, 5. 1 Cor. 3, 16-17. 2 Cor. 6, 16.  
20.  C ci  a i  fost  cump ra i  cu  pre  !  
Sl vi i, dar, pe Dumnezeu în trupul 
vostru i în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu.  

Fapt. 20, 28. 1 Petr. 1, 19-20. 1 Cor. 7, 23. Gal. 3, 13. 
Apoc. 14, 4.  

CAP. 7 
Despre c torie, nec torie i 

duvie. 
1. Cât despre cele ce mi-a i scris, bine 
este pentru om s  nu se ating  de femeie.  
2. Dar din cauza desfrân rii, fiecare s i 
aib  femeia sa i fiecare femeie s i aib  

rbatul s u.  
3. B rbatul s -i dea femeii iubirea 
datorat , asemenea i femeia b rbatului.  

1 Petr. 3, 7.  
4. Femeia nu este st pân  pe trupul s u, 
ci b rbatul ; asemenea nici b rbatul nu 
este st pân pe trupul s u, ci femeia.  
5. S  nu v  lipsi i unul de altul, decât cu 
bun  învoial  pentru un timp, ca s  v  
îndeletnici i cu postul i cu rug ciunea, i 
iar i s  fi i împreun , ca s  nu v  
ispiteasc  satana, din pricina neînfrân rii 
voastre.  

Ie . 19, 5. Ioil 2, 16.  
6. i aceasta o spun ca un sfat, nu ca o 
porunc .  

7. Eu voiesc ca to i oamenii s  fie cum 
sunt  eu  însumi.  Dar  fiecare  are  de  la  
Dumnezeu darul lui : unul a a, altul într-
alt fel.  

Mat. 19, 12.  
8. Celor ce sunt nec tori i i v duvelor 
le spun : Bine este pentru ei s  r mân  ca 
i mine.  

9. Dac  îns  nu pot s  se înfrâneze, s  se 
toreasc . Fiindc  mai bine este s  se 
toreasc , decât s  ard .  

1 Tim. 5, 14.  
10. Iar celor ce sunt c tori i, le 
poruncesc, nu eu, ci Domnul : Femeia s  
nu se despart  de b rbat !  
Deut. 24, 1. Mat. 5, 32; 19, 6. Marc. 10, 9-11. Luc. 16, 18.  
11.  Iar  dac  s-a  desp it,  s  r mân  
nem ritat , sau s  se împace cu b rbatul 

u ; tot a a b rbatul s  nu- i lase femeia.  
12. Celorlal i le gr iesc eu, nu Domnul : 
Dac  un frate are o femeie 
necredincioas , i ea voie te s  vie uiasc  
cu el, s  nu o lase.  
13. i o femeie, dac  are b rbat 
necredincios, i el binevoie te s  
locuiasc  cu ea, s  nu- i lase b rbatul.  
14. C ci b rbatul necredincios se 
sfin te prin femeia credincioas i 
femeia necredincioas  se sfin te prin 

rbatul credincios. Altminterea, copiii 
vo tri ar fi necura i, dar acum ei sunt 
sfin i.  
15. Dac  îns  cel necredincios se 
desparte,  s  se  despart .  În  astfel  de  
împrejurare, fratele sau sora nu sunt 
lega i ; c ci Dumnezeu ne-a chemat spre 
pace.  

Rom. 12, 18. 1 Cor. 14, 33.  
16. C ci, ce tii tu, femeie, dac  î i vei 
mântui b rbatul ? Sau ce tii tu, b rbate, 
dac  î i vei mântui femeia ?  
17. Numai c , a a cum a dat Domnul 
fiec ruia, a a cum l-a chemat Dumnezeu 
pe fiecare, astfel s  umble. i a a 
rânduiesc în toate Bisericile.  
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Fapt. 15, 28. Ef. 4, 1.  
18. A fost cineva chemat, fiind t iat 
împrejur  ?  S  nu  se  ascund .  A  fost  
cineva chemat în net iere împrejur ? S  
nu se taie împrejur.  

1 Mac. 1, 17. 1 Cor. 9, 21.  
19. T ierea împrejur nu este nimic ; i 
net ierea împrejur nu este nimic, ci paza 
poruncilor lui Dumnezeu.  

Rom. 2, 25. Gal. 5, 5.  
20. Fiecare, în chemarea în care a fost 
chemat, în aceasta s  r mân .  

1 Tes. 2, 12.  
21. Ai fost chemat fiind rob ? Fii f  
grij . Iar de po i s  fii liber, mai mult 
folose te-te !  
22. C ci robul, care a fost chemat în 
Domnul, este un liberat al Domnului. Tot 

a cel chemat liber este rob al lui 
Hristos.  

Ioan 8, 36. Rom. 6, 22.  
23. Cu pre  a i fost cump ra i. Nu v  
face i robi oamenilor.  

1 Cor. 6, 20.  
24. Fiecare, fra ilor, în starea în care a 
fost chemat, în aceea s  r mân  înaintea 
lui Dumnezeu.  
25. Cât despre feciorie, n-am porunc  de 
la Domnul. V  dau îns  sfatul meu, ca 
unul care am fost miluit de Domnul s  fiu 
vrednic de crezare.  

2 Cor. 2, 17.  
26. Socotesc deci c  aceasta este bine 
pentru nevoia ceasului de fa  : Bine este 
pentru om s  fie a a.  

Ier. 16, 2.  
27. Te-ai legat de femeie ? Nu c uta 
dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie ? Nu 

uta femeie.  
28. Dac  îns  te vei însura, n-ai gre it. Ci 
fecioara, de se va m rita, n-a gre it. 
Numai c  unii ca ace tia vor avea 
suferin  în trupul lor. Eu îns  v  cru  pe 
voi.  

29. i aceasta v-o spun, fra ilor : C  
vremea s-a scurtat de acum, a a încât i 
cei ce au femei s  fie ca i cum n-ar avea.  

Iov 9, 25; 14, 1. Ps. 102, 15. Iez. 24, 16-17.  
30. i cei ce plâng s  fie ca i cum n-ar 
plânge ; i cei ce se bucur , ca i cum nu 
s-ar bucura ; i cei ce cump , ca i cum 
n-ar st pâni ;  
31. i cei ce se folosesc de lumea aceasta, 
ca i cum nu s-ar folosi deplin de ea. C ci 
chipul acestei lumi trece.  

Is. 40, 6. În el. 2, 7. Iac. 1, 10; 4, 14. 1 Petr. 1, 24. 1 Ioan 
2, 17.  

32. Dar eu vreau ca voi s  fi i f  de 
grij . Cel nec torit se îngrije te de cele 
ale Domnului, cum s  plac  Domnului.  

Mat. 19, 10.  
33. Cel ce s-a c torit se îngrije te de 
cele ale lumii, cum s  plac  femeii.  
34. i este împ ire : i femeia 
nem ritat i fecioara poart  de grij  de 
cele ale Domnului, ca s  fie sfânt i cu 
trupul i cu duhul. Iar cea care s-a m ritat 
poart  de grij  de cele ale lumii, cum s  
plac  b rbatului.  
35. i aceasta o spun chiar în folosul 
vostru, nu ca s  v  întind o curs , ci spre 
bunul chip i alipirea de Domnul, f  
clintire.  
36. Iar de socote te cineva c  i se va face 
vreo necinste pentru fecioara sa, dac  
trece de floarea vârstei, i c  trebuie s  
fac  a a, fac  ce voie te. Nu p tuie te ; 

toreasc -se.  
37. Dar cel ce st  neclintit în inima sa i 
nu este silit, ci are st pânire peste voin a 
sa i a hot rât aceasta în inima sa, ca s i 
in  fecioara, bine va face.  

38. A a c , cel ce î i m rit  fecioara bine 
face ; dar cel ce n-o m rit i mai bine 
face.  
39. Femeia este legat  prin lege atâta 
vreme cât tr ie te b rbatul ei. Iar dac  

rbatul ei va muri, este liber  s  se 
rite cu cine vrea, numai întru Domnul.  
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Rom. 7, 2.  
40. Dar mai fericit  este dac  r mâne a a, 
dup  p rerea mea. i socot c i eu am 
Duhul lui Dumnezeu.  
CAP. 8 

 nu fim sminteal  celor slabi. 
1. Cât despre cele jertfite idolilor, tim c  
to i avem cuno tin . Cuno tin a îns  
seme te, iar iubirea zide te.  

1 Cor. 13, 4.  
2. Iar dac  i se pare cuiva c  cunoa te 
ceva, înc  n-a cunoscut cum trebuie s  
cunoasc .  

1 Cor. 13, 12. Gal. 6, 3.  
3. Dar dac  iube te cineva pe Dumnezeu, 
acela este cunoscut de El.  

2 Tim. 2, 19.  
4. Iar despre mâncarea celor jertfite 
idolilor, tim c  idolul nu este nimic în 
lume i c  nu este alt Dumnezeu decât 
Unul singur.  

Deut. 4, 30. 1 Reg. 12, 21. În el. 13, 18. 1 Cor. 10, 19. 1 
Tim. 2, 5.  

5. C ci de i sunt a a-zi i dumnezei, fie în 
cer, fie pe p mânt, - precum i sunt 
dumnezei mul i i domni mul i, -  

Deut. 10, 17.  
6. Totu i, pentru noi, este un singur 
Dumnezeu, Tat l, din Care sunt toate i 
noi întru El ; i un singur Domn, Iisus 
Hristos, prin Care sunt toate i noi prin 
El.  

Dan. 11, 37. Zah. 14, 9. Mal. 2, 10. Ioan 13, 13.  
7. Dar nu to i au cuno tin a. C ci unii, 
din obi nuin a de pân  acum cu idolul, 

nânc  din c rnuri jertfite idolilor, i 
con tiin a lor fiind slab , se întineaz .  

Rom. 14, 23.  
8. Dar nu mâncarea ne va pune înaintea 
lui Dumnezeu. C  nici dac  vom mânca, 
nu ne prisose te, nici dac  nu vom 
mânca, nu ne lipse te.  

Rom. 14, 17.  
9. Dar vede i ca nu cumva aceast  
libertate a voastr  s  ajung  poticnire 
pentru cei slabi.  

Rom. 14, 13.  

10. C ci dac  cineva te-ar vedea pe tine, 
cel ce ai cuno tin , ezând la mas  în 
templul idolilor, oare con tiin a lui, slab 
fiind el, nu se va înt ri s  m nânce din 
cele jertfite idolilor ?  
11. i va pieri prin cuno tin a ta cel slab, 
fratele t u, pentru care a murit Hristos !  

Rom. 14, 15.  
12. i a a, p tuind împotriva fra ilor i 
lovind con tiin a lor slab , p tui i fa  
de Hristos.  

Rom. 14, 1.  
13. De aceea, dac  o mâncare sminte te 
pe fratele meu, nu voi mânca în veac 
carne, ca s  nu aduc sminteal  fratelui 
meu.  

Rom. 14, 21.  
CAP. 9 
Cum s-a slujit apostolul de puterea-i de 
apostol, între credincio i. Îndemn la 
lupt  pentru cununa cea neve tejit . 
1. Oare nu sunt eu liber ? Nu sunt eu 
apostol ? N-am v zut eu pe Iisus Domnul 
nostru ? Nu sunte i voi lucrul meu întru 
Domnul ?  

Fapt. 9, 3; 22, 18. 1 Cor. 4, 15; 15, 8.  
2. Dac  altora nu le sunt apostol, vou , 
negre it, v  sunt. C ci voi sunte i pecetea 
apostoliei mele în Domnul.  

2 Cor. 3, 2.  
3. Ap rarea mea c tre cei ce m  judec  
aceasta este.  
4. N-avem, oare, dreptul, s  mânc m i s  
bem ?  

Luc. 10, 7. 2 Tes. 3, 9.  
5. N-avem, oare, dreptul s  purt m cu noi 
o femeie sor , ca i ceilal i apostoli, ca i 
fra ii Domnului, ca i Chefa ?  
6. Sau numai eu i Barnaba nu avem 
dreptul de a nu lucra ?  
7. Cine sluje te vreodat , în oaste, cu 
solda lui ? Cine s de te vie i nu 

nânc  din roada ei ? Sau cine pa te o 
turm i nu m nânc  din laptele turmei ?  

Gal. 6, 6.  
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8. Nu în felul oamenilor spun eu acestea. 
Nu spune, oare, i legea acestea ?  
9. C ci în Legea lui Moise este scris : «S  
nu legi gura boului care treier ». Oare de 
boi se îngrije te Dumnezeu ?  

Deut. 25, 4. Ps. 35, 6. 1 Tim. 5, 18.  
10. Sau în adev r pentru noi zice ? C ci 
pentru noi s-a scris : «Cel ce ar  trebuie 

 are cu n dejde, i cel ce treier , cu 
dejdea c  va avea parte de roade».  

11. Dac  noi am sem nat la voi cele 
duhovnice ti, este, oare, mare lucru dac  
noi vom secera cele p mânte ti ale 
voastre ?  

Rom. 15, 27.  
12. Dac  al ii se bucur  de acest drept 
asupra voastr , oare, nu cu atât mai mult 
noi ? Dar nu ne-am folosit de dreptul 
acesta, ci toate le r bd m, ca s  nu punem 
piedic  Evangheliei lui Hristos.  

Fapt. 20, 23. 2 Cor. 11, 8. 1 Tes. 2, 9.  
13. Au nu ti i c  cei ce s vâr esc cele 
sfinte m nânc  de la templu i cei ce 
slujesc altarului au parte de la altar ?  

Lev 7, 34. Num. 18, 31. Deut. 18, 1, 8. Evr. 13, 10.  
14. Tot a a a poruncit i Domnul celor ce 
propov duiesc Evanghelia, ca s  tr iasc  
din Evanghelie.  

Sir. 7, 32-33. Mat. 10, 10.  
15. Dar eu nu m-am folosit de nimic din 
acestea i nu am scris acestea, ca s  se 
fac  cu mine a a. C ci mai bine este 
pentru  mine  s  mor,  decât  s -mi  

rniceasc  cineva lauda.  
16. C ci dac  vestesc Evanghelia, nu-mi 
este laud , pentru c  st  asupra mea 
datoria. C ci, vai mie dac  nu voi 
binevesti !  

Ier. 20, 9. Fapt. 9, 6; 13, 2. Rom. 1, 14.  
17. C ci dac  fac aceasta de bun  voie, 
am plat  ; dar dac  o fac f  voie, am 
numai o slujire încredin at .  

Luc. 17, 10. Col. 1, 25.  
18. Care este, deci, plata mea ? C , 
binevestind, pun f  plat  Evanghelia lui 

Hristos înaintea oamenilor, f  s  m  
folosesc de dreptul meu din Evanghelie.  
19. C ci, de i sunt liber fa  de to i, m-
am f cut rob tuturor, ca s  dobândesc pe 
cei mai mul i ;  

1 Cor. 10, 33.  
20. Cu iudeii am fost ca un iudeu, ca s  
dobândesc pe iudei ; cu cei de sub lege, 
ca unul de sub lege, de i eu nu sunt sub 
lege, ca s  dobândesc pe cei de sub lege ;  

Fapt. 16, 3.  
21. Cu cei ce n-au Legea, m-am f cut ca 
unul f  lege, de i nu sunt f  Legea lui 
Dumnezeu, ci având Legea lui Hristos, ca 

 dobândesc pe cei ce n-au Legea ;  
1 Cor. 7, 18.  

22. Cu cei slabi m-am f cut slab, ca pe 
cei slabi s -i dobândesc ; tuturor toate m-
am f cut, ca, în orice chip, s  mântuiesc 
pe unii.  

Rom. 11, 14; 15, 1. 2 Cor. 11, 29.  
23. Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca 

 fiu p rta  la ea.  
24. Nu ti i voi c  acei care alearg  în 
stadion, to i alearg , dar numai unul ia 
premiul ? Alerga i a a ca s -l lua i.  

Filip. 3, 12, 14. 2 Tim. 4, 7.  
25. i oricine se lupt  se înfrâneaz  de la 
toate. i aceia, ca s  ia o cunun  
stric cioas , iar noi, nestric cioas .  

1 Petr. 5, 4. 2 Tim. 2, 4; 4, 8. Apoc. 2, 10.  
26. Eu, deci, a a alerg, nu ca la 
întâmplare. A a m  lupt, nu ca lovind în 
aer,  
27.  Ci  îmi  chinuiesc  trupul  meu  i  îl  
supun robiei ; ca nu cumva, altora 
propov duind, eu însumi s  m  fac 
netrebnic.  

Ps. 49, 16. Rom. 6, 18.  
CAP. 10 
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Iudeii, în pustie, au cunoscut dreapta 
asprime a lui Dumnezeu. Cina 
Domnului trebuie inut  întru 
sfin enie. Grija pentru cugetul celor 
slabi. 
1. C ci nu voiesc, fra ilor, ca voi s  nu 
ti i c  p rin ii no tri au fost to i sub nor 
i c  to i au trecut prin mare.  

2. i to i, întru Moise, au fost boteza i în 
nor i în mare.  

Ie . 13, 21; 14, 22; 40, 38. Num. 9, 18-19; 33, 8. Is. 4, 5.  
3. i to i au mâncat aceea i mâncare 
duhovniceasc  ;  

Ie . 16, 14. Num. 11, 7. Deut. 8, 16. Ps. 77, 24. În el. 16, 
20.  

4. i to i, aceea i b utur  duhovniceasc  
au b ut, pentru c  beau din piatra 
duhovniceasc  ce îi urma. Iar piatra era 
Hristos.  

Ie . 17, 6. Num. 20, 10. Ps. 77, 15; 104, 41. Is. 48, 21. 
Zah. 9, 15. În el. 11, 4.  

5. Dar cei mai mul i dintre ei nu au pl cut 
lui Dumnezeu, c ci au c zut în pustie.  

Num. 14, 23; 26, 65. Zah. 1, 5.  
6. i acestea s-au f cut pilde pentru noi, 
ca s  nu poftim la cele rele, cum au poftit 
aceia ;  

Num. 11, 4.  
7. Nici închin tori la idoli s  nu v  face i, 
ca unii dintre ei, precum este scris : «A 
ezut poporul s  m nânce i s  bea i s-au 

sculat la joc» ;  
Ie . 32, 6. Ps. 105, 19.  

8. Nici s  ne desfrân m cum s-au 
desfrânat unii dintre ei, i au c zut, într-o 
zi, dou zeci i trei de mii ;  

Num. 25, 1, 8.  
9. Nici s  ispitim pe Domnul, precum L-
au ispitit unii dintre ei i au pierit de erpi 
;  

Num. 21, 6. Ps. 77, 18; 105, 14. În el. 16, 5-6.  
10. Nici s  cârti i, precum au cârtit unii 
dintre  ei  i  au  fost  nimici i  de  c tre  
pierz torul.  

Ie . 16, 2, 7. Num. 14, 36-37. În el. 1, 11. Apoc. 3, 10.  
11. i toate acestea li s-au întâmplat 
acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, i 

au fost scrise spre pov uirea noastr , la 
care au ajuns sfâr iturile veacurilor.  

Sir. 45, 25. Rom. 15, 4.  
12. De aceea, cel c ruia i se pare c  st  
neclintit s  ia seama s  nu cad .  

Iez. 33, 13. Rom. 11, 20. Gal. 6, 1.  
13. Nu v-a cuprins ispit  care s  fi fost 
peste puterea omeneasc . Dar credincios 
este Dumnezeu ; El nu va îng dui ca s  
fi i ispiti i mai mult decât pute i, ci odat  
cu ispita va aduce i sc parea din ea, ca 

 pute i r bda.  
Ie . 33, 17. Iov 6, 12. Luc. 11, 4. Iac. 1, 2. 1 Petr. 2, 9. 2 

Petr. 2, 9. Evr. 12, 4.  
14. De aceea, iubi ii mei, fugi i de 
închinarea la idoli.  
15. Ca unor în elep i v  vorbesc. Judeca i 
voi ce v  spun.  

1 Cor. 1, 5.  
16. Paharul binecuvânt rii, pe care-l 
binecuvânt m, nu este, oare, împ rt irea 
cu sângele lui Hristos ? Pâinea pe care o 
frângem nu este, oare, împ rt irea cu 
trupul lui Hristos ?  

Mat. 26, 26. Luc. 22, 18-20. Fapt. 2, 42-47; 20, 7. 1 Cor. 
11, 23-24.  

17. C  o pâine, un trup, suntem cei mul i 
; c ci to i ne împ rt im dintr-o pâine.  

Ioan 6, 33.  
18. Privi i pe Israel dup  trup : Cei care 

nânc  jertfele nu sunt ei, oare, p rta i 
altarului ?  

Lev 7, 15.  
19.  Deci  ce  spun  eu  ?  C  ce  s-a  jertfit  
pentru idol e ceva ? Sau idolul este ceva ?  

1 Cor. 8, 4. Apoc. 2, 20.  
20. Ci (zic) c  cele ce jertfesc neamurile, 
jertfesc demonilor i nu lui Dumnezeu. i 
nu voiesc ca voi s  fi i p rta i ai 
demonilor.  

Deut. 32, 17.  
21. Nu pute i s  be i paharul Domnului i 
paharul demonilor ; nu pute i s  v  
împ rt i din masa Domnului i din 
masa demonilor.  

4 Reg. 17, 33. 1 Ezd. 4, 3. 2 Cor. 6, 15.  
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22. Oare vrem s  mâniem pe Domnul ? 
Nu cumva suntem mai tari decât El ?  
23. Toate îmi sunt îng duite, dar nu toate 
îmi folosesc. Toate îmi sunt îng duite, 
dar nu toate zidesc.  

Sir. 37, 31. 1 Cor. 6, 12.  
24. Nimeni s  nu caute pe ale sale, ci 
fiecare pe ale aproapelui.  

Rom. 15, 2. Filip. 2, 4, 21.  
25. Mânca i tot ce se vinde în m cel rie, 

 s  întreba i nimic pentru cugetul 
vostru.  

Rom. 14, 2.  
26. C ci «al Domnului este p mântul i 
plinirea lui».  

Deut. 10, 14. Ps. 23, 1.  
27. Dac  cineva dintre necredincio i v  
cheam  pe  voi  la  mas i  voi i  s  v  
duce i, mânca i orice v  este pus înainte, 

 s  întreba i nimic pentru con tiin .  
28. Dar de v  va spune cineva : Aceasta 
este din jertfa idolilor, s  nu mânca i 
pentru cel care v-a spus i pentru 
con tiin .  
29. Iar con tiin a, zic,  nu a ta însu i,  ci  a 
altuia. C ci de ce libertatea mea s  fie 
judecat  de o alt  con tiin  ?  
30. Dac  eu sunt p rta  harului, de ce s  
fiu hulit pentru ceea ce aduc mul umire ?  

Rom. 14, 6.  
31. De aceea, ori de mânca i, ori de be i, 
ori altceva de face i, toate spre slava lui 
Dumnezeu s  le face i.  

Eccl. 8, 15. Rom. 14, 6. Col. 3, 17.  
32. Nu fi i piatr  de poticnire nici 
iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui 
Dumnezeu,  
33. Precum i eu plac tuturor în toate, 
nec utând folosul meu, ci pe al celor 
mul i, ca s  se mântuiasc .  

Rom. 15, 2. 1 Cor. 9, 19. 2 Cor. 12, 19.  
CAP. 11 
Despre cuviin a cu care s  st m în 
Biseric i la Cina Domnului. 
1. Fi i urm tori ai mei, precum i eu sunt 
al lui Hristos.  

1 Cor. 4, 16. Filip. 3, 17. 2 Tes. 3, 7.  
2. Fra ilor, v  laud c  în toate v  aduce i 
aminte de mine i ine i predaniile cum vi 
le-am dat.  

1 Cor. 15, 1.  
3. Dar voiesc ca voi s ti i c  Hristos 
este capul oric rui b rbat, iar capul 
femeii este b rbatul, iar capul lui Hristos 
: Dumnezeu.  

Fac. 3, 16. Ioan 14, 28. Ef. 5, 23.  
4. Orice b rbat care se roag  sau 
prooroce te, având capul acoperit, 
necinste te capul s u.  
5. Iar orice femeie care se roag  sau 
prooroce te, cu capul neacoperit, î i 
necinste te capul ;  c ci tot una este ca i  
cum ar fi ras .  

Num. 5, 18.  
6. C ci dac  o femeie nu- i pune v l pe 
cap, atunci s  se i tund . Iar dac  este 
lucru de ru ine pentru femeie ca s  se 
tund  ori s  se rad , s i pun  v l.  
7. C ci b rbatul nu trebuie s i acopere 
capul, fiind chip i slav  a lui Dumnezeu, 
iar femeia este slava b rbatului.  

Fac. 1, 26. Col. 3, 3.  
8. Pentru c  nu b rbatul este din femeie, 
ci femeia din b rbat.  

Fac. 2, 21.  
9. i pentru c  n-a fost zidit b rbatul 
pentru femeie, ci femeia pentru b rbat.  
10. De aceea i femeia este datoare s  
aib  (semn de) supunere asupra capului 
ei, pentru îngeri.  
11. Totu i, nici femeia f  b rbat, nici 

rbatul f  femeie, în Domnul.  
12. C ci precum femeia este din b rbat, 

a i b rbatul este prin femeie i toate 
sunt de la Dumnezeu.  
13. Judeca i în voi în iv  : Este, oare, 
cuviincios ca o femeie s  se roage lui 
Dumnezeu cu capul descoperit ?  
14. Nu v  înva  oare îns i firea c  
necinste este pentru un b rbat s i lase 

rul lung ?  
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15. i c  pentru o femeie, dac  î i las  
rul lung, este cinste ? C ci p rul i-a 

fost dat ca acoper mânt.  
16. Iar dac  se pare cuiva c  aici poate s  
ne g seasc  pricin , un astfel de obicei 
(ca femeile s  se roage cu capul 
descoperit) noi nu avem, nici Bisericile 
lui Dumnezeu.  
17. i aceasta poruncindu-v , nu v  laud, 
fiindc  voi v  aduna i nu spre mai bine, 
ci spre mai r u.  
18. C ci mai întâi aud c  atunci când v  
aduna i în biseric , între voi sunt 
dezbin ri, i în parte cred.  

1 Cor. 3, 3.  
19. C ci trebuie s  fie între voi i eresuri, 
ca s  se învedereze între voi cei încerca i.  

Mat. 18, 7. Luc. 17, 1.  
20. Când v  aduna i deci laolalt , nu se 
poate mânca Cina Domnului ;  
21. C ci, ezând la mas , fiecare se 
gr be te s  ia mâncarea sa, încât unuia îi 
este foame, iar altul se îmbat .  
22. N-ave i, oare, case ca s  mânca i i s  
be i ? Sau dispre ui i Biserica lui 
Dumnezeu i ru ina i pe cei ce nu au ? Ce 

 v  zic ? S  v  laud ? În aceasta nu v  
laud.  
23. C ci eu de la Domnul am primit ceea 
ce v-am dat i vou  : C  Domnul Iisus, în 
noaptea în care a fost vândut, a luat 
pâine,  

Mat. 26, 26. Marc. 14, 22. Luc. 22, 19. 1 Cor. 10, 16.  
24. i, mul umind, a frânt i a zis : Lua i, 
mânca i ; acesta este trupul Meu care se 
frânge pentru voi. Aceasta s  face i spre 
pomenirea Mea.  
25. Asemenea i paharul dup  Cin , 
zicând : Acest pahar este Legea cea nou  
întru sângele Meu. Aceasta s  face i ori 
de câte ori ve i bea, spre pomenirea Mea.  

Zah. 9, 11.  
26. C ci de câte ori ve i mânca aceast  
pâine i ve i bea acest pahar, moartea 
Domnului vesti i pân  când va veni.  

Ie . 12, 27.  
27. Astfel, oricine va mânca pâinea 
aceasta sau va bea paharul Domnului cu 
nevrednicie, va fi vinovat fa  de trupul i 
sângele Domnului.  

Evr. 10, 29.  
28. S  se cerceteze îns  omul pe sine i 

a s  m nânce din pâine i s  bea din 
pahar.  

Ie . 12, 48. Plâng. 3, 40. Sir. 18, 20. 2 Cor. 13, 5.  
29. C ci cel ce m nânc i bea cu 
nevrednicie, osând  î i m nânc i bea, 
nesocotind trupul Domnului.  
30. De aceea, mul i dintre voi sunt 
neputincio i i bolnavi i mul i au murit.  
31. C ci de ne-am fi judecat noi în ine, 
nu am mai fi judeca i.  

Ps. 31, 5-6.  
32. Dar, fiind judeca i de Domnul, 
suntem pedepsi i, ca s  nu fim osândi i 
împreun  cu lumea.  

Iov 33, 28. În el. 11, 9-10; 12, 22.  
33. De aceea, fra ii mei, când v  aduna i 
ca s  mânca i, a tepta i-v  unii pe al ii.  
34. Iar dac  îi este cuiva foame, s  

nânce acas , ca s  nu v  aduna i spre 
osând . Celelalte îns  le voi rândui când 
voi veni.  
CAP. 12 
Despre darurile duhovnice ti i despre 
dreapta lor întrebuin are. 
1. Iar cât prive te darurile duhovnice ti 
nu vreau, fra ilor, s  fi i în necuno tin .  
2. ti i c , pe când era i p gâni, v  
ducea i la idolii cei mu i, ca i cum era i 
mâna i.  

Ef. 2, 12.  
3. De aceea, v  fac cunoscut c  precum 
nimeni, gr ind în Duhul lui Dumnezeu, 
nu zice : Anatema fie Iisus ! - tot a a 
nimeni nu poate s  zic  : Domn este 
Iisus, - decât în Duhul Sfânt.  

Mat. 16, 17. Marc. 9, 39. Ioan 13, 13. Filip. 2, 11.  
4. Darurile sunt felurite, dar acela i Duh.  

Num. 11, 17. În el. 7, 27. Rom. 12, 6. Ef. 4, 11.  
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5.  i  felurite  slujiri  sunt,  dar  acela i  
Domn.  
6. i lucr rile sunt felurite, dar este 
acela i Dumnezeu, care lucreaz  toate în 
to i.  
7. i fiec ruia se d  ar tarea Duhului spre 
folos.  

Mat. 25, 15.  
8. C  unuia i se d  prin Duhul Sfânt 
cuvânt de în elepciune, iar altuia, dup  
acela i Duh, cuvântul cuno tin ei.  

1 Cor. 14, 26. Ef. 1, 17.  
9. i unuia i se d  întru acela i Duh 
credin , iar altuia, darurile vindec rilor, 
întru acela i Duh ;  

Marc. 16, 18.  
10. Unuia faceri de minuni, iar altuia 
proorocie ; unuia deosebirea duhurilor, 
iar altuia feluri de limbi i altuia 

lm cirea limbilor.  
Fapt. 2, 4.  

11. i toate acestea le lucreaz  unul i 
acela i Duh, împ ind fiec ruia deosebi, 
dup  cum voie te.  

În el. 7, 27. Ef. 4, 7.  
12. C ci precum trupul unul este, i are 

dulare multe, iar toate m dularele 
trupului, multe fiind, sunt un trup, a a i 
Hristos.  

Rom. 12, 4. Ef. 4, 4.  
13. Pentru c  într-un Duh ne-am botezat 
noi  to i,  ca  s  fim  un  singur  trup,  fie  
iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, i to i la 
un Duh ne-am ad pat.  

Marc. 1, 8. Gal. 3, 28.  
14. C ci i trupul nu este un m dular, ci 
multe.  
15. Dac  piciorul ar zice : Fiindc  nu sunt 
mân  nu sunt din trup, pentru aceasta nu 
este el din trup ?  
16. i urechea dac  ar zice : Fiindc  nu 
sunt ochi, nu fac parte din trup, - pentru 
aceasta nu este ea din trup ?  
17. Dac  tot trupul ar fi ochi, unde ar fi 
auzul  ?  i  dac  ar  fi  tot  auz,  unde  ar  fi  
mirosul ?  

18. Dar acum Dumnezeu a pus 
dularele, pe fiecare din ele, în trup, 

cum a voit.  
19. Dac  toate ar fi un singur m dular, 
unde ar fi trupul ?  
20. Dar acum sunt multe m dulare, îns  
un singur trup.  
21. i nu poate ochiul s  zic  mâinii : N-
am trebuin  de tine ; sau, iar i capul s  
zic  picioarelor : N-am trebuin  de voi.  
22. Ci cu mult mai mult m dularele 
trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai 
trebuincioase.  
23.  i  pe  cele  ale  trupului  care  ni  se  par  

 sunt mai de necinste, pe acelea cu mai 
mult  evlavie le îmbr m ; i cele 
necuviincioase ale noastre au mai mult  
cuviin .  
24. Iar cele cuviincioase ale noastre n-au 
nevoie de acoper mânt. Dar Dumnezeu a 
întocmit astfel trupul, dând mai mult  
cinste celui c ruia îi lipse te,  
25. Ca s  nu fie dezbinare în trup, ci 

dularele s  se îngrijeasc  deopotriv  
unele de altele.  
26. i dac  un m dular sufer , toate 

dularele sufer  împreun  ; i dac  un 
dular este cinstit, toate m dularele se 

bucur  împreun .  
Rom. 12, 15.  

27. Iar voi sunte i trupul lui Hristos i 
dulare (fiecare) în parte.  

Ef. 5, 23.  
28. i pe unii i-a pus Dumnezeu, în 
Biseric  : întâi apostoli, al doilea 
prooroci, al treilea înv tori ; apoi pe cei 
ce au darul de a face minuni ; apoi 
darurile vindec rilor, ajutor rile, 
cârmuirile, felurile limbilor.  

Rom. 12, 6. Ef. 4, 11.  
29. Oare to i sunt apostoli ? Oare to i sunt 
prooroci ? Oare to i înv tori ? Oare to i 
au putere s  s vâr easc  minuni ?  
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30. Oare to i au darurile vindec rilor ? 
Oare to i vorbesc în limbi ? Oare to i pot 

 t lm ceasc  ?  
31. Râvni i îns  la darurile cele mai bune. 

i v  ar t înc  o cale care le întrece pe 
toate :  
CAP. 13 
Dragostea i bunurile ei. 
1.  De  a  gr i  în  limbile  oamenilor  i  ale  
îngerilor, iar dragoste nu am, f cutu-m-
am aram  sun toare i chimval r sun tor.  
2. i de a  avea darul proorociei i tainele 
toate le-a  cunoa te i orice tiin , i de 

 avea atâta credin  încât s  mut i 
mun ii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.  

Mat. 7, 22. 1 Ioan 2, 9.  
3. i de a  împ i toat  avu ia mea i de 

 da trupul meu ca s  fie ars, iar dragoste 
nu am, nimic nu-mi folose te.  

Mat. 6, 1.  
4. Dragostea îndelung rabd  ; dragostea 
este binevoitoare, dragostea nu 
pizmuie te, nu se laud , nu se trufe te.  

Pild. 10, 12. 1 Petr. 4, 8. 1 Cor. 8, 1. Filip. 2, 3.  
5. Dragostea nu se poart  cu necuviin , 
nu caut  ale sale, nu se aprinde de mânie, 
nu gânde te r ul.  

Rom. 15, 1.  
6. Nu se bucur  de nedreptate, ci se 
bucur  de adev r.  
7. Toate le sufer , toate le crede, toate le 

jduie te, toate le rabd .  
Sir. 6, 5. Gal. 6, 2.  

8. Dragostea nu cade niciodat . Cât 
despre proorocii - se vor desfiin a ; darul 
limbilor va înceta ; tiin a se va sfâr i ;  
9. Pentru c  în parte cunoa tem i în parte 
proorocim.  

Sir. 24, 28; 42, 28; 43, 37. 2 Cor. 5, 7.  
10. Dar când va veni ceea ce e des vâr it, 
atunci ceea ce este în parte se va 
desfiin a.  

Ps. 16, 15.  
11. Când eram copil, vorbeam ca un 
copil, sim eam ca un copil ; judecam ca 

un copil ; dar când m-am f cut b rbat, am 
lep dat cele ale copilului.  

Evr. 5, 13.  
12. C ci vedem acum ca prin oglind , în 
ghicitur , iar atunci, fa  c tre fa  ; acum 
cunosc în parte, dar atunci voi cunoa te 
pe deplin, precum am fost cunoscut i eu.  

1 Ioan 3, 2. 1 Cor. 8, 2. Filip. 3, 12. 2 Tim. 2, 19.  
13. i acum r mân acestea trei : credin a, 

dejdea i dragostea. Iar mai mare dintre 
acestea este dragostea.  

Num. 12, 8.  
CAP. 14 
Darul limbilor i darul profe iei. Cum 

 fie întrebuin at darul limbilor. 
Femeia trebuie s  tac  în biseric . 
1. C uta i dragostea. Râvni i îns  cele 
duhovnice ti, dar mai ales ca s  
prooroci i.  

Num. 11, 29. 1 Tes. 5, 20.  
2. Pentru c  cel ce vorbe te într-o limb  
str in  nu vorbe te oamenilor, ci lui 
Dumnezeu ; i nimeni nu-l în elege, 
fiindc  el, în duh, gr ie te taine.  
3. Cel ce prooroce te vorbe te oamenilor, 
spre zidire, îndemn i mângâiere.  
4. Cel ce gr ie te într-o limb  str in  pe 
sine singur se zide te, iar cel ce 
prooroce te zide te Biserica.  
5. Voiesc ca voi to i s  gr i în limbi ; 
dar mai cu seam  s  prooroci i. Cel ce 
prooroce te e mai mare decât cel ce 
gr ie te în limbi, afar  numai dac  

lm ce te, ca Biserica s  ia înt rire.  
6. Iar acum, fra ilor, dac  a  veni la voi, 
gr ind în limbi, de ce folos v-a  fi, dac  
nu v-a  vorbi - sau în descoperire, sau în 
cuno tin , sau în proorocie, sau în 
înv tur  ?  
7. C  precum cele neînsufle ite, care dau 
sunet, fie fluier, fie chitar , de nu vor da 
sunete deosebite, cum se va cunoa te ce 
este din fluier, sau ce este din chitar  ?  
8. i dac  trâmbi a va da sunet nel murit, 
cine se va preg ti de r zboi ?  
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9. A a i voi : Dac  prin limb  nu ve i da 
cuvânt lesne de în eles, cum se va 
cunoa te ce a i gr it ? Ve i fi ni te 
oameni care vorbesc în vânt.  
10.  Sunt  a a  de  multe  feluri  de  limbi  în  
lume, dar nici una din ele nu este f  
în elesul ei.  
11.  Deci  dac  nu  voi  ti  în elesul  
cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care 
vorbe te, i cel care vorbe te barbar 
pentru mine.  
12. A a i voi, de vreme ce sunte i 
râvnitori dup  cele duhovnice ti, c uta i 

 prisosi i în ele, spre zidirea Bisericii.  
13. De aceea, cel ce gr ie te într-o limb  
str in  s  se roage ca s i t lm ceasc .  
14. C ci, dac  m  rog într-o limb  
str in , duhul meu se roag , dar mintea 
mea este neroditoare.  
15. Atunci ce voi face ? M  voi ruga cu 
duhul, dar m  voi ruga i cu mintea ; voi 
cânta cu duhul, dar voi cânta i cu 
mintea.  

Col. 3, 16.  
16. Fiindc  dac  vei binecuvânta cu 
duhul, cum va r spunde omul simplu 
«Amin» la mul umirea ta, de vreme ce el 
nu tie ce zici ?  
17. C ci tu, într-adev r, mul ume ti bine, 
dar cel lalt nu se zide te.  
18. Mul umesc Dumnezeului meu, c  
vorbesc în limbi mai mult decât voi to i ;  
19. Dar în Biseric  vreau s  gr iesc cinci 
cuvinte cu mintea mea, ca s  înv i pe 
al ii, decât zeci de mii de cuvinte într-o 
limb  str in .  
20. Fra ilor, nu fi i copii la minte. Fi i 
copii când e vorba de r utate. La minte 
îns , fi i des vâr i.  

Mat. 18, 4. Marc. 10, 14. Rom. 16, 19. Ef. 4, 13. Evr. 5, 
13.  

21. În Lege este scris : «Voi gr i acestui 
popor în alte limbi i prin buzele altora, i 
nici a a nu vor asculta de Mine, zice 
Domnul».  

Is. 28, 11.  
22. A a c  vorbirea în limbi este semn nu 
pentru cei credincio i ci pentru cei 
necredincio i ; iar proorocia nu pentru cei 
necredincio i, ci pentru cei ce cred.  
23. Deci, dac  s-ar aduna Biserica toat  
laolalt i to i ar vorbi în limbi i ar intra 
ne tiutori sau necredincio i, nu vor zice, 
oare, c  sunte i nebuni ?  
24. Iar dac  to i ar prooroci i ar intra 
vreun necredincios sau vreun ne tiutor, el 
este dovedit de to i, el este judecat de to i 
;  
25. Cele ascunse ale inimii lui se 
învedereaz , i astfel, c zând cu fa a la 

mânt, se va închina lui Dumnezeu, 
rturisind c  Dumnezeu este într-adev r 

printre voi.  
Is. 45, 14-15.  

26.  Ce  este  deci,  fra ilor  ?  Când  v  
aduna i împreun , fiecare din voi are 
psalm, are înv tur , are descoperire, are 
limb , are t lm cire : toate spre zidire s  
se fac .  

1 Cor. 12, 8.  
27. Dac  gr ie te cineva într-o limb  
str in , s  fie câte doi, sau cel mult trei i 
pe rând s  gr iasc i unul s  

lm ceasc .  
28. Iar dac  nu e t lm citor, s  tac  în 
biseric i s i gr iasc  numai lui i lui 
Dumnezeu.  
29. Iar proorocii s  vorbeasc  doi sau 
trei, iar ceilal i s  judece.  
30. Iar dac  se va descoperi ceva altuia 
care ade, s  tac  cei dintâi.  
31. C ci pute i s  prooroci i to i câte 
unul,  ca  to i  s  înve e  i  to i  s  se  
mângâie.  
32. i duhurile proorocilor se supun 
proorocilor.  
33. Pentru c  Dumnezeu nu este al 
neorânduielii, ci al p cii.  

1 Cor. 7, 15; 12, 25. 1 Tes. 5, 23.  
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34. Ca în toate Bisericile sfin ilor, 
femeile voastre s  tac  în biseric , c ci 
lor nu le este îng duit s  vorbeasc , ci s  
se supun , precum zice i Legea.  

Fac. 3, 16. Col. 3, 18. 1 Tim. 2, 11-12.  
35. Iar dac  voiesc s  înve e ceva, s  
întrebe acas  pe b rba ii lor, c ci este 
ru inos ca femeile s  vorbeasc  în 
biseric .  
36. Oare de la voi a ie it cuvântul lui 
Dumnezeu sau a ajuns numai la voi ?  
37. Dac  i se pare cuiva c  este prooroc 
sau om duhovnicesc, s  cunoasc  c  cele 
ce v  scriu sunt porunci ale Domnului.  
38. Iar dac  cineva nu vrea s tie, s  nu 
tie.  

39. A a c , fra ii mei, râvni i a prooroci i 
nu opri i s  se gr iasc  în limbi.  
40. Dar toate s  se fac  cu cuviin i 
dup  rânduial .  
CAP. 15 
Învierea Domnului i învierea noastr . 
1. V  aduc aminte, fra ilor, Evanghelia pe 
care v-am binevestit-o, pe care a i i 
primit-o, întru care i sta i,  

1 Cor. 11, 2. Gal. 1, 11.  
2.  Prin  care  i  sunte i  mântui i  ;  cu  ce  
cuvânt v-am binevestit-o - dac  o ine i 
cu t rie, afar  numai dac  n-a i crezut în 
zadar -  

Rom. 1, 16.  
3. C ci v-am dat, întâi de toate, ceea ce i 
eu am primit, c  Hristos a murit pentru 

catele noastre dup  Scripturi ;  
Ps. 21, 6. Is. 53, 5, 8. Dan. 9, 24. Zah. 13, 7. 1 Cor. 2, 2.  

4.  i  c  a  fost  îngropat  i  c  a  înviat  a  
treia zi, dup  Scripturi ;  

Ps. 15, 10. Is. 55, 11. Os. 6, 2-3. Iona 2, 1. 2 Tim. 2, 8.  
5. i c  S-a ar tat lui Chefa, apoi celor 
doisprezece ;  
Mat. 28, 7, 17. Marc. 16, 14. Luc. 24, 34; 34, 36. Ioan 20, 

19; 21, 1.  
6. În urm  S-a ar tat deodat  la peste 
cinci sute de fra i, dintre care cei mai 
mul i tr iesc pân  ast zi, iar unii au i 
adormit ;  

7. Dup  aceea S-a ar tat lui Iacov, apoi 
tuturor apostolilor ;  
8. Iar la urma tuturor, ca unui n scut 
înainte de vreme, mi S-a ar tat i mie.  

Fapt. 9, 3. 1 Cor. 9, 1.  
9.  C ci  eu  sunt  cel  mai  mic  dintre  
apostoli, care nu sunt vrednic s  m  
numesc apostol, pentru c  am prigonit 
Biserica lui Dumnezeu.  

Pild. 30, 2. Fapt. 8, 3; 26, 10. Ef. 3, 8. 1 Tim. 1, 13.  
10. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt 
ceea ce sunt ; i harul Lui care este în 
mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit 
mai mult decât ei to i. Dar nu eu, ci harul 
lui Dumnezeu care este cu mine.  

Fac. 41, 16. Mat. 10, 20. Marc. 16, 20. 1 Cor. 3, 5. Ef. 3, 
7. Col. 1, 29. 1 Tim. 1, 14.  

11. Deci ori eu, ori aceia, a a 
propov duim i voi a a a i crezut.  
12. Iar dac  se propov duie te c  Hristos 
a înviat din mor i, cum zic unii dintre voi 

 nu este înviere a mor ilor ?  
Fapt. 17, 18. 2 Tim. 2, 18.  

13. Dac  nu este înviere a mor ilor, nici 
Hristos n-a înviat.  

Ioan 11, 25. Rom. 7, 11.  
14. i dac  Hristos n-a înviat, zadarnic  
este atunci propov duirea noastr , 
zadarnic  este i credin a voastr .  
15. Ne afl m înc i martori mincino i ai 
lui Dumnezeu, pentru c  am m rturisit 
împotriva lui Dumnezeu c  a înviat pe 
Hristos, pe Care nu L-a înviat, dac  deci 
mor ii nu înviaz .  
16. C ci dac  mor ii nu înviaz , nici 
Hristos n-a înviat.  
17. Iar dac  Hristos n-a înviat, zadarnic  
este credin a voastr , sunte i înc  în 

catele voastre ;  
Fapt. 13, 38. Rom. 4, 25.  

18.  i  atunci  i  cei  ce  au  adormit  în  
Hristos au pierit.  
19. Iar dac  n jduim în Hristos numai 
în via a aceasta, suntem mai de plâns 
decât to i oamenii.  



pag. 1422/1780 

20. Dar acum Hristos a înviat din mor i, 
fiind încep tur  (a învierii) celor 
adormi i.  

Lev 23, 10. Fapt. 26, 23. Col. 1, 18. Apoc. 1, 5.  
21. C  de vreme ce printr-un om a venit 
moartea, tot printr-un om i învierea 
mor ilor.  

Fac. 2, 17; 5, 19. Ioan 6, 39. Rom. 5, 12, 14.  
22. C ci, precum în Adam to i mor, a a i 
în Hristos to i vor învia.  

Dan. 8, 19.  
23. Dar fiecare în rândul cetei sale : 
Hristos încep tur , apoi cei ai lui Hristos, 
la venirea Lui,  

1 Tes. 4, 15-16.  
24. Dup  aceea, sfâr itul, când Domnul 
va preda împ ia lui Dumnezeu i 
Tat lui, când va desfiin a orice domnie i 
orice st pânire i orice putere.  

Dan. 7, 14, 26. Mat. 28, 18. 1 Tim. 6, 15.  
25. C ci El trebuie s  împ easc  pân  
ce va pune pe to i vr jma ii S i sub 
picioarele Sale.  

Ps. 109, 1. Fapt. 2, 34. Evr. 1, 13; 10, 13.  
26. Vr jma ul cel din urm , care va fi 
nimicit, este moartea.  

Apoc. 20, 14.  
27. «C ci toate le-a supus sub picioarele 
Lui». Dar când zice : «C  toate I-au fost 
supuse Lui» - învederat este c  afar  de 
Cel care I-a supus Lui toate.  

Ps. 8, 6. Ioan 13, 3. Ef. 1, 22. Evr. 2, 8.  
28. Iar când toate vor fi supuse Lui, 
atunci i Fiul însu i Se va supune Celui 
ce I-a supus Lui toate, ca Dumnezeu s  
fie toate în to i.  

Sir. 43, 32. 1 Cor. 11, 3.  
29. Fiindc  ce vor face cei care se 
boteaz  pentru mor i ? Dac  mor ii nu 
înviaz  nicidecum, pentru ce se mai 
boteaz  pentru ei ?  
30. De ce mai suntem i noi în primejdie 
în tot ceasul ?  

2 Cor. 11, 26.  
31. Mor în fiecare zi ! V-o spun, fra ilor, 
pe  lauda  pe  care  o  am  pentru  voi,  în  
Hristos Iisus, Domnul nostru.  

Rom. 8, 36.  
32. Dac  m-am luptat, ca om, cu fiarele 
în Efes, care îmi este folosul ? Dac  
mor ii nu înviaz , s  bem i s  mânc m, 

ci mâine vom muri !  
Is. 22, 13; 56, 12. În el. 2, 1, 6-7. Luc. 12, 19.  

33. Nu v  l sa i în ela i. Tov iile rele 
stric  obiceiurile bune.  

În el. 4, 12.  
34. Trezi i-v  cum se cuvine i nu 

tui i. C ci unii nu au cuno tin  de 
Dumnezeu ; o spun spre ru inea voastr .  

Rom. 13, 11.  
35. Dar va zice cineva : Cum înviaz  
mor ii ? i cu ce trup au s  vin  ?  
36. Nebun ce e ti ! Tu ce semeni nu d  
via , dac  nu va fi murit.  

Ioan 12, 24.  
37. i ceea ce semeni nu este trupul ce va 

 fie, ci gr unte gol, poate de grâu, sau 
de altceva din celelalte ;  
38. Iar Dumnezeu îi d  un trup, precum a 
voit, i fiec rei semin e un trup al s u.  
39. Nu toate trupurile sunt acela i trup, ci 
unul  este  trupul  oamenilor  i  altul  este  
trupul dobitoacelor i altul este trupul 

rilor i altul este trupul pe tilor.  
40. Sunt i trupuri cere ti i trupuri 

mânte ti  ;  dar  alta  este  slava  celor  
cere ti i alta a celor p mânte ti.  
41. Alta este str lucirea soarelui i alta 
str lucirea lunii i alta str lucirea stelelor. 

ci stea de stea se deosebe te în 
str lucire.  
42.  A a  este  i  învierea  mor ilor  :  Se  
seam  (trupul) întru stric ciune, 
înviaz  întru nestric ciune ;  

Dan. 12, 3. Marc. 12, 25. Filip. 3, 21.  
43. Se seam  întru necinste, înviaz  
întru slav , se seam  întru sl biciune, 
înviaz  întru putere ;  

Mat. 22, 30.  
44. Se seam  trup firesc, înviaz  trup 
duhovnicesc. Dac  este trup firesc, este i 
trup duhovnicesc.  
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45.  Precum  i  este  scris  :  «F cutu-s-a  
omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu ; iar 
Adam cel de pe urm  cu duh d tor de 
via » ;  

Fac. 2, 7. Rom. 5, 18; 8, 2.  
46. Dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci 
cel firesc, apoi cel duhovnicesc.  
47. Omul cel dintâi este din p mânt, 

mântesc ; omul cel de-al doilea este din 
cer.  

Fac. 5, 3. Rom. 8, 29. 2 Cor. 3, 18.  
48. Cum este cel p mântesc, a a sunt i 
cei p mânte ti ; i cum este cel ceresc, 

a sunt i cei cere ti.  
49. i dup  cum am purtat chipul celui 

mântesc, s  purt m i chipul celui 
ceresc.  
50. Aceasta îns  zic, fra ilor : Carnea i 
sângele nu pot s  mo teneasc  împ ia 
lui Dumnezeu, nici stric ciunea nu 
mo tene te nestric ciunea.  

Ioan 1, 13; 3, 3.  
51. Iat , tain  v  spun vou  : Nu to i vom 
muri, dar to i ne vom schimba,  

1 Tes. 4, 17.  
52. Deodat , într-o clipeal  de ochi la 
trâmbi a cea de apoi. C ci trâmbi a va 
suna i mor ii vor învia nestric cio i, iar 
noi ne vom schimba.  

Mat. 24, 31. Ioan 5, 28. 1 Tes. 4, 16.  
53. C ci trebuie ca acest trup stric cios s  
se îmbrace în nestric ciune i acest (trup) 
muritor s  se îmbrace în nemurire.  

În el. 9, 15.  
54. Iar când acest (trup) stric cios se va 
îmbr ca în nestric ciune i acest (trup) 
muritor se va îmbr ca în nemurire, atunci 
va fi cuvântul care este scris : «Moartea a 
fost înghi it  de biruin .  

Is. 25, 8. Os. 13, 14. Rom. 6, 9. Evr. 2, 14.  
55. Unde î i este, moarte, biruin a ta ? 
Unde î i este, moarte, boldul t u ?».  

Os. 13, 14.  
56. i boldul mor ii este p catul, iar 
puterea p catului este legea.  

Sir. 21, 3. Rom. 4, 15.  

57. Dar s  d m mul umire lui Dumnezeu, 
Care ne-a dat biruin a prin Domnul 
nostru Iisus Hristos !  

Ioan 16, 33. 1 Ioan 5, 4-5. Rom. 8, 37.  
58. Drept aceea, fra ii mei iubi i, fi i tari, 
neclinti i, sporind totdeauna în lucrul 
Domnului, tiind c  osteneala voastr  nu 
este zadarnic  în Domnul.  

2 Paral. 15, 7. Col. 1, 23.  
CAP. 16 
Strângerea de ajutoare pentru fra i. 
Timotei, Apollo, casa lui tefanas i 
închin ciuni. 
1. Cât despre strângerea de ajutoare 
pentru sfin i, precum am rânduit pentru 
Bisericile Galatiei, a a s  face i i voi.  

Rom. 12, 13; 15, 26. Gal. 2, 10.  
2. În ziua întâi a s pt mânii (Duminic ), 
fiecare dintre voi s i pun  deoparte, 
strângând cât poate, ca s  nu se fac  
strângerea abia atunci când voi veni.  
3. Iar când voi veni, pe cei pe care îi ve i 
socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori 

 duc  darul vostru la Ierusalim.  
2 Cor. 8, 10-11.  

4. i de se va cuveni s  merg i eu, vor 
merge împreun  cu mine.  
5. Ci voi veni la voi, când voi trece prin 
Macedonia, c ci prin Macedonia trec.  
6. La voi m  voi opri, poate, sau voi i 
ierna, ca s  m  petrece i în c toria ce 
voi face.  
7. C ci nu vreau s  v  v d acum numai în 
treac t, ci n jduiesc s  r mân la voi 
cât va vreme, dac  va îng dui Domnul.  

Iac. 4, 15. 1 Cor. 4, 19.  
8.  Voi  r mâne  îns  în  Efes,  pân  la  
praznicul Cincizecimii.  
9. C ci mi s-a deschis u  mare spre 
lucru mult, dar sunt mul i potrivnici.  

Apoc. 3, 8.  
10. Iar de va veni Timotei, vede i s  fie 

 team  la voi, c ci lucreaz  ca i mine 
lucrul Domnului.  
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11. Nimeni deci s  nu-l dispre uiasc  ; ci 
-l petrece i cu pace, ca s  vin  la mine ; 
 îl a tept cu fra ii.  

12. Cât despre fratele Apollo, l-am rugat 
mult s  vin  la voi cu fra ii ; totu i nu i-a 
fost voia s  vin  acum. Ci va veni când 
va g si prilej.  

Fapt. 18, 25.  
13. Priveghea i, sta i tari în credin , 
îmb rb ta i-v , înt ri i-v .  

Mat. 24, 42; 25, 13. 1 Petr. 5, 8. Apoc. 3, 11-20.  
14. Toate ale voastre cu dragoste s  se 
fac .  
15. V  îndemn îns , fra ilor, - ti i casa 
lui tefanas, c  este pârga Ahaei i c  
spre  slujirea  sfin ilor  s-au  rânduit  pe  ei  
în i -  

1 Cor. 1, 16.  
16. Ca i voi s  v  supune i unora ca 
ace tia i oricui lucreaz i se ostene te 
împreun  cu ei.  

17. M  bucur de venirea lui tefanas, a 
lui Fortunat i a lui Ahaic, pentru c  
ace tia au împlinit lipsa voastr .  
18. i au lini tit duhul meu i al vostru. 
Cunoa te i bine deci pe unii ca ace tia.  
19. V  îmbr eaz  Bisericile Asiei. V  
îmbr eaz  mult, în Domnul, Acvila i 
Priscila, împreun  cu Biserica din casa 
lor.  

2 Tim. 4, 19.  
20. V  îmbr eaz  fra ii to i. 
Îmbr i-v  unii pe al ii cu s rutare 
sfânt .  

1 Petr. 5, 14. Rom. 16, 16. 2 Cor. 13, 12.  
21. Salutarea cu mâna mea, Pavel.  
22. Cel ce nu iube te pe Domnul s  fie 
anatema ! Maran atha ! (Domnul vine).  
23. Harul Domnului Iisus Hristos cu voi.  
24. Dragostea mea cu voi to i, în Hristos 
Iisus ! Amin.
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A DOUA EPISTOL  C TRE CORINTENI A 
SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Mângâierile apostolului în mijlocul 
suferin elor. Ap rarea lui împotriva 
învinuirii de nestatornicie. 
1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin 
voin a lui Dumnezeu, i Timotei, fratele : 
Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, 
împreun  cu to i sfin ii care sunt în toat  
Ahaia :  

Ef. 1, 1.  
2. Har vou i pace de la Dumnezeu Tat l 
nostru i de la Domnul Iisus Hristos.  

1 Cor. 1, 3.  
3. Binecuvântat este Dumnezeu i Tat l 
Domnului nostru Iisus Hristos, P rintele 
îndur rilor i Dumnezeul a toat  
mângâierea,  

Ie . 34, 6. 1 Petr. 1, 3. Ef. 1, 3.  
4. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul 
nostru, ca s  putem s  mângâiem i noi 
pe cei care se afl  în tot necazul, prin 
mângâierea cu care noi în ine suntem 
mângâia i de Dumnezeu.  

Ps. 33, 19. 2 Cor. 7, 6.  
5. C  precum prisosesc p timirile lui 
Hristos întru noi, a a prisose te prin 
Hristos i mângâierea noastr .  

Col. 1, 24.  
6. Deci fie c  suntem strâmtora i, este 
pentru a voastr  mângâiere i mântuire, 
fie  c  suntem  mângâia i,  este  pentru  a  
voastr  mângâiere, care v  d  putere s  
îndura i cu r bdare acelea i suferin e pe 
care le suferim i noi.  
7. i n dejdea noastr  este tare pentru 
voi, tiind c  precum sunte i p rta i 
suferin elor, a a i mângâierii.  
8. C ci nu voim, fra ilor, ca voi s  nu ti i 
de necazul nostru, care ni s-a f cut în 
Asia, c  peste m sur , peste puteri, am 

fost îngreuia i, încât nu mai n jduiam 
 mai sc m cu via .  

9.  Ci  noi,  în  noi  în ine,  ne-am socotit  ca  
osândi i la moarte, ca s  nu ne punem 
încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce 
înviaz  pe cei mor i,  
10. Care ne-a izb vit pe noi dintr-o 
moarte ca aceasta i ne izb ve te i în 
Care n jduim c  înc  ne va mai izb vi,  
11. Ajutându-ne i voi cu rug ciunea 
pentru noi, a a încât darul acesta f cut 
nou , prin rug ciunea multora, s  ne fie 
prilej de mul umire adus  de c tre mul i, 
pentru noi.  

Rom. 15, 30. 2 Cor. 4, 15.  
12. C ci lauda noastr  aceasta este : 

rturia con tiin ei noastre c  am umblat 
în lume, i mai ales la voi, în sfin enie i 
în cur ie dumnezeiasc , nu în 
în elepciune trupeasc , ci în harul lui 
Dumnezeu.  

Fapt. 23, 1. 2 Cor. 2, 17; 3, 1; 4, 2; 7, 14.  
13. C ci nu v  scriem vou  altele decât 
cele ce citi i i în elege i. i am n dejde 

 pân  în sfâr it ve i în elege ;  
14. Dup  cum ne-a i i în eles în parte, - 

 noi suntem lauda voastr , precum i 
voi lauda noastr , în ziua Domnului 
nostru Iisus.  

Filip. 1, 26; 2, 16; 4, 1. 1 Tes. 2, 19.  
15. Cu aceast  încredin are voiam s  vin 
întâi la voi, ca s  ave i bucurie a doua 
oar ,  

1 Cor. 4, 19.  
16. i s  trec pe la voi în Macedonia i 
din Macedonia iar i s  vin la voi i s  
fiu petrecut de voi în Iudeea.  
17. Deci, aceasta voind, m-am purtat, 
oare, cu u urin  ? Sau cele ce hot sc, 
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le hot sc trupe te ca la mine da, da s  
fie i nu, nu ?  

Rut 3, 18. Mat. 5, 37. 1 Tes. 2, 3.  
18. Credincios este Dumnezeu, c  n-a 
fost cuvântul nostru c tre voi da i nu.  
19. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel 
propov duit vou  - prin noi, prin mine, 
prin Silvan i prin Timotei - nu a fost da 
i nu, ci da a fost în El.  

20. C ci toate f duin ele lui 
Dumnezeu, în El, sunt da ; i prin El, 
amin, spre slava lui Dumnezeu prin noi.  

Num. 23, 19.  
21. Iar Cel ce ne înt re te pe noi 
împreun  cu voi, în Hristos, i ne-a uns 
pe noi este Dumnezeu,  

1 Ioan 2, 20.  
22. Care ne-a i pecetluit pe noi i a dat 
arvuna Duhului, în inimile noastre.  

Rom. 5, 5; 8, 15. 2 Cor. 5, 5. Apoc. 2, 17.  
23. i eu chem pe Dumnezeu m rturie 
asupra sufletului meu, c  din cru are 
pentru voi n-am venit înc  la Corint.  
24. Nu c  doar avem st pânire peste 
credin a voastr , dar suntem împreun -
lucr tori ai bucuriei voastre ; c ci sta i 
tari în credin .  
CAP. 2 
Dragostea lui Pavel c tre corinteni. Îi 
îndeamn  s  ierte pe cel ce a gre it i s-
a poc it. C toriile i izbânzile lui 
Pavel. 
1. i am judecat în mine aceasta, s  nu 
vin iar i la voi cu întristare.  
2. C ci dac  eu v  întristez, cine este cel 
care s  m  înveseleasc , dac  nu cel 
întristat de mine ?  
3. i v-am scris vou  aceasta, ca nu 
cumva la venirea mea s  am întristare de 
la aceia care trebuie s  m  bucure, fiind 
încredin at despre voi to i c  bucuria mea 
este i a voastr  a tuturor.  

2 Cor. 1, 14.  
4. C ci din mult  sup rare i cu inima 
strâns  de durere, v-am scris cu multe 

lacrimi, nu ca s  v  întrista i, ci ca s  
cunoa te i dragostea pe care o am cu 
prisosin  c tre voi.  

1 Cor. 5, 1.  
5.  i  dac  m-a  întristat  cineva,  nu  pe  
mine m-a întristat, ci în parte - ca s  nu 
spun mai mult - pe voi to i.  
6.  Destul  este  pentru  un  astfel  de  om  
pedeapsa aceasta dat  de c tre cei mai 
mul i.  

1 Cor. 5, 3-5.  
7. A a încât voi, dimpotriv , mai bine s -
l ierta i i s -l mângâia i, ca s  nu fie 
cople it de prea mult  întristare unul ca 
acesta.  

Sir. 8, 6.  
8. De aceea v  îndemn s  înt ri i în el 
dragostea.  
9. C ci pentru aceasta v-am i scris, ca s  
cunosc încercarea voastr , dac  sunte i 
ascult tori în toate.  
10.  Iar  cui  îi  ierta i  ceva,  îi  iert  i  eu  ;  
pentru c i eu, dac  am iertat ceva, am 
iertat pentru voi, în fa a lui Hristos,  
11. Ca s  nu ne l m covâr i de satana, 

ci gândurile lui nu ne sunt necunoscute.  
Luc. 22, 31. 1 Petr. 5, 8.  

12. i venind eu la Troa, pentru 
Evanghelia lui Hristos, i u a fiindu-mi 
deschis  în Domnul,  
13. N-am avut odihn  în duhul meu, 
fiindc  n-am g sit pe Tit, fratele meu, ci 
desp indu-m  de ei, am plecat în 
Macedonia.  
14. Mul umire fie adus  deci lui 
Dumnezeu, Celui ce ne face pururea 
biruitori în Hristos i descoper  prin noi, 
în tot locul, mireasma cuno tin ei Sale !  

Cânt. 1, 2.  
15. Pentru c  suntem lui Dumnezeu bun  
mireasm  a lui Hristos între cei ce se 
mântuiesc i între cei ce pier ;  

1 Cor. 1, 18. 2 Cor. 4, 3.  
16. Unora, adic , mireasm  a mor ii spre 
moarte, iar altora mireasm  a vie ii spre 
via . i pentru acestea, cine e destoinic ?  
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Luc. 2, 34. 2 Cor. 3, 5.  
17. C ci nu suntem ca cei mul i, care 
stric  cuvântul lui Dumnezeu, ci gr im ca 
din cur ia inimii, ca de la Dumnezeu 
înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.  

Deut. 13, 13. Iov 36, 4. Ps. 90, 20. Iez. 13, 2-3. 1 Cor. 7, 
25. 2 Cor. 1, 12; 4, 2; 11, 15. Filip. 1, 15. 1 Tim. 6, 5. Tit 

1, 11.  
CAP. 3 
Pavel vorbe te corintenilor despre sine. 
Litera i duhul. V lul lui Moise se 
ridic  prin Hristos. 
1. Au doar  începem iar i s  spunem 
cine suntem ? Sau nu cumva avem nevoie 
- cum au unii - de scrisori de laud  c tre 
voi sau de la voi ?  

2 Cor. 1, 12.  
2. Scrisoarea noastr  sunte i voi, scris  în 
inimile noastre, cunoscut i citit  de to i 
oamenii,  

1 Cor. 9, 2.  
3. Ar tându-v  c  sunte i scrisoare a lui 
Hristos,  slujit  de  noi,  scris  nu  cu  
cerneal , ci cu Duhul Dumnezeului celui 
viu, nu pe table de piatr , ci pe tablele de 
carne ale inimii.  

Deut. 4, 13. Is. 29, 11-12. Iez. 11, 19. Evr. 8, 10.  
4. i o astfel de încredere avem în Hristos 
fa  de Dumnezeu ;  
5. Nu c  de la noi în ine suntem 
destoinici s  cuget m ceva ca de la noi 
în ine, ci destoinicia noastr  este de la 
Dumnezeu,  

În el. 7, 16. Ioan 15, 5. 1 Cor. 15, 10. 2 Cor. 2, 16; 4, 7. 
Filip. 2, 13.  

6. Cel ce ne-a învrednicit s  fim slujitori 
ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai 
duhului ; pentru c  litera ucide, iar duhul 
face viu.  

Ier. 31, 33. Ioan 6, 63.  
7. Iar dac  slujirea cea spre moarte, 

pat  în litere, pe piatr , s-a f cut întru 
slav , încât fiii lui Israel nu puteau s i 

inteasc  ochii la fa a lui Moise, din 
pricina slavei celei trec toare a fe ei lui,  

Ie . 34, 29-30. Rom. 8, 2.  

8.  Cum  s  nu  fie  mai  mult  întru  slav  
slujirea Duhului ?  
9. C ci de a avut parte de slav  slujirea 
care aduce osânda, cu mult mai mult 
prisose te în slav  slujirea drept ii.  

Ioan 1, 14. Filip. 3, 17.  
10. i nici m car nu este sl vit ceea ce 
era sl vit în aceast  privin , fa  de slava 
cea covâr itoare.  
11. C ci dac  ce este trec tor s-a s vâr it 
prin slav , cu atât mai mult ce e 
netrec tor va fi în slav .  
12. Având deci o astfel de n dejde, noi 
lucr m cu mult  îndr zneal ,  
13. i nu ca Moise, care î i punea un v l 
pe fa a sa, ca fiii lui Israel s  nu priveasc  
sfâr itul a ceea ce era trec tor.  

Rom. 10, 4.  
14. Dar min ile lor s-au învârto at, c ci 
pân  în ziua de azi, la citirea Vechiului 
Testament, r mâne acela i v l, 
neridicându-se, c ci el se desfiin eaz  
prin Hristos ;  

Is. 6, 10; 63, 17. Ioan 9, 39. 1 Cor. 2, 8.  
15. Ci pân  ast zi, când se cite te Moise, 
st  un v l pe inima lor ;  
16. Iar când se vor întoarce c tre 
Domnul, v lul se va ridica.  

Ie . 34, 33-34.  
17. Domnul este Duh, i unde este Duhul 
Domnului, acolo este libertate.  

Ioan 4, 24.  
18. Iar noi to i, privind ca în oglind , cu 
fa a descoperit , slava Domnului, ne 
prefacem în acela i chip din slav  în 
slav , ca de la Duhul Domnului.  

Rom. 8, 29. 1 Cor. 15, 49. 2 Cor. 4, 6.  
CAP. 4 
Sfin ii cunosc slava lui Dumnezeu i 

dejdea în ea îi înt re te a birui toate 
suferin ele. 
1. De aceea, având aceast  slujire, dup  
cum am fost milui i, nu ne pierdem 

dejdea,  
2. Ci ne-am lep dat de cele ascunse ale 
ru inii, neumblând în vicle ug, nici 
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stricând cuvântul lui Dumnezeu, ci 
cându-ne cunoscu i prin ar tarea 

adev rului fa  de orice con tiin  
omeneasc  înaintea lui Dumnezeu.  

Ps. 93, 20. Fapt. 23, 9. 2 Cor. 2, 17.  
3. Iar dac  Evanghelia noastr  este înc  
acoperit , este pentru cei pierdu i,  

Luc. 10, 21. 1 Cor. 1, 18.  
4. În care Dumnezeul veacului acestuia a 
orbit min ile necredincio ilor, ca s  nu le 
lumineze lumina Evangheliei slavei lui 
Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu.  

Ioan 14, 9. Filip. 2, 6. Col. 1, 15. Evr. 1, 3.  
5. C ci nu ne propov duim pe noi în ine, 
ci pe Hristos Iisus, Domnul, iar noi în ine 
suntem slugile voastre, pentru Iisus.  

1 Cor. 2, 2; 3, 5.  
6. Fiindc  Dumnezeu, Care a zis : 
«Str luceasc , din întuneric, lumina» - El 
a str lucit în inimile noastre, ca s  
str luceasc  cuno tin a slavei lui 
Dumnezeu, pe fa a lui Hristos.  

Fac. 1, 3. 1 Petr. 2, 9. Rom. 13, 12. 2 Cor. 3, 18.  
7. i avem comoara aceasta în vase de 
lut, ca s  se învedereze c  puterea 
covâr itoare este a lui Dumnezeu i nu de 
la noi,  

1 Cor. 2, 5. 2 Cor. 3, 5.  
8. În toate p timind necaz, dar nefiind 
strivi i ; lipsi i fiind, dar nu dezn jdui i 
;  

Ps. 128, 1-2. 2 Cor. 12, 9-10.  
9. Prigoni i fiind, dar nu p si i ; 
doborâ i, dar nu nimici i ;  

Ps. 36, 24.  
10. Purtând totdeauna în trup omorârea 
lui Iisus, pentru ca i via a lui Iisus s  se 
arate în trupul nostru.  

1 Petr. 4, 13. Gal. 6, 17.  
11. C ci pururea noi cei vii suntem da i 
spre moarte pentru Iisus, ca i via a lui 
Iisus s  se arate în trupul nostru cel 
muritor.  

Rom. 8, 17. 1 Cor. 4, 9.  
12. Astfel c  în noi lucreaz  moartea, iar 
în voi via a.  

13. Dar având acela i duh al credin ei, - 
dup  cum este scris : «Crezut-am, pentru 
aceea  am  i  gr it»,  -  i  noi  credem  :  
pentru aceea i gr im,  

Ps. 115, 1.  
14. tiind c  Cel ce a înviat pe Domnul 
Iisus ne va învia i pe noi cu Iisus i ne 
va înf a împreun  cu voi.  

1 Cor. 6, 14. 1 Tes. 1, 10.  
15. C ci toate sunt pentru voi, pentru ca, 
înmul indu-se harul s  prisoseasc  prin 
mai mul i mul umirea, spre slava lui 
Dumnezeu.  
16. De aceea nu ne pierdem curajul i, 
chiar dac  omul nostru cel din afar  se 
trece, cel din untru îns  se înnoie te din 
zi în zi.  

1 Petr. 3, 4. Ef. 3, 16.  
17. C ci necazul nostru de acum, u or i 
trec tor, ne aduce nou , mai presus de 
orice m sur , slav  ve nic  covâr itoare,  

Is. 27, 7. În el. 3, 5. 1 Petr. 1, 6; 5, 10. Rom. 8, 18.  
18. Neprivind noi la cele ce se v d, ci la 
cele ce nu se v d, fiindc  cele ce se v d 
sunt trec toare, iar cele ce nu se v d sunt 
ve nice.  

Eccl. 1, 2. Evr. 11, 1.  
CAP. 5 
Trebuie s  ne îmbr m cu haina cea 
nou , cereasc , peste cea p mânteasc . 
Dorin a dup  via a ve nic . Isp irea i 
împ carea noastr . 
1. C ci tim c , dac  acest cort, locuin a 
noastr  p mânteasc , se va strica, avem 
zidire de la Dumnezeu, cas  nef cut  de 
mân , ve nic , în ceruri.  

Iov 4, 19. Evr. 9, 11.  
2. C ci de aceea i suspin m, în acest 
trup, dorind s  ne îmbr m cu locuin a 
noastr  cea din cer,  

Rom. 8, 23.  
3. Dac  totu i vom fi g si i îmbr ca i, iar 
nu goi.  

Is. 61, 10. Mat. 22, 11. Apoc. 16, 15.  
4. C  noi, cei ce suntem în cortul acesta, 
suspin m îngreuia i, de vreme ce dorim 
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 nu ne scoatem haina noastr , ci s  ne 
îmbr m cu cealalt  pe deasupra, ca 
ceea ce este muritor s  fie înghi it de 
via .  

În el. 9, 15. 1 Cor. 15, 54.  
5. Iar Cel ce ne-a f cut spre aceasta este 
Dumnezeu, Care ne-a dat nou  arvuna 
Duhului.  

2 Cor. 1, 22. Ef. 1, 14.  
6. Îndr znind deci totdeauna i tiind c , 
petrecând în trup, suntem departe de 
Domnul,  

Ps. 38, 16-17.  
7. C ci umbl m prin credin , nu prin 
vedere,  

Ioan 20, 29. 1 Petr. 1, 8. Rom. 8, 25. 1 Cor. 13, 9.  
8. Avem încredere i voim mai bine s  
plec m din trup i s  petrecem la 
Domnul.  

Filip. 1, 23.  
9. De aceea ne i str duim ca, fie c  
petrecem în trup, fie c  plec m din el, s  
fim binepl cu i Lui.  
10. Pentru c  noi to i trebuie s  ne 
înf m înaintea scaunului de judecat  
al lui Hristos, ca s  ia fiecare dup  cele ce 
a f cut prin trup, ori bine, ori r u.  
Iov 34, 11. Eccl. 12, 14. Mat. 16, 27; 25, 32. Rom. 14, 10. 

Ef. 6, 8.  
11. Cunoscând deci frica de Domnul, 

ut m s  înduplec m pe oameni, dar lui 
Dumnezeu Îi suntem binecunoscu i i 

jduiesc c  suntem binecunoscu i i în 
cugetele voastre.  
12. C ci nu v  spunem iar i cine 
suntem, ci v  d m prilej de laud  pentru 
noi, ca s  ave i ce s  spune i acelora care 
se laud  cu fa a i nu cu inima.  
13. C ci, dac  ne-am ie it din fire, este 
pentru Dumnezeu, iar dac  suntem cu 
mintea întreag , este pentru voi.  

2 Cor. 11, 11.  
14. C ci dragostea lui Hristos ne 
st pâne te pe noi care socotim aceasta, c  
dac  unul a murit pentru to i, au murit 
deci to i.  

15. i a murit pentru to i, ca cei ce viaz  
 nu mai loru i, ci Aceluia care, pentru 

ei, a murit i a înviat.  
1 Petr. 4, 2. Rom. 14, 7, 9. Gal. 2, 19-20.  

16. De aceea, noi nu mai tim de acum pe 
nimeni dup  trup ; chiar dac  am 
cunoscut pe Hristos dup  trup, acum nu-
L mai cunoa tem.  
17. Deci, dac  este cineva în Hristos, este 

ptur  nou  ; cele vechi au trecut, iat  
toate s-au f cut noi.  

Ps. 50, 11. Is. 43, 18-19. Ier. 31, 22. Ioan 3, 3. Rom. 6, 4. 
Ef. 2, 15. Apoc. 21, 5.  

18. i toate sunt de la Dumnezeu, Care 
ne-a împ cat cu Sine prin Hristos i Care 
ne-a dat nou  slujirea împ rii.  

Rom. 5, 10-11. Ef. 2, 16. Col. 1, 20.  
19. Pentru c  Dumnezeu era în Hristos, 
împ când lumea cu Sine însu i, 
nesocotindu-le gre elile lor i punând în 
noi cuvântul împ rii.  

Lev 1, 4. Ps. 31, 2. Ag. 1, 13. 1 Ioan 4, 9. Rom. 3, 25; 11, 
15.  

20. În numele lui Hristos, a adar, ne 
înf m ca mijlocitori, ca i cum Însu i 
Dumnezeu v-ar îndemna prin noi. V  
rug m, în numele lui Hristos, împ ca i-v  
cu Dumnezeu !  

Zah. 12, 8. Mal. 2, 6.  
21. C ci pe El, Care n-a cunoscut p catul, 
L-a f cut pentru noi p cat, ca s  
dobândim, întru El, dreptatea lui 
Dumnezeu.  
Lev 4, 3; 9, 15. Num. 19, 2. Is. 45, 25; 53, 9. Ioan 8, 46. 1 

Petr. 2, 22. 1 Ioan 3, 5.  
CAP. 6 
Sfin ii lui Dumnezeu. 
1. Fiind, dar, împreun -lucr tori cu 
Hristos, v  îndemn m s  nu primi i în 
zadar harul lui Dumnezeu.  
2.  C ci  zice  :  «La  vreme  potrivit  te-am  
ascultat i în ziua mântuirii te-am ajutat» 
; iat  acum vreme potrivit , iat  acum 
ziua mântuirii,  

Is. 49, 8. Luc. 4, 19. Evr. 3, 7.  
3. Nedând nici o sminteal  întru nimic, ca 

 nu fie slujirea noastr  def imat ,  
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1 Reg. 2, 17. Neem. 5, 9.  
4. Ci în toate înf ându-ne pe noi în ine 
ca slujitori ai lui Dumnezeu, în mult  

bdare, în necazuri, în nevoi, în 
strâmtor ri,  

1 Cor. 4, 1, 11. 2 Cor. 12, 10.  
5. În b i, în temni , în tulbur ri, în 
osteneli, în privegheri, în posturi ;  
6. În cur ie, în cuno tin , în îndelung -

bdare, în bun tate, în Duhul Sfânt, în 
dragoste nef arnic  ;  

Iac. 3, 17.  
7. În cuvântul adev rului, în puterea lui 
Dumnezeu, prin armele drept ii, cele de-
a dreapta i cele de-a stânga,  

1 Cor. 2, 5. 2 Cor. 10, 4.  
8. Prin slav i necinste, prin def imare i 
laud  ; ca ni te am gitori, de i iubitori de 
adev r,  

Eccl. 8, 14.  
9. Ca ni te necunoscu i, de i bine 
cunoscu i, ca fiind pe pragul mor ii, de i 
iat  c  tr im, ca ni te pedepsi i, dar nu 
uci i ;  
10. Ca ni te întrista i, dar pururea 
bucurându-ne ; ca ni te s raci, dar pe 
mul i  îmbog ind  ;  ca  unii  care  n-au  
nimic, dar toate le st pânesc.  

Pild. 13, 7. Filip. 4, 12.  
11. O, corintenilor, gura noastr  s-a 
deschis c tre voi, inima noastr  s-a l rgit.  
12. În inima noastr  nu sunte i la 
strâmtorare ; dar strâmtorare este pentru 
noi, în inimile voastre.  
13. Pl ti i-mi i voi aceea i plat , v  
vorbesc  ca  unor  copii  ai  mei  -  l rgi i  i  
voi inimile voastre !  
14. Nu v  înjuga i la jug str in cu cei 
necredincio i, c ci ce înso ire are 
dreptatea cu f delegea ? Sau ce 
împ rt ire are lumina cu întunericul ?  

1 Ioan 3, 6. Ef. 5, 11.  
15.  i  ce  învoire  este  între  Hristos  i  
Veliar sau ce parte are un credincios cu 
un necredincios ?  

Deut. 15, 3. 3 Reg. 18, 21. Sir. 13, 20. 1 Cor. 10, 21.  

16. Sau ce în elegere este între templul 
lui Dumnezeu i idoli ? C ci noi suntem 
templu al Dumnezeului celui viu, precum 
Dumnezeu  a  zis  c  :  «Voi  locui  în  ei  i  
voi umbla i voi fi Dumnezeul lor i ei 
vor fi poporul Meu».  

Ie . 12, 43; 30, 45. Lev 26, 12. Iez. 37, 27. Ioan 2, 19. 1 
Cor. 3, 16; 6, 19. Evr. 8, 10.  

17.  De  aceea  :  «Ie i  din  mijlocul  lor  i  
 osebi i, zice Domnul, i de ce este 

necurat s  nu v  atinge i i Eu v  voi 
primi pe voi.  

Lev 5, 1. Is. 52, 11. Ier. 50, 8. Apoc. 18, 47.  
18. i voi fi vou  tat , i ve i fi Mie fii i 
fiice», zice Domnul Atot iitorul.  

Ier. 31, 9.  
CAP. 7 
Pavel laud  ascultarea corintenilor i 
se bucur  de dragostea lor. 
1. Având deci aceste f duin e, iubi ilor, 

 ne cur im pe noi de toat  întinarea 
trupului i a duhului, des vâr ind 
sfin enia în frica lui Dumnezeu.  

1 Ioan 3, 3. Evr. 10, 22.  
2. Face i-ne loc în inimile voastre ! N-am 
nedrept it pe nimeni ; n-am v mat pe 
nimeni, n-am în elat pe nimeni.  

2 Cor. 12, 17.  
3. Nu o spun spre osândirea voastr , c ci 
v-am spus înainte c  sunte i în inimile 
noastre, ca împreun  s  murim i 
împreun  s  tr im.  
4. Mult  îmi este încrederea în voi ! 
Mult  îmi este lauda pentru voi ! 
Umplutu-m-am de mângâiere ! Cu tot 
necazul nostru, sunt covâr it de bucurie !  
5. C ci, dup  ce am sosit în Macedonia, 
trupul nostru n-a avut nici o odihn , 
nec ji i fiind în tot felul : din afar  lupte, 
din untru temeri.  
6. Dar Dumnezeu, Cel ce mângâie pe cei 
smeri i, ne-a mângâiat pe noi cu venirea 
lui Tit.  

2 Cor. 1, 4.  
7.  i  nu  numai  cu  venirea  lui,  ci  i  cu  
mângâierea cu care el a fost mângâiat la 
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voi, vestindu-ne nou  dorin a voastr , 
plânsul vostru, râvna voastr  pentru 
mine, ca eu mai mult s  m  bucur.  
8. C , chiar dac  v-am întristat prin 
scrisoare, nu-mi pare r u, de i îmi p rea 

u ; c ci v d c  scrisoarea aceea, fie i 
numai pentru un timp, v-a întristat.  
9. Acum m  bucur, nu pentru c  v-a i 
întristat, ci pentru c  v-a i întristat spre 
poc in . C ci v-a i întristat dup  
Dumnezeu,  ca  s  nu  fi i  întru  nimic  

gubi i de c tre noi.  
10. C ci întristarea cea dup  Dumnezeu 
aduce poc in  spre mântuire, f  p rere 
de r u ; iar întristarea lumii aduce moarte.  

Ps. 37, 18; 118, 71. Eccl. 7, 3. Sir. 30, 24. 1 Petr. 2, 19.  
11. C  iat , îns i aceasta, c  v-a i 
întristat dup  Dumnezeu, cât  sârguin  
v-a  adus,  ba  înc i  dezvinov ire  i  
mâhnire i team i dorin i râvn i 
isp ire ! Întru totul a i dovedit c  voi 
în iv  sunte i cura i în acest lucru.  
12. Deci, de i v-am scris, aceasta n-a fost 
din cauza celui ce a nedrept it, nici din 
cauza celui ce a fost nedrept it, ci ca s  
ne învedereze la voi sârguin a voastr  
pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.  
13. De aceea, ne-am mângâiat ; dar pe 
lâng  mângâierea noastr , ne-am bucurat 
peste m sur  mai ales de bucuria lui Tit, 

ci duhul lui s-a lini tit din partea 
voastr  a tuturor.  
14. C ci dac  m-am l udat înaintea lui cu 
ceva pentru voi, n-am fost dat de ru ine ; 
ci precum toate vi le-am gr it întru 
adev r, a a i lauda noastr  pentru Tit s-a 

cut adev r.  
2 Cor. 1, 12.  

15. i inima lui este i mai mult la voi, 
aducându- i aminte de ascultarea voastr  
a tuturor, cum l-a i primit cu fric i cu 
cutremur.  
16. M  bucur c  în toate pot s  m  încred 
în voi.  

CAP. 8 
Pavel laud  pe cre tinii din Macedonia 
pentru strângerea de ajutoare i 
îndeamn i pe corinteni s  fac i ei 
asemenea. 
1. i v  fac cunoscut, fra ilor, harul lui 
Dumnezeu cel d ruit în Bisericile 
Macedoniei ;  
2. C  în multa lor încercare de necaz, 
prisosul bucuriei lor i s cia lor cea 
adânc  au sporit în bog ia d rniciei lor,  

Marc. 12, 43-44. Rom. 12, 8. 2 Cor. 9, 7.  
3. C ci m rturisesc c  de voia lor au dat, 
dup  putere i peste putere,  

1 Ezd. 2, 69.  
4. Cu mult  rug minte cerând har de a 
lua i ei parte la ajutorarea sfin ilor.  

Rom. 15, 16.  
5. i au f cut nu dup  cum au n jduit, 
ci s-au dat pe ei în i întâi Domnului i 
apoi nou , prin voia lui Dumnezeu,  
6. Încât am rugat pe Tit ca, precum a 
început dinainte, a a s i des vâr easc , 
la voi, i darul acesta.  
7. Ci precum întru toate prisosi i : în 
credin , în cuvânt, în cuno tin , în orice 
sârguin , în iubirea voastr  c tre noi, a a 
i în acest dar s  prisosi i.  

8. Nu cu porunc  o spun, ci încercând i 
cur ia dragostei voastre, prin sârguin a 
altora.  
9. C ci cunoa te i harul Domnului nostru 
Iisus Hristos, c  El, bogat fiind, pentru 
voi a s cit, ca voi cu s cia Lui s  v  
îmbog i.  

Ps. 35, 8. Mat. 8, 20. Luc. 2, 7. Ioan 1, 16. Filip. 2, 7.  
10. i sfat v  dau în aceasta : c  aceasta 

 este de folos vou , care înc  de anul 
trecut a i început nu numai s  face i, ci s  
i voi i.  

11. Duce i dar acum pân  la cap t fapta, 
ca precum a i fost gata s  voi i, tot a a s  
i îndeplini i din ce ave i.  
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12. C ci dac  este bun voin , bine 
primit este darul, dup  cât are cineva, nu 
dup  cât nu are.  

Pild. 3, 28. Luc. 21, 2-4.  
13. Nu doar ca s  fie altora u urare, iar 
vou  necaz, ci ca s  fie potrivire :  
14. Prisosin a voastr  s  împlineasc  
lipsa acelora, pentru ca i prisosin a lor s  
împlineasc  lipsa voastr , spre a fi 
potrivire,  

Sir. 29, 2. Luc. 3, 11.  
15. Precum este scris : «Celui cu mult nu 
i-a prisosit, i celui cu pu in nu i-a lipsit».  

Ie . 16, 18.  
16. Mul umire fie adus  lui Dumnezeu, 
Care a dat aceea i râvn  pentru voi în 
inima lui Tit.  
17. C ci, pe de o parte, a primit îndemnul 
nostru, iar, pe de alt  parte, f cându-se i 
mai sârguitor, de bun  voie a plecat c tre 
voi.  
18. i am trimis împreun  cu el i pe 
fratele a c rui laud , întru Evanghelie, 
este în toate Bisericile ;  
19. Dar nu numai atât, ci este i ales de 

tre Biserici ca împreun -c tor cu noi 
la  darul  acesta,  slujit  de  noi,  spre  slava  
Domnului însu i i spre osârdia noastr .  
20. Prin aceasta ne ferim ca s  nu ne 
def imeze cineva, în aceast  îmbel ugat  
strângere de daruri, de care ne îngrijim 
noi.  
21. Pentru c  ne îngrijim de cele bune nu 
numai înaintea Domnului, ci i înaintea 
oamenilor.  

Rut 3, 14. Pild. 3, 4. Rom. 12, 17. Filip. 4, 8.  
22. i l-am trimis împreun  cu ei i pe 
fratele nostru, pe care l-am încercat în 
multe, de multe ori, ca fiind sârguitor, iar 
acum este i mai sârguitor, prin multa 
încredere în voi.  
23. Astfel, dac  e vorba de Tit, el este 
înso itorul meu i împreun -lucr tor la 
voi ; dac  e vorba despre fra ii no tri, ei 

sunt apostoli ai Bisericilor, slav  a lui 
Hristos.  
24. Ar ta i deci c tre ei, în fa a 
Bisericilor, dovada dragostei voastre, ca 
i a laudei noastre pentru voi.  

CAP. 9 
Strângerea de ajutoare trebuie f cut  
în grab . R splata binefacerilor. 
1. Despre strângerea de ajutoare pentru 
sfin i îmi este de prisos s  v  scriu.  

Gal. 2, 10.  
2. C tiu bun voin a voastr , cu care, 
pentru voi, m  laud c tre macedoneni ; c  
Ahaia s-a preg tit din anul trecut, i râvna 
voastr  a însufle it pe cei mai mul i.  
3. Am trimis dar pe fra i, ca lauda noastr  
pentru voi, în privin a aceasta, s  nu fie 
zadarnic , ci s  fi i gata, precum ziceam,  
4. Ca nu cumva, când macedonenii vor 
veni împreun  cu mine i v  vor g si 
nepreg ti i, s  fim ru ina i noi, ca s  nu 
zicem voi, în aceast  laud  încrez toare.  
5. Am socotit deci c  este nevoie s  
îndemn pe fra i s  vin  întâi la voi i s  
preg teasc  darul vostru cel dinainte 

duit, ca el s  fie gata, a a ca un dar, 
nu ca o fapt  de zgârcenie.  
6. Aceasta îns  zic : Cel ce seam  cu 
zgârcenie, cu zgârcenie va i secera, iar 
cel ce seam  cu d rnicie, cu d rnicie va 
i secera.  

Deut. 14, 29. Pild. 11, 24.  
7. Fiecare s  dea cum socote te cu inima 
sa, nu cu p rere de r u, sau de sil , c ci 
Dumnezeu iube te pe cel care d  cu voie 
bun .  

Deut. 15, 17. Pild. 22, 9. Sir. 35, 8. 2 Cor. 8, 2.  
8. i Dumnezeu poate s  înmul easc  tot 
harul la voi, ca, având totdeauna toat  
îndestularea în toate, s  prisosi i spre tot 
lucrul bun,  

1 Tim. 6, 6.  
9. Precum este scris : «Împ it-a, dat-a 

racilor ; dreptatea Lui r mâne în veac».  
Ps. 111, 9. Pild. 28, 27.  
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10. Iar Cel ce d  s mân  sem torului 
i pâine spre mâncare, v  va da i va 

înmul i s mân a voastr i va face s  
creasc  roadele drept ii voastre,  

Is. 55, 10.  
11. Ca întru toate s  v  îmbog i, spre 
toat  d rnicia care aduce prin noi 
mul umire lui Dumnezeu.  
12. Pentru c  slujirea acestui dar nu 
numai c  împline te lipsurile sfin ilor, ci 
prisose te prin multe mul umiri în fa a lui 
Dumnezeu ;  
13. Sl vind ei pe Dumnezeu, prin 
adeverirea acestei ajutor ri, pentru 
supunerea m rturisirii voastre 
Evangheliei lui Hristos i pentru d rnicia 
împ rt irii c tre ei i c tre to i,  
14. Se roag  pentru voi, i v  iubesc 
pentru harul lui Dumnezeu cel ce 
prisose te la voi.  
15. Iar lui Dumnezeu mul umire pentru 
darul S u cel negr it.  
CAP. 10 
Pavel este acela i - i fiind de fa i 
lipsind. Ferirea de cei mincino i. 
1. Însumi eu, Pavel, v  îndemn prin 
blânde ea i îng duin a lui Hristos - eu 
care de fa  sunt smerit între voi, dar, în 
lips , îndr znesc fa  de voi -  
2. V  rog, dar, s  nu m  sili i, când voi fi 
de fa , s  îndr znesc cu încrederea cu 
care gândesc c  voi îndr zni împotriva 
unora care ne socotesc c  umbl m dup  
trup.  

2 Cor. 2, 17.  
3. Pentru c , de i umbl m în trup, nu ne 
lupt m trupe te.  

1 Tim. 1, 18.  
4. C ci armele luptei noastre nu sunt 
trupe ti, ci puternice înaintea lui 
Dumnezeu, spre d râmarea înt riturilor. 
Noi surp m iscodirile min ii,  

Ps. 149, 6. Cânt. 6, 4. Ier. 1, 10. 2 Cor. 6, 7. Ef. 6, 13. 2 
Tim. 2, 1. Evr. 4, 12.  

5. i toat  trufia care se ridic  împotriva 
cunoa terii lui Dumnezeu i tot gândul îl 
robim, spre ascultarea lui Hristos,  

Num. 24, 19. 1 Cor. 1, 19, 27; 3, 19.  
6. i gata suntem s  pedepsim toat  
neascultarea, atunci când supunerea 
voastr  va fi deplin .  
7. Judeca i lucrurile a a cum se arat  : 
dac  cineva are încredere în sine c  este 
al lui Hristos, s  gândeasc  iar i de la 
sine aceasta, c  precum este el al lui 
Hristos, tot a a suntem i noi.  

Ioan 7, 24.  
8. i chiar de m  voi l uda, ceva mai 
mult, cu puterea noastr , pe care ne-a dat-
o Domnul spre zidirea, iar nu spre 

râmarea voastr , nu m  voi ru ina,  
2 Cor. 13, 10.  

9. Ca s  nu par c  v-a  înfrico a prin 
scrisori.  
10. C  scrisorile lui, zic ei, sunt grele i 
tari, dar înf area trupului este slab i 
cuvântul lui este dispre uit.  

2 Cor. 11, 6.  
11. Cel ce vorbe te astfel s i dea seama 

 a a cum suntem cu cuvântul prin 
scrisori, când nu suntem de fa , tot a a 
suntem i cu fapta, când suntem de fa .  
12. C ci nu îndr znim s  ne num m sau 

 ne  asem m  cu  unii  care  se  laud  
singuri ; dar aceia, m surându-se i 
asem nându-se pe ei cu ei în i, nu au 
pricepere.  
13. Iar noi nu ne vom l uda f  m sur , 
ci dup  m sura dreptarului cu care ne-a 

surat nou  Dumnezeu, ca s  ajungem 
i pân  la voi.  

2 Cor. 12, 5. Ef. 4, 7.  
14. C ci nu ne întindem peste m sur , ca 
i  cum  n-am  fi  ajuns  la  voi,  c ci  am  i  

ajuns cu Evanghelia lui Hristos pân  la 
voi.  
15.  Nu  ne  l ud m  peste  m sur  cu  
ostenelile altora, ci avem n dejde c , tot 
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crescând credin a voastr , ne vom m ri în 
voi cu prisosin , dup  m sura noastr ,  

Rom. 15, 20.  
16. Ca s  propov duim Evanghelia i în 
inuturile de dincolo de voi, dar f  s  ne 
ud m cu m sur  str in , în cele de-a 

gata.  
17. Iar cel ce se laud , în Domnul s  se 
laude.  

Ier. 9, 24. 1 Cor. 1, 31.  
18. Pentru c  nu cel ce se laud  singur 
este dovedit bun, ci acela pe care Domnul 
îl laud .  

Pild. 27, 2. 1 Cor. 4, 5.  
CAP. 11 
Împotriva apostolilor mincino i. Pavel 
arat  virtu ile i ostenelile sale. 
1. O, de mi-a i îng dui pu in  neîn elep ie 
! Dar îmi i îng dui i,  
2.  C ci  v  râvnesc  pe  voi  cu  râvna  lui  
Dumnezeu, pentru c  v-am logodit unui 
singur b rbat, ca s  v  înf ez lui 
Hristos fecioar  neprih nit .  

Cânt. 6, 8-9. Is. 62, 5. Os. 2, 21. Ef. 5, 27. Col. 1, 28. 
Apoc. 21, 2.  

3.  Dar  m  tem  ca  nu  cumva,  precum  
arpele a am git pe Eva în viclenia lui, 

tot a a s  se abat i gândurile voastre de 
la cur ia i nevinov ia cea în Hristos.  

Fac. 3, 4, 13. 3 Reg. 13, 18. Ioan 8, 44. 2 Petr. 3, 17. 1 
Tim. 6, 3.  

4. C ci dac  cel ce vine v  
propov duie te un alt Iisus, pe care nu l-
am propov duit noi, sau lua i un alt duh, 
pe care nu l-a i luat, sau alt  evanghelie 
pe care nu a i primit-o, - voi l-a i îng dui 
foarte bine.  
5. Dar eu socotesc c  nu sunt cu nimic 
mai prejos decât cei mai de frunte dintre 
apostoli.  

1 Cor. 15, 10.  
6. i chiar dac  sunt neiscusit în cuvânt, 
nu îns  în cuno tin , ci v-am dovedit-o 
în totul fa  de voi to i.  

1 Cor. 2, 1. 2 Cor. 10, 10.  

7. Sau am f cut p cat c  v-am 
propov duit în dar Evanghelia lui 
Dumnezeu, smerindu-m  pe mine însumi, 
pentru ca voi s  v  în i ?  
8. Alte Biserici am pr dat, luând plat  ca 

 v  slujesc pe voi.  
Fapt. 20, 32-33. 1 Cor. 9, 12. 1 Tes. 3, 8.  

9. i de fa  fiind la voi i în lipsuri 
aflându-m , n-am f cut sup rare nim nui. 

ci în cele ce mi-au lipsit, m-au 
îndestulat fra ii veni i din Macedonia. i 
în toate m-am p zit i m  voi p zi, s  nu 

 fiu povar .  
10.  Este  în  mine  adev rul  lui  Hristos,  c  
lauda aceasta nu-mi va fi îngr dit  în 
inuturile Ahaei.  

Rom. 9, 1.  
11. Pentru ce ? Pentru c  nu v  iubesc ? 
Dumnezeu tie !  
12. Dar ceea ce fac, voi face i în viitor, 
ca s  tai pricina celor ce poftesc pricin , 
pentru a se afla ca i noi în ceea ce se 
laud .  
13. Pentru c  unii ca ace tia sunt apostoli 
mincino i, lucr tori vicleni, care iau chip 
de apostoli ai lui Hristos.  

Fapt. 15, 21. Filip. 3, 2. Apoc. 2, 2.  
14. Nu este de mirare, deoarece însu i 
satana se preface în înger al luminii.  

Col. 2, 18.  
15. Nu este deci lucru mare dac i 
slujitorii lui iau chip de slujitori ai 
drept ii, al c ror sfâr it va fi dup  faptele 
lor.  

Mat. 7, 15.  
16. Iar i zic : S  nu m  socoteasc  
cineva  c  sunt  f  minte,  iar  de  nu  
primi i-m  m car ca pe un f -de-minte, 
ca s  m  laud i eu pu in.  
17. Ceea ce gr iesc, nu dup  Domnul 
gr iesc, ci ca în neîn elep ie, în aceast  
stare de laud .  
18. Deoarece mul i se laud  dup  trup, 

 voi l uda i eu.  
Filip. 3, 4.  
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19. Pentru c  voi, în elep i fiind, îng dui i 
bucuros pe cei neîn elep i.  
20. C ci de v  robe te cineva, de v  

nânc  cineva, de v  ia ce e al vostru, 
de v  prive te cineva cu mândrie, de v  
love te cineva peste obraz, - r bda i.  
21. Spre necinste o spun, c  noi ne-am 
ar tat slabi. Dar în orice ar cuteza cineva 
- întru neîn elep ie zic, - cutez i eu !  
22.  Sunt  ei  evrei  ?  Sunt  i  eu.  Sunt  ei  
israeli i  ?  Israelit  sunt  i  eu.  Sunt  ei  

mân a lui Avraam ? Sunt i eu.  
Fapt. 22, 3. Rom. 11, 1. Filip. 3, 5.  

23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos ? 
Nebune te spun : eu nu mai mult ca ei ! 
În osteneli mai mult, în închisori mai 
mult, în b i peste m sur , la moarte 
adeseori.  

Fapt. 27, 2-3.  
24. De la iudei, de cinci ori am luat 
patruzeci de lovituri de bici f  una.  

Deut. 25, 3.  
25. De trei ori am fost b tut cu vergi ; o 
dat  am fost b tut cu pietre ; de trei ori s-
a sf râmat corabia cu mine ; o noapte i o 
zi am petrecut în largul m rii.  

Fapt. 14, 19; 16, 22; 27, 41.  
26. În c torii adeseori, în primejdii de 
râuri, în primejdii de la tâlhari, în 
primejdii de la neamul meu, în primejdii 
de la p gâni ; în primejdii în cet i, în 
primejdii în pustie, în primejdii pe mare, 
în primejdii între fra ii cei mincino i ;  

1 Cor. 15, 30.  
27. În osteneal i în trud , în privegheri 
adeseori, în foame i în sete, în posturi de 
multe ori, în frig i în lips  de haine.  

1 Cor. 4, 11.  
28. Pe lâng  cele din afar , ceea ce m  
împresoar  în toate zilele este grija de 
toate Bisericile.  
29. Cine este slab i eu s  nu fiu slab ? 
Cine se sminte te i eu s  nu ard ?  

1 Cor. 9, 22.  
30. Dac  trebuie s  m  laud, m  voi l uda 
cu cele ale sl biciunii mele !  

2 Cor. 12, 9.  
31. Dumnezeu i Tat l Domnului nostru 
Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, 
tie c  nu mint !  

Rom. 9, 1. Gal. 1, 20.  
32. În Damasc, dreg torul regelui Areta 

zea cetatea Damascului, ca s  m  
prind ,  

Iosua 2, 15. Fapt. 9, 24-25.  
33. i printr-o fereastr  am fost l sat în 
jos, peste zid, într-un co , i am sc pat 
din mâinile lui.  

Iosua 2, 15. Fapt. 9, 24-25.  
CAP. 12 
Vedeniile cere ti ale lui Pavel. Boldul 

rnii. Pavel va veni în curând la 
Corint. 
1. Dac  trebuie s  m  laud, nu-mi este de 
folos, dar voi veni totu i la vedenii i la 
descoperiri de la Domnul.  

Gal. 1, 12; 2, 2.  
2. Cunosc un om în Hristos, care acum 
paisprezece ani - fie în trup, nu tiu ; fie 
în afar  de trup, nu tiu, Dumnezeu tie - 
a fost r pit unul ca acesta pân  la al 
treilea cer.  
3. i-l tiu pe un astfel de om - fie în trup, 
fie în afar  de trup, nu tiu, Dumnezeu 
tie -  

4. C  a fost r pit în rai i a auzit cuvinte 
de nespus, pe care nu se cuvine omului s  
le gr iasc .  
5. Pentru unul ca acesta m  voi l uda ; iar 
pentru mine însumi nu m  voi l uda 
decât numai în sl biciunile mele.  

2 Cor. 10, 13.  
6. C ci chiar dac  a  vrea s  m  laud, nu 
voi fi f  minte, c ci voi spune adev rul 
; dar m  feresc de aceasta, ca s  nu m  
socoteasc  nimeni mai presus decât ceea 
ce vede sau aude de la mine.  
7.  i  pentru  ca  s  nu  m  trufesc  cu  

re ia descoperirilor, datu-mi-s-a mie 
un ghimpe în trup, un înger al satanei, s  

 bat  peste obraz, ca s  nu m  trufesc.  
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8. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe 
Domnul ca s -l îndep rteze de la mine ;  
9. i mi-a zis : Î i este de ajuns harul 
Meu, c ci puterea Mea se des vâr te în 
sl biciune. Deci, foarte bucuros, m  voi 

uda mai ales întru sl biciunile mele, ca 
 locuiasc  în mine puterea lui Hristos.  

Is. 41, 29. Rom. 5, 3. 2 Cor. 4, 8; 11, 30. Filip. 4, 13.  
10. De aceea m  bucur în sl biciuni, în 
def im ri, în nevoi, în prigoniri, în 
strâmtor ri pentru Hristos, c ci, când sunt 
slab, atunci sunt tare.  

Marc. 16, 17. Rom. 8, 35. 2 Cor. 6, 4.  
11. M-am f cut ca unul f  minte, 

udându-m . Voi m-a i silit ! C ci se 
cuvenea s  vorbi i voi de bine despre 
mine, pentru c  nu sunt cu nimic mai 
prejos decât cei mai de frunte dintre 
apostoli, de i nu sunt nimic.  
12. Dovezile mele de apostol s-au ar tat 
la voi în toat  r bdarea, prin semne, prin 
minuni i prin puteri.  
13. C ci cu ce sunte i voi mai prejos 
decât celelalte Biserici, decât numai c  eu 
nu  v-am  fost  povar  ?  D rui i-mi  mie  
aceast  nedreptate.  

1 Cor. 1, 5.  
14. Iat , a treia oar  sunt gata s  vin la 
voi i nu v  voi fi povar , c ci nu caut ale 
voastre, ci pe voi. Pentru c  nu copiii sunt 
datori s  agoniseasc  pentru p rin i, ci 

rin ii pentru copii.  
Fapt. 20, 33. Filip. 4, 17.  

15. Deci eu foarte bucuros voi cheltui i 
 voi cheltui pentru sufletele voastre, 

de i, iubindu-v  mai mult, eu sunt iubit 
mai pu in.  

Col. 1, 24. 1 Tes. 2, 8. 2 Tim. 2, 10.  
16. Dar fie ! Eu nu v-am împov rat. Ci, 
fiind iste , v-am prins cu în el ciune.  
17. Am tras eu folos de la voi, prin 
vreunul din aceia pe care i-am trimis ?  

2 Cor. 7, 2.  
18.  L-am  rugat  pe  Tit  i  am  trimis,  
împreun  cu el, pe fratele. V-a asuprit Tit 

cu ceva ? N-am umblat noi în acela i duh 
? N-am c lcat noi pe acelea i urme ?  
19. De mult vi se pare c  ne ap m fa  
de voi. Dar noi gr im în Hristos, înaintea 
lui Dumnezeu. i toate acestea, iubi ii 
mei, pentru zidirea voastr .  

1 Cor. 10, 33.  
20. C ci m  tem ca nu cumva venind, s  
nu v  g sesc pe voi a a precum voiesc, 
iar eu s  fiu g sit de voi a a precum nu 
voi i ; m  tem adic  de certuri, de pizm , 
de mânii, de înt rât ri, de clevetiri, de 
murmure, de îngâmf ri, de tulbur ri ;  

În el. 1, 11.  
21. M  tem ca nu cumva, venind iar i, 

 m  umileasc  Dumnezeul meu la voi 
i s  plâng pe mul i care au p tuit 

înainte i nu s-au poc it de necur ia i de 
desfrânarea i de necump tarea pe care 
le-au f cut.  
CAP. 13 
Apropiata venire în Corint. Îndemnuri 
la via a de bun  orânduial . 
1. A treia oar  vin la voi. În gura a doi 
sau trei martori va sta tot cuvântul.  

Deut. 17, 6; 19, 15. Mat. 18, 16. Ioan 8, 16. Evr. 10, 28.  
2. Am spus dinainte i spun iar i 
dinainte, ca atunci când am fost de fa  a 
doua oar , i acum, nefiind de fa , scriu 
celor ce au p tuit înainte i tuturor 
celorlal i c , de voi veni iar i, nu voi 
cru a,  

2 Cor. 10, 2.  
3. De vreme ce voi c uta i dovad  c  
Hristos gr ie te întru mine, Care nu este 
slab fa  de voi, ci puternic în voi.  
4. C ci, de i a fost r stignit din 
sl biciune, din puterea lui Dumnezeu este 
îns  viu. i noi suntem slabi întru El, dar 
vom fi împreun  cu El, din puterea lui 
Dumnezeu fa  de voi.  

Rom. 6, 4.  
5. Cerceta i-v  pe voi în iv  dac  sunte i 
în credin  ; încerca i-v  pe voi în iv . 
Sau nu v  cunoa te i voi singuri bine c  
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Hristos Iisus este întru voi ? Afar  numai 
dac  nu sunte i netrebnici.  

Plâng. 3, 39-40.  
6. N jduiesc îns  c  ve i cunoa te c  
noi nu suntem netrebnici.  

1 Cor. 11, 28. Ef. 3, 17.  
7. i ne rug m lui Dumnezeu ca s  nu 

vâr i voi nici un r u, nu ca s  ne 
ar m noi încerca i, ci pentru ca voi s  
face i  binele,  iar  noi  s  fim  ca  ni te  
netrebnici.  
8. C ci împotriva adev rului n-avem nici 
o putere ; avem pentru adev r.  

Sir. 4, 30.  
9. C ci ne bucur m când noi suntem 
slabi, iar voi sunte i tari. Aceasta i cerem 
în rug ciunea noastr  : des vâr irea 
voastr .  

10. Pentru aceea v  scriu acestea, nefiind 
de fa , ca atunci, când voi fi de fa , s  
nu cutez cu asprime, dup  puterea pe care 
mi-a dat-o Domnul spre zidire, iar nu 
spre d râmare.  

1 Cor. 4, 21. 2 Cor. 10, 8.  
11. Deci, fra ilor, bucura i-v  ! 
Des vâr i-v , mângâia i-v , fi i uni i în 
cuget, tr i în pace i Dumnezeul 
dragostei i al p cii va fi cu voi.  

Marc. 9, 50. 1 Petr. 3, 8. Rom. 15, 5. Filip. 2, 2.  
12. Îmbr i-v  unii pe al ii cu s rutare 
sfânt . Sfin ii to i v  îmbr eaz .  

1 Petr. 5, 14. Rom. 16, 16. 1 Cor. 16, 20.  
13. Harul Domnului nostru Iisus Hristos 
i dragostea lui Dumnezeu i împ rt irea 

Sfântului Duh s  fie cu voi cu to i !  
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EPISTOLA C TRE GALATENI A 
SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Nestatornicia galatenilor. Via a lui 
Pavel înainte i dup  drumul f cut la 
Damasc. 
1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici 
prin vreun om, ci prin Iisus Hristos i 
prin Dumnezeu-Tat l, Care L-a înviat pe 
El din mor i.  

Fapt. 9, 15; 20, 24.  
2. i to i fra ii care sunt împreun  cu 
mine - Bisericilor Galatiei :  
3. Har vou i pace de la Dumnezeu-
Tat l i de la Domnul nostru Iisus 
Hristos,  

1 Tes. 1, 1.  
4. Cel ce S-a dat pe Sine pentru p catele 
noastre, ca s  ne scoat  pe noi din acest 
veac r u de acum, dup  voia lui 
Dumnezeu i a Tat lui nostru,  

Mat. 20, 28. Luc. 1, 74. Tit 2, 14.  
5. C ruia fie slava în vecii vecilor. Amin 
!  
6. M  mir c  a a degrab  trece i de la cel 
ce v-a chemat pe voi, prin harul lui 
Hristos, la alt  Evanghelie,  
7. Care nu este alta, decât c  sunt unii 
care v  tulbur i voiesc s  schimbe 
Evanghelia lui Hristos.  

Fapt. 15, 24.  
8. Dar chiar dac  noi sau un înger din cer 
v-ar vesti alt  Evanghelie decât aceea pe 
care v-am vestit-o - s  fie anatema !  

3 Reg. 13, 18.  
9. Precum v-am spus mai înainte, i acum 

 spun iar i : Dac  v  propov duie te 
cineva altceva decât a i primit - s  fie 
anatema !  
10. C ci acum caut bun voin a oamenilor 
sau pe a lui Dumnezeu ? Sau caut s  plac 

oamenilor ? Dac  a  pl cea îns  
oamenilor, n-a  fi rob al lui Hristos.  

1 Tes. 2, 4.  
11.  Dar  v  fac  cunoscut,  fra ilor,  c  
Evanghelia cea binevestit  de mine nu 
este dup  om ;  

1 Cor. 15, 1.  
12. Pentru c  nici eu n-am primit-o de la 
om, nici n-am înv at-o, ci prin 
descoperirea lui Iisus Hristos.  

Fapt. 22, 14; 26, 16. 2 Cor. 12, 1.  
13. C ci a i auzit despre purtarea mea de 
alt dat  întru iudaism, c  prigoneam 
peste m sur  Biserica lui Dumnezeu i o 
pustiiam.  

Fapt. 8, 3; 9, 1, 14, 21; 26, 10. 1 Tim. 1, 13.  
14. i spoream în iudaism mai mult decât 
mul i dintre cei care erau de vârsta mea în 
neamul meu, fiind mult râvnitor al 
datinilor mele p rinte ti.  

Fapt. 22, 3.  
15. Dar când a binevoit Dumnezeu Care 
m-a ales din pântecele mamei mele i m-
a chemat prin harul S u,  

Ier. 1, 5. Luc. 1, 15. Fapt. 9, 15; 13, 2. Tit 1, 2.  
16. S  descopere pe Fiul S u întru mine, 
pentru ca s -L binevestesc la neamuri, 
îndat  nu am primit sfat de la trup i de la 
sânge,  

Fapt. 27, 21. Gal. 3, 2, 8.  
17. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la 
Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am 
dus  în  Arabia  i  m-am  întors  iar i  la  
Damasc.  
18. Apoi, dup  trei ani, m-am suit la 
Ierusalim,  ca  s -l  cunosc  pe  Chefa  i  am 

mas la el cincisprezece zile.  
Fapt. 9, 26.  

19. Iar pe altul din apostoli n-am v zut 
decât numai pe Iacov, fratele Domnului.  

Mat. 13, 55.  
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20. Dar cele ce v  scriu, iat  (spun) 
înaintea lui Dumnezeu, c  nu v  mint.  

2 Cor. 11, 31.  
21. Dup  aceea am venit în inuturile 
Siriei i ale Ciliciei.  

Fapt. 9, 30.  
22. i dup  fa  eram necunoscut 
Bisericilor lui Hristos celor din Iudeea.  
23. Ci numai auziser  c  cel ce ne 
prigonea pe noi, odinioar , acum 
bineveste te credin a pe care alt dat  o 
nimicea ;  

Fapt. 9, 21.  
24. i sl veau pe Dumnezeu în mine.  
CAP. 2 
Adunarea apostolilor în Ierusalim. 
Disputa lui Pavel cu Petru în Antiohia. 
Legea i credin a. 
1. Apoi, dup  paisprezece ani, m-am suit 
iar i la Ierusalim cu Barnaba, luând cu 
mine i pe Tit.  
2. M-am suit, potrivit unei descoperiri, i 
le-am ar tat Evanghelia pe care o 
propov duiesc la neamuri, îndeosebi 
celor mai de seam , ca nu cumva s  alerg 
sau s  fi alergat în zadar.  

2 Cor. 12, 1. Filip. 2, 16.  
3. Dar nici Tit, care era cu mine i care 
era elin, n-a fost silit s  se taie împrejur,  

Fapt. 16, 3.  
4. Din cauza fra ilor mincino i, care 
veniser , furi ându-se, s  iscodeasc  
libertatea noastr , pe care o avem în 
Hristos Iisus, ca s  ne robeasc ,  

Gal. 4, 3.  
5. C rora nici m car un ceas nu ne-am 
plecat cu supunere, pentru ca adev rul 
Evangheliei s  r mân  neclintit la voi.  
6. Iar de cei ce sunt mai de seam  - 
oricine  ar  fi  fost  ei  cândva,  nu  m  
prive te ; Dumnezeu nu caut  la fa a 
omului, - cei mai de seam  n-au ad ugat 
nimic la Evanghelia mea,  

Deut. 10, 17. 2 Paral. 19, 7. Iov 34, 29. În el. 6, 5, 7. Sir. 
35, 14-15. Fapt. 10, 34. Rom. 2, 11. Ef. 6, 9.  

7. Ci dimpotriv , v zând c  mie mi-a fost 
încredin at  Evanghelia pentru cei 
net ia i împrejur, dup  cum lui Petru, 
Evanghelia pentru cei t ia i împrejur,  

Fapt. 9, 15.  
8. C ci Cel ce a lucrat prin Petru în 
apostolia t ierii împrejur a lucrat i prin 
mine la neamuri ;  
9. i cunoscând harul ce mi-a fost dat 
mie, Iacov i Chefa i Ioan, cei socoti i a 
fi stâlpi, mi-au dat mie i lui Barnaba 
dreapta spre unire cu ei, pentru ca noi s  
binevestim la neamuri, iar ei la cei t ia i 
împrejur,  
10.  Numai  s  ne  aducem  aminte  de  

raci, ceea ce tocmai m-am i silit s  fac.  
Fapt. 24, 17. Rom. 15, 26. 1 Cor. 16, 1. 2 Cor. 9, 1.  

11. Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe 
fa  i-am stat împotriv , c ci era vrednic 
de înfruntare.  
12. C ci înainte de a veni unii de la 
Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri ; 
dar când au venit ei, se ferea i se osebea, 
temându-se de cei din t ierea împrejur.  

Luc. 15, 2.  
13. i, împreun  cu el, s-au f rnicit i 
ceilal i iudei, încât i Barnaba a fost atras 
în f rnicia lor.  
14. Dar când am v zut c  ei nu calc  
drept, dup  adev rul Evangheliei, am zis 
lui Chefa, înaintea tuturor : Dac  tu, care 

ti iudeu, tr ie ti ca p gânii i nu ca 
iudeii, de ce sile ti pe p gâni s  tr iasc  
ca iudeii ?  

Fapt. 10, 28.  
15. Noi suntem din fire iudei, iar nu 

to i dintre neamuri.  
16. tiind îns  c  omul nu se îndrepteaz  
din faptele Legii, ci prin credin a în 
Hristos Iisus, am crezut i noi în Hristos 
Iisus,  ca  s  ne  îndrept  din  credin a  în  
Hristos, iar nu din faptele Legii, c ci din 
faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta.  

Fapt. 13, 38. Gal. 3, 11. Tit 3, 7.  
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17. Dac  îns , c utând s  ne îndrept m în 
Hristos, ne-am aflat i noi în ine p to i, 
este, oare, Hristos slujitor al p catului ? 
Nicidecum !  

Rom. 3, 19, 24; 6, 15.  
18. C ci dac  zidesc iar i ceea ce am 

râmat, m  ar t pe mine însumi c lc tor 
(de porunc ).  
19. C ci, eu, prin Lege, am murit fa  de 
Lege, ca s  tr iesc lui Dumnezeu.  

1 Petr. 4, 2. Rom. 6, 11; 7, 6. 2 Cor. 5, 15.  
20. M-am r stignit împreun  cu Hristos ; 
i nu eu mai tr iesc, ci Hristos tr ie te în 

mine. i via a de acum, în trup, o tr iesc 
în credin a în Fiul lui Dumnezeu, Care m-
a iubit i S-a dat pe Sine însu i pentru 
mine.  
Rom. 6, 6, 13. 2 Cor. 5, 15. Gal. 5, 24. Filip. 1, 21. Col. 3, 

3. Tit 2, 14.  
21. Nu lep d harul lui Dumnezeu ; c ci 
dac  dreptatea vine prin Lege, atunci 
Hristos a murit în zadar.  

Gal. 5, 1. Evr. 7, 11.  
CAP. 3 
Credin a lui Avraam. Fiii lui Avraam. 

duin a lui Dumnezeu. Legea. 
Hristos. Legea duce la Hristos. Fiii 
credin ei sunt fiii lui Avraam. 
1. O, galateni f  de minte, cine v-a 
ademenit pe voi, s  nu v  încrede i 
adev rului, - pe voi, în ochii c rora a fost 
zugr vit Iisus Hristos r stignit ?  

Luc. 24, 25.  
2. Numai aceasta voiesc s  aflu de la voi : 
Din faptele Legii primit-a i voi Duhul, 
sau din ascultarea credin ei ?  

Fapt. 2, 38; 10, 43.  
3. Atât de f  de minte sunte i ? Dup  ce 

i început în Duh, sfâr i acum în trup ?  
Gal. 5, 6.  

4. A i p timit atâtea în zadar ? - dac  a 
fost în zadar, cu adev rat.  
5.  Deci  Cel  care  v  d  vou  Duhul  i  

vâr te minuni la voi, le face, oare, din 
faptele Legii, sau din ascultarea credin ei 
?  

6.  Precum  i  Avraam  a  crezut  în  
Dumnezeu i i s-a socotit lui ca dreptate.  
Fac. 15, 6. Sir. 44, 21. 1 Mac. 2, 52. Iac. 2, 23. Rom. 4, 3.  

7.  S ti i,  deci,  c  cei  ce  sunt  din  
credin , ace tia sunt fii ai lui Avraam.  

Ioan 8, 29.  
8. Iar Scriptura, v zând dinainte c  
Dumnezeu îndrepteaz  neamurile din 
credin , dinainte a binevestit lui Avraam 
: «C  se vor binecuvânta în tine toate 
neamurile».  

Fac. 12, 3; 22, 18. Ps. 71, 19.  
9.  Deci  cei  ce  sunt  din  credin  se  
binecuvinteaz  împreun  cu credinciosul 
Avraam.  

Sir. 44, 20.  
10. C ci to i câ i sunt din faptele Legii 
sub blestem sunt, c  scris este : 
«Blestemat este oricine nu st ruie întru 
toate cele scrise în cartea Legii, ca s  le 
fac ».  

Deut. 27, 26. Ier. 11, 3. Rom. 4, 15.  
11. Iar acum c , prin Lege, nu se 
îndrepteaz  nimeni înaintea lui 
Dumnezeu este lucru l murit, deoarece 
«dreptul din credin  va fi viu».  

Avac. 2, 4. Rom. 1, 17. Gal. 2, 16. Evr. 10, 38.  
12. Legea îns  nu este din credin , dar 
cel care va face acestea, va fi viu prin ele.  

Lev 18, 5. Neem. 9, 29. Iez. 20, 12.  
13. Hristos ne-a r scump rat din 
blestemul Legii, f cându-Se pentru noi 
blestem ; pentru c  scris este : «Blestemat 
este tot cel spânzurat pe lemn».  

Deut. 21, 23. 1 Petr. 2, 24. Rom. 8, 3. 1 Cor. 6, 20.  
14. Ca, prin Hristos Iisus, s  vin  la 
neamuri binecuvântarea lui Avraam, ca 

 primim, prin credin , f duin a 
Duhului.  

Iov 19, 25. Is. 44, 5; 65, 15. Fapt. 2, 25.  
15. Fra ilor, ca un om gr iesc ; c i 
testamentul înt rit al unui om nimeni nu-l 
stric , sau îi mai adaug  ceva.  

Evr. 9, 17.  
16. F duin ele au fost rostite lui 
Avraam  i  urma ului  s u.  Nu  zice  :  « i  
urma ilor»,  -  ca  de  mai  mul i,  -  ci  ca  de  
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unul singur : « i Urma ului t u», Care 
este Hristos.  

Fac. 12, 3, 7; 15, 5; 22, 18. 2 Reg. 22, 51. 1 Paral. 17, 11. 
Ps. 71, 19.  

17. Aceasta zic dar : Un testament înt rit 
dinainte de Dumnezeu în Hristos nu 
desfiin eaz  Legea, care a venit dup  
patru sute treizeci de ani, ca s  
desfiin eze f duin a.  

Ie . 12, 40. Fapt. 7, 6.  
18. C ci dac  mo tenirea este din Lege, 
nu mai este din f duin , dar 
Dumnezeu i-a d ruit lui Avraam 
mo tenirea prin f duin .  

Rom. 8, 17. Gal. 2, 21.  
19. Deci ce este Legea ? Ea a fost 
ad ugat  pentru c lc rile de lege, pân  
când era s  vin  Urma ul, C ruia I s-a dat 

duin a, i a fost rânduit  prin îngeri, 
în mâna unui Mijlocitor.  

Ie . 19, 3. Deut. 5, 5. Fapt. 7, 38, 53. Rom. 5, 20. Evr. 2, 
2.  

20. Mijlocitorul îns  nu este al unuia 
singur, iar Dumnezeu este unul.  
21. Este deci Legea împotriva 

duin elor lui Dumnezeu ? Nicidecum 
! C ci dac  s-ar fi dat Lege, care s  poat  
da via , cu adev rat dreptatea ar veni din 
Lege.  
22. Dar Scriptura a închis toate sub p cat, 
pentru ca f duin a s  se dea din 
credin a în Iisus Hristos celor ce cred.  

Fapt. 15, 11. Rom. 3, 9; 11, 32.  
23. Iar înainte de venirea credin ei, noi 
eram p zi i sub Lege, fiind închi i pentru 
credin a care avea s  se descopere.  
24. Astfel c  Legea ne-a fost c uz  spre 
Hristos, pentru ca s  ne îndrept m din 
credin .  

Rom. 3, 31; 10, 4.  
25. Iar dac  a venit credin a, nu mai 
suntem sub c uz .  
26. C ci to i sunte i fii ai lui Dumnezeu 
prin credin a în Hristos Iisus.  

Ioan 1, 12. Rom. 8, 15.  

27. C ci, câ i în Hristos v-a i botezat, în 
Hristos v-a i îmbr cat.  

Rom. 6, 3. Col. 2, 11.  
28.  Nu mai  este  iudeu,  nici  elin  ;  nu  mai  
este nici rob, nici liber ; nu mai este parte 

rb teasc i parte femeiasc , pentru c  
voi to i una sunte i în Hristos Iisus.  

Ie . 12, 49. Iez. 47, 22. Ioan 17, 21. Rom. 3, 22; 10, 12. 1 
Cor. 12, 13.  

29. Iar dac  voi sunte i ai lui Hristos, 
sunte i deci urma ii lui Avraam, 
mo tenitori dup  f duin .  

Gal. 4, 7. Ef. 3, 6.  
CAP. 4 
În Hristos suntem fiii lui Dumnezeu, 
deci liberi fa  de Lege. Agar i Sara 
sunt icoana celor dou  testamente. 
1. Zic îns  : Cât  vreme mo tenitorul este 
copil, nu se deosebe te cu nimic de rob, 
de i este st pân peste toate ;  
2. Ci este sub epitropi i iconomi, pân  la 
vremea rânduit  de tat l s u.  
3. Tot a a i noi, când eram copii, eram 
robi în elesurilor celor slabe ale lumii ;  

Gal. 2, 4; 4, 31-32. Col. 2, 20. Evr. 1, 2.  
4. Iar când a venit plinirea vremii, 
Dumnezeu, a trimis pe Fiul S u, n scut 
din femeie, n scut sub Lege,  

Is. 7, 14. Luc. 1, 31. Ef. 1, 10. 1 Tim. 2, 6.  
5. Ca pe cei de sub Lege s -i r scumpere, 
ca s  dobândim înfierea.  

Ioil 3, 2. Rom. 8, 15.  
6. i pentru c  sunte i fii, a trimis 
Dumnezeu pe Duhul Fiului S u în inimile 
noastre, care strig  : Avva, P rinte !  

Iez. 16, 62. 1 Cor. 3, 16.  
7.  Astfel  dar,  nu mai  e ti  rob,  ci  fiu  ;  iar  
de e ti fiu, e ti i mo tenitor al lui 
Dumnezeu, prin Iisus Hristos.  

Ie . 12, 45. Rom. 8, 17. Gal. 3, 29.  
8. Dar atunci necunoscând pe Dumnezeu, 
slujea i celor ce din fire nu sunt dumnezei 
;  

1 Cor. 10, 21. Ef. 2, 12.  
9. Acum îns , dup  ce a i cunoscut pe 
Dumnezeu, sau mai degrab  dup  ce a i 
fost cunoscu i de Dumnezeu, cum v  



pag. 1442/1780 

întoarce i iar i la în elesurile cele slabe 
i s race, c rora iar i voi i s  le sluji i ca 

înainte ?  
1 Cor. 13, 12. Evr. 7, 18; 10, 1.  

10. ine i zile i luni i timpuri i ani ?  
Col. 2, 16.  

11. M  tem de voi, s  nu m  fi ostenit la 
voi, în zadar.  
12. Fi i, v  rog, fra ilor, precum sunt eu, 

i eu am fost precum sunte i voi. Nu 
mi-a i f cut nici un r u ;  
13. Dar ti i c  din cauza unei sl biciuni a 
trupului, am binevestit vou  mai întâi,  
14. i voi nu a i dispre uit încercarea 
mea,  ce  era  în  trupul  meu,  nici  nu  v-a i  
scârbit,  ci  m-a i  primit  ca  pe  un  înger  al  
lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus.  
15. Unde este deci fericirea voastr  ? 

ci v  m rturisesc c , de ar fi fost cu 
putin , v-a i fi scos ochii vo tri i mi i-

i fi dat mie.  
16. Am ajuns deci vr jma ul vostru 
spunându-v  adev rul ?  

1 Reg. 22, 8.  
17. Aceia v  râvnesc, dar nu cu gând bun 
; ci vor s  v  despart  (de mine), ca s -i 
iubi i pe ei.  
18. Dar e bine s  râvni i totdeauna binele, 
i nu numai atunci când eu sunt de fa  la 

voi.  
19. O, copiii mei, pentru care suf r iar i 
durerile na terii, pân  ce Hristos va lua 
chip în voi !  

Cânt. 8, 5. 1 Cor. 4, 15.  
20.  A  vrea  acum s  m  g sesc  la  voi  i  
glasul s  mi-l schimb, c ci nu tiu ce s  
cred despre voi !  
21. Spune i-mi voi, care vre i s  fi i sub 
Lege, nu auzi i Legea ?  
22.  C ci  scris  este  c  Avraam a  avut  doi  
fii  :  unul  din  femeia  roab i  altul  din  
femeia liber .  

Fac. 16, 13; 21, 2-4.  

23. Dar cel din roab  s-a n scut dup  
trup, iar cel din cea liber  s-a n scut dup  

duin .  
Fac. 17, 16. Rom. 9, 8.  

24. Unele ca acestea au alt  însemnare, 
ci acestea (femei) sunt dou  testamente 

: Unul de la Muntele Sinai, care na te 
spre robie i care este Agar ;  

Ie . 21, 4. Rom. 8, 15.  
25. C ci Agar este Muntele Sinai, în 
Arabia, i r spunde Ierusalimului de 
acum, care zace în robie cu copiii lui ;  
26. Iar cea liber  este Ierusalimul cel de 
sus, care este mama noastr .  

Ps. 86, 4-5. Cânt. 3, 4. Is. 60, 1. În el. 3, 15. Evr. 12, 22. 
Apoc. 21, 2.  

27. C ci scris este : «Vesele te-te, tu, cea 
stearp , care nu na ti ! Izbucne te de 
bucurie i strig , tu care nu ai durerile 
na terii, c ci mul i sunt copiii celei 

site, mai mul i decât ai celei care are 
rbat».  

Is. 54, 1.  
28. Iar noi, fra ilor, suntem dup  Isaac, fii 
ai f duin ei.  

Rom. 9, 8.  
29. Ci precum atunci cel ce se n scuse 
dup  trup prigonea pe cel ce se n scuse 
dup  Duh, tot a a i acum.  

Fac. 21, 9.  
30. Dar ce zice Scriptura ? «Izgone te pe 
roab i  fiul  ei,  c ci  nu  va  mo teni  fiul  
roabei, împreun  cu fiul celei libere».  

Fac. 21, 10. Ioan 8, 35.  
31. Deci, fra ilor, nu suntem copii ai 
roabei, ci copii ai celei libere.  

Gal. 3, 29.  
CAP. 5 
Legea e des vâr it  prin credin , 
iubire i sfin enie. Libertatea cea dup  
duh. 
1. Sta i deci tari în libertatea cu care 
Hristos ne-a f cut liberi i nu v  prinde i 
iar i în jugul robiei.  

Ioan 8, 36. Fapt. 15, 10. 1 Petr. 2, 16. Rom. 6, 18.  
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2. Iat  eu, Pavel, v  spun vou  : C  de v  
ve i t ia împrejur, Hristos nu v  va folosi 
la nimic.  

Fapt. 15, 1. Gal. 2, 21.  
3. i m rturisesc, iar i, oric rui om ce se 
taie  împrejur,  c  el  este  dator  s  
împlineasc  toat  Legea.  
4. Cei ce voi i s  v  îndrepta i prin Lege 
v-a i îndep rtat de Hristos, a i c zut din 
har ;  

Rom. 11, 6.  
5. C ci noi a tept m în Duh n dejdea 
drept ii din credin .  

Rom. 5, 5.  
6. C ci în Hristos Iisus, nici t ierea 
împrejur nu poate ceva, nici net ierea 
împrejur, ci credin a care este lucr toare 
prin iubire.  

Rom. 2, 29. 1 Cor. 7, 19. Gal. 6, 15.  
7. Voi alerga i bine. Cine v-a oprit ca s  
nu v  supune i adev rului ?  

Gal. 3, 3.  
8. Înduplecarea aceasta nu este de la cel 
care v  cheam .  
9. Pu in aluat dospe te toat  
fr mânt tura.  

1 Cor. 5, 6.  
10. Eu am încredere în voi, întru Domnul, 

 nimic altceva nu ve i cugeta ; dar cel 
ce v  tulbur  pe voi î i va purta osânda, 
oricine ar fi el.  

Rom. 16, 17.  
11. Dar eu, fra ilor, dac  propov duiesc 
înc  t ierea împrejur, pentru ce mai sunt 
prigonit ? Deci, sminteala crucii a încetat 
!  

1 Cor. 1, 23.  
12.  O,  de  s-ar  t ia  de  tot  cei  ce  v  

zvr tesc pe voi !  
Ps. 11, 3.  

13. C ci voi, fra ilor, a i fost chema i la 
libertate ; numai s  nu folosi i libertatea 
ca prilej de a sluji trupului, ci sluji i unul 
altuia prin iubire.  

1 Petr. 2, 16. 1 Cor. 8, 9.  

14. C ci toat  Legea se cuprinde într-un 
singur cuvânt, în acesta : Iube te pe 
aproapele t u ca pe tine însu i.  

Lev 19, 18. Mat. 5, 43. Marc. 12, 31. Iac. 2, 8. Rom. 13, 
8-9.  

15. Iar dac  v  mu ca i unul pe altul i v  
mânca i, vede i s  nu v  nimici i voi între 
voi.  

Fac. 4, 8. Is. 9, 19.  
16. Zic dar : În Duhul s  umbla i i s  nu 
împlini i pofta trupului.  

Fac. 6, 3. Rom. 13, 14. 2 Tim. 2, 22.  
17. C ci trupul pofte te împotriva 
duhului, iar duhul împotriva trupului ; 

ci acestea se împotrivesc unul altuia, ca 
 nu face i cele ce a i voi.  

Fac. 4, 8. Iac. 4, 1, 5. 1 Petr. 2, 11. Rom. 7, 23.  
18. Iar de v  purta i în Duhul nu sunte i 
sub Lege.  

Rom. 6, 14; 8, 14.  
19. Iar faptele trupului sunt cunoscute, i 
ele sunt : adulter, desfrânare, necur ie, 
destr lare,  

1 Cor. 6, 9. Apoc. 21, 8.  
20. Închinare la idoli, fermec torie, 
vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, 
dezbin ri, eresuri,  
21. Pizmuiri, ucideri, be ii, chefuri i cele 
asemenea acestora, pe care vi le spun 
dinainte, precum dinainte v-am i spus, 

 cei ce fac unele ca acestea nu vor 
mo teni împ ia lui Dumnezeu.  

1 Cor. 6, 9.  
22. Iar roada Duhului este dragostea, 
bucuria, pacea, îndelung -r bdarea, 
bun tatea, facerea de bine, credin a,  

În el. 1, 5. Ioan 15, 2. Ef. 5, 9. Col. 3, 12. 1 Tim. 1, 9.  
23. Blânde ea, înfrânarea, cur ia ; 
împotriva unora ca acestea nu este lege.  
24. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus i-
au r stignit trupul împreun  cu patimile i 
cu poftele.  

Ps. 5, 5. Sir. 23, 4. Iac. 3, 17. Rom. 6, 6. Gal. 2, 20.  
25. Dac  tr im în Duhul, în Duhul s i 
umbl m.  
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26. S  nu fim iubitori de m rire de art , 
sup rându-ne unii pe al ii i pizmuindu-
ne unii pe al ii.  

În el. 14, 14. Filip. 2, 3.  
CAP. 6 
Trebuie s  mângâiem pe fra ii r ci i. 
Lauda lui Pavel este crucea lui Hristos. 
1.  Fra ilor,  chiar  de  va  c dea  un  om  în  
vreo gre eal , voi cei duhovnice ti 
îndrepta i-l, pe unul ca acesta cu duhul 
blânde ii, luând seama la tine însu i, ca s  
nu cazi i tu în ispit .  

Sir. 8, 6. 1 Cor. 10, 12.  
2. Purta i-v  sarcinile unii altora i a a 
ve i împlini legea lui Hristos.  

Ioan 13, 14, 34. 1 Tes. 5, 14.  
3. C ci de se socote te cineva c  este 
ceva, de i nu este nimic, se în eal  pe 
sine însu i.  

1 Cor. 8, 2.  
4. Iar fapta lui însu i s i-o cerceteze 
fiecare i atunci va avea laud , dar numai 
fa  de sine însu i i nu fa  de altul.  
5. C ci fiecare î i va purta sarcina sa.  

Iov 19, 4. Rom. 14, 12. 1 Cor. 3, 8.  
6. Cel care prime te cuvântul înv turii 

 fac  parte înv torului s u din toate 
bunurile.  

Num. 35, 8. Rom. 15, 27. 1 Cor. 9, 7.  
7.  Nu v  am gi i  :  Dumnezeu nu Se las  
batjocorit ; c ci ce va sem na omul, 
aceea va i secera.  

Os. 10, 12. Am. 6, 4. Rom. 2, 6.  
8. Cel ce seam  în trupul s u însu i, 
din trup va secera stric ciune ; iar cel ce 
seam  în Duhul, din Duh va secera 
via  ve nic .  

Pild. 11, 18.  

9. S  nu încet m de a face binele, c ci 
vom secera la timpul s u, dac  nu ne vom 
lenevi.  

2 Paral. 15, 7. Ps. 118, 6. Mat. 24, 13. 2 Tes. 3, 13.  
10. Deci, dar, pân  când avem vreme, s  
facem binele c tre to i, dar mai ales c tre 
cei de o credin  cu noi.  

Sir. 12, 4, 5. 1 Tim. 5, 8. Evr. 12, 3.  
11. Vede i cu ce fel de litere v-am scris 
eu, cu mâna mea.  
12. Câ i vor s  plac  în trup, aceia v  
silesc s  v  t ia i împrejur, numai ca s  
nu fie prigoni i pentru crucea lui Hristos.  
13. C ci nici ei singuri, cei ce se taie 
împrejur, nu p zesc Legea, ci voiesc s  

 t ia i voi împrejur, ca s  se laude ei în 
trupul vostru.  
14.  Iar  mie,  s  nu-mi  fie  a  m  l uda,  
decât numai în crucea Domnului nostru 
Iisus Hristos, prin care lumea este 

stignit  pentru mine, i eu pentru lume !  
Rom. 6, 2, 6.  

15. C  în Hristos Iisus nici t ierea 
împrejur nu este ceva, nici net ierea 
împrejur, ci f ptura cea nou .  

Ps. 50, 11. Ioan 3, 3. Rom. 2, 25. Gal. 5, 5. Col. 3, 11.  
16. i câ i vor umbla dup  dreptarul 
acesta, - pace i mil  asupra lor i asupra 
Israelului lui Dumnezeu !  

Ps. 118, 165; 124, 5. Filip. 3, 16.  
17. De acum înainte, nimeni s  nu-mi 
mai fac  sup rare, c ci eu port în trupul 
meu, semnele Domnului Iisus.  

2 Cor. 4, 10.  
18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos 

 fie cu duhul vostru, fra ilor ! Amin.  
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EPISTOLA C TRE EFESENI A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Binefacerile lui Dumnezeu c tre cei 
ale i. Pavel se roag  ca efesenii s  
ajung  s  cunoasc  des vâr it 
mântuirea, cea întru Hristos i a Lui 
dumnezeire. 
1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin 
voin a lui Dumnezeu, sfin ilor care sunt 
în Efes i credincio ilor întru Hristos 
Iisus :  

Rom. 1, 7. 1 Cor. 1, 1. 2 Cor. 1, 1.  
2. Har vou i pace de la Dumnezeu, 
Tat l nostru, i de la Domnul Iisus 
Hristos !  
3. Binecuvântat fie Dumnezeu i Tat l 
Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, 
întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în 
ceruri, cu toat  binecuvântarea 
duhovniceasc  ;  

1 Petr. 1, 3. 2 Cor. 1, 3.  
4. Precum întru El ne-a i ales, înainte de 
întemeierea lumii, ca s  fim sfin i i f  
de prihan  înaintea Lui,  

Rom. 8, 28-29. Ef. 5, 27. 1 Tes. 4, 7. 2 Tim. 1, 9.  
5. Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa 
iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus 
Hristos, dup  buna socotin  a voii Sale,  
6. Spre lauda slavei harului S u, cu care 
ne-a d ruit pe noi prin Fiul S u cel iubit ;  

Ps. 44, 1. Mat. 3, 17. Ioan 1, 16. Rom. 5, 15.  
7. Întru El avem r scump rarea prin 
sângele Lui i iertarea p catelor, dup  
bog ia harului Lui,  

1 Petr. 1, 19. Rom. 3, 25. Evr. 1, 3.  
8. Pe care l-a f cut s  prisoseasc  în noi, 
în toat  în elepciunea i priceperea ;  
9. F cându-ne cunoscut  taina voii Sale, 
dup  buna Lui socotin , astfel cum 
hot râse în Sine mai înainte,  

Ioan 15, 15. Fapt. 17, 30. Ef. 3, 2, 9.  

10. Spre iconomia plinirii vremilor, ca 
toate s  fie iar i unite în Hristos, cele 
din ceruri i cele de pe p mânt - toate 
întru El,  

Dan. 9, 24. Mat. 28, 18. Marc. 1, 15. Gal. 4, 4. Ef. 3, 15. 
Col. 1, 20. Evr. 1, 2.  

11. Întru Care i mo tenire am primit, 
rândui i fiind mai înainte - dup  rânduiala 
Celui ce toate le lucreaz , potrivit sfatului 
voii Sale, -  

Luc. 7, 30. Fapt. 20, 27.  
12. Ca s  fim spre lauda slavei Sale, noi 
cei ce mai înainte am n jduit întru 
Hristos.  

Is. 43, 7. Luc. 2, 14.  
13. Întru Care i voi, auzind cuvântul 
adev rului, Evanghelia mântuirii voastre, 
crezând în El, a i fost pecetlui i cu 
Sfântul Duh al f duin ei,  

Ef. 4, 20.  
14. Care este arvuna mo tenirii noastre, 
spre r scump rarea celor dobândi i de El 
i spre lauda slavei Sale.  

2 Cor. 5, 5.  
15. Drept aceea, i eu auzind de credin a 
voastr  în Domnul Iisus i de dragostea 
cea c tre to i sfin ii,  

Filim. 1, 4.  
16. Nu încetez a mul umi pentru voi, 
pomenindu-v  în rug ciunile mele,  

Filip. 1, 3. Filim. 1, 5.  
17. Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus 
Hristos,  Tat l  slavei,  s  v  dea  vou  
duhul în elepciunii i al descoperirii, spre 
deplina Lui cunoa tere,  

Luc. 2, 14. 1 Cor. 12, 8.  
18.  i  s  v  lumineze  ochii  inimii,  ca  s  
pricepe i care este n dejdea la care v-a 
chemat, care este bog ia slavei 
mo tenirii Lui, în cei sfin i,  

Ps. 18, 8. Fapt. 26, 18. Rom. 12, 2.  
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19. i cât de covâr itoare este m rimea 
puterii Lui fa  de noi, dup  lucrarea 
puterii t riei Lui, pentru noi cei ce 
credem.  

Mat. 28, 18. 1 Cor. 15, 27. Ef. 4, 15; 5, 23. Col. 1, 18; 2, 
10.  

20. Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în 
Hristos, sculându-L din mor i i 

ezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri,  
Ps. 109, 1. Marc. 16, 19. 1 Petr. 3, 22. Evr. 1, 3. Rom. 5, 

2. Ef. 3, 12. Evr. 10, 12.  
21. Mai presus decât toat  încep toria i 
st pânia i puterea i domnia i decât tot 
numele  ce  se  nume te,  nu  numai  în  
veacul acesta, ci i în cel viitor.  
22. i toate le-a supus sub picioarele Lui 
i, mai presus de toate, L-a dat pe El cap 

Bisericii,  
23. Care este trupul Lui, plinirea Celui ce 
pline te toate întru to i.  
CAP. 2 
Hristos este mântuirea p to ilor 
1. Iar pe voi v-a f cut vii, cei ce era i 
mor i prin gre ealele i prin p catele 
voastre,  

Luc. 15, 24. Col. 2, 13. Tit 3, 3.  
2. În care a i umblat mai înainte, potrivit 
veacului lumii acesteia, potrivit 
st pânitorului puterii v zduhului, a 
duhului care lucreaz  acum în fiii 
neascult rii,  

Ioan 12, 31; 16, 11. 1 Cor. 6, 11. Col. 3, 7.  
3.  Întru  care  i  noi  to i  am  petrecut  
odinioar , în poftele trupului nostru, 

când voile trupului i ale sim urilor i, 
din fire, eram fiii mâniei ca i ceilal i.  
4. Dar Dumnezeu, bogat fiind în mil , 
pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit,  

Sir. 17, 24. Rom. 2, 4.  
5. Pe noi cei ce eram mor i prin 
gre ealele noastre, ne-a f cut vii 
împreun  cu Hristos - prin har sunte i 
mântui i ! -  

1 Ioan 3, 14. Rom. 8, 11.  

6.  i  împreun  cu  El  ne-a  sculat  i  
împreun  ne-a a ezat întru ceruri, în 
Hristos Iisus,  

Os. 6, 2-3.  
7. Ca s  arate în veacurile viitoare 
covâr itoarea bog ie a harului S u, prin 
bun tatea ce a avut c tre noi întru Hristos 
Iisus.  

Ef. 3, 8.  
8. C ci în har sunte i mântui i, prin 
credin , i aceasta nu e de la voi : este 
darul lui Dumnezeu ;  

Fapt. 15, 11. Rom. 4, 2.  
9. Nu din fapte, ca s  nu se laude nimeni.  

Rom. 3, 20. 1 Cor. 1, 29.  
10. Pentru c  a Lui f ptur  suntem, zidi i 
în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care 
Dumnezeu le-a g tit mai înainte, ca s  
umbl m întru ele.  

Ps. 50, 11. Is. 29, 23; 44, 21. Tit 2, 14; 3, 8. Evr. 13, 21.  
11. De aceea, aduce i-v  aminte c , 
odinioar , voi, p gânii cu trupul, numi i 
net iere-împrejur de c tre cei numi i 

iere-împrejur, f cut  de mân  în trup,  
12. Era i, în vremea aceea, în afar  de 
Hristos, înstr ina i de cet enia lui Israel, 
lipsi i de n dejde i f  de Dumnezeu, în 
lume.  

Jud. 19, 12. Neem. 2, 19. Is. 65, 1. Iez. 13, 9. Rom. 9, 4; 
11, 17. Gal. 4, 8. Col. 1, 21.  

13. Acum îns , fiind în Hristos Iisus, voi 
care alt dat  era i departe, v-a i apropiat 
prin sângele lui Hristos,  

Ie . 12, 43. Is. 33, 13; 56, 8. Zah. 6, 15. Ioan 11, 52. Fapt. 
2, 39.  

14. C ci El este pacea noastr , El care a 
cut din cele dou  - una, surpând 

peretele din mijloc al desp iturii,  
Ps. 71, 3. Is. 9, 5. Mih. 5, 4. Ioan 16, 33.  

15. Desfiin ând vr jm ia în trupul S u, 
legea poruncilor i înv turile ei, ca, 
întru Sine, pe cei doi s -i zideasc  într-un 
singur om nou i s  întemeieze pacea,  

Zah. 6, 13. 2 Cor. 5, 17. Col. 2, 14.  
16. i s -i împace cu Dumnezeu pe 
amândoi, uni i într-un trup, prin cruce, 
omorând prin ea vr jm ia.  
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Num. 35, 25. Rom. 5, 12. 2 Cor. 5, 18.  
17. i, venind, a binevestit pace, vou  
celor de departe i pace celor de aproape ;  

Is. 57, 19. Zah. 9, 10. Luc. 2, 14. Ioan 11, 52.  
18.  C  prin  El  avem  i  unii  i  al ii  
apropierea c tre Tat l, într-un Duh.  

Ioan 14, 6. Rom. 5, 2. Ef. 3, 12. Evr. 10, 19.  
19. Deci, dar, nu mai sunte i str ini i 
locuitori vremelnici, ci sunte i împreun  
cet eni cu sfin ii i casnici ai lui 
Dumnezeu,  

Is. 56, 3.  
20. Zidi i fiind pe temelia apostolilor i a 
proorocilor, piatra cea din capul 
unghiului fiind însu i Iisus Hristos.  

Is. 28, 16. Zah. 9, 16. 1 Petr. 2, 4.  
21. Întru El, orice zidire bine alc tuit  
cre te ca s  ajung  un loca  sfânt în 
Domnul,  

Col. 2, 19. Apoc. 22, 14.  
22. În Care voi împreun  sunte i zidi i, 
spre a fi loca  al lui Dumnezeu în Duh.  

1 Cor. 3, 11. 2 Cor. 6, 16.  
CAP. 3 
Taina mântuirii neamurilor. Pavel este 
apostolul lor. Hristos s luie te în 
inimile credincio ilor. 
1. Pentru aceasta, eu Pavel, întemni atul 
lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile,  

Fapt. 21, 33.  
2. Dac  în adev r a i auzit de iconomia 
harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat 
mie pentru voi,  

Fapt. 9, 15. Gal. 1, 16.  
3. C  prin descoperire mi s-a dat în 
cuno tin  aceast  tain , precum v-am 
scris înainte pe scurt.  

Ef. 1, 9.  
4. De unde, citind, pute i s  cunoa te i 
în elegerea mea în taina lui Hristos,  
5. Care, în alte veacuri, nu s-a f cut 
cunoscut  fiilor oamenilor, cum s-a 
descoperit acum sfin ilor S i apostoli i 
prooroci, prin Duhul :  

Ioan 15, 15. Fapt. 17, 30. 1 Petr. 1, 12.  
6. Anume c  neamurile sunt împreun  
mo tenitoare (cu iudeii) i m dulare ale 

aceluia i trup i împreun -p rta i ai 
duin ei, în Hristos Iisus, prin 

Evanghelie,  
Rom. 15, 12. Gal. 3, 29.  

7. Al c rei slujitor m-am f cut dup  darul 
harului lui Dumnezeu, ce mi-a fost dat 
mie, prin lucrarea puterii Sale ;  

Fapt. 9, 15. 1 Cor. 15, 10.  
8. Mie, celui mai mic decât to i sfin ii, 
mi-a fost dat harul acesta, ca s  
binevestesc neamurilor bog ia lui 
Hristos, de nep truns,  

Rom. 15, 9. 1 Cor. 15, 9. Gal. 1, 16. Ef. 2, 7. Tit 1, 3.  
9. i s  descop r tuturor care este 
iconomia tainei celei din veci ascunse în 
Dumnezeu, Ziditorul a toate, prin Iisus 
Hristos,  

Ioan 1, 3. 1 Petr. 1, 20. Rom. 16, 25. 1 Cor. 2, 7. Ef. 1, 9. 
Col. 1, 16, 26. 2 Tim. 1, 10.  

10. Pentru ca în elepciunea lui Dumnezeu 
cea de multe feluri s  se fac  cunoscut  
acum, prin Biseric , încep toriilor i 
st pâniilor, în ceruri,  

Ps. 102, 20-21. Sir. 33, 11. 1 Petr. 1, 12.  
11. Dup  sfatul cel din veci, pe care El l-
a împlinit în Hristos Iisus, Domnul 
nostru,  
12. Întru Care avem, prin credin a în El, 
îndr zneal i apropiere de Dumnezeu, cu 
deplin  încredere.  

Ef. 2, 18.  
13. De aceea, v  rog s  nu v  pierde i 
cump tul, din pricina necazurilor mele 
pentru voi ; ele sunt slava voastr .  

Filip. 1, 14. 2 Tim. 2, 10.  
14. Pentru aceasta, îmi plec genunchii 
înaintea Tat lui Domnului nostru Iisus 
Hristos,  

2 Paral. 6, 13; 36, 23. Sir. 39, 6. Mat. 23, 9.  
15. Din Care î i trage numele orice neam 
în cer i pe p mânt,  

Ef. 1, 10.  
16. S  v  d ruiasc , dup  bog ia slavei 
Sale, ca s  fi i puternic înt ri i, prin 
Duhul S u, în omul din untru,  

Rom. 7, 22. 2 Cor. 4, 17. Ef. 1, 7. Filip. 4, 19.  



pag. 1448/1780 

17. i Hristos s  Se s luiasc , prin 
credin , în inimile voastre, înr cina i 
i întemeia i fiind în iubire,  

Ioan 14, 23. Col. 1, 27.  
18. Ca s  pute i în elege împreun  cu to i 
sfin ii care este l rgimea i lungimea i 
în imea i adâncimea,  
19. i s  cunoa te i iubirea lui Hristos, 
cea  mai  presus  de  cuno tin ,  ca  s  v  
umple i de toat  plin tatea lui Dumnezeu.  

Ioan 1, 16. Col. 2, 9.  
20. Iar Celui ce poate s  fac , prin 
puterea cea lucr toare în noi, cu mult mai 
presus decât toate câte cerem sau 
pricepem noi,  

Rom. 16, 25.  
21. Lui fie slava în Biseric i întru 
Hristos Iisus în toate neamurile veacului 
veacurilor. Amin !  
CAP. 4 
Biserica este trupul lui Hristos 
1. De aceea, v  îndemn, eu cel întemni at 
pentru Domnul, s  umbla i cu vrednicie, 
dup  chemarea cu care a i fost chema i,  

1 Cor. 7, 17. Filip. 1, 27. Col. 1, 10. 1 Tes. 2, 12.  
2. Cu toat  smerenia i blânde ea, cu 
îndelung -r bdare, îng duindu-v  unii pe 
al ii în iubire,  

Rom. 12, 10.  
3. Silindu-v  s  p zi i unitatea Duhului, 
întru leg tura p cii.  

Ioan 17, 11. Col. 3, 15.  
4. Este un trup i un Duh, precum i 
chema i a i fost la o singur  n dejde a 
chem rii voastre ;  

Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 12.  
5. Este un Domn, o credin , un botez,  

Cânt. 6, 9. 1 Cor. 1, 13.  
6. Un Dumnezeu i Tat l tuturor, Care 
este peste toate i prin toate i întru to i.  

Mal. 2, 10. Marc. 12, 29.  
7. Iar fiec ruia dintre noi, i s-a dat harul 
dup  m sura darului lui Hristos.  

Ioan 3, 34. Rom. 12, 3. 1 Cor. 12, 11. 2 Cor. 10, 13.  
8. Pentru aceea zice : «Suindu-Se la 
în ime,  a  robit  robime  i  a  dat  daruri  
oamenilor».  

Ps. 67, 19. Ioan 3, 13; 6, 62.  
9. Iar aceea c  : «S-a suit» - ce înseamn  
decât c  S-a pogorât în p ile cele mai de 
jos ale p mântului ?  
10. Cel ce S-a pogorât, Acela este Care 
S-a suit mai presus de toate cerurile, ca 
pe toate s  le umple.  

Ps. 46, 5. Dan. 2, 35.  
11. i el a dat pe unii apostoli, pe al ii 
prooroci, pe al ii evangheli ti, pe al ii 

stori i înv tori,  
1 Cor. 12, 4, 28.  

12. Spre des vâr irea sfin ilor, la lucrul 
slujirii, la zidirea trupului lui Hristos,  
13. Pân  vom ajunge to i la unitatea 
credin ei i a cunoa terii Fiului lui 
Dumnezeu, la starea b rbatului 
des vâr it, la m sura vârstei deplin ii 
lui Hristos.  

1 Cor. 14, 20.  
14. Ca s  nu mai fim copii du i de valuri, 
purta i încoace i încolo de orice vânt al 
înv turii, prin în el ciunea oamenilor, 
prin vicle ugul lor, spre uneltirea 

cirii,  
Sir. 5, 11. 1 Cor. 3, 1. Evr. 13, 9.  

15. Ci inând adev rul, în iubire, s  
cre tem întru toate pentru El, Care este 
capul - Hristos.  

Rom. 12, 9. Ef. 1, 22. Col. 1, 18; 2, 19.  
16. Din El, tot trupul bine alc tuit i bine 
încheiat, prin toate leg turile care îi dau 

rie, î i s vâr te cre terea, potrivit 
lucr rii m surate fiec ruia din m dulare, 
i se zide te întru dragoste.  

17. A adar, aceasta zic i m rturisesc în 
Domnul, ca voi s  nu mai umbla i de 
acum cum umbl  neamurile, în 
de ert ciunea min ii lor,  

1 Petr. 4, 3.  
18. Întuneca i fiind la cuget, înstr ina i 
fiind de via a lui Dumnezeu, din pricina 
necuno tin ei care este în ei, din pricina 
împietririi inimii lor ;  

Deut. 29, 4. Is. 60, 2. Rom. 1, 21.  
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19. Ace tia petrec în nesim ire i s-au dat 
pe sine desfrân rii, s vâr ind cu nesa  
toate faptele necur iei.  

Rom. 1, 24.  
20. Voi îns  n-a i înv at a a pe Hristos,  
21. Dac , într-adev r, L-a i ascultat i a i 
fost înv i întru El, a a cum este 
adev rul întru Iisus ;  
22. S  v  dezbr ca i de vie uirea voastr  
de mai înainte, de omul cel vechi, care se 
stric  prin poftele am gitoare,  

Fac. 35, 2. Iac. 1, 21. Col. 3, 8-9. Evr. 12, 1.  
23. i s  v  înnoi i în duhul min ii 
voastre,  

1 Petr. 4, 2. Rom. 6, 4.  
24. i s  v  îmbr ca i în omul cel nou, 
cel dup  Dumnezeu, zidit întru dreptate i 
în sfin enia adev rului.  

Luc. 1, 75. Col. 3, 10-11.  
25. Pentru aceea, lep dând minciuna, 
gr i adev rul fiecare cu aproapele s u, 

ci unul altuia suntem m dulare.  
Ps. 14, 3. Zah. 8, 16.  

26. Mânia i-v i nu gre i ; soarele s  nu 
apun  peste mânia voastr .  

Ps. 4, 4; 36, 8.  
27. Nici nu da i loc diavolului.  

Iac. 4, 7.  
28. Cel ce fur  s  nu mai fure, ci mai 
vârtos s  se osteneasc  lucrând cu 
mâinile sale, lucrul cel bun, ca s  aib  s  
dea i celui ce are nevoie.  
29. Din gura voastr  s  nu ias  nici un 
cuvânt r u, ci numai ce este bun, spre 
zidirea cea de trebuin , ca s  dea har 
celor ce ascult .  

Sir. 27, 11. Mat. 12, 36. Marc. 9, 50. Ef. 5, 4.  
30. S  nu întrista i Duhul cel Sfânt al lui 
Dumnezeu, întru Care a i fost pecetlui i 
pentru ziua r scump rii.  

Is. 7, 13. Ef. 1, 13.  
31. Orice am ciune i sup rare i mânie 
i izbucnire i def imare s  piar  de la 

voi, împreun  cu orice r utate.  

32. Ci fi i buni între voi i milostivi, 
iertând unul altuia, precum i Dumnezeu 
v-a iertat vou , în Hristos.  

Mat. 6, 14. Marc. 11, 25. Luc. 11, 4.  
CAP. 5 
Îndemnuri cum s  ne purt m în via  
cu sfin enie. Datoriile so ilor. 
1. Fi i dar urm tori ai lui Dumnezeu, ca 
ni te fii iubi i,  

Mat. 5, 48.  
2. i umbla i întru iubire, precum i 
Hristos ne-a iubit pe noi i S-a dat pe 
Sine pentru noi, prinos i jertf  lui 
Dumnezeu, întru miros cu bun  
mireasm .  

Lev 1, 9. Ps. 44, 9. Ioan 13, 34; 15, 12-13. 1 Ioan 3, 11, 
16.  

3. Iar desfrâu i orice necur ie i l comie 
de avere nici s  se pomeneasc  între voi, 
cum se cuvine sfin ilor ;  

1 Cor. 6, 15.  
4. Nici vorbe de ru ine, nici vorbe 
nebune ti, nici glume care nu se cuvin, ci 
mai degrab  mul umire.  

Mat. 12, 36. Ef. 4, 29.  
5. C ci aceasta s-o ti i bine, c  nici un 
desfrânat, sau necurat, sau lacom de 
avere, care este un închin tor la idoli, nu 
are mo tenire în împ ia lui Hristos i a 
lui Dumnezeu.  

1 Cor. 6, 9-10.  
6. Nimeni s  nu v  am geasc  cu cuvinte 
de arte, c ci pentru acestea vine mânia 
lui Dumnezeu peste fiii neascult rii.  

Mat. 24, 4. Marc. 13, 5. Luc. 21, 8. Col. 2, 8. 2 Tes. 2, 3.  
7. Deci s  nu v  face i p rta i cu ei.  

Ps. 49, 18.  
8. Alt dat  era i întuneric, iar acum 
sunte i lumin  întru Domnul ; umbla i ca 
fii ai luminii !  

Luc. 16, 8. Ioan 3, 21; 8, 12; 12, 36. Fapt. 26, 18.  
9.  Pentru  c  roada  luminii  e  în  orice  
bun tate, dreptate i adev r.  

Gal. 5, 22.  
10. Încercând ce este binepl cut 
Domnului.  
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11. i nu fi i p rta i la faptele cele f  
road  ale întunericului, ci mai degrab , 
osândi i-le pe fa .  

Ps. 118, 63. 1 Ioan 3, 6. 2 Cor. 6, 14. 1 Tim. 5, 20.  
12. C ci cele ce se fac întru ascuns de ei, 
ru ine este a le i gr i.  
13. Iar tot ce este pe fa , se descoper  
prin lumin ,  

Ioan 3, 20-21.  
14. C ci tot ceea ce este descoperit, 
lumin  este. Pentru aceea zice : 
«De teapt -te cel ce dormi i te scoal  
din mor i i te va lumina Hristos».  

Is. 9, 1; 60, 1. Luc. 15, 24. Ioan 5, 25. Rom. 6, 4; 13, 11.  
15. Deci lua i seama cu grij , cum 
umbla i, nu ca ni te neîn elep i, ci ca cei 
în elep i,  

Pild. 14, 18. Col. 4, 5.  
16. R scump rând vremea, c ci zilele 
rele sunt.  
17. Drept aceea, nu fi i f  de minte, ci 
în elege i care este voia Domnului.  

Sir. 15, 10. Rom. 12, 2. 1 Tes. 4, 3.  
18. i nu v  îmb ta i de vin, în care este 
pierzare, ci v  umple i de Duhul.  

Pild. 20, 1; 23, 20. Is. 5, 11. Luc. 21, 24.  
19. Vorbi i între voi în psalmi i în laude 
i în cânt ri duhovnice ti, l udând i 

cântând Domnului, în inimile voastre,  
Iac. 5, 13. Col. 3, 16.  

20. Mul umind totdeauna pentru toate 
întru numele Domnului nostru Iisus 
Hristos, lui Dumnezeu ( i) Tat l.  

Is. 63, 7. Col. 3, 17. 1 Tes. 5, 1.  
21. Supune i-v  unul altuia, întru frica lui 
Hristos.  

1 Petr. 5, 5.  
22. Femeile s  se supun  b rba ilor lor ca 
Domnului,  

1 Petr. 3, 1. Col. 3, 18. Tit 2, 5.  
23. Pentru c  b rbatul este cap femeii, 
precum i Hristos este cap Bisericii, 
trupul S u, al c rui mântuitor i este.  

1 Petr. 11, 3. Ef. 1, 22. Evr. 3, 6.  
24. Ci precum Biserica se supune lui 
Hristos, a a i femeile b rba ilor lor, întru 
totul.  

25. B rba ilor, iubi i pe femeile voastre, 
dup  cum i Hristos a iubit Biserica, i S-
a dat pe Sine pentru ea,  

Ioan 3, 29. Col. 3, 19.  
26. Ca s-o sfin easc , cur ind-o cu baia 
apei prin cuvânt,  

Cânt. 6, 9. Is. 4, 4. 1 Petr. 3, 21. Tit 3, 5. Evr. 9, 14.  
27. i ca s-o înf eze Sie i, Biseric  
sl vit , neavând pat  sau zbârcitur , ori 
altceva de acest fel, ci ca s  fie sfânt i 

 de prihan .  
Lev 21, 6. Cânt. 4, 7. 2 Cor. 11, 2. Ef. 1, 4.  

28. A adar, b rba ii sunt datori s i 
iubeasc  femeile ca pe înse i trupurile 
lor. Cel ce- i iube te femeia pe sine se 
iube te.  
29. C ci nimeni vreodat  nu i-a urât 
trupul  s u,  ci  fiecare  îl  hr ne te  i  îl  
înc lze te, precum i Hristos Biserica,  
30. Pentru c  suntem m dulare ale 
trupului Lui, din carnea Lui i din oasele 
Lui.  

1 Cor. 6, 15.  
31. De aceea, va l sa omul pe tat l s u i 
pe mama sa i se va alipi de femeia sa i 
vor fi amândoi un trup.  

Fac. 2, 24. Mat. 19, 5. Marc. 10, 7-8. 1 Cor. 6, 16.  
32. Taina aceasta mare este ; iar eu zic în 
Hristos i în Biseric .  

Cânt. 1, 1.  
33. Astfel i voi, fiecare a a s i 
iubeasc  femeia ca pe sine însu i ; iar 
femeia s  se team  de b rbat.  
CAP. 6 
Sfaturi c tre copii, p rin i, slujitori i 
conduc tori. Armele Duhului. O tirea 
lui Hristos. 
1. Copii, asculta i pe p rin ii vo tri în 
Domnul c  aceasta este cu dreptate.  
Ie . 20, 12. Deut. 5, 16. Pild. 23, 22. Sir. 3, 3, 14. Mat. 15, 

4. Marc. 7, 10. Col. 3, 20.  
2. «Cinste te pe tat l t u i pe mama ta, 
care este porunca cea dintâi cu f duin a 
:  
Ie . 20, 12. Deut. 5, 16. Pild. 23, 22. Sir. 3, 3, 14. Mat. 15, 

4. Marc. 7, 10. Col. 3, 20.  
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3. Ca s i fie ie bine i s  tr ie ti ani 
mul i pe p mânt».  
4. i voi, p rin ilor, nu înt râta i la mânie 
pe copiii vo tri, ci cre te i-i întru 
înv tura i certarea Domnului.  

Pild. 13, 24. Sir. 14, 26.  
5. Slugilor, asculta i de st pânii vo tri cei 
dup  trup, cu fric i cu cutremur, întru 
cur ia inimii voastre, ca i de Hristos,  

1 Petr. 2, 18. Col. 3, 22. Tit 2, 9.  
6. Nu slujind numai când sunt cu ochii pe 
voi, ca cei ce caut  s  plac  oamenilor, ci 
ca slugile lui Hristos, f când din suflet 
voia lui Dumnezeu,  
7. Slujind cu bun voin , ca i Domnului 
i nu ca oamenilor,  

8.  tiind  fiecare,  fie  rob,  fie  de  sine  
st pân, c  faptele bune pe care le va face, 
pe acelea le va lua ca plat  de la Domnul.  
2 Paral. 19, 7. Iov 31, 13; 34, 19. Eccl. 5, 7. În el. 6, 7. Sir. 

35, 12. Fapt. 10, 34. 1 Ioan 2, 14. Gal. 2, 6. Col. 3, 25.  
9. Iar voi, st pânilor, face i tot a a fa  de 
ei, l sând la o parte amenin area, tiind c  
Domnul lor i al vostru este în ceruri i c  
la El nu încape p rtinire.  
10. În sfâr it, fra ilor, înt ri i-v  în 
Domnul i întru puterea t riei Lui.  

Cânt. 6, 4. 2 Tim. 2, 1.  
11. Îmbr ca i-v  cu toate armele lui 
Dumnezeu, ca s  pute i sta împotriva 
uneltirilor diavolului.  

Cânt. 7, 1. Rom. 13, 12. 1 Tes. 5, 8.  
12. C ci lupta noastr  nu este împotriva 
trupului i a sângelui, ci împotriva 
încep toriilor, împotriva st pâniilor, 
împotriva st pânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor r ut ii, 
care sunt în v zduh.  

Ioan 12, 31; 14, 30. Ef. 2, 2.  
13. Pentru aceea, lua i toate armele lui 
Dumnezeu, ca s  pute i împotriv  în ziua 
cea rea, i, toate biruindu-le, s  r mâne i 
în picioare.  

Eccl. 9, 12. În el. 5, 18. 2 Cor. 10, 4.  

14. Sta i deci tari, având mijlocul vostru 
încins cu adev rul i îmbr cându-v  cu 
plato a drept ii,  

Ie . 12, 11. Luc. 12, 35. 1 Petr. 1, 13. 1 Tes. 5, 8.  
15. i înc i picioarele voastre, gata 
fiind pentru Evanghelia p cii.  
16. În toate lua i pav za credin ei, cu care 
ve i putea s  stinge i toate s ge ile cele 
arz toare ale vicleanului.  
17. Lua i i coiful mântuirii i sabia 
Duhului, care este cuvântul lui 
Dumnezeu.  

Is. 59, 17. 1 Tes. 5, 8. Evr. 4, 12.  
18. Face i în toat  vremea, în Duhul, tot 
felul de rug ciuni i de cereri, i întru 
aceasta priveghind cu toat  st ruin a i 
rug ciunea pentru to i sfin ii.  

Luc. 18, 1. Col. 4, 2.  
19. Ruga i-v i pentru mine, ca s  mi se 
dea mie cuvânt, când voi deschide gura 
mea, s  fac cunoscut  cu îndr zneal  
taina Evangheliei,  

2 Tes. 3, 1.  
20. Pe care o binevestesc, în lan uri, ca s  
vorbesc despre Evanghelie, f  sfial , 
precum i trebuie s  vorbesc.  

Fapt. 21, 11.  
21. Iar ca s ti i  i  voi cele despre mine 
i ce fac, Tihic, iubitul frate i 

credinciosul slujitor întru Domnul, vi le 
va aduce la cuno tin  pe toate ;  

Fapt. 20, 4. Col. 4, 7.  
22. L-am trimis pe el la voi, pentru 
aceasta, ca s  afla i cele despre noi i s  
mângâie inimile voastre.  
23. Pace fra ilor i dragoste, cu credin  
de la Dumnezeu-Tat l i de la Domnul 
Iisus Hristos.  
24.  Harul  fie  cu  to i  care  iubesc  pe  
Domnul nostru Iisus Hristos întru cur ie.  
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EPISTOLA C TRE FILIPENI A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Iubirea apostolului pentru filipeni. 
Roadele lan urilor lui. Sfântul Pavel 
numai pentru Biseric  voie te s  mai 
tr iasc . Suferin ele pentru Hristos. 
1. Pavel i Timotei, robi ai lui Hristos 
Iisus, tuturor sfin ilor întru Hristos Iisus, 
celor ce sunt în Filipi, împreun  cu 
episcopii i diaconii :  
2. Har vou i pace, de la Dumnezeu, 
Tat l nostru, i de la Domnul Iisus 
Hristos.  
3. Mul umesc Dumnezeului meu, ori de 
câte ori îmi amintesc de voi,  

Ef. 1, 16. Col. 1, 3. 1 Tes. 1, 2.  
4. C ci totdeauna, în toate rug ciunile 
mele, m  rog pentru voi to i, cu bucurie,  
5. Pentru împ rt irea voastr  întru 
Evanghelie, din ziua dintâi pân  acum.  
6. Sunt încredin at de aceasta, c  cel ce a 
început în voi lucrul cel bun îl va duce la 
cap t, pân  în ziua lui Hristos Iisus,  

Ioan 6, 29. 1 Tes. 1, 3.  
7. Precum este cu dreptate s  gândesc 
astfel  despre  voi  to i  ;  c ci  v  port  în  
inima mea, i în lan urile mele, i în 
ap rarea i în înt rirea Evangheliei, 
fiindc  voi to i sunte i p rta i la acela i 
har cu mine.  
8. C ci martor îmi este Dumnezeu, c  v  
doresc pe voi pe to i, cu dragostea lui 
Hristos Iisus.  
9. i aceasta m  rog, ca iubirea voastr  s  
prisoseasc  tot mai mult i mai mult, 
întru cuno tin i întru orice pricepere,  

Sir. 24, 34-35; 39, 6.  
10. Ca s  cerca i voi cele ce sunt mai de 
folos i ca s  fi i cura i i f  poticnire în 
ziua lui Hristos,  

1 Tes. 3, 13; 5, 23.  

11. Plini de roada drept ii, care este prin 
Iisus Hristos, spre slava i lauda lui 
Dumnezeu.  

Cânt. 7, 9. Mat. 5, 16. Ioan 15, 8.  
12. Voiesc ca voi s ti i, fra ilor, c  cele 
petrecute cu mine s-au întors mai degrab  
spre sporirea Evangheliei,  
13. În a a fel c  lan urile mele, pentru 
Hristos, au ajuns cunoscute în tot 
pretoriul i tuturor celorlal i ;  

Fapt. 21, 11.  
14. i cei mai mul i dintre fra ii întru 
Domnul, îmb rb ta i prin lan urile mele, 
au mai mult  îndr zneal  s  
propov duiasc  f  team  cuvântul lui 
Dumnezeu.  

Ef. 3, 13.  
15. Unii, e drept, vestesc pe Hristos din 
pizm i  din  duh de  ceart ,  al ii  îns  din  
bun voin .  

2 Cor. 2, 17.  
16. Unii o fac din iubire, tiind c  stau 
aici pentru ap rarea Evangheliei ;  
17. Ceilal i, îns , - din zavistie - vestesc 
pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci 
socotind s -mi sporeasc  necazul în 
lan urile mele.  
18. Dar ce este ? Nimic altceva decât c , 
în tot chipul, fie din f rie, fie în adev r, 
Hristos se propov duie te i întru aceasta 

 bucur. i mereu m  voi bucura.  
19. C ci tiu c  aceasta îmi va fi mie spre 
mântuire, prin rug ciunile voastre i cu 
ajutorul Duhului lui Iisus Hristos,  
20. Dup  a teptarea i n dejdea mea c  
întru  nimic  nu  voi  fi  ru inat,  ci,  întru  
toat  îndr zneala, precum totdeauna, a a 
i acum, Hristos va fi preasl vit în trupul 

meu, fie prin via , fie prin moarte ;  
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21. C ci pentru mine via  este Hristos i 
moartea un câ tig.  

Gal. 2, 20.  
22. Dac  îns  a vie ui în trup înseamn  a 
da road  lucrului meu, nu tiu ce voi 
alege.  
23. Sunt strâns din dou  p i : doresc s  

 despart de trup i s  fiu împreun  cu 
Hristos, i aceasta e cu mult mai bine ;  

Luc. 2, 29. 2 Cor. 5, 8. Filim. 1, 22.  
24. Dar este mai de folos pentru voi s  

bovesc în trup.  
25. i având aceast  încredin are, tiu c  
voi r mâne i împreun  voi petrece cu 
voi  cu  to i,  spre  sporirea  voastr i  spre  
bucuria credin ei,  
26. Pentru ca lauda voastr  s  prisoseasc  
în Hristos Iisus prin mine, atunci când voi 
veni iar i între voi.  

2 Cor. 1, 14. Filip. 2, 16.  
27. S  v  purta i numai în chip vrednic de 
Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie 
venind eu i v zându-v , fie nefiind de 
fa ,  s  aud  despre  voi  c  sta i  într-un  
duh, nevoindu-v  împreun  într-un suflet, 
pentru credin a Evangheliei,  
Cânt. 7, 2. Iuda 1, 3. Ef. 4, 1. Col. 1, 10. 1 Tes. 2, 12; 4, 1.  
28. F  s  v  înfrico i întru nimic de 
cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un 
semn de pierzare, iar pentru voi de 
mântuire, i aceasta este de la Dumnezeu.  

Luc. 12, 4.  
29. C ci vou  vi s-a d ruit, pentru 
Hristos, nu numai s  crede i în El, ci s i 

timi i pentru El,  
Fapt. 5, 41.  

30. Ducând aceea i lupt , pe care a i 
zut-o la mine i o auzi i acum despre 

mine.  
1 Tes. 2, 2.  

CAP. 2 
 urm m pilda iubirii lui Iisus 

Hristos. Smerenia i slava lui Hristos. 
 ne silim s  dobândim mântuirea. 

1. Deci, dac  este vreun îndemn în 
Hristos, dac  este vreo mângâiere a 

dragostei, dac  este vreo împ rt ire a 
Duhului, dac  este vreo milostivire i 
îndurare,  

Col. 3, 12.  
2. Face i-mi bucuria deplin , ca s  gândi i 
la fel, având aceea i iubire, acelea i 
sim iri, aceea i cugetare.  

Rom. 15, 5. 1 Cor. 1, 10. 2 Cor. 13, 11. Filip. 3, 16; 4, 2.  
3. Nu face i nimic din duh de ceart , nici 
din slav  de art , ci cu smerenie unul pe 
altul socoteasc -l mai de cinste decât el 
însu i.  

Sir. 3, 18. Luc. 14, 11. 1 Petr. 5, 5. Rom. 12, 10. 1 Cor. 
13, 4. Gal. 5, 26.  

4. S  nu caute nimeni numai ale sale, ci 
fiecare i ale altuia.  

1 Cor. 10, 24.  
5. Gândul acesta s  fie în voi care era i 
în Hristos Iisus,  

Mat. 11, 29. Ioan 13, 15. 1 Petr. 2, 21.  
6. Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a 
socotit  o  tirbire  a  fi  El  întocmai  cu  
Dumnezeu,  

Ioan 5, 18. 2 Cor. 4, 4. Col. 1, 15.  
7. Ci S-a de ertat pe Sine, chip de rob 
luând, f cându-Se asemenea oamenilor, 
i la înf are aflându-Se ca un om,  

2 Paral. 17, 17. Ps. 21, 7. Is. 49, 6. Mat. 20, 28. Marc. 9, 
12. Ioan 13, 4. 2 Cor. 8, 9. Evr. 2, 9, 17.  

8. S-a smerit pe Sine, ascult tor f cându-
Se pân  la moarte, i înc  moarte pe 
cruce.  
Ps. 109, 7. Mat. 26, 39. Rom. 5, 19. Evr. 2, 17; 5, 8; 12, 2.  
9. Pentru aceea, i Dumnezeu L-a 
preaîn at i I-a d ruit Lui nume, care 
este mai presus de orice nume ;  

Is. 52, 13. Mat. 28, 18. Evr. 1, 4.  
10. Ca întru numele lui Iisus tot 
genunchiul s  se plece, al celor cere ti i 
al celor p mânte ti i al celor de 
dedesubt.  

Is. 45, 23. Rom. 14, 11. Apoc. 5, 13-14.  
11. i s  m rturiseasc  toat  limba c  
Domn este Iisus Hristos, întru slava lui 
Dumnezeu-Tat l.  

Ioan 13, 13. Fapt. 10, 36. 1 Cor. 8, 16; 12, 3.  
12. Drept aceea, iubi ii mei, precum 
totdeauna m-a i ascultat, nu numai când 
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eram de fa , ci cu atât mai mult acum 
când sunt departe, cu fric i cu cutremur 
lucra i mântuirea voastr  ;  
13. C ci Dumnezeu este Cel ce lucreaz  
în voi i ca s  voi i i ca s  s vâr i, dup  
a Lui bun voin .  

În el. 8, 21. 2 Cor. 3, 5. Col. 1, 29. Evr. 13, 21.  
14. Toate s  le face i f  de cârtire i 

 de îndoial ,  
1 Paral. 29, 14. 1 Petr. 4, 9.  

15. Ca s  fi i f  de prihan i cura i, fii 
ai lui Dumnezeu neîntina i în mijlocul 
unui  neam  r u  i  stricat  i  întru  care  
str luci i ca ni te lumin tori în lume,  

Pild. 4, 18. Mat. 5, 14-16. Filip. 4, 18.  
16. inând cu putere cuvântul vie ii, spre 
lauda  mea  în  ziua  lui  Hristos,  c  nu  în  
zadar am alergat, nici în zadar m-am 
ostenit.  

Gal. 2, 2. Filip. 1, 26; 4, 1.  
17. i chiar dac  mi-a  v rsa sângele 
pentru jertfa i slujirea credin ei voastre, 

 bucur i v  fericesc pe voi pe to i.  
2 Tim. 4, 6.  

18. Asemenea i voi bucura i-v i 
ferici i-m .  
19. Ci n jduiesc întru Domnul Iisus, c  
voi  trimite  pe  Timotei  la  voi,  f  de  

bav , ca i eu s  fiu cu inima bun , 
aflând ve ti despre voi.  

Fapt. 16, 1. Rom. 16, 21.  
20.  C ci  nu  am  pe  nimeni  altul,  la  un  
gând cu mine i care s  v  poarte grija cu 
adev rat,  
21. Fiindc  to i caut  ale lor, nu ale lui 
Iisus Hristos.  

1 Cor. 10, 24.  
22. Dar încercarea lui o cunoa te i, c ci 
împreun  cu mine a slujit Evanghelia, 
întocmai ca un copil lâng  tat l s u.  

Fapt. 16, 2.  
23.  Pe  el  deci  n jduiesc  s -l  trimit,  
îndat  ce voi vedea ce va fi cu mine.  
24. Sunt, îns , încredin at în Domnul c  
eu însumi voi veni în curând.  

25. Am socotit de grabnic  nevoie s  v  
trimit pe Epafrodit, fratele i împreun  cu 
mine lucr tor i lupt tor, cum i trimisul 
vostru i slujitorul nevoilor mele,  
26. Fiindc  avea mare dor de voi to i i 
era  mâhnit  fiindc  a i  auzit  c  a  fost  
bolnav.  
27. Într-adev r, bolnav a fost aproape de 
moarte, dar Dumnezeu a avut mil  de el 
i nu numai de el, ci i de mine, ca s  nu 

am întristare peste întristare.  
28. Deci l-am trimis mai degrab , ca, 

zându-l, voi iar i s  v  bucura i, iar eu 
 fiu mai pu in mâhnit.  

29. Primi i-l dar întru Domnul, cu toat  
bucuria i pe unii ca ace tia întru cinste 

-i ave i,  
1 Tes. 5, 12.  

30. Fiindc  pentru lucrul lui Hristos a 
mers pân  aproape de moarte, punându- i 
via a în primejdie, ca s  împlineasc  lipsa 
voastr  în slujirea mea.  
CAP. 3 
Îndemnul c tre filipeni s  se fereasc  
de apostolii mincino i. Urmarea lui 
Hristos pân  la jertfire. 
1. Mai departe, fra ii mei, bucura i-v  
întru Domnul. Ca s  v  scriu acelea i 
lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar vou  

 este de folos.  
2 Cor. 3, 11.  

2. P zi i-v  de câini ! P zi i-v  de 
lucr torii cei r i ! P zi i-v  de t ierea 
împrejur.  

Is. 56, 11. 2 Cor. 11, 13. Fapt. 22, 15.  
3. Pentru c  noi suntem t ierea împrejur, 
noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu, 
i ne l ud m întru Hristos Iisus i nu ne 

bizuim pe trup,  
Is. 4, 4. Ioan 4, 24. Fapt. 15, 1. Rom. 2, 29.  

4. De i eu a  putea s  m  bizui i pe trup. 
Dac  vreun altul socote te c  se poate 
bizui pe trup, eu cu atât mai mult !  

2 Cor. 11, 18.  



pag. 1455/1780 

5.  La  opt  zile,  am  fost  t iat  împrejur  ;  
sunt din neamul lui Israel, din semin ia 
lui Veniamin, evreu din evrei, dup  lege 
fariseu ;  

Fapt. 23, 6; 26, 5. Rom. 11, 1. 2 Cor. 11, 22.  
6.  În  ce  prive te  râvna,  prigonitor  al  
Bisericii ; în ce prive te dreptatea cea din 
Lege, f  de prihan .  

Fapt. 8, 3.  
7. Dar cele ce îmi erau mie câ tig, acestea 
le-am socotit pentru Hristos pagub .  
8. Ba mai mult : eu pe toate le socotesc 

 sunt pagub , fa  de în imea 
cunoa terii lui Hristos Iisus, Domnul 
meu, pentru Care m-am lipsit de toate i 
le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos s  
dobândesc,  

Is. 53, 11. Ier. 9, 24. În el. 5, 3. Ioan 17, 3. 1 Cor. 2, 2. 
Col. 2, 2.  

9.  i  s  m  aflu  întru  El,  nu  având  
dreptatea mea cea din Lege, ci pe aceea 
care este prin credin a în Hristos, 
dreptatea cea de la Dumnezeu, pe temeiul 
credin ei,  

Rom. 3, 22; 10, 3. Evr. 4, 3.  
10. Ca s -L cunosc pe El i puterea 
învierii Lui i s  fiu primit p rta  la 
patimile Lui, f cându-m  asemenea cu El 
în moartea Lui,  

1 Petr. 4, 13. Rom. 6, 5; 8, 17.  
11. Ca, doar, s  pot ajunge la învierea cea 
din mor i.  
12. Nu (zic) c  am i dobândit 
îndreptarea, ori c  sunt des vâr it ; dar o 
urm resc ca doar o voi prinde, întrucât i 
eu am fost prins de Hristos Iisus.  

1 Cor. 9, 24; 13, 12. 1 Tim. 6, 12.  
13. Fra ilor, eu înc  nu socotesc s  o fi 
cucerit,  

Luc. 9, 62.  
14. Dar una fac : uitând cele ce sunt în 
urma mea, i tinzând c tre cele dinainte, 
alerg la int , la r splata chem rii de sus, 
a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.  

1 Cor. 9, 24. 2 Tim. 4, 7.  

15. A adar, câ i suntem des vâr i 
aceasta s  gândim ; i dac  gândi i ceva 
în alt fel, Dumnezeu v  va descoperi i 
aceea.  

Evr. 5, 14.  
16.  Dar  de  acolo  unde  am  ajuns,  s  
urm m acela i dreptar, s  gândim la fel.  

Rom. 12, 16; 15, 5. 1 Cor. 1, 10. Gal. 6, 16. Filip. 2, 2.  
17. Fra ilor, face i-v  urm ritorii mei i 
uita i-v  la aceia care umbl  astfel 
precum ne ave i pild  pe noi.  

1 Cor. 11, 1. 2 Cor. 3, 9. Filip. 4, 9. 1 Tes. 1, 6.  
18. C ci mul i, despre care v-am vorbit 
adeseori, iar acum v  spun i plângând, 
se poart  ca du mani ai crucii lui Hristos.  
19. Sfâr itul acestora este pieirea. 
Pântecele este dumnezeul lor, iar m rirea 
lor este întru ru inea lor, ca unii care au 
în gând cele p mânte ti.  

2 Petr. 2, 1, 13. Rom. 16, 18.  
20. Cât despre noi, cetatea noastr  este în 
ceruri, de unde i a tept m Mântuitor, pe 
Domnul Iisus Hristos,  

Ps. 38, 17. 1 Cor. 1, 7. Col. 3, 2. Tit 2, 13. Evr. 13, 14.  
21. Care va schimba la înf are trupul 
smereniei noastre ca s  fie asemenea 
trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce 
are de a- i supune Sie i toate.  

Ioan 11, 25. 1 Ioan 3, 2. 1 Cor. 15, 42-44. Col. 3, 4.  
CAP. 4 
Sfaturi i îndemnuri. D rnicia 
filipenilor este de l udat. Ur ri i 
salut ri. 
1. Deci, fra ii mei iubi i i mult dori i, 
bucuria i cununa mea, a a s  sta i întru 
Domnul, iubi ii mei.  

2 Cor. 1, 14. 1 Tes. 2, 19-20.  
2. Rog pe Evodia i rog pe Sintihi s  aib  
acelea i gânduri în Domnul.  

Filip. 2, 2.  
3. Înc  te rog i pe tine, credinciosule 
Sizig, ajut -le lor, ca pe unele care au 
luptat pentru Evanghelie, împreun  cu 
mine i cu Clement i cu ceilal i 
împreun -lucr tori cu mine, ale c ror 
nume sunt scrise în cartea vie ii.  
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Ie . 32, 32. Ps. 68, 32. Luc. 10, 20. Apoc. 3, 5; 13, 8.  
4. Bucura i-v  pururea întru Domnul. i 
iar i zic : Bucura i-v .  
5. Îng duin a voastr  s  se fac tiut  
tuturor oamenilor. Domnul este aproape.  

Iac. 5, 9. 1 Petr. 4, 7.  
6.  Nu  v  împov ra i  cu  nici  o  grij .  Ci  
întru toate, prin închin ciune i prin rug  
cu mul umire, cererile voastre s  fie 
ar tate lui Dumnezeu.  

Eccl. 5, 19. Mat. 6, 25. Luc. 12, 22. 1 Tim. 2, 1.  
7. i pacea lui Dumnezeu, care 
covâr te orice minte, s  p zeasc  
inimile voastre i cugetele voastre, întru 
Hristos Iisus.  

Ioan 14, 27. Col. 3, 15.  
8. Mai departe, fra ilor, câte sunt 
adev rate, câte sunt de cinste, câte sunt 
drepte, câte sunt curate, câte sunt 
vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, 
orice virtute i orice laud , la acestea s  

 fie gândul.  
Sir. 4, 7. Mat. 5, 16. Rom. 13, 13.  

9.  Cele  ce  a i  înv at  i  a i  primit  i  a i  
auzit i a i v zut la mine, acestea s  le 
face i, i Dumnezeul p cii va fi cu voi.  

Rom. 15, 32. Filip. 3, 17. 2 Tes. 3, 16.  
10. M-am bucurat mult în Domnul, c  a 
înflorit iar i purtarea voastr  de grij  
pentru mine, precum o i avea i, dar v-a 
lipsit prilejul.  
11. N-o spun ca i cum a  duce lips , 
fiindc  eu m-am deprins s  fiu îndestulat 
cu ceea ce am.  

Eccl. 8, 14-15. 1 Tim. 6, 6.  
12.  tiu  s  fiu  i  smerit,  tiu  s  am i  de  
prisos ; în orice i în toate m-am înv at 

 fiu i s tul i fl mând, i în bel ug i în 
lips .  

Sir. 40, 20. 1 Cor. 6, 10.  
13. Toate le pot întru Hristos, Cel care 

 înt re te.  
2 Cor. 12, 9.  

14. Îns  bine a i f cut c  a i împ rt it cu 
mine necazul.  
15. Doar i voi ti i, filipenilor, c  la 
începutul Evangheliei, când am plecat din 
Macedonia, nici o Biseric  nu s-a unit cu 
mine, când era vorba de dat i de primit, 
decât voi singuri.  
16.  Pentru  c i  în  Tesalonic,  o  dat i  a  
doua oar , mi-a i trimis ca s  am cele 
trebuincioase.  
17. Nu c  doar caut darul vostru, dar caut 
rodul care prisose te, în folosul vostru.  

2 Cor. 12, 14.  
18. Am de toate i am i de prisos ; m-am 
îndestulat primind de la Epafrodit cele ce 
mi-a i trimis, miros cu bun  mireasm , 
jertf  primit , binepl cut  lui Dumnezeu.  

Iez. 20, 41. Os. 14, 7. Sir. 35, 3; 39, 17-19.  
19. Iar Dumnezeul meu s  împlineasc  
toat  lipsa voastr  dup  bog ia Sa, cu 
slav , întru Hristos Iisus.  

Ps. 22, 1. Ef. 3, 16.  
20. Iar lui Dumnezeu i Tat lui nostru, 
slav  în vecii vecilor ! Amin.  
21. Îmbr i în Hristos Iisus pe to i 
sfin ii. V  îmbr eaz  pe voi fra ii care 
sunt împreun  cu mine.  
22. V  îmbr eaz  pe voi to i sfin ii, 
mai ales cei din casa Cesarului.  
23. Harul Domnului Iisus Hristos s  fie 
cu duhul vostru !  
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EPISTOLA C TRE COLOSENI A 
SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Pavel laud  pe coloseni i-i îndeamn  

 sporeasc  în credin . 
Dumnezeiasca vrednicie a lui Hristos, 
Izb vitorul nostru al tuturor. Pavel se 
bucur  în suferin ele sale. 
1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin 
voin a lui Dumnezeu, i Timotei, fratele 
nostru,  
2. Sfin ilor i credincio ilor fra i întru 
Hristos, care sunt în Colose : Har vou i 
pace de la Dumnezeu, Tat l nostru, i de 
la Domnul nostru Iisus Hristos.  
3. Mul umim lui Dumnezeu i Tat l 
Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-
ne totdeauna pentru voi,  

Filip. 1, 3.  
4. C ci am auzit despre credin a voastr  
în  Hristos  Iisus  i  despre  dragostea  ce  
ave i c tre to i sfin ii,  

Evr. 6, 10.  
5. Pentru n dejdea cea g tit  vou  în 
ceruri, de care a i auzit mai înainte în 
cuvântul adev rului Evangheliei,  
6. Care, ajungând la voi, precum i în 
toat  lumea, aduce road i spore te 
întocmai ca la voi, din ziua în care a i 
auzit i a i cunoscut, întru adev r, harul 
lui Dumnezeu.  
Mat. 13, 8; 24, 14. Marc. 4, 8. Luc. 8, 8. Ioan 15, 16. Fapt. 

12, 24.  
7.  Precum  a i  primit  înv tur  de  la  
Epafras, iubitul, împreun -slujitor cu noi, 
care este pentru voi credincios slujitor al 
lui Hristos,  
8. i care ne-a ar tat iubirea voastr  cea 
întru Duhul.  
9. De aceea i noi, din ziua în care am 
auzit aceasta, nu încet m s  ne rug m 
pentru  voi  i  s  cerem  s  v  umple i  de  

cunoa terea voii Lui, întru toat  
în elepciunea i priceperea 
duhovniceasc ,  

Rom. 12, 2. 1 Cor. 1, 5.  
10. Ca voi s  umbla i cu vrednicie întru 
Domnul, pl cu i Lui în toate, aducând 
road  în orice lucru bun i sporind în 
cunoa terea lui Dumnezeu.  

Ef. 4, 1. Filip. 1, 27. 1 Tes. 2, 12.  
11. i înt ri i fiind cu toat  puterea, dup  
puterea slavei Lui, spre toat  st ruin a i 
îndelunga-r bdare,  

Is. 41, 29. Fapt. 5, 41.  
12. Mul umind cu bucurie Tat lui celui 
ce ne-a învrednicit pe noi s  lu m parte la 
mo tenirea sfin ilor, întru lumin .  

În el. 5, 5. Fapt. 26, 18.  
13. El ne-a scos de sub puterea 
întunericului i ne-a str mutat în 
împ ia Fiului iubirii Sale,  

Mat. 3, 17. Evr. 2, 15.  
14. Întru Care avem r scump rarea prin 
sângele Lui, adic  iertarea p catelor ;  

Fapt. 4, 12. Rom. 3, 25.  
15. Acesta este chipul lui Dumnezeu 
celui nev zut, mai întâi n scut decât toat  

ptura.  
Ps. 66, 1. Pild. 8, 22. Sir. 1, 4. Ioan 14, 9. 2 Cor. 4, 4. 

Filip. 2, 6. Evr. 1, 3.  
16. Pentru c  întru El au fost f cute toate, 
cele din ceruri i cele de pe p mânt, cele 

zute, i cele nev zute, fie tronuri, fie 
domnii, fie încep torii, fie st pânii. Toate 
s-au f cut prin El i pentru El.  

Ps. 102, 21. Mat. 28, 18. Ioan 1, 3. Ef. 3, 9. Evr. 1, 2.  
17. El este mai înainte decât toate i toate 
prin El sunt a ezate.  

Ioan 1, 1; 8, 58.  
18. i El este capul trupului, al Bisericii ; 
El este începutul, întâiul n scut din mor i, 
ca s  fie El cel dintâi întru toate.  
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Lev 23, 10. Ps. 88, 27. Rom. 8, 29. 1 Cor. 15, 20. Ef. 1, 
23; 4, 15.  

19. C ci în El a binevoit (Dumnezeu) s  
luiasc  toat  plinirea.  

Ioan 1, 16. Col. 2, 9.  
20. i printr-Însul toate cu Sine s  le 
împace, fie cele de pe p mânt, fie cele 
din ceruri, f când pace prin El, prin 
sângele crucii Sale.  
Lev 17, 11-12. Is. 9, 5. Luc. 2, 14. Rom. 5, 1. 2 Cor. 5, 18. 

Ef. 1, 10.  
21. Dar pe voi, care oarecând era i 
înstr ina i i vr jma i cu mintea voastr  

tre lucrurile rele, de acum v-a împ cat,  
Ef. 2, 12.  

22. Prin moartea (Fiului S u) în trupul 
rnii Lui, ca s  v  pun  înaintea Sa 

sfin i, f  de prihan i nevinova i,  
Luc. 1, 75. Rom. 5, 10. 1 Cor. 1, 2. Ef. 1, 4. Tit 2, 14.  

23. Dac , într-adev r, r mâne i întemeia i 
în credin , înt ri i i neclinti i de la 

dejdea Evangheliei pe care a i auzit-o, 
care a fost propov duit  la toat  f ptura 
de sub cer i al c rei slujitor m-am f cut 
eu, Pavel.  

Mat. 28, 19. Marc. 16, 15. Ioan 15, 4. 1 Cor. 15, 58.  
24. Acum m  bucur de suferin ele mele 
pentru voi i împlinesc, în trupul meu, 
lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru 
trupul Lui, adic  Biserica,  

Rom. 5, 3. 2 Cor. 1, 5; 12, 15.  
25. Al c rei slujitor m-am f cut, potrivit 
iconomiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost 
dat  mie pentru voi, ca s  aduc la 
îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu,  

Fapt. 20, 24. 1 Cor. 4, 1; 9, 17.  
26. Taina cea din veci ascuns  
neamurilor, iar acum descoperit  sfin ilor 

i,  
Rom. 16, 25. Ef. 3, 9. 2 Tim. 1, 10.  

27. C rora a voit Dumnezeu s  le arate 
care este bog ia slavei acestei taine între 
neamuri, adic  Hristos cel dintru voi, 

dejdea slavei.  
Rom. 9, 23. Ef. 3, 17.  

28. Pe El noi Îl vestim, sf tuind pe orice 
om i înv ând pe orice om, întru toat  

în elepciunea, ca s  înf m pe tot 
omul, des vâr it, în Hristos Iisus.  

2 Cor. 11, 2.  
29. Spre aceasta m i ostenesc i m  
lupt, potrivit lucr rii Lui, care se 

vâr te în mine cu putere.  
1 Cor. 15, 10. Filip. 2, 13.  

CAP. 2 
Împotriva înv torilor mincino i. 
Via a cea întru Hristos. 
1. C ci voiesc ca voi s ti i cât de mare 
lupt  am  pentru  voi  i  pentru  cei  din  
Laodiceea i pentru to i câ i n-au v zut 
fa a mea în trup,  
2.  Ca s  se  mângâie  inimile  lor,  i  ca  ei,  
strâns uni i în iubire, s  aib  bel ugul 
deplinei în elegeri pentru cunoa terea 
tainei lui Dumnezeu-Tat l i a lui 
Hristos,  

Filip. 3, 8.  
3. Întru care sunt ascunse toate vistieriile 
în elepciunii i ale cuno tin ei.  

Pild. 1, 20. 1 Cor. 1, 24, 30.  
4. V  spun aceasta, ca nimeni s  nu v  
în ele prin cuvinte am gitoare.  
5. C ci de i cu trupul sunt departe, cu 
duhul îns  sunt împreun  cu voi, 
bucurându-m i v zând buna voastr  
rânduial i t ria credin ei voastre în 
Hristos.  

1 Cor. 5, 3.  
6. Deci, precum a i primit pe Hristos 
Iisus, Domnul, a a s  umbla i întru El.  
7. Înr cina i i zidi i fiind într-Însul, 
înt ri i în credin , dup  cum a i fost 
înv i, i prisosind în ea cu mul umire.  

1 Cor. 1, 5. Ef. 3, 17.  
8. Lua i aminte s  nu v  fure min ile 
cineva cu filozofia i cu de arta 
în el ciune din predania omeneasc , 
dup  în elesurile cele slabe ale lumii i nu 
dup  Hristos.  
Ps. 118, 61. Sir. 34, 7-8. Rom. 16, 17. Ef. 5, 6. Evr. 13, 9.  

9. C ci întru El locuie te, trupe te, toat  
plin tatea Dumnezeirii,  

Ioan 1, 14, 16. Ef. 3, 19. Col. 1, 19.  
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10. i sunte i deplini întru El, Care este 
cap a toat  domnia i st pânirea.  

Ef. 1, 21-22.  
11. În El a i i fost t ia i împrejur, cu 

iere împrejur nef cut  de mân , prin 
dezbr carea de trupul c rnii, întru t ierea 
împrejur a lui Hristos.  

Rom. 2, 29. Gal. 3, 27.  
12. Îngropa i fiind împreun  cu El prin 
botez, cu El a i i înviat prin credin a în 
lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a înviat 
pe El din mor i.  

Rom. 6, 4. Ef. 1, 19-20.  
13. Iar pe voi care era i mor i, în 

delegile i în net ierea împrejur a 
trupului vostru, v-a f cut vii, împreun  cu 
Sine, iertându-ne toate gre ealele ;  

Iov 15, 16. Ef. 2, 15.  
14. tergând zapisul ce era asupra 
noastr , care ne era potrivnic cu 
rânduielile lui, i l-a luat din mijloc, 
pironindu-l pe cruce.  
15. Dezbr când (de putere) încep toriile 
i st pâniile, le-a dat de ocar  în v zul 

tuturor, biruind asupra lor prin cruce.  
Ioan 16, 11. 1 Petr. 3, 19. Ef. 4, 8. Evr. 2, 14.  

16. Nimeni deci s  nu v  judece pentru 
mâncare sau b utur , sau cu privire la 
vreo s rb toare, sau lun  nou , sau la 
sâmbete,  

Num. 28, 11. Sir. 33, 7-8. Rom. 14, 6. Gal. 4, 10.  
17. Care sunt umbr  celor viitoare iar 
trupul (este) al lui Hristos.  

Evr. 8, 5; 10, 1.  
18.  Nimeni  s  nu  v  smulg  biruin a  
printr-o pref cut  smerenie i printr-o 

arnic  închinare la îngeri, încercând s  
trund  în cele ce n-a v zut, i 

îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea 
lui trupeasc ,  

2 Cor. 11, 14.  
19. În loc s  se in  strâns de capul de la 
care trupul tot, - prin încheieturi i 
leg turi, îndestulându-se i întocmindu-se 
-, spore te în cre terea lui Dumnezeu.  

Ef. 2, 20; 4, 15.  

20. Dac  deci a i murit împreun  cu 
Hristos pentru în elesurile cele slabe ale 
lumii, pentru ce atunci, ca i cum a i 
vie ui în lume, r bda i porunci ca acestea 
:  

Is. 29, 13. Rom. 7, 4. Gal. 4, 3.  
21. Nu lua, nu gusta, nu te atinge !  
22. - Toate lucruri menite s  piar  prin 
întrebuin are - potrivit unor rânduieli i 
înv turi omene ti ?  

Is. 29, 13. Sir. 34, 7-8. Mat. 15, 9.  
23. Unele ca acestea au oarecare 
înf are de în elepciune, în p ruta lor 
cucernicie, în smerenie i în necru area 
trupului, dar n-au nici un pre i sunt 
numai pentru sa iul trupului.  
CAP. 3 
Omul cel nou trebuie s  se îmbrace cu 
via a cea nou . Datoriile so ilor, 
copiilor, p rin ilor, slugilor, st pânilor. 
1. A adar, dac  a i înviat împreun  cu 
Hristos, c uta i cele de sus, unde se afl  
Hristos, ezând de-a dreapta lui 
Dumnezeu ;  

Marc. 16, 19. Ioan 8, 23. Rom. 8, 34.  
2.  Cugeta i  cele  de  sus,  nu  cele  de  pe  

mânt ;  
Filip. 3, 20.  

3. C ci voi a i murit i via a voastr  este 
ascuns  cu Hristos întru Dumnezeu.  

Rom. 8, 34. Gal. 2, 20.  
4. Iar când Hristos, Care este via a 
voastr , Se va ar ta, atunci i voi, 
împreun  cu El, v  ve i ar ta întru slav .  

1 Ioan 3, 2. Filip. 3, 21.  
5. Drept aceea, omorâ i m dularele 
voastre, cele p mânte ti : desfrânarea, 
necur ia, patima, pofta rea i l comia, 
care este închinare la idoli,  

Sir. 14, 9-10. Rom. 6, 8. Ef. 5, 3.  
6. Pentru care vine mânia lui Dumnezeu 
peste fiii neascult rii,  

1 Cor. 6, 9.  
7. În care p cate a i umblat i voi 
odinioar , pe când tr ia i în ele.  

Ef. 2, 2.  
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8.  Acum  deci  v  lep da i  i  voi  de  toate  
acestea : mânia, iu imea, r utatea, 
def imarea, cuvântul de ru ine din gura 
voastr .  

1 Petr. 2, 1. Rom. 6, 4. Ef. 4, 22. Evr. 12, 1.  
9. Nu v  min i unul pe altul, fiindc  v-

i dezbr cat de omul cel vechi, 
dimpreun  cu faptele lui,  

Fac. 35, 2. Lev 19, 11. Ef. 4, 22, 25.  
10. i v-a i îmbr cat cu cel nou, care se 
înnoie te, spre deplin  cuno tin , dup  
chipul Celui ce l-a zidit,  

Fac. 1, 27; 5, 1; 9, 6. Ef. 4, 24.  
11. Unde nu mai este elin i iudeu, t iere 
împrejur i net iere împrejur, barbar, scit, 
rob ori liber, ci toate i întru to i Hristos.  

Gal. 6, 15. Ef. 4, 24.  
12. Îmbr ca i-v , dar, ca ale i ai lui 
Dumnezeu, sfin i i prea iubi i, cu 
milostivirile îndur rii, cu bun tate, cu 
smerenie, cu blânde e, cu îndelung -

bdare,  
Gal. 5, 22. Ef. 4, 32.  

13. Îng duindu-v  unii pe al ii i iertând 
unii altora, dac  are cineva vreo plângere 
împotriva cuiva ; dup  cum i Hristos v-a 
iertat vou , a a s  ierta i i voi.  

Mat. 6, 14; 18, 22. Marc. 11, 25. Rom. 13, 8; 15, 1.  
14. Iar peste toate acestea, îmbr ca i-v  
întru dragoste, care este leg tura 
des vâr irii.  
15. i pacea lui Hristos, întru care a i fost 
chema i,  ca  s  fi i  un  singur  trup,  s  
st pâneasc  în inimile voastre ; i fi i 
mul umitori.  

Ef. 4, 3. Filip. 4, 7.  
16. Cuvântul lui Hristos s  locuiasc  
întru voi cu bog ie. Înv i-v i 
pov ui i-v  între voi, cu toat  
în elepciunea. Cânta i în inimile voastre 
lui Dumnezeu, mul umindu-I, în psalmi, 
în laude i în cânt ri duhovnice ti.  

2 Reg. 23, 1. Ef. 5, 19.  
17. Orice a i face, cu cuvântul sau cu 
lucrul, toate s  le face i în numele 

Domnului Iisus i prin El s  mul umi i lui 
Dumnezeu-Tat l.  

1 Cor. 10, 31. Ef. 5, 20. Evr. 13, 15.  
18. Femeilor, supune i-v  b rba ilor 
vo tri, precum se cuvine, în Domnul.  

1 Petr. 3, 1. 1 Cor. 14, 34. Ef. 5, 22.  
19. B rba ilor, iubi i pe femeile voastre i 
nu fi i aspri cu ele.  

1 Petr. 3, 7. Ef. 5, 25.  
20. Copiilor, asculta i pe p rin ii vo tri 
întru toate, c ci aceasta este bine-pl cut 
Domnului.  

Ef. 6, 1.  
21. P rin ilor, nu a i la mânie pe 
copiii vo tri, ca s  nu se dezn jduiasc .  
22. Slugilor, asculta i întru toate pe 
st pânii vo tri cei trupe ti, nu slujind 
numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce 
caut  s  plac  oamenilor, ci în cur ia 
inimii, temându-v  de Domnul.  

1 Petr. 2, 18. Ef. 6, 5. Tit 2, 9.  
23. Orice a i face, lucra i din toat  inima, 
ca pentru Domnul i nu ca pentru oameni,  
24. Bine tiind c  de la Domnul ve i 
primi r splata mo tenirii ; c ci Domnului 
Hristos sluji i.  
25. Iar cel ce face nedreptate î i va lua 
plata nedrept ii, întrucât la Dumnezeu 
nu este p rtinire.  

2 Paral. 19, 7. În el. 6, 5, 7. Fapt. 10, 34. Ef. 6, 9.  
CAP. 4 
Rug ciunea este de trebuin . Trebuie 

 ne purt m în elep te. Tihic i 
Onisim. 
1. St pânilor, da i slugilor voastre ce este 
drept  i  potrivit,  tiind  c i  voi  ave i  
St pân în ceruri.  
2. St rui i în rug ciune, priveghind în ea 
cu mul umire,  

Luc. 18, 1. Ef. 6, 18.  
3. Rugându-v  totodat i pentru noi, ca 
Dumnezeu s  ne deschid  u a cuvântului, 
spre a vesti taina lui Hristos, pentru care 

i g sesc în lan uri,  
1 Cor. 16, 9.  
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4.  Ca  s  o  ar t  a a  cum  se  cuvine  s  
gr iesc.  
5. Umbla i cu în elepciune fa  de cei ce 
sunt afar  (de Biseric ), pre uind vremea.  

Marc. 4, 11. Ef. 5, 15.  
6. Vorba voastr  s  fie totdeauna pl cut , 
dreas  cu sare, ca s ti i cum trebuie s  

spunde i fiec ruia.  
Eccl. 10, 12. Cânt. 4, 3. Marc. 9, 50. 1 Petr. 3, 15.  

7. Toate câte m  privesc pe mine le va 
face cunoscute Tihic, iubitul frate, 
credincios slujitor i împreun -rob cu 
mine în Domnul.  

Ef. 6, 21.  
8. L-am trimis pe el la voi tocmai pentru 
aceasta, ca s ti i cum ne afl m i ca s  
mângâie inimile voastre,  
9. Împreun  cu Onisim, credinciosul i 
iubitul frate, care este dintre voi ; ei v  
vor aduce la cuno tin  toate cele de aici.  

Filim. 1, 10.  
10. V  îmbr eaz  Aristarh, cel 
întemni at împreun  cu mine, i Marcu, 

rul lui Barnaba - în privin a c ruia a i 
primit porunci ; de va veni la voi primi i-l 
-,  

Fapt. 15, 37; 27, 2.  
11. Asemenea i Iisus, cel ce se nume te 
Iustus, care sunt din t ierea împrejur ; 

numai ace tia au lucrat împreun  cu mine 
pentru împ ia lui Dumnezeu. Ei au 
fost cei ce mi-au adus mângâiere.  
12. V  îmbr eaz  Epafras, care este 
dintre voi, rob al lui Iisus Hristos, 
pururea luptând pentru voi în rug ciunile 
sale, ca s  sta i des vâr i i plini de tot 
ce este voin a lui Dumnezeu.  
13. C ci martor îi sunt c  are mult  râvn  
pentru voi i pentru cei din Laodiceea i 
din Ierapole.  
14. V  îmbr eaz  Luca, doctorul cel 
iubit, i Dima.  

2 Tim. 4, 10.  
15. Îmbr i pe fra ii din Laodiceea i 
pe Nimfas i pe Biserica din casa lui.  
16. i dup  ce scrisoarea aceasta se va 
citi de c tre voi, face i s  se citeasc i în 
Biserica laodiceenilor, iar pe cea din 
Laodiceea s  o citi i i voi.  
17. i spune i lui Arhip : Vezi de slujba 
pe care ai primit-o întru Domnul, ca s  o 
îndepline ti.  
18. Salutarea cu mâna mea, a lui Pavel. 
Aduce i-v  aminte de lan urile mele. 
Harul fie cu voi ! Amin.  
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EPISTOLA ÎNTÂIA C TRE TESALONICENI 
A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Pavel laud  credin a tesalonicenilor 
1. Pavel i Silvan i Timotei, Bisericii 
tesalonicenilor în Dumnezeu-Tat l i în 
Domnul Iisus Hristos : Har vou i pace 
de la Dumnezeu, Tat l nostru, i de la 
Domnul Iisus Hristos.  

Fapt. 16, 1. Gal. 1, 3.  
2. Mul umim lui Dumnezeu totdeauna 
pentru voi to i i v  pomenim în 
rug ciunile noastre,  

Filip. 1, 3. 2 Tes. 1, 3. Filim. 1, 4-5.  
3. Aducându-ne aminte neîncetat, 
înaintea lui Dumnezeu, Tat l nostru, de 
lucrul credin ei voastre i de osteneala 
iubirii i de st ruin a n dejdii voastre în 
Domnul nostru Iisus Hristos.  

Fapt. 17, 4. Filip. 1, 6.  
4. Fra ilor de Dumnezeu iubi i, noi tim 
cum a i fost ale i ;  
5. C  Evanghelia noastr  n-a fost la voi 
numai în cuvânt, ci i întru putere i în 
Duhul Sfânt i în deplin  încredin are, 
precum bine ti i ce fel am fost între voi, 
pentru voi.  

Rom. 15, 19.  
6. i voi v-a i f cut urm tori ai no tri i ai 
Domnului, primind cuvântul cu bucuria 
Duhului Sfânt, de i a i avut multe 
necazuri.  

Filip. 3, 17.  
7. A a încât v-a i f cut pild  tuturor celor 
ce cred din Macedonia i din Ahaia,  
8. C ci, de la voi, cuvântul Domnului a 

sunat nu numai în Macedonia i în 
Ahaia, ci credin a voastr  în Dumnezeu 
s-a r spândit în tot locul, astfel c  nu e 
nevoie s  mai spunem noi ceva.  
9. C ci ei în i istorisesc despre noi cum 
am fost primi i la voi i cum v-a i întors 

la Dumnezeu, de la idoli, ca s  sluji i 
Dumnezeului celui viu i adev rat,  
10. i s  a tepta i pe Fiul S u din ceruri, 
pe Care L-a înviat din mor i, pe Iisus, Cel 
ce ne izb ve te de mânia cea viitoare.  

Os. 13, 14. Rom. 5, 9. 2 Cor. 4, 14.  
CAP. 2 
Râvna pentru predicarea Evangheliei. 
1. C ci ti i voi în iv , fra ilor, c  venirea 
noastr  la voi n-a fost zadarnic .  

Fapt. 16, 22. Filip. 1, 30.  
2.  Ci,  dup  ce  am  suferit  i  am  fost,  
precum ti i, oc râ i în Filipi, am 
îndr znit întru Dumnezeul nostru s  
gr im în fa a voastr , cu mult  lupt , 
Evanghelia lui Dumnezeu.  
3. Pentru c  îndemnul nostru nu venea 
din r cire, nici din gânduri necurate, 
nici din în el ciune,  

2 Cor. 2, 17.  
4. Ci, dup  cum am fost socoti i vrednici 
de Dumnezeu ca s  ni se încredin eze 
Evanghelia, a a vorbim, nu c utând s  
pl cem oamenilor, ci lui Dumnezeu care 
ne încearc  inimile.  

Ier. 17, 10. Gal. 1, 10. 1 Tim. 1, 11.  
5.  C ci  niciodat  nu  ne-am  ar tat  cu  
cuvinte de lingu ire, dup  cum ti i, nici 
cu ascunse porniri de l comie. Dumnezeu 
îmi este martor.  
6. Nici n-am c utat slav  de la oameni, 
nici de la voi, nici de la al ii, de i puteam 

 fim cu greutate, ca apostoli ai lui 
Hristos.  

Ioan 5, 41.  
7. Noi îns  am fost blânzi în mijlocul 
vostru, a a precum o doic  îngrije te pe 
fiii s i ;  

2 Tim. 2, 24.  
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8. Astfel, iubindu-v , eram bucuro i s  v  
m nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, 

ci chiar i sufletele noastre pentru c  ne-
i devenit iubi i.  

9. V  aduce i aminte, fra ilor, de 
osteneala i de truda noastr  ; lucrând zi 
i noapte, ca s  nu fim povar  nici unuia 

din voi, a a v-am propov duit Evanghelia 
lui Dumnezeu.  

Fapt. 18, 3; 20, 34. 1 Cor. 4, 12. 2 Tim. 3, 8.  
10. Voi sunte i martori, i Dumnezeu de 
asemenea, cât de sfânt i cât de drept i 

 de  prihan  ne-am  purtat  între  voi  
credincio ii ;  
11. Ca un p rinte pe copiii s i, precum 
ti i, a a v-am rugat i v-am mângâiat.  

12. i v-am rugat cu st ruin  s  umbla i 
cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, 
Celui ce v  cheam  la împ ia i la 
slava Sa.  

1 Cor. 7, 20. Ef. 4, 1. Filip. 1, 27. Col. 1, 10.  
13. De aceea i noi mul umim lui 
Dumnezeu neîncetat, c  luând voi 
cuvântul ascult rii de Dumnezeu de la 
noi, nu l-a i primit ca pe un cuvânt al 
oamenilor, ci, a a precum este într-
adev r, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, 
care i lucreaz  întru voi cei ce crede i.  
14. C ci voi, fra ilor, v-a i f cut urm tori 
ai Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în 
Iudeea, întru Hristos Iisus, pentru c  a i 
suferit i voi acelea i de la cei de un 
neam cu voi, dup  cum i ele de la iudei,  

Evr. 10, 34.  
15. Care i pe Domnul Iisus L-au omorât 
ca i pe proorocii lor ; i pe noi ne-au 
prigonit i sunt nepl cu i lui Dumnezeu i 
tuturor oamenilor sunt potrivnici,  

Mat. 23, 32-34. Fapt. 7, 52.  
16. Fiindc  ne opresc s  vorbim 
neamurilor, ca s  se mântuiasc , spre a se 
împlini pururea m sura p catelor lor. Dar 
la urm , i-a ajuns mânia lui Dumnezeu.  
17. Iar noi, fra ilor, fiind desp i de voi, 
o bucat  de vreme, cu ochii nu cu inima, 

ne-am sârguit cu atât mai mult, cu mare 
dor, s  vedem fa a voastr .  
18. Pentru aceea, am voit s  venim la voi, 
îndeosebi eu Pavel - o dat i înc  alt  
dat , - dar ne-a împiedicat satana.  
19. C ci care este n dejdea noastr , sau 
bucuria, sau cununa laudei noastre, dac  
nu chiar voi, înaintea Domnului nostru 
Iisus, întru a Lui venire ?  

2 Cor. 1, 14.  
20. C ci voi sunte i slava i bucuria 
noastr .  

Filip. 4, 1.  
CAP. 3 
Rug ciune pentru sporirea i înt rirea 
în credin  a tesalonicenilor. 
1. De aceea, nemaiputând r bda, noi am 
hot rât s  r mânem singuri la Atena.  
2. i am trimis pe Timotei, fratele nostru 
i slujitorul lui Dumnezeu i împreun -

lucr tor cu noi la Evanghelia lui Hristos, 
ca s  v  înt reasc i s  v  îndemne în 
credin a voastr ,  

Fapt. 16, 1.  
3. Ca nimeni s  nu se clatine în aceste 
necazuri, c ci singuri ti i c  spre aceasta 
suntem pu i.  

Fapt. 20, 23. 2 Tim. 3, 12.  
4. C ci i când eram la voi, v-am spus de 
mai înainte c  vom avea de suferit 
necazuri, precum s-a i întâmplat i ti i 
prea bine.  

Marc. 13, 23.  
5. Pentru aceea i eu, fiind ner bd tor, 
am trimis ca s  cunosc credin a voastr , 
ca nu cumva s  v  fi ispitit ispititorul i 
în zadar s  ne fie osteneala.  
6. Acum îns , venind Timotei de la voi la 
noi i dându-ne vestea bun  despre 
credin a i dragostea voastr i c  ave i 
bun  amintire de noi totdeauna, dorind s  
ne vede i ; la fel i noi pe voi,  
7. De aceea, fra ilor, ne-am sim it 
mângâia i întru voi, prin credin a voastr , 
în toat  nevoia i strâmtorarea noastr .  
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8. C ci acum noi suntem vii, dac  voi 
sta i neclinti i întru Domnul.  
9. i ce mul umire, pentru voi, putem s  

m în schimb lui Dumnezeu, pentru 
toat  bucuria cu care ne bucur m pentru 
voi, înaintea Dumnezeului nostru ?  
10. Noaptea i ziua ne rug m cu 
prisosin , ca s  vedem fa a voastr i s  
împlinim lipsurile credin ei voastre.  

Rom. 1, 10-11; 15, 23.  
11. Dar însu i Dumnezeu i Tat l nostru, 
i Domnul nostru Iisus Hristos s  

îndrepteze calea noastr  c tre voi !  
12. Iar pe voi, Domnul s  v  înmul easc  
i s  prisosi i în dragoste unul c tre altul 
i c tre to i, precum i noi fa  de voi,  

13. Spre înt rirea inimilor voastre, ca s  
fi i f  de prihan  întru sfin enie, 
înaintea lui Dumnezeu, Tat l nostru, la 
venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu 
to i sfin ii S i.  

1 Cor. 1, 8. Filip. 1, 10. 1 Tes. 5, 23.  
CAP. 4 
Trebuie s  st ruim în cur ie i în 
iubire. Despre cei adormi i i despre 
cei r ma i vii, la venirea Domnului. 
1.  În  sfâr it,  fra ilor,  v  rug m  i  v  
îndemn m în Domnul Iisus, ca a a cum 

i primit de la noi dreptar cum se cuvine 
 umbla i i s  pl ce i lui Dumnezeu - în 

care  chip  i  umbla i  -  a a  s  spori i  tot  
mai mult.  

Filip. 1, 27.  
2. Fiindc ti i ce porunci v-am dat, prin 
Domnul Iisus.  
3. C ci voia lui Dumnezeu aceasta este : 
sfin irea voastr  ; s  v  feri i de 
desfrânare,  

Tob. 4, 13. Rom. 6, 22; 12, 2. Ef. 5, 17. Evr. 12, 14.  
4. Ca s tie fiecare dintre voi s i 
st pâneasc  vasul s u în sfin enie i 
cinste,  

1 Cor. 6, 18.  
5. Nu în patima poftei cum fac neamurile, 
care nu cunosc pe Dumnezeu.  

6. i nimeni s  nu întreac  m sura i s  
nu nedrept easc  pe fratele s u, în 
aceast  privin , c ci Domnul este 

zbun tor pentru toate acestea, dup  
cum v-am i spus mai înainte i v-am dat 

rturie.  
Lev 25, 14. 1 Tim. 6, 10.  

7. C ci Dumnezeu nu ne-a chemat la 
necur ie, ci la sfin ire.  

1 Cor. 1, 2. Ef. 1, 4.  
8. De aceea, cel ce dispre uie te 
(acestea), nu dispre uie te un om, ci pe 
Dumnezeu, Care v-a dat pe Duhul S u 
cel Sfânt.  

Luc. 9, 48; 10, 16. 1 Cor. 2, 10.  
9. Despre iubirea fr easc  nu ave i 
trebuin  s  v  scriu, pentru c  voi în iv  
sunte i înv i de Dumnezeu ca s  v  
iubi i unul pe altul.  

Marc. 12, 31. Ioan 13, 34; 15, 12. 1 Ioan 3, 11.  
10. Aceasta o i face i, fa  de to i fra ii, 
din întreaga Macedonie. Dar v  
îndemn m, fra ilor, s  prisosi i mai mult !  
11.  i  s  râvni i  ca  s  tr i  în  lini te,  s  
face i fiecare cele ale sale i s  lucra i cu 
mâinile voastre precum v-am dat 
porunc ,  

Ef. 4, 28. 2 Tes. 3, 10.  
12. Ca s  umbla i cuviincios fa  de cei 
din  afar  (de  Biseric )  i  s  nu  ave i  
trebuin  de nimeni.  

Marc. 4, 11. Rom. 13, 13.  
13. Fra ilor, despre cei ce au adormit, nu 
voim  s  fi i  în  ne tiin ,  ca  s  nu  v  
întrista i, ca ceilal i, care nu au n dejde,  

Sir. 38, 16-17.  
14. Pentru c  de credem c  Iisus a murit  
i a înviat, tot a a (credem) c  

Dumnezeu, pe cei adormi i întru Iisus, îi 
va aduce împreun  cu El.  

Ioan 14, 19. 1 Cor. 6, 14; 15, 20.  
15. C ci aceasta v  spunem, dup  
cuvântul Domnului, c  noi cei vii, care 
vom fi r mas pân  la venirea Domnului, 
nu vom lua înainte celor adormi i,  

Sir. 22, 10. 1 Cor. 15, 23, 51.  
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16. Pentru c  Însu i Domnul, întru 
porunc , la glasul arhanghelului i întru 
trâmbi a lui Dumnezeu, Se va pogorî din 
cer, i cei mor i întru Hristos vor învia 
întâi,  
Dan. 12, 13. Mat. 24, 31; 26, 64. Ioan 5, 27-29. 1 Cor. 15, 

52. 2 Tes. 1, 7.  
17. Dup  aceea, noi cei vii, care vom fi 

mas, vom fi r pi i, împreun  cu ei, în 
nori, ca s  întâmpin m pe Domnul în 

zduh, i a a pururea vom fi cu Domnul.  
Ioan 14, 3; 17, 24. 1 Cor. 15, 51.  

18. De aceea, mângâia i-v  unii pe al ii 
cu aceste cuvinte.  
CAP. 5 
A doua venire a lui Hristos. 
Cuviincioas  preg tire pentru ea. 
1. Iar despre ani i despre vremuri, 
fra ilor, nu ave i nevoie s  v  scriem,  

Fapt. 1, 7.  
2. C ci voi în iv ti i bine c  ziua 
Domnului vine a a, ca un fur noaptea.  

Mat. 24, 43. Luc. 12, 39. 2 Petr. 3, 10. Apoc. 3, 3; 16, 15.  
3. Atunci când vor zice : pace i lini te, 
atunci, f  de veste, va veni peste ei 
pieirea, ca i durerile peste cea 
îns rcinat , i sc pare nu vor avea.  

Iov 20, 7. Luc. 21, 35.  
4. Voi îns , fra ilor, nu sunte i în 
întuneric, ca s  v  apuce ziua aceea ca un 
fur.  
5. C ci voi to i sunte i fii ai luminii i fii 
ai  zilei  ;  nu  suntem  ai  nop ii,  nici  ai  
întunericului.  

Luc. 16, 8. Rom. 13, 12.  
6. De aceea s  nu dormim ca i ceilal i, ci 

 priveghem i s  fim treji.  
Mat. 24, 42. Luc. 21, 34.  

7. Fiindc  cei ce dorm, noaptea dorm ; i 
cei ce se îmbat , noaptea se îmbat .  
8. Dar noi, fiind ai zilei, s  fim treji, 
îmbr cându-ne în plato a credin ei i a 
dragostei i punând coiful n dejdii de 
mântuire ;  

Is. 59, 17. Ef. 6, 11, 14, 17.  

9. C  Dumnezeu nu ne-a rânduit spre 
mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin 
Domnul nostru Iisus Hristos,  

2 Tes. 2, 14.  
10. Care a murit pentru noi, pentru ca 
noi,  fie  c  veghem,  fie  c  dormim,  cu El  
împreun  s  vie uim.  

Rom. 14, 7, 9.  
11. De aceea, îndemna i-v i zidi i-v  
unul pe altul, a a precum i face i.  

Evr. 3, 13.  
12. V  mai rug m, fra ilor, s  cinsti i pe 
cei ce se ostenesc între voi, care sunt 
mai-marii vo tri în Domnul i v  
pov uiesc ;  

Filip. 2, 29. Evr. 13, 7.  
13. i pentru lucrarea lor, s -i socoti i pe 
ei vrednici de dragoste prisositoare. Tr i 
între voi în bun  pace.  
14. V  rug m îns , fra ilor, dojeni i pe cei 

 de rânduial , îmb rb ta i pe cei slabi 
la suflet, sprijini i pe cei neputincio i, fi i 
îndelung-r bd tori fa  de to i.  

Gal. 6, 2.  
15. Lua i seama s  nu r spl teasc  cineva 
cuiva r ul cu r u, ci totdeauna s  urma i 
cele bune unul fa  de altul i fa  de to i.  

Pild. 17, 13. Mat. 5, 39. 1 Petr. 3, 9. Rom. 12, 17. 1 Cor. 
6, 7.  

16. Bucura i-v  pururea.  
17. Ruga i-v  neîncetat.  

Sir. 18, 22. Luc. 18, 1. Col. 4, 2.  
18. Da i mul umire pentru toate, c ci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, întru 
Hristos Iisus, pentru voi.  

Ef. 5, 20.  
19. Duhul s  nu-l stinge i.  

Num. 11, 28-29.  
20. Proorociile s  nu le dispre ui i.  

1 Cor. 14, 1.  
21. Toate s  le încerca i ; ine i ce este 
bine ;  

1 Ioan 4, 1.  
22. Feri i-v  de orice înf are a r ului.  
23. Însu i Dumnezeul p cii s  v  
sfin easc  pe voi des vâr it, i întreg 
duhul vostru, i sufletul, i trupul s  se 
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zeasc , f  de prihan , întru venirea 
Domnului nostru Iisus Hristos.  

1 Cor. 14, 33. 1 Tes. 3, 13. 2 Tes. 3, 16.  
24. Credincios este Cel care v  cheam . 
El va i îndeplini.  

1 Cor. 1, 9.  
25. Fra ilor, ruga i-v  pentru noi.  

Col. 4, 2.  

26. Îmbr i pe to i fra ii cu s rutare 
sfânt .  
27. V  îndemn st ruitor pe voi întru 
Domnul, ca s  citi i scrisoarea aceasta 
tuturor sfin ilor fra i.  
28. Harul Domnului nostru Iisus Hristos 

 fie cu voi. Amin !  
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EPISTOLA A DOUA C TRE TESALONICENI 
A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Pavel laud  credin a tesalonicenilor. 

splata lui Hristos. 
1. Pavel, Silvan i Timotei, Bisericii 
tesalonicenilor întru Dumnezeu, Tat l 
nostru, i întru Domnul Iisus Hristos :  
2. Har vou i pace, de la Dumnezeu, 
Tat l nostru, i de la Domnul Iisus 
Hristos.  
3. Datori suntem, fra ilor, s  mul umim 
pentru voi pururea lui Dumnezeu, precum 
se cuvine, fiindc  mult cre te credin a 
voastr i dragostea fiec ruia dintre voi 
to i prisose te, a unuia fa  de altul,  

1 Cor. 1, 4. 1 Tes. 1, 2.  
4. Încât noi în ine ne l ud m cu voi, în 
Bisericile lui Dumnezeu, pentru 
statornicia i credin a voastr , în toate 
prigonirile voastre i în strâmtor rile pe 
care le suferi i.  
5. Ele sunt o dovad  a dreptei judec i a 
lui  Dumnezeu,  ca  s  v  învrednici i  de  
împ ia lui Dumnezeu, pentru care i 

timi i,  
Rom. 8, 17.  

6. De vreme ce drept este înaintea lui 
Dumnezeu s  r spl teasc  cu necaz celor 
ce v  nec jesc pe voi,  

Ier. 51, 24. Sir. 35, 22. Rom. 2, 8-9.  
7. Iar vou  celor nec ji i, s  v  dea 
odihn , împreun  cu noi, la ar tarea 
Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii 
Sale,  

1 Tes. 4, 16.  
8. În v paie de foc, osândind pe cei ce nu 
cunosc pe Dumnezeu i pe cei ce nu se 
supun Evangheliei Domnului nostru 
Iisus.  

Is. 66, 15. Mih. 5, 14. Mat. 25, 1-5, 30. Evr. 12, 29.  

9. Ei vor lua ca pedeaps  pieirea ve nic  
de la fa a Domnului i de la slava puterii 
Lui,  
10. Când va veni s  se pream reasc  întru 
sfin ii S i i s  fie privit cu uimire de 

tre to i cei ce au crezut, pentru c  
rturia noastr  c tre voi a g sit crezare 

în ziua aceea.  
Marc. 14, 62.  

11. Pentru aceasta, ne i rug m pururea 
pentru voi, ca Dumnezeul nostru s  v  
fac  vrednici de chemarea Sa i s  
împlineasc  cu putere toat  pornirea 
voastr  spre bun tate i orice lucrare a 
credin ei voastre,  
12. Ca s  se preasl veasc  în voi numele 
Domnului nostru Iisus i voi întru El, prin 
harul Dumnezeului nostru i al Domnului 
Iisus Hristos.  
CAP. 2 
Antihrist se arat  înaintea venirii lui 
Hristos. St ruin a în dreapta credin . 
1. În privin a venirii Domnului nostru 
Iisus Hristos i a adun rii noastre 
împreun  cu El, v  rug m, fra ilor,  
2. S  nu v  clinti i degrab  cu mintea, 
nici s  v  sp imânta i - nici de vreun duh, 
nici de vreun cuvânt, nici de vreo 
scrisoare ca pornit  de la noi, cum c  ziua 
Domnului a i sosit.  
3. S  nu v  am geasc  nimeni, cu nici un 
chip ; c ci ziua Domnului nu va sosi pân  
ce mai întâi nu va veni lep darea de 
credin i nu se va da pe fa  omul 
nelegiuirii, fiul pierz rii,  

Mat. 24, 4. Marc. 13, 5. Luc. 21, 8. Ef. 5, 6.  
4. Potrivnicul, care se înal  mai presus 
de tot ce se nume te Dumnezeu, sau se 
cinste te cu închinare, a a încât s  se 
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eze el în templul lui Dumnezeu, dându-
se pe sine drept dumnezeu.  

Dan. 11, 36. Apoc. 13, 1.  
5. Nu v  aduce i aminte c , pe când eram 
înc  la voi, v  spuneam aceste lucruri ?  
6. i acum ti i ce-l opre te, ca s  nu se 
arate decât la vremea lui.  
7. Pentru c  taina f delegii se i 
lucreaz , pân  când cel care o împiedic  
acum va fi dat la o parte.  

Fapt. 20, 29.  
8. i atunci se va ar ta cel f  de lege, pe 
care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea 
gurii Sale i-l va nimici cu str lucirea 
venirii Sale.  

Iov 4, 9; 15, 30. Is. 11, 4. Dan. 12, 12. Mal. 3, 18. 1 Ioan 
2, 18. Apoc. 2, 16; 11, 5; 19, 15.  

9. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea 
lui satan, înso it  de tot felul de puteri i 
de semne i de minuni mincinoase,  

Iez. 20, 25.  
10. i de am giri nelegiuite, pentru fiii 
pierz rii, fiindc  ei n-au primit iubirea 
adev rului, ca ei s  se mântuiasc .  
11. i de aceea, Dumnezeu le trimite o 
lucrare de am gire, ca ei s  cread  
minciuni,  

3 Reg. 22, 22-23. Iov 12, 20. Mat. 24, 24. Rom. 1, 28.  
12.  Ca  s  fie  osândi i  to i  cei  ce  n-au  
crezut adev rul, ci le-a pl cut 
nedreptatea.  
13. Iar noi, fra ilor, iubi i de Domnul, 
datori suntem totdeauna s  mul umim lui 
Dumnezeu pentru voi, c  v-a ales 
Dumnezeu dintru început, spre mântuire, 
întru sfin irea duhului i întru credin a 
adev rului,  
14. La care v-a chemat prin Evanghelia 
noastr , spre dobândirea slavei Domnului 
nostru Iisus Hristos.  

1 Tes. 5, 9.  
15. Deci, dar, fra ilor, sta i neclinti i i 
ine i predaniile pe care le-a i înv at, fie 

prin cuvânt, fie prin epistola noastr .  
16. Însu i Domnul nostru Iisus Hristos i 
Dumnezeu Tat l nostru, Care ne-a iubit 

pe noi i ne-a dat, prin har, ve nic  
mângâiere i bun  n dejde,  
17. S  mângâie inimile voastre i s  v  
înt reasc , la tot lucrul i cuvântul bun.  
CAP. 3 
Îndemn la rug ciune pentru 

spândirea cuvântului Evangheliei. 
1. În sfâr it, fra ilor, ruga i-v  pentru noi, 
ca cuvântul Domnului s  se r spândeasc  
i s  se pream reasc , ca i la voi,  

Ef. 6, 19.  
2. i ca s  ne izb vim de oamenii cei 
nesocoti i i vicleni. C ci credin a nu este 
a tuturor ;  
3. Dar credincios este Domnul, Care v  
va înt ri i v  va p zi de cel viclean.  

Ioan 17, 15.  
4. Despre voi, încredin i suntem în 
Domnul,  c  cele  ce  v  poruncim,  voi  le  
face i i le ve i face.  
5. Iar Domnul s  îndrepteze inimile 
voastre spre dragostea lui Dumnezeu i 
spre r bdarea lui Hristos !  
6. Fra ilor, v  poruncim în numele 
Domnului nostru Iisus Hristos, s  v  
feri i de orice frate care umbl  f  
rânduial i nu dup  predania pe care a i 
primit-o de la noi.  

Mat. 18, 17.  
7. C ci voi în iv ti i cum trebuie s  v  
asem na i nou , c  noi n-am umblat f  
rânduial  între voi,  

1 Cor. 11, 1. 1 Tes. 4, 12.  
8. Nici n-am mâncat de la cineva pâine în 
dar, ci, cu munc i cu trud , am lucrat 
noaptea i ziua, ca s  nu împov m pe 
nimeni dintre voi.  

Fapt. 18, 3; 20, 34. 1 Cor. 4, 12. 2 Cor. 11, 8. 1 Tes. 2, 9.  
9. Nu doar c  n-avem putere, ci ca s  ne 

m pe noi în ine pild  vou , spre a ne 
urma.  

1 Cor. 4, 16; 9, 4.  
10. C ci i când ne aflam la voi, v-am dat 
porunca aceasta : dac  cineva nu vrea s  
lucreze, acela nici s  nu m nânce.  

Fac. 3, 19. 1 Tes. 4, 1.  
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11. Pentru c  auzim c  unii de la voi 
umbl  f  rânduial , nelucrând nimic, ci 
iscodind.  
12. Dar unora ca ace tia le poruncim i-i 
rug m, în Domnul Iisus Hristos, ca s  
munceasc  în lini te i s i m nânce 
pâinea lor.  
13. Iar voi, fra ilor, nu pregeta i s  face i 
ce e bine.  

Gal. 6, 9.  
14. i dac  vreunul nu ascult  de 
cuvântul nostru prin epistol , pe acela s -

l însemna i i s  nu mai ave i cu el nici un 
amestec, ca s -i fie ru ine.  

Mat. 18, 17. 1 Cor. 5, 11.  
15. Dar s  nu-l socoti i ca pe un vr jma , 
ci pov ui i-l ca pe un frate.  
16.  i  Însu i  Domnul  p cii  s  v  

ruiasc  vou  pace totdeauna i în tot 
chipul ! Domnul fie cu voi cu to i !  

Filip. 4, 9. 1 Tes. 5, 23.  
17. Salutarea cu mâna mea - a lui Pavel ; 
acesta este semnul meu în orice scrisoare. 

a scriu.  
18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos 
cu voi cu to i ! Amin.  
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EPISTOLA ÎNTÂIA C TRE TIMOTEI A 
SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Înv tura Evangheliei trebuie ferit  
de înv turi false. Legea i harul lui 
Hristos. Pavel se d  ca pild . 
1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, dup  
porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, i a lui Iisus Hristos, n dejdea 
noastr ,  

Col. 1, 27.  
2. Lui Timotei, adev rat fiu în credin  : 
Har, mil , pace, de la Dumnezeu-Tat l i 
de la Hristos Iisus, Domnul nostru.  

Fapt. 16, 1. Apoc. 1, 4.  
3. Când am plecat în Macedonia, te-am 
îndemnat  s  r mâi  în  Efes,  ca  s  
porunce ti unora s  nu înve e o alt  
înv tur ,  
4. Nici s  ia aminte la basme i la 
nesfâr ite în ir ri de neamuri, care aduc 
mai degrab  certuri, decât lucrarea 
mântuitoare a lui Dumnezeu, cea întru 
credin  ;  

1 Tim. 4, 7; 6, 20. Tit 1, 14; 3, 9.  
5. Iar inta poruncii este dragostea din 
inim  curat ,  din  cuget  bun  i  din  
credin  nef arnic ,  

Eccl. 12, 13. Iac. 3, 17. Rom. 13, 8.  
6. De la care unii r cind s-au întors spre 
de art  vorbire,  
7. Voind s  fie înv tori ai Legii, dar 
neîn elegând nici cele ce spun, nici cele 
pentru care dau adeverire.  
8. Noi tim c  legea este bun , dac  se 
folose te cineva de ea potrivit legii ;  

Rom. 7, 12.  
9. tiind aceasta, c  legea nu este pus  
pentru cel drept, ci pentru cei f  de lege 
i r zvr ti i, pentru necredincio i i 

to i, pentru necuvio i i spurca i, 

pentru uciga ii de tat i uciga ii de 
mam , pentru omorâtorii de oameni,  

Gal. 5, 23.  
10. Pentru desfrâna i, pentru sodomi i, 
pentru vânz torii de oameni, pentru 
mincino i, pentru cei care jur  strâmb i 
pentru tot ce st  împotriva s toase,  

Deut. 24, 5.  
11. Dup  Evanghelia slavei fericitului 
Dumnezeu, cea încredin at  mie.  

1 Tes. 2, 4.  
12. Mul umesc Celui ce m-a înt rit, lui 
Hristos Iisus, Domnul nostru, c  m-a 
socotit credincios i m-a pus s -I slujesc,  

Fapt. 9, 15. 2 Tim. 4, 17.  
13. Pe mine, care mai înainte huleam, 
prigoneam i batjocoream. Totu i am fost 
miluit, c ci în necredin a mea, am lucrat 
din ne tiin .  

Fapt. 9, 1, 14, 21; 26, 10. 1 Cor. 15, 9. Gal. 1, 13.  
14. i a prisosit foarte harul Domnului 
nostru, împreun  cu credin a i cu 
dragostea cea întru Hristos Iisus.  

1 Cor. 15, 10.  
15. Vrednic de credin i de toat  
primirea e cuvântul c  Iisus Hristos a 
venit în lume ca s  mântuiasc  pe cei 

to i, dintre care cel dintâi sunt eu.  
Mal. 3, 38. Mat. 9, 13; 18, 11. Marc. 2, 17. Luc. 5, 37; 9, 

56.  
16. i tocmai pentru aceea am fost miluit, 
ca Iisus Hristos s  arate mai întâi în mine 
toat  îndelunga Sa r bdare, ca pild  celor 
ce vor crede în El, spre via a ve nic .  
17. Iar Împ ratul veacurilor, Celui 
nestric cios, nev zutului, singurului 
Dumnezeu fie cinste i slav  în vecii 
vecilor. Amin !  

1 Paral. 29, 11. Dan. 7, 14.  
18. Aceast  porunc  î i încredin ez, fiule 
Timotei, ca potrivit proorociilor f cute 
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mai înainte asupra ta, s  te lup i lupta cea 
bun , dup  cuvântul lor,  

2 Cor. 10, 3. 1 Tim. 6, 13.  
19. Având credin i cuget bun, pe care 
unii, lep dându-le, au c zut din credin  ;  

1 Tim. 3, 9.  
20. Dintre ace tia sunt Imeneu i 
Alexandru, pe care i-am dat satanei, ca s  
se înve e s  nu huleasc .  

Fapt. 19, 33. 1 Cor. 5, 5. 2 Tim. 2, 17; 4, 14.  
CAP. 2 
Rug ciuni pentru to i. Dumnezeu este 
unul i Mijlocitorul unul. Cuvio ia 
celor care se roag . Femeia în Biseric . 
1. V  îndemn deci, înainte de toate, s  
face i cereri, rug ciuni, mijlociri, 
mul umiri, pentru to i oamenii,  

Luc. 18, 1. Filip. 4, 6.  
2. Pentru împ ra i i pentru to i care sunt 
în înalte dreg torii, ca s  petrecem via  
pa nic i lini tit  întru toat  cuvio ia i 
buna-cuviin ,  

Ier. 29, 7.  
3.  C  acesta  este  lucru  bun  i  primit  
înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru,  
4.  Care  voie te  ca  to i  oamenii  s  se  
mântuiasc i la cuno tin a adev rului s  
vin .  

Ps. 144, 9. Iez. 18, 32; 33, 11. 2 Petr. 3, 9.  
5. C ci unul este Dumnezeu, unul este i  
Mijlocitorul între Dumnezeu i oameni : 
omul Hristos Iisus,  

Iov 33, 23. 1 Ioan 2, 1. 1 Cor. 8, 4. Evr. 7, 25; 12, 24.  
6. Care S-a dat pe Sine pre  de 

scump rare pentru to i, m rturia adus  
la timpul s u.  

Mat. 20, 28. Gal. 4, 4.  
7. Spre aceasta am fost pus propov duitor 
i apostol (adev r gr iesc în Hristos, nu 

mint) - înv tor neamurilor, în credin  
i adev r.  

Fapt. 9, 15; 13, 2; 22, 21. 2 Tim. 1, 11.  
8. Vreau deci ca b rba ii s  se roage în tot 
locul, ridicând mâini sfinte, f  de mânie 
i f ov ire.  

Iov 16, 17. Sir. 7, 11. Mat. 6, 14. Ioan 4, 21. Iac. 1, 6.  

9. Asemenea i femeile, în îmbr minte 
cuviincioas , f cându- i lor podoab  din 
sfial i din cumin enie, nu din p r 
împletit i din aur, sau din m rg ritare, 
sau din ve minte de mult pre  ;  

Is. 3, 16. 1 Petr. 3, 3. Tit 2, 3.  
10. Ci, din fapte bune, precum se cuvine 
unor femei tem toare de Dumnezeu.  
11. Femeia s  se înve e în lini te, cu toat  
ascultarea.  

Fac. 3, 16.  
12. Nu îng duiesc femeii nici s  înve e pe 
altul, nici s  st pâneasc  pe b rbat, ci s  
stea lini tit .  

1 Cor. 14, 34.  
13. C ci Adam a fost zidit întâi, apoi 
Eva.  

Fac. 1, 27; 2, 22.  
14. i  nu Adam a fost am git,  ci  femeia, 
am git  fiind, s-a f cut c lc toare de 
porunc .  

Fac. 3, 6. Sir. 25, 27.  
15.  Dar  ea  se  va  mântui  prin  na tere  de  
fii, dac  va st rui, cu în elepciune, în 
credin , în iubire i în sfin enie.  
CAP. 3 
Însu irile slujitorilor biserice ti. Taina 
dumnezeie tii întrup ri. 
1. Vrednic de crezare, este cuvântul : de 
pofte te cineva episcopie, bun lucru 
dore te.  

Is. 6, 8. Fapt. 20, 28.  
2. Se cuvine, dar, ca episcopul s  fie f  
de prihan , b rbat al unei singure femei, 
veghetor, în elept, cuviincios, iubitor de 
str ini, destoinic s  înve e pe al ii,  

Lev 21, 2. Tit 1, 7.  
3. Nebe iv, nedeprins s  bat , 
neagonisitor de câ tig urât, ci blând, 
pa nic, neiubitor de argint,  

Lev 10, 9. 1 Petr. 5, 2.  
4. Bine chivernisind casa lui, având copii 
ascult tori, cu toat  bun -cuviin a ;  

Tit 1, 6.  
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5.  C ci  dac  nu  tie  cineva  s i  
rânduiasc  propria lui cas , cum va purta 
grij  de Biserica lui Dumnezeu ?  
6. Episcopul s  nu fie de curând botezat, 
ca  nu  cumva,  trufindu-se,  s  cad  în  
osânda diavolului.  
7. Dar el trebuie s  aib i m rturie bun  
de la cei din afar , ca s  nu cad  în ocar  
i în cursa diavolului.  

Marc. 4, 11.  
8. Diaconii, de asemenea, trebuie s  fie 
cucernici, nu vorbind în dou  feluri, nu 
deda i la vin mult, neagonisitori de câ tig 
urât,  
9. P strând taina credin ei în cuget curat.  

Pild. 9, 1. 1 Tim. 1, 19.  
10. Dar i ace tia s  fie mai întâi pu i la 
încercare, apoi, dac  se dovedesc f  
prihan , s  fie diaconi i.  
11. Femeile (lor) de asemenea s  fie 
cuviincioase, neclevetitoare, cump tate, 
credincioase întru toate.  
12. Diaconii s  fie b rba i ai unei singure 
femei, s i chiverniseasc  bine casele i 
pe copiii lor.  
13. C ci cei ce slujesc bine, rang bun 
dobândesc i mult curaj în credin a cea 
întru Hristos Iisus.  
14. Î i scriu aceasta n jduind c  voi 
veni la tine f  întârziere ;  
15. Ca s tii, dac  z bovesc, cum trebuie 

 petreci în casa lui Dumnezeu, care este 
Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp i 
temelie a adev rului.  

1 Paral. 17, 14. Evr. 3, 6.  
16. i cu adev rat, mare este taina dreptei 
credin e : Dumnezeu S-a ar tat în trup, S-
a îndreptat în Duhul, a fost v zut de 
îngeri, S-a propov duit între neamuri, a 
fost crezut în lume, S-a în at întru slav .  

Deut. 29, 29. Ioan 1, 14. 1 Petr. 1, 12. Rom. 1, 4; 10, 18. 
Ef. 3, 10.  

CAP. 4 

Înv torii mincino i ce au s  vin . 
Sfaturi date lui Timotei. 
1. Dar Duhul gr ie te l murit c , în 
vremurile cele de apoi, unii se vor 
dep rta de la credin , luând aminte la 
duhurile cele în el toare i la înv turile 
demonilor,  

2 Petr. 3, 3. 2 Tim. 3, 1; 6, 20.  
2. Prin f rnicia unor mincino i, care 
sunt înfiera i în cugetul lor.  
3. Ace tia opresc de la c torie i de la 
unele bucate, pe care Dumnezeu le-a 

cut, spre gustare cu mul umire, pentru 
cei credincio i i pentru cei ce au 
cunoscut adev rul,  

Dan. 11, 37.  
4. Pentru c  orice f ptur  a lui Dumnezeu 
este bun i nimic nu este de lep dat, 
dac  se ia cu mul umire ;  

Fapt. 10, 15. Rom. 14, 6.  
5. C ci se sfin te prin cuvântul lui 
Dumnezeu i prin rug ciune.  

Deut. 8, 10.  
6. Punându-le înaintea fra ilor acestea, 
vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, 
hr nindu-te cu cuvintele credin ei i ale 
bunei înv turi c reia ai urmat ;  
7. Iar de basmele cele lume ti i b be ti, 
fere te-te i deprinde-te cu dreapta 
credin .  

1 Tim. 1, 4. 2 Tim. 2, 16. Tit 2, 7; 3, 9.  
8. C ci deprinderea trupeasc  la pu in 
folose te, dar dreapta credin  spre toate 
este de folos, având f duin a vie ii de 
acum i a celei ce va s  vin .  

Lev 26, 3. În el. 10, 12. Mat. 6, 33. 2 Tim. 3, 15.  
9. Vrednic de credin  este acest cuvânt i 
vrednic de toat  primirea,  
10. Fiindc  pentru aceasta ne i ostenim 
i suntem oc râ i i ne lupt m, c ci ne-am 

pus n dejdea în Dumnezeul cel viu, Care 
este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai 
ales al credincio ilor.  

Is. 47, 4.  
11. Acestea s  le porunce ti i s -i înve i.  



pag. 1473/1780 

12. Nimeni s  nu dispre uiasc  tinere ile 
tale, ci f -te pild  credincio ilor cu 
cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu 
duhul, cu credin a, cu cur ia.  
13. Pân  voi veni eu, ia aminte la citit, la 
îndemnat, la înv tur .  

Ioan 5, 39.  
14. Nu fi nep tor fa  de harul care este 
întru tine, care i s-a dat prin proorocie, 
cu punerea mâinilor mai-marilor 
preo ilor.  

Fapt. 6, 6.  
15. Cuget  la acestea, ine-te de acestea, 
ca prop irea ta s  fie v dit  tuturor.  
16. Ia aminte la tine însu i i la înv tur  
; st ruie în acestea, c ci, f când aceasta, 
i  pe  tine  te  vei  mântui  i  pe  cei  care  te  

ascult .  
Iez. 33, 9. Dan. 12, 3. Fapt. 17, 11.  

CAP. 5 
Cum trebuie a îndemna. Care v duve 
trebuie ajutate. Despre preo i. Despre 

to i. 
1. Pe cel b trân s  nu-l înfrun i, ci s -l 
îndemni ca pe un p rinte ; pe cei tineri, ca 
pe fra i.  
2. Pe femeile b trâne îndeamn -le ca pe 
ni te mame, pe cele tinere ca pe surori, în 
toat  cur ia.  
3. Pe v duve cinste te-le, dar pe cele cu 
adev rat v duve.  
4. Dac  vreo v duv  are copii sau nepo i, 
ace tia s  se înve e s  cinsteasc  mai întâi 
casa lor i s  dea r spl tire p rin ilor, 
pentru c  lucrul acesta este bun i primit 
înaintea lui Dumnezeu.  
5. Cea cu adev rat v duv i r mas  
singur  are n dejdea în Dumnezeu i 
st ruie te în cereri i în rug ciuni, 
noaptea i ziua.  

Luc. 2, 37.  
6. Iar cea care tr ie te în desf ri, de i e 
vie, e moart .  
7. i acestea porunce te-le, ca ele s  fie 

 de prihan .  

8. Dac  îns  cineva nu poart  grij  de ai 
i i mai ales de casnicii s i, s-a lep dat 

de credin i este mai r u decât un 
necredincios.  

Is. 58, 7. Gal. 6, 10.  
9. S  fie înscris  între v duve cea care nu 
are mai pu in de aizeci de ani i a fost 
femeia unui singur b rbat ;  
10. Dac  are m rturie de fapte bune : 
dac  a crescut copii, dac  a fost 
primitoare de str ini, dac  a sp lat 
picioarele sfin ilor, dac  a venit în 
ajutorul celor strâmtora i, dac  s-a inut 
st ruitor de tot ce este lucru bun.  

Fac. 18, 4.  
11. Iar de v duvele tinere fere te-te. C ci, 
atunci când poftele le îndep rteaz  de 
Hristos, vor s  se m rite.  
12. i î i agonisesc osând , fiindc i-au 

lcat credin a cea dintâi.  
13.  Dar  în  acela i  timp  se  înva  s  fie  
lene e, cutreierând casele, i nu numai 
lene e, ci i guralive i iscoditoare, gr ind 
cele ce nu se cuvin.  
14. Vreau deci ca v duvele tinere s  se 

rite, s  aib  copii, s i vad  de case, 
i s  nu dea potrivnicului nici un prilej de 

ocar .  
15. C ci unele s-au i ab tut, ca s  se 
duc  dup  satana.  
16. Dac  vreun credincios sau vreo 
credincioas  are în cas  v duve, s  aib  
grija lor, ca Biserica s  nu fie împov rat , 
ci s  poat  ajuta pe cele cu adev rat 

duve.  
17. Preo ii, care î i in bine dreg toria, s  
se învredniceasc  de îndoit  cinste, mai 
ales cei care se ostenesc cu cuvântul i cu 
înv tura.  

Sir. 7, 32.  
18. Pentru c  Scriptura zice : «S  nu legi 
gura boului care treier », i : «Vrednic 
este lucr torul de plata sa».  

Num. 18, 31. Deut. 25, 4. Mat. 10, 10. Luc. 10, 7. 1 Cor. 
9, 9.  
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19. Pâr  împotriva preotului s  nu 
prime ti, f  numai de la doi sau trei 
martori.  
20. Pe cei ce p tuiesc mustr -i de fa  
cu to i, ca i ceilal i s  aib  team .  

Ef. 5, 11.  
21. Te îndemn st ruitor înaintea lui 
Dumnezeu  i  a  lui  Iisus  Hristos  i  a  
îngerilor ale i, ca s  p ze ti acestea, f  
a lua o hot râre dinainte, nef când nimic 
cu p rtinire.  

1 Tim. 6, 13.  
22. Nu- i pune mâinile degrab  pe 
nimeni, nici nu te face p rta  la p catele 
altora. P streaz -te curat.  

Iez. 3, 18.  
23.  De  acum  nu  bea  numai  ap ,  ci  
folose te pu in vin, pentru stomacul t u i 
pentru desele tale sl biciuni.  

Ps. 103, 15.  
24. P catele unor oameni sunt v dite, 
mergând înaintea lor la judecat , ale 
altora îns  vin în urma lor.  

Mat. 7, 17.  
25. Tot a a i faptele cele bune sunt 

dite,  i  cele ce nu sunt altfel nu se pot 
ascunde.  
CAP. 6 
Despre slugi. Înv torii mincino i. 
Despre cei poftitori de avu ie. Despre 
datoriile celor boga i. 
1.  Cei  ce  se  g sesc  sub  jugul  robiei  s  
socoteasc  pe st pânii lor vrednici de 
toat  cinstea, ca s  nu fie hulite numele i 
înv tura lui Dumnezeu.  

Neem. 5, 9. Iez. 36, 23. Tit 2, 9.  
2. Iar cei ce au st pâni credincio i s  nu-i 
dispre uiasc , sub cuvânt c  sunt fra i ; ci 
mai mult s -i slujeasc , fiindc  primitorii 
bunei lor slujiri sunt credincio i i iubi i. 
Acestea înva -i i porunce te-le.  
3. Iar de înva  cineva alt  înv tur i 
nu se ine de cuvintele cele s toase ale 
Domnului nostru Iisus Hristos i de 
înv tura cea dup  dreapta credin ,  

1 Cor. 2, 2. 2 Cor. 11, 3. Tit 1, 9.  

4.  Acela  e  un  îngâmfat,  care  nu  tie  
nimic, suferind de boala discu iilor i a 
certurilor de cuvinte, din care pornesc : 
ceart , pizm , def im ri, b nuieli viclene,  
5. Gâlcevi necurmate ale oamenilor 
strica i la minte i lipsi i de adev r, care 
socotesc c  evlavia este un mijloc de 
câ tig. Dep rteaz -te de unii ca ace tia.  

În el. 15, 12. Iuda 1, 16.  
6. i, în adev r, evlavia este mare câ tig, 
dar atunci când ea se îndestuleaz  cu ce 
are.  

Pild. 15, 16; 23, 4. Sir. 40, 20. Filip. 4, 11.  
7. Pentru c  noi n-am adus nimic în lume, 
tot a a cum nici nu putem s  scoatem 
ceva din ea afar  ;  

Iov 1, 21. Ps. 48, 19. Pild. 27, 24. Eccl. 5, 14. În el. 7, 6.  
8. Ci, având hran i îmbr minte cu 
acestea vom fi îndestula i.  

Fac. 28, 20. Pild. 30, 8.  
9. Cei ce vor s  se îmbog easc , 
dimpotriv , cad în ispit i în curs i în 
multe pofte nebune ti i v toare, ca 
unele care cufund  pe oameni în ruin i 
în pierzare.  

Ps. 61, 10. Pild. 15, 27; 23, 4; 28, 22. Avac. 2, 6. Sir. 11, 
13; 27, 1; 31, 5. Marc. 4, 19. Luc. 8, 14; 12, 15; 18, 24.  

10. C  iubirea de argint este r cina 
tuturor relelor i cei ce au poftit-o cu 
înfocare au r cit de la credin , i s-au 
str puns cu multe dureri.  

Luc. 16, 14. 2 Petr. 2, 14.  
11.  Dar  tu,  o,  omule  al  lui  Dumnezeu,  
fugi de acestea i urmeaz  dreptatea, 
evlavia, credin a, dragostea, r bdarea, 
blânde ea.  

4 Reg. 1, 9. 2 Tim. 2, 22.  
12. Lupt -te lupta cea bun  a credin ei, 
cucere te via a ve nic  la care ai fost 
chemat i pentru care ai dat bun  

rturie înaintea multor martori.  
Sir. 4, 30. Filip. 3, 12. 2 Tim. 4, 7.  

13. Î i poruncesc înaintea lui Dumnezeu, 
Cel ce aduce toate la via , i înaintea lui 
Iisus Hristos, Cel ce, în fa a lui Pon iu 
Pilat, a m rturisit m rturisirea cea bun  :  
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Lev 21, 18. Mat. 27, 11. Marc. 15, 2. Luc. 23, 3. Ioan 18, 
37. 1 Tim. 5, 21.  

14. S  p ze ti porunca f  pat , f  
vin , pân  la ar tarea Domnului nostru 
Iisus Hristos,  
15. Pe care, la timpul cuvenit, o va ar ta 
fericitul i singurul St pânitor, Împ ratul 
împ ra ilor i Domnul domnilor,  

1 Cor. 15, 24. 1 Tim. 1, 11. Apoc. 17, 14.  
16.  Cel  ce  singur  are  nemurire  i  
locuie te întru lumin  neapropiat  ; pe 
Care nu L-a v zut nimeni dintre oameni, 
nici  nu  poate  s -L  vad  ;  a  C ruia  este  
cinstea i puterea ve nic  ! Amin.  
Ie . 33, 20. Iov 36, 26. Dan. 2, 22. Ioan 1, 18. 1 Ioan 4, 12. 

2 Tim. 4, 18.  
17. Celor boga i în veacul de acum 
porunce te-le s  nu se seme easc , nici 

i pun  n dejdea în bog ia cea 
nestatornic , ci în Dumnezeul cel viu, 

Care ne d  cu bel ug toate, spre 
îndulcirea noastr ,  

Ps. 61, 10. Pild. 11, 28. Sir. 31, 8. Marc. 4, 19; 10, 23-24. 
Luc. 12, 15; 16, 9.  

18. S  fac  ce e bine, s  se înavu easc  în 
fapte bune, s  fie darnici, s  fie cu inim  
larg ,  
19. Agonisindu- i lor bun  temelie în 
veacul viitor, ca s  dobândeasc , cu 
adev rat, via a ve nic .  

Mat. 6, 20. Luc. 12, 33; 16, 9.  
20. O, Timotei, p ze te comoara ce i s-a 
încredin at, dep rtându-te de vorbirile 
de arte  i  lume ti  i  de  împotrivirile  
tiin ei mincinoase,  

1 Tim. 1, 4; 4, 1. 2 Tim. 2, 2.  
21. Pe care unii, m rturisind-o, au r cit 
de la credin . Harul fie cu tine ! Amin.  
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EPISTOLA A DOUA C TRE TIMOTEI A 
SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Pavel laud  credin a lui Timotei. 
Credin a i înv tura s toas  
trebuie p zite. 
1. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin 
voia lui Dumnezeu, dup  f duin a 
vie ii care este în Hristos Iisus,  
2. Lui Timotei, iubitului fiu : Har, mil , 
pace de la Dumnezeu-Tat l i de la 
Hristos Iisus, Domnul nostru !  
3. Mul umesc lui Dumnezeu, C ruia Îi 
slujesc din str mo i, cu cuget curat, c  te 
pomenesc neîncetat, zi i noapte, în 
rug ciunile mele.  

Filip. 3, 3.  
4. i pentru c  îmi aduc aminte de 
lacrimile tale, doresc mult s  te v d, ca s  

 umplu de bucurie ;  
5. Îmi aduc iar i aminte de credin a ta 
nepref cut , care, precum s-a s luit 
întâi în bunica ta Loida i în mama 
Eunichi, tot a a, sunt încredin at, c i 
întru tine.  

Pild. 17, 6.  
6. Din aceast  pricin , î i amintesc s  
aprinzi i mai mult din nou harul lui 
Dumnezeu, care este în tine, prin punerea 
mâinilor mele.  

Fapt. 6, 6.  
7. C ci Dumnezeu nu ne-a dat duhul 
temerii, ci al puterii i al dragostei i al 
în elepciunii.  

Rom. 8, 15. Evr. 2, 15.  
8. Deci, nu te ru ina de a m rturisi pe 
Domnul nostru, nici de mine, cel pus în 
lan uri pentru El, ci p time te împreun  
cu mine pentru Evanghelie dup  puterea 
de la Dumnezeu.  

Mat. 10, 22. Rom. 1, 16.  

9.  El  ne-a  mântuit  i  ne-a  chemat  cu  
chemare sfânt , nu dup  faptele noastre, 
ci dup  a Sa hot râre i dup  harul ce ne-
a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de 
începutul veacurilor,  

Ef. 1, 4. Tit 3, 5.  
10. Iar acum s-a dat pe fa  prin ar tarea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce 
a nimicit moartea i a adus la lumin  
via a i nemurirea, prin Evanghelie.  

1 Petr. 1, 20. Rom. 16, 26. Ef. 3, 9. Col. 1, 26. Tit 1, 2. 
Evr. 2, 14.  

11. Spre aceasta am fost pus eu 
propov duitor i apostol i înv tor al 
neamurilor.  

Fapt. 22, 21. 1 Tim. 2, 7. Tit 1, 3.  
12. Din aceast  pricin i suf r toate 
acestea, dar nu m  ru inez, c tiu în cine 
am crezut i sunt încredin at c  puternic 
este s  p zeasc  comoara ce mi-a 
încredin at, pân  în ziua aceea.  
13. ine dreptarul cuvintelor s toase pe 
care le-ai auzit de la mine, cu credin a i 
cu iubirea ce este în Hristos Iisus.  

1 Ioan 2, 24. Rom. 6, 17.  
14. Comoara cea bun  ce i s-a 
încredin at, p ze te-o cu ajutorul 
Sfântului Duh, Care s luie te întru noi.  

1 Tim. 6, 20. Apoc. 3, 11.  
15.  Tu  tii  c  to i  cei  din  Asia  s-au  
lep dat de mine, între care Fighel i 
Ermoghen.  

Mat. 24, 10. Fapt. 19, 10.  
16.  Domnul  s  aib  mil  de  casa  lui  
Onisifor, c ci de multe ori m-a însufle it 
i de lan urile mele nu s-a ru inat,  

2 Tim. 4, 19.  
17. Ci venind în Roma, cu mult  osârdie 
m-a c utat i m-a g sit.  
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18. S -i dea Domnul ca, în ziua aceea, el 
 afle mil  de la Domnul. i cât de mult 

mi-a slujit el în Efes, tu tii prea bine.  
Mat. 25, 34-36.  

CAP. 2 
Cununa celor ce se o tesc pentru 
Hristos. Cum trebuie s  petreac  
înv torii cei buni. Împotriva lui 
Imeneu i a altor înv tori mincino i. 
1. Tu, deci, fiul meu, înt re te-te în harul 
care e în Hristos Iisus,  

2 Cor. 10, 4. Ef. 6, 10.  
2. i cele ce ai auzit de la mine, cu mul i 
martori de fa , acestea le încredin eaz  
la  oameni  credincio i,  care  vor  fi  
destoinici s  înve e i pe al ii.  

Sir. 39, 13-14. 1 Tim. 6, 20.  
3. Sufer  împreun  cu mine, ca un bun 
osta  al lui Hristos Iisus.  

Sir. 2, 2.  
4. Nici un osta  nu se încurc  cu treburile 
vie ii, ca s  fie pe plac celui care strânge 
oaste.  

1 Cor. 9, 25.  
5. Iar când se lupt  cineva, la jocuri, nu ia 
cununa, dac  nu s-a luptat dup  regulile 
jocului.  
6. Cuvine-se ca plugarul ce se ostene te 

 m nânce el mai întâi din roade.  
7. În elege cele ce- i gr iesc, c ci 
Domnul î i va da pricepere în toate.  

Sir. 39, 7.  
8. Adu- i aminte de Iisus Hristos, Care a 
înviat din mor i, din neamul lui David, 
dup  Evanghelia mea,  

1 Cor. 15, 4.  
9. Pentru Care suf r pân i lan uri ca un 

tor de rele, dar cuvântul lui 
Dumnezeu nu se leag .  

Is. 55, 11. Fapt. 21, 11. 1 Cor. 4, 9.  
10. De aceea toate le rabd, pentru cei 
ale i, ca i ei s  aib  parte de mântuirea 
care este întru Hristos Iisus i de slava 
ve nic .  

2 Cor. 12, 15. Ef. 3, 13.  

11. Vrednic de crezare este cuvântul : 
ci dac  am murit împreun  cu El, vom 

i învia împreun  cu El.  
Rom. 6, 4, 8.  

12. Dac  r mânem întru El, vom i 
împ i împreun  cu El ; de-L vom 

dui, i El ne va t dui pe noi.  
Cânt. 8, 6. Mat. 10, 33. Marc. 8, 38. Luc. 9, 26; 12, 8-9.  

13. Dac  nu-I suntem credincio i, El 
mâne credincios, c ci nu poate s  Se 

duiasc  pe Sine însu i.  
Dan. 11, 37. Rom. 6, 3.  

14. Aminte te-le acestea i îndeamn  
st ruitor  înaintea  lui  Dumnezeu  s  nu  se  
certe pe cuvinte, ceea ce la nimic nu 
folose te, decât la pierzarea 
ascult torilor.  
15. Sile te-te s  te ar i încercat, înaintea 
lui Dumnezeu lucr tor cu fa a curat , 
drept înv ând cuvântul adev rului.  
16. Iar de de artele vorbiri lume ti 
fere te-te, c ci ele vor spori nelegiuirea 
tot mai mult.  

1 Tim. 4, 7; 6, 20. Tit 1, 14; 3, 9.  
17. Cuvântul lor va roade ca o cangren . 
Dintre ei sunt Imeneu i Filet,  

1 Cor. 5, 6. 1 Tim. 1, 20.  
18. Care au r cit de la adev r, zicând c  
învierea s-a i petrecut, i r stoarn  
credin a unora.  

1 Cor. 15, 12.  
19. Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu 
st  neclintit , având pecetea aceasta : 
«Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai 

i» ; i «s  se dep rteze de la nedreptate 
oricine cheam  numele Domnului».  

Ie . 33, 17. Num. 16, 5, 26. Ps. 1, 6. Naum 1, 7. Luc. 13, 
27. Ioan 10, 14.  

20. Iar într-o cas  mare nu sunt numai 
vase  de  aur  i  de  argint,  ci  i  de  lemn i  
de lut ; i unele sunt spre cinste, iar altele 
spre necinste.  

Rom. 9, 21.  
21. Deci, de se va cur i cineva pe sine de 
acestea, va fi vas de cinste, sfin it, de 
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bun  trebuin  st pânului, potrivit pentru 
tot lucrul bun.  

Is. 52, 11. 2 Tim. 3, 17.  
22. Fugi de poftele tinere ilor i urmeaz  
dreptatea, credin a, dragostea, pacea cu 
cei ce cheam  pe Domnul din inim  
curat .  

Eccl. 11, 9. Gal. 5, 16. 1 Tim. 6, 11.  
23. Fere te-te de întreb rile nebune ti, 
tiind c  dau prilej de ceart .  

24. Un slujitor al Domnului nu trebuie s  
se  certe,  ci  s  fie  blând  fa  cu  to i,  
destoinic s  dea înv tur , îng duitor,  

Iac. 3, 13. 1 Tes. 2, 7. 2 Tim. 4, 2. Tit 3, 2.  
25. Certând cu blânde e pe cei ce stau 
împotriv , ca doar le va da Dumnezeu 
poc in  spre cunoa terea adev rului,  

Fapt. 8, 22.  
26. i ei s  scape din cursa diavolului, de 
care sunt prin i, pentru a-i face voia.  
CAP. 3 

utatea i p catele vremurilor din 
urm . Timotei, urma  credincios al lui 
Pavel. Scriptura insuflat  de 
Dumnezeu. 
1. i aceasta s tii c , în zilele din urm , 
vor veni vremuri grele ;  

2 Petr. 3, 3. Iuda 1, 18. 1 Tim. 4, 1.  
2. C  vor fi oameni iubitori de sine, 
iubitori de argin i, l ud ro i, trufa i, 
hulitori, neascult tori de p rin i, 
nemul umitori, f  cucernicie,  
3. Lipsi i de dragoste, neîndupleca i, 
clevetitori, neînfrâna i, cruzi, neiubitori 
de bine,  
4. Tr tori, necuviincio i, îngâmfa i, 
iubitori de desf ri mai mult decât 
iubitori de Dumnezeu,  
5. Având înf area adev ratei credin e, 
dar t duind puterea ei. Dep rteaz -te i 
de ace tia.  

Ier. 8, 8. Tit 1, 16.  
6. C ci dintre ace tia sunt cei ce se vâr  
prin case i robesc femeiu ti împov rate 
de p cate i purtate de multe feluri de 
pofte,  

Iez. 13, 8.  
7. Mereu înv ând i neputând niciodat  

 ajung  la cunoa terea adev rului.  
Sir. 15, 9.  

8.  Dup  cum  Iannes  i  Iambres  s-au  
împotrivit lui Moise, a a i ace tia stau 
împotriva adev rului, oameni strica i la 
minte i netrebnici pentru credin .  

Ie . 7, 11. Fapt. 13, 8.  
9. Dar nu vor merge mai departe, pentru 

 nebunia lor va fi v dit  tuturor, 
precum a fost i a acelora.  
10. Tu îns  mi-ai urmat în înv tur , în 
purtare, în n zuin , în credin , în 
îndelung  r bdare, în dragoste, în 
st ruin ,  
11. În prigonirile i suferin ele care mi s-
au f cut în Antiohia, în Iconiu, în Listra ; 
câte prigoniri am r bdat ! i din toate m-a 
izb vit Domnul.  

Fapt. 13, 50.  
12. i to i care voiesc s  tr iasc  cucernic 
în Hristos Iisus vor fi prigoni i.  

Sir. 2, 1. Mat. 16, 24. Luc. 14, 27. Fapt. 14, 22. Rom. 8, 
17. 1 Tes. 3, 3.  

13. Iar oamenii r i i am gitori vor merge 
spre  tot  mai  r u,  r cind  pe  al ii  i  

ci i fiind ei în i.  
Mat. 7, 16.  

14.  Tu îns  r mâi  în  cele  ce  ai  înv at  i  
de care e ti încredin at, deoarece tii de la 
cine le-ai înv at,  
15. i fiindc  de mic copil cuno ti 
Sfintele Scripturi, care pot s  te 
în elep easc  spre mântuire, prin credin a 
cea întru Hristos Iisus.  

Sir. 6, 18. Ioan 5, 39. 1 Tim. 4, 8.  
16. Toat  Scriptura este insuflat  de 
Dumnezeu i de folos spre înv tur , 
spre mustrare, spre îndreptare, spre 
în elep irea cea întru dreptate,  

2 Petr. 1, 21. 2 Tim. 4, 2.  
17. Astfel ca omul lui Dumnezeu s  fie 
des vâr it, bine preg tit pentru orice 
lucru bun.  

2 Tim. 2, 21.  
CAP. 4 
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St ruin a împotriva celor ab tu i de la 
credin . 
1. Eu te îndemn deci st ruitor în fa a lui 
Dumnezeu i a lui Hristos Iisus, Care va 

 judece viii i mor ii, la ar tarea Lui i 
în împ ia Lui ;  

Ioan 5, 22. Fapt. 10, 42. 1 Petr. 5, 5.  
2. Propov duie te cuvântul, st ruie te cu 
timp i f  de timp, mustr , ceart , 
îndeamn , cu toat  îndelunga-r bdare i 
înv tura.  

Is. 58, 1. 2 Tim. 2, 24; 3, 16.  
3. C ci va veni o vreme când nu vor mai 
suferi înv tura s toas , ci - dornici 

i desf teze auzul - î i vor gr di 
înv tori dup  poftele lor,  

3 Reg. 22, 8. 2 Petr. 2, 2.  
4. i î i vor întoarce auzul de la adev r i 
se vor abate c tre basme.  
5.  Tu  fii  treaz  în  toate,  sufer  r ul,  f  
lucru de evanghelist, slujba ta f -o deplin 
!  
6. C  eu de-acum m  jertfesc i vremea 
desp irii mele s-a apropiat.  

Filip. 2, 17.  
7. Lupta cea bun  m-am luptat, c toria 
am s vâr it, credin a am p zit.  

1 Cor. 9, 24. Filip. 3, 14. 1 Tim. 6, 12.  
8. De acum mi s-a g tit cununa drept ii, 
pe care Domnul îmi va da-o în ziua 
aceea, El, Dreptul Judec tor, i nu numai 
mie, ci i tuturor celor ce au iubit ar tarea 
Lui.  
În el. 16, 8. Iac. 1, 12. 1 Petr. 1, 4-5. 1 Cor. 9, 25. Apoc. 2, 

10.  
9. Sile te-te s  vii curând la mine,  
10. C  Dimas, iubind veacul de acum, m-
a l sat i s-a dus la Tesalonic, Crescent în 
Galatia, Tit în Dalma ia ;  

Col. 4, 14.  

11. Numai Luca este cu mine. Ia pe 
Marcu i adu-l cu tine, c ci îmi este de 
folos în slujire.  
12. Pe Tihic l-am trimis la Efes.  

Fapt. 20, 4.  
13. Când vei veni, adu-mi felonul pe care 
l-am l sat în Troada, la Carp, precum i 

ile, mai ales pergamentele.  
14. Alexandru ar marul mi-a f cut multe 
rele ; Domnul s -i r spl teasc  dup  
faptele lui.  

Fapt. 19, 33. 1 Tim. 1, 20.  
15.  P ze te-te  i  tu  de  el,  c ci  s-a  
împotrivit foarte mult cuvânt rilor 
noastre.  
16. La întâia mea ap rare, nimeni nu mi-a 
venit într-ajutor, ci to i m-au p sit. S  
nu li se in  în socoteal  !  
17. Dar Domnul mi-a stat într-ajutor i 
m-a înt rit, pentru ca, prin mine, 
Evanghelia s  fie pe deplin vestit i s-o 
aud  toate neamurile ; iar eu am fost 
izb vit din gura leului.  

Fapt. 23, 11. 1 Tim. 1, 12.  
18. Domnul m  va izb vi de orice lucru 

u  i  m  va  mântui,  în  împ ia  Sa  
cereasc . Lui fie slava în vecii vecilor. 
Amin !  

Rom. 16, 27. 1 Tim. 6, 16.  
19. Îmbr eaz  pe Priscila i pe Acvila 
i casa lui Onisifor.  

Fapt. 18, 2. 1 Cor. 16, 19. 2 Tim. 1, 16.  
20. Erast a r mas în Corint ; pe Trofim l-
am l sat în Milet, fiind bolnav.  
21. Sile te-te s  vii mai înainte de 
începutul iernii. Te îmbr eaz  Eubul i 
Puden iu i Linos i Claudia i fra ii to i.  
22. Domnul Iisus Hristos s  fie cu duhul 

u ! Harul fie cu voi ! Amin.  
Filim. 1, 24.  
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EPISTOLA C TRE TIT A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Lucrul lui Tit întru înjghebarea 
Bisericii din Creta. Ce fel sunt cretanii. 
Toate sunt curate pentru cei cura i. 
1. Pavel, robul lui Dumnezeu i apostol al 
lui Iisus Hristos, dup  credin a ale ilor lui 
Dumnezeu i dup  cuno tin a adev rului 
cel întocmai cu dreapta credin ,  

1 Tim. 3, 16.  
2. - Întru n dejdea vie ii ve nice, pe care 
a f duit-o mai înainte de anii veacurilor 
Dumnezeu, Care nu minte,  

Num. 23, 19. Rom. 16, 25. 2 Tim. 1, 10.  
3.  i  Care,  la  timpul  cuvenit,  i-a  f cut  
cunoscut cuvântul S u, prin 
propov duirea încredin at  mie, dup  
porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu 
-  

Gal. 1, 15. Ef. 3, 8. Col. 1, 28. 2 Tim. 1, 11.  
4. Lui Tit, adev ratul fiu dup  credin a 
cea de ob te : Har, mil i pace, de la 
Dumnezeu-Tat l  i  de  la  Domnul  Iisus  
Hristos, Mântuitorul nostru.  
5. Pentru aceasta te-am l sat în Creta, ca 

 îndreptezi cele ce mai lipsesc i s  
ezi preo i prin cet i, precum i-am 

rânduit :  
6. De este cineva f  de prihan , b rbat 
al unei femei, având fii credincio i, nu 
sub învinuire de desfrânare sau 
neascult tori.  

1 Tim. 3, 4.  
7. C ci se cuvine ca episcopul s  fie f  
de prihan , ca un iconom al lui 
Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la 
mânie, nu dat la b utur , pa nic, 
nepoftitor de câ tig urât,  

Lev 10, 9; 21, 17. 1 Tim. 3, 2-3.  
8. Ci iubitor de str ini, iubitor de bine, 
în elept, drept, cuvios, cump tat,  

9. inându-se de cuvântul cel credincios 
al înv turii, ca s  fie destoinic i s  
îndemne la înv tura cea s toas i s  
mustre pe cei potrivnici.  

Sir. 4, 27; 33, 3; 39, 3. 1 Tim. 6, 3. Tit 2, 1.  
10. Pentru c  mul i sunt r zvr ti i, 
gr itori în de ert i în el tori, mai ales cei 
din t ierea împrejur,  

Rom. 16, 17.  
11. C rora trebuie s  li se închid  gura ca 
unora care r zvr tesc case întregi, 
înv ând, pentru câ tig urât, cele ce nu se 
cuvin.  
12. Unul dintre ei, chiar un prooroc al lor, 
a rostit : Cretanii sunt pururea mincino i, 
fiare rele, pântece lene e.  
13. M rturia aceasta este adev rat  ; 
pentru care pricin , mustr -i cu asprime, 
ca s  fie s to i în credin ,  
14. i s  nu dea ascultare basmelor 
iudaice ti i poruncilor unor oameni, care 
se întorc de la adev r.  

Mat. 15, 9. Marc. 7, 7. 1 Tim. 1, 4. 2 Tim. 2, 16.  
15. Toate sunt curate pentru cei cura i ; 
iar pentru cei întina i i necredincio i 
nimeni nu este curat,  ci  li  s-au întinat lor 
i mintea i cugetul.  

Mat. 15, 11; 23, 26. Marc. 7, 15. Luc. 11, 39. Fapt. 10, 15. 
Rom. 14, 14, 23.  

16. Ei m rturisesc c  Îl cunosc pe 
Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl 

duiesc, urâcio i fiind, nesupu i, i la 
orice lucru bun, netrebnici.  

Iov 31, 28. Is. 48, 2. 2 Tim. 3, 5.  
CAP. 2 
Sfaturi b trânilor, b trânelor, 
tinerilor, slugilor. Darul cel mântuitor 
s-a ar tat tuturor. 
1. Dar tu gr ie te cele ce se cuvin 
înv turii s toase.  

Tit 1, 9.  
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2. B trânii s  fie treji, cinsti i, întregi la 
minte, s to i în credin , în dragoste, în 

bdare ;  
Ps. 16, 31.  

3. B trânele de asemenea s  aib , în 
înf are, sfin it  cuviin , s  fie 
neclevetitoare, nerobite de vin mult, s  
înve e de bine,  

Pild. 31, 26. 1 Tim. 2, 9.  
4. Ca s  în elep easc  pe cele tinere s i 
iubeasc  b rba ii, s i iubeasc  copiii,  
5. i s  fie cump tate, curate, gospodine, 
bune, plecate b rba ilor lor, ca s  nu fie 
def imat cuvântul lui Dumnezeu.  

Fac. 3, 16. Ef. 5, 22.  
6. Îndeamn , de asemenea, pe cei tineri 

 fie cump ta i.  
7. Întru toate arat -te pe tine pild  de 
fapte bune, dovedind în înv tur  
neschimbare, cuviin ,  

1 Petr. 5, 3. 1 Tim. 4, 12.  
8. Cuvânt s tos i f  prihan , pentru 
ca cel potrivnic s  se ru ineze, neavând 
de zis nimic r u despre noi.  

Dan. 6, 5. 1 Petr. 2, 12.  
9. Slugile s  se supun  st pânilor lor, 
întru toate, ca s  fie bine-pl cute, 
neîntorcându-le vorba,  

1 Petr. 2, 18. Ef. 6, 5. Col. 3, 22. 1 Tim. 6, 1.  
10. S  nu doseasc  ceva, ci s  le arate 
toat  buna credin , ca s  fac  de cinste 
întru toate înv tura Mântuitorului 
nostru Dumnezeu.  
11. C ci harul mântuitor al lui Dumnezeu 
s-a ar tat tuturor oamenilor,  

Luc. 1, 47; 2, 30; 3, 6. Tit 3, 4.  
12. Înv ându-ne pe noi s  lep m 

delegea i poftele lume ti i, în 
veacul de acum, s  tr im cu în elepciune, 
cu dreptate i cu cucernicie ;  

Pild. 9, 6. 1 Ioan 2, 15. Ef. 1, 4.  
13. i s  a tept m fericita n dejde i 
ar tarea slavei marelui Dumnezeu i 
Mântuitorului nostru Hristos Iisus,  

Fapt. 24, 25. 1 Ioan 3, 2. 1 Cor. 1, 7. Filip. 3, 20.  

14. Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca s  
ne izb veasc  de toat  f delegea i s -

i cur easc  Lui popor ales, râvnitor de 
fapte bune.  

Ie . 19, 6. Ps. 124, 4. Marc. 10, 45. Gal. 1, 4; 2, 20. Ef. 2, 
10. Col. 1, 22. Filim. 1, 6. Evr. 9, 14.  

15. Acestea gr ie te, îndeamn i mustr  
cu toat  t ria. Nimeni s  nu te 
dispre uiasc .  
CAP. 3 
Cum trebuie s  fie cei înnoi i prin 
Duhul. Dezbin torul trebuie ocolit. 
1. Adu-le aminte s  se supun  
st pânirilor i dreg torilor, s  asculte, s  
fie gata la orice lucru bun,  

În el. 6, 3. 1 Petr. 2, 13. Rom. 13, 1.  
2. S  nu defaime pe nimeni, s  fie 
pa nici, s  fie îng duitori, ar tând 
întreaga blânde e fa  de to i oamenii.  

Col. 3, 12. 2 Petr. 2, 24.  
3. C ci i noi eram alt dat  f  de minte, 
neascult tori, am gi i, slujind poftelor i 
multor feluri de desf ri, petrecând via a 
în r utate i pizmuire, urâ i fiind i 
urându-ne unul pe altul ;  

1 Cor. 6, 11. Ef. 2, 1.  
4. Iar când bun tatea i iubirea de oameni 
a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au 
ar tat,  

În el. 1, 6. Fapt. 15, 1. 1 Tim. 4, 10. Tit 2, 11.  
5. El ne-a mântuit, nu din faptele cele 
întru dreptate, s vâr ite de noi, ci dup  a 
Lui îndurare, prin baia na terii celei de a 
doua i prin înnoirea Duhului Sfânt,  

Ioan 3, 3, 5. Rom. 3, 28; 11, 30. Ef. 5, 26. 2 Tim. 1, 9.  
6.  Pe  Care  L-a  v rsat  peste  noi,  din  
bel ug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul 
nostru,  

Rom. 5, 5.  
7. Ca îndreptându-ne prin harul Lui, s  ne 
facem, dup  n dejde, mo tenitorii vie ii 
celei ve nice.  

Gal. 2, 16.  
8. Vrednic de crezare este cuvântul, i 
voiesc s  adevere ti acestea cu t rie, 
pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu 
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 aib  grij  s  fie în frunte la fapte bune. 
 acestea  sunt  cele  bune  i  de  folos  

oamenilor.  
Ef. 2, 10.  

9. Iar de întreb rile nebune ti i de 
în ir ri  de  neamuri  i  de  certuri  i  de  
sf dirile pentru lege, fere te-te, c ci sunt 
nefolositoare i de arte.  

Sir. 33, 6. 1 Tim. 1, 4; 4, 7. 2 Tim. 2, 16.  
10. De omul eretic, dup  întâia i a doua 
mustrare, dep rteaz -te,  

2 Ioan 1, 10.  
11. tiind c  unul ca acesta s-a ab tut i a 

zut în p cat, fiind singur de sine 
osândit.  
12. Când voi trimite pe Artemas la tine 
sau pe Tihic, sârguie te-te s  vii la mine 

la Nicopole, c ci acolo m-am hot rât s  
iernez.  
13. Pe Zenas, cunosc torul de lege, i pe 
Apollo trimite-i mai înainte, cu bun  
grij , ca nimic s  nu le lipseasc .  

Fapt. 18, 24.  
14. S  înve e i ai no tri s  poarte grij  de 
lucrurile bune, spre treburile cele de 
neap rat  nevoie, ca ei s  nu fie f  de 
road .  

Tit 2, 14.  
15. Te îmbr eaz  to i care sunt cu 
mine. Îmbr eaz  pe cei ce ne iubesc 
întru credin . Harul fie cu voi cu to i ! 
Amin.  
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EPISTOLA C TRE FILIMON A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL

Pavel laud  pe Filimon i mijloce te ca 
 ierte pe Onisim, robul s u, 

primindu-l iar i ca pe un frate în 
Domnul. 
1. Pavel, cel pus în lan uri pentru Iisus 
Hristos, i fratele Timotei, iubitului 
Filimon, împreun -lucr tor cu noi,  
2. i surorii Apfia, i lui Arhip, cel 
împreun -o tean cu noi, i Bisericii din 
casa ta :  
3. Har vou i pace, de la Dumnezeu, 
Tat l nostru, i de la Domnul Iisus 
Hristos !  
4. Mul umesc pururea Dumnezeului meu, 
pomenindu-te în rug ciunile mele,  

Tob. 3, 16. Ef. 1, 15. 2 Tes. 1, 3.  
5. Auzind despre dragostea ta i despre 
credin a pe care o ai c tre Domnul Iisus 
i c tre to i sfin ii,  

Ef. 1, 16. 1 Tes. 1, 2.  
6. Ca p rt ia ta la credin  s  se fac  
lucr toare în deplina cuno tin  a oric rei 
fapte bune, pe care o face i pentru Hristos 
Iisus ;  

Filip. 1, 11. Tit 2, 14.  
7.  C ci  am  avut  mult  bucurie  i  
mângâiere, din dragostea ta, întrucât 
inimile sfin ilor s-au odihnit prin tine, 
frate.  
8. De aceea, de i având întru Hristos tot 
dreptul s i poruncesc ce se cuvine,  
9. Pentru dragoste, î i fac mai degrab  o 
rug minte. A a cum sunt eu, Pavel, ca un 

trân, iar acum i pus în lan uri pentru 
Iisus Hristos,  
10. Te rog pe tine pentru fiul meu, pe 
care l-am n scut fiind în lan uri, Onisim,  

1 Cor. 4, 15. Col. 4, 9.  
11. Cel ce alt dat  nu- i era de folos, dar 
acum i ie i mie de folos,  
12. Pentru aceasta i l-am trimis, pe el 
însu i, adic  inima mea ; prime te-l.  

13. Eu vream s -l in la mine, ca, în locul 
u, s -mi slujeasc  mie, care sunt în 

lan uri pentru Evanghelie,  
14. Dar n-am voit s  fac nimic f  de 
încuviin area ta, ca fapta ta cea bun  s  
nu fie ca de sil , ci de bun voie.  

4 Reg. 6, 17.  
15. C ci poate pentru aceea a fost 
desp it de tine câtva timp, ca ve nic s  
fie al t u,  
16. Dar nu ca un rob, ci mai presus de 
rob, ca pe un frate iubit, mai ales pentru 
mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, 
i dup  trup i în Domnul.  

Mat. 12, 49.  
17. Deci, dac  m  socote ti p rta  cu tine, 
prime te-l pe el, ca pe mine.  
18.  Iar  de  te-a  p gubit  cu  ceva,  sau  î i  
este dator ceva, pune aceasta în socoteala 
mea.  
19. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea ; eu 

i voi pl ti, ca s  nu- i spun c i tu îmi 
ti dator cu tine însu i.  

20. Da, frate, eu te rog, f -mi binele 
acesta în Domnul ; lini te te inima mea 
în Hristos !  
21. Bine încredin at de ascultarea ta, i-
am scris ie, tiind c  vei face chiar mai 
mult decât cele ce- i spun.  
22. Ci odat  cu aceasta preg te te-mi loc 
de g zduit, fiindc  n jduiesc c , prin 
rug ciunile voastre, voi fi d ruit vou .  

Filim. 1, 23-25.  
23. Te îmbr eaz  Epafras, cel închis 
împreun  cu mine pentru Hristos Iisus,  
24. Marcu, Aristarh, Dimas, Luca cei 
împreun -lucr tori cu mine.  
25. Harul Domnului nostru Iisus Hristos 

 fie cu duhul vostru ! Amin.  
2 Tim. 4, 22.
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EPISTOLA C TRE EVREI A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL 

 
CAP. 1 
Dumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul 

u, Care este peste toate, mai presus 
decât îngerii i decât toat  f ptura. 
1. Dup  ce Dumnezeu odinioar , în multe 
rânduri i în multe chipuri, a vorbit 

rin ilor no tri prin prooroci,  
Num. 12, 6. Os. 12, 11. 1 Petr. 1, 10.  

2. În zilele acestea mai de pe urm  ne-a 
gr it nou  prin Fiul, pe Care L-a pus 
mo tenitor a toate i prin Care a f cut i 
veacurile ;  

Iov 26, 7. Ps. 2, 7; 81, 8. Is. 9, 5. Ioan 1, 3; 8, 26; 15, 15. 
Gal. 4, 4. Ef. 1, 10. Col. 1, 16.  

3. Care, fiind str lucirea slavei i chipul 
fiin ei Lui i Care ine toate cu cuvântul 
puterii Sale, dup  ce a s vâr it, prin El 
însu i, cur irea p catelor noastre, a ezut 
de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte,  
Ps. 109, 1. În el. 7, 26. Sir. 24, 3; 43, 30. Ioan 14, 9. 2 Cor. 

4, 4. Ef. 1, 7. Col. 1, 15. Evr. 10, 12.  
4. F cându-Se cu atât mai presus de 
îngeri, cu cât a mo tenit un nume mai 
deosebit decât ei.  

Filip. 2, 9.  
5.  C ci  c ruia  dintre  îngeri  i-a  zis  
Dumnezeu vreodat  : «Fiul Meu e ti Tu, 
Eu ast zi  Te-am n scut»  ;  i  iar i  :  «Eu 
Îi voi fi Lui Tat i El Îmi va fi Mie Fiu» 
?  

2 Reg. 7, 14. 1 Paral. 17, 13; 22, 10. Ps. 2, 6; 88, 26-27. 
Fapt. 13, 33. Evr. 5, 5.  

6. i iar i, când aduce în lume pe Cel 
întâi n scut, El zice : « i s  se închine 
Lui to i îngerii lui Dumnezeu».  

Ps. 96, 7.  
7. i de îngeri zice : «Cel ce face pe 
îngerii S i duhuri i pe slujitorii S i par  
de foc» ;  

Ps. 103, 4. Zah. 6, 5.  
8. Iar c tre Fiul : «Tronul T u, 
Dumnezeule, în veacul veacului ; i 

toiagul drept ii este toiagul împ iei 
Tale.  

Ps. 44, 7. Luc. 1, 32-33.  
9. Iubit-ai dreptatea i ai urât f delegea 
; pentru aceea Te-a uns pe Tine, 
Dumnezeule, Dumnezeul T u cu 
untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe 

rta ii T i».  
Is. 61, 1. Ioan 3, 34. Fapt. 4, 27.  

10. i : «Întru început Tu, Doamne, 
mântul l-ai întemeiat i cerurile sunt 

lucrul mâinilor Tale ;  
Ps. 101, 26.  

11. Ele vor pieri, dar Tu r mâi, i toate ca 
o hain  se vor învechi ;  

Is. 34, 4; 51, 6. Mat. 24, 35.  
12. i ca un pe un ve mânt le vei strânge 
i ca o hain  vor fi schimbate. Dar Tu 

acela i e ti i anii T i nu se vor sfâr i».  
13. i c ruia dintre îngeri a zis 
Dumnezeu vreodat  : « ezi de-a dreapta 
Mea pân  când voi pune pe vr jma ii t i 

ternut picioarelor Tale» ?  
Ps. 109, 1. Mat. 22, 44. Marc. 12, 36; 16, 19. 1 Cor. 15, 

25. Ef. 1, 20.  
14. Îngerii oare nu sunt to i duhuri 
slujitoare, trimise ca s  slujeasc , pentru 
cei ce vor fi mo tenitorii mântuirii ?  
Fac. 19, 16. Ps. 33, 8; 90, 11; 102, 21. Dan. 7, 10. În el. 7, 

25. Fapt. 5, 19.  
CAP. 2 
Precum s-au pedepsit îngerii pentru 
neascultare, a a se vor pedepsi i cei ce 
calc  poruncile lui Hristos, Care este 
încep torul mântuirii noastre ! 
1. Pentru aceea se cuvine ca noi s  lu m 
aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca 
nu cumva s  ne pierdem.  
2. C ci, dac  s-a adeverit cuvântul gr it 
prin îngeri i orice c lcare de porunc i 
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orice neascultare i-a primit dreapta 
spl tire,  
Ie . 20, 1. Sir. 21, 4. Fapt. 7, 38, 53. Gal. 3, 19. Evr. 10, 

28.  
3. Cum vom sc pa noi, dac  vom fi 
nep tori la astfel de mântuire care, 
luând obâr ie din propov duirea 
Domnului, ne-a fost adeverit  de cei ce 
au ascultat-o,  

Mat. 4, 17. Luc. 1, 2.  
4. Împreun  m rturisind i Dumnezeu cu 
semne i cu minuni i cu multe feluri de 
puteri i cu darurile Duhului Sfânt, 
împ ite dup  a Sa voin  ?  

Marc. 16, 20.  
5. Pentru c  nu îngerilor a supus 
Dumnezeu lumea viitoare, despre care 
vorbim.  

Mat. 28, 18.  
6. Iar cineva a m rturisit undeva, zicând : 
«Ce este omul, c -l pomene ti pe el, sau 
fiul omului, c -l cercetezi pe el ?  

Ps. 8, 5; 143, 3.  
7.  L-ai  mic orat  pe  el  cu  pu in  fa  de  
îngeri ; i cu m rire i cu cinste l-ai 
încununat i l-ai pus peste lucrurile 
mâinilor Tale.  

Mat. 27, 46.  
8. Toate le-ai supus sub picioarele lui». 
Dar  prin  faptul  c  a  supus  lui  toate  
(în elegem) c  nimic nu i-a l sat nesupus. 
Acum îns , înc  nu vedem cum toate i-au 
fost supuse.  

Mat. 28, 18. Ioan 3, 35; 13, 3; 17, 2. 1 Cor. 15, 27.  
9. Ci pe Cel mic orat cu pu in fa  de 
îngeri, pe Iisus, Îl vedem încununat cu 
slav i cu cinste, din pricina mor ii pe 
care a suferit-o, astfel c , prin harul lui 
Dumnezeu, El a gustat moartea pentru 
fiecare om.  

Ps. 20, 3-4. Ioan 3, 16. Filip. 2, 7, 11. Apoc. 5, 9.  
10. C ci ducând pe mul i fii la m rire, I 
se c dea Aceluia, pentru Care sunt toate 
i  prin  Care  sunt  toate,  ca  s  

des vâr easc  prin p timire pe 
Încep torul mântuirii lor.  

Pild. 16, 4. Is. 29, 23. Mih. 2, 13. Luc. 24, 26. Ioan 1, 3. 1 
Ioan 2, 2.  

11. Pentru c i Cel ce sfin te i cei ce 
se sfin esc, dintr-Unul sunt to i ; de aceea 
nu se ru ineaz  s -i numeasc  pe ei fra i,  

Mat. 28, 10. Marc. 3, 32-35. Ioan 20, 17.  
12. Zicând : «Spune-voi fra ilor mei 
numele T u. În mijlocul Bisericii Te voi 

uda».  
Ps. 21, 24.  

13. i iar i : «Eu voi fi încrez tor în El» 
; i iar i : «Iat  Eu i pruncii pe care Mi 
i-a dat Dumnezeu».  

2 Reg. 22, 3. Ps. 17, 2; 70, 5. Is. 8, 18.  
14. Deci, de vreme ce pruncii s-au f cut 

rta i sângelui i trupului, în acela i fel 
i El S-a împ rt it de acestea, ca s  

surpe prin moartea Sa pe cel ce are 
st pânirea mor ii, adic  pe diavolul,  

Jud. 16, 30. Is. 25, 9. Os. 13, 14. Zah. 9, 11. Ioan 1, 14; 
16, 15. Rom. 8, 3. 1 Cor. 15, 54. Col. 2, 15. 2 Tim. 1, 10.  

15. i s  izb veasc  pe acei pe care frica 
mor ii îi inea în robie toat  via a.  

Luc. 1, 74. Rom. 8, 15. 2 Tim. 1, 7.  
16. C ci, într-adev r, nu a luat firea 
îngerilor, ci s mân a lui Avraam a luat.  
17. Pentru aceea, dator era întru toate s  
Se  asemene  fra ilor,  ca  s  fie  milostiv  i  
credincios arhiereu în cele c tre 
Dumnezeu, pentru cur irea p catelor 
poporului.  

Filip. 2, 7-8. Evr. 5, 2.  
18. C ci prin ceea ce a p timit, fiind El 
însu i ispitit, poate i celor ce se ispitesc 

 le ajute.  
Evr. 4, 15.  

CAP. 3 
Hristos este mai presus decât Moise. 
Dac  neascultarea de Moise aduce 
pedeaps , cu atât mai mult 
neascultarea de Hristos. 
1. Pentru aceea, fra i sfin i, p rta i 
chem rii cere ti, lua i aminte la Apostolul 
i Arhiereul m rturisirii noastre, la Iisus 

Hristos,  
Evr. 2, 11.  
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2. Care credincios a fost Celui ce L-a 
rânduit, precum i Moise în toat  casa 
Lui.  

Num. 12, 7. Evr. 2, 17.  
3. Pentru c  Acesta (Iisus) S-a învrednicit 
de mai mult  slav  decât Moise, dup  
cum are mai mult  cinste decât casa cel 
ce a zidit-o.  

Ag. 2, 9. Zah. 6, 13. Sir. 45, 9-10.  
4. C ci orice cas  e zidit  de c tre cineva, 
iar Ziditorul a toate este Dumnezeu.  
5. Moise a fost credincios în toat  casa 
Domnului, ca o slug , spre m rturia celor 
ce erau s  fie descoperite în viitor,  

Num. 12, 7. Iosua 1, 7.  
6.  Iar  Hristos  a  fost  credincios  ca  Fiu  
peste casa Sa. i casa Lui suntem noi, 
numai dac inem pân  la sfâr it cu 
neclintire, îndr zneala m rturisirii i 
lauda n dejdii noastre.  

Ps. 2, 5-6. Pild. 9, 1. Mat. 24, 13. 1 Cor. 3, 16. Ef. 5, 23. 
Col. 1, 23. 1 Tim. 3, 15.  

7. De aceea, precum zice Duhul Sfânt : 
«Dac  ve i auzi ast zi glasul Lui,  

Ps. 94, 7-8.  
8. Nu v  învârto i inimile voastre, ca la 

zvr tire în ziua ispitirii din pustie,  
Ie . 17, 2. Ps. 77, 19. Zah. 7, 11.  

9. Unde M-au ispitit p rin ii vo tri, M-au 
încercat, i au v zut faptele Mele, timp de 
patruzeci de ani.  
10. De aceea M-am mâniat pe neamul 
acesta i am zis : Pururea ei r cesc cu 
inima i c ile Mele nu le-au cunoscut,  
11. C  M-am jurat în mânia Mea : «Nu 
vor intra întru odihna Mea !».  
Num. 14, 23. Deut. 1, 35. Ps. 94, 11. Iez. 20, 15. Evr. 4, 3, 

11.  
12. Lua i seama, fra ilor, s  nu fie cumva, 
în vreunul din voi, o inim  viclean  a 
necredin ei, ca s  v  dep rteze de la 
Dumnezeul cel viu.  
13. Ci îndemna i-v  unii pe al ii, în 
fiecare zi, pân  ce putem s  zicem : ast zi 
!  ca  nimeni  dintre  voi  s  nu  se  
învârto eze cu în el ciunea p catului ;  

Rom. 7, 11. 1 Tes. 5, 11.  

14. C ci ne-am f cut p rta i ai lui 
Hristos, numai dac  vom p stra temeinic, 
pân  la urm , începutul st rii noastre 
întru El,  

2 Petr. 1, 4. Rom. 8, 17. Ef. 5, 30.  
15. De vreme ce se zice : Dac  ve i auzi 
ast zi glasul Lui, nu învârto i inimile 
voastre, ca la r zvr tire.  

Evr. 4, 7.  
16. Cine sunt cei care, auzind, s-au 

zvr tit ? Oare nu to i care au ie it din 
Egipt, prin Moise ?  

Num. 14, 4, 22. Deut. 16, 1. Os. 12, 14.  
17. i împotriva cui a inut mâine timp de 
patruzeci de ani ? Au nu împotriva celor 
ce au p tuit, ale c ror oase au c zut în 
pustie ?  

Num. 14, 37.  
18.  i  cui  S-a  jurat  c  nu  vor  intra  întru  
odihna Sa, decât numai celor ce au fost 
neascult tori ?  

Deut. 1, 30.  
19. Vedem dar c  n-au putut s  intre, din 
pricina necredin ei lor.  
CAP. 4 
Odihna este dat  celor ce cred în 
Hristos. Puterea cuvântului lui 
Dumnezeu. Hristos Arhiereu. 
1. S  ne temem, deci, ca nu cumva, cât  
vreme ni se las  f duin a s  intr m în 
odihna Lui, s  par  c  a r mas pe urm  
cineva dintre voi.  
2. Pentru c i nou  ni s-a binevestit ca i 
acelora, dar cuvântul propov duirii nu le-
a  fost  lor  de  folos,  nefiind  unit  cu  
credin a la cei care l-au auzit.  

1 Petr. 1, 12.  
3. Pe când noi, fiindc  am crezut, intr m 
în odihn , precum s-a zis : «M-am jurat 
întru mânia Mea : nu vor intra întru 
odihna Mea», m car c  lucrurile erau 

vâr ite de la întemeierea lumii.  
Filip. 3, 9. Evr. 3, 11.  

4. C ci undeva, despre ziua a aptea, a zis 
astfel : « i S-a odihnit Dumnezeu în ziua 
a aptea de toate lucrurile Sale».  
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Fac. 2, 2. Ie . 20, 11; 31, 17. Lev 23, 3. Deut. 5, 14.  
5. i în acela i loc, zice iar i : «Nu vor 
intra întru odihna Mea !».  

Ps. 94, 11.  
6. Deci, de vreme ce r mâne ca unii s  
intre în odihn , iar aceia c rora mai 
dinainte li s-a binevestit, pentru 
nesupunerea lor, n-au intrat,  
7. Dumnezeu hot te din nou o zi, 
ast zi rostind prin gura lui David, dup  
atâta  vreme,  precum  s-a  zis  mai  sus  :  
«Dac  ve i auzi ast zi glasul Lui, nu 
învârto i inimile voastre».  

Evr. 3, 7, 15.  
8.  C ci  dac  Iosua  le-ar  fi  adus  odihn ,  
Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, dup  
acestea, de o alt  zi de odihn .  

Deut. 12, 9.  
9. Drept aceea, s-a l sat alt  s rb toare de 
odihn  poporului lui Dumnezeu.  

Apoc. 7, 14; 14, 13.  
10. Pentru c  cine a intrat în odihna lui 
Dumnezeu s-a odihnit i el de lucrurile 
lui, precum Dumnezeu de ale Sale.  
11. S  ne silim, deci, ca s  intr m în acea 
odihn , ca nimeni s  nu cad  în aceea i 
pild  a neascult rii,  

Evr. 3, 11.  
12. C ci cuvântul lui Dumnezeu e viu i 
lucr tor i mai ascu it decât orice sabie cu 
dou  t uri, i p trunde pân  la 
desp itura sufletului i duhului, dintre 
încheieturi i m duv , i destoinic este s  
judece sim irile i cuget rile inimii,  
Ps. 44, 4. Is. 49, 2. Zah. 9, 13-14. În el. 7, 22. 1 Petr. 1, 23. 

2 Cor. 10, 4. Ef. 6, 17. Apoc. 1, 16.  
13. i nu este nici o f ptur  ascuns  
înaintea Lui, ci toate sunt goale i 
descoperite, pentru ochii Celui în fa a 

ruia noi vom da socoteal .  
Iov 26, 6. Ps. 32, 15; 138, 10. Pild. 15, 3. Ier. 23, 24. Dan. 

2, 22. Sir. 23, 27.  
14. Drept aceea, având Arhiereu mare, 
Care a str tut cerurile, pe Iisus, Fiul lui 
Dumnezeu, s inem cu t rie m rturisirea.  

Evr. 6, 20; 8, 1.  

15. C  nu avem Arhiereu care s  nu poat  
suferi  cu  noi  în  sl biciunile  noastre,  ci  
ispitit întru toate dup  asem narea 
noastr , afar  de p cat.  

Is. 53, 3. Evr. 2, 17.  
16. S  ne apropiem, deci, cu încredere de 
tronul harului, ca s  lu m mil i s  afl m 
har, spre ajutor, la timp potrivit.  

Rom. 3, 25. Ef. 3, 2.  
CAP. 5 
Hristos este Arhiereu în veci, Preot 
dup  Rânduiala lui Melchisedec. 
Pentru cei tari trebuie hran  tare, 
pentru cei mici, lapte. 
1. C ci orice arhiereu, fiind luat dintre 
oameni, este pus pentru oameni, spre cele 

tre Dumnezeu, ca s  aduc  daruri i 
jertfe pentru p cate ;  
2.  El  poate  s  fie  îng duitor  cu  cei  
ne tiutori i r ci i, de vreme ce i el este 
cuprins de sl biciune.  
3. Din aceast  pricin  dator este, precum 
pentru popor, a a i pentru sine s  
jertfeasc  pentru p cate.  
4. i nimeni nu- i ia singur cinstea 
aceasta, ci dac  este chemat de 
Dumnezeu dup  cum i Aaron.  

Ie . 28, 1. Num. 16, 5, 40. 2 Paral. 26, 18. Ioan 3, 27.  
5. A a i Hristos nu S-a preasl vit pe 
Sine însu i, ca s  Se fac  arhiereu, ci Cel 
ce a gr it c tre El : «Fiul Meu e ti Tu, Eu 
ast zi Te-am n scut».  

1 Paral. 23, 13. Ps. 2, 6. Ioan 8, 54. Evr. 1, 5.  
6.  În  alt  loc  se  zice  :  «Tu  e ti  Preot  în  
veac dup  rânduiala lui Melchisedec».  

Ps. 109, 4. Evr. 7, 17.  
7. El, în zilele trupului S u, a adus, cu 
strig t i cu lacrimi, cereri i rug ciuni 

tre Cel ce putea s -L mântuiasc  din 
moarte i auzit a fost pentru evlavia Sa,  

2 Reg. 15, 30. Ps. 21, 27. Mat. 26, 39. Marc. 14, 35-36. 
Luc. 22, 44. Ioan 12, 27.  

8. i de i era Fiu, a înv at ascultarea din 
cele ce a p timit,  

Filip. 2, 7-8. Evr. 1, 5.  
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9. i des vâr indu-Se, S-a f cut tuturor 
celor ce-L ascult  pricin  de mântuire 
ve nic .  
10. Iar de Dumnezeu a fost numit : 
Arhiereu dup  rânduiala lui Melchisedec.  
11. În privin a aceasta avem mult de 
vorbit i lucruri grele de tâlcuit, de vreme 
ce v-a i f cut greoi la auzit.  

Mat. 13, 15. Ioan 16, 12.  
12. C ci voi, care de mult  vreme s-ar fi 
cuvenit s  fi i înv tori, ave i iar i 
trebuin  ca cineva s  v  înve e cele 
dintâi începuturi ale cuvintelor lui 
Dumnezeu i a i ajuns s  ave i nevoie de 
lapte, nu de hran  tare.  

Ioan 3, 10. 1 Petr. 2, 1. 1 Cor. 3, 1.  
13. Pentru c  oricine se hr ne te cu lapte 
este nepriceput în cuvântul drept ii, de 
vreme ce este prunc.  

Iona 4, 11. 1 Cor. 13, 11; 14, 20.  
14. Iar hrana tare este pentru cei 
des vâr i, care au prin obi nuin  
sim urile înv ate s  deosebeasc  binele 
i r ul.  

Lev 10, 10. Ef. 4, 11, 13. Filip. 3, 15.  
CAP. 6 
Trebuie s  tindem c tre des vâr ire. 
Credin a lui Avraam i jur mântul lui 
Dumnezeu. 
1. De aceea, l sând cuvântul de început 
despre Hristos, s  ne ridic m spre ceea ce 
este des vâr it, f  s  mai punem din 
nou temelia înv turii despre poc in a de 
faptele moarte i despre credin a în 
Dumnezeu,  
2. A înv turii despre botezuri, despre 
punerea mâinilor, despre învierea 
mor ilor i despre judecata ve nic .  
3. i aceasta vom face-o cu voia lui 
Dumnezeu.  
4. C ci este cu neputin  pentru cei ce s-
au luminat odat i au gustat darul cel 
ceresc i p rta i s-au f cut Duhului Sfânt,  

Mat. 12, 45.  

5. i au gustat cuvântul cel bun al lui 
Dumnezeu i puterile veacului viitor,  
6. Cu neputin  este pentru ei, dac  au 

zut, s  se înnoiasc  iar i spre poc in , 
fiindc  ei r stignesc loru i, a doua oar , 
pe Fiul lui Dumnezeu i-L fac de 
batjocur .  

Is. 22, 14. 2 Petr. 2, 20. 1 Ioan 5, 16. Evr. 10, 29.  
7. arina, când absoarbe ploaia ce se 
coboar  adeseori asupra ei i rode te 
iarba folositoare celor pentru care a fost 
muncit , prime te binecuvântarea de la 
Dumnezeu ;  

Iez. 22, 24.  
8. Dar dac  aduce spini i ciulini, se face 
netrebnic i blestemul îi st  aproape iar 
la urm  focul o a teapt .  
Deut. 29, 20. 2 Reg. 23, 6. Ier. 26, 6; 44, 22. Marc. 11, 21.  
9. Despre voi, iubi ilor, de i vorbim 
astfel, suntem încredin i de lucruri mai 
bune i aduc toare de mântuire.  
10. C ci Dumnezeu nu este nedrept, ca s  
uite lucrul vostru i dragostea pe care a i 
ar tat-o pentru numele Lui, voi, care a i 
slujit i sluji i sfin ilor.  

Neem. 13, 14. Is. 65, 23. Mat. 10, 42; 25, 40. Col. 1, 4.  
11. Dorind dar, ca fiecare dintre voi s  
arate aceea i râvn  spre adeverirea 

dejdii, pân  la sfâr it,  
Iov 36, 21.  

12.  Ca  s  nu  fi i  greoi,  ci  urm tori  ai  
celor ce, prin credin i îndelung -

bdare, mo tenesc f duin ele.  
13. C ci Dumnezeu, când a dat 

duin  lui  Avraam,  de  vreme  ce  n-
avea pe nimeni mai mare, pe care s  Se 
jure, S-a jurat pe Sine însu i,  

Fac. 22, 16. Ps. 104, 9. Mih. 7, 20. Luc. 1, 73.  
14. Zicând : «Cu adev rat, binecuvântând 
te voi binecuvânta, i înmul ind te voi 
înmul i».  
15. i a a, având Avraam îndelung -

bdare, a dobândit f duin a.  
Rom. 4, 17.  
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16. Pentru c  oamenii se jur  pe cel ce e 
mai mare i jur mântul e la ei o chez ie 
i sfâr itul oric rei neîn elegeri.  

Ie . 22, 11.  
17. În aceasta, Dumnezeu voind s  arate 
i mai mult, mo tenitorilor f duin ei, 

nestr mutarea hot rârii Sale, a pus la 
mijloc jur mântul :  

Ps. 32, 11. Pild. 19, 21. Is. 46, 10.  
18. Ca prin dou  fapte nestr mutate - 

duin a i jur mântul - în care e cu 
neputin  ca Dumnezeu s  fi min it, noi, 
cei ce c ut m sc pare, s  avem îndemn 
puternic ca s inem n dejdea pus  
înainte,  
19. Pe care o avem ca o ancor  a 
sufletului, neclintit i tare, intrând 
dincolo de catapeteasm ,  

Lev 16, 15.  
20. Unde Iisus a intrat pentru noi ca 
înaintemerg tor, fiind f cut Arhiereu în 
veac, dup  rânduiala lui Melchisedec.  

Ioan 14, 2. Evr. 4, 14.  
CAP. 7 
Melchisedec este mai mare decât 
Avraam i decât Levi ii. Hristos este, în 
veac, Arhiereul nostru des vâr it. 
1. C ci acest Melchisedec, rege al 
Salemului, preot al lui Dumnezeu cel 
Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam, 
pe când se întorcea de la nimicirea regilor 
i l-a binecuvântat,  

Fac. 14, 18.  
2. C ruia Avraam i-a dat i zeciuial  din 
toate, se tâlcuie te mai întâi : rege al 
drept ii, apoi i rege al Salemului, adic  
rege al p cii,  
3. F  tat , f  mam , f  spi  de 
neam, neavând nici început al zilelor, nici 
sfâr it al vie ii, ci, asem nat fiind Fiului 
lui Dumnezeu, el r mâne preot pururea.  
4. Vede i, dar, cât de mare e acesta, 

ruia chiar patriarhul Avraam i-a dat 
zeciuial  din prada de r zboi.  

5. i cei dintre fiii lui Levi, care primesc 
preo ia, au porunc  dup  lege, ca s  ia 
zeciuial  de la popor, adic  de la fra ii 
lor, m car c i ace tia au ie it din 
coapsele lui Avraam ;  

Num. 18, 21. Deut. 18, 1. Iosua 13, 14; 14, 4.  
6. Iar Melchisedec, care nu- i trage 
neamul din ei, a primit zeciuial  de la 
Avraam i pe Avraam, care avea 

duin ele, l-a binecuvântat.  
Fac. 12, 2; 14, 20.  

7. F  de nici o îndoial ,  cel mai mic ia 
binecuvântare de la cel mai mare.  
8. i aici iau zeciuial  ni te oameni 
muritori, pe când dincolo, unul care e 
dovedit c  este viu.  
9. i ca s  spun a a, prin Avraam, a dat 
zeciuial i Levi, cel ce lua zeciuial ,  

Lev 27, 30.  
10. Fiindc  el era înc  în coapsele lui 
Avraam, când l-a întâmpinat 
Melchisedec.  
11. Dac  deci des vâr irea ar fi fost prin 
preo ia Levi ilor (c ci legea s-a dat 
poporului pe temeiul preo iei lor), ce 
nevoie mai era s  se ridice un alt preot 
dup  rânduiala lui Melchisedec, i s  nu 
se zic  dup  rânduiala lui Aaron ?  

Gal. 2, 21. Evr. 8, 7.  
12. Iar dac  preo ia s-a schimbat urmeaz  
numaidecât i schimbarea Legii.  
13. C ci Acela, despre Care se spun 
acestea, î i ia obâr ia dintr-o alt  
semin ie, de unde nimeni n-a slujit 
altarului,  
14. tiut fiind c  Domnul nostru a r rit 
din Iuda, iar despre semin ia acestora, cu 
privire la preo i, Moise n-a vorbit nimic.  

Fac. 49, 8. Deut. 33, 7. Mat. 2, 6. Ioan 4, 22. Apoc. 5, 5.  
15. Apoi este lucru i mai l murit c , 
dac  se  ridic  un  alt  preot  dup  
asem narea lui Melchisedec,  
16. El s-a f cut nu dup  legea unei 
porunci trupe ti, ci cu puterea unei vie i 
nepieritoare,  

Ps. 71, 15.  



pag. 1490/1780 

17. C ci se m rturise te : «Tu e ti Preot 
în veac, dup  rânduiala lui Melchisedec».  

Ps. 109, 4. Evr. 5, 6.  
18. Astfel, porunca dat  întâi se 
desfiin eaz , pentru neputin a i nefolosul 
ei ;  

Is. 1, 11. Rom. 8, 3. Gal. 4, 9.  
19. C ci Legea n-a des vâr it nimic, iar 
în locul ei î i face cale o n dejde mai 
bun , prin care ne apropiem de 
Dumnezeu.  

Ioan 1, 17. Fapt. 13, 38-39. Rom. 5, 2. Evr. 9, 9.  
20. Ci înc  a fost la mijloc i un 
jur mânt, c ci pe când aceia s-au f cut 
preo i f  de jur mânt,  
21. El S-a f cut cu jur mântul Celui ce I-
a  gr it  :  «Juratu-S-a  Domnul  i  nu  Se va  

i : Tu e ti Preot în veac, dup  rânduiala 
lui Melchisedec».  
22. Cu aceasta, Iisus S-a f cut cheza ul 
unui mai bun testament.  

Evr. 8, 6.  
23. Apoi acolo s-a ridicat un ir de preo i, 
fiindc  moartea îi împiedica s  

inuiasc .  
24. Aici îns , Iisus, prin aceea c  r mâne 
în veac, are o preo ie netrec toare 
(ve nic ).  
25. Pentru aceasta, i poate s  mântuiasc  
des vâr it pe cei ce se apropie prin El de 
Dumnezeu, c ci pururea e viu ca s  
mijloceasc  pentru ei.  

1 Ioan 1, 2. Rom. 8, 34. 1 Tim. 2, 5.  
26. Un astfel de Arhiereu se cuvenea s  
avem : sfânt, f  de r utate, f  de pat , 
osebit de cei p to i, i fiind mai presus 
decât cerurile.  

Ie . 28, 38. Luc. 1, 35. 1 Petr. 2, 22. Evr. 8, 1.  
27. El nu are nevoie s  aduc  zilnic jertfe, 
ca arhiereii : întâi pentru p catele lor, 
apoi pentru ale poporului, c ci El a f cut 
aceasta o dat  pentru totdeauna, 
aducându-Se jertf  pe Sine însu i.  

Lev 9, 7; 16, 6, 11.  
28. C ci Legea pune ca arhierei oameni 
care au sl biciune, pe când cuvântul 

jur mântului, venit în urma Legii, pune 
pe Fiul, des vâr it în veacul veacului.  

Evr. 7, 20.  
CAP. 8 
Arhiereul nostru cel ceresc este 
Mijlocitorul unui nou a ez mânt, mult 
mai bun decât cel vechi. 
1. Lucru de c petenie din cele spuse este 

 avem astfel de Arhiereu care a ezut 
de-a dreapta tronului slavei în ceruri,  

Ps. 46, 8. Evr. 1, 3; 3, 1; 4, 14; 7, 26.  
2. Slujitor Altarului i Cortului celui 
adev rat, pe care l-a înfipt Dumnezeu i 
nu omul.  

Evr. 10, 21.  
3. Apoi, orice arhiereu este pus ca s  
aduc  daruri i jertfe ; de aceea 
trebuincios era ca i acest Arhiereu s  fi 
avut ceva ce s  aduc .  

Ef. 5, 2.  
4. Dac  ar fi pe p mânt, nici n-ar fi preot, 
fiindc  aici sunt aceia care aduc darurile 
potrivit Legii,  
5. Care slujesc închipuirii i umbrei celor 
cere ti, precum a primit porunc  Moise, 
când era s  fac  cortul : «Ia seama, zice 
Domnul, s  faci toate dup  chipul ce i-a 
fost ar tat în munte».  

Ie . 25, 40. Fapt. 7, 44. Col. 2, 17. Evr. 10, 1.  
6. Acum îns , Arhiereul nostru a 
dobândit o slujire cu atât mai osebit , cu 
cât este i Mijlocitorul unui testament 
mai bun, ca unul care este întemeiat pe 
mai bune f duin e.  

Evr. 7, 16, 22; 9, 15.  
7. C ci dac  (testamentul) cel dintâi ar fi 
fost f  de prihan , nu s-ar mai fi c utat 
loc pentru al doilea ;  

Evr. 7, 11.  
8. Ci Dumnezeu îi mustr i le zice : 
«Iat  vin zile, zice Domnul, când voi 
face, cu casa lui Israel i cu casa lui Iuda, 
testament nou,  

Ier. 31, 31; 32, 37. Iez. 16, 60. Rom. 11, 27. Evr. 10, 16.  
9. Nu ca testamentul pe care l-am f cut 
cu p rin ii lor, în ziua când i-am apucat 
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de mân  ca s -i scot din p mântul 
Egiptului ; c ci ei n-au r mas în 
testamentul Meu, de aceea i Eu i-am 

sit - zice Domnul.  
10. C  acesta e testamentul pe care îl voi 
face cu casa lui Israel, dup  acele zile, 
zice Domnul : Pune-voi legile Mele în 
cugetul  lor  i  în  inima lor  le  voi  scrie,  i  
voi fi lor Dumnezeu i ei vor fi poporul 
Meu.  

Ier. 27, 4; 31, 33. Iez. 11, 20. Zah. 8, 8. Ioan 6, 45. 2 Cor. 
3, 3; 6, 16.  

11. i nu va mai înv a fiecare pe vecinul 
u i fiecare pe fratele s u zicând : 

Cunoa te pe Domnul ! - c ci to i M  vor 
cunoa te, de la cel mai mic pân  la cel 
mai mare al lor ;  

Is. 54, 13. Ier. 31, 24. 1 Ioan 2, 27.  
12. C ci voi fi milostiv cu nedrept ile lor 
i de p catele lor nu-Mi voi mai aduce 

aminte».  
Evr. 10, 17.  

13. i zicând : «Nou», Domnul a învechit 
pe cel dintâi. Iar ce se înveche te i 
îmb trâne te, aproape este de pieire.  
CAP. 9 
Cortul M rturiei i jertfele Legii vechi. 
Isp irea dup  Legea veche nu este 
îndestul toare. Isp irea f cut  de 
Hristos este des vâr it . 
1. Deci i cei dintâi (A ez mânt) avea 
orânduieli pentru slujba dumnezeiasc i 
un altar p mântesc,  
2. C ci s-a preg tit cortul m rturiei. În el 
se aflau, mai întâi, sfe nicul i masa i 
pâinile punerii înainte ; partea aceasta se 
nume te Sfânta.  

Ie . 25, 23; 40, 1. Lev 16, 16.  
3. Apoi, dup  catapeteasma a doua, era 
cortul numit Sfânta Sfintelor,  
4.  Având  altarul  t mâierii  de  aur  i  
chivotul A ez mântului ferecat peste tot 
cu aur, în care era n strapa de aur, care 
avea mana, era toiagul lui Aaron ce 
odr slise i tablele Legii.  

Ie . 16, 33; 25, 16; 26, 33, 35; 40, 20. Num. 17, 8, 10. 
Deut. 10, 1. 3 Reg. 8, 9. 2 Paral. 5, 10.  

5. Deasupra chivotului erau heruvimii 
slavei, care umbreau altarul împ rii ; 
despre acestea nu putem acum s  vorbim 
cu de-am nuntul.  

Ie . 25, 18, 20; 37, 7. 1 Reg. 4, 21.  
6. Astfel fiind întocmite aceste înc peri, 
preo ii intrau totdeauna în cortul cel 
dintâi, s vâr ind slujbele dumnezeie ti ;  

Luc. 1, 9.  
7. În cel de-al doilea îns  numai 
arhiereul, o dat  pe an, i nu f  de 
sânge, pe care îl aducea pentru sine însu i 
i pentru gre ealele poporului.  

Ie . 30, 10. Lev 16, 2.  
8. Prin aceasta, Duhul Sfânt ne l mure te 

 drumul c tre Sfânta Sfintelor nu era s  
fie ar tat, cât  vreme cortul întâi mai sta 
în picioare,  
9. Care era o pild  pentru timpul de fa  
i însemna c  darurile i jertfele ce se 

aduceau n-aveau putere s  des vâr easc  
cugetul închin torului.  

Evr. 7, 19; 10, 1, 11.  
10. Acestea erau numai legiuiri 

mânte ti - despre mânc ruri, despre 
uturi, despre felurite sp ri - i erau 

porunci pân  la vremea îndrept rii.  
Lev 11, 2. Num. 19, 7. Ioan 14, 17.  

11. Iar Hristos, venind Arhiereu al 
bun ilor celor viitoare, a trecut prin 
cortul cel mai mare i mai des vâr it, nu 

cut de mân , adic  nu din zidirea 
aceasta ;  

2 Cor. 5, 1. Evr. 10, 1.  
12. El a intrat o dat  pentru totdeauna în 
Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de api i de 
vi ei,  ci  cu  însu i  sângele  S u,  i  a  
dobândit o ve nic  r scump rare.  

Ie . 29, 16. Evr. 10, 12.  
13. C ci dac  sângele apilor i al taurilor 
i cenu a junincii, stropind pe cei 

spurca i, îi sfin te spre cur irea 
trupului,  

Ie . 30, 10. Lev 16, 14; 17, 11-12. Num. 19, 2, 4, 9.  
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14.  Cu  cât  mai  mult  sângele  lui  Hristos,  
Care, prin Duhul cel ve nic, S-a adus lui 
Dumnezeu pe Sine, jertf  f  de prihan , 
va cur i cugetul vostru de faptele cele 
moarte, ca s  sluji i Dumnezeului celui 
viu ?  

Ps. 50, 2. Luc. 1, 74. Ioan 17, 19. 1 Petr. 1, 19-20. 1 Ioan 
1, 7. Ef. 5, 26. Tit 2, 14. Apoc. 1, 5.  

15. i pentru aceasta El este Mijlocitorul 
unui nou testament, ca prin moartea 
suferit  spre r scump rarea gre ealelor 
de sub întâiul testament, cei chema i s  ia 

duin a mo tenirii ve nice.  
1 Petr. 3, 18. Rom. 5, 6. Evr. 8, 6.  

16. C ci unde este testament, trebuie 
neap rat s  fie vorba despre moartea 
celui ce a f cut testamentul.  
17. Un testament ajunge temeinic dup  
moarte, fiindc  nu are nici o putere, cât  
vreme tr ie te cel ce l-a f cut.  

Gal. 3, 15.  
18.  De  aceea,  nici  cel  dintâi  n-a  fost  
sfin it f  sânge.  
19. Într-adev r Moise, dup  ce a rostit 
fa  cu tot poporul toate poruncile din 
Lege, luând sângele cel de vi ei i de api, 
cu ap i cu lân  ro ie i cu isop, a stropit 
i cartea i pe tot poporul,  

Ie . 12, 22; 29, 16. Lev 14, 4; 16, 14.  
20. i a zis : «Acesta este sângele 
testamentului pe care l-a poruncit vou  
Dumnezeu».  

Ie . 24, 8.  
21. i a stropit, de asemenea, cu sânge, 
cortul i toate vasele pentru slujb .  
22. Dup  Lege, aproape toate se cur esc 
cu sânge, i f  v rsare de sânge nu se 

 iertare.  
Mat. 26, 28.  

23.  Trebuie  dar  ca  chipurile  celor  din  
ceruri s  fie cur ite prin acestea, iar cele 
cere ti înse i cu jertfe mai bune decât 
acestea.  
24. C ci Hristos n-a intrat într-o Sfânt  a 
Sfintelor f cut  de mâini - închipuirea 
celei adev rate - ci chiar în cer, ca s  Se 

înf eze pentru noi înaintea lui 
Dumnezeu ;  

Ps. 117, 19.  
25. Iar nu ca s  Se aduc  pe Sine însu i 
jertf  de mai multe ori - ca arhiereul care 
intr  în Sfânta Sfintelor cu sânge str in, 
în fiecare an.  
26. Altfel, ar fi trebuit s  p timeasc  de 
mai multe ori, de la întemeierea lumii ; ci 
acum, la sfâr itul veacurilor, S-a ar tat o 
dat , spre tergerea p catului, prin jertfa 
Sa.  
27. i precum este rânduit oamenilor o 
dat  s  moar , iar dup  aceea s  fie 
judecata,  

Iov 30, 23. Sir. 14, 12; 40, 3-4.  
28. Tot a a i Hristos, dup  ce a fost adus 
o dat  jertf , ca s  ridice p catele 
multora, a doua oar  f  de p cat Se va 
ar ta celor ce cu st ruin  Îl a teapt  spre 
mântuire.  

1 Petr. 3, 18. Rom. 5, 6. Evr. 10, 10.  
CAP. 10 
Legea este umbra Noului Testament. 
Lauda credin ei statornice. 
1. În adev r, Legea având umbra 
bunurilor viitoare, iar nu însu i chipul 
lucrurilor, nu poate niciodat  - cu 
acelea i jertfe, aduse neîncetat în fiecare 
an  -  s  fac  des vâr i  pe  cei  ce  se  
apropie.  

Gal. 4, 9. Col. 2, 17. Evr. 8, 5; 9, 9.  
2. Altfel, n-ar fi încetat oare jertfele 
aduse, dac  cei ce s vâr esc slujba 
dumnezeiasc , fiind o dat  cur i, n-ar 
mai avea nici o con tiin  a p catelor ?  

Lev 16, 34.  
3. Ci prin ele, an de an, se face amintirea 

catelor.  
4. Pentru c  este cu neputin  ca sângele 
de tauri i de api s  înl ture p catele.  

Lev 4, 20; 16, 14. Mih. 6, 7. Evr. 9, 12.  
5. Drept aceea, intrând în lume, zice : 
«Jertf i prinos n-ai voit, dar mi-ai 
întocmit trup.  

Ps. 39, 9.  
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6. Arderi de tot i jertfe pentru p cat nu 
i-au pl cut ;  

1 Reg. 15, 22.  
7. Atunci am zis : Iat  vin, în sulul c ii 
este scris despre mine, s  fac voia Ta, 
Dumnezeule».  

Ps. 39, 10. Is. 29, 18. Ioan 5, 46; 14, 31.  
8. Zicând mai sus c  : «Jertf i prinoase 
i arderile de tot i jertfele pentru p cat n-

ai voit, nici nu i-au pl cut», care se aduc 
dup  Lege,  
9. Atunci a zis : «Iat  vin ca s  fac voia 
Ta, Dumnezeule». El desfiin eaz  deci pe 
cei dintâi ca s  statorniceasc  pe al 
doilea.  
10. Întru aceast  voin  suntem sfin i, 
prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, o 
dat  pentru totdeauna.  

Ioan 17, 19. Evr. 9, 28.  
11. i orice preot st i sluje te în fiecare 
zi i acelea i jertfe aduce de multe ori, ca 
unele care niciodat  nu pot s  înl ture 

catele.  
Dan. 8, 12. Evr. 9, 9.  

12. Acesta dimpotriv , aducând o singur  
jertf  pentru p cate, a ezut în vecii 
vecilor, de-a dreapta lui Dumnezeu,  

Evr. 1, 3; 9, 12.  
13. i a teapt  pân  ce vr jma ii Lui vor 
fi pu i a ternut picioarelor Lui.  

Ps. 109, 1. 1 Cor. 15, 25. Evr. 1, 13.  
14. C ci printr-o singur  jertf  adus , a 
adus la ve nic  des vâr ire pe cei ce se 
sfin esc ;  
15. Dar i Duhul cel Sfânt ne m rturise te 
aceasta, fiindc  dup  ce a zis :  
16. «Acesta este a ez mântul pe care îl 
voi întocmi cu ei, dup  acele zile - zice 
Domnul : Da-voi legile Mele în inimile 
lor i le voi scrie în cugetele lor».  

Ier. 31, 33. Ioan 6, 45. Rom. 11, 27. Evr. 8, 8.  
17. i adaug  : «Iar de p catele lor i de 

delegile lor nu-Mi voi mai aduce 
aminte».  

Evr. 8, 12.  

18. Unde este dar iertarea acestora, nu 
mai este jertf  pentru p cate.  
19. Drept aceea, fra ilor, având 
îndr zneal , s  intr m în Sfânta Sfintelor, 
prin sângele lui Iisus,  

Ioan 10, 9; 14, 6. Rom. 5, 2. Ef. 2, 18.  
20. Pe calea cea nou i vie pe care 
pentru noi a înnoit-o, prin catapeteasm , 
adic  prin trupul S u,  

Mat. 27, 51.  
21. i având mare preot peste casa lui 
Dumnezeu,  

1 Tim. 3, 15.  
22. S  ne apropiem cu inim  curat , întru 
plin tatea credin ei, cur indu-ne prin 
stropire  inimile  de  orice  cuget  r u,  i  
sp lându-ne trupul în ap  curat ,  

Lev 16, 4. Num. 19, 9. Iez. 36, 25. 1 Ioan 3, 21. 2 Cor. 7, 
1. Ef. 5, 26.  

23. S inem m rturisirea n dejdii cu 
neclintire, pentru c  credincios este Cel 
ce a f duit,  
24. i s  lu m seama unul altuia, ca s  ne 
îndemn m la dragoste i la fapte bune,  

Pild. 27, 17.  
25. F  s  p sim Biserica noastr , 
precum le este obiceiul unora, ci 
îndemn tori f cându-ne, cu atât mai mult, 
cu cât vede i c  se apropie ziua aceea.  

Ps. 110, 1. 2 Petr. 3, 8-10. Iuda 1, 19.  
26. C ci dac  p tuim de voia noastr , 
dup  ce am luat cuno tiin  despre 
adev r, nu ne mai r mâne, pentru p cate, 
nici o jertf ,  

Num. 19, 20. Marc. 3, 28-31. Luc. 11, 26. Evr. 6, 4.  
27. Ci o înfrico at  a teptare a judec ii i 
iu imea focului care va mistui pe cei 
potrivnici.  

Sof. 1, 18. Rom. 2, 8.  
28. C lcând cineva Legea lui Moise, e 
ucis f  de mil , pe cuvântul a doi sau 
trei martori ;  

Deut. 17, 6; 19, 15. Mat. 18, 16. Ioan 8, 17. 2 Cor. 13, 1. 
Evr. 2, 2.  

29. Gândi i-v  : cu cât mai aspr  fi-va 
pedeapsa cuvenit  celui ce a c lcat în 
picioare pe Fiul lui Dumnezeu, i a 
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nesocotit sângele testamentului cu care s-
a sfin it, i a batjocorit duhul harului.  

Num. 19, 20. 1 Cor. 11, 27. Evr. 6, 6.  
30.  C ci  cunoa tem pe Cel  ce  a  zis  :  «A 
Mea este r zbunarea ; Eu voi r spl ti». i 
iar i : «Domnul va judeca pe poporul 

u».  
Deut. 32, 35. Ier. 51, 56. Rom. 12, 19.  

31. Înfrico tor lucru este s  c dem în 
mâinile Dumnezeului celui viu.  

Luc. 12, 5.  
32. Aduce i-v , dar, aminte mai întâi de 
zilele în care, dup  ce a i fost lumina i, a i 

bdat lupt  grea de suferin e,  
33. Parte f cându-v  priveli te cu oc rile 
i cu necazurile îndurate, parte suferind 

împreun  cu cei ce treceau prin unele ca 
acestea,  
34.  C ci  a i  avut  mil  de  cei  închi i,  iar  

pirea averilor voastre a i primit-o cu 
bucurie, bine tiind c  voi ave i o mai 
bun i statornic  avere.  

Fapt. 5, 41; 21, 11. 1 Tes. 2, 14.  
35. Nu lep da i dar încrederea voastr , 
care are mare r spl tire.  

Mat. 5, 12.  
36. C ci ave i nevoie de r bdare ca, 

când voia lui Dumnezeu, s  dobândi i 
duin a.  

Luc. 21, 19. Iac. 5, 8.  
37. «C ci mai este pu in timp, prea pu in, 
i  Cel  ce  e  s  vin ,  va  veni  i  nu  va  

întârzia ;  
Avac. 2, 3. Luc. 18, 8.  

38. Iar dreptul din credin  va fi viu ; i 
de se va îndoi cineva, nu va binevoi 
sufletul Meu întru el».  

Avac. 2, 4. Rom. 1, 17. Gal. 3, 11.  
39. Noi nu suntem (fii) ai îndoielii spre 
pieire, ci ai credin ei spre dobândirea 
sufletului.  
CAP. 11 

Credin a i roadele ei, dovedite cu 
pilda drep ilor din Vechiul Testament. 
1. Iar credin a este încredin area celor 

jduite, dovedirea lucrurilor celor 
nev zute.  

Rom. 8, 24. 2 Cor. 4, 18.  
2. Prin ea, cei din vechime au dat buna 
lor m rturie.  
3. Prin credin  în elegem c  s-au 
întemeiat veacurile prin cuvântul lui 
Dumnezeu, de s-au f cut din nimic cele 
ce se v d.  

Fac. 1, 1. Ps. 32, 6. 2 Petr. 3, 5.  
4. Prin credin , Abel a adus lui 
Dumnezeu mai bun  jertf  decât Cain, 
pentru care a luat m rturie c  este drept, 

rturisind Dumnezeu despre darurile lui 
; i prin credin  gr ie te i azi, de i a 
murit.  

Fac. 4, 4. Mat. 23, 35. 1 Ioan 3, 11.  
5. Prin credin , Enoh a fost luat de pe 

mânt ca s  nu vad  moartea, i nu s-a 
mai aflat, pentru c  Dumnezeu îl 
str mutase, c ci mai înainte de a-l 
str muta, el a avut m rturie c  a bine-
pl cut lui Dumnezeu.  
Fac. 5, 24. 4 Reg. 2, 12. În el. 4, 10-11. Sir. 44, 15-16; 49, 

16.  
6. F  credin , dar, nu este cu putin  s  
fim pl cu i lui Dumnezeu, c ci cine se 
apropie de Dumnezeu trebuie s  cread  

 El este i c  Se face r spl titor celor 
care Îl caut .  

Rom. 8, 8.  
7. Prin credin , luând Noe în tiin are de 
la Dumnezeu despre cele ce nu se vedeau 
înc , a g tit, cu evlavie, o corabie spre 
mântuirea casei sale ; prin credin  el a 
osândit lumea i drept ii celei din 
credin  s-a f cut mo tenitor.  

Fac. 5, 29; 6, 14, 22. Iez. 14, 14. Sir. 44, 17.  
8. Prin credin , Avraam, când a fost 
chemat, a ascultat i a ie it la locul pe 
care era s -l ia spre mo tenire i a ie it 
ne tiind încotro merge.  

Fac. 12, 4.  
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9. Prin credin , a locuit vremelnic în 
mântul f duin ei, ca într-un p mânt 

str in, locuind în corturi cu Isaac i cu 
Iacov, cei dimpreun  mo tenitori ai 
aceleia i f duin e ;  

Fac. 14, 9; 20, 1; 37, 1; 47, 9. Ps. 104, 12-13; 106, 4.  
10. C ci a tepta cetatea cu temelii 
puternice, al c rei me ter i lucr tor este 
Dumnezeu.  

Evr. 12, 22.  
11.  Prin  credin ,  i  Sara  îns i  a  primit  
putere s  z misleasc  fiu, de i trecuse de 
vârsta cuvenit , pentru c  ea L-a socotit 
credincios pe Cel ce f duise.  

Fac. 17, 19; 21, 1-2. Rom. 4, 19.  
12. Pentru aceea, dintr-un singur om, i 
acela ca i mort, s-au n scut atâ ia urma i 
- mul i «ca stelele cerului i ca nisipul cel 

 de num r de pe rmul m rii».  
Fac. 15, 5; 18, 11; 22, 17.  

13. To i ace tia au murit întru credin , 
 s  primeasc  f duin ele, ci 

zându-le de departe i iubindu-le cu 
dor i m rturisind c  pe p mânt ei sunt 
str ini i c tori.  

Fac. 14, 13; 23, 4; 47, 9. Ps. 118, 19. Ioan 8, 56.  
14. Iar cei ce gr iesc unele ca acestea 
dovedesc c  ei î i caut  lor patrie.  
15. Într-adev r, dac  ar fi avut în minte 
pe aceea din care ie iser , aveau vreme s  
se întoarc .  
16. Dar acum ei doresc una mai bun , 
adic  pe cea cereasc . Pentru aceea 
Dumnezeu nu Se ru ineaz  de ei ca s  Se 
numeasc  Dumnezeul lor, c ci le-a g tit 
lor cetate.  

Ie . 3, 15. Mat. 22, 32.  
17. Prin credin , Avraam, când a fost 
încercat, a adus pe Isaac (jertf ). Cel ce 
primise f duin ele aducea jertf  pe fiul 

u unul n scut !  
Fac. 22, 1, 9. Iac. 2, 21.  

18. C tre el gr ise Dumnezeu : «C  în 
Isaac i se va chema ie urma ».  

Fac. 21, 12. Rom. 9, 7.  

19. Dar Avraam a socotit c  Dumnezeu 
este  puternic  s -l  învieze  i  din  mor i  ;  
drept aceea l-a dobândit înapoi ca un fel 
de pild  (a învierii) Lui.  
20. Prin credin a despre cele viitoare a 
binecuvântat Isaac pe Iacov i pe Esau.  

Fac. 27, 27, 39.  
21. Prin credin  Iacov, când a fost s  
moar , a binecuvântat pe fiecare din fiii 
lui Iosif i s-a închinat, rezemându-se pe 
vârful toiagului s u.  

Fac. 47, 31; 48, 14-15.  
22. Prin credin  Iosif, la sfâr itul vie ii, a 
pomenit despre ie irea fiilor lui Israel i a 
dat porunci cu privire la oasele sale.  

Fac. 50, 24.  
23. Prin credin , când s-a n scut Moise, 
a fost ascuns de p rin ii lui trei luni, c ci 
l-au v zut prunc frumos i nu s-au temut 
de porunca regelui.  

Ie . 2, 2; 6, 20. Fapt. 7, 20.  
24. Prin credin , Moise, când s-a f cut 
mare, n-a vrut s  fie numit fiul fiicei lui 
Faraon,  

Fac. 2, 11.  
25. Ci a ales mai bine s  p timeasc  cu 
poporul lui Dumnezeu, decât s  aib  
dulcea a cea trec toare a p catului,  

Iov 20, 5.  
26. Socotind c  batjocorirea pentru 
Hristos este mai mare bog ie decât 
comorile Egiptului, fiindc  se uita la 

spl tire.  
27. Prin credin , a p sit Egiptul, f  

 se team  de urgia regelui, c ci a r mas 
neclintit, ca cel care vede pe Cel nev zut.  

Ie . 10, 29; 13, 17.  
28.  Prin  credin ,  a  rânduit  Pa tile  i  
stropirea cu sânge, ca îngerul nimicitor s  
nu se ating  de cei întâi-n scu i ai lor.  

Ie . 12, 3, 7, 12, 22.  
29. Prin credin  au trecut israeli ii Marea 
Ro ie, ca pe uscat, pe care egiptenii, 
încercând i ei s-o treac , s-au înecat.  

Ie . 14, 21-22.  
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30. Prin credin , zidurile Ierihonului au 
zut, dup  ce au fost înconjurate apte 

zile.  
Iosua 6, 19-20.  

31. Prin credin  Rahav, desfrânata, 
fiindc  primise cu pace iscoadele, n-a 
pierit împreun  cu cei neascult tori.  

Iosua 2, 1; 6, 22-24. Iac. 2, 25.  
32. i ce voi mai zice ? C ci timpul nu-
mi va ajunge, ca s  vorbesc de Ghedeon, 
de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, 
de Samuel i de prooroci,  

Jud. 4, 6; 7, 15; 11, 1, 11; 13, 24. 1 Reg. 1, 20; 7, 10; 12, 
20; 17, 45.  

33. Care prin credin , au biruit împ ii, 
au f cut dreptate, au dobândit 

duin ele, au astupat gurile leilor,  
Jud. 14, 6. Ps. 38, 17. Dan. 6, 23-24.  

34. Au stins puterea focului, au sc pat de 
ascu ul sabiei, s-au împuternicit, din 
slabi ce erau s-au f cut tari în r zboi, au 
întors taberele vr jma ilor pe fug  ;  
Jud. 16, 3, 28. 1 Reg. 14, 6; 18, 11; 19, 11. 3 Reg. 19, 3. 4 

Reg. 20, 6. Iov 42, 10. Is. 38, 5. Dan. 3, 27.  
35. Unele femei i-au luat pe mor ii lor 
învia i. Iar al ii au fost chinui i, 
neprimind izb virea, ca s  dobândeasc  
mai bun  înviere ;  

3 Reg. 17, 22. 4 Reg. 4, 36.  
36. Al ii au suferit batjocur i bici, ba 
chiar lan uri i închisoare ;  

Fac. 39, 20. Jud. 16, 25. Ps. 122, 6. Ier. 20, 2.  
37. Au fost uci i cu pietre, au fost pu i la 
cazne, au fost t ia i cu fier str ul, au 
murit uci i cu sabia, au pribegit în piei de 
oaie i în piei de capr , lipsi i, 
strâmtora i, r u primi i.  

3 Reg. 21, 13. 2 Paral. 24, 21. Ps. 106, 4-5. Ier. 26, 23.  
38. Ei, de care lumea nu era vrednic , au 

cit în pustii, i în mun i, i în pe teri, 
i în cr turile p mântului.  

1 Reg. 22, 1. 3 Reg. 17, 3.  
39. i to i ace tia, m rturisi i fiind prin 
credin , n-au primit f duin a,  

Luc. 10, 24.  

40. Pentru c  Dumnezeu rânduise pentru 
noi ceva mai bun, ca ei s  nu ia f  noi 
des vâr irea.  
CAP. 12 

bdare i sfin enie. 
1. De aceea i noi, având împrejurul 
nostru atâta nor de m rturii, s  lep m 
orice povar i p catul ce grabnic ne 
împresoar i s  alerg m cu st ruin  în 
lupta care ne st  înainte.  

1 Petr. 2, 1. Rom. 6, 12. Ef. 4, 22. Col. 3, 8.  
2. Cu ochii a inti i asupra lui Iisus, 
încep torul i plinitorul credin ei, Care, 
pentru bucuria pus  înainte-I, a suferit 
crucea, n-a inut seama de ocara ei i a 
ezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.  

Luc. 23, 46. Filip. 2, 8. Evr. 13, 13.  
3. Lua i aminte, dar, la Cel ce a r bdat de 
la p to i, asupra Sa, o atât de mare 
împotrivire, ca s  nu v  l sa i osteni i, 
sl bind în sufletele voastre.  

Luc. 2, 34. Fapt. 28, 22. Gal. 6, 9.  
4. În lupta voastr  cu p catul, nu v-a i 
împotrivit înc  pân  la sânge.  

1 Cor. 10, 13.  
5. i a i uitat îndemnul care v  gr ie te ca 
unor fii : «Fiul meu, nu dispre ui certarea 
Domnului, nici nu te descuraja, când e ti 
mustrat de El.  

Pild. 3, 11. Apoc. 3, 19.  
6.  C ci  pe  cine  îl  iube te  Domnul  îl  
ceart , i biciuie te pe tot fiul pe care îl 
prime te».  

Iov 5, 17. Ps. 93, 12. Pild. 3, 12. 2 Mac. 6, 13.  
7. R bda i spre în elep ire, Dumnezeu se 
poart  cu voi ca fa  de fii. C ci care este 
fiul pe care tat l s u nu-l pedepse te ?  
8. Iar dac  sunte i f  de certare, de care 
to i au parte, atunci sunte i fii nelegitimi 
i nu fii adev ra i.  

9. Apoi dac  am avut pe p rin ii no tri 
dup  trup, care s  ne certe, i ne sfiam de 
ei, oare nu ne vom supune cu atât mai 
vârtos Tat lui duhurilor, ca s  avem via  
?  
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Num. 16, 22. Iov 12, 10. Eccl. 12, 7. Zah. 12, 1. Luc. 11, 
13.  

10. Pentru c  ei, precum g seau cu cale, 
ne pedepseau pentru pu ine zile, iar 
Acesta,  spre  folosul  nostru,  ca  s  ne  
împ rt im de sfin enia Lui.  

Ps. 118, 67. Mat. 7, 11. Tit 2, 12.  
11. Orice mustrare, la început, nu pare c  
e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe 
urm  d  celor încerca i cu ea roada 
pa nic  a drept ii.  
12. Pentru aceea, «îndrepta i mâinile cele 
ostenite i genunchii cei sl nogi i.  

Iov 4, 3. Is. 35, 3. Ier. 31, 25. Zah. 8, 9.  
13. Face i c ri drepte pentru picioarele 
voastre», a a încât cine este chiop s  nu 
se abat , ci mai vârtos s  se vindece.  

Pild. 4, 26.  
14. C uta i pacea cu to i i sfin enia, f  
de care nimeni nu va vedea pe Domnul,  

4 Reg. 9, 22. Rom. 12, 18. 2 Cor. 7, 1. 1 Tes. 4, 3.  
15. Veghind cu luare aminte ca nimeni s  
nu r mân  lipsit de harul lui Dumnezeu i 
ca nu cumva, odr slind vreo pricin  de 
am ciune, s  v  tulbure, i prin ea mul i 

 se molipseasc .  
Deut. 29, 18. Gal. 5, 8. 2 Tim. 2, 17.  

16. i s  nu fie vreunul desfrânat sau 
întinat ca Esau, care pentru o mâncare i-
a vândut dreptul de întâi n scut.  

Fac. 25, 33. 1 Cor. 6, 15.  
17.  ti i  c  mai  pe  urm ,  când a  dorit  s  
mo teneasc  binecuvântarea, nu a fost 
luat în seam , c ci, de i cu lacrimi a 

utat,  n-a  mai  avut  cum  s  schimbe  
hot rârea.  

Fac. 27, 34, 38.  
18. C ci voi nu v-a i apropiat nici de 
muntele ce putea fi pip it, nici de focul 
care ardea cu flac , nici de nor, nici de 
bezn , nici de vijelie,  

Ie . 19, 26; 20, 19, 21. Deut. 8, 15; 18, 16.  
19. Nici de glasul trâmbi ei, nici de 

sunetul cuvintelor despre care cei ce îl 
auzeau s-au rugat s  nu li se mai gr iasc ,  

Ie . 20, 18-19.  

20. Deoarece nu puteau s  sufere porunca 
: «Chiar dac i fiar  de s-ar atinge de 
munte, s  fie ucis  cu pietre, sau s  fie 
str puns  cu s geata»,  

Ie . 19, 12; 20, 19. Deut. 18, 16.  
21. i atât de înfrico toare era ar tarea, 
încât Moise a zis : «Sunt însp imântat i 

 cutremur !».  
Deut. 33, 2. Ps. 67, 18.  

22. Ci v-a i apropiat de muntele Sion i 
de cetatea Dumnezeului celui viu, de 
Ierusalimul cel ceresc i de zeci de mii de 
îngeri, în adunare s rb toreasc ,  

Ps. 2, 5; 47, 1. Gal. 4, 26. Apoc. 3, 12; 5, 11; 21, 22.  
23. i de Biserica celor întâi n scu i, care 
sunt scri i în ceruri i de Dumnezeu, 
Judec torul tuturor, i de duhurile 
drep ilor celor des vâr i,  

Fac. 26, 8. Ier. 31, 9. Luc. 10, 20. Apoc. 13, 8.  
24. i de Iisus, Mijlocitorul noului 
testament, i de sângele stropirii care 
gr ie te mai bine decât al lui Abel.  

Fac. 4, 10. 1 Tim. 2, 5.  
25. Lua i seama s  nu v  lep da i de Cel 
care vorbe te. C ci dac  aceia n-au 
sc pat de pedeaps , nevoind s  asculte pe 
cel ce le gr ia pe p mânt, cu atât mai 
mult noi - îndep rtându-ne de Cel ce ne 
gr ie te din ceruri -  

Evr. 1, 2; 2, 1; 3, 17.  
26. Al C rui glas, odinioar , a zguduit 

mântul, iar acum, vorbind, a f duit : 
«Înc  o dat  voi cl tina nu numai 

mântul, ci i cerul».  
Ie . 19, 18. Ag. 2, 7.  

27. Iar prin aceea c  zice : «Înc  o dat » 
arat  schimbarea celor cl tinate, ca a 
unor lucruri f cute, ca s  r mân  cele 
neclintite.  

Ps. 101, 27. Mat. 24, 35.  
28. De aceea, fiindc  primim o împ ie 
neclintit , s  fim mul umitori, i a a s -I 
aducem lui Dumnezeu închinare pl cut , 
cu evlavie i cu sfial .  

Luc. 1, 33.  
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29. C ci «Dumnezeul nostru este i foc 
mistuitor».  
Ie . 24, 17. Num. 11, 1. Deut. 4, 24; 9, 3. Iosua 24, 19. Ps. 

17, 10; 49, 3. Dan. 7, 9. 2 Tes. 1, 8.  
CAP. 13 
Îndemn la via  cre tineasc i la 
credin  curat . 
1. R mâne i întru dragostea fr easc .  
2. Primirea de oaspe i s  n-o uita i c ci 
prin aceasta unii, f  ca s tie, au primit 
în gazd , îngeri.  
Fac. 18, 2-3; 19, 2. Jud. 19, 20-21. Iov 31, 32. Mat. 25, 35. 

Rom. 12, 13.  
3. Aduce i-v  aminte de cei închi i, ca i 
cum  a i  fi  închi i  cu  ei  ;  aduce i-v  
aminte de cei ce îndur  rele, întrucât i 
voi sunte i în trup.  

Sir. 18, 26.  
4. Cinstit  s  fie nunta întru toate i patul 
nespurcat. Iar pe desfrâna i îi va judeca 
Dumnezeu.  

Pild. 6, 29. Sir. 23, 22. 1 Cor. 6, 15.  
5. Feri i-v  de iubirea de argint i 
îndestula i-v  cu cele ce ave i, c ci însu i 
Dumnezeu a zis : «Nu te voi l sa, nici nu 
te voi p si».  
Fac. 28, 15. Iosua 1, 5. 1 Paral. 28, 20. Pild. 30, 8. În el. 5, 

16. Mat. 6, 19, 34.  
6. Pentru aceea, având bun  îndr zneal , 

 zicem  :  «Domnul  este  într-ajutorul  
meu ; nu m  voi teme ! Ce-mi va face 
mie omul ?».  

Ps. 55, 4; 117, 7.  
7. Aduce i-v  aminte de mai-marii vo tri, 
care v-au gr it vou  cuvântul lui 
Dumnezeu  ;  privi i  cu  luare  aminte  cum  
i-au încheiat via a i urma i-le credin a.  

Cânt. 3, 3. 1 Tes. 5, 12.  
8. Iisus Hristos, ieri i azi i în veci, este 
acela i.  

1 Cor. 3, 11. Apoc. 1, 4.  
9. Nu v  l sa i fura i de înv turile 
str ine cele de multe feluri ; c ci bine 
este s  v  înt ri i prin har inima voastr , 
nu cu mânc ruri, de la care n-au avut nici 
un folos cei ce au umblat cu ele.  

Pild. 4, 23. Sir. 33, 3. Ioan 6, 27. Ef. 4, 14. Col. 2, 8.  

10. Avem altar, de la care nu au dreptul 
 m nânce cei ce slujesc cortului.  

Lev 17, 6. Is. 6, 6. Iez. 40, 46. 1 Cor. 9, 13.  
11. Într-adev r, trupurile dobitoacelor - al 

ror sânge e adus de arhiereu, pentru 
împ care, în Sfânta Sfintelor - sunt arse 
afar  din tab .  

Ie . 29, 14. Lev 4, 12; 6, 30; 16, 27.  
12. Pentru aceea i Iisus, ca s  sfin easc  
poporul cu sângele S u, a p timit în afara 
por ii.  

Num. 19, 3. Mat. 21, 39; 27, 33. Marc. 12, 8-9; 15, 22. 
Luc. 20, 15-16. Ioan 19, 17. Apoc. 1, 5.  

13. Deci dar s  ie im la El, afar  din 
tab , luând asupra noastr  ocara Lui.  

Ps. 106, 4. 1 Petr. 4, 14. Evr. 11, 26; 12, 2.  
14. C ci nu avem aici cetate st toare, ci 
o c ut m pe aceea ce va s  fie.  

Filip. 3, 20. Evr. 12, 22.  
15. A adar, prin El s  aducem pururea lui 
Dumnezeu jertf  de laud , adic  rodul 
buzelor, care preasl vesc numele Lui.  

Num. 29, 6. Ps. 49, 14; 50, 19; 115, 8. Os. 14, 3. Iona 2, 
10. Col. 3, 17.  

16. Iar facerea de bine i întrajutorarea nu 
le da i uit rii ; c ci astfel de jertfe sunt 
bine pl cute lui Dumnezeu.  

2 Cor. 9, 12. Filip. 4, 18.  
17. Asculta i pe mai-marii vo tri i v  
supune i lor, fiindc  ei privegheaz  
pentru sufletele voastre, având s  dea de 
ele seam , ca s  fac  aceasta cu bucurie 
i nu suspinând, c ci aceasta nu v-ar fi de 

folos.  
Iez. 33, 7. Mat. 25, 13. Fapt. 20, 31. 1 Cor. 4, 1.  

18. Ruga i-v  pentru noi ; c ci suntem 
încredin i c  avem un cuget bun, dorind 
ca întru toate cu cinste s  tr im.  

Fapt. 23, 1. Rom. 15, 30.  
19. i mai mult v  rog s  face i aceasta, 
ca s  v  fiu dat înapoi mai curând.  
20. Iar Dumnezeul p cii, Cel ce, prin 
sângele unui testament ve nic, a sculat 
din mor i pe P storul cel mare al oilor, pe 
Domnul nostru Iisus,  
Is. 40, 11. Iez. 34, 23. Zah. 9, 16. Ioan 10, 11. Fapt. 2, 24. 

1 Tes. 1, 10.  
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21. S  v  înt reasc  în orice lucru bun, ca 
 face i  voia  Lui,  i  s  lucreze  în  noi  

ceea ce este bine pl cut în fa a Lui, prin 
Iisus Hristos, C ruia fie slava în vecii 
vecilor. Amin !  

1 Petr. 5, 10. 2 Cor. 3, 5. Ef. 2, 10. 1 Tes. 5, 23.  
22. i v  rog, fra ilor, s  îng dui i acest 
cuvânt de îndemn, c ci vi l-am scris pe 
scurt.  

23. S ti i c  fratele Timotei este slobod. 
Dac  vine mai degrab , v  voi vedea 
împreun  cu el.  
24. Îmbr i pe to i mai-marii vo tri i 
pe to i sfin ii. V  îmbr eaz  cei din 
Italia.  
25. Harul fie cu voi cu to i ! Amin.  
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EPISTOLA SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL IACOV 

 
CAP. 1 
Ispitele sunt folositoare. Avu iile trec 
degrab . Ascultarea i împlinirea 
Legii. Limba trebuie inut  în frâu. 
1. Iacov, robul lui Dumnezeu i al 
Domnului Iisus Hristos, celor 
dou sprezece semin ii, care sunt în 
împr tiere, salutare.  
2. Mare bucurie s  socoti i, fra ii mei, 
când c de i în felurite ispite,  

Sir. 10, 31. Fapt. 5, 41. 1 Cor. 10, 13.  
3. tiind c  încercarea credin ei voastre 
lucreaz  r bdarea ;  

1 Petr. 1, 7. Rom. 5, 3.  
4. Iar r bdarea s i aib  lucrul ei 
des vâr it, ca s  fi i des vâr i i întregi, 
nelipsi i fiind de nimic.  

Mat. 5, 48.  
5. i de este cineva din voi lipsit de 
în elepciune, s  o cear  de la Dumnezeu, 
Cel ce d  tuturor f  deosebire i f  
înfruntare ; i i se va da.  

3 Reg. 2, 12. 2 Paral. 9, 23. Pild. 2, 6. Dan. 2, 20-21. Sir. 
1, 1.  

6. S  cear  îns  cu credin , f  s  aib  
nici o îndoial , pentru c  cine se îndoie te 
este asemenea valului m rii, mi cat de 
vânt i aruncat încoace i încolo.  
Sir. 7, 11. Mat. 7, 7; 14, 31; 21, 21. Marc. 11, 24. Luc. 11, 

9. Ioan 14, 13; 15, 6-7; 16, 23.  
7. S  nu gândeasc  omul acela c  va lua 
ceva de la Dumnezeu.  

Mat. 7, 11.  
8. B rbatul îndoielnic este nestatornic în 
toate c ile sale.  

3 Reg. 18, 21.  
9. Iar fratele cel smerit s  se laude întru 
în imea sa,  
10. i cel bogat întru smerenia sa, pentru 

 va trece ca floarea ierbii.  
Iov 14, 2. Ps. 89, 5-6; 102, 15. Pild. 30, 2. Is. 40, 6. Sir. 

14, 18. 1 Petr. 1, 24. 1 Cor. 7, 31.  

11. C ci a r rit soarele arz tor i a 
uscat iarba i floarea ei a c zut i 
frumuse ea fe ei ei a pierit ; tot a a se va 
ve teji i bogatul în alerg turile sale.  

Iona 4, 8.  
12. Fericit este b rbatul care rabd  ispita, 

ci l murit f cându-se va lua cununa 
vie ii, pe care a f duit-o Dumnezeu 
celor ce Îl iubesc pe El.  

Iov 5, 17. Pild. 3, 11. 2 Tim. 4, 8. Evr. 12, 5.  
13. Nimeni s  nu zic , atunci când este 
ispitit : De la Dumnezeu sunt ispitit, 
pentru c  Dumnezeu nu este ispitit de 
rele i El însu i nu ispite te pe nimeni.  

Pild. 19, 3. Sir. 15, 12. Luc. 11, 4.  
14. Ci fiecare este ispitit când este tras i 
momit de îns i pofta sa.  
15. Apoi pofta, z mislind, na te p cat, iar 

catul, odat  s vâr it, aduce moarte.  
Lev 19, 2. Sir. 21, 4. Rom. 6, 21-23; 7, 5.  

16. Nu v  în ela i, fra ii mei prea iubi i :  
17. Toat  darea cea bun i tot darul 
des vâr it de sus este, pogorându-se de la 

rintele luminilor, la Care nu este 
schimbare sau umbr  de mutare.  

Num. 23, 19. Ps. 138, 11. Is. 46, 10. Am. 4, 7. Mal. 3, 6. 
În el. 8, 21. Sir. 1, 8-9; 38, 8. Mat. 19, 17. Luc. 11, 13. 

Ioan 3, 7.  
18. Dup  voia Sa ne-a n scut prin 
cuvântul adev rului, ca s  fim încep tur  

pturilor Lui.  
Ioan 1, 13; 3, 3. 1 Petr. 1, 23. Evr. 12, 23.  

19. S ti i, iubi ii mei fra i : orice om s  
fie grabnic la ascultare, z bavnic la 
vorbire, z bavnic la mânie.  

Pild. 17, 27; 29, 20. Eccl. 5, 1; 7, 10. Sir. 5, 13.  
20. C ci mânia omului nu lucreaz  
dreptatea lui Dumnezeu.  

Pild. 27, 4. Sir. 1, 21.  
21. Pentru aceea, lep dând toat  
spurc ciunea i prisosin a r ut ii, primi i 
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cu blânde e cuvântul s dit în voi, care 
poate s  mântuiasc  sufletele voastre.  

Ier. 13, 15. Rom. 1, 16. Ef. 4, 22.  
22. Dar face i-v  împlinitori ai 
cuvântului, nu numai ascult tori ai lui, 
am gindu-v  pe voi în iv .  

Deut. 6, 1. Mat. 7, 21. Luc. 6, 46-47; 11, 28. Rom. 2, 13.  
23. C ci dac  cineva este ascult tor al 
cuvântului, iar nu i împlinitor, el 
seam  cu omul care prive te în oglind  
fa a firii sale ;  
24. S-a privit pe sine i s-a dus i îndat  a 
uitat ce fel era.  
25. Cine s-a uitat, îns , de aproape în 
legea cea des vâr it  a libert ii i a 
st ruit în ea, f cându-se nu ascult tor 
care uit , ci împlinitor al lucrului, acela 
fericit va fi în lucrarea sa.  

Ioan 13, 17. 2 Cor. 3, 18.  
26. Dac  cineva socote te c  e cucernic, 
dar nu î i ine limba în frâu, ci î i 
am ge te inima, cucernicia acestuia este 
zadarnic .  

Ps. 33, 13; 38, 1. 1 Petr. 3, 10.  
27. Cucernicia curat i neîntinat  
înaintea lui Dumnezeu i Tat l, aceasta 
este : s  cercet m pe orfani i pe v duve 
în necazurile lor, i s  ne p zim pe noi 

 de pat  din partea lumii.  
Is. 1, 16-17. Sir. 7, 36-37. Mat. 25, 35-36. Iac. 2, 17.  

CAP. 2 
Credin a f  de fapte, moart  este. 
1. Fra ii mei, nu c utând la fa a omului s  
ave i credin a în Domnul nostru Iisus 
Hristos, Domnul slavei.  

Lev 19, 15. Deut. 1, 17; 16, 19. Sir. 42, 3. Ioan 7, 24.  
2. C ci, dac  va intra în adunarea voastr  
un om cu inele de aur în degete, în hain  
str lucit , i va intra i un s rac, în hain  
murdar ,  
3. Iar voi pune i ochii pe cel care poart  
hain  str lucit i-i zice i : Tu ezi bine 
aici, pe când s racului îi zice i : Tu stai 
acolo, în picioare, sau : ezi jos, la 
picioarele mele,  

4. N-a i f cut voi, oare, în gândul vostru, 
deosebire între unul i altul i nu v-a i 

cut judec tori cu socoteli viclene ?  
5. Asculta i, iubi ii mei fra i : Au nu 
Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt s raci în 
ochii lumii, dar boga i în credin i 
mo tenitori  ai  împ iei  pe  care  a  

duit-o El celor ce Îl iubesc ?  
Ie . 20, 6. Sir. 10, 26. Mat. 5, 3. Marc. 10, 23. Luc. 6, 20. 

1 Cor. 1, 26.  
6. Iar voi a i necinstit pe cel s rac ! Oare 
nu boga ii v  asupresc pe voi i nu ei v  
târ sc la judec i ?  

Pild. 22, 7. În el. 2, 10.  
7. Nu sunt ei cei ce hulesc numele cel 
bun întru care a i fost chema i ?  
8. Dac , într-adev r, împlini i legea 
împ teasc , potrivit Scripturii : «S  
iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i», 
bine face i ;  

Lev 19, 18. Mat. 5, 43. Marc. 12, 31. Rom. 13, 9.  
9. Iar de c uta i la fa a omului, face i 

cat i legea v  osânde te ca pe ni te 
lc tori de lege.  

Lev 19, 15.  
10. Pentru c  cine va p zi toat  legea, dar 
va gre i într-o singur  porunc , s-a f cut 
vinovat fa  de toate poruncile.  

Deut. 18, 58. Mat. 5, 19.  
11. C ci Cel ce a zis : «S  nu s vâr ti 
adulter», a zis i : «S  nu ucizi». i dac  
nu s vâr ti adulter, dar ucizi, te-ai f cut 

lc tor de lege.  
Ie . 20, 13. Mat. 19, 18.  

12. A a s  gr i i a a s  lucra i, ca unii 
care ve i fi judeca i prin legea libert ii.  
13. C ci judecata este f  mil  pentru cel 
care n-a f cut mil . i mila biruie te în 
fa a judec ii.  

Ps. 108, 15. Pild. 21, 13. Mat. 6, 15; 18, 33.  
14. Ce folos, fra ii mei, dac  zice cineva 

 are credin , iar fapte nu are ? Oare 
credin a poate s -l mântuiasc  ?  

Mat. 7, 26.  
15.  Dac  un  frate  sau  o  sor  sunt  goi  i  
lipsi i de hrana cea de toate zilele,  

Iov 31, 16. Mat. 25, 35-36. Luc. 3, 11. 1 Ioan 3, 17.  
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16.  i  cineva  dintre  voi  le-ar  zice  :  
Merge i în pace ! Înc lzi i-v i v  

tura i, dar nu le da i cele trebuincioase 
trupului, care ar fi folosul ?  

Pild. 25, 14.  
17. A a i cu credin a : dac  nu are fapte, 
e moart  în ea îns i.  

Iac. 1, 27.  
18. Dar va zice cineva : Tu ai credin , 
iar eu am fapte ; arat -mi credin a ta f  
fapte i eu î i voi ar ta, din faptele mele, 
credin a mea.  
19. Tu crezi c  unul este Dumnezeu ? 
Bine  faci  ;  dar  i  demonii  cred  i  se  
cutremur .  

Marc. 1, 24; 12, 29. Fapt. 19, 15.  
20. Vrei îns  s  în elegi, omule nesocotit, 

 credin a f  de fapte moart  este ?  
21. Avraam, p rintele nostru, au nu din 
fapte s-a îndreptat, când a pus pe Isaac, 
fiul s u, pe jertfelnic ?  

Fac. 22, 9. Evr. 11, 17.  
22. Vezi c , credin a lucra împreun  cu 
faptele lui i din fapte credin a s-a 
des vâr it ?  
23. i s-a împlinit Scriptura care zice : 

i a crezut Avraam lui Dumnezeu i i s-
a socotit lui ca dreptate» i «a fost numit 
prieten al lui Dumnezeu».  

Fac. 15, 6. 2 Paral. 20, 7. Is. 41, 8. Rom. 4, 3. Gal. 3, 6.  
24. Vede i dar c  din fapte este îndreptat 
omul, iar nu numai din credin .  
25. La fel i Rahav, desfrânata, au nu din 
fapte s-a îndreptat când a primit pe cei 
trimi i i i-a scos afar , pe alt  cale ?  

Iosua 2, 1. Evr. 11, 31.  
26. C ci precum trupul f  suflet mort 
este, astfel i credin a f  de fapte, 
moart  este.  
CAP. 3 
Înfrânarea limbii. Adev rata 
în elepciune. 
1. Nu v  face i voi mul i înv tori, fra ii 
mei, tiind c  (noi, înv torii) mai mare 
osând  vom lua.  

Mat. 23, 8.  

2. Pentru c  to i gre im în multe chipuri ; 
dac  nu gre te cineva în cuvânt, acela 
este b rbat des vâr it, în stare s  
înfrâneze i tot trupul.  

Lev 5, 4. 3 Reg. 8, 46. Eccl. 7, 20. Sir. 14, 1; 19, 17; 25, 
11.  

3. Dar, dac  noi punem în gura cailor 
frâul, ca s  ni-i supunem, ducem dup  noi 
i trupul lor întreg.  

Ps. 119, 3. Sir. 28, 28.  
4. Iat i cor biile, de i sunt atât de mari 
i împinse de vânturi aprige, sunt totu i 

purtate de o cârm  foarte mic  încotro 
hot te vrerea cârmaciului.  
5. A a i limba : mic m dular este, dar cu 
mari lucruri se f le te ! Iat  pu in foc i 
cât codru aprinde !  

Pild. 14, 3; 18, 20.  
6. Foc este i limba, lume a f delegii ! 
Limba î i are locul ei între m dularele 
noastre, dar spurc  tot trupul i arunc  în 
foc drumul vie ii, dup  ce aprins  a fost 
ea de fl rile gheenei.  

Pild. 16, 27. Sir. 8, 4. Mat. 15, 18.  
7. Pentru c  orice fel de fiare i de p ri, 
de târâtoare i de viet i din mare se 
domole te i s-a domolit de firea 
omeneasc ,  
8. Dar limba, nimeni dintre oameni nu 
poate s-o domoleasc  ! Ea este un r u 

 astâmp r ; ea este plin  de venin 
aduc tor de moarte.  

Ps. 139, 3. Sir. 19, 17.  
9. Cu ea binecuvânt m pe Dumnezeu i 
Tat l, i cu ea blestem m pe oameni, care 
sunt f cu i dup  asem narea lui 
Dumnezeu.  

Fac. 1, 27.  
10. Din aceea i gur  ies binecuvântarea i 
blestemul. Nu trebuie, fra ii mei, s  fie 
acestea a a.  
11. Oare izvorul arunc  din aceea i vân , 
i apa dulce i pe cea amar  ?  

12. Nu cumva poate smochinul, fra ilor, 
 fac  m sline, sau vi a de vie s  fac  
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smochine ? Tot a a, izvorul s rat nu 
poate s  dea ap  dulce.  

Mat. 7, 16-18. Luc. 6, 44.  
13. Cine este, între voi, în elept i 
priceput ? S  arate, din buna-i purtare, 
faptele lui, în blânde ea în elepciunii.  

Mat. 5, 16. 2 Tim. 2, 24.  
14. Iar dac  ave i râvnire amar i 
zavistie, în inimile voastre, nu v  l uda i, 
nici nu min i împotriva adev rului.  
15. În elepciunea aceasta nu vine de sus, 
ci este p mânteasc , trupeasc , 
demonic .  

Sir. 37, 3. 1 Cor. 2, 6.  
16. Deci, unde este pizm i zavistie, 
acolo este neorânduial i orice lucru r u.  

În el. 6, 23. 1 Cor. 3, 3.  
17. Iar în elepciunea cea de sus întâi este 
curat , apoi pa nic , îng duitoare, 
ascult toare, plin  de mil i de roade 
bune, neîndoielnic i nef arnic .  
Pild. 10, 8-9. Sir. 24, 1. Mat. 5, 7-8. 2 Cor. 6, 6. Gal. 5, 22. 

1 Tim. 1, 5.  
18. i roada drept ii se seam  întru 
pace de cei ce lucreaz  pacea.  

Is. 3, 10; 32, 17. Os. 10, 12. Mat. 5, 9.  
CAP. 4 

 fugim de pl cerile de arte. 
Împotriva bârfitorilor i a celor 
îngâmfa i. 
1. De unde vin r zboaiele i de unde 
certurile dintre voi ? Oare, nu de aici : din 
poftele voastre care se lupt  în 

dularele voastre ?  
Rom. 7, 23. Gal. 5, 17.  

2. Pofti i i nu ave i ; ucide i i pizmui i i 
nu pute i dobândi ce dori i ; v  sf tui i i 

 r zboi i,  i  nu  ave i,  pentru  c  nu  
cere i.  
3. Cere i i nu primi i, pentru c  cere i 

u, ca voi s  risipi i în pl ceri.  
Iov 27, 8. Ps. 105, 15. Pild. 1, 28. Is. 1, 15. 1 Ioan 3, 22.  

4. Preadesfrâna ilor ! Nu ti i, oare, c  
prietenia lumii este du nie fa  de 
Dumnezeu ? Cine deci va voi s  fie 

prieten cu lumea se face vr jma  lui 
Dumnezeu.  

Ioan 15, 19. Rom. 8, 7.  
5. Sau vi se pare c  Scriptura gr ie te în 
de ert ? Duhul, care s luie te în noi, 
ne pofte te spre zavistie ?  

Fac. 6, 5-6; 8, 21. Gal. 5, 17.  
6. Nu, ci d  mai mare har. Pentru aceea, 
zice : «Dumnezeu celor mândri le st  
împotriv , iar celor smeri i le d  har».  

Pild. 3, 34. Sir. 3, 19. Luc. 14, 11; 18, 44. 1 Petr. 5, 5.  
7. Supune i-v  deci lui Dumnezeu. Sta i 
împotriva diavolului i el va fugi de la 
voi.  

Ef. 4, 27.  
8. Apropia i-v  de Dumnezeu i Se va 
apropia i El de voi. Cur i-v  mâinile, 

to ilor, i sfin i-v  inimile, voi cei 
îndoielnici.  

2 Paral. 15, 2. Ps. 72, 28. Is. 1, 15-16. Ier. 15, 19. În el. 6, 
19. Sir. 1, 27; 35, 10.  

9. P trunde i-v  de durere. Întrista i-v i 
 jeli i.  Râsul  întoarc -se  în  plâns  i  

bucuria voastr  în întristare.  
Ps. 118, 136. Eccl. 7, 2. Mat. 5, 4.  

10. Smeri i-v  înaintea Domnului i El v  
va în a.  

Sir. 7, 18. 1 Petr. 5, 6.  
11. Nu v  gr i de r u unul pe altul, 
fra ilor. Cel ce gr ie te de r u pe frate, ori 
judec  pe fratele s u, gr ie te de r u 
legea i judec  legea ; iar dac  judeci 
legea nu e ti împlinitor al legii, ci 
judec tor.  

Is. 33, 22. Mat. 7, 1. Luc. 6, 37.  
12. Unul este D torul legii i 
Judec torul : Cel ce poate s  mântuiasc  
i s  piard . Iar tu cine e ti, care judeci pe 

aproapele ?  
Rom. 14, 4.  

13. Veni i acum cei care zice i : Ast zi 
sau mâine vom merge în cutare cetate, 
vom sta acolo un an i vom face nego i 
vom câ tiga,  

În el. 15, 12. Luc. 12, 18.  
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14. Voi, care nu ti i ce se va întâmpla 
mâine, c  ce este via a voastr  ? Abur 
sunte i, care se arat  o clip , apoi piere.  

Iov 7, 6. Ps. 77, 39. Pild. 27, 1. În el. 2, 1, 4. 1 Cor. 7, 31.  
15. În loc ca voi s  zice i : Dac  Domnul 
voie te, vom tr i i vom face aceasta sau 
aceea.  

Fapt. 18, 21. 1 Cor. 4, 19; 16, 7.  
16. i acum v  l uda i în trufia voastr . 
Orice laud  de acest fel este rea.  
17. Drept aceea, cine tie s  fac  ce e 
bine i nu face p cat are.  

Luc. 12, 47.  
CAP. 5 
Sfaturi c tre cei avu i. R bdarea, 
jur mântul, îngrijirea bolnavilor. 
Puterea rug ciunilor. Despre cei 

zu i. 
1. Veni i acum, voi boga ilor, plânge i i 

 tângui i de necazurile care vor s  vin  
asupra voastr .  

Luc. 6, 24. 1 Tim. 6, 9, 17-19.  
2. Bog ia voastr  a putrezit i hainele 
voastre le-au mâncat moliile.  
3. Aurul vostru i argintul au ruginit i 
rugina lor va fi m rturie asupra voastr i 
ca focul va mistui trupurile voastre ; a i 
strâns comori în vremea din urm .  

Sir. 29, 13. Mat. 6, 19.  
4. Dar, iat , plata lucr torilor care au 
secerat arinile voastre, pe care voi a i 
oprit-o, strig  ; i strig tele secer torilor 
au intrat în urechile Domnului Sabaot.  

Deut. 24, 14-15. Sir. 4, 14; 13, 21-22.  
5. V-a i desf tat pe p mânt i v-a i 
dezmierdat ; hr nit-a i inimile voastre în 
ziua înjunghierii.  

Iov 10, 13; 21, 13. Luc. 6, 25; 12, 19.  
6. Osândit-a i, omorât-a i pe cel drept ; el 
nu vi se împotrive te.  
7. Drept aceea, fi i îndelung-r bd tori, 
fra ilor, pân  la venirea Domnului. Iat , 
plugarul a teapt  roada cea scump  a 

mântului, îndelung r bdând, pân  ce 
prime te ploaia timpurie i târzie.  

8. Fi i, dar, i voi îndelung-r bd tori, 
înt ri i inimile voastre, c ci venirea 
Domnului s-a apropiat.  

Luc. 21, 9. 1 Petr. 4, 7. Evr. 10, 36.  
9. Nu v  plânge i, fra ilor, unul împotriva 
celuilalt, ca s  nu fi i judeca i ; iat  
judec torul st  înaintea u ilor.  

Filip. 4, 5.  
10. Lua i, fra ilor, pild  de suferin i de 
îndelung  r bdare pe proorocii care au 
gr it în numele Domnului.  

Mat. 5, 12.  
11. Iat , noi fericim pe cei ce au r bdat : 

i auzit de r bdarea lui Iov i a i v zut 
sfâr itul h zit  lui de Domnul ;  c  mult-
milostiv este Domnul i îndur tor.  

Iov 1, 1, 21; 31, 39.  
12. Iar înainte de toate, fra ii mei, s  nu 

 jura i nici pe cer, nici pe p mânt, nici 
cu orice alt jur mânt, ci s  v  fie vou  ce 
este  da,  da,  i  ce  este  nu,  nu,  ca  s  nu  

de i sub judecat .  
Mat. 5, 34, 37.  

13. Este vreunul dintre voi în suferin  ? 
 se roage. Este cineva cu inim  bun  ? 
 cânte psalmi.  

Ef. 5, 19; 6, 18.  
14. Este cineva bolnav între voi ? S  
cheme preo ii Bisericii i s  se roage 
pentru el, ungându-l cu untdelemn, în 
numele Domnului.  

Sir. 38, 9. Mat. 6, 13; 16, 18. Luc. 9, 6.  
15. i rug ciunea credin ei va mântui pe 
cel bolnav i Domnul îl va ridica, i de va 
fi f cut p cate se vor ierta lui.  

Mat. 9, 2.  
16. M rturisi i-v  deci unul altuia 

catele i v  ruga i unul pentru altul, ca 
 v  vindeca i, c  mult poate rug ciunea 

st ruitoare a dreptului.  
Fac. 18, 32. 3 Reg. 18, 42. Iov 42, 8. Ps. 144, 19-20. Pild. 

15, 20. Sir. 35, 18.  
17. Ilie era om, cu sl biciuni asemenea 
nou , dar cu rug ciune s-a rugat ca s  nu 
plou i nu a plouat trei ani i ase luni.  

3 Reg. 17, 1; 19, 4. Luc. 4, 25.  
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18. i iar i s-a rugat i cerul a dat ploaie 
i p mântul a odr slit roada sa.  

3 Reg. 18, 45.  
19. Fra ii mei, dac  vreunul va r ci de 
la adev r i-l va întoarce cineva,  

Lev 19, 17. Mat. 18, 15. Luc. 17, 3.  
20. S tie c  cel ce a întors pe p tos de 
la r cirea c ii lui î i va mântui sufletul 
din moarte i va acoperi mul ime de 

cate.  
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ÎNTÂIA EPISTOL  SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL PETRU 

 
CAP. 1 
Hristos este mântuirea i n dejdea 
noastr . Durerile de azi l muresc 
credin a. Mântuirea aceasta a fost 
vestit  de prooroci. Îndemnuri la via  
sfânt . 
1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, c tre 
cei ce tr iesc împr tia i printre str ini, în 
Pont,  în Galatia,  în Capadocia, în Asia i  
în Bitinia,  

Sof. 3, 10. Ioan 7, 35.  
2. Ale i dup  cea mai dinainte tiin  a 
lui Dumnezeu-Tat l, i prin sfin irea de 

tre Duhul, spre ascultare i stropirea cu 
sângele lui Iisus Hristos : har vou i 
pacea s  se înmul easc  !  
Lev 14, 7-8. Num. 19, 4. 1 Petr. 2, 9. Ef. 1, 4, 7. Evr. 1, 4-

7; 12, 24.  
3. Binecuvântat fie Dumnezeu i Tat l 
Domnului nostru Iisus Hristos, Care, 
dup  mare mila Sa, prin învierea lui Iisus 
Hristos din mor i, ne-a n scut din nou, 
spre n dejde vie,  

Is. 33, 24. Rom. 6, 4. Ef. 1, 3.  
4. Spre mo tenire nestric cioas i 
neîntinat i neve tejit , p strat  în ceruri 
pentru voi,  

Mat. 25, 34. 2 Tim. 4, 8.  
5. Cei ce sunte i p zi i cu puterea lui 
Dumnezeu, prin credin , spre mântuire, 
gata s  se dea pe fa  în vremea de apoi.  

Ioan 10, 28.  
6. Întru aceasta v  bucura i, m car c  
acum ar trebui s  fi i tri ti, încerca i fiind 
de multe feluri de ispite pentru pu in  
vreme,  

Mat. 5, 12. 2 Cor. 4, 17.  
7. Pentru ca credin a voastr  încercat , 
mult mai de pre  decât aurul cel pieritor, 
dar l murit prin foc, s  fie g sit  spre 

laud i  spre  slav i  spre  cinste,  la  
ar tarea lui Iisus Hristos.  

Iov 23, 10. Ps. 65, 9. Pild. 17, 3. Is. 48, 10. Dan. 11, 35; 
12, 10. Zah. 13, 9. Iac. 1, 3.  

8. Pe El, f  s -L fi v zut, Îl iubi i ; întru 
El, de i acum nu-L vede i, voi crede i i 

 bucura i cu bucurie negr it i 
pream rit ,  

În el. 5, 16. Ioan 16, 22; 20, 29. 2 Cor. 5, 7.  
9. Dobândind r splata credin ei voastre, 
mântuirea sufletelor.  

Mat. 25, 34. Rom. 6, 23.  
10. Aceast  mântuire au c utat-o cu 
st ruin i au cercetat-o cu de-am nuntul 
proorocii, care au proorocit despre harul 
ce avea s  vin  la voi.  

Fac. 49, 10. Dan. 2, 44; 9, 24. Mat. 13, 17. Luc. 10, 24. 
Fapt. 17, 11. 2 Petr. 1, 21. Evr. 1, 1.  

11.  Cercetând  în  care  i  în  ce  fel  de  
vreme le ar ta Duhul lui Hristos, Care era 
întru ei, când le m rturisea de mai înainte 
despre patimile lui Hristos i despre 

ririle cele de dup  ele,  
Ps. 21, 6. Is. 53, 3. Luc. 24, 26.  

12. Lor le-a fost descoperit c  nu pentru 
ei în i, ci pentru voi slujeau ei aceste 
lucruri, care acum vi s-au vestit prin cei 
ce, întru Duhul Sfânt trimis din cer, v-au 
propov duit Evanghelia, spre care i 
îngerii doresc s  priveasc .  
Dan. 12, 9. 3 Mac. 2, 16. Ef. 3, 5, 10. 1 Tim. 3, 16. Evr. 4, 

2.  
13. Pentru aceea, încingând mijloacele 
cugetului vostru, trezindu-v , n jdui i 
des vâr it în harul care vi se va da vou , 
la ar tarea lui Iisus Hristos.  

Ie . 12, 11. Ier. 1, 17. Luc. 12, 35. Ef. 6, 14.  
14.  Ca  fii  ascult tori,  nu  v  potrivi i  
poftelor de mai înainte, din vremea 
ne tiin ei voastre,  

Fapt. 17, 30.  
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15. Ci, dup  Sfântul Care v-a chemat pe 
voi,  fi i  i  voi  în iv  sfin i  în  toat  
petrecerea vie ii.  

Mat. 5, 48. Luc. 1, 75.  
16. C  scris este : «Fi i sfin i, pentru c  
Eu sunt Sfânt».  

Lev 11, 44; 19, 2; 20, 7. Ps. 98, 9.  
17. i dac  chema i Tat  pe Cel ce judec  
cu nep rtinire, dup  lucrul fiec ruia, 
petrece i în fric  zilele vremelniciei 
voastre,  
Deut. 1, 17; 10, 17. 2 Paral. 19, 7. Iov 34, 19. În el. 6, 5, 7; 

35, 21-22. Fapt. 10, 34.  
18. tiind c  nu cu lucruri stric cioase, cu 
argint sau cu aur, a i fost r scump ra i 
din  via a  voastr  de art ,  l sat  de  la  

rin i,  
Is. 52, 3. Mat. 23, 17, 19.  

19. Ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca 
al unui miel nevinovat i neprih nit,  

Ps. 48, 8. 1 Cor. 6, 20. Ef. 1, 7. Apoc. 1, 5; 5, 6.  
20. Care a fost cunoscut mai dinainte de 
întemeierea lumii, dar Care S-a ar tat, în 
anii cei mai de pe urm , pentru voi,  
1 Ioan 1, 7. 1 Cor. 6, 20. Ef. 1, 9. 2 Tim. 1, 10. Evr. 9, 14. 

Apoc. 1, 5.  
21. Cei ce prin El a i crezut în 
Dumnezeu,  Care  L-a  înviat  pe  El  din  
mor i,  i  I-a  dat  Lui  slav ,  ca  s  v  fie  
credin a i n dejdea voastr  în 
Dumnezeu.  

Rom. 4, 25.  
22. Cur indu-v  sufletele prin ascultarea 
de adev r, spre nef arnic  iubire de fra i, 
iubi i-v  unul pe altul, din toat  inima, cu 
toat  st ruin a,  

Ps. 118, 9. 1 Petr. 2, 17.  
23. Fiind n scu i din nou nu din s mân  
stric cioas , ci din nestric cioas , prin 
cuvântul lui Dumnezeu cel viu i care 

mâne în veac.  
Ioan 1, 13; 3, 3. Iac. 1, 18. Ioan 3, 9. Evr. 4, 12.  

24. Pentru c  tot trupul este ca iarba i 
toat  slava lui ca floarea ierbii : uscatu-s-
a iarba i floarea a c zut,  

Is. 40, 6. Sir. 14, 18. 1 Cor. 7, 31.  

25. Iar cuvântul Domnului r mâne în 
veac. i acesta este cuvântul, care vi s-a 
binevestit.  

Ps. 118, 152. Is. 40, 8. Luc. 16, 17.  
CAP. 2 
Hristos este piatra cea din capul 
unghiului. 
1. Deci, lep dând toat  r utatea i tot 
vicle ugul  i  f rniciile  i  pizmele  i  
toate clevetirile,  

Col. 3, 8. Evr. 12, 1.  
2. Ca ni te prunci de curând n scu i, s  
dori i laptele cel duhovnicesc i 
nepref cut, ca prin el s  cre te i spre 
mântuire,  

Cânt. 4, 11. Mat. 18, 3. Marc. 10, 14. 1 Cor. 3, 2. Evr. 5, 
12.  

3. De vreme ce a i gustat i a i v zut c  
bun este Domnul.  

Ps. 33, 8. În el. 16, 21.  
4. Apropia i-v  de El, piatra cea vie, de 
oameni într-adev r neluat  în seam , dar 
la Dumnezeu aleas i de pre  ;  

Mat. 16, 18; 21, 42. Ef. 2, 20.  
5. i voi în iv , ca pietre vii, zidi i-v  
drept cas  duhovniceasc , preo ie sfânt , 
ca s  aduce i jertfe duhovnice ti, bine-
pl cute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos ;  
3 Reg. 6, 7. Is. 19, 21. Ier. 33, 18. Mal. 1, 11. 1 Cor. 6, 19. 

Apoc. 1, 6.  
6. Pentru c  scris este în Scriptur  : «Iat , 
pun în Sion Piatra din capul unghiului, 
aleas , de mare pre , i cel ce va crede în 
ea nu se va ru ina».  

Ps. 2, 11. Is. 28, 16. Fapt. 4, 11. Rom. 9, 33.  
7. Pentru voi, deci, care crede i, (Piatra) 
este cinstea ; iar pentru cei ce nu cred, 
piatra pe care n-au b gat-o în seam  
ziditorii, aceasta a ajuns s  fie în capul 
unghiului,  

Ps. 117, 22. Is. 8, 14. Mat. 21, 42. Marc. 12, 10-11. Luc. 
2, 34.  

8.  i  piatr  de  poticnire  i  stânc  de  
sminteal , de care se poticnesc, fiindc  n-
au dat ascultare cuvântului, spre care au 
i fost pu i.  
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9. Iar voi sunte i semin ie aleas , preo ie 
împ teasc , neam sfânt, popor agonisit 
de Dumnezeu, ca s  vesti i în lume 
bun ile Celui ce v-a chemat din 
întuneric, la lumina Sa cea minunat ,  

Ie . 19, 6. Ps. 23, 6; 124, 4. Is. 61, 6; 66, 21. Ioil 3, 2. 
Fapt. 26, 18. 2 Cor. 4, 6. Apoc. 1, 7; 5, 10.  

10. Voi care odinioar  nu era i popor, iar 
acum sunte i poporul lui Dumnezeu ; voi 
care odinioar  n-avea i parte de mil , iar 
acum sunte i milui i.  

Is. 62, 4. Os. 2, 1, 25. Rom. 9, 25.  
11. Iubi ilor, v  îndemn ca pe ni te str ini 
ce sunte i i c tori aici pe p mânt, s  v  
feri i de poftele cele trupe ti care se 

zboiesc împotriva sufletului.  
Ps. 38, 17. Rom. 13, 13-14. Gal. 5, 16-17.  

12. Purta i-v  cu cinste între neamuri, ca 
în ceea ce ei acum v  bârfesc ca pe ni te 

tori de rele, privind ei mai de aproape 
faptele voastre cele bune, s  
pream reasc  pe Dumnezeu, în ziua când 
îi va cerceta.  

Mat. 5, 16. 1 Petr. 3, 16; 4, 4.  
13. Supune i-v , pentru Domnul, oric rei 
orânduiri omene ti, fie împ ratului, ca 
înalt st pânitor,  

În el. 6, 3. Rom. 13, 1. Tit 3, 1.  
14. Fie dreg torilor, ca unora ce sunt 
trimi i de el, spre pedepsirea f torilor 
de rele i spre lauda f torilor de bine ;  

Is. 8, 12. Rom. 13, 3.  
15. C ci a a este voia lui Dumnezeu, ca 
voi, prin faptele voastre cele bune, s  
închide i gura oamenilor f  minte i 

 cuno tin .  
16. Tr i ca oamenii liberi, dar nu ca i 
cum a i avea libertatea drept acoper mânt 
al r ut ii, ci ca robi ai lui Dumnezeu.  

Gal. 5, 13.  
17. Da i tuturor cinste, iubi i fr ia, 
teme i-v  de Dumnezeu, cinsti i pe 
împ rat.  

Pild. 24, 21. Sir. 10, 24. 1 Petr. 1, 22. Rom. 12, 10.  

18. Slugilor, supune i-v  st pânilor 
vo tri, cu toat  frica, nu numai celor buni 
i blânzi, ci i celor urâcio i.  

Ef. 6, 5. Col. 3, 22. Tit 2, 9.  
19. C ci aceasta este pl cut lui 
Dumnezeu, s  sufere cineva întrist ri, pe 
nedrept, cu gândul la El.  

Mat. 5, 10. Luc. 6, 22. 1 Petr. 4, 15. 2 Cor. 7, 10.  
20. C ci, ce laud  este dac , pentru 
gre eal , primi i b taie întru r bdare ? Iar 
dac , pentru binele f cut, ve i p timi i 
ve i r bda, aceasta este pl cut lui 
Dumnezeu.  

1 Petr. 3, 14; 4, 14.  
21. C ci spre aceasta a i fost chema i, c  
i Hristos a p timit pentru voi, l sându-v  

pild , ca s  p i pe urmele Lui,  
Mat. 16, 24. 1 Petr. 4, 1. Filip. 2, 5.  

22. Care n-a s vâr it nici un p cat, nici s-
a aflat vicle ug în gura Lui,  

Is. 53, 9. Luc. 23, 4. 1 Ioan 3, 5. 2 Cor. 5, 21. Evr. 7, 26.  
23. i Care, oc rât fiind, nu r spundea cu 
ocar  ; suferind, nu amenin a, ci Se l sa 
în tirea Celui ce judec  cu dreptate.  

Is. 50, 6; 53, 7.  
24. El a purtat p catele noastre, în trupul 

u, pe lemn, pentru ca noi, murind fa  
de p cate, s  vie uim drept ii : cu a 

rui ran  v-a i vindecat.  
Is. 53, 4-5. Sir. 21, 4. Mat. 8, 17. Rom. 6, 2. Gal. 3, 13.  

25. C ci era i ca ni te oi r cite, dar v-a i 
întors acum la P storul i la P zitorul 
sufletelor voastre.  
Ps. 22, 1; 118, 176. Is. 53, 6. Iez. 34, 5-6. Luc. 15, 6. Ioan 

10, 11, 16. 1 Petr. 5, 4.  
CAP. 3 
Îndemnuri c tre so i. Îndemnuri 
tuturor spre dragoste i blânde e. 
Suferin a Domnului i pogorârea Lui 
în iad. Puterea Botezului. 
1. Asemenea i voi, femeilor, supune i-v  

rba ilor vo tri, a a încât, chiar dac  
sunt unii care nu se pleac  cuvântului, s  
fie câ tiga i, f  propov duire, prin 
purtarea femeilor lor,  

Sir. 9, 2. Ef. 5, 22. Col. 3, 18.  
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2. V zând de aproape via a voastr  curat  
i plin  de sfial .  

3. Podoaba voastr  s  nu fie cea din afar  
: împletirea p rului, podoabele de aur i 
îmbr carea hainelor scumpe,  

Ps. 44, 16. Pild. 31, 25. Sof. 1, 8. 1 Tim. 2, 9.  
4. Ci s  fie omul cel tainic al inimii, întru 
nestric cioasa podoab  a duhului blând i 
lini tit, care este de mare pre  înaintea lui 
Dumnezeu.  

Ps. 44, 15. Rom. 7, 22. 2 Cor. 4, 16.  
5. C  a a se împodobeau, odinioar , i 
sfintele femei, care n jduiau în 
Dumnezeu, supunându-se b rba ilor lor,  
6. Precum Sarra asculta de Avraam i-l 
numea pe el domn, ale c rei fiice sunte i, 
dac  face i ce e bine i nu v  teme i de 
nimic.  

Fac. 18, 12; 24, 65.  
7. Voi, b rba ilor, de asemenea, tr i 
în elep te cu femeile voastre, ca fiind 

pturi mai slabe, i face i-le parte de 
cinste, ca unora care, împreun  cu voi, 
sunt mo tenitoare ale harului vie ii, a a 
încât rug ciunile voastre s  nu fie 
împiedicate.  

Eccl. 9, 9. 1 Cor. 7, 3. Gal. 3, 28. Col. 3, 19.  
8. În sfâr it, fi i to i într-un gând, 
împreun -p timitori, iubitori de fra i, 
milostivi, smeri i.  

Rom. 15, 5.  
9. Nu r spl ti i r ul cu r u sau ocara cu 
ocar , ci, dimpotriv , binecuvânta i, c ci 
spre aceasta a i fost chema i, ca s  
mo teni i binecuvântarea.  
Pild. 17, 13; 20, 22. Mat. 5, 39; 25, 34. Rom. 12, 14, 17. 1 

Tes. 5, 15.  
10. Cel ce voie te s  iubeasc  via a i s  
vad  zile bune s i opreasc  limba de la 

u i buzele sale s  nu gr iasc  vicle ug 
;  

Ps. 33, 12-13. Pild. 13, 3. Iac. 1, 26.  
11. S  se fereasc  de r u i s  fac  bine ; 

 caute pacea i s-o urmeze ;  
Is. 1, 16.  

12. C ci ochii Domnului sunt peste cei 
drep i i urechile Lui spre rug ciunile lor, 
iar fa a Domnului este împotriva celor ce 
fac rele.  

Ps. 32, 18; 55, 4. Eccl. 3, 19.  
13. i cine v  va face vou  r u, dac  
sunte i plini de râvn  pentru bine ?  

Pild. 16, 7. Rom. 13, 3.  
14. Dar de ve i i p timi pentru dreptate, 
ferici i ve i fi. Iar de frica lor s  nu v  
teme i, nici s  v  tulbura i.  

Is. 8, 12. Mat. 5, 10. 1 Petr. 2, 20.  
15. Ci pe Domnul, pe Hristos, s -L 
sfin i în inimile voastre i s  fi i gata 
totdeauna s  r spunde i oricui v  cere 
socoteal  despre n dejdea voastr ,  

Is. 8, 13. Col. 4, 6.  
16. Dar cu blânde e i cu fric , având 
cuget curat, ca, tocmai în ceea ce sunte i 
cleveti i, s  ias  de ru ine cei ce gr iesc 
de r u purtarea voastr  cea bun  întru 
Hristos.  

1 Petr. 2, 12.  
17. C ci e mai bine, dac  a a este voia lui 
Dumnezeu, s  p timi i f când cele bune, 
decât f când cele rele.  

1 Petr. 4, 15.  
18. Pentru c i Hristos a suferit odat  
moartea pentru p catele noastre, El cel 
drept pentru cei nedrep i, ca s  ne aduc  
pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu 
trupul, dar viu f cut cu duhul,  

Rom. 5, 6. Evr. 9, 15, 28.  
19. Cu care S-a coborât i a propov duit 
i duhurilor inute în închisoare,  

Col. 2, 15.  
20. Care fuseser  neascult toare alt dat , 
când îndelunga-r bdare a lui Dumnezeu 

tepta, în zilele lui Noe, i se preg tea 
corabia în care pu ine suflete, adic  opt, 
s-au mântuit prin ap .  

Fac. 5, 29; 6, 3; 7, 1, 7. Ps. 28, 10. În el. 14, 7. Mat. 24, 
27. Luc. 17, 26.  

21. Iar aceast  mântuire prin ap  
închipuia botezul, care v  mântuie te 
ast zi i pe voi, nu ca tergere a 
necur iei trupului, ci ca deschiderea 



pag. 1510/1780 

cugetului bun c tre Dumnezeu, prin 
învierea lui Iisus Hristos,  

Marc. 16, 16. Rom. 6, 4. Ef. 5, 26.  
22. Care, dup  ce S-a suit la cer, este de-a 
dreapta lui Dumnezeu, i se supun Lui 
îngerii i st pâniile i puterile.  

Mat. 28, 18. Ef. 1, 20.  
CAP. 4 
Îndemnuri c tre credincio i s  se lase 
de p cat, s  aib  mereu pild  pe 
Domnul i s  ia aminte la ob tescul 
sfâr it care se apropie. Mângâieri în 
ziua prigoanelor. 
1. A adar, fiindc  Hristos a p timit cu 
trupul, înarma i-v i voi cu gândul 
acesta  :  c  cine  a  suferit  cu  trupul  a  
ispr vit cu p catul,  

1 Petr. 2, 21. Rom. 6, 7.  
2. Ca s  nu mai tr iasc  timpul ce mai are 
de tr it în trup dup  poftele oamenilor, ci 
dup  voia lui Dumnezeu.  

Iov 22, 15. 2 Cor. 5, 15. Gal. 2, 19-20.  
3. Destul este c , în vremurile trecute, a i 

cut cu des vâr ire voia neamurilor, 
umblând în desfrân ri, în pofte, în be ii, 
în ospe e f  m sur , în petreceri cu vin 
mult i în neiertate slujiri idole ti.  

Ef. 4, 17.  
4. De aceea ei se mir  c  voi nu mai 
alerga i cu ei în aceea i rev rsare a 
desfrâului i v  hulesc.  

1 Petr. 2, 12.  
5. Ei î i vor da seama înaintea Celui ce 
este gata s  judece viii i mor ii.  

Ioan 5, 22. 2 Tim. 4, 1.  
6. C  spre aceasta s-a binevestit mor ilor, 
ca s  fie judeca i ca oameni, dup  trup, 
dar s  vieze, dup  Dumnezeu cu duhul.  
7.  Iar  sfâr itul  tuturor  s-a  apropiat  ;  fi i  
dar cu mintea întreag i priveghea i în 
rug ciuni.  

Dan. 8, 17. Mat. 25, 13. Luc. 21, 34. Iac. 5, 8. Filip. 4, 5.  
8. Dar mai presus de toate, ine i din 

sputeri la dragostea dintre voi, pentru 
 dragostea acoper  mul ime de p cate.  

Pild. 10, 12. Ioan 15, 12. 1 Cor. 13, 4.  

9.  Fi i,  între  voi,  iubitori  de  str ini,  f  
cârtire.  

Rom. 12, 13. Filip. 2, 14. Evr. 13, 2.  
10. Dup  darul pe care l-a primit fiecare, 
sluji i unii altora, ca ni te buni iconomi ai 
harului celui de multe feluri al lui 
Dumnezeu.  

Pild. 3, 28. Rom. 12, 6.  
11. Dac  vorbe te cineva, cuvintele lui s  
fie ca ale lui Dumnezeu ; dac  sluje te 
cineva, slujba lui s  fie ca din puterea pe 
care o d  Dumnezeu, pentru ca întru toate 
Dumnezeu s  se sl veasc  prin Iisus 
Hristos, C ruia Îi este slava i st pânirea 
în vecii vecilor. Amin.  

1 Ezd. 1, 69. Ier. 23, 28. Mat. 5, 16. Ioan 13, 31-33.  
12. Iubi ilor, nu v  mira i de focul aprins 
între voi spre ispitire, ca i cum vi s-ar 
întâmpla ceva str in,  

Ps. 65, 9. Sir. 2, 1. 1 Petr. 1, 7.  
13. Ci, întrucât sunte i p rta i la 
suferin ele lui Hristos, bucura i-v , pentru 
ca i la ar tarea slavei Lui s  v  bucura i 
cu bucurie mare.  

Fapt. 5, 41. Rom. 8, 18. 2 Cor. 4, 10. Filip. 3, 10.  
14. De sunte i oc râ i pentru numele lui 
Hristos, ferici i sunte i, c ci Duhul slavei 
i al lui Dumnezeu Se odihne te peste voi 

; de c tre unii El se hule te, iar de voi se 
preasl ve te.  

Mat. 5, 11. Evr. 13, 13.  
15.  Nimeni  dintre  voi  s  nu  sufere  ca  
uciga , sau fur, sau f tor de rele, sau ca 
un râvnitor de lucruri str ine.  

1 Petr. 2, 19; 3, 17.  
16.  Iar  de  sufer  ca  cre tin,  s  nu  se  
ru ineze, ci s  pream reasc  pe 
Dumnezeu, pentru numele acesta.  
17. C ci vremea este ca s  înceap  
judecata de la casa lui Dumnezeu ; i 
dac  începe întâi de la noi, care va fi 
sfâr itul celor care nu ascult  de 
Evanghelia lui Dumnezeu ?  

Lev 10, 3. Ier. 25, 29; 49, 12. Iez. 9, 6. Luc. 23, 31.  
18. i dac  dreptul abia se mântuie te, ce 
va fi cu cel necredincios i p tos ?  
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Pild. 11, 31.  
19. Pentru aceea, i cei ce sufer , dup  
voia lui Dumnezeu, s i încredin eze 
Lui, credinciosului Ziditor, sufletele lor, 

vâr ind fapte bune.  
CAP. 5 
Datoriile preo ilor i ale credincio ilor. 
Îndemnuri la umilin i la priveghere. 
Ur ri de bine i închin ciune. 
1. Pe preo ii cei dintre voi îi rog ca unul 
ce sunt împreun -preot i martor al 
patimilor lui Hristos i p rta  al slavei 
celei ce va s  se descopere :  

Luc. 1, 1-2. Ioan 15, 27. Fapt. 1, 8. Rom. 8, 17.  
2. P stori i turma lui Dumnezeu, dat  în 
paza voastr , cercetând-o, nu cu silnicie, 
ci cu voie bun , dup  Dumnezeu, nu 
pentru câ tig urât, ci din dragoste ;  

Iez. 13, 19. Ioan 21, 16. Fapt. 20, 28. Tit 2, 7.  
3.  Nu  ca  i  cum  a i  fi  st pâni  peste  
Biserici, ci pilde f cându-v  turmei.  

Iez. 34, 3. Mat. 20, 26. Marc. 10, 44-45.  
4. Iar când Se va ar ta Mai-marele 

storilor, ve i lua cununa cea neve tejit  
a m ririi.  

Ioan 10, 11. 1 Petr. 2, 25. 1 Cor. 9, 25.  
5. Tot a a i voi, fiilor duhovnice ti, 
supune i-v  preo ilor ; i to i, unii fa  de 
al ii, îmbr ca i-v  întru smerenie, pentru 

 Dumnezeu celor mândri le st  
împotriv , iar celor smeri i le d  har.  

Ps. 30, 24. Pild. 3, 34. Sir. 10, 7, 16; 20, 10. Luc. 14, 11; 
18, 14. Ioan 13, 14. Iac. 4, 6. Ef. 5, 21. Filip. 2, 3.  

6. Deci, smeri i-v  sub mâna cea tare a 
lui Dumnezeu, ca El s  v  înal e la timpul 
cuvenit.  

Iac. 4, 10.  

7. L sa i-I Lui toat  grija voastr , c ci El 
are grij  de voi.  

Ps. 54, 23. Pild. 16, 3-4. În el. 4, 16; 12, 13. Mat. 6, 25, 
32. Luc. 12, 22, 30.  

8. Fi i treji, priveghea i. Potrivnicul 
vostru, diavolul, umbl , r cnind ca un 
leu, c utând pe cine s  înghit ,  
Iov 1, 7; 2, 2. Is. 35, 9. Luc. 11, 4; 22, 31. 1 Cor. 16, 13. 2 

Cor. 2, 11.  
9. C ruia sta i împotriv , tari în credin , 
tiind c  acelea i suferin e îndur i fra ii 

vo tri în lume.  
Fapt. 14, 23.  

10. Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a 
chemat la slava Sa cea ve nic , întru 
Hristos  Iisus,  El  însu i,  dup  ce  ve i  
suferi pu in  vreme, v  va duce la 
des vâr ire, v  va înt ri, v  va 
împuternici, v  va face neclinti i.  

Cânt. 8, 5. 2 Cor. 4, 17.  
11. A Lui fie slava i puterea în vecii 
vecilor. Amin !  
12. V-am scris aceste pu ine lucruri, prin 
Silvan, pe care îl socotesc frate 
credincios, ca s  v  îndemn i s  v  

rturisesc c  adev ratul har al lui 
Dumnezeu este acesta, în care sta i.  
13. Biserica cea aleas  din Babilon i 
Marcu, fiul meu, v  îmbr eaz .  
14. Îmbr i-v  unul pe altul cu 

rutarea dragostei. Pace vou  tuturor, 
celor întru Hristos Iisus. Amin.  

Rom. 16, 16. 1 Cor. 16, 20. 2 Cor. 13, 12

.  
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A DOUA EPISTOL  SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL PETRU 

 
CAP. 1 
Scara virtu ilor cre tine. Petru, cel ce a 

zut Schimbarea la Fa , î i veste te 
sfâr itul. Cuvântul proorocesc. 
1. Simon Petru, slujitor i apostol al lui 
Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea 
Dumnezeului nostru i a Mântuitorului 
Iisus Hristos au dobândit o credin  de 
acela i pre  cu a noastr  :  
2. Har vou i pacea s  se înmul easc , 
întru cuno tin a lui Dumnezeu i a lui 
Iisus, Domnul nostru.  
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a d ruit 
toate cele ce sunt spre via i spre bun  
cucernicie, f cându-ne s  cunoa tem pe 
Cel ce ne-a chemat prin slava Sa i prin 
puterea Sa,  

Rom. 8, 30.  
4. Prin care El ne-a h zit mari i 
pre ioase f duin e, ca prin ele s  v  
face i p rta i dumnezeie tii firi, sc pând 
de stric ciunea poftei celei din lume.  

Evr. 3, 14.  
5. Pentru aceasta, pune i i din partea 
voastr  toat  sârguin a i ad uga i la 
credin a voastr  : fapta bun , iar la fapta 
bun  : cuno tin a,  
6. La cuno tin  : înfrânarea ; la înfrânare 
: r bdarea ; la r bdare : evlavia ;  
7. La evlavie : iubirea fr easc , iar la 
iubirea fr easc  : dragostea.  

1 Ioan 3, 16.  
8. C ci dac  aceste lucruri sunt în voi i 
tot sporesc, ele nu v  vor l sa nici 
trândavi, nici f  roade în cunoa terea 
Domnului nostru Iisus Hristos.  

Tit 3, 14.  
9. Iar cel ce nu are acestea este slab 

tor i orb i a uitat de cur irea 
catelor lui de demult.  

Mat. 23, 17, 19. 1 Ioan 2, 9.  
10. Pentru aceea, fra ilor, sili i-v  cu atât 
mai vârtos s  face i temeinic  chemarea 
i alegerea voastr , c ci, f când acestea, 

nu ve i gre i niciodat .  
11. C  a a vi se va da cu bog ie intrarea 
în ve nica împ ie a Domnului nostru i 
Mântuitorului Iisus Hristos.  
12. Drept aceea, v  voi aminti pururea de 
acestea, cu toate c  le ti i i sunte i 
înt ri i întru adev rul în care sta i.  
13. Socotesc, dar, c  este drept, cât  
vreme sunt în acest cort, s  v in treji, 
prin aducerea aminte,  

Is. 39, 11-12. Iez. 3, 18. 2 Petr. 3, 1.  
14. Fiindc tiu c  degrab  voi lep da 
cortul acesta, precum mi-a ar tat Domnul 
nostru Iisus Hristos.  

Ioan 13, 36; 21, 18-19.  
15. Dar m  voi sili ca, i dup  plecarea 
mea, s  v  aminti i necontenit de acestea,  
16. Pentru c  noi v-am adus la cuno tin  
puterea Domnului nostru Iisus Hristos i 
venirea Lui, nu luându-ne dup  basme 
me te ugite, ci fiindc  am v zut slava 
Lui cu ochii no tri.  
Mat. 17, 2. Luc. 1, 1-2; 9, 32. Ioan 1, 14. 1 Cor. 1, 17; 12, 

4, 13.  
17. C ci El a primit de la Dumnezeu-
Tat l  cinste  i  slav  atunci  când,  din  
în imea slavei, un glas ca acesta a venit 

tre El : «Acesta este Fiul Meu cel iubit, 
întru Care am binevoit».  
Mat. 3, 17; 17, 5. Marc. 9, 7. Luc. 9, 35. Ioan 1, 14; 6, 27.  

18. i acest glas noi l-am auzit, 
pogorându-se din cer, pe când eram cu 
Domnul în muntele cel sfânt.  

Mat. 17, 6.  
19. i avem cuvântul proorocesc mai 
înt rit, la care bine face i luând aminte, 
ca la o f clie ce str luce te în loc 
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întunecos, pân  când va str luci ziua i 
Luceaf rul va r ri în inimile voastre,  

Ps. 18, 8; 118, 105. Pild. 6, 23. Ioan 5, 35. Apoc. 2, 28; 
22, 16.  

20. Aceasta tiind mai dinainte c  nici o 
proorocie a Scripturii nu se tâlcuie te 
dup  socotin a fiec ruia ;  
21. Pentru c  niciodat  proorocia nu s-a 

cut din voia omului, ci oamenii cei 
sfin i ai lui Dumnezeu au gr it, purta i 
fiind de Duhul Sfânt.  

Luc. 1, 67. 1 Petr. 1, 10. 2 Tim. 3, 16.  
CAP. 2 
Venirea înv torilor mincino i. Pilde 
de pedepse ce a teapt  pe desfrâna i i 
pe am gitori. P catul celor ce se 
leap  de credin . 
1. Dar au fost în popor i prooroci 
mincino i, dup  cum i între voi vor fi 
înv tori mincino i, care vor strecura 
eresuri pierz toare i, t duind chiar pe 
St pânul Care i-a r scump rat, î i vor 
aduce lor grabnic  pieire ;  

Deut. 13, 1. Mat. 24, 11. Fapt. 20, 29. 1 Tim. 4, 1.  
2. i mul i se vor lua dup  înv turile lor 

cite i, din pricina lor, calea 
adev rului va fi hulit  ;  

2 Tim. 4, 3.  
3. i din poft  de avere i cu cuvinte 
am gitoare,  ei  v  vor  momi  pe  voi.  Dar  
osânda lor, de mult preg tit , nu 

bove te i pierzarea lor nu dormiteaz .  
Ier. 1, 12. Rom. 16, 18.  

4. C ci dac  Dumnezeu n-a cru at pe 
îngerii care au p tuit, ci, legându-i cu 
leg turile întunericului în iad, i-a dat s  
fie p zi i spre judecat ,  
Iov 4, 18. În el. 17, 18. 1 Ioan 3, 8. Iuda 1, 6. Apoc. 20, 2.  

5. i n-a cru at lumea veche, ci a p strat 
numai pe Noe, ca al optulea 
propov duitor al drept ii, când a adus 
potopul peste cei f  de credin ,  

Fac. 6, 13; 7, 7. Iez. 14, 14.  
6. i cet ile Sodomei i Gomorei, 
osândindu-le la nimicire, le-a pref cut în 

cenu , dându-le ca o pild  nelegiui ilor 
din viitor ;  

Fac. 19, 24. În el. 10, 6-7. Iuda 1, 7. Apoc. 3, 10.  
7. Iar pe dreptul Lot, chinuit de 
petrecerea în desfrânare a celor nelegiui i, 
l-a izb vit,  

Fac. 19, 5-9.  
8. Pentru c  dreptul acesta, locuind între 
ei,  prin  ce  vedea  i  auzea,  zi  de  zi,  
chinuia sufletul s u cel drept, din pricina 
faptelor lor nelegiuite.  

Iez. 9, 4. În el. 2, 19. Fapt. 17, 16.  
9. Domnul poate s  scape din ispite pe 
cei credincio i, iar pe cei nedrep i s -i 

streze, ca s  fie pedepsi i în ziua 
judec ii,  

Ps. 90, 15. Mat. 6, 13. Luc. 11, 4. 1 Cor. 10, 13.  
10. i mai vârtos pe cei ce umbl  dup  
îmboldirile c rnii, în pofte spurcate i 
dispre uiesc domnia cereasc . Îndr zne i, 
îngâmfa i, ei nu se cutremur  s  huleasc  

ririle (din cer),  
Iuda 1, 8.  

11. Pe când îngerii, de i sunt mai mari în 
rie i în putere, nu aduc în fa a 

Domnului judecat  def im toare 
împotriva lor.  

Iuda 1, 9.  
12. Ace tia îns , ca ni te dobitoace f  
minte,  din  fire  f cute  s  fie  prinse  i  
nimicite, hulind cele ce nu cunosc vor 
pieri în stric ciunea lor ;  

Iov 35, 11. Iuda 1, 10.  
13. Ei în i fiind nedrep i î i vor lua 
plata nedrept ii, socotind o pl cere 
desf tarea de fiecare zi ; ei sunt pete i 
ocar , f cându- i pl cere, în r cirile lor, 

 osp teze cu voi la mesele voastre ;  
Is. 56, 10. Rom. 16, 18. Filip. 3, 19.  

14. Având ochii plini de pofta desfrân rii 
i fiind nes io i de p cat, ei am gesc 

sufletele cele nestatornice ; inima lor e 
deprins  la l comie i sunt fiii 
blestemului.  

Fac. 39, 7. 1 Tim. 6, 10.  
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15. P sind calea cea dreapt , au r cit 
i au apucat calea lui Balaam, fiul lui 

Bosor, care a iubit plata nedrept ii,  
Deut. 22, 7, 23. Iuda 1, 11.  

16. Dar a primit mustrare pentru c lcarea 
lui de lege ; c ci dobitocul f  grai, pe 
care era c lare, gr ind cu glas omenesc, a 
oprit nebunia proorocului.  
17. Ace tia sunt izvoare f  de ap i 
nori purta i f  de furtun , c rora li se 

streaz , în veac, întunericul cel de 
nep truns,  

Ier. 2, 13. Iuda 1, 12.  
18. C ci rostind vorbe trufa e i de arte, 
ei  momesc  întru  poftele  trupului,  cu  
desfrân ri, pe cei care de abia au sc pat 
de cei ce vie uiesc în r cire.  

Dan. 11, 36.  
19. Ei le f duiesc libertate, fiind ei 
în i robii stric ciunii, fiindc  ceea ce te 
biruie te, aceea te i st pâne te.  

Ioan 8, 34. Rom. 6, 16.  
20. C ci dac , dup  ce au sc pat de 
întin ciunile lumii, prin cunoa terea 
Domnului i Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, iar i se încurc  în acestea, ei 
sunt învin i ; li s-au f cut cele de pe urm  
mai rele decât cele dintâi.  
Deut. 29, 20. Sir. 23, 20; 32, 16. Mat. 12, 45. Luc. 11, 26.  

21. C ci mai bine era pentru ei s  nu fi 
cunoscut calea drept ii, decât, dup  ce 
au cunoscut-o, s  se întoarc  de la 
porunca sfânt , dat  lor.  

Ioan 15, 22.  
22.  Cu  ei  s-a  întâmplat  adev rul  din  
zical  : Câinele se întoarce la v rs tura 
lui i porcul sc ldat la noroiul mocirlei 
lui.  

Pild. 26, 11. Sir. 34, 28. Luc. 9, 62.  
CAP. 3 

Arderea lumii i înnoirea ei. Venirea 
pe nea teptate a lui Hristos. Cerurile 
cele noi. Greutatea în elegerii unor 
lucruri din epistolele Apostolului 
Pavel. 
1. Iubi ilor, aceasta este acum a doua 
epistol  pe care v-o scriu. În ele caut s  
trezesc, în amintirea voastr , dreapta 
voastr  judecat ,  

2 Petr. 1, 13.  
2. Ca s  v  aduce i aminte de cuvintele 
cele mai înainte gr ite de sfin ii prooroci 
i de porunca Domnului i Mântuitorului, 

dat  prin apostolii vo tri.  
3. Întâi, trebuie s ti i c , în zilele cele 
de apoi, vor veni, cu batjocur , 
batjocoritori care vor umbla dup  poftele 
lor,  

Iuda 1, 18. 1 Tim. 4, 1. 2 Tim. 3, 1.  
4. i vor zice : Unde este f duin a 
venirii Lui ? C  de când au adormit 

rin ii, toate a a r mân, ca de la 
începutul f pturii.  

Is. 5, 19. Iez. 12, 22. 1 Cor. 15, 12.  
5. C ci ei în chip voit uit  aceasta, c  
cerurile erau de demult i c  p mântul s-a 
închegat, la cuvântul Domnului, din ap  
i prin ap ,  

Fac. 1, 1. Ps. 23, 2. Evr. 11, 3.  
6. i prin ap  lumea de atunci a pierit 
înecat ,  

Fac. 7, 23.  
7.  Iar  cerurile  de  acum  i  p mântul  sunt  
inute prin acela i cuvânt i p strate 

pentru focul din ziua judec ii i a pieirii 
oamenilor necredincio i.  

Ps. 101, 27. Is. 51, 6. Mat. 13, 40.  
8. i aceasta una s  nu v  r mân  
ascuns , iubi ilor, c  o singur  zi, 
înaintea Domnului, este ca o mie de ani i 
o mie de ani ca o zi.  

Ps. 89, 4.  
9. Domnul nu întârzie cu f duin a Sa, 
dup  cum socotesc unii c  e întârziere, ci 
îndelung rabd  pentru voi, nevrând s  
piar  cineva, ci to i s  vin  la poc in .  
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Ps. 144, 9. Iez. 18, 32; 33, 11. Sir. 18, 9; 35, 20. Mat. 18, 
14. Luc. 18, 8. 1 Tim. 2, 4.  

10. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, 
când cerurile vor pieri cu vuiet mare, 
stihiile, arzând, se vor desface, i 

mântul i lucrurile de pe el se vor 
mistui.  

Is. 34, 4. Sir. 16, 18. Mat. 24, 35, 43. Luc. 12, 39; 21, 25. 
1 Tes. 5, 2. Apoc. 2, 28; 20, 11.  

11. Deci dac  toate acestea se vor 
desfiin a, cât de mult vi se cuvine vou  s  
umbla i întru via  sfânt i în cucernicie,  
12. A teptând i gr bind venirea zilei 
Domnului, din pricina c reia cerurile, 
luând foc, se vor nimici, iar stihiile, 
aprinse, se vor topi !  

Ps. 49, 3. Mih. 1, 4.  
13. Dar noi a tept m, potrivit 

duin elor Lui, ceruri noi i p mânt 
nou, în care locuie te dreptatea.  

Is. 65, 17; 66, 22. Rom. 8, 19. Apoc. 21, 1.  
14. Pentru aceea, iubi ilor, a teptând 
acestea, sârgui i-v  s  fi i afla i de El în 
pace, f  prihan i f  vin .  

Lev 21, 18; 22, 6. 1 Cor. 1, 8.  
15. i îndelunga-r bdare a Domnului 
nostru socoti i-o drept mântuire, precum 
v-a scris i iubitul nostru frate Pavel dup  
în elepciunea dat  lui,  

Rom. 2, 4.  
16. Cum vorbe te despre acestea, în toate 
epistolele sale, în care sunt unele lucruri 
cu anevoie de în eles, pe care cei 
ne tiutori i neînt ri i le r st lm cesc, ca 
i pe celelalte Scripturi, spre a lor 

pierzare.  
Rom. 8, 19. 1 Cor. 15, 24. 1 Tes. 4, 15.  

17. Deci voi, iubi ilor, cunoscând acestea 
de mai înainte, p zi i-v , ca nu cumva, 

sându-v  târâ i de r cirea celor f  de 
lege, s  c de i din înt rirea voastr ,  

Marc. 13, 23. 2 Cor. 11, 3. Apoc. 22, 5.  
18. Ci cre te i în har i în cunoa terea 
Domnului nostru i Mântuitorului Iisus 
Hristos. A Lui este slava, acum i în ziua 
veacului ! Amin.  
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ÎNTÂIA EPISTOL  SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL IOAN 

 
CAP. 1 

rturie despre Cuvântul vie ii. 
Dumnezeu este lumin i cei care sunt 
ai Lui umbl  în lumin . Sângele lui 
Hristos ne cur te de p cat. 
1. Ce era de la început, ce am auzit, ce 
am v zut cu ochii no tri, ce am privit i 
mâinile noastre au pip it despre Cuvântul 
vie ii,  

Luc. 1, 2; 24, 39. Ioan 1, 1, 14.  
2.  -  i  Via a  s-a  ar tat  i  am  v zut-o  i  

rturisim i v  vestim Via a de veci, 
care era la Tat l i s-a ar tat nou  -  

Ioan 1, 1, 4.  
3.  Ce  am v zut  i  am auzit,  v  vestim  i  
vou , ca i voi s  ave i împ rt ire cu noi. 
Iar împ rt irea noastr  este cu Tat l i 
cu Fiul S u, Iisus Hristos.  

Ioan 15, 10. 1 Cor. 1, 9.  
4. i acestea noi vi le scriem, ca bucuria 
noastr  s  fie deplin .  

2 Ioan 1, 12.  
5. i aceasta este vestirea pe care am 
auzit-o  de  la  El  i  v-o  vestim  :  c  
Dumnezeu este lumin i nici un 
întuneric nu este întru El.  

Ioan 8, 12.  
6. Dac  zicem c  avem împ rt ire cu El 
i umbl m în întuneric, min im i nu 
vâr im adev rul.  

Ps. 81, 5. 2 Cor. 6, 14. Ef. 5, 11.  
7. Iar dac  umbl m întru lumin , precum 
El este în lumin , atunci avem 
împ rt ire unul cu altul i sângele lui 
Iisus, Fiul Lui, ne cur te pe noi de 
orice p cat.  

Num. 19, 7. 1 Petr. 1, 19-20. Evr. 9, 14. Apoc. 1, 5.  
8. Dac  zicem c  p cat nu avem, ne 
am gim pe noi în ine i adev rul nu este 
întru noi.  

3 Reg. 8, 46. 2 Paral. 6, 36. Pild. 20, 9. Eccl. 7, 20.  

9. Dac  m rturisim p catele noastre, El 
este credincios i drept, ca s  ne ierte 

catele i s  ne cur easc  pe noi de 
toat  nedreptatea.  
2 Reg. 12, 13. 2 Paral. 36, 23. Ps. 31, 5-6. Pild. 28, 13. Sir. 

4, 28. 1 Ioan 2, 2.  
10. Dac  zicem c  n-am p tuit, Îl 
facem mincinos i cuvântul Lui nu este 
întru noi.  
CAP. 2 
Hristos este Mijlocitorul nostru c tre 
Tat l i isp irea noastr . Porunc  s  
ne iubim unii pe al ii. Iubirea lumii. 
Antihri tii sunt mul i. 
1. Copiii mei, acestea vi le scriu, ca s  nu 

tui i, i dac  va p tui cineva, avem 
mijlocitor c tre Tat l, pe Iisus Hristos cel 
drept.  

Fapt. 22, 14. Rom. 8, 34. 1 Tim. 2, 5.  
2. El este jertfa de isp ire pentru 

catele noastre, dar nu numai pentru 
catele noastre, ci i pentru ale lumii 

întregi.  
În el. 15, 2. Ioan 11, 52. Fapt. 5, 31. 1 Ioan 1, 9; 4, 10. 

Evr. 2, 10.  
3. i întru aceasta tim c  L-am cunoscut, 
dac  p zim poruncile Lui.  

Ps. 118, 6.  
4. Cel ce zice : L-am cunoscut, dar 
poruncile Lui nu le p ze te, mincinos 
este i întru el adev rul nu se afl .  

Ier. 22, 16.  
5. Iar cine p ze te cuvântul Lui, întru 
acela, cu adev rat, dragostea lui 
Dumnezeu este des vâr it . Prin aceasta, 
cunoa tem c  suntem întru El.  

Ioan 13, 35. 2 Ioan 1, 6.  
6. Cine zice c  petrece întru El dator este, 
precum Acela a umblat, i el a a s  
umble.  

Ioan 13, 15; 15, 4.  
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7. Iubi ilor, nu v  scriu porunc  nou , ci 
o porunc  veche pe care o avea i de la 
început ; porunca cea veche este cuvântul 
pe care l-a i auzit.  

Ioan 13, 34; 15, 3.  
8. Iar i, v  scriu porunc  nou , ceea ce 
adev rat întru El i întru voi, pentru c  
întunericul se duce i lumina cea 
adev rat  începe s  r sar .  

Ioan 1, 9. Rom. 13, 12.  
9. Cine zice c  este în lumin i pe fratele 

u îl ur te, acela este în întuneric pân  
acum.  

Ioan 3, 19. 1 Cor. 13, 2.  
10. Cine iube te pe fratele s u r mâne în 
lumin i sminteal  nu este în el.  

Ps. 118, 165.  
11. Iar cel ce ur te pe fratele s u este în 
întuneric i umbl  în întuneric i nu tie 
încotro se duce, pentru c  întunericul a 
orbit ochii lui.  

Lev 19, 17. Ioan 12, 35.  
12. V  scriu vou , copiilor, fiindc  iertate 
v-au fost p catele pentru numele Lui.  

Fapt. 4, 12; 10, 43.  
13. V  scriu vou , p rin ilor, pentru c  a i 
cunoscut pe Cel ce este de la început. V  
scriu vou , tinerilor, fiindc  a i biruit pe 
cel viclean. V-am scris, copiilor, pentru 

 a i cunoscut pe Tat l.  
Luc. 10, 18-19.  

14. V-am scris, p rin ilor, fiindc  a i 
cunoscut pe Cel ce este de la început. 
Scris-am vou , tinerilor, c ci sunte i tari 
i cuvântul lui Dumnezeu r mâne în voi 
i a i biruit pe cel viclean.  

Ef. 6, 10.  
15. Nu iubi i lumea, nici cele ce sunt în 
lume. Dac  cineva iube te lumea, iubirea 
Tat lui nu este întru el ;  

Mat. 6, 24.  
16.  Pentru  c  tot  ce  este  în  lume,  adic  
pofta trupului i pofta ochilor i trufia 
vie ii, nu sunt de la Tat l, ci sunt din 
lume.  

Pild. 23, 33. Eccl. 4, 8; 5, 10. Is. 14, 13-14.  

17. i lumea trece i pofta ei, dar cel ce 
face voia lui Dumnezeu r mâne în veac.  

Is. 40, 6-8. 1 Cor. 7, 31.  
18.  Copii,  este  ceasul  de  pe  urm ,  i  
precum a i auzit c  vine antihrist, iar 
acum mul i antihri ti s-au ar tat ; de aici 
cunoa tem noi c  este ceasul de pe urm .  

Luc. 21, 8.  
19. Dintre noi au ie it, dar nu erau de-ai 
no tri, c ci de-ar fi fost de-ai no tri, ar fi 

mas cu noi ; ci ca s  se arate c  nu sunt 
to i de-ai no tri, de aceea au ie it.  

Fapt. 20, 30.  
20. Iar voi, ungere ave i de la Cel Sfânt i 
ti i toate.  

Ie . 30, 30. Mat. 11, 25. 1 Ioan 2, 27. 2 Cor. 1, 21.  
21. V-am scris vou , nu pentru c  nu ti i 
adev rul, ci pentru c  îl ti i i ti i c  nici 
o minciun  nu vine din adev r.  
22. Cine este mincinosul, dac  nu cel ce 

duie te c  Iisus este Hristosul ? 
Acesta este antihristul, cel care 

duie te pe Tat l i pe Fiul.  
1 Ioan 4, 3.  

23. Oricine t duie te pe Fiul nu are nici 
pe Tat l ; cine m rturise te pe Fiul are i 
pe Tat l.  

Marc. 8, 38. Luc. 12, 8-9. Ioan 5, 23; 8, 19.  
24. Deci, ceea ce a i auzit de la început, 
în voi s  r mân  ; de va r mâne în voi 
ceea ce a i auzit de la început, ve i 

mâne i voi în Fiul i în Tat l.  
25. i aceasta este f duin a pe care El 
ne-a f duit-o : Via a ve nic .  
26. Acestea v-am scris vou  despre cei ce 

 am gesc.  
27. Cât despre voi, ungerea pe care a i 
luat-o de la El r mâne întru voi i n-ave i 
trebuin  ca s  v  înve e cineva, ci 
precum ungerea Lui v  înva  despre 
toate, i adev rat este i nu este minciun , 

mâne i întru El, a a cum v-a înv at.  
Fac. 6, 2. Ie . 30, 30. Ioan 14, 17, 26. 1 Ioan 2, 20. Evr. 8, 

11.  
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28.  i  acum,  copii,  r mâne i  întru  El,  ca  
 avem îndr zneal  când Se va ar ta i 
 nu ne ru in m de El, la venirea Lui.  

1 Ioan 3, 21. Rom. 8, 35.  
29. Dac ti i c  este drept, cunoa te i c  
oricine face dreptate este n scut din El.  

3 Ioan 1, 11.  
CAP. 3 
Fiii lui Dumnezeu sunt ferici i prin 

dejdea lor în Tat l ; sunt cura i de 
cat, iubitori de fra i, dar urâ i de 

lume. Iubirea c tre aproapele i c tre 
Dumnezeu. 
1. Vede i ce fel de iubire ne-a d ruit nou  
Tat l,  ca  s  ne  numim  fii  ai  lui  
Dumnezeu, i suntem. Pentru aceea 
lumea nu ne cunoa te, fiindc  nu L-a 
cunoscut nici pe El.  

În el. 2, 16. Ioan 1, 12.  
2. Iubi ilor, acum suntem fii ai lui 
Dumnezeu i ce vom fi nu s-a ar tat pân  
acum.  tim  c  dac  El  Se  va  ar ta,  noi  
vom fi asemenea Lui, fiindc  Îl vom 
vedea cum este.  
Is. 56, 5. Mat. 5, 8. Luc. 20, 36. Rom. 6, 23. 1 Cor. 13, 12. 

Filip. 3, 21. Col. 3, 4. Tit 2, 13. Apoc. 22, 4.  
3. i oricine i-a pus în El n dejdea, 
acesta se cur te pe sine, a a cum Acela 
curat este.  

2 Cor. 7, 1.  
4. Oricine f ptuie te p catul s vâr te i 
nelegiuirea, i p catul este nelegiuirea.  

1 Ioan 5, 17.  
5. i voi ti i c  El S-a ar tat ca s  ridice 

catele i p cat întru El nu este.  
Is. 53, 4-9. 1 Petr. 2, 22. 2 Cor. 5, 21.  

6. Oricine r mâne întru El nu p tuie te 
; oricine p tuie te nu L-a v zut nici nu 
L-a cunoscut.  
7. Copii, nimeni s  nu v  am geasc . Cel 
ce s vâr te dreptatea este drept, precum 
Acela drept este.  

Iez. 18, 9.  
8. Cine s vâr te p catul este de la 
diavolul, pentru c  de la început diavolul 

tuie te. Pentru aceasta S-a ar tat Fiul 

lui Dumnezeu, ca s  strice lucrurile 
diavolului.  

Fac. 3, 15. Luc. 11, 20. Ioan 8, 44. Fapt. 13, 10. 2 Petr. 2, 
4.  

9. Oricine este n scut din Dumnezeu nu 
vâr te p cat, pentru c  s mân a lui 

Dumnezeu r mâne în acesta ; i nu poate 
 p tuiasc , fiindc  este n scut din 

Dumnezeu.  
1 Petr. 1, 23. 1 Ioan 5, 18.  

10. Prin aceasta cunoa tem pe fiii lui 
Dumnezeu i pe fiii diavolului ; oricine 
nu face dreptate nu este din Dumnezeu, 
nici cel ce nu iube te pe fratele s u.  
11. Pentru c  aceasta este vestea pe care 

i auzit-o de la început, ca s  ne iubim 
unul pe altul,  

Ioan 13, 34; 15, 12. 1 Ioan 4, 21. 2 Ioan 1, 5. Ef. 5, 2. 1 
Tes. 4, 9.  

12. Nu precum Cain, care era de la cel 
viclean i a ucis pe fratele s u. i pentru 
care pricin  l-a ucis ? Fiindc  faptele lui 
erau rele, iar ale fratelui s u erau drepte.  

Fac. 4, 8. Mat. 23, 35. Evr. 11, 4.  
13. Nu v  mira i, fra ilor, dac  lumea v  
ur te.  

Ioan 15, 18.  
14.  Noi  tim  c  am  trecut  din  moarte  la  
via , pentru c  iubim pe fra i ; cine nu 
iube te pe fratele s u r mâne în moarte.  

Lev 19, 17. Ioan 5, 24. Ef. 2, 5.  
15. Oricine ur te pe fratele s u este 
uciga  de oameni i ti i c  orice uciga  
de oameni nu are via  ve nic , 

inuitoare în El.  
Mat. 5, 22.  

16. În aceasta am cunoscut iubirea : c  El 
i-a  pus  sufletul  S u  pentru  noi,  i  noi  

datori suntem s  ne punem sufletele 
pentru fra i.  

Ps. 48, 7. Ioan 3, 16; 15, 13. 2 Petr. 1, 7. Rom. 5, 7-8. Ef. 
5, 2.  

17. Iar cine are bog ia lumii acesteia i 
se uit  la fratele s u care este în nevoie i 

i închide inima fa  de el, cum r mâne 
în acela dragostea lui Dumnezeu ?  
Deut. 15, 8. Iov 31, 16. Luc. 3, 11. Iac. 2, 15. 1 Ioan 4, 20.  
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18. Fiii mei, s  nu iubim cu vorba, numai 
din gur , ci cu fapta i cu adev rul.  
19. În aceasta vom cunoa te c  suntem 
din adev r i în fa a lui Dumnezeu vom 
afla odihn  inimii noastre,  

Ioan 18, 37.  
20. Fiindc , dac  ne osânde te inima 
noastr , Dumnezeu este mai mare decât 
inima noastr i tie toate.  

Ps. 16, 15.  
21. Iubi ilor, dac  inima noastr  nu ne 
osânde te, avem îndr znire c tre 
Dumnezeu.  

Iov 11, 15. Sir. 14, 2. 1 Ioan 2, 28. Rom. 14, 22. Evr. 10, 
22.  

22. i orice cerem, primim de la El, 
pentru c  p zim poruncile Lui i cele 
pl cute înaintea Lui facem.  
Mat. 18, 19; 21, 22. Luc. 11, 9. Ioan 5, 14; 15, 7. Iac. 4, 3. 

1 Ioan 5, 14.  
23. i aceasta este porunca Lui, ca s  
credem  întru  numele  lui  Iisus  Hristos,  
Fiul S u, i s  ne iubim unul pe altul, 
precum ne-a dat porunc .  

Ioan 6, 29; 13, 34; 17, 3.  
24. Cel ce p ze te poruncile Lui r mâne 
în Dumnezeu i  Dumnezeu în el ;  i  prin 
aceasta cunoa tem c  El r mâne în noi, 
din Duhul pe care ni L-a dat.  

Ioan 14, 23. 1 Ioan 4, 13, 16.  
CAP. 4 
Trebuie s  ne ferim de duhurile 
am gitoare. Iubirea lui Dumnezeu 

tre noi cere iubirea noastr  c tre 
fra i. 
1. Iubi ilor, nu da i crezare oric rui duh, 
ci cerca i duhurile dac  sunt de la 
Dumnezeu, fiindc  mul i prooroci 
mincino i au ie it în lume.  

Pild. 14, 15. Mat. 7, 15. Luc. 21, 8. 2 Ioan 1, 7. 1 Tes. 5, 
21. Apoc. 2, 2.  

2. În aceasta s  cunoa te i duhul lui 
Dumnezeu : orice duh care m rturise te 

 Iisus Hristos a venit în trup, este de la 
Dumnezeu.  
3. i orice duh, care nu m rturise te pe 
Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci 

este duhul lui antihrist, despre care a i 
auzit c  vine i acum este chiar în lume.  

1 Ioan 2, 22. 1 Cor. 12, 3.  
4. Voi, copii, sunte i din Dumnezeu i i-

i biruit pe acei prooroci, c ci mai mare 
este Cel ce e în voi, decât cel ce este în 
lume.  

4 Reg. 6, 16. 2 Paral. 32, 7.  
5. Aceia sunt din lume, de aceea gr iesc 
ca din lume i lumea îi ascult .  

Ioan 15, 19.  
6. Noi suntem din Dumnezeu ; cine 
cunoa te pe Dumnezeu ascult  de noi ; 
cine nu este din Dumnezeu nu ascult  de 
noi. Din aceasta cunoa tem Duhul 
adev rului i duhul r cirii.  

2 Paral. 18, 21. Ioan 8, 47; 10, 26.  
7. Iubi ilor, s  ne iubim unul pe altul, 
pentru c  dragostea este de la Dumnezeu 
i oricine iube te este n scut din 

Dumnezeu i cunoa te pe Dumnezeu.  
8. Cel ce nu iube te n-a cunoscut pe 
Dumnezeu, pentru c  Dumnezeu este 
iubire.  
9. Întru aceasta s-a ar tat dragostea lui 
Dumnezeu c tre noi, c  pe Fiul S u cel 
Unul N scut L-a trimis Dumnezeu în 
lume, ca prin El via  s  avem.  

Is. 9, 5. Ioan 3, 16. 2 Cor. 5, 19.  
10. În aceasta este dragostea, nu fiindc  
noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindc  El 
ne-a iubit pe noi i a trimis pe Fiul S u 
jertf  de isp ire pentru p catele noastre.  

Is. 43, 22. 1 Ioan 2, 2. Rom. 5, 8.  
11. Iubi ilor, dac  Dumnezeu astfel ne-a 
iubit pe noi, i noi datori suntem s  ne 
iubim unul pe altul.  

Mat. 18, 33. Ioan 15, 12.  
12. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a v zut 
vreodat , dar de ne iubim unul pe altul, 
Dumnezeu r mâne întru noi i dragostea 
Lui în noi este des vâr it .  

Ie . 33, 20. Ioan 1, 18. 1 Tim. 6, 16.  
13. Din aceasta cunoa tem c  r mânem 
în El i El întru noi, fiindc  ne-a dat din 
Duhul S u.  
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1 Ioan 3, 24.  
14. i noi am v zut i m rturisim c  Tat l 
a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.  

Ioan 3, 17.  
15. Cine m rturise te c  Iisus este fiul lui 
Dumnezeu, Dumnezeu r mâne întru el i 
el în Dumnezeu.  

Luc. 9, 20. 1 Ioan 5, 1, 5. Rom. 10, 9.  
16.  i  noi  am  cunoscut  i  am  crezut  
iubirea, pe care Dumnezeu o are c tre 
noi. Dumnezeu este iubire i cel ce 

mâne în  iubire  r mâne în  Dumnezeu i  
Dumnezeu r mâne întru el.  

1 Ioan 3, 24.  
17. Întru aceasta a fost des vâr it  iubirea 
Lui fa  de noi, ca s  avem îndr znire în 
ziua judec ii, fiindc  precum este Acela, 

a suntem i noi, în lumea aceasta.  
18. În iubire nu este fric , ci iubirea 
des vâr it  alung  frica, pentru c  frica 
are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme 
nu este des vâr it în iubire.  

Rom. 8, 15.  
19. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindc  El 
ne-a iubit cel dintâi.  
20. Dac  zice cineva : iubesc pe 
Dumnezeu, iar pe fratele s u îl ur te, 
mincinos este ! Pentru c  cel ce nu 
iube te pe fratele s u, pe care l-a v zut, 
pe Dumnezeu, pe Care nu L-a v zut, nu 
poate s -L iubeasc .  

Ioan 13, 35. 1 Ioan 2, 4; 3, 17.  
21. i aceast  porunc  avem de la El : 
cine iube te pe Dumnezeu s  iubeasc i 
pe fratele s u.  

Mat. 22, 37-39. Ioan 3, 11; 13, 34; 15, 12. 1 Ioan 3, 11.  
CAP. 5 
Prin credin i supunere iubim pe 
Dumnezeu. Trei m rturisesc despre 
Hristos i Ace ti trei Una sunt. Puterea 
rug ciunii. 
1. Oricine crede c  Iisus este Hristos, este 

scut din Dumnezeu, i oricine iube te 
pe Cel care a n scut iube te i pe Cel ce 
S-a n scut din El.  

1 Ioan 4, 15.  

2. Întru aceasta cunoa tem c  iubim pe 
fiii lui Dumnezeu, dac  iubim pe 
Dumnezeu i împlinim poruncile Lui.  
3. C ci dragostea de Dumnezeu aceasta 
este : S  p zim poruncile Lui ; i 
poruncile Lui nu sunt grele.  

Pild. 4, 12-13. Mat. 11, 30.  
4. Pentru c  oricine este n scut din 
Dumnezeu biruie te lumea, i aceasta 
este biruin a care a biruit lumea : credin a 
noastr .  

Iosua 17, 18. Ioan 1, 13; 16, 33. 1 Cor. 15, 57.  
5. Cine este cel ce biruie te lumea dac  
nu cel ce crede c  Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu ?  

Luc. 9, 20. 1 Ioan 4, 4, 15.  
6. Acesta este Cel care a venit prin ap i 
prin sânge : Iisus Hristos ; nu numai prin 
ap , ci prin ap i prin sânge ; i Duhul 
este Cel ce m rturise te, c  Duhul este 
adev rul.  

Ioan 5, 32; 19, 34.  
7. C ci trei sunt care m rturisesc în cer : 
Tat l, Cuvântul i Sfântul Duh, i Ace ti 
trei Una sunt.  

Fac. 3, 22. Mat. 3, 16-17; 28, 19.  
8. i trei sunt care m rturisesc pe p mânt 
:  Duhul  i  apa  i  sângele,  i  ace ti  trei  

rturisesc la fel.  
Ioan 1, 33.  

9. Dac  primim m rturia oamenilor, 
rturia lui Dumnezeu este mai mare, c  

aceasta este m rturia lui Dumnezeu : c  a 
rturisit pentru Fiul S u.  

Mat. 3, 17. Ioan 8, 18.  
10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are 
aceast  m rturie  în  el  însu i.  Cine  nu  
crede în Dumnezeu, L-a f cut mincinos, 
pentru c  n-a crezut în m rturia pe care a 

rturisit-o Dumnezeu pentru Fiul S u.  
Avac. 2, 4. Ioan 3, 16, 33.  

11. i aceasta este m rturia, c  
Dumnezeu ne-a dat via  ve nic i 
aceast  via  este în Fiul S u.  

Ioan 1, 4.  
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12. Cel ce are pe Fiul are via a ; cel ce nu 
are pe Fiul lui Dumnezeu nu are via a.  

Ioan 3, 36.  
13. Acestea am scris vou , care crede i în 
numele Fiului lui Dumnezeu, ca s ti i 

 ave i via  ve nic .  
Ioan 20, 31.  

14. i aceasta este încrederea pe care o 
avem c tre El, c , dac  cerem ceva dup  
voin a Lui, El ne ascult .  

Ier. 29, 13. Mat. 18, 19. Luc. 11, 9. Ioan 15, 7. 1 Ioan 3, 
22.  

15. i dac tim c  El ne ascult  ceea ce 
Îi cerem, tim c  dobândim cererile pe 
care I le-am cerut.  
16. Dac  vede cineva pe fratele s u 

tuind - p cat nu de moarte - s  se 
roage, i Dumnezeu va da via  acelui 
frate, anume celor ce nu p tuiesc de 
moarte. Este i p cat de moarte ; nu zic s  
se roage pentru acela.  

Num. 15, 30. 1 Reg. 2, 25. Ier. 7, 16; 15, 1. Mat. 12, 31, 
33. Marc. 3, 29. Luc. 12, 10. Evr. 6, 6.  

17. Orice nedreptate este p cat, dar este 
i p cat care nu e de moarte.  

1 Ioan 3, 4.  
18. tim c  oricine e n scut din 
Dumnezeu nu p tuie te ; ci cel ce s-a 

scut din Dumnezeu se p ze te pe sine, 
i cel r u nu se atinge de el.  

Ps. 118, 3. 1 Ioan 3, 9.  
19. tim c  suntem din Dumnezeu i 
lumea întreag  zace sub puterea celui r u.  
20. tim iar i c  Fiul lui Dumnezeu a 
venit i ne-a dat nou  pricepere, ca s  
cunoa tem pe Dumnezeul cel adev rat ; 
i noi suntem în Dumnezeul cel adev rat, 

adic  întru Fiul S u Iisus Hristos. Acesta 
este adev ratul Dumnezeu i via a de 
veci.  
21. Fiilor, p zi i-v  de idoli.  
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A DOUA EPISTOL  SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL IOAN 

 
CAP. 1 
Iubirea c tre Dumnezeu st  în p zirea 
poruncilor Lui. Trebuie s  fugim de 
am gitori. 
1. Preotul, c tre aleasa Doamn i c tre 
fiii ei, pe care ei îi iubesc întru adev r i 
nu numai eu, ci i to i care au cunoscut 
adev rul,  
2. Pentru adev rul care r mâne în noi i 
va fi cu noi în veac :  

Ioan 14, 17.  
3.  Har,  mil ,  pace  fie  cu  voi,  de  la  
Dumnezeu-Tat l i de la Iisus Hristos, 
Fiul Tat lui, în adev r i în dragoste.  
4. M-am bucurat foarte, c  am aflat pe 
unii din fiii t i umblând întru adev r, 
precum am primit porunc  de la Tat l.  
5. i acum te rog, Doamn , nu ca i cum 
i-a  scrie porunc  nou , ci pe aceea pe 

care  noi  o  avem  de  la  început,  ca  s  ne  
iubim unii pe al ii.  

Ioan 13, 34; 15, 12. 1 Ioan 3, 11.  
6. i aceasta este iubirea, ca s  umbl m 
dup  poruncile Lui ; aceasta este 
porunca, precum a i auzit dintru început, 
ca s  umbla i întru iubire.  

Ioan 14, 15. 1 Ioan 2, 5.  

7. Pentru c  mul i am gitori au ie it în 
lume, care nu m rturisesc c  Iisus Hristos 
a venit în trup ; acesta este am gitorul i 
antihristul.  

1 Ioan 4, 1.  
8.  P zi i-v  pe  voi  în iv ,  ca  s  nu  
pierde i ceea ce a i lucrat, ci s  primi i 
plat  deplin .  
9.  Oricine  se  abate  i  nu  r mâne  în  
înv tura lui Hristos nu are pe 
Dumnezeu ; cel ce r mâne în înv tura 
Lui, acela are i pe Tat l i pe Fiul.  
10. Dac  cineva vine la voi i nu aduce 
înv tura aceasta, s  nu-l primi i în cas  
i s  nu-i zice i : Bun venit !  

Rom. 16, 17. 1 Cor. 5, 11. Tit 3, 10.  
11. C ci cel ce-i zice : Bun venit ! se face 

rta  la faptele lui cele rele.  
12. Multe având a v  scrie, n-am voit s  
le scriu pe hârtie i cu cerneal , ci 

jduiesc s  vin la voi i s  vorbesc 
gur  c tre gur , ca bucuria noastr  s  fie 
deplin .  

1 Ioan 1, 4.  
13. Te îmbr eaz  fiii surorii tale celei 
alese.  
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A TREIA EPISTOL  SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL IOAN 

 
CAP. 1 
Gaiu, cel primitor de oameni, e vrednic 
de laud . Diotref i Dimitrie. 
1. Preotul, c tre Gaiu cel iubit, pe care îl 
iubesc întru adev r :  
2. Iubitule, m  rog s  ai spor în toate i s  
mergi bine cu s tatea, precum bine 
mergi cu sufletul.  
3. M-am bucurat mult când au venit fra ii 
i au m rturisit despre adev rul t u, a a 

cum umbli tu întru adev r.  
4. Mai mare bucurie decât aceasta nu am, 
ca s  aud c  fiii mei umbl  întru adev r.  

1 Cor. 4, 15.  
5. Iubitule, cu credin  faci oricâte faci 
pentru fra i i aceasta pentru str ini,  
6. Care, în fa a Bisericii, au dat m rturie 
despre dragostea ta. Bine vei face s -i 
aju i în c toria lor, dup  cum se cuvine 
înaintea lui Dumnezeu.  
7. C ci pentru numele lui Hristos au 
plecat la drum, f  s  ia nimic de la 
neamuri.  
8. Noi, deci, datori suntem s  sprijinim pe 
unii ca ace tia, ca s  fim împreun -
lucr tori pentru adev r.  

Mat. 10, 40.  

9. Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, 
care  ine  s  fie  cel  dintâi  între  ei,  nu  ne  
prime te.  
10. Pentru aceea, când voi veni, îi voi 
pomeni de faptele pe care le face, 
def imându-ne cu vorbe urâte ; i 
nemul umit fiind cu acestea, nici el nu 
prime te pe fra i, nici pe cei care voiesc 

-i primeasc  nu-i las , i-i d  afar  din 
Biseric .  
11. Iubitule, nu urma r ul, ci binele. Cel 
ce face bine din Dumnezeu este ; cel ce 
face r u n-a v zut pe Dumnezeu.  

1 Ioan 2, 29.  
12.  Lui  Dimitrie  datu-i-s-a  m rturie  de  

tre to i i de c tre însu i adev rul ; 
rturie îi d m i noi i tii c  m rturia 

noastr  este adev rat .  
13.  Multe  lucruri  aveam  s i  scriu  ;  
totu i, nu voiesc s i le scriu cu cerneal  
i condei,  

14. Ci n jduiesc s  te v d în curând, i 
atunci vom gr i gur  c tre gur .  
15. Pace ie ! Prietenii te îmbr eaz . 
Îmbr i pe prieteni, pe fiecare dup  
numele lui.  
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EPISTOLA SOBORNICEASC  A 
SFÂNTULUI APOSTOL IUDA 

 
CAP. 1 
Apostolul îndeamn  pe cititori s  lupte 
pentru credin a care s-a dat sfin ilor. 
Pilde de pedeaps  trimis  asupra celor 

i : iudeii, îngerii, Sodoma i Gomora. 
Arhanghelul Mihail i satan. Cuvintele 
lui Enoh i ale apostolilor. 
1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos i frate al 
lui Iacov, celor ce sunt chema i, iubi i în 
Dumnezeu-Tat l i p stra i pentru Iisus 
Hristos :  

Luc. 6, 16. Ioan 14, 22; 17, 11.  
2.  Mil  vou i  pace  i  iubirea  s  se  
înmul easc  !  
3. Iubi ilor, punând toat  râvna s  v  
scriu despre mântuirea cea de ob te, 
sim it-am  nevoie  s  v  scriu  i  s  v  
îndemn ca s  lupta i pentru credin a dat  
sfin ilor, odat  pentru totdeauna.  

Filip. 1, 27.  
4. C ci s-au strecurat printre voi unii 
oameni nelegiui i, care de mai înainte au 
fost rândui i spre aceast  osând , 
schimbând ei harul Dumnezeului nostru 
în desfrânare, i care t duiesc pe 
singurul nostru St pân i Domn, pe Iisus 
Hristos.  

Marc. 16, 16. Ioan 3, 18.  
5. Voiesc dar s  v  aduc aminte vou  
celor ce a i tiut odat  toate acestea c  
Domnul, dup  ce a izb vit pe poporul 

u din p mântul Egiptului, a pierdut, 
dup  aceea, pe cei ce n-au crezut.  

Ie . 12, 37; 14, 13. Num. 14, 29, 37.  
6.  Iar  pe  îngerii  care  nu  i-au  p zit  
vrednicia, ci au p sit loca ul lor, i-a pus 
la p strare sub întuneric, în lan uri 
ve nice, spre judecata zilei celei mari.  

Iov 4, 18. Ioan 8, 44. 2 Petr. 2, 4. Apoc. 20, 6.  

7. Tot a a, Sodoma i Gomora i cet ile 
dimprejurul lor care, în acela i chip ca 
acestea, s-au dat la desfrânare i au 
umblat dup  trup str in, stau înainte ca 
pild , suferind pedeapsa focului celui 
ve nic.  

Fac. 19, 24. În el. 10, 6-7. Luc. 17, 29. 2 Petr. 2, 6.  
8. Asemenea deci i ace tia, visând, 
pâng resc trupul, leap  st pânirea i 
hulesc m ririle (cere ti).  
9. Dar Mihail Arhanghelul, când se 
împotrivea diavolului, certându-se cu el 
pentru trupul lui Moise, n-a îndr znit s  
aduc  judecat  de hul , ci a zis : «S  te 
certe pe tine Domnul !»  

Deut. 34, 6. Zah. 3, 2.  
10. Ace tia îns  defaim  cele ce nu 
cunosc, iar cele ce, - ca dobitoacele 
necuvânt toare, - tiu din fire, într-
acestea î i g sesc pieirea.  

Dan. 10, 15. 2 Petr. 2, 12.  
11. Vai lor ! C  au umblat în calea lui 
Cain i, pentru plat , s-au dat cu totul în 

cirea lui Balaam i au pierit ca în 
zvr tirea lui Core.  

Fac. 4, 8. Num. 16, 1; 22, 7, 23; 31, 16. 2 Petr. 2, 15.  
12. Ace tia sunt ca ni te pete de necur ie 
la mesele voastre ob te ti, osp tând f  
sfial  împreun  cu voi, îmbuibându-se pe 
ei în i, nori f  ap , purta i de vânturi, 
pomi tomnatici f  roade, de dou  ori 
usca i i dezr cina i,  

Pild. 25, 14. 2 Petr. 2, 17.  
13. Valuri s lbatice ale m rii, care î i 
spumeg  ru inea lor, stele r citoare, 

rora întunericul întunericului li se 
streaz  în ve nicie.  

14. Dar i Enoh, al aptelea de la Adam, a 
proorocit despre ace tia, zicând : Iat , a 
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venit Domnul cu zecile de mii de sfin i ai 
Lui,  

Dan. 7, 10. Mat. 25, 31. Apoc. 1, 7.  
15. Ca s  fac  judecat  împotriva tuturor 
i s  mustre pe to i nelegiui ii de toate 

faptele nelegiuirii lor, în care au f cut 
delege, i de toate cuvintele de ocar  

pe care ei, p to i, netem tori de 
Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui.  

Mal. 3, 13. Mat. 12, 36.  
16. Ace tia sunt cârtitori, nemul umi i cu 
starea lor, umblând dup  poftele lor i 
gura lor gr ie te lucruri trufa e, de i, 
pentru folos, dau unor fe e mare cinste.  

Ps. 16, 10; 72, 9. 1 Tim. 6, 5.  
17. Voi, îns , iubi ilor, aduce i-v  aminte 
de cuvintele zise mai dinainte de c tre 
apostolii Domnului nostru Iisus Hristos,  
18. C  ei v  spuneau : În vremea de pe 
urm  vor fi batjocoritori, umblând 
potrivit cu poftele lor nelegiuite.  

2 Petr. 3, 3. 1 Tim. 3, 1.  
19. Ace tia sunt cei ce fac dezbin ri, 
(oameni) fire ti, care nu au Duhul.  

1 Cor. 2, 14. Evr. 10, 25.  
20. Dar voi, iubi ilor, zidi i-v  pe voi 
în iv , întru a voastr  prea sfânt  
credin , rugându-v  în Duhul Sfânt.  

Col. 2, 7.  
21. P zi i-v  întru dragostea lui 
Dumnezeu i a tepta i mila Domnului 
nostru Iisus Hristos, spre via  ve nic .  
22. i pe unii, ov itori, mustra i-i,  
23. Pe al ii, smulgându-i din foc, 
mântui i-i  ;  de  al ii,  îns ,  fie-v  mil  cu  
fric , urând i c ma a spurcat  de pe 
trupul lor.  

Am. 4, 11. Ef. 4, 22.  
24. Iar Celui ce poate s  v  p zeasc  pe 
voi de orice c dere i s  v  pun  înaintea 
slavei Lui, neprih ni i cu bucurie mare,  
25. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, 
slav , pream rire, putere i st pânire, mai 
înainte de tot veacul i acum i întru to i 
vecii. Amin !  
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APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN 
TEOLOGUL 

 
CAP. 1 
Ioan trimite ur ri de bine la apte 
Biserici. În Patmos are cereasc  
ar tare. El vede pe Fiul Omului între 
apte sfe nice, având în mâna dreapt  
apte stele. 

1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care 
I-a dat-o Dumnezeu, ca s  arate robilor 

i cele ce trebuie s  se petreac  în 
curând, iar El, prin trimiterea îngerului 

u, a dest inuit-o robului S u Ioan,  
2. Care a m rturisit cuvântul lui 
Dumnezeu i m rturia lui Iisus Hristos, 
câte a v zut.  
3. Fericit este cel ce cite te i cei ce 
ascult  cuvintele proorociei i p streaz  
cele scrise în aceasta ! C ci vremea este 
aproape.  

Luc. 11, 28.  
4. Ioan, celor apte Biserici, care sunt în 
Asia : Har vou i pace de la Cel ce este 
i Cel ce era i Cel ce vine i de la cele 
apte duhuri, care sunt înaintea scaunului 

Lui,  
Ie . 3, 14. 1 Tim. 1, 2. Apoc. 4, 5.  

5.  i  de  la  Iisus  Hristos,  Martorul  cel  
credincios,  Cel  întâi  n scut  din  mor i,  i  
Domnul împ ra ilor p mântului. Lui, 
Care ne iube te i ne-a dezlegat pe noi 
din p catele noastre, prin sângele S u,  
Ps. 88, 37. 1 Petr. 1, 19-20; 2, 5. 1 Ioan 1, 7. 1 Cor. 15, 20. 

Col. 1, 18. Evr. 9, 14; 13, 12.  
6. i ne-a f cut pe noi împ ie, preo i ai 
lui Dumnezeu i Tat l S u, Lui fie slava 
i puterea, în vecii vecilor. Amin !  

7. Iat , El vine cu norii i orice ochi Îl va 
vedea i-L vor vedea i cei ce L-au 
împuns  i  se  vor  jeli,  din  pricina  Lui,  
toate semin iile p mântului. A a. Amin.  

Deut. 28, 66. Is. 3, 14. Zah. 12, 10. Mat. 24, 30; 25, 31; 
26, 64. Marc. 13, 26. Luc. 21, 27. Ioan 19, 37. Iuda 1, 14.  

8.  Eu  sunt  Alfa  i  Omega,  zice  Domnul  
Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era i Cel 
ce vine, Atot iitorul.  

Ie . 3, 14. Is. 41, 4. Ioan 8, 58. Apoc. 2, 8; 4, 8; 21, 6; 22, 
13.  

9. Eu Ioan, fratele vostru i împreun  cu 
voi p rta  la suferin a i la împ ia i la 

bdarea în Iisus, fost-am în insula ce se 
cheam  Patmos, pentru cuvântul lui 
Dumnezeu i pentru m rturia lui Iisus.  

Rom. 8, 17.  
10. Am fost în duh în zi de duminic i 
am auzit, în urma mea, glas mare de 
trâmbi ,  

Is. 44, 6; 48, 12. Ier. 47, 4. Apoc. 21, 6.  
11. Care zicea : Ceea ce vezi scrie în 
carte i trimite celor apte Biserici : la 
Efes, i la Smirna, i la Pergam, i la 
Tiatira, i la Sardes, i la Filadelfia, i la 
Laodiceea.  
12.  i  m-am  întors  s  v d  al  cui  este  
glasul care vorbea cu mine i, întorcându-

, am v zut apte sfe nice de aur.  
Ie . 25, 37. Zah. 4, 2.  

13. i în mijlocul sfe nicelor pe Cineva 
asemenea Fiului Omului, îmbr cat în 
ve mânt lung pân  la picioare i încins pe 
sub sân cu un brâu de aur.  

Iez. 1, 26. Dan. 7, 13; 10, 5, 16. Mat. 28, 18.  
14. Capul Lui i p rul Lui erau albe ca 
lâna alb i ca z pada, i ochii Lui, ca 
para focului.  

Fac. 49, 12. Dan. 7, 9.  
15. Picioarele Lui erau asemenea aramei 
arse în cuptor, iar glasul Lui era ca un 
vuiet de ape multe ;  

Iez. 43, 2. Dan. 10, 6. Apoc. 2, 18.  
16. În mâna Lui cea dreapt  avea apte 
stele  ;  i  din  gura  Lui  ie ea  o  sabie  
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ascu it  cu dou  t uri, iar fa a Lui era ca 
soarele, când str luce te în puterea lui.  

Ps. 44, 4. Is. 49, 2. Mat. 28, 18. Ef. 6, 17. Evr. 4, 12. 
Apoc. 2, 1, 16.  

17. i când L-am v zut, am c zut la 
picioarele Lui ca un mort. i El a pus 
mâna dreapt  peste mine, zicând : Nu te 
teme ! Eu sunt Cel dintâi i Cel de pe 
urm ,  

Is. 44, 6; 48, 12. Dan. 8, 18; 10, 10.  
18.  i  Cel  ce  sunt  viu.  Am fost  mort,  i,  
iat , sunt viu, în vecii vecilor, i am 
cheile mor ii i ale iadului.  

Iov 12, 14. Is. 22, 22. Apoc. 3, 7; 20, 1.  
19. Scrie, deci, cele ce ai v zut i cele ce 
sunt i cele ce au s  fie dup  acestea.  
20. Taina celor apte stele, pe care le-ai 

zut în dreapta Mea, i a celor apte 
sfe nice de aur este : Cele apte stele sunt 
îngerii celor apte Biserici, iar sfe nicele 
cele apte sunt apte Biserici.  

Mal. 2, 7.  
CAP. 2 
Porunca dat  lui Ioan de Domnul, ca 

 scrie îngerilor, adic  episcopilor 
Bisericilor din : Efes, Smirna, Pergam, 
Tiatira. Poruncile Domnului, lipsurile 
bisericilor. 
1. Scrie îngerului Bisericii din Efes : 
Acestea zice Cel ce ine cele apte stele 
în dreapta Sa, Cel care umbl  în mijlocul 
celor apte sfe nice de aur :  

Apoc. 1, 16.  
2.  tiu  faptele  tale  i  osteneala  ta  i  

bdarea ta i cum c  nu po i suferi pe cei 
i i ai cercat pe cei ce se zic pe sine 

apostoli i nu sunt i i-ai aflat mincino i ;  
1 Ioan 4, 1. 2 Cor. 11, 13. 2 Tim. 2, 19.  

3. i st rui în r bdare i ai suferit pentru 
numele Meu i nu ai obosit.  

Gal. 6, 9.  
4. Dar am împotriva ta faptul c  ai p sit 
dragostea ta cea dintâi.  
5. Drept aceea, adu- i aminte de unde ai 

zut i te poc ie te i f  faptele de mai 
înainte ; iar de nu, vin la tine curând i 

voi mi ca sfe nicul t u din locul lui, dac  
nu te vei poc i.  

Iez. 18, 24. Apoc. 3, 3.  
6. Ai îns  partea bun  c  ur ti faptele 
nicolai ilor, pe care le ur sc i Eu.  
7. Cine are urechi s  aud  ceea ce Duhul 
zice Bisericilor : Celui ce va birui îi voi 
da s  m nânce din pomul vie ii, care este 
în raiul lui Dumnezeu.  

Fac. 2, 9. Cânt. 2, 3. Marc. 4, 23.  
8. Iar îngerului Bisericii din Smirna, 
scrie-i : Acestea zice Cel dintâi i Cel de 
pe urm , Cel care a murit i a înviat :  

Is. 41, 4; 44, 6; 48, 12. Apoc. 1, 8.  
9. tiu necazul t u i s cia ta, dar e ti 
bogat,  i  hula  din  partea  celor  ce  zic  
despre ei în i c  sunt iudei i nu sunt, ci 
sinagog  a satanei.  

Luc. 6, 20. Iac. 2, 5. Rom. 2, 29.  
10. Nu te teme de cele ce ai s  p time ti. 

 iat  diavolul va s  arunce dintre voi în 
temni , ca s  fi i ispiti i, i ve i avea 
necaz zece zile. Fii credincios pân  la 
moarte i î i voi da cununa vie ii.  
Mat. 10, 21; 24, 9, 13. Marc. 12, 9, 13. 1 Cor. 9, 25. Apoc. 

3, 11.  
11. Cine are urechi s  aud  ceea ce Duhul 
zice Bisericilor : Cel ce biruie te nu va fi 

mat de moartea cea de-a doua.  
Apoc. 21, 8.  

12. Iar îngerului Bisericii din Pergam 
scrie-i : Acestea zice Cel ce are sabia 
ascu it  de amândou  p ile :  

Apoc. 1, 16; 19, 21.  
13.  tiu  unde  s luie ti  ;  unde  este  
scaunul satanei ; i ii numele Meu i n-ai 

duit credin a Mea, în zilele lui 
Antipa, martorul Meu cel credincios, care 
a fost ucis la voi, unde locuie te satana.  
14. Dar am împotriva ta câteva lucruri, c  
ai acolo pe unii care in înv tura lui 
Balaam, cel ce înv a pe Balac s  pun  
piatr  de poticneal  înaintea fiilor lui 
Israel, ca s  m nânce carne jertfit  
idolilor i s  se dea desfrân rii.  

Num. 24, 14; 25, 1; 31, 16.  
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15.  Astfel  ai  i  tu  pe  unii  care,  de  
asemenea, in înv tura nicolai ilor.  
16. Poc ie te-te deci, iar de nu, vin la tine 
curând  i  voi  face  cu  ei  r zboi,  cu  sabia  
gurii Mele.  

Is. 11, 4. 2 Tes. 2, 8. Apoc. 1, 16.  
17. Cine are urechi s  aud  ceea ce Duhul 
zice Bisericilor : Biruitorului îi voi da din 
mana cea ascuns i-i voi da lui o 
pietricic  alb i  pe  pietricic  scris  un  
nume nou, pe care nimeni nu-l tie, decât 
primitorul.  

Is. 56, 5; 62, 2; 65, 15. Ioan 6, 33. Apoc. 3, 12.  
18. Iar îngerului Bisericii din Tiatira 
scrie-i : Acestea zice Fiul lui Dumnezeu, 
ai C rui ochi sunt ca para focului i 
picioarele asemenea aramei str lucitoare :  

Apoc. 1, 14-15.  
19. tiu faptele tale i dragostea i 
credin a i slujirea i r bdarea ta i tiu c  
faptele tale cele de pe urm  sunt mai 
multe decât cele dintâi.  

2 Cor. 9, 12.  
20. Dar am împotriva ta faptul c  la i pe 
femeia Izabela, care se zice pe sine 
prooroci , de înva i am ge te pe robii 
Mei, ca s  fac  desfrân ri i s  m nânce 
cele jertfite idolilor.  

Ie . 34, 15. 3 Reg. 16, 31. 4 Reg. 9, 7. 1 Cor. 10, 19.  
21. i i-am dat timp s  se poc iasc i nu 
voie te s  se poc iasc  de desfrânarea ei.  

În el. 12, 10.  
22. Iat , o arunc pe ea bolnav  la pat i pe 
cei ce se desfrâneaz  cu ea, în mare 
strâmtorare, dac  nu se vor poc i de 
faptele lor.  
23. i pe fiii ei cu moarte îi voi ucide i 
vor cunoa te toate Bisericile c  Eu sunt 
Cel care cercetez r runchii i inimile i 
voi da vou , fiec ruia, dup  faptele 
voastre.  

1 Reg. 16, 7. 1 Paral. 28, 9. Ps. 7, 10. Ier. 11, 20; 17, 10. 
Mat. 16, 27. Apoc. 20, 12.  

24. Iar vou i celorlal i din Tiatira câ i 
nu au înv tura aceasta, ca unii care n-au 
cunoscut adâncurile satanei, dup  cum 

spun ei, v  zic : nu pun peste voi alt  
greutate.  
25. Îns , ceea ce ave i, ine i pân  voi 
veni.  
26. i celui ce biruie te i celui ce 

ze te pân  la cap t faptele Mele, îi voi 
da lui st pânire peste neamuri.  

Dan. 7, 22. Ioan 6, 29. 1 Cor. 6, 3.  
27. i le va p stori pe ele cu toiag de fier 
i ca pe vasele olarului le va sf râma, 

precum i eu am luat putere de la Tat l 
Meu.  

Ps. 2, 8; 48, 15. Apoc. 3, 21; 12, 5.  
28. i-i voi da lui steaua cea de 
diminea .  

2 Petr. 1, 19. Apoc. 22, 16.  
29. Cine are urechi s  aud  ceea ce Duhul 
zice Bisericilor.  
CAP. 3 
Epistola a cincea c tre Biserica din 
Sardes ; a asea c tre Biserica din 
Filadelfia. Numele noului Ierusalim. 
Epistola a aptea c tre Biserica din 
Laodiceea. 
1. Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-
i : Acestea zice Cel ce are cele apte 
duhuri ale lui Dumnezeu i cele apte 
stele : tiu faptele tale, c  ai nume, c  
tr ie ti, dar e ti mort.  
2. Privegheaz i înt re te ce a mai r mas 
i era s  moar . C ci n-am g sit faptele 

tale depline înaintea Dumnezeului Meu.  
Iez. 33, 7. Mat. 24, 42.  

3. Drept aceea, adu- i aminte cum ai 
primit  i  ai  auzit  i  p streaz i  te  
poc ie te. Iar de nu vei priveghea, voi 
veni  ca  un  fur  i  nu  vei  ti  în  care  ceas  
voi veni asupra ta.  

Luc. 12, 39; 21, 35. 2 Petr. 3, 10. 1 Tes. 5, 2. Apoc. 16, 
15.  

4. Dar ai câ iva oameni în Sardes, care nu 
i-au mânjit hainele lor, ci ei vor umbla 

cu Mine îmbr ca i în ve minte albe, 
fiindc  sunt vrednici.  

Apoc. 6, 11; 7, 9; 19, 8.  
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5. Cel ce biruie te va fi astfel îmbr cat în 
ve minte albe i nu voi terge deloc 
numele lui din cartea vie ii i voi 

rturisi numele lui înaintea p rintelui 
Meu i înaintea îngerilor Lui.  

Ie . 32, 32. Ps. 68, 32. Luc. 10, 20. Filip. 4, 3. Apoc. 20, 
12.  

6. Cel ce are urechi s  aud  ceea ce 
Duhul zice Bisericilor.  

Marc. 4, 23.  
7. Iar îngerului Bisericii din Filadelfia 
scrie-i : Acestea zice Cel Sfânt, Cel 
Adev rat, Cel ce are cheia lui David, Cel 
ce  deschide  i  nimeni  nu  va  închide  i  
închide i nimeni nu va deschide :  

Iov 12, 14. Is. 6, 3; 22, 22. Luc. 1, 32. Apoc. 1, 18.  
8. tiu faptele tale ; iat , am l sat înaintea 
ta o u  deschis , pe care nimeni nu poate 

 o închid , fiindc , de i ai putere mic , 
tu ai p zit cuvântul Meu i nu ai t duit 
numele Meu.  

1 Cor. 16, 9. Col. 4, 3.  
9. Iat , î i dau din sinagoga satanei, dintre 
cei care se zic pe sine c  sunt iudei i nu 
sunt, ci mint ; iat , îi voi face s  vin i s  
se închine înaintea picioarelor tale i vor 
cunoa te c  te-am iubit.  

Is. 49, 23; 60, 14.  
10. Pentru c  ai p zit cuvântul r bd rii 
Mele,  i  Eu te  voi  p zi  pe  tine  de  ceasul  
ispitei ce va s  vin  peste toat  lumea, ca 

 încerce pe cei ce locuiesc pe p mânt.  
2 Petr. 2, 9. 1 Cor. 10, 13.  

11.  Vin  curând  ;  ine  ce  ai,  ca  nimeni  s  
nu ia cununa ta.  

1 Tim. 1, 14. Apoc. 2, 10.  
12. Pe cel ce biruie te îl voi face stâlp în 
templul Dumnezeului Meu i afar  nu va 
mai ie i i voi scrie pe el numele 
Dumnezeului Meu i numele cet ii 
Dumnezeului Meu, - al noului Ierusalim, 
care se pogoar  din cer, de la Dumnezeul 
Meu - i numele Meu cel nou.  

Pild. 9, 1. Is. 44, 5. În el. 3, 14. Evr. 12, 22. Apoc. 2, 17; 
14, 1; 21, 2.  

13. Cine are urechi s  aud  ceea ce Duhul 
zice Bisericilor.  

14. Iar îngerului Bisericii din Laodiceea 
scrie-i : Acestea zice Cel ce este Amin, 
martorul cel credincios i adev rat, 
începutul zidirii lui Dumnezeu :  

Col. 1, 15.  
15. tiu faptele tale ; c  nu e ti nici rece, 
nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte 
!  
16. Astfel, fiindc  e ti c ldicel - nici 
fierbinte, nici rece - am s  te v rs din 
gura Mea.  

Dan. 5, 27.  
17. Fiindc  tu zici : Sunt bogat i m-am 
îmbog it i de nimic nu am nevoie ! i 
nu tii c  tu e ti cel tic los i vrednic de 
plâns, i s rac i orb i gol !  

Fac. 3, 7. Iez. 16, 7. Os. 12, 9. În el. 3, 11. Sir. 11, 26. 1 
Cor. 4, 8.  

18. Te sf tuiesc s  cumperi de la Mine 
aur l murit în foc, ca s  te îmbog ti, i 
ve minte albe ca s  te îmbraci i s  nu se 
dea pe fa  ru inea goliciunii tale, i alifie 
de ochi ca s i ungi ochii i s  vezi.  

Apoc. 7, 13; 16, 15; 19, 8.  
19. Eu pe câ i îi iubesc îi mustru i îi 
pedepsesc ; sârguie te dar i te poc ie te.  

Iov 5, 17. Pild. 3, 11-12. Evr. 12, 5.  
20.  Iat ,  stau  la  u i  bat  ;  de  va  auzi  
cineva glasul Meu i va deschide u a, voi 
intra la el i voi cina cu el i el cu Mine.  

Cânt. 5, 2. Ioan 14, 23.  
21. Celui ce biruie te îi voi da s ad  cu 
Mine pe scaunul Meu, precum i Eu am 
biruit  i  am  ezut  cu  Tat l  Meu  pe  
scaunul Lui.  

Mat. 19, 28. Luc. 22, 30. Apoc. 1, 6; 2, 27.  
22. Cine are urechi s  aud  ceea ce Duhul 
zice Bisericilor.  
CAP. 4 
Priveli tea cereasc . Tronul lui 
Dumnezeu cu dou zeci i patru de 

trâni i cu patru heruvimi. 
1. Dup  acestea, m-am uitat i iat  o u  
era deschis  în cer i glasul cel dintâi - 
glasul ca de trâmbi , pe care l-am auzit 
vorbind  cu  mine  -  mi-a  zis  :  Suie-te  aici  
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i î i voi ar ta cele ce trebuie s  fie dup  
acestea.  
2. Îndat  am fost în duh ; i iat  un tron 
era în cer i pe tron edea Cineva.  

Is. 6, 1. Iez. 1, 26. Dan. 7, 9.  
3. i Cel ce edea sem na la vedere cu 
piatra de iasp i de sardiu, iar de jur 
împrejurul tronului era un curcubeu, cu 
înf area smaraldului.  
4. i dou zeci i patru de scaune 
înconjurau tronul i pe scaune dou zeci i 
patru de b trâni, ezând, îmbr ca i în 
haine albe i purtând pe capetele lor 
cununi de aur.  

Apoc. 1, 6; 2, 26; 3, 4; 6, 11; 7, 13; 11, 16; 19, 4.  
5. i din tron ie eau fulgere i glasuri i 
tunete ; i apte f clii de foc ardeau 
înaintea tronului, care sunt cele apte 
duhuri ale lui Dumnezeu,  
Ps. 67, 34; 96, 4. Zah. 4, 10. Apoc. 1, 4; 5, 6; 8, 5; 16, 18.  

6. i înaintea tronului, ca o mare de 
sticl , asemenea cu cristalul. Iar în 
mijlocul tronului i împrejurul tronului 
patru fiin e, pline de ochi, dinainte i 
dinapoi.  

Iez. 1, 10, 18; 10, 12. Apoc. 15, 2; 22, 1.  
7. i fiin a cea dintâi era asemenea leului, 
a doua fiin  asemenea vi elului, a treia 
fiin  avea fa  de om, iar a patra fiin  
era asemenea vulturului care zboar .  

Iez. 10, 14.  
8. i cele patru fiin e, având fiecare din 
ele câte ase aripi, sunt pline de ochi, de 
jur împrejur i pe din untru, i odihn  nu 
au, ziua i noaptea, zicând : Sfânt, Sfânt, 
Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atot iitorul, 
Cel ce era i Cel ce este i Cel ce vine.  

Ps. 98, 5. Is. 6, 2-3. Apoc. 1, 8.  
9. i când cele patru fiin e d deau slav , 
cinste i mul umit  Celui ce ade pe tron, 
Celui ce este viu în vecii vecilor,  
10. Atunci cei dou zeci i patru de 

trâni, c zând înaintea Celui ce edea pe 
tron, se închinau Celui ce este viu în vecii 
vecilor i aruncau cununile lor înaintea 
tronului, zicând :  

1 Paral. 29, 11.  
11. Vrednic e ti, Doamne i Dumnezeul 
nostru,  s  prime ti  slava  i  cinstea  i  
puterea, c ci Tu ai zidit toate lucrurile i 
prin voin a Ta ele erau i s-au f cut.  
CAP. 5 
Cartea cu apte pece i este dat  
Mielului. Mielul este l udat cu cânt ri 
cere ti. 
1. Am v zut apoi, în mâna dreapt  a 
Celui  ce  edea  pe  tron,  o  carte  scris  
în untru i pe dos, pecetluit  cu apte 
pece i.  

Is. 29, 11. Iez. 2, 9.  
2. i am v zut un înger puternic, care 
striga cu glas mare : Cine este vrednic s  
deschid  cartea i s  desfac  toate 
pece ile ei ?  
3. Dar nimeni în cer, nici pe p mânt, nici 
sub p mânt nu putea s  deschid  cartea, 
nici s  se uite în ea.  
4. i am plâns mult, fiindc  nimeni n-a 
fost g sit vrednic s  deschid  cartea, nici 

 se uite în ea.  
5. i unul dintre b trâni mi-a zis : Nu 
plânge. Iat , a biruit leul din semin ia lui 
Iuda, r cina lui David, ca s  deschid  
cartea i cele apte pece i ale ei.  

Fac. 49, 9. Pild. 30, 30. Is. 11, 1, 10. Rom. 15, 12. Evr. 7, 
14.  

6. i am v zut, la mijloc, între tron i cele 
patru fiin e i în mijlocul b trânilor, stând 
un Miel, ca înjunghiat, i care avea apte 
coarne i apte ochi, care sunt cele apte 
duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot 

mântul.  
Is. 42, 10; 53, 7. 1 Petr. 1, 19.  

7. i a venit i a luat cartea, din dreapta 
Celui ce edea pe tron.  
8. i când a luat cartea, cele patru fiin e i 
cei dou zeci i patru de b trâni au c zut 
înaintea Mielului, având fiecare al ut i 
cupe de aur pline cu t mâie care sunt 
rug ciunile sfin ilor.  
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9. i cântau o cântare nou , zicând : 
Vrednic e ti s  iei cartea i s  deschizi 
pece ile ei, fiindc  ai fost înjunghiat i ai 

scump rat lui Dumnezeu, cu sângele 
u, oameni din toat  semin ia i limba i 

poporul i neamul ;  
Iov 19, 25. Ps. 32, 3; 39, 4; 143, 9. Zah. 3, 9; 4, 10; 8, 23. 

Fapt. 20, 28.  
10. i I-ai f cut Dumnezeului nostru 
împ ie i preo i, i vor împ i pe 

mânt.  
Ie . 19, 6. Ps. 44, 18. 1 Petr. 2, 9.  

11. i am v zut i am auzit glas de îngeri 
mul i, de jur împrejurul tronului i al 
fiin elor  i  al  b trânilor,  i  era  num rul  
lor  zeci  de  mii  de  zeci  de  mii  i  mii  de  
mii,  

Dan. 7, 10. Luc. 2, 13. Evr. 12, 22.  
12. Zicând cu glas mare : Vrednic este 
Mielul cel înjunghiat ca s  ia puterea i 
bog ia i în elepciunea i t ria i cinstea 
i slava i binecuvântarea.  

Ioan 17, 5.  
13. i toat  f ptura care este în cer i pe 

mânt i sub p mânt i în mare i toate 
câte sunt în acestea le-am auzit, zicând : 
Celui ce ade pe tron i Mielului fie 
binecuvântarea i cinstea i slava i 
puterea, în vecii vecilor !  

Ps. 148, 1; 150, 5. Filip. 2, 10. Apoc. 7, 10.  
14. i cele patru fiin e ziceau : Amin ! Iar 

trânii c zur i se închinar .  
Apoc. 19, 4.  

CAP. 6 
Desfacerea celor dintâi ase pece i. 
Împ ra ii i domnii lumii se ascund în 
pe teri i în cr turile stâncilor. 
1. i am v zut când Mielul a deschis pe 
cea dintâi din cele apte pece i, i am 
auzit pe una din cele patru fiin e zicând 
cu glas ca de tunet : Vino i vezi.  
2. i m-am uitat i iat  un cal alb i cel 
care edea pe el avea un arc ; i i s-a dat 
lui cunun i a pornit ca un biruitor ca s  
biruiasc .  

Zah. 6, 3. Apoc. 19, 11.  

3. i când a deschis pecetea a doua, am 
auzit, zicând, pe a doua fiin  : Vino i 
vezi.  
4. i a ie it alt cal, ro u ca focul ; i celui 
ce edea pe el i s-a dat s  ia pacea de pe 

mânt, ca oamenii s  se junghie între ei 
; i o sabie mare i s-a dat.  

Zah. 1, 8; 6, 2.  
5. i când a deschis pecetea a treia, am 
auzit pe a treia fiin , zicând : Vino i 
vezi. i m-am uitat i iat  un cal negru i 
cel care edea pe el avea un cântar în 
mâna lui.  

Apoc. 5, 9.  
6. i am auzit, în mijlocul celor patru 
fiin e, ca un glas care zicea : M sura de 
grâu un dinar, i trei m suri de orz un 
dinar. Dar de untdelemn i de vin s  nu te 
atingi.  
7. i când a deschis pecetea a patra, am 
auzit glasul fiin ei a patra, zicând : Vino 
i vezi.  

8. i m-am uitat i iat  un cal galben-
vân t i numele celui ce edea pe el era : 
Moartea ; i iadul se inea dup  el ; i li s-
a dat lor putere peste a patra parte a 

mântului, ca s  ucid  cu sabie i cu 
foamete, i cu moarte i cu fiarele de pe 

mânt.  
Iez. 14, 21.  

9. i când a deschis pecetea a cincea, am 
zut, sub jertfelnic, sufletele celor 

înjunghia i pentru cuvântul lui Dumnezeu 
i pentru m rturia pe care au dat-o.  

10. i strigau cu glas mare i ziceau : 
Pân  când, St pâne sfinte i adev rate, nu 
vei judeca i nu vei r zbuna sângele 
nostru, fa  de cei ce locuiesc pe p mânt 
?  

Fac. 4, 10. Luc. 18, 7. Apoc. 19, 2.  
11. i fiec ruia dintre ei i s-a dat câte un 
ve mânt  alb  i  li  s-a  spus  ca  s  stea  în  
tihn , înc  pu in  vreme, pân  când vor 
împlini num rul i cei împreun -slujitori 
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cu  ei  i  fra ii  lor,  cei  ce  aveau  s  fie  
omorâ i ca i ei.  

Apoc. 3, 4-5; 7, 9.  
12. i m-am uitat când a deschis pecetea 
a asea i s-a f cut cutremur mare, 
soarele s-a f cut negru ca un sac de p r i 
luna întreag  s-a f cut ca sângele,  

Is. 34, 4. Mat. 24, 29. Evr. 1, 11.  
13. i stelele cerului au c zut pe p mânt, 
precum smochinul î i leap  smochinele 
sale verzi, când este zguduit de vijelie.  
14. Iar cerul s-a dat în l turi, ca o carte de 
piele pe care o faci sul i to i mun ii i 
toate insulele s-au mi cat din locurile lor.  

Is. 50, 3. Iez. 38, 20.  
15. i împ ra ii p mântului i domnii i 

peteniile o tilor i boga ii i cei 
puternici i to i robii i to i slobozii s-au 
ascuns în pe teri i în stâncile mun ilor,  
16. Strigând mun ilor i stâncilor : C de i 
peste noi i ne ascunde i pe noi de fa a 
Celui  ce  ade  pe  tron  i  de  mânia  
Mielului ;  

Is. 2, 19. Os. 10, 8. Luc. 23, 30. Apoc. 9, 6.  
17. C  a venit ziua cea mare a mâniei lor, 
i cine are putere ca s  stea pe loc ?  

Ps. 75, 8. Naum 1, 6.  
CAP. 7 
Pecetluirea a o sut i patruzeci i 
patru de mii din semin ia lui Israel. 
1. Dup  aceasta am v zut patru îngeri, 
stând  la  cele  patru  unghiuri  ale  

mântului, inând cele patru vânturi ale 
mântului,  ca  s  nu  sufle  vânt  pe  
mânt, nici peste mare, nici peste vreun 

copac.  
2. i am v zut un alt înger care se ridica 
de la R ritul Soarelui i avea pecetea 
Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu 
glas puternic c tre cei patru îngeri, c rora 
li s-a dat s  vat me p mântul i marea,  
3. Zicând : Nu v ma i p mântul, nici 
marea, nici copacii, pân  ce nu vom 
pecetlui, pe frun ile lor, pe robii 
Dumnezeului nostru.  

Iez. 9, 4. Apoc. 9, 14; 14, 1.  

4. i am auzit num rul celor pecetlui i : o 
sut  patruzeci i patru de mii de 
pecetlui i, din toate semin iile fiilor lui 
Israel :  
5. Din semin ia lui Iuda, dou sprezece 
mii de pecetlui i ; din semin ia lui Ruben, 
dou sprezece mii ; din semin ia lui Gad, 
dou sprezece mii ;  
6. Din semin ia lui A er, dou sprezece 
mii ; din semin ia lui Neftali, 
dou sprezece mii ; din semin ia lui 
Manase, dou sprezece mii ;  
7. Din semin ia lui Simeon, dou sprezece 
mii ; din semin ia lui Levi, dou sprezece 
mii  ;  din  semin ia  lui  Isahar,  
dou sprezece mii ;  
8. Din semin ia lui Zabulon, 
dou sprezece mii ; din semin ia lui Iosif, 
dou sprezece mii ; din semin ia 
Veniamin, dou sprezece mii de 
pecetlui i.  
9. Dup  acestea, m-am uitat i iat  
mul ime mult , pe care nimeni nu putea 
s-o numere, din tot neamul i semin iile i 
popoarele i limbile, stând înaintea 
tronului i înaintea Mielului, îmbr ca i în 
ve minte albe i având în mân  ramuri de 
finic.  

Is. 66, 18. Apoc. 3, 4-5; 6, 11; 19, 14.  
10. i mul imea striga cu glas mare, 
zicând : Mântuirea este de la Dumnezeul 
nostru, Care ade pe tron, i de la Mielul.  

Ier. 3, 23. Os. 13, 4. Apoc. 5, 13; 19, 1.  
11. i to i îngerii st teau împrejurul 
tronului b trânilor i al celor patru fiin e, 
i au c zut înaintea tronului pe fe ele lor 
i s-au închinat lui Dumnezeu,  

12. Zicând : Amin ! Binecuvântarea i 
slava i în elepciunea i mul umirea i 
cinstea i puterea i t ria fie Dumnezeului 
nostru, în vecii vecilor. Amin !  

Dan. 7, 18.  
13. Iar unul dintre b trâni a deschis gura 
i mi-a zis : Ace tia care sunt îmbr ca i în 
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ve minte  albe,  cine  sunt  i  de  unde  au  
venit ?  
14. i i-am zis : Doamne, Tu tii. El mi-a 

spuns : Ace tia sunt cei ce vin din 
strâmtorarea cea mare i i-au sp lat 
ve mintele lor i le-au f cut albe în 
sângele Mielului.  

Lev 13, 34. 3 Reg. 10, 8. Is. 1, 18. Evr. 9, 14.  
15. Pentru aceea sunt înaintea tronului lui 
Dumnezeu, i Îi slujesc ziua i noaptea, 
în templul Lui, i Cel ce ade pe tron îi va 
ad posti în cortul S u.  

Is. 4, 2. Apoc. 21, 3.  
16. i nu vor mai fl mânzi, nici nu vor 
mai înseta, nici nu va mai c dea soarele 
peste ei i nici o ar  ;  

Ps. 120, 6. Cânt. 1, 5. Is. 49, 10. Luc. 6, 21.  
17. C ci Mielul, Cel ce st  în mijlocul 
tronului, îi va pa te pe ei i-i va duce la 
izvoarele apelor vie ii i Dumnezeu va 
terge orice lacrim  din ochii lor.  

Ps. 22, 1; 35, 8. Is. 25, 8. Apoc. 21, 4.  
CAP. 8 
A aptea pecete. apte îngeri cu apte 
trâmbi e. 
1. i când Mielul a deschis pecetea a 
aptea, s-a f cut t cere în cer, ca la o 

jum tate de ceas.  
2. i am v zut pe cei apte îngeri, care 
stau înaintea lui Dumnezeu i li s-a dat 
lor apte trâmbi e.  

Tob. 12, 15. Mat. 18, 10.  
3. i a venit un alt înger i a stat la altar, 
având c delni  de aur, i i s-a dat lui 

mâie mult , ca s-o aduc  împreun  cu 
rug ciunile tuturor sfin ilor, pe altarul de 
aur dinaintea tronului.  

Apoc. 5, 8; 6, 9.  
4. i fumul t mâiei s-a suit, din mâna 
îngerului, înaintea lui Dumnezeu, 
împreun  cu rug ciunile sfin ilor.  

Lev 2, 2. Ps. 140, 2.  
5. i îngerul a luat c delni a i a umplut-o 
din focul altarului i a aruncat pe p mânt 
; i s-au pornit tunete i glasuri i fulgere 
i cutremur.  

Apoc. 4, 5; 11, 19; 16, 18.  
6. Iar cei apte îngeri, care aveau cele 
apte trâmbi e, s-au g tit ca s  trâmbi eze.  

7. i a trâmbi at întâiul înger, i s-a pornit 
grindin i foc amestecat cu sânge i au 

zut  pe  p mânt  ;  i  a  ars  din  p mânt  a  
treia parte, i a ars din copaci a treia 
parte, iar iarba verde a ars de tot.  
8. A trâmbi at, apoi, al doilea înger, i ca 
un munte mare arzând în fl ri s-a 
pr bu it în mare i a treia parte din mare 
s-a pref cut în sânge ;  

Ier. 51, 25.  
9. i a pierit a treia parte din f pturile cu 
via  în ele, care sunt în mare, i a treia 
parte din cor bii s-a sf râmat.  
10. i a trâmbi at al treilea înger, i a 

zut din cer o stea uria , arzând ca o 
clie, i a c zut peste izvoarele apelor.  

11. i numele stelei se cheam  Absintos. 
i  a  treia  parte  din  ape  s-a  f cut  ca  

pelinul i mul i dintre oameni au murit 
din pricina apelor, pentru c  se f cuser  
amare.  
12. i a trâmbi at al patrulea înger ; i a 
fost lovit  a treia parte din soare, i a treia 
parte din lun , i a treia parte din stele, ca 

 fie întunecat  a treia parte a lor i ziua 
i piard  din lumin  a treia parte, i 

noaptea tot a a.  
13. i am v zut i am auzit un vultur, 
care zbura spre înaltul cerului i striga cu 
glas mare : Vai, vai, vai celor ce locuiesc 
pe p mânt, din pricina celorlalte glasuri 
ale trâmbi ei celor trei îngeri, care sunt 
gata s  trâmbi eze !  
CAP. 9 
Trâmbi a a cincea i a asea. Cele ce se 
întâmpl  dup  ce au sunat. Cei patru 
îngeri de la Eufrat. 
1. i a trâmbi at al cincilea înger, i am 

zut o stea c zut  din cer pe p mânt i i 
s-a dat cheia fântânii adâncului.  

Luc. 10, 18.  
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2. i a deschis fântâna adâncului i fum 
s-a ridicat din fântân , ca fumul unui 
cuptor mare, i soarele i v zduhul s-au 
întunecat de fumul fântânii.  
3. i din fum au ie it l custe pe p mânt i 
li s-a dat lor putere precum au putere 
scorpiile p mântului.  

În el. 16, 9.  
4. i li s-a poruncit s  nu vat me iarba 

mântului i nici o verdea i nici un 
copac, f  numai pe oamenii care nu au 
pecetea lui Dumnezeu pe frun ile lor.  

Ie . 12, 23. Iez. 9, 4. Apoc. 7, 3.  
5. i nu li s-a dat ca s -i omoare, ci ca s  
fie chinui i cinci luni ; i chinul lor este la 
fel cu chinul scorpiei, când a în epat pe 
om.  
6. i în zilele acelea vor c uta oamenii 
moartea  i  nu  o  vor  afla  i  vor  dori  s  
moar  ; moartea îns  va fugi de ei.  

Iov 3, 21. Is. 2, 19. Ier. 8, 3. Os. 10, 8. Luc. 23, 30. Apoc. 
6, 16.  

7. Iar înf area l custelor era asemenea 
unor cai preg ti i de r zboi. Pe capete 
aveau cununi ca de aur, i fe ele lor erau 
ca ni te fe e de oameni.  

Ioil 2, 4.  
8. i aveau p r ca p rul de femei i din ii 
lor erau ca din ii leilor.  

Ioil 1, 6.  
9. i aveau plato e ca plato ele de fier, 
iar vuietul aripilor era la fel cu vuietul 
unei mul imi de care i de cai, care 
alearg  la lupt .  

Ier. 47, 3. Ioil 2, 5.  
10. i aveau cozi i bolduri asemenea 
scorpiilor ; i puterea lor e în cozile lor, 
ca s  vat me pe oameni cinci luni.  
11. i au ca împ rat al lor pe îngerul 
adâncului, al c rui nume, în evreie te, 
este Abaddon, iar în eline te are numele 
Apollion.  
12. Întâiul «vai» a trecut ; iat  vine înc  
un «vai» i înc  unul, dup  acestea.  
13. i a trâmbi at al aselea înger. i am 
auzit un glas, din cele patru cornuri ale 

altarului de aur, care este înaintea lui 
Dumnezeu,  
14. Zicând c tre îngerul al aselea, cel ce 
avea trâmbi a : Dezleag  pe cei patru 
îngeri care sunt lega i la râul cel mare, 
Eufratul.  
15.  i  au  fost  dezlega i  cei  patru  îngeri,  
care erau g ti i spre ceasul i ziua i luna 
i anul acela, ca s  omoare a treia parte 

din oameni.  
16. i num rul o tilor era de dou zeci de 
mii de ori câte zece mii de c re i, c ci 
am auzit num rul lor.  
17. i a a am v zut, în vedenie, caii i pe 
cei ce edeau pe ei, având plato e ca de 
foc  i  de  iachint  i  de  pucioas  ;  iar  
capetele cailor sem nau cu capetele leilor 
i  din  gurile  lor  ie ea  foc  i  fum  i  

pucioas .  
18. De aceste trei pl gi : de focul i de 
fumul i de pucioasa, care ie ea din gurile 
lor, a fost ucis  a treia parte din oameni.  
19.  Pentru  c  puterea  cailor  este  în  gura  
lor i în cozile lor ; c ci cozile lor sunt 
asemenea erpilor, având capete, i cu 
acestea vat .  
20. Dar ceilal i oameni care nu au murit 
de pl gile acestea, nu s-au poc it de 
faptele  mâinilor  lor,  ca  s  nu  se  mai  
închine idolilor de aur i de argint i de 
aram i de piatr i de lemn, care nu pot 
nici s  vad , nici s  aud , nici s  umble.  

În el. 15, 13.  
21. i nu s-au poc it de uciderile lor, nici 
de fermec toriile lor, nici de desfrânarea 
lor, nici de furti agurile lor.  
CAP. 10 
Un înger se arat , inând în mân  o 
carte deschis . Porunc  lui Ioan s  
înghit  aceast  carte. 
1. i am v zut alt înger puternic, 
pogorându-se din cer, înv luit într-un nor 
i  pe  capul  lui  era  curcubeul,  iar  fa a  lui  
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str lucea ca soarele i picioarele lui erau 
ca ni te stâlpi de foc,  

Ps. 96, 2. Cânt. 5, 15. Iez. 1, 27. Mat. 17, 2. Apoc. 1, 15.  
2. i în mân  avea o carte mic , deschis . 

i a pus piciorul lui cel drept pe mare, iar 
pe cel stâng pe p mânt,  

Ps. 88, 25.  
3. i a strigat cu glas puternic, precum 

cne te leul. Iar când a strigat, cele apte 
tunete au slobozit glasurile lor.  
4. i când au vorbit cele apte tunete, 
voiam s  scriu, dar am auzit o voce care 
zicea din cer : Pecetluie te cele ce au 
spus cele apte tunete i nu le scrie.  

Dan. 8, 26; 12, 4, 9.  
5. Iar îngerul pe care l-am v zut stând pe 
mare i pe p mânt, i-a ridicat mâna 
dreapt  c tre cer,  

Dan. 12, 5, 7.  
6. i s-a jurat pe Cel ce este viu în vecii 
vecilor, Care a f cut cerul i cele ce sunt 
în  cer  i  p mântul  i  cele  ce  sunt  pe  

mânt i marea i cele ce sunt în mare, 
 timp nu va mai fi,  

Neem. 9, 6.  
7. Ci, în zilele când va gr i al aptelea 
înger - când va fi s  trâmbi eze - atunci 
va fi s vâr it  taina lui Dumnezeu, 
precum bine a vestit robilor S i, 
proorocilor.  

Dan. 11, 36. Apoc. 11, 15.  
8. Iar glasul din cer, pe care-l auzisem, 
iar i a vorbit cu mine, zicând : Mergi de 
ia cartea cea deschis  din mâna îngerului, 
care st  pe mare i pe p mânt.  
9.  i  m-am dus la înger i  i-am zis s -mi 
dea cartea. i mi-a r spuns : Ia-o i 

nânc-o i va am rî pântecele t u, dar 
în gura ta va fi dulce ca mierea.  

Iez. 2, 8; 3, 1.  
10. Atunci am luat cartea din mâna 
îngerului i am mâncat-o ; i era în gura 
mea dulce ca mierea, dar, dup  ce-am 
mâncat-o pântecele meu s-a am rât.  

Iez. 3, 3.  

11. i apoi mi-a zis : Tu trebuie s  
prooroce ti, înc  o dat , la popoare i la 
neamuri i la limbi i la mul i împ ra i.  
CAP. 11 

surarea templului. Doi martori 
uci i de fiar  înviaz i se înal  la cer. 
Trâmbi a a aptea. Cântarea. Templul 
lui Dumnezeu în cer. 
1. Apoi mi-au dat o trestie, asemenea 
unui toiag, zicând : Scoal -te i m soar  
templul lui Dumnezeu i altarul i pe cei 
ce se închin  în el.  

Apoc. 21, 15.  
2. Iar curtea cea din afar  a templului, 
scoate-o din socoteal i n-o m sura, 
pentru c  a fost dat  neamurilor, care vor 

lca în picioare cetatea sfânt  patruzeci 
i dou  de luni.  

Apoc. 13, 5.  
3. i voi da putere celor doi martori ai 
mei i vor prooroci, îmbr ca i în sac, o 
mie dou  sute i aizeci de zile.  

Apoc. 12, 6.  
4. Ace tia sunt cei doi m slini i cele 
dou  sfe nice care stau înaintea 
Domnului p mântului.  

Zah. 4, 3, 11, 14.  
5. i dac  voie te cineva s -i vat me, foc 
iese din gura lor i mistuie te pe 
vr jma ii lor ; i dac  ar voi cineva s -i 
vat me, acela trebuie ucis.  

4 Reg. 1, 10. Is. 11, 4. Ier. 23, 29. Iez. 5, 14. Os. 6, 5. 2 
Tes. 2, 8.  

6. Ace tia au putere s  închid  cerul, ca 
ploaia s  nu plou  în zilele proorociei lor, 
i putere au peste ape s  le schimbe în 

sânge i s  bat  p mântul cu orice fel de 
urgie, ori de câte ori vor voi.  

Ie . 7, 19. 3 Reg. 17, 1. Zah. 14, 17.  
7. Iar când vor ispr vi cu m rturia lor, 
fiara care se ridic  din adânc va face 

zboi cu ei, i-i va birui i-i va omorî.  
Dan. 11, 33. Apoc. 13, 8; 17, 8.  

8. i trupurile lor vor z cea pe uli ele 
cet ii celei mari, care se cheam , 
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duhovnice te, Sodoma i Egipt, unde a 
fost r stignit i Domnul lor.  

Ier. 25, 33.  
9. i din popoare, din semin ii, din limbi 
i din neamuri vor privi la trupurile lor 

trei zile i jum tate i nu vor îng dui ca 
ele s  fie puse în mormânt.  
10. Iar locuitorii de pe p mânt se vor 
bucura de moartea lor i vor fi în veselie 
i î i vor trimite daruri unul altuia, pentru 
 ace ti doi prooroci au chinuit pe 

locuitorii de pe p mânt.  
11. i dup  cele trei zile i jum tate, duh 
de via  de la Dumnezeu a intrat în ei i 
s-au ridicat pe picioarele lor i fric  mare 
a c zut peste cei ce se uitau la ei.  
12. i din cer au auzit glas puternic, 
zicându-le : Sui i-v  aici ! i s-au suit la 
cer, în nori, i au privit la ei du manii lor.  
13. i în ceasul acela s-a f cut cutremur 
mare i a zecea parte din cetate s-a 
pr bu it i au pierit în cutremur apte mii 
de oameni, iar ceilal i s-au înfrico at i au 
dat slav  Dumnezeului cerului.  

Apoc. 16, 18.  
14. Al doilea «vai» a trecut ; al treilea 
«vai», iat , vine degrab .  

Apoc. 8, 13; 9, 12.  
15. i a trâmbi at al aptelea înger i s-au 
pornit, în cer, glasuri puternice care 
ziceau : Împ ia lumii a ajuns a 
Domnului nostru i a Hristosului S u i 
va împ i în vecii vecilor.  

Dan. 7, 18. Apoc. 7, 10; 10, 7.  
16. i cei dou zeci i patru de b trâni, 
care ed înaintea lui Dumnezeu pe 
scaunele lor, au c zut cu fe ele la p mânt 
i s-au închinat lui Dumnezeu,  

Apoc. 4, 4.  
17. Zicând : Mul umim ie, Doamne 
Dumnezeule, Atot iitorule, Cel ce e ti i 
Cel ce erai i Cel ce vii, c  ai luat puterea 
Ta cea mare i împ ti.  
18. i neamurile s-au mâniat, dar a venit 
mânia Ta i vremea celor mor i, ca s  fie 

judeca i, i s  r spl te ti pe robii T i, pe 
prooroci i pe sfin i i pe cei ce se tem de 
numele T u, pe cei mici i pe cei mari, i 

 pierzi pe cei ce pr desc p mântul.  
19. i s-a deschis templul lui Dumnezeu, 
cel din cer, i s-a v zut în templul Lui 
chivotul leg mântului S u, i au fost 
fulgere i vuiete i tunete i cutremur i 
grindin  mare.  

Apoc. 8, 5.  
CAP. 12 
Femeia care na te i balaurul. 
Balaurul, biruit de Mihail, urm re te 
pe femeie i pe cei din s mân a ei. 
1. i s-a ar tat din cer un semn mare : o 
femeie înve mântat  cu soarele i luna 
era  sub  picioarele  ei  i  pe  cap  purta  
cunun  din dou sprezece stele.  
2. i era îns rcinat i striga, chinuindu-
se i muncindu-se ca s  nasc .  

Mih. 5, 2.  
3. i alt semn s-a ar tat în cer : iat  un 
balaur mare, ro u, având apte capete i 
zece coarne, i pe capetele lui, apte 
cununi împ te ti.  

Dan. 7, 24. Apoc. 12, 9; 13, 1; 17, 3; 20, 2.  
4. Iar coada lui târa a treia parte din 
stelele cerului i le-a aruncat pe p mânt. 

i balaurul st tu înaintea femeii, care era 
 nasc , pentru ca s  înghit  copilul, 

când se va na te.  
5. i a n scut un copil de parte 

rb teasc , care avea s  p storeasc  
toate neamurile cu toiag de fier. i 
copilul ei fu r pit la Dumnezeu i la 
tronul Lui,  

Ps. 2, 9. 1 Cor. 15, 25. Apoc. 2, 27.  
6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are 
loc g tit de Dumnezeu, ca s  o hr neasc  
pe ea, acolo, o mie dou  sute i aizeci de 
zile.  

Apoc. 11, 3.  
7. i s-a f cut r zboi în cer : Mihail i 
îngerii lui au pornit r zboi cu balaurul. i 
se r zboia i balaurul i îngerii lui.  

Dan. 10, 13, 15; 12, 1.  
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8. i n-a izbutit el, nici nu s-a mai g sit 
pentru ei loc în cer.  
9. i a fost aruncat balaurul cel mare, 
arpele de demult, care se cheam  diavol 
i satana, cel ce în eal  pe toat  lumea, 

aruncat a fost pe p mânt i îngerii lui au 
fost arunca i cu el.  

Luc. 10, 18. Apoc. 12, 3; 20, 3.  
10. i am auzit glas mare, în cer, zicând : 
Acum s-a f cut mântuirea i puterea i 
împ ia Dumnezeului nostru i 
st pânirea Hristosului S u, c ci aruncat a 
fost pârâ ul fra ilor no tri, cel ce îi pâra 
pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua 
i noaptea.  

Iov 1, 6. Zah. 3, 1. Rom. 8, 23; 16, 20.  
11. i ei l-au biruit prin sângele Mielului 
i prin cuvântul m rturiei lor i nu i-au 

iubit sufletul lor, pân  la moarte.  
Luc. 14, 26. Rom. 8, 37.  

12. Pentru aceasta, bucura i-v  ceruri i 
cei ce locui i în ele. Vai vou , p mântule 
i mare, fiindc  diavolul a coborât la voi 

având mânie mare, c ci tie c  timpul lui 
e scurt.  

Ps. 95, 11. Is. 49, 13.  
13. Iar când a v zut balaurul c  a fost 
aruncat pe p mânt, a prigonit pe femeia 
care n scuse pruncul.  
14. i femeii i s-au dat cele dou  aripi ale 
marelui vultur, ca s  zboare în pustie, la 
locul  ei,  unde e  hr nit  acolo  o  vreme i  
vremuri i jum tate de vreme, departe de 
fa a arpelui.  

Dan. 7, 25; 12, 7.  
15. i arpele a aruncat din gura lui, dup  
femeie, ap  ca un râu ca s-o ia apa.  
16. i p mântul i-a venit femeii într-
ajutor, c ci p mântul i-a deschis gura sa 
i a înghi it râul pe care-l aruncase 

balaurul, din gur .  
17. i balaurul s-a aprins de mânie asupra 
femeii i a pornit s  fac  r zboi cu ceilal i 
din semin ia ei, care p zesc poruncile lui 
Dumnezeu i in m rturia lui Iisus.  

18. i a stat pe nisipul m rii.  
CAP. 13 
Fiara, care se ridic  din mare, 
def imeaz  pe Dumnezeu i d  r zboi 
sfin ilor. O alt  fiar , proorocul 
mincinos, se ridic  din p mânt. 
Numele celei dintâi : 666. 
1. i am v zut ridicându-se din mare o 
fiar , care avea zece coarne i apte 
capete i pe coarnele ei zece cununi 
împ te ti i pe capetele ei : nume de 
hul .  

Dan. 7, 7. Apoc. 12, 3; 17, 3, 12.  
2. i fiara pe care am v zut-o era 
asemenea leopardului, picioarele ei erau 
ca ale ursului, iar gura ei ca o gur  de leu. 

i balaurul i-a dat ei puterea lui i 
scaunul lui i st pânire mare.  
3. i unul din capetele fiarei era ca 
înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de 
moarte fu vindecat i tot p mântul s-a 
minunat mergând dup  fiar .  
4. i s-au închinat balaurului, fiindc  i-a 
dat fiarei st pânirea ; i s-au închinat 
fiarei, zicând : Cine este asemenea fiarei 
i cine poate s  se lupte cu ea ?  

5. i i s-a dat ei gur  s  gr iasc  seme ii 
i hule i i s-a dat putere s  lucreze timp 

de patruzeci i dou  de luni.  
Dan. 7, 8, 11; 11, 36. Apoc. 11, 2.  

6. i i-a deschis gura sa spre hula lui 
Dumnezeu, ca s  huleasc  numele Lui i 
cortul Lui i pe cei ce locuiesc în cer.  
7. i i s-a dat s  fac  r zboi cu sfin ii i 

-i biruiasc i i s-a dat ei st pânire peste 
toat  semin ia  i  poporul  i  limba  i  
neamul.  

Dan. 7, 21. Apoc. 11, 7.  
8.  i  i  se  vor  închina  ei  to i  cei  ce  
locuiesc pe p mânt, ale c ror nume nu 
sunt scrise, de la întemeierea lumii, în 
cartea vie ii Mielului celui înjunghiat.  

Dan. 12, 1. Luc. 10, 20. Filip. 4, 3. Evr. 12, 13. Apoc. 17, 
8; 20, 12; 21, 27.  

9. Dac  are cineva urechi - s  aud  !  
Marc. 4, 23.  
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10. Cine duce în robie de robie are parte ; 
cine cu sabia va ucide trebuie s  fie ucis 
de sabie. Aici este r bdarea i credin a 
sfin ilor.  

Fac. 9, 6. 3 Reg. 2, 33. Is. 14, 2-6; 33, 1. Mat. 26, 52. 
Apoc. 14, 12.  

11. i am v zut o alt  fiar , ridicându-se 
din p mânt, i avea dou  coarne 
asemenea mielului, dar gr ia ca un balaur  
12. i toat  st pânirea celei dintâi fiare ea 
o pune în lucrare, în fa a ei. i face 

mântul i pe locuitorii de pe el s  se 
închine fiarei celei dintâi, a c rei ran  de 
moarte fusese vindecat .  
13. i face semne mari, încât i foc face 

 se pogoare din cer, pe p mânt, înaintea 
oamenilor,  

Deut. 13, 2. Mat. 24, 24. Apoc. 16, 14.  
14. i am ge te pe cei ce locuiesc pe 

mânt prin semnele ce i s-au dat s  fac  
înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe 

mânt s  fac  un chip fiarei care a fost 
nit  cu sabia i a r mas în via .  

15. i i s-a dat ei s  insufle duh chipului 
fiarei, ca chipul fiarei s i gr iasc i s  
omoare pe to i câ i nu se vor închina 
chipului fiarei.  
16. i ea îi sile te pe to i, pe cei mici i 
pe  cei  mari,  i  pe  cei  boga i  i  pe  cei  

raci, i pe cei slobozi i pe cei robi, ca 
i pun  semn pe mâna lor cea dreapt  

sau pe frunte.  
Apoc. 14, 11.  

17. Încât nimeni s  nu poat  cump ra sau 
vinde, decât numai cel ce are semnul, 
adic  numele fiarei, sau num rul numelui 
fiarei.  

Apoc. 16, 2.  
18. Aici este în elepciunea. Cine are 
pricepere s  socoteasc  num rul fiarei ; 

ci este num r de om. i num rul ei este 
ase sute aizeci i ase.  

Apoc. 17, 9.  
CAP. 14 

Mielul i cei r scump ra i s luiesc 
în Sion. Trei îngeri vestesc judec ile 
lui Dumnezeu. Seceri ul i culesul viei. 
1. i m-am uitat i iat  Mielul st tea pe 
muntele Sion i cu El o sut  patruzeci i 
patru de mii, care aveau numele Lui i 
numele Tat lui Lui, scris pe frun ile lor.  

Ps. 47, 1. Iez. 9, 4. Apoc. 3, 12; 7, 3.  
2. Atunci am auzit un glas din cer, ca un 
vuiet de ape multe i ca bubuitul unui 
tunet puternic, iar glasul pe care l-am 
auzit ca glasul celor ce cânt  cu al utele 
lor.  

Apoc. 5, 8; 19, 6.  
3. i cântau o cântare nou , înaintea 
tronului i înaintea celor patru fiin e i 
înaintea b trânilor ; i nimeni nu putea s  
înve e cântarea decât numai cei o sut  
patruzeci i patru de mii, care fuseser  

scump ra i de pe p mânt.  
Deut. 31, 19.  

4. Ace tia sunt care nu s-au întinat cu 
femei, c ci sunt feciorelnici. Ace tia sunt 
care merg dup  Miel ori unde se va duce. 
Ace tia au fost r scump ra i dintre 
oameni, pârg  lui Dumnezeu i Mielului.  

1 Cor. 6, 20. 2 Cor. 7, 1; 11, 2.  
5. Iar în gura lor nu s-a aflat minciun , 
fiindc  sunt f  prihan .  

Sof. 3, 13. Ef. 5, 27.  
6. i am v zut apoi alt înger, care zbura 
prin mijlocul cerului, având s  
binevesteasc  Evanghelia ve nic  celor 
ce locuiesc pe p mânt i la tot neamul i 
semin ia i limba i poporul,  
7. Zicând cu glas puternic : Teme i-v  de 
Dumnezeu i da i Lui slav , c  a venit 
ceasul judec ii Lui, i v  închina i Celui 
ce a f cut cerul i p mântul i marea i 
izvoarele apelor.  

Fac. 1, 1. Deut. 32, 3-4. Ps. 32, 6; 145, 6. Fapt. 14, 15.  
8. i un al doilea înger a venit, zicând : A 

zut, a c zut Babilonul, cetatea cea 
mare, care a ad pat toate neamurile din 
vinul furiei desfrân rii sale.  

Is. 21, 9. Ier. 51, 8-9. Iez. 16, 35. Apoc. 16, 19; 18, 10.  
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9. i al treilea înger a venit dup  ei, 
strigând cu glas puternic : Cine se închin  
fiarei i chipului ei i prime te semnul ei 
pe fruntea lui, sau pe mâna lui,  
10. Va bea i el din vinul aprinderii lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul 
mâniei Sale, i se va chinui în foc i în 
pucioas , înaintea sfin ilor îngeri i 
înaintea Mielului.  

Ps. 74, 9. Is. 66, 24. Ier. 25, 9. Apoc. 16, 19.  
11. i fumul chinului lor se suie în vecii 
vecilor. i nu au odihn  nici ziua nici 
noaptea cei ce se închin  fiarei i chipului 
ei i oricine prime te semnul numelui ei.  

Is. 34, 10. Ioan 5, 29. Apoc. 13, 16; 19, 3.  
12. Aici este r bdarea sfin ilor, care 

zesc poruncile lui Dumnezeu i 
credin a lui Iisus.  

Fapt. 14, 22. Apoc. 13, 10.  
13.  i  am auzit  un  glas  din  cer,  zicând  :  
Scrie : Ferici i cei mor i, cei ce acum mor 
întru Domnul ! Da, gr ie te Duhul, 
odihneasc -se de ostenelile lor, c ci 
faptele lor vin cu ei,  

În el. 4, 7. 1 Tes. 4, 14.  
14. i am privit i iat  un nor alb i Cel 
ce edea pe nor era asemenea Fiului 
Omului, având pe cap cunun  de aur i în 
mân  secer  ascu it .  

Dan. 7, 13.  
15. i iat  un alt înger a ie it din templu, 
strigând cu glas mare Celui ce edea pe 
nor : Trimite secera i secer , c  a venit 
ceasul de secerat, fiindc  s-a copt 
seceri ul p mântului.  

Ier. 51, 33. Marc. 4, 29.  
16. i Cel ce edea pe nor a aruncat pe 

mânt secera lui i p mântul a fost 
secerat.  
17. i un alt înger a ie it din templul cel 
ceresc, având i el un cu ita  ascu it.  

Ioil 4, 13. Mat. 13, 39.  
18. i înc  un înger a ie it din altar, 
având putere asupra focului, i a strigat 
cu glas mare celui care avea cu ita ul 
ascu it, zicând : Trimite cu ita ul t u cel 

ascu it i culege ciorchinii viei 
mântului, c ci s-au copt.  

Apoc. 8, 5.  
19. i îngerul a aruncat, pe p mânt, 
cu ita ul lui i a cules via p mântului i 
strugurii i-a aruncat în teascul cel mare al 
mâniei lui Dumnezeu.  

Apoc. 19, 15.  
20. i teascul a fost c lcat afar  din cetate 
i a ie it sânge din teasc, pân  la z balele 

cailor, pe o întindere de o mie ase sute 
de stadii.  

Ps. 57, 10; 67, 24. Is. 68, 3.  
CAP. 15 
Cântarea biruitorilor fiarei. apte 
îngeri cu apte cupe ale mâniei. 
1. Am v zut, apoi, în cer, alt semn, mare 
i minunat : apte îngeri având apte 

pedepse - cele de pe urm  - c ci cu ele s-
a sfâr it mânia lui Dumnezeu.  
2. i am v zut ca o mare de cristal, 
amestecat  cu foc, i pe biruitorii fiarei i 
ai chipului ei i ai num rului numelui ei, 
stând în picioare pe marea de cristal i 
având al utele lui Dumnezeu.  

Apoc. 4, 6.  
3. i ei cântau cântarea lui Moise, robul 
lui Dumnezeu, i cântarea Mielului, 
zicând : Mari i minunate sunt lucrurile 
Tale, Doamne Dumnezeule, Atot iitorule 
! Drepte i adev rate sunt c ile Tale, 
Împ rate al neamurilor !  

Ie . 15, 1, 6, 13. Deut. 32, 4. Ps. 138, 14; 144, 18. Os. 14, 
10.  

4. Cine nu se va teme de Tine, Doamne, 
i nu va sl vi numele T u ? C  tu singur 
ti sfânt i toate neamurile vor veni i se 

vor închina înaintea Ta, pentru c  
judec ile Tale s-au f cut cunoscute.  

Is. 66, 23. Ier. 10, 7.  
5.  i  dup  aceasta,  m-am  uitat  i  s-a  
deschis templul cortului m rturiei din cer.  

Ps. 85, 9.  
6. i au ie it din templu cei apte îngeri 
cu cele apte pedepse, îmbr ca i în 
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ve mânt de in curat, luminos, i încin i, 
pe la piept, cu cing tori de aur.  
7. i una din cele patru f pturi d du celor 
apte îngeri cele apte cupe de aur pline 

de mânia lui Dumnezeu, Cel ce este viu 
în vecii vecilor.  
8. Iar templul se umplu de fum, din slava 
lui Dumnezeu i din puterea Lui, i 
nimeni nu putea s  intre în templu, pân  
ce se vor sfâr i cele apte urgii ale celor 
apte îngeri.  

Is. 6, 4.  
CAP. 16 

rsarea celor apte cupe ale mâniei i 
cele apte urgii ce vin asupra 

mântului. 
1. i am auzit glas mare, din templu, 
zicând celor apte îngeri : Duce i-v i 

rsa i pe p mânt cele apte cupe ale 
mâniei lui Dumnezeu.  
2. i s-a dus cel dintâi i a v rsat cupa lui 
pe p mânt. i o bub  rea i ucig toare s-a 
ivit  pe  oamenii  care  aveau  semnul  fiarei  
i care se închinau chipului fiarei.  

Ie . 9, 9. Apoc. 13, 17.  
3. i al doilea înger a v rsat cupa lui în 
mare, i marea s-a pref cut în sânge ca de 
mort, i orice suflare de via  a murit, din 
cele ce sunt în mare.  
4. Iar cel de al treilea a v rsat cupa lui în 
râuri i în izvoarele apelor i s-au 
pref cut în sânge.  
5. i am auzit pe îngerul apelor, zicând : 
Drept e ti Tu, Cel ce e ti i Cel ce erai, 
Cel Sfânt, c  ai judecat acestea :  

Apoc. 4, 8.  
6. Fiindc  au v rsat sângele sfin ilor i al 
proorocilor, tot sânge le-ai dat s  bea. 
Vrednici sunt !  

Is. 49, 26. Mat. 23, 34.  
7. i am auzit din altar, gr ind : Da, 
Doamne Dumnezeule, Atot iitorule, 
adev rate i drepte sunt judec ile Tale !  

8. i al patrulea înger a v rsat cupa lui în 
soare i i s-a dat s  dogoreasc  pe oameni 
cu focul lui.  

Iona 4, 8.  
9. i oamenii au fost dogori i cu mare 
ar i au hulit numele lui Dumnezeu, 
Care are putere peste urgiile acestea, i 
nu s-au poc it ca s -I dea slav .  
10. i al cincilea înger a v rsat cupa lui 
pe scaunul fiarei i în împ ia ei s-a 

cut întuneric i oamenii î i mu cau 
limbile de durere.  
11. i au hulit pe Dumnezeul cerului din 
pricina durerilor i a bubelor lor, dar de 
faptele lor nu s-au poc it.  
12. i al aselea înger a v rsat cupa lui în 
râul cel mare Eufrat i apele lui au secat, 
ca s  fie g tit  calea împ ra ilor de la 

ritul Soarelui.  
Ier. 50, 38.  

13. i am v zut ie ind din gura balaurului 
i din gura fiarei i din gura proorocului 

celui mincinos trei duhuri necurate ca 
ni te broa te.  

Apoc. 12, 9; 19, 20; 20, 10.  
14. C ci sunt duhuri diavole ti, f toare 
de semne i care se duc la împ ra ii lumii 
întregi, s -i adune la r zboiul zilei celei 
mari a lui Dumnezeu, Atot iitorul.  

Mat. 24, 24. Apoc. 13, 13.  
15. Iat , vin ca un fur. Fericit este cel ce 
privegheaz i p streaz  ve mintele sale, 
ca s  nu umble gol i s  se vad  ru inea 
lui !  

Mat. 24, 43, 46. Luc. 12, 39. 2 Cor. 5, 3. 1 Tes. 5, 2. 
Apoc. 3, 3.  

16. i i-au strâns la locul ce se cheam  
evreie te Harmaghedon.  
17. i al aptelea înger a v rsat cupa lui 
în v zduh i glas mare a ie it din templul 
cerului, de la tron, strigând : S-a f cut !  
18.  i  s-au  pornit  fulgere  i  vuiete  i  
tunete i s-a f cut cutremur mare, a a 
cum nu a fost, de când este omul pe 

mânt, un cutremur atât de puternic.  
Apoc. 4, 5; 8, 5; 11, 13.  
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19. i cetatea cea mare s-a rupt în trei 
i i cet ile neamurilor s-au pr bu it, 

i Babilonul cel mare a fost pomenit 
înaintea lui Dumnezeu, ca s -i dea 
paharul vinului aprinderii mâniei Lui.  

Ier. 25, 15; 51, 9. Apoc. 14, 8, 10; 17, 18.  
20. i toate insulele pierir i mun ii nu 
se mai aflar .  
21. i grindin  mare, cât talantul, se 
pr li din cer peste oameni. i oamenii 
hulir  pe Dumnezeu, din pricina pedepsei 
cu grindin , c ci urgia ei era foarte mare.  

În el. 5, 22.  
CAP. 17 
Desfrânata cea mare, numit  
Babilonul, umbl  beat  de sânge ca o 
fiar  cu apte capete i cu zece coarne. 
1. i a venit unul din cei apte îngeri, 
care aveau cele apte cupe, i a gr it c tre 
mine, zicând : Vino s i ar t judecata 
desfrânatei celei mari, care ade pe ape 
multe,  

Naum 3, 4.  
2. Cu care s-au desfrânat împ ra ii 

mântului i cei ce locuiesc pe p mânt 
s-au îmb tat de vinul desfrân rii ei.  

Ier. 51, 7, 13. Apoc. 14, 8; 18, 3.  
3. i m-a dus, în duh, în pustie. i am 

zut o femeie ezând pe o fiar  ro ie, 
plin  de nume de hul , având apte 
capete i zece coarne.  

2 Tes. 2, 3-4, 7. Apoc. 12, 3; 13, 1.  
4. i femeia era îmbr cat  în purpur i 
în stof  stacojie i împodobit  cu aur i 
cu pietre scumpe i cu m rg ritare, având 
în mân  un pahar de aur, plin de 
urâciunile i de necur iile desfrân rii ei.  

Iez. 28, 16.  
5. Iar pe fruntea ei scris nume tainic : 
Babilonul cel mare, mama desfrânatelor 
i a urâciunilor p mântului.  

Apoc. 16, 19; 18, 2.  
6. i am v zut o femeie, beat  de sângele 
sfin ilor i de sângele mucenicilor lui 
Iisus, i v zând-o, m-am mirat cu mirare 
mare.  

Apoc. 18, 24.  
7. i îngerul mi-a zis : De ce te miri ? Eu 

i voi spune taina femeii i a fiarei care o 
poart i care are cele apte capete i cele 
zece coarne.  
8. Fiara pe care ai v zut-o era i nu este i 
va s  se ridice din adânc i s  mearg  
spre pieire. i se vor mira cei ce locuiesc 
pe p mânt ale c ror nume nu sunt scrise 
de la întemeierea lumii în cartea vie ii, 

zând pe fiar  c  era i nu este, dar se va 
ar ta.  

Dan. 7, 24; 12, 1. Apoc. 11, 7; 13, 1, 8; 20, 12.  
9. Aici trebuie minte care are 
în elepciune. Cele apte capete sunt apte 
mun i deasupra c rora ade femeia.  
10. Dar sunt i apte împ ra i : cinci au 

zut, unul mai este, cel lalt înc  nu a 
venit, iar când va veni are de stat pu in  
vreme.  
11. i fiara care era i nu mai este - este 
al optulea împ rat i este dintre cei apte 
i merge spre pieire.  

12. i cele zece coarne pe care le-ai v zut 
sunt zece împ ra i, care înc  n-au luat 
împ ia, dar care vor lua st pânire de 
împ ra i, un ceas, împreun  cu fiara.  

Dan. 7, 20. Apoc. 13, 1.  
13. Ace tia au un singur cuget i puterea 
i st pânirea lor o dau fiarei.  

14. Ei vor porni r zboi împotriva 
Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru c  
este Domnul domnilor i Împ ratul 
împ ra ilor i vor birui i cei împreun  cu 
El - chema i i ale i i credincio i.  

Ps. 70, 20. Dan. 7, 27. Mat. 28, 18. 1 Tim. 6, 15. Apoc. 
18, 8; 19, 16.  

15. i mi-a zis : Apele pe care le-ai v zut 
i deasupra c rora ade desfrânata, sunt 

popoare i gloate i neamuri i limbi.  
Is. 8, 7. Ier. 47, 2.  

16. i cele zece coarne pe care le-ai v zut 
i fiara vor urî pe desfrânat i o vor face 

pustie i goal i carnea ei o vor mânca i 
pe ea o vor arde în foc.  

Ier. 50, 29. Dan. 7, 20. Apoc. 18, 8.  
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17. C ci Dumnezeu a pus în inimile lor 
 fac  voia Lui i s  se întâlneasc  într-

un gând i s  dea fiarei împ ia lor, 
pân  se vor împlini cuvintele lui 
Dumnezeu.  
18. Iar femeia pe care ai v zut-o este 
cetatea cea mare care are st pânire peste 
împ ra ii p mântului.  

Apoc. 16, 19.  
CAP. 18 
Vestea c derii Babilonului. Poporul 
Domnului s  ias  din cetate ! Cei care 
se întristeaz i cei care se bucur  de 

derea ei. 
1. Dup  acestea, am v zut un alt înger, 
pogorându-se din cer, având putere mare, 
i p mântul s-a luminat de slava lui,  

Iez. 43, 2.  
2. i a strigat cu glas puternic i a zis : A 

zut ! A c zut Babilonul cel mare i a 
ajuns loca  demonilor, închisoare tuturor 
duhurilor necurate, i închisoare tuturor 

rilor spurcate i urâte.  
Is. 13, 19, 22; 21, 9; 54, 11, 14. Ier. 50, 1, 39; 51, 8, 37. 

Bar. 4, 35.  
3. Pentru c  din vinul aprinderii 
desfrân rii ei au b ut toate neamurile i 
împ ra ii p mântului s-au desfrânat cu ea 
i negu torii lumii din mul imea 

desf rilor ei s-au îmbog it.  
Apoc. 17, 2, 5.  

4. i am auzit un alt glas din cer, zicând : 
Ie i din ea, poporul meu, ca s  nu v  
face i p rta i la p catele ei i s  nu fi i 
lovi i de pedepsele sortite ei ;  

Is. 48, 20; 52, 11. Ier. 50, 8. Zah. 2, 10-11. 2 Cor. 6, 17.  
5. Fiindc  p catele ei au ajuns pân  la cer 
i Dumnezeu i-a adus aminte de 

nedrept ile ei.  
Ier. 50, 46; 51, 48.  

6. Da i-i înapoi, precum v-a dat i ea i, 
dup  faptele ei, cu m sur  îndoit , îndoit 

sura i-i ; în paharul în care v-a turnat, 
turna i-i de dou  ori.  

Is. 66, 6. Ier. 50, 29.  

7. Pe cât s-a m rit pe sine i a fost în 
desf ri, tot pe atâta da i-i chin i 
plângere. Fiindc  în inima ei zice : ed ca 
împ teas i v duv  nu sunt i jale nu 
voi vedea nicidecum !  

Is. 47, 7. Sof. 2, 15.  
8. Pentru aceea într-o singur  zi vor veni 
pedepsele peste ea : moarte i tânguire i 
foamete i focul va arde-o de tot, c ci 
puternic este Domnul Dumnezeu, Cel ce 
o judec .  

Ier. 50, 31.  
9. Iar împ ra ii p mântului, care s-au 
desfrânat cu ea i s-au dezmierdat cu ea, 
se vor jeli i se vor bate în piept pentru 
ea, când vor vedea fumul focului în care 
arde,  

Iez. 26, 16-17.  
10. Stând departe de frica chipurilor ei, i 
zicând : Vai ! Vai ! Cetatea cea mare, 
Babilonul, cetatea cea tare, c  într-un 
ceas a venit judecata ta !  

Is. 21, 9. Iez. 27, 27, 30. Apoc. 14, 8.  
11. i negu torii lumii plâng i se 
tânguiesc asupra ei, c ci nimeni nu mai 
cump  marfa lor,  

Iez. 27, 35.  
12.  Marf  de  aur  i  de  argint,  pietre  
pre ioase i m rg ritare, vison i porfir , 

tase i stof  stacojie, tot felul de lemn 
bine mirositor i tot felul de lucruri de 
filde , de lemn de mare pre i marf  de 
aram i de fier i de marmur ,  
13. i scor oar i balsam i mirodenii 
i mir i t mâie i vin i untdelemn i 
in  de grâu curat i grâu i vite i oi i 

cai i c ru e i trupuri i suflete de 
oameni.  
14. i roadele cele dorite de sufletul t u 
s-au dus de la tine i toate cele grase i 
str lucite au pierit de la tine i niciodat  
nu le vor mai g si.  
15. Iar negu torii de aceste lucruri, care 
s-au  îmbog it  de  pe  urma  ei,  vor  sta  
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departe, de frica chinurilor ei, plângând i 
tânguindu-se,  
16. i zicând : Vai ! Vai ! Cetatea cea 
mare, cea înve mântat  în vison i în 
porfir i în stof  stacojie i împodobit  
cu aur i cu pietre scumpe i cu 

rg ritare ! C  într-un ceas s-a pustiit 
atâta bog ie !  
17. i to i cârmacii i to i cei ce plutesc 
pe mare i cor bierii i to i câ i lucreaz  
pe mare st teau departe,  

Ier. 50, 23; 51, 13. Iez. 27, 27.  
18. i strigau, uitându-se la fumul focului 
în care ardea, zicând : Care cetate era 
asemenea cu cetatea cea mare !  
19. i î i puneau rân  pe capetele lor i 
strigau plângând i tânguindu-se i zicând 
: Vai ! Vai ! Cetatea cea mare, în care s-
au îmbog it din comorile ei to i cei ce in 
cor bii pe mare, c  într-un ceas s-a pustiit 
!  
20. Vesele te-te de ea, cerule i voi 
sfin ilor, i voi apostolilor, i voi 
proorocilor, pentru c  Dumnezeu a 
pronun at judecata voastr  asupra ei.  

Is. 44, 23; 49, 13. Ier. 51, 48.  
21. i un înger puternic a ridicat o piatr , 
mare cât o piatr  de moar , i a aruncat-o 
în mare, zicând : Cu astfel de repeziciune 
va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, 
i nu se va mai afla.  

Ie . 15, 5. Ier. 51, 63-64.  
22. i  glasul celor ce cânt  din chitar i  
din gur i din flaut i din trâmbi  nu se 
va  mai  auzi  de  acum  în  tine  i  nici  un  
me te ugar de orice fel de me te ug nu se 
va mai afla în tine i huruit de mori nu se 
va mai auzi în tine niciodat  !  

Iez. 26, 13.  
23. i niciodat  lumina de lamp  nu se va 
mai  ivi  în  tine  ;  i  glasul  de  mire  i  
mireas  nu se vor mai auzi în tine 
niciodat , pentru c  negu torii t i erau 
st pânitorii lumii i pentru c  toate 
neamurile s-au r cit cu fermec toria ta.  

Is. 23, 8. Ier. 7, 34. Apoc. 17, 2.  
24. i s-a g sit în ea sânge de prooroci i 
de sfin i i sângele tuturor celor 
înjunghia i pe p mânt.  

Mat. 23, 35. Apoc. 17, 6.  
CAP. 19 
Hristos biruie te fiara. 
1. Dup  acestea, am auzit, în cer, ca un 
glas puternic de mul ime mult  zicând : 
Aliluia ! Mântuirea i slava i puterea 
sunt ale Dumnezeului nostru !  

Deut. 32, 43. Apoc. 7, 10; 12, 10.  
2. Pentru c  adev rate i drepte sunt 
judec ile Lui ! Pentru c  a judecat pe 
desfrânata cea mare, care a stricat 

mântul cu desfrânarea ei, i a r zbunat 
sângele robilor S i, din mâna ei !  

Ps. 118, 75. Ioil 4, 21. Apoc. 6, 10.  
3. i a doua oar  au zis : Aliluia ! i 
fumul focului în care arde ea se ridic  în 
vecii vecilor.  

Is. 24, 10. Apoc. 14, 11.  
4. Iar cei dou zeci i patru de b trâni i 
cele patru fiin e au c zut i s-au închinat 
lui Dumnezeu, Cel ce ade pe tron, 
zicând : Amin ! Aliluia !  

Apoc. 4, 4; 5, 14.  
5. i un glas a ie it din tron, zicând : 

uda i pe Dumnezeul nostru toate 
slugile Lui, cei ce v  teme i de El, mici i 
mari.  
6. i am auzit ca un glas de mul ime 
mult i ca un vuiet de ape multe i ca un 
bubuit de tunete puternice, zicând : 
Aliluia ! pentru c  Domnul Dumnezeul 
nostru, Atot iitorul, împ te.  

Num. 24, 19. Iez. 1, 24; 43, 2. Apoc. 11, 15; 14, 2.  
7. S  ne bucur m i s  ne veselim i s -I 

m slav , c ci a venit nunta Mielului i 
mireasa Lui s-a preg tit,  
Ps. 44, 14-15. Pild. 9, 1. Os. 2, 21. Mat. 22, 2. Luc. 14, 15-

16. 2 Cor. 11, 2. Apoc. 21, 2.  
8. i i s-a dat ei s  se înve mânteze cu 
vison curat, luminos, c ci visonul sunt 
faptele cele drepte ale sfin ilor.  

Iez. 15, 10. Apoc. 3, 4-5.  



pag. 1544/1780 

9. i mi-a zis : Scrie : Ferici i cei chema i 
la cina nun ii Mielului ! i mi-a zis : 
Acestea sunt adev ratele cuvinte ale lui 
Dumnezeu.  

Apoc. 3, 18.  
10. i am c zut înaintea picioarelor lui, 
ca  s  m  închin  lui.  i  el  mi-a  zis  :  Vezi  

 nu faci aceasta ! Sunt împreun -
slujitor  cu  tine  i  cu  fra ii  t i,  care  au  

rturia lui Iisus. Lui Dumnezeu 
închin -te, c ci m rturia lui Iisus este 
duhul proorociei.  

Apoc. 22, 9.  
11. i am v zut cerul deschis i iat  un 
cal alb, i Cel ce edea pe el se nume te 
Credincios  i  Adev rat  i  judec i  se  

zboie te întru dreptate.  
Zah. 1, 8. Apoc. 6, 2.  

12. Iar ochii Lui sunt ca para focului i pe 
capul Lui sunt cununi multe i are nume 
scris pe care nimeni nu-l în elege decât 
numai El.  

Apoc. 1, 14; 2, 18.  
13. i este îmbr cat în ve mânt stropit cu 
sânge i numele Lui se cheam  : 
Cuvântul lui Dumnezeu.  

Is. 63, 2. Ioan 1, 1.  
14. i o tile din cer veneau dup  El, 

lare pe cai albi, purtând ve minte de 
vison alb, curat.  

Mat. 16, 27. Apoc. 7, 9.  
15. Iar din gura Lui ie ea sabie ascu it , 
ca s  loveasc  neamurile cu ea. i El îi va 

stori cu toiag de fier i va c lca teascul 
vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu, 
Atot iitorul.  
Ps. 2, 8; 44, 4; 46, 2; 75, 12; 88, 8. Is. 11, 4; 63, 3. Ier. 25, 

31. 2 Tes. 2, 8.  
16. i pe haina Lui i pe coapsa Lui are 
nume scris : Împ ratul împ ra ilor i 
Domnul domnilor.  

Ps. 88, 27. Iez. 21, 26-27. Sof. 3, 15. Mat. 28, 18. Apoc. 
17, 14; 19, 12.  

17. i am v zut un înger stând în soare ; 
i a strigat cu glas puternic, gr ind tuturor 

rilor care zboar  spre înaltul cerului : 

Veni i i v  aduna i la osp ul cel mare al 
lui Dumnezeu,  

Ier. 3, 15; 12, 9. Iez. 39, 17.  
18. Ca s  mânca i trupuri de împ ra i i 
trupuri de c petenii de o ti i trupurile 
celor puternici, i trupurile cailor i ale 

re ilor lor, i trupurile tuturor celor 
slobozi i celor robi, i ale celor mici i 
celor mari.  

Is. 34, 3.  
19. i am v zut fiara i pe împ ra ii 

mântului, i o tirile lor adunate, ca s  
fac  r zboi ce Cel ce ade pe cal i cu 

tirea Lui.  
20.  i  fiara  a  fost  r pus i,  cu  ea,  
proorocul cel mincinos, cel ce f cea 
înaintea ei semnele cu care am gea pe cei 
ce au purtat semnul fiarei i pe cei ce s-au 
închinat chipului ei. Amândoi au fost 
arunca i de vii în iezerul de foc unde arde 
pucioas .  
Is. 27, 1; 29, 20; 30, 33. Dan. 7, 11. Mat. 13, 42. Apoc. 16, 

13; 20, 9-10.  
21. Iar ceilal i au fost uci i cu sabia care 
iese din gura Celui ce ade pe cal, i toate 

rile s-au s turat din trupurile lor.  
Is. 66, 16. Ag. 2, 22. Apoc. 1, 16; 2, 12.  

CAP. 20 
Balaurul este legat. Sfin ii se scoal  la 
împ ia de mii de ani. Gog i Magog. 
Diavolul este pr bu it. Judecata de 
apoi. 
1. i am v zut un înger, pogorându-se din 
cer, având cheia adâncului i un lan  mare 
în mâna lui.  

Luc. 8, 31. Apoc. 1, 18.  
2. i a prins pe balaur, arpele cel vechi, 
care este diavolul i satana, i l-a legat pe 
mii de ani,  

2 Petr. 2, 4. Iuda 1, 6. Apoc. 12, 3, 9.  
3. i l-a aruncat în adânc i l-a închis i a 
pecetluit  deasupra  lui,  ca  s  nu  mai  
am geasc  neamurile, pân  ce se vor 
sfâr i miile de ani. Dup  aceea, trebuie s  
fie dezlegat cât va vreme.  
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4. i am v zut tronuri i celor ce edeau 
pe ele li s-a dat s  fac  judecat . i am 

zut sufletele celor t ia i pentru m rturia 
lui Iisus i pentru cuvântul lui Dumnezeu, 
care nu s-au închinat fiarei, nici chipului 
ei, i nu au primit semnul ei pe fruntea i 
pe mâna lor. i ei au înviat i au împ it 
cu Hristos mii de ani.  

Dan. 7, 9, 22; 8, 17. Mat. 19, 28. Luc. 22, 30. 1 Cor. 6, 2. 
2 Tim. 2, 12. Apoc. 6, 11.  

5. Iar ceilal i mor i nu înviaz  pân  ce nu 
se vor sfâr i miile de ani. Aceasta este 
învierea cea dintâi.  

Is. 26, 14.  
6. Fericit i sfânt este cel ce are parte de 
învierea cea dintâi. Peste ace tia moartea 
cea de a doua nu are putere, ci vor fi 
preo i ai lui Dumnezeu i ai lui Hristos i 
vor împ i cu El mii de ani.  

Is. 61, 6. Dan. 12, 13. Apoc. 1, 6; 21, 7.  
7. i c tre sfâr itul miilor de ani, satana 
va fi dezlegat din închisoarea lui,  

Iez. 38, 2; 39, 1, 6. Apoc. 16, 14.  
8. i va ie i s  am geasc  neamurile, care 
sunt în cele patru unghiuri ale 

mântului, pe Gog i pe Magog, i s  le 
adune la r zboi ; iar num rul lor este ca 
nisipul m rii.  

Is. 31, 4.  
9. i s-au suit pe fa a p mântului, i au 
înconjurat tab ra sfin ilor i cetatea cea 
iubit . Dar s-a pogorât foc din cer i i-a 
mistuit.  

Is. 66, 24. Iez. 38, 22. Dan. 7, 11. Apoc. 14, 10; 19, 20.  
10. i diavolul, care-i am gise, a fost 
aruncat în iezerul de foc i de pucioas , 
unde este i fiara i proorocul mincinos, 
i vor fi chinui i acolo, zi i noapte, în 

vecii vecilor.  
Mat. 25, 41. Apoc. 16, 13; 19, 20.  

11. i am v zut, iar, un tron mare alb i 
pe Cel ce edea pe el, iar dinaintea fe ei 
Lui p mântul i cerul au fugit i loc nu s-
a mai g sit pentru ele.  

2 Petr. 3, 10.  

12. i am v zut pe mor i, pe cei mari i 
pe cei mici, stând înaintea tronului i 

ile au fost deschise ; i o alt  carte a 
fost deschis , care este cartea vie ii ; i 
mor ii au fost judeca i din cele scrise în 

i, potrivit cu faptele lor.  
Dan. 7, 10. Mat. 25, 32. Ioan 11, 22-25. Apoc. 2, 23; 3, 5; 

13, 8; 17, 8; 21, 27; 22, 12.  
13. i marea a dat pe mor ii cei din ea i 
moartea i iadul au dat pe mor ii lor, i 
judeca i au fost, fiecare dup  faptele sale.  
14. i moartea i iadul au fost aruncate în 
râul de foc. Aceasta e moartea cea de a 
doua : iezerul cel de foc.  

1 Cor. 15, 26. Apoc. 2, 11.  
15. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea 
vie ii, a fost aruncat în iezerul de foc.  

Is. 30, 30.  
CAP. 21 
Cerul cel nou. P mântul cel nou. Noul 
Ierusalim. Dou sprezece por i i 
dou sprezece pietre de temelie. 
Lumina dumnezeiasc  în loc de soare. 
1. i am v zut cer nou i p mânt nou. 

ci cerul cel dintâi i p mântul cel 
dintâi au trecut ; i marea nu mai este.  

Is. 65, 17. 2 Petr. 3, 13.  
2. i am v zut cetatea sfânt , noul 
Ierusalim, pogorându-se din cer de la 
Dumnezeu, g tit  ca o mireas , 
împodobit  pentru mirele ei.  
Is. 52, 1; 54, 5. Gal. 4, 26. 2 Cor. 11, 2. Evr. 12, 22. Apoc. 

3, 12; 19, 7.  
3. i am auzit, din tron, un glas puternic 
care zicea : Iat , cortul lui Dumnezeu este 
cu oamenii i El va s lui cu ei i ei vor 
fi poporul Lui i însu i Dumnezeu va fi 
cu ei.  

Lev 26, 12. Iez. 43, 7. Apoc. 7, 15.  
4. i va terge orice lacrim  din ochii lor 
i moarte nu va mai fi ; nici plângere, nici 

strig t, nici durere nu vor mai fi, c ci cele 
dintâi au trecut.  

Is. 25, 8; 35, 10; 65, 9. Luc. 6, 21. Apoc. 7, 17.  
5. i Cel ce edea pe tron a gr it : Iat , 
noi le facem pe toate. i a zis : Scrie, 
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fiindc  aceste cuvinte sunt vrednice de 
crezare i adev rate.  

Is. 43, 18-19. Ier. 31, 22. 2 Cor. 5, 17. Apoc. 22, 6.  
6. i iar mi-a zis : F cutu-s-a ! Eu sunt 
Alfa i Omega, începutul i sfâr itul. 
Celui ce înseteaz  îi voi da s  bea, în dar, 
din izvorul apei vie ii.  

Ps. 35, 8-9. Apoc. 1, 8, 10; 22, 13.  
7. Cel ce va birui va mo teni acestea i-i  
voi fi lui Dumnezeu i el Îmi va fi Mie 
fiu  

Zah. 8, 8. Evr. 8, 10.  
8. Iar partea celor frico i i necredincio i 
i spurca i i uciga i i desfrâna i i 

fermec tori i închin tori de idoli i a 
tuturor celor mincino i este în iezerul 
care arde, cu foc i cu pucioas , care este 
moartea a doua.  

1 Cor. 6, 9. Gal. 5, 19. Apoc. 2, 11.  
9. i a venit unul din cei apte îngeri, 
care aveau cele apte cupe pline cu cele 
din urm apte pedepse, i a gr it c tre 
mine zicând : Vino s i ar t pe mireasa, 
femeia Mielului.  

Mat. 25, 34. Apoc. 15, 1; 19, 7.  
10. i m-a dus pe mine, în duh, într-un 
munte mare i înalt i mi-a ar tat cetatea 
cea sfânt , Ierusalimul, pogorându-se din 
cer, de la Dumnezeu,  

Iez. 40, 2.  
11. Având slava lui Dumnezeu. Lumina 
ei era asemenea cu cea a pietrei de mare 
pre , ca piatra de iaspis, limpede cum e 
cristalul.  

Tob. 13, 17.  
12.  i  avea  zid  mare  i  înalt  i  avea  
dou sprezece por i, iar la por i 
dou sprezece îngeri i nume scrise 
deasupra, care sunt numele celor 
dou sprezece semin ii ale fiilor lui Israel.  

Is. 54, 12. Ier. 48, 31.  
13. Spre r rit trei por i i spre 
miaz noapte trei por i i spre miaz zi trei 
por i i spre apus trei por i.  
14. Iar zidul cet ii avea dou sprezece 
pietre de temelie i în ele dou sprezece 

nume, ale celor dou sprezece apostoli ai 
Mielului.  

Mat. 16, 18. Gal. 2, 9. Ef. 2, 20.  
15. i cel ce vorbea cu mine avea pentru 

surat o trestie de aur, ca s  m soare 
cetatea i por ile ei i zidul ei.  

Iez. 40, 3, 5; 48, 20. Zah. 2, 5. Apoc. 11, 1.  
16. i cetatea este în patru col uri i 
lungimea ei este tot atâta cât i l imea. 

i a m surat cetatea cu trestia : 
dou sprezece mii de stadii. Lungimea i 

rgimea i în imea ei sunt deopotriv .  
17.  i  a  m surat  i  zidul  ei  :  o  sut  
patruzeci i patru de co i, dup  m sura 
omeneasc , care este i a îngerului.  
18. i zid ria zidului ei este de iaspis, iar 
cetatea este din aur curat, ca sticla cea 
curat .  

Tob. 13, 16-17.  
19. Temeliile zidului cet ii sunt 
împodobite cu tot felul de pietre scumpe : 
întâia piatr  de temelie este de iaspis, a 
doua  din  safir,  a  treia  din  halcedon,  a  
patra de smarald,  

Ie . 28, 17. Is. 54, 11. Tob. 13, 15-16.  
20. A cincea de sardonix, a asea de 
sardiu, a aptea de hrisolit, a opta de 
beril, a noua de topaz, a zecea de 
hrisopras, a unsprezecea de iachint, a 
dou sprezecea de ametist.  
21. Iar cele dou sprezece por i sunt 
dou sprezece m rg ritare ; fiecare din 
por i este dintr-un m rg ritar. i pia a 
cet ii este de aur curat, i str vezie ca 
sticla.  
22. i templu n-am v zut în ea, pentru c  
Domnul Dumnezeu, Atot iitorul, i 
Mielul este templul ei.  
23. i cetatea nu are trebuin  de soare, 
nici de lun , ca s  o lumineze, c ci slava 
lui Dumnezeu a luminat-o i f clia ei este 
Mielul.  

Is. 30, 26; 60, 19. Zah. 14, 7, 21. Apoc. 22, 5.  
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24. i neamurile vor umbla în lumina ei, 
iar împ ra ii p mântului vor aduce la ea 

rirea lor.  
Ps. 28, 1; 71, 11. Is. 60, 3, 5. Zah. 2, 10. Tob. 13, 11.  

25. i por ile cet ii nu se vor mai închide 
ziua, c ci noaptea nu va mai fi acolo.  

Is. 60, 11, 20. Zah. 14, 7. Apoc. 22, 5.  
26. i vor aduce în ea slava i cinstea 
neamurilor.  

Is. 61, 6.  
27. i în cetate nu va intra nimic pâng rit 
i nimeni care e dedat cu spurc ciunea i 

cu minciuna, ci numai cei scri i în Cartea 
vie ii Mielului.  

Is. 35, 8; 60, 21. Zah. 14, 21. Apoc. 13, 8; 20, 12.  
CAP. 22 
Râul i pomul vie ii. Fericirea ve nic . 
Ioan este martorul credincios. 

duin a i judecata lui Dumnezeu. 
Venirea lui Hristos. 
1. i mi-a ar tat, apoi, râul i apa vie ii, 
limpede cum e cristalul i care izvor te 
din tronul lui Dumnezeu i al Mielului,  

Iez. 47, 1. Ioil 4, 18. Zah. 14, 18. Apoc. 4, 6.  
2. i în mijlocul pie ei din cetate, de o 
parte i de alta a râului, cre te pomul 
vie ii, f când rod de dou sprezece ori pe 
an, în fiecare lun  dându- i rodul ; i 
frunzele pomului sunt spre t duirea 
neamurilor.  

Fac. 1, 9. Cânt. 2, 3. Iez. 47, 12. Apoc. 2, 7.  
3. Nici un blestem nu va mai fi. i tronul 
lui Dumnezeu i al Mielului va fi în ea i 
slugile Lui Îi vor sluji Lui.  

Zah. 14, 11.  
4. i vor vedea fa a Lui i numele Lui va 
fi pe frun ile lor.  

Mat. 5, 8. 1 Ioan 3, 2. 1 Cor. 13, 12.  
5. i noapte nu va mai fi ; i nu au 
trebuin  de lumina l mpii sau de lumina 
soarelui, pentru c  Domnul Dumnezeu le 
va fi lor lumin i vor împ i în vecii 
vecilor.  

Is. 60, 19. Zah. 14, 7. Apoc. 21, 23, 25.  
6. i îngerul mi-a zis : Aceste cuvinte 
sunt vrednice de crezare i adev rate i 

Domnul, Dumnezeul duhurilor 
proorocilor, a trimis pe îngerul S u s  
arate robilor S i cele ce trebuie s  se 
întâmple în curând.  

Apoc. 1, 1; 19, 9; 21, 5.  
7. i iat  vin curând. Fericit cel ce 

ze te cuvintele proorociei acestei c i 
!  

Apoc. 1, 3; 3, 11.  
8. i eu, Ioan, sunt cel ce am v zut i am 
auzit acestea, iar când am auzit i am 

zut, am c zut s  m  închin înaintea 
picioarelor îngerului care mi-a ar tat 
acestea.  
9. i el mi-a zis : Vezi s  nu faci aceasta ! 

ci sunt împreun -slujitor cu tine i cu 
fra ii t i, proorocii, i cu cei ce p streaz  
cuvintele c ii acesteia. Lui Dumnezeu 
închin -te !  

Apoc. 19, 10.  
10. Apoi mi-a zis : S  nu pecetluie ti 
cuvintele proorociei acestei c i, c ci 
vremea este aproape.  

Dan. 8, 26; 12, 4. Apoc. 1, 3.  
11. Cine e nedrept, s  nedrept easc  
înainte. Cine e spurcat, s  se spurce înc . 
Cine este drept, s  fac  dreptate mai 
departe. Cine este sfânt, s  se sfin easc  
înc .  

Iez. 3, 27. Dan. 12, 10. 2 Tim. 3, 13.  
12. Iat , vin curând i plata Mea este cu 
Mine, ca s  dau fiec ruia, dup  cum este 
fapta lui.  

Pild. 24, 12. Apoc. 20, 12.  
13.  Eu  sunt  Alfa  i  Omega,  cel  dintâi  i  
cel de pe urm , începutul i sfâr itul.  

Is. 41, 4; 44, 6. În el. 5, 15. Apoc. 1, 8; 21, 6.  
14. Ferici i cei ce spal  ve mintele lor ca 

 aib  st pânire peste pomul vie ii i 
prin por i s  intre în cetate !  

Apoc. 2, 7.  
15. Afar  câinii i vr jitorii i desfrâna ii 
i uciga ii i închin torii de idoli i to i 

cei ce lucreaz i iubesc minciuna !  
Is. 56, 10. Zah. 14, 21. Ef. 5, 5. Filip. 3, 2. Apoc. 21, 8.  
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16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu 
ca s  m rturiseasc  vou  acestea, cu 
privire la Biserici. Eu sunt r cina i 
odrasla lui David, steaua care str luce te 
diminea a.  

Num. 24, 17. 2 Petr. 1, 19. Rom. 15, 12. Apoc. 2, 28.  
17. i Duhul i mireasa zic : Vino. i cel 
ce aude s  zic  : Vino. i cel însetat s  
vin , cel ce dore te s  ia în dar apa vie ii.  

Is. 55, 1. Ioan 7, 37. Apoc. 21, 6.  
18. i eu m rturisesc oricui ascult  
cuvintele proorociei acestei c i : De va 
mai ad uga cineva ceva la ele, Dumnezeu 

va trimite asupra lui pedepsele ce sunt 
scrise în cartea aceasta ;  

Deut. 4, 2; 12, 32. Pild. 30, 6.  
19. Iar de va scoate cineva din cuvintele 

ii acestei proorocii, Dumnezeu va 
scoate partea lui din pomul vie ii i din 
cetatea sfânt i de la cele scrise în cartea 
aceasta.  
20. Cel ce m rturise te acestea zice : Da, 
vin curând. Amin ! Vino, Doamne Iisuse 
!  

Ps. 20, 14; 52, 8; Is. 64, 1.  
21. Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi 
cu to i ! Amin.  
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CARTEA LUI TOBIT 
 

CAP. 1 
Neamul lui Tobit. Frica de Dumnezeu 
i n pasta b trânului Tobit. 

1. Cartea istoriei lui Tobit, fiul lui Tobiel, 
al lui Ananiel, al lui Aduel, al lui Gabael, 
din neamul lui Asiel, din semin ia lui 
Neftali,  
2. Care, în zilele lui Salmanasar, regele 
Asiriei, a fost luat în robie din Tisbe, care 
se afl  la miaz zi de Cade  Neftali, în 
Galileea de sus, mai sus de Ha or, retras 
spre apus, i la miaz noapte de efat.  

4 Reg. 17, 3; 18, 11.  
3. Eu, Tobit, în toate zilele vie ii mele am 
umblat pe c ile adev rului i ale drept ii 
i am f cut multe binefaceri fra ilor mei 
i poporului meu, care venise împreun  

cu mine la Ninive, în ara Asiriei.  
4.  Când  tr iam  eu  în  ara  mea,  în  

mântul lui Israel, fiind înc  tân r, toat  
semin ia lui Neftali, str bunul meu, s-a 
desp it de casa lui David i de 
Ierusalim. Acesta fusese ales dintre toate 
triburile lui Israel pentru jertfele lor ; 
acolo fusese zidit templul în care 
locuie te Cel Preaînalt i Sfin it pentru 
toate neamurile viitoare.  
5. To i fra ii mei i casa lui Neftali 
jertfeau vi elului lui Baal pe care-l f cuse 
Ieroboam, regele lui Israel, la Dan, pe 
mun ii Galileii.  

3 Reg. 12, 28, 30.  
6. M  duceam adesea singur la Ierusalim, 
de s rb tori, ca s  împlinesc legea ce 
îndatoreaz  pe tot Israelul pentru 
totdeauna. M  duceam la Ierusalim cu 
pârg  din roade i din animale, cu dijm  
din vite i cu prima tunsoare a oilor.  

Ie . 22, 29.  
7. i le dam preo ilor, fiii lui Aaron, 
pentru jertfelnic, iar o zeciuial  din vin i 

grâu, din m sline, din rodie i din 
celelalte roade ale p mântului o d deam 
fiilor lui Levi care slujeau în Ierusalim ; a 
doua zeciuial  o vindeam i în fiecare an 

 duceam i o cheltuiam la Ierusalim ;  
8. Iar o a treia o d deam orfanilor, 

duvelor i str inilor care locuiesc cu 
Israeli ii ; le-o aduceam ca dar din trei în 
trei ani. Noi o mâncam, credincio i în 
acela i timp sfaturilor Deborei, mama 
tat lui meu, Ananiel, c ci eu, dup  
moartea tat lui meu, am r mas orfan.  
9. Ajungând în vârst  b rb teasc , mi-am 
luat de femeie pe Ana, din neamul nostru 
i ea mi-a n scut pe Tobie.  

Num. 36, 6.  
10. i când am fost dus în robie la 
Ninive,  to i  fra ii  mei  i  to i  cei  de  un  
neam cu mine au mâncat din mânc rurile 
acelora.  
11.  Iar  eu  mi-am  p zit  sufletul  i  n-am  
mâncat,  

Fac. 43, 32. Dan. 1, 8. Iudit. 12, 2.  
12. C ci mi-am adus aminte de 
Dumnezeu cu toat  inima mea.  
13. i mi-a d ruit Cel Preaînalt mil i 
bun voin  înaintea lui Salmanasar i am 
fost omul lui de încredere.  
14.  M-am  dus  în  Media  i  am  dat  lui  
Gabael, fratele lui Gabri, din Raghe ul 
Mediei, zece talan i de argint s -i 

streze.  
Tob. 4, 1, 20.  

15. Iar dac  a murit Salmanasar, s-a f cut 
rege în locul lui fiul s u, Sanherib ; c ile 
Mediei  s-au  închis,  i  eu  nu  m-am  mai  
putut duce în Media.  

2 Mac. 8, 19.  
16. În zilele lui Salmanasar am f cut 
multe binefaceri fra ilor mei de neam :  

Sir. 48, 24.  
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17. Celor fl mânzi le d deam pâinea 
mea, celor goi, hainele mele, i de 
vedeam pe careva din neamul meu mort 
i aruncat peste zidurile Ninivei, îl 

îngropam.  
Is. 58, 7.  

18. Ba am îngropat pe ascuns i pe aceia 
pe care i-a ucis regele Sanherib, când se 
întorceau fugari din Iudeea. Sanherib a 
ucis mul i Israeli i în mânia sa. i a c utat 
regele trupurile i nu le-a g sit.  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 37. Tob. 2, 8.  
19. i s-a dus unul dintre niniviteni i m-
a pârât la rege, c  eu i-am îngropat, i 
atunci eu m-am ascuns. Aflând îns  c  

 caut  s  m  ucid , de fric  am fugit 
din cetate.  

4 Reg. 19, 7. 2 Paral. 32, 21. Sir. 48, 24.  
20. i mi s-a jefuit atunci toat  averea 
mea i nu mi-a r mas nimic, decât numai 
Ana, femeia mea, i fiul meu, Tobie.  
21. Dar n-au trecut patruzeci de zile, i 
regele a fost ucis de cei doi fii ai s i care 
au fugit în mun ii Araratului. În locul lui 
s-a f cut rege Asarhadon, fiul s u, care a 
pus pe Ahiacar, fiul fratelui meu, Anael, 
peste toate veniturile regatului s u i 
peste toat  Cârmuirea casei lui.  

Is. 37, 38.  
22. i a mijlocit Ahiacar pentru mine i 
m-am întors la Ninive. Ahiacar îns  era i 
paharnic i p str torul sigiliului, 
cârmuitor al casei i vistiernic. i 
Asarhadon l-a pus al doilea dup  el, i el 
era fiul fratelui meu.  
CAP. 2 
Orbirea lui Tobit i r bdarea lui. 
1. Iar când m-am întors eu la casa mea i 
mi-au fost da i înapoi Ana, femeia mea, 
i fiul meu, Tobie, în ziua Cincizecimii, 
rb toarea S pt mânilor, s-a preg tit la 

mine  un  prânz  bun  i  m-am  a ezat  la  
mas .  
2. i v zând eu multele mânc ruri, am zis 

tre fiul meu : «Mergi i adu s  m nânce 

cu noi un s rac cu inim  credincioas , 
dintre fra ii no tri, robi în Ninive, iar eu 
te a tept».  
3.  i  a  venit  el  i  a  zis  :  «Tat ,  unul  din  
neamul nostru este sugrumat i aruncat în 
pia ».  
4. Atunci eu, în loc s  stau s  m nânc, am 
ie it repede i l-am dus într-o cas  pân  
dup  asfin itul soarelui.  
5. i apoi, întorcându-m , m-am sp lat i 
mi-am mâncat pâinea cu întristare.  
6. Atunci mi-am adus aminte de 
proorocia  lui  Amos,  care  zice  :  
«Pr znuirile voastre se vor preface în jale 
i toate cânt rile voastre în tânguire». i 

am plâns.  
Am. 8, 10. 1 Mac. 1, 41.  

7. Iar dac  a asfin it soarele, m-am dus i, 
pând o groap , l-am îngropat.  

Tob. 12, 12.  
8. Vecinii îns  râdeau de mine i ziceau : 
«Tot nu se teme c  va fi ucis pentru fapta 
asta ; a mai fost fugar i iat  iar se apuc  
de îngropat mor ii».  

Tob. 1, 18.  
9. i chiar în noaptea aceea, dup  ce m-
am întors de la înmormântare, fiind 
necurat, m-am culcat s  dorm afar  lâng  
zidul cur ii, cu fa a descoperit .  

Num. 19, 16.  
10. i n-am b gat de seam  c  pe zid erau 
vr bii. i pe când stam cu ochii deschi i, 
vr biile au l sat de sus necur ie în ochii 
mei  i  am f cut  albea .  i  m-am dus  eu  
la doctori, pentru îngrijire. Ei mi-au uns 
ochii cu o alifie, dar am r mas orb. Fra ii 
au r mas adânc întrista i de aceasta. 
Ahiacar a purtat grij  de între inerea mea 
timp de doi ani, înainte de a pleca la 
Elimaida.  
11. i atunci Ana, femeia mea, a luat de 
lucru ca muncitoare, s  toarc  lân i s  
eas  pânz .  
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12. Ea aducea lucrul f cut i i se pl tea ; 
i o dat , peste plat , a primit ca dar un 

ied pentru mâncare.  
13. i venind acas , iedul a început s  
zbiere ; i eu am întrebat pe femeie : «De 
unde este iedul acesta ? Nu cumva este de 
furat  ?  D -l  st pânului  lui,  c ci  nu  se  
cuvine s  mânc m de furat».  

Deut. 22, 1.  
14. Atunci ea mi-a r spuns : «Mi-a fost 

ruit peste plat ». i eu n-am crezut-o i 
i-am zis s -l dea st pânului i m-am 
înro it înaintea ei. Ea îns  mi-a r spuns : 
«Unde- i sunt milosteniile i faptele tale 
cele bune ? Toat  lumea tie ce i-au 
adus».  

Iov 2, 9.  
CAP. 3 
Rug ciunea b trânului Tobit i a 
Sarei. 
1.  i  cu  sufletul  adânc  întristat,  am  
suspinat,  am  plâns  i  m-am  rugat  cu  
durere, zicând :  
2. «Drept e ti Tu, Doamne, i toate 
lucrurile Tale sunt drepte i c ile Tale 
sunt mil i adev r, i Tu e ti judec torul 
lumii !  
3. Adu- i aminte de mine i caut  spre 
mine i nu m  pedepsi pentru p catele 
mele i pentru gre elile mele i ale 

rin ilor mei. C ci noi am p tuit 
înaintea Ta !  
4. i am c lcat poruncile Tale, i Tu ne-ai 
dat spre jaf la robie i la moarte, ca s  fim 
pild  de batjocur i de ocar  la toate 
popoarele printre care Tu ne-ai risipit !  

Deut. 28, 15.  
5. i acum toate hot rârile Tale sunt 
drepte, când Tu faci cu mine dup  

catele mele i dup  p catele p rin ilor 
mei, pentru c  n-am împlinit poruncile 
Tale i n-am umblat întru adev r înaintea 
Ta.  
6. F  deci cu mine ceea ce binevoie ti ! 
Porunce te s  mi se ia duhul, ca s  m  

desfac i s  m  întorc în p mânt, fiindc  
mi-e mai bine s  mor decât s  tr iesc, 

ci mi s-au f cut învinuiri nedrepte i 
sunt cumplit de am rât ! Porunce te s  
fiu sc pat de aceast  povar  în loca ul de 
veci,  i  nu- i  întoarce  fa a  Ta de  la  mine 
!»  
7. Tot în ziua aceea s-a întâmplat ca i 
Sara, fiica lui Raguel din Ecbatana 
Mediei, s  sufere oc ri de la una din 
slujnicele tat lui s u,  
8. Pentru c  ea fusese m ritat  dup apte 

rba i. i Asmodeu, duhul cel r u, îi 
ucisese înainte de a tr i ea cu ei ! i-i 
zicea slujnica : «Da, tu e ti cea care i-ai 
ucis b rba ii ? C ci, iat , ai fost dat  în 

torie la apte, i n-ai avut noroc de 
nici unul !  
9. Dac  b rba ii t i au murit, nu trebuie 

 ne pedepsi i pe noi. Du-te i tu dup  ei, 
ca  s  nu  vedem  de  la  tine  fiu  sau  fiic  
niciodat  !»  
10. Auzind acestea, în acea zi ea s-a 
întristat foarte tare, plângea cu hohote i 
s-a suit în camera tat lui s u cu gândul s  
se spânzure, dar chibzuind ea, gândi : 
«Sunt singur  la tat l meu. De voi face 
aceasta, va fi necinstire pentru el i voi 
coborî b trâne ea lui cu am ciune în 
loca ul mor ilor. A  face mai bine s  nu 

 spânzur, ci s  rog pe Domnul s -mi 
dea moarte, ca s  nu mai aud oc ri în 
via a mea !»  
11. i în clipa aceea, întinzând bra ele 
spre fereastr  se ruga astfel : 
«Binecuvântat e ti Tu, Doamne 
Dumnezeul meu i binecuvântat s  fie 
numele T u cel sfânt i sl vit în veci ! S  
Te binecuvânteze pe Tine toate f pturile 
Tale în veci !  

3 Reg. 8, 44. Dan. 6, 10.  
12. i acum c tre Tine, Doamne, îmi 
întorc ochii i fa a mea i m  rog.  
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13. Ia-m  de pe p mântul acesta i nu-mi 
da s  mai aud oc ri !  
14. Tu tii, Doamne, c  sunt curat , c  
nici un b rbat nu s-a atins de mine.  
15. i nu mi-am necinstit numele, nici 
numele tat lui meu în p mântul robiei 
mele. Sunt singur  la tat l meu, el n-are 
alt copil ca s -l mo teneasc , nici frate pe 
lâng  el, nici rud , pentru care s  fiu 

strat  spre a-i fi so ie. Pân  acum am 
pierdut apte b rba i. De ce a  mai tr i ? 
Iar dac  Tu nu binevoie ti s  faci s  mor, 
atunci binevoie te a c uta spre mine i a 

 milui, ca s  nu mai aud oc ri !»  
16. i a fost auzit  rug ciunea 
amândurora înaintea slavei marelui 
Dumnezeu.  

Mat. 18, 10. Evr. 1, 4.  
17. i Rafael a fost trimis s -i vindece pe 
amândoi : s  ridice albea a lui Tobit, ca 

 vad  cu ochii s i lumina lui Dumnezeu 
i s  dea pe Sara, fiica lui Raguel, de 

so ie lui Tobie, fiul lui Tobit, legând pe 
Asmodeu, duhul cel r u ; c ci Tobie era 
menit s-o mo teneasc . i în acela i timp 
Tobit, dup  întoarcere, a intrat în casa sa, 
iar Sara, fiica lui Raguel, s-a coborât din 
foi orul s u.  
CAP. 4 
Tobit pov uie te pe fiul s u a p zi 
poruncile lui Dumnezeu i-i 
dest inuie te cei zece talan i da i lui 
Gabael. 
1. În ziua aceea i-a adus aminte Tobit de 
argintul pe care-l încredin ase spre 

strare lui Gabael în Raghe ul Mediei.  
Tob. 1, 14.  

2. i el i-a zis în sine : «Eu mi-am cerut 
moarte. A  face bine s  chem pe fiul meu 
Tobie, ca s -i spun de ace ti talan i pân  
nu mor !»  
3. i chemându-l, i-a zis : «Fiule, când 
voi muri, s  m  îngropi i s  nu p se ti 
pe mama ta ; cinste te-o în toate zilele 

vie ii  tale,  f  ce-i  place  ei  i  s  nu-i  
pricinuie ti am ciuni !  

Ie . 20, 12. Sir. 7, 27-28.  
4. Adu- i aminte, fiule, c  ea a înfruntat 
multe primejdii pentru tine, când te-a 
purtat în pântece. i când ea va muri, s-o 
îngropi lâng  mine în acela i mormânt.  
5. Adu- i aminte în toate zilele, fiule, de 
Domnul Dumnezeul nostru i s  nu 
dore ti a gre i i a c lca poruncile Lui. S  
faci fapte bune, în toate zilele vie ii tale, 
i s  nu umbli pe c ile nedrept ii.  

Ps. 53, 3. Eccl. 12, 1.  
6. C ci dac  tu lucrezi întru adev r, vei 
izbuti în toate lucr rile tale, ca to i cei ce 
umbl  dup  adev r !  
7.  D  milostenie  din  averea  ta  i  s  nu  
aib  ochiul t u p rere de r u când vei 
face milostenie. De la nici un s rac s  nu-
i întorci fa a ta, i atunci nici de la tine 

nu se va întoarce fa a lui Dumnezeu.  
Pild. 3, 9. Sir. 4, 1, 8-10; 14, 13. Luc. 14, 12.  

8. Când ai mult, d  mai mult ; dac  ai 
pu in d  mai pu in, dar nu pregeta s  faci 
milostenie.  

Sir. 35, 10.  
9. i- i vei aduna prin aceasta vistierie 
bogat  pentru zile grele,  
10. C  milostenia izb ve te de la moarte 
i nu te las  s  te cobori în întuneric.  

Sir. 29, 15.  
11. În fa a Celui Preaînalt, milostenia este 
dar bogat pentru to i cei ce o fac.  
12. P ze te-te, fiule, de orice desfrânare ! 

i iei femeie din semin ia tat lui t u, i 
 nu- i iei femeie str in , c ci noi 

suntem fii de prooroci. P rin ii no tri din 
vechime sunt Noe, Avraam, Isaac i 
Iacov. Adu- i aminte, fiule, c  ei cu to ii 
i-au luat femei din mijlocul fra ilor lor i 

au fost binecuvânta i în fiii lor, i urma ii 
lor vor mo teni p mântul.  
13. A adar, fiule, s  iube ti pe fra ii t i, i 

 nu  te  mândre ti  în  inima  ta  fa  de  
fra ii t i i fa  de fiii i fiicele poporului 
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u, încât s  nu- i iei femeie de la ei, 
pentru c  din mândrie izvor te pieire i 
mare neorânduire, iar din lene, s cie i 
lips  mare, c ci lenea este mama foamei.  

1 Tes. 4, 3.  
14. Plata celor care lucreaz  pentru tine 
nu o amâna pe mâine, ci d -le-o îndat , 

ci i ie i se va r spl ti, de vei sluji lui 
Dumnezeu. Ia seama, fiul meu, în toate 
lucr rile tale i fii bine crescut în toat  
purtarea ta !  

Lev 19, 13. Deut. 24, 14. Iac. 5, 4.  
15. Ceea ce ur ti tu însu i, aceea 
nim nui s  nu faci. Vin pân  la îmb tare 

 nu bei i be ia s  nu c toreasc  cu 
tine pe cale !  

Mat. 7, 12. Luc. 6, 31.  
16.  D  celui  fl mând  din  pâinea  ta  i  
celui gol din hainele tale. Din toate câte 
ai  din  bel ug,  f  milostenie,  i  s  nu-i  
par  r u ochiului t u când vei face 
milostenie !  

Lev 19, 13. Luc. 14, 13.  
17. Fii darnic cu pâinea i cu vinul t u la 
mormântul celor drep i, dar p to ilor s  
nu dai !  
18. De la tot în eleptul s  ceri sfat i 
sfatul folositor s  nu-l dispre uie ti.  
19. Binecuvinteaz  pe Domnul 
Dumnezeu în tot timpul i cere de la El s  

uzeasc  c ile tale i ca toate 
gândurile tale s  izbândeasc , c ci 
în elepciunea nu este dat  la tot neamul, 
i Domnul d  tot binele i, pe cine 

voie te, îl ridic  sau îl coboar  pân  în 
adâncul loca ului mor ilor. ine minte 
deci, fiule, poruncile mele i s  nu se 
tearg  ele din inima ta.  

Deut. 24, 14.  
20. i acum î i descop r c  am dat zece 
talan i de argint în p strarea lui Gabael, 
fiul lui Gabri, din Raghe ul Mediei. Nu te 
teme, fiule, c  am s cit ! Tu ai o mare 
bog ie, dac  te vei teme de Domnul i, 

îndep rtându-te de orice p cat, vei face 
cele pl cute înaintea Lui».  

Tob. 1, 14. Sir. 40, 29.  
CAP. 5 
Trimiterea lui Tobie i înso irea lui de 

tre înger în Raghe ul Mediei. 
1. i r spunzând, Tobie a zis : «Tat , voi 
face tot ce mi-ai poruncit !  
2. Dar cum voi putea s  primesc argintul 
? El nu m  cunoa te pe mine, i nici eu 
nu-l cunosc pe el. Ce semn de 
recunoa tere îi voi da, ca s  m  cread i 

-mi dea argintul ? i nu cunosc nici 
drumurile pentru aceast  c torie în 
Media».  
3. Atunci tat l i-a dat înscrisul i i-a zis : 
«G se te- i un om care s  te 
întov easc i îi voi pl ti eu i du-te 
dup  argint pân  sunt înc  în via  !»  
4. i s-a dus Tobie s  caute omul i s-a 
întâlnit cu Rafael. Acesta era înger, dar el 
nu tia.  

Sir. 7, 10.  
5. i i-a zis : «Po i s  mergi cu mine la 
Raghe ul Mediei ? Cuno ti tu locurile 
acelea ?»  
6. i îngerul i-a r spuns : «Pot s  merg cu 
tine  i  tiu  drumul  ;  ba  chiar  am g zduit  
la Gabael, fratele nostru !»  
7. Atunci Tobie i-a zis : «A teapt -m , 
am s  spun tat lui meu».  
8.  i  acela  a  zis  :  «Du-te,  numai  nu  

bovi !»  
9. i a venit el i a zis c tre tat l s u : 
«Iat , mi-am g sit tovar  !» Iar tat l a 
zis : «Cheam -l la mine, ca s  aflu din ce 
semin ie este el i dac  este om de 
încredere ca s  mearg  cu tine».  
10. i l-a chemat, i a venit acela i s-au 
îmbr at.  
11. A întrebat Tobit : «Spune-mi, frate, 
din ce semin ie i din ce neam e ti ?»  
12. i îngerul a r spuns : «Semin ie i 
neam cau i tu sau simbria , care s  
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întov easc  pe fiul t u ?» Iar Tobit a 
zis c tre el : «Frate, vreau s i tiu 
neamul i numele t u !»  
13. Zis-a acela : «Eu sunt Azaria al lui 
Anania cel mare, din neamul fra ilor t i».  
14. Atunci Tobit i-a zis : «Frate, du-te cu 
bine  i  nu  te  sup ra  pe  mine  c  te-am  
întrebat de semin ia i neamul t u ! Tu-
mi e ti frate dintr-un neam bun i cinstit. 
Eu am cunoscut pe Anania i pe Ionatan, 
feciorii  lui  imei  cel  Mare  ;  am  fost  
împreun  la Ierusalim, ca s  ne închin m, 
cu pârg i cu zeciuieli din roade, c ci 
noi nu ne-am l sat ademeni i de r cirea 
fra ilor no tri. Tu, frate, e ti de neam bun 
i cinstit.  

15. Dar spune-mi : Ce plat  trebuie s i 
dau eu ? Î i dau o drahm  pe zi i toate 
cele de trebuin  pentru tine ca i pentru 
fiul meu,  
16. i- i voi mai ad uga înc  la plat , 
dac  v  ve i întoarce cu bine».  
17.  i  a a  s-au  în eles.  Atunci  tat l  a  zis  

tre Tobie : «Fii gata de drum i pleca i 
cu bine». i fiul s u a preg tit cele pentru 
drum, iar tat l i-a mai zis : «Du-te cu 
omul acesta i Dumnezeu, Cel care 
locuie te în ceruri, va îndrepta calea 
voastr i îngerul Lui va merge împreun  
cu voi !» i amândoi au ie it s  plece i s-
a dus cu ei i câinele tân rului.  
18. Iar Ana, mama lui, a plâns i a zis 

tre Tobit : «De ce ai trimis tu pe fiul 
nostru ? Nu era el, oare, toiagul 

trâne ilor noastre, când intra i ie ea 
înaintea noastr  ?  
19. Nu da întâietate argintului. S  fie 
acesta ca gunoiul înaintea fiului nostru.  
20. C ci cât ne e rânduit de la Domnul s  
tr im avem destul pentru aceasta».  
21.  Iar  Tobit  a  zis  c tre  ea  :  «Nu  te  
întrista, sor  ! C ci el se va întoarce 

tos i-l vor vedea ochii t i,  

22. C ci un înger bun va merge împreun  
cu el, i va avea izbând  la drum i se va 
întoarce s tos !»  
23. i a încetat ea de a mai plânge.  
CAP. 6 

toria lui Tobie ; prinderea 
pe telui, luarea m runtaielor lui 
pentru vindec ri i sfatul îngerului 
pentru c torie. 
1. Iar c torii au ajuns seara la fluviul 
Tigru i s-au oprit peste noapte acolo.  
2. i tân rul s-a dus s  se spele, dar din 
fluviu a s rit un pe te i a vrut s  înghit  
pe tân r.  
3. Atunci îngerul a zis c tre el : :Prinde 
acest pe te !» i tân rul a apucat pe tele 
i l-a târât pe uscat.  

4. i i-a zis îngerul : «Spintec  pe tele i 
i-ai inima, ficatul i fierea, i p streaz -le 
!»  
5. i a f cut tân rul cum i-a zis îngerul, 
iar pe tele l-au fript i l-au mâncat.  
6. i au plecat amândoi mai departe i au 
ajuns la Ecbatana.  
7. i a zis tân rul c tre înger : «Frate 
Azaria, pentru ce sunt bune ficatul, inima 
i fierea acestui pe te ?»  

8. i acela i-a r spuns : «De-l chinuie pe 
cineva un demon sau un duh r u, se 
afum  b rbatul sau femeia aceea cu inima 
i ficatul i nu-l va mai munci.  

9. Iar cu fierea se unge la ochi omul care 
are albea , i se vindec ».  
10. Iar dac  s-au apropiat de Ecbatana,  
11. A zis îngerul c tre tân r : «Frate, 
acum avem s  poposim la Raguel, ruda 
ta, care are o fat  cu numele Sara.  

Num. 27, 8; 36, 7.  
12. Am s  vorbesc de ea ca s i-o dea de 
femeie, c ie i-e dat s-o mo tene ti, 
fiindc  e ti din neamul ei, iar fata este 
frumoas i de teapt .  
13. Deci, s  m  ascul i pe mine, c  eu am 

 gr iesc cu tat l ei, i când ne vom 
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întoarce din Raghe  vom face nunta. Eu 
cunosc pe Raguel. El n-are s  vrea s-o 
dea dup  b rbat str in, împotriva legii lui 
Moise,  fiindc  s-ar  face  vinovat  de  
moarte, c ci mo tenirea se cuvine s-o 
prime ti tu, iar nu altul».  
14.  Atunci  tân rul  a  zis  c tre  înger  :  
«Frate Azaria, eu am auzit c  aceast  fat  
a fost m ritat  cu apte b rba i i c  to i 
au pierit în camera de nunt . Eu îns  sunt 
singur  la  tata  i  m  tem  ca  nu  cumva  
intrând la ea s  mor ca i ceilal i. Pe ea o 
iube te un demon care nu face r u 
nim nui, decât numai celor ce se apropie 
de ea.  
15. i de aceea m  tem ca nu cumva s  
mor i s  cobor via a tat lui i a mamei 
mele în mormânt prin întristarea dup  
mine,  c ci  ei  n-au  alt  fiu  care  s -i  
îngroape».  
16.  i  i-a  zis  îngerul  :  «Oare  ai  uitat  
cuvintele pe care i le-a spus tat l t u, ca 

i iei femeie din neamul t u ? Ascult -
 deci  pe  mine,  frate.  Ea trebuie  s  fie  

femeia ta, iar de demon nu te nelini ti ! 
Chiar în noaptea aceasta au s i-o dea de 
femeie.  
17. Deci, când vei intra în camera de 
nunt , s  iei c uia, s  pui în ea inima i 
ficatul pe telui i s  afumi ; i demonul 
va sim i mirosul i  se va dep rta i  nu se 
va mai întoarce niciodat ,  
18. i când va trebui s  te apropii de ea, 
ridica i-v  amândoi i s  striga i c tre 
milostivul Dumnezeu, i El v  va mântui 
i v  va milui. Nu te teme, c ci ea este 

menit  din veac pentru tine i tu o vei 
mântui, i ea va merge cu tine, i tiu c  
vei avea de la ea copii».  
19. i ascultând Tobie acestea, a iubit-o 
i sufletul lui s-a lipit de ea foarte.  

CAP. 7 

Raguel, din îndemnul îngerului, d  pe 
Sara, fata sa, so ie lui Tobie. 
1. i sosind ei la Ecbatana, s-au dus la 
casa lui Raguel, iar Sara i-a întâmpinat i 
i-a  salutat  i  au  salutat-o  i  ei,  i  ea  i-a  
dus în cas .  
2. i a zis Raguel c tre Edna, femeia sa : 
«Cât de bine seam  acest tân r, cu 
Tobit, fratele meu !»  
3.  i  i-a  întrebat  Raguel  :  «De  unde  
sunte i voi, fra ilor ?» Iar ei au r spuns : 
«Noi suntem fiii lui Neftali, care sunt 
robi la Ninive».  
4. i i-a mai întrebat Raguel : 
«Cunoa te i voi pe fratele nostru, Tobit 
?» i ei au r spuns : «Cunoa tem». Apoi 
el i-a întrebat : «E s tos ?»  
5. i ei au r spuns : «Este în via , este 

tos». i Tobie a ad ugat : «El este 
tat l meu».  
6. Atunci Raguel s-a aruncat la gâtul lui 
i l-a s rutat i a plâns.  

7. Apoi a vorbit i a zis : «Binecuvântat 
 fii copilul meu ! Tu e ti fiul unui om 

foarte bun i cinstit». Auzind îns  c  
Tobit a pierdut vederea, s-a întristat i a 
plâns.  
8.  i  a  plâns  i  Edna,  femeia  lui,  i  fata  
lui, Sara.  
9.  i  a a  i-a  primit  foarte  bine,  i  au  
junghiat un berbec i le-au dat mâncare 
din bel ug.  
10. Iar Tobie a zis c tre Rafael : «Frate 
Azaria, gr ie te de cele ce mi-ai spus pe 
cale i s  se tocmeasc i lucrul acesta».  

Tob. 5, 4.  
11. i el a spus vorba aceasta lui Raguel, 
i Raguel a zis c tre Tobie : «M nânc , 

bea i te vesele te, c ie i se cuvine s  
iei  pe  fata  mea  !  Dar  am  s i  spun  
adev rul. Eu am m ritat pe fata mea cu 
apte b rba i i când intrau la ea, mureau 

chiar în noaptea aceea. Dar tu fii vesel 
acum».  i  a  zis  Tobie  :  «Nu  voi  mânca  
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nimic aici, pân  când nu v  tocmi i i nu 
 învoi i  cu  mine  !»  Iar  Raguel  a  zis  :  

«Ia-o chiar acum c ci i se cade. Tu e ti 
fratele  ei  i  ea  este  sora  ta  !  Milostivul  
Dumnezeu s  v  fac  parte de toate cele 
bune !»  

Fac. 38, 11.  
12. i a chemat pe Sara, fiica sa i, luând-
o de mân , a dat-o lui Tobie de femeie i 
a zis :  

Num. 36, 6.  
13. «Iat , dup  legea lui Moise, ia-o i 
du-o la tat l t u !» i i-a binecuvântat.  
14. i chemând pe Edna, femeia sa, i 
luând  o  hârtie,  a  scris  învoiala  i  a  
pecetluit-o ; apoi au început a mânca.  

Num. 36, 6.  
15. i a chemat Raguel pe Edna, femeia 
sa, i a zis : «Preg te te, soro, cealalt  
camer  de culcare i du-o acolo».  
16. i f când cum a zis el, a dus-o acolo, 
i aceasta a plâns, i împ rt ind i ea 

lacrimile fiicei sale, i-a zis :  
17. «Îndr zne te, fiic  ! Domnul cerului 
i al p mântului î i va da bucurie în locul 

întrist rii. Îndr zne te, fiic  !»  
CAP. 8 

toria lui Tobie cu Sara ; 
rug ciunea lor, osp ul nun ii i 
înzestrarea. 
1. i dup  ce au sfâr it cina, au condus pe 
Tobie la Sara, în camer .  
2. Iar acesta, mergând, i-a adus aminte 
de cuvintele lui Rafael i a luat c uia i a 
pus inima i ficatul pe telui i a afumat.  
3. i sim ind demonul mirosul acesta, a 
fugit în p ile de sus ale Egiptului, i 
îngerul l-a legat.  
4. Iar când au r mas numai amândoi în 
camer , Tobie s-a sculat din pat i a zis : 
«Scoal ,  soro,  s  ne  rug m  ca  s  ne  
miluiasc  Domnul !»  
5. i a început Tobie a zice : 
«Binecuvântat e ti Tu, Dumnezeul 

rin ilor no tri, i binecuvântat este 

numele T u cel sfânt i sl vit întru to i 
vecii ! S  Te binecuvânteze pe Tine 
cerurile i toate f pturile Tale !  
6. Tu ai f cut pe Adam i Tu ai f cut pe 
Eva,  femeia  lui,  pentru  a-i  fi  ajutor  i  
sprijin, i din ei s-a n scut neamul 
omenesc. Tu ai zis : «Nu este bine s  fie 
omul  singur  ;  s -i  facem  un  ajutor  
asemenea lui».  

Fac. 22, 7, 21-22; 3, 20.  
7. i acum, Doamne, nu pl cerea o caut, 
luând  pe  sora  mea,  ci  o  fac  cu  inim  
curat . Binevoie te deci a avea mil  de ea 
i de mine i a ne duce împreun  pân  la 

trâne e !»  
8. i a zis i ea cu el : «Amin !»  
9. Apoi au dormit amândoi lini ti i în 
noaptea aceea.  
10. Iar Raguel, sculându-se, s-a dus i a 

pat o groap , zicând : «Nu cumva va 
muri i acesta ?»  
11. i, venind în cas , Raguel a zis c tre 
Edna, femeia sa :  
12. «Trimite pe una din slujnice s  vad  
de este viu ; iar de nu, s -l îngrop m f  

tie nimeni».  
13. i, deschizând slujnica u a, a intrat i 
a v zut c  dorm amândoi.  
14. i ie ind, le-a spus c  este viu.  
15. i a binecuvântat Raguel pe 
Dumnezeu i a zis : «Binecuvântat e ti 
Tu, Dumnezeule, cu tot felul de 
binecuvântare curat i sfânt  ! S  Te 
binecuvânteze pe Tine drep ii T i i toate 

pturile Tale i to i îngerii T i, i to i 
ale ii T i s  Te binecuvânteze în veci !  
16. Binecuvântat e ti Tu c  m-ai bucurat 
i nu mi s-a întâmplat cum socoteam, ci 

ai f cut cu noi dup  mila Ta cea mare !  
17. Binecuvântat e ti Tu, c  ai miluit pe 
doi copii, singuri la p rin ii lor ! 
Miluie te-i pe ei, St pâne, i d -le s i 
termine via a cu s tate, cu veselie i cu 
mil  !»  
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18. Apoi a poruncit robilor s i s  astupe 
groapa.  
19. i le-a f cut osp  de nunt , 
paisprezece zile.  
20. i a zis Raguel c tre el cu jur mânt, 
înainte de a se ispr vi zilele osp ului de 
nunt  : «Nu pleca pân  nu se împlinesc 
aceste paisprezece zile ale nun ii.  
21. i atunci, luând jum tate din avere, 
mergi cu s tate la tat l t u, iar cealalt  
jum tate  o  vei  primi  când voi  muri  eu  i  
femeia mea».  
CAP. 9 
Tobie trimite pe Azaria la Gabael i 
aduce banii i pe Gabael la nunt . 
1. i a chemat Tobie pe Rafael i a zis 

tre el :  
2. «Frate Azaria, ia cu tine un rob i dou  

mile i te coboar  la Gabael în 
Raghe ul Mediei, i adu-mi argintul i 
adu-l i pe el aici la nunt ,  
3. C ci Raguel m-a legat cu jur mânt ca 

 nu plec.  
4. Iar tat l meu num  zilele ; i de voi 
întârzia mult, va fi foarte mâhnit».  
5. i s-a dus Rafael i a fost g zduit la 
Gabael,  i  i-a  dat  înscrisul  ;  el  a  adus  
pungile pecetluite i le-a dat.  
6. i a doua zi, dis-de-diminea , s-au 
sculat i au venit împreun  la nunt . i 
Gabael a binecuvântat pe Tobie i pe 
femeia sa.  
CAP. 10 
Întoarcerea lui Tobie la p rin ii s i, 
care erau îngrijora i, împreun  cu 
Sara, so ia sa, i cu zestrea ei. 
1. Iar Tobit, tat l s u, a num rat fiecare zi 
; i când s-au împlinit zilele socotite 
pentru c torie, i Tobie nu venise,  
2. El a zis : «Nu cumva au fost opri i 
acolo ? Sau poate a murit Gabael i n-are 
cine s  le dea argintul ?»  
3. i s-a întristat foarte tare.  

4. i i-a zis lui femeia : «A pierit fiul 
nostru, de aceea întârzie !» i a început 

-l plâng i a zis :  
5. «Cât de r u îmi pare c  te-am l sat s  
pleci, fiul meu, lumina ochilor mei !»  
6.  Iar  Tobit  i-a  zis  :  «Taci,  nu  te  mai  
tulbura, c ci el este s tos».  

Fac. 37, 35.  
7. Ea îns  i-a r spuns : «Ba taci tu, i nu 

 mai am gi ! Copila ul meu a pierit !» 
i ie ea ea în fiecare zi afar  din cetate pe 

drumul pe care plecase el. Ziua nu mânca 
pâine, i noaptea nu înceta a plânge pe 
fiul s u, Tobie, pân  când s-au împlinit 
cele paisprezece zile ale nun ii, pe care 
Raguel îl jurase s  le petreac  acolo.  
8. Atunci Tobie a zis c tre Raguel : «D -
mi  drumul,  c  tat l  i  mama  mea  nu  

jduiesc s  m  mai vad ».  
9.  Iar  socrul  i-a  zis  :  «R mâi  la  mine,  i  
eu voi trimite la tat l t u i i se va duce 
tirea despre tine».  

10. i Tobie a zis : «Ba nu, las -m  s  m  
duc la tat l meu !»  
11. Atunci s-a sculat Raguel i i-a dat pe 
Sara, femeia lui, i jum tate din avere, 
robi i vite i argint,  
12. i, l sându-i s  plece mul umi i, i-a 
binecuvântat, zicând lui Tobie : «S tate 
bun , copilul meu, i c torie bun  ! 
Domnul cerului s  v  fie în ajutor, ie i 
femeii tale, Sara ! N jduiesc s  v d pe 
copiii vo tri înainte de a muri». Apoi a 
zis c tre Sara, fiica sa : «S  cinste ti pe 
socrul i pe soacra ta ! De acum, ei î i 
sunt p rin i ! Doresc s  aud veste bun  de 
tine !» i a s rutat-o.  
13. i Edna a zis c tre Tobie : «Iubite 
frate, s  te înal e Domnul cerului i s -mi 

ruiasc  s i v d copii de la Sara, fiica 
mea, ca s  m  bucur înaintea Domnului. 
Iat , î i dau pe fiica mea în grij  ; s  n-o 
am ti».  
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14. Dup  aceea Tobie a plecat, 
binecuvântând pe Dumnezeu, pentru c  i-
a îndreptat calea, i a binecuvântat i pe 
Raguel i pe Edna, femeia lui.  
CAP. 11 
Bucuria p rin ilor la sosirea fiului lor 
Tobie. T duirea minunat  a ochilor 

trânului Tobit. 
1. i au mers ei pân  s-au apropiat de 
Caserin în fa a Ninivei.  
2. i a zis Rafael c tre Tobie : «Tu, frate, 
nu tii cum ai l sat pe tat l t u ?  
3. S  mergem acas  înaintea femeii tale i 

 preg tim locuin a.  
4. Ia cu tine fierea pe telui». i au mers 
ei i dup  ei venea câinele.  
5. În vremea aceea Ana edea i se uita 
pe drum ca s  vad  pe fiul s u.  
6. i z rindu-l c  vine, a zis c tre tat l lui 
: «Iat , vine fiul t u cu tovar ul s u de 
drum».  
7. i Rafael a zis : «Tobie, tiu c  se vor 
deschide ochii tat lui t u, ca s  vad .  
8. S  ungi ochii lui cu fiere i el va sim i 
usturime, îi va freca i va c dea albea a i 
te va vedea».  
9. i, alergând, Ana s-a aruncat de gâtul 
fiului  s u  i  i-a  zis  :  «Bine  c  te-am  

zut, copilul meu ! De acum pot s  mor 
!» i au plâns amândoi.  
10.  Atunci  Tobit  a  ie it  în  u i  s-a  
împiedicat. Fiul s u a alergat înaintea lui,  
11. A sprijinit pe tat l s u i i-a uns ochii 
cu fiere, zicând : «Ai încredere, tat  !» i 
l-a l sat câtva timp.  
12. i au început s -l usture ochii i el i-a 
ters i s-a desprins albea a de pe 

marginea ochilor lui.  
13. i v zând pe fiul s u a c zut pe 
grumazul lui  
14. i a plâns i a strigat : «Te v d fiul 
meu,  lumina  ochilor  mei  !»  i  a  zis  :  
Binecuvântat e ti Tu, Dumnezeule, i 

binecuvântat este numele T u în veci, i 
binecuvânta i sunt to i sfin ii T i îngeri,  
15. Pentru c  m-ai pedepsit i m-ai 
miluit. Iat , acum eu v d pe Tobie, fiul 
meu !» i a intrat fiul s u cu bucurie i a 
povestit tat lui s u despre lucrurile 
minunate ce s-au petrecut cu el în Media.  
16. i a ie it Tobit întru întâmpinarea 
nurorii sale, c tre poarta Ninivei, 
bucurându-se i binecuvântând pe 
Dumnezeu. Iar cei ce-l vedeau umblând 
se mirau cum de vede. i Tobit 

rturisea înaintea lor c  Dumnezeu l-a 
miluit.  
17. i dac  s-a apropiat Tobit de Sara, 
nora sa, a binecuvântat-o i a zis : «Bine 
ai venit, fiic  ! Binecuvântat este 
Dumnezeu, Cel care te-a adus la noi ! 
Binecuvânta i s  fie tat l t u i mama ta ! 
Binecuvântat s  fie fiul meu Tobie i 
binecuvântat  s  fii tu, fiica mea ! 
Binevenit  s  fii în casa ta, în bucurie i 
binecuvântare ! Intr , fiica mea !»  
18. i s-au bucurat în ziua aceea to i fra ii 
lui din Ninive.  
19. i a venit Ahiacar i Nadab, rudele 
lui, i au pr znuit cu veselie nunta lui 
Tobie apte zile.  
CAP. 12 
Îngerul Rafael nu vrea s  primeasc  

splat i, pov uindu-i spre bine, se 
face nev zut. 
1. i chemând Tobit pe fiul s u, Tobie, i-
a zis : «Fiule, preg te te plata omului 
care a fost cu tine ! Trebuie s -i mai 
ad ug m ceva».  
2. i el a r spuns : «Tat , socot c  n-am 

 fiu în pagub  de îi voi da jum tate din 
cele ce am adus ;  
3. Pentru c  el m-a adus la tine s tos i 
pe femeia mea a lecuit-o ; mi-a adus 
argintul i te-a vindecat i pe tine !»  
4. i a zis b trânul : «I se cuvine !»  
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5.  i  a  chemat  pe  înger  i  i-a  zis  :  «Ia  
jum tate din toate cele ce a i adus, i 
mergi în pace !»  
6. Atunci îngerul i-a chemat pe amândoi 
deoparte i le-a zis : «Binecuvânta i pe 
Dumnezeu, sl vi i-L i cunoa te i slava 
Lui i m rturisi i înaintea tuturor celor vii 
ce a f cut El pentru voi ! Bun lucru este a 
binecuvânta pe Dumnezeu, a preaîn a 
numele Lui i a vesti, sl vind faptele lui 
Dumnezeu ! i voi s  nu v  lenevi i a-L 
preasl vi.  
7. Taina regelui se cuvine s-o p strezi, iar 
lucrurile lui Dumnezeu este de laud  s  le 
veste ti. Face i bine i r ul nu v  va 
ajunge !  
8. Mai mult pre uie te rug ciunea cu post 
i cu milostenie i cu dreptate, decât 

bog ie cu nedreptate ; mai bine s  faci 
milostenie, decât s  aduni aur,  
9. C ci milostenia izb ve te de la moarte 
i cur  orice p cat. Cei ce fac 

milostenie i dreptate vor tr i mult.  
10. Iar p to ii sunt du manii vie ii lor.  
11. Nimic n-am s  ascund de voi i v-am 
i spus : «Taina regelui se cuvine s-o 

strezi, iar lucrurile lui Dumnezeu este 
de laud  s  le veste ti».  
12. Când te rugai tu i nora ta Sara, eu 
duceam pomenirea rug ciunii voastre 
înaintea Celui Sfânt i când îngropai tu 
pe cei mor i, înc  eram cu tine.  

Tob. 2, 7.  
13. i când tu nu te-ai lenevit s  te scoli 
i  s i  la i  prânzul  t u  ca  s  te  duci  s  

ridici pe cel mort, binefacerea ta nu s-a 
ascuns de mine, ci eu eram cu tine.  
14.  i  acum Dumnezeu  m-a  trimis,  s  te  
vindec pe tine i pe nora ta, Sara.  
15. Eu sunt Rafael, unul din cei apte 
sfin i îngeri, care ridic  rug ciunile 
sfin ilor i le înal  înaintea slavei Celui 
Sfânt».  

Apoc. 8, 2.  

16. Atunci s-au însp imântat amândoi i 
au c zut cu fa a la p mânt, c ci erau 
cuprin i de fric .  
17. Dar el le-a zis : «Nu v  teme i ! Pace 
ve i avea ! Binecuvânta i pe Dumnezeu în 
veac !  
18.  C ci  eu  n-am  venit  de  voia  mea,  ci  
dup  voia Dumnezeului nostru, de aceea 

-L i binecuvânta i în veac.  
19. În toate zilele am fost v zut de voi, 
dar eu n-am mâncat nici n-am b ut, ci 
numai ochilor vo tri s-a p rut aceasta.  

Fac. 18, 8. Jud. 13, 16.  
20. A adar, preasl vi i acum pe 
Dumnezeu, c ci eu m  înal  la Cel Care 
m-a trimis, i scrie i într-o carte toate cele 
ce s-au s vâr it».  
21. i sculându-se ei nu l-au mai v zut.  
22. i au început s  istoriseasc  lucrurile 
cele mari i minunate ale lui Dumnezeu 
i cum li s-a ar tat îngerul Domnului.  

CAP. 13 
Cântarea de laud  a b trânului Tobit 
i prevestirea fericirii Ierusalimului. 

1. Atunci Tobit a scris cu bucurie 
rug ciunea aceasta i a zis : 
«Binecuvântat este Dumnezeu cel ve nic 
viu i binecuvântat  este Împ ia Lui.  
2. C ci El pedepse te i miluie te, 
coboar  pân  la locuin a mor ilor i iar i 
înal , i nu este nimeni care ar sc pa din 
mâna Lui !  

Deut. 32, 39. 1 Reg. 2, 6. Iov 10, 7. În el. 16, 13.  
3. Fiii lui Israel, preasl vi i-L în fa a 
neamurilor c ci El ne-a risipit printre ele.  
4. Vesti i acolo slava Lui, preaîn i-L 
înaintea  tuturor  celor  vii,  c ci  El  este  
Domnul i Dumnezeul i Tat l nostru în 
to i vecii.  
5. El v  va pedepsi pentru nedrept ile 
voastre i v  va milui i v  va aduna din 
toate neamurile, printre care a i fost 
risipi i.  
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6. De v  ve i întoarce la El cu toat  inima 
voastr i  cu  tot  sufletul  vostru,  ca  s  
umbla i înaintea Lui cu dreptate, atunci i 
El  se  va  întoarce  spre  voi  i  nu- i  va  
ascunde fa a Sa de la voi. Ve i vedea ce 
va face El cu voi. Preasl vi i-L cu glas 
înalt i binecuvânta i pe Domnul drept ii 
i preaîn i pe Împ ratul veacurilor. Îl 

voi preasl vi în ara robiei i voi vesti 
puterea i slava Lui poporului p to ilor 
! Întoarce i-v  p to i, i face i dreptate 
înaintea Lui ! Poate v  va fi binevoitor i 

 va ar ta mil .  
7. Voi în a pe Dumnezeul meu, i 
sufletul meu va în a pe Împ ratul 
cerului i se va bucura de slava Lui.  
8.  S  Îl  vesteasc  to i  i  s -L  
preasl veasc  în Ierusalim !  
9. Ierusalime, cetate sfânt , El te va 
pedepsi pentru p catele fiilor t i i iar i 
va milui pe fiii celor drep i.  
10. Sl ve te pe Domnul cu sârguin i 
binecuvinteaz  pe Împ ratul veacurilor, 
ca s  se zideasc  iar i loca ul Lui cu 
bucurie  în  mijlocul  t u,  i  ca  El  s  
veseleasc  în mijlocul t u pe cei du i în 
robie i s -i iubeasc  pe cei nenoroci i ai 

i în toate neamurile veacului.  
11. Popoare multe vor veni de departe în 
numele Domnului Dumnezeu cu daruri în 
mâini, cu daruri ce aduc Împ ratului 
cerului.  

Is. 51, 11; 60, 4-5. Fapt. 2, 47. Apoc. 21, 24.  
12. Neamurile neamurilor Te vor l uda în 
strig te de bucurie. Blestema i fie to i cei 
ce Te ur sc pe Tine, iar cei ce Te iubesc 

 fie binecuvânta i în veac !  
13. Bucur -Te i Te vesele te de fiii 
drep ilor, c ci aceia se vor aduna i vor 
binecuvânta pe Domnul drep ilor.  
14. O, ferici i cei ce Te iubesc pe Tine, c  
aceia se vor bucura de pacea Ta ! Ferici i 
cei ce s-au întristat de toate pedepsele 
Tale, c  aceia se vor bucura de Tine, când 

vor vedea toat  slava Ta, i ve nic se vor 
veseli.  
15. S  binecuvânteze sufletul meu pe 
Dumnezeu, Împ ratul cel mare, c ci 
Ierusalimul se va zidi din nou, cu safir, cu 
smarald i cu pietre scumpe !  

Apoc. 21, 19.  
16.  Iar  zidurile  tale,  turnurile  i  
înt riturile se vor face de aur curat !  

Apoc. 21, 18-19.  
17. Pie ele Ierusalimului vor fi pardosite 
cu beril, rubin i piatr  de Ofir.  

Is. 54, 11. Apoc. 21, 11, 18.  
18. Pe toate uli ele lui va r suna 
«Aliluia», i se va cânta : Bine este 
cuvântat Dumnezeul lui Israel ! Întru 
Tine se va binecuvânta numele T u cel 
sfânt în vecii vecilor !»  
CAP. 14 
Sfâr itul vie ii lui Tobit i a fiului s u. 
1. i a sfâr it Tobit cântarea lui de laud .  
2. Când i-a pierdut el vederea era de 
cincizeci i opt de ani, i a v zut dup  opt 
ani. i a f cut milostenii, i binecuvânta 
totdeauna pe Dumnezeu i l uda slava 
Lui.  
3. Când era aproape s  moar  el a chemat 
pe fiul s u Tobie, i pe cei apte fii ai lui 
i i-a zis : «Fiule, ia pe fiii t i ; iat , eu 

am îmb trânit i sunt la cap tul vie ii 
mele.  
4. Du-te în Media, fiule, c ci sunt 
încredin at c  Ninive va fi d râmat , 
dup  cum a spus proorocul Iona, iar în 
Media va fi mai lini te o vreme. Fra ii 
no tri, care se afl  în ar , vor fi 
împr tia i din acel scump p mânt, 
Ierusalimul va fi pustiit, i templul lui 
Dumnezeu din el va fi ars i va r mâne o 
vreme pustiu.  

Is. 3, 8. Naum 3, 7. Sof. 2, 15.  
5. Dar Dumnezeu iar i îi va milui i-i va 
întoarce în rar  ; i templul lui Dumnezeu 
se va ridica, dar nu a a ca acel de mai 
înainte, pân  nu se vor împlini timpurile 
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veacului. i dup  aceea se vor întoarce 
din robie i vor zidi minunat Ierusalimul, 
i templul lui Dumnezeu se va face din 

nou în el pentru toate neamurile veacului 
- zidire m rea , cum au gr it despre el 
proorocii.  

1 Ezd. 3, 8; 6, 15. Is. 2, 2. Sof. 2, 11. Zah. 8, 8.  
6. i se vor întoarce toate popoarele i se 
vor închina cu adev rat înaintea 
Domnului Dumnezeu i vor sf râma 
idolii lor.  

Sof. 2, 11. Zah. 13, 2.  
7. i toate popoarele vor binecuvânta pe 
Domnul, i va binecuvânta i poporul Lui 
pe Dumnezeu i Domnul va în a pe 
poporul S u. i to i cei ce iubesc adev rat 
i  drept  pe  Domnul  Dumnezeu  se  vor  

bucura i vor face mil  cu fra ii no tri.  
8. Deci, fiule, pleac  din Ninive, c  
negre it se va împlini ceea ce a zis Iona.  
9. S  p ze ti legea i poruncile ; s  fii 
blând, milostiv i drept, ca s i fie bine.  

Deut. 6, 13. Iosua 24, 14. 1 Reg. 7, 3.  
10. Pe mine s  m  îngropi dup  cuviin , 
i pe mama ta al turi de mine, i dup  

aceea s  nu mai r mâne i în Ninive.  
11. Fiule, vezi ce-a f cut Nadab cu 
Ahiacar, care l-a crescut. Cum l-a dus el 

din lumin  la întuneric, i cum i s-a 
spl tit. Dar Dumnezeu a mântuit pe 

Ahiacar, iar acela a primit vrednic  
splat , coborându-se în întuneric. 

Ahiacar a f cut milostenie i s-a mântuit 
din cursa mor ii, care i se întinsese, iar 
Nadab a c zut în la uri i a pierit.  
12. Deci, copiilor, iat  ce face milostenia 
i cum izb ve te dreptatea».  

13. i dup  ce a spus el acestea, i-a ie it 
sufletul.  i  era  el  atunci  de  o  sut  
cincizeci i opt de ani i fiul s u l-a 
îngropat cu cinste.  
14. i dup  ce a murit i Ana, a îngropat-
o i pe ea cu tat l s u. Iar dup  aceea 
Tobie cu femeia i copiii s i a plecat la 
Ecbatana, la sacrul s u Raguel, i a ajuns 
la b trâne e cinstit i a îngropat cu cinste 
pe socrul i pe soacra sa i a c tat 
mo tenire averea lor i a lui Tobit, tat l 

u, i a murit de o sut  dou zeci i apte 
de ani, în Ecbatana Mediei.  
15. Dar înainte de a muri a auzit el de 
pieirea Ninivei, pe care a cucerit-o 
Nabucodonosor i Aha vero , i s-a 
bucurat înainte de moartea sa pentru 
Ninive.  

 



pag. 1562/1780 

CARTEA IUDITEI 
 

CAP. 1 
Înt rirea cet ii Ecbatana i biruin a 
lui Nabucodonosor asupra lui 
Arpaxad. 
1.  Era  în  anul  al  doisprezecelea  al  lui  
Nabucodonosor, care domnea peste 
Asirieni, la Ninive, cetatea cea mare. 
Arpaxad domnea atunci peste Mezi la 
Ecbatana.  

Iudit. 1, 12.  
2. El a înconjurat aceast  cetate cu un zid 
de pietre, t iate în patru col uri, lungi de 
ase coli i late de trei co i, i i-a f cut 

ziduri înalte de aptezeci de co i i groase 
de cincizeci de co i.  
3. La por i a ridicat turnuri de o sut  de 
co i în ime i aizeci de co i la temelie.  
4. i i-a f cut por i înalte de aptezeci de 
co i i late de patruzeci de co i, prin care 

 ias  o tirea i pedestrimea.  
5. În vremea aceea Nabucodonosor, 
regele Asirienilor, a f cut r zboi regelui 
Arpaxad în marea câmpie din inutul 
Ragau.  
6. De partea lui erau al turate toate 
popoarele din mun i, de la Eufrat, Tigru 
i Hidaspe, i din câmpiile supuse lui 

Arioh, regele Elimeilor. i astfel popoare 
multe s-au adunat pentru a lua parte la 

lia fiilor lui Heleud.  
7. Dar Nabucodonosor, regele 
Asirienilor, a trimis tire la to i locuitorii 
Persiei i la to i locuitorii dinspre apus, la 
locuitorii Ciliciei i Damascului, ai 
Libanului i Antilibanului, precum i la 
cei care locuiesc pe rmul m rii,  
8.  i  la  neamurile  s luite  în  Carmel  i  
în, Galaad i în Galileea de sus i în 
marea câmpie a Esdrelonului,  
9. i la to i câ i erau în Samaria, i în 
cet ile ei i la cei de dincolo de Iordan, 

pân  la Ierusalim, Bataneea, Helous, 
Cade , fluviul Egiptului, Tahpanhes, 
Ramses i inutul Go en,  
10. Pân  dincolo de Tanis i de Memfis, 
i la to i locuitorii Egiptului pân  la 

hotarele Etiopiei.  
11. Dar locuitorii acestor inuturi au 
nesocotit cuvântul lui Nabucodonosor, 
regele Asirienilor, i nu s-au unit cu el la 

zboi, fiindc  ei nu se temeau de el, ci-l 
socoteau ca pe un egal. Ei au trimis deci 
pe crainicii lui înapoi cu mâinile goale i 
ru ina i.  
12. Atunci Nabucodonosor s-a mâniat 
foarte împotriva tuturor acestor ri. El s-
a jurat pe tronul s u i pe regatul s u s  
se r zbune i s  pustiiasc  cu sabia 
inuturile Ciliciei, Damascului, Siriei, ca 
i pe cele ale Moabului, ale Amoni ilor, 

Iudeii i Egiptului, pân  la hotarele celor 
dou  m ri.  
13. În anul al aptesprezecelea el a pornit 

zboi împotriva regelui Arpaxad, 
biruindu-l. El a r sturnat toat  armata lui, 

rimea lui, carele lui,  
14. i a supus cet ile lui i a ajuns pân  
la Ecbatana. Acolo el a cuprins turnurile, 
a pustiit pie ele, f când un lucru de ru ine 
din toat  podoaba ei.  
15. Iar pe Arpaxad l-a prins în mun ii 
Ragau, l-a str puns cu suli ele i în ziua 
aceea l-a nimicit cu totul.  
16. i el s-a întors apoi la Ninive cu 

tirea lui i cu o mare mul ime care se 
unise cu ea, o gloat  numeroas  de 
oameni înarma i. i acolo s-au dedat la 
ospe e,  el  i  o tirea  lui,  timp  de  o  sut  
dou zeci de zile.  

Est. 1, 3-4.  
CAP. 2 
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Nabucodonosor trimite pe Olofern s  
jefuiasc  toate popoarele. 
1.  În  anul  al  optsprezecelea,  în  ziua  a  
dou zeci i doua din prima lun , s-a 
zvonit la palat c  Nabucodonosor, regele 
Asirienilor, avea s  se r zbune pe întreg 
inutul acela dup  cum zisese.  

2. Deci a chemat pe to i slujitorii, 
dreg torii, c peteniile i to i r zboinicii 

i i a inut cu ei un sfat tainic.  
3. i ei au hot rât s  nimiceasc  tot trupul 
care n-ar urma porunca lui.  
4. i dup  ce s-a ispr vit sfatul, 
Nabucodonosor, regele Asirienilor, a 
chemat pe Olofern, c petenia o tirii sale, 
care era al doilea în cârmuire dup  el, i 
i-a zis :  
5. «A a porunce te marele rege, st pânul 
lumii  :  Porne te  i  ia  cu  tine  oameni  de  
toat  încrederea  în  puterea  lor,  o  sut  
dou zeci de mii de pedestra i, iar cai i 

re i dou sprezece mii ;  
6. i s  te îndrep i spre întregul inut de la 
soare-apune, fiindc  ei n-au ascultat de 
porunca gurii mele.  
7. i s  le spui s  preg teasc  pentru 
mine p mântul i apa, fiindc  în furia 
mea voi porni împotriva lor i voi acoperi 
toat  întinderea rii cu picioarele 

zboinicilor mei i o voi da spre jaf.  
8. R ni ii lor s  umple v unile stâncilor 
i toate râurile, Eufratul s  fie plin de 

cadavre, când va fi s -l treci,  
9. Iar pe robii lor îi voi târî pân  la 
cap tul p mântului.  
10. Deci porne te i-mi supune întregul 
lor inut. i dac  se vor preda ie, s  mi-i 

strezi pentru ziua pedepsei lor.  
11. Pe cei ce nu vor s  se supun , s  nu-i 
cru e ochiul t u, ci pretutindeni d -i 
mor ii i jafului,  
12.  C ci  pe  via a  i  pe  regatul  meu  am  
jurat i cu mâna mea voi împlini 
jur mântul.  

13. Tu deci nu c lca nici una din 
poruncile st pânului t u, ci împline te-le 
precum i-am poruncit i nu z bovi !  
14. i dup  ce Olofern a ie it de la rege, a 
chemat la sine pe to i conduc torii, pe 

peteniile i pe mai-marii o tirii 
asiriene.  
15. A num rat trupele alese pentru lupt , 
o  sut  dou zeci  de  mii  de  oameni  i  
dou sprezece mii de arca i c ri.  
16. I-a pus în rând, cum se pune o o tire 
gata de r zboi,  
17.  i  a  luat  o  parte  mare  mul ime  de  

mile, de asini i de catâri pentru dus 
poverile lor, iar oi, boi i capre, 
nenum rate, pentru hrana lor,  
18. Precum i bog ie de merinde pentru 
fiecare osta , i aur i argint foarte mult 
din palatul regelui.  
19. i a pornit la drum, el i toat  o tirea 
lui, ca s  o ia înaintea regelui 
Nabucodonosor, încât cu carele i 

re ii i cu pedestrimea cea aleas  s  
acopere toat  fa a p mântului spre apus.  
20. i mul imea care i-a înso it pe ei era 
ca l custele de numeroas i ca nisipul 

mântului ; mul imea lor era 
nenum rat .  
21. i el a ie it din Ninive i s-a îndreptat 
spre esul Bectelet, trei zile de drum. i 
i-a a ezat tab ra de la Bectelet pân  

aproape de muntele care se afl  la 
miaz noapte de Cilicia de sus.  
22. Dup  aceasta a luat întreaga sa o tire, 
pedestra ii, c re ii i carele, i a plecat 
de acolo în munte.  
23.  i  el  a  împr tiat  pe  Put  i  Lud  i  a  
jefuit pe fiii lui Rasis i pe fiii lui Ismael, 
care locuiesc la marginea pustiului, spre 
miaz zi de ara Heteilor.  
24. El a trecut Eufratul i a str tut 
Mesopotamia i a nimicit toate cet ile 
înt rite de pe râul Abrona i a ajuns pân  
la mare.  
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25. El a cuprins inutul Ciliciei i a 
nimicit  tot  ce  îi  ie ea  în  cale  i  a  ajuns  
pân  la hotarele de miaz zi ale lui Iafet, 
în fa a Arabiei,  
26. i a împresurat pe to i fiii lui Madian, 
a ars a ez rile i a jefuit stânile lor.  
27. Apoi a coborât în câmpia 
Damascului, pe vremea seceri ului, i a 
pârjolit toate lanurile i a nimicit toate 
turmele de oi i cirezile de vite, a jefuit 
cet ile lor i a pustiit toate arinile lor, 
iar pe tinerii lor i-a trecut prin sabie.  
28. Atunci i-a cuprins frica i tremurul pe 
to i locuitorii de pe malul m rii, din 
Sidon, din Tir i din Aco, i to i locuitorii 
din Iamnia, din A dod i din Ascalon se 
îngrozeau de el.  
CAP. 3 
Olofern supune toate popoarele. 
1. Atunci au trimis la el soli purt tori de 
ve ti de pace, zicând :  
2. «Iat , noi st m înaintea ta ca robi ai 
regelui Nabucodonosor ; f  cu noi ceea 
ce i se pare bun înaintea fe ei tale.  
3. Iat , locuin ele noastre, toate arinile 
noastre, turmele i cirezile i toate stânile 

ez rilor noastre sunt înaintea ta ca s  
faci cu ele cum î i va pl cea.  
4. Iat , i cet ile noastre i locuitorii din 
ele  sunt  robii  t i  !  Vino  i  f  cu  ei  cum  
crezi c  este bine în ochii t i !»  
5. i solii au venit la Olofern i i-au spus 
lui vestea lor de pace.  
6. El s-a coborât cu oastea pe rmul 

rii, a pus str ji în cet ile înt rite i a 
luat dintre ei pentru o tire oameni ale i.  
7. i locuitorii acestor cet i i ale tuturor 
celor dimprejur l-au primit cu cununi, cu 
dansuri i cu tobe.  
8. Cu toate acestea el a pustiit întregul lor 
inut i dumbr vile lor le-a t iat, având de 

gând s  nimiceasc  to i zeii p mântului, 
ca toate popoarele s  i se închine lui 
Nabucodonosor i toate limbile i 

neamurile s  se roage acestuia ca la un 
dumnezeu.  
9. i a a a ajuns el la Esdrelon, aproape 
de Dotaia, care se afl  în fa a marelui es 
al lui Iuda,  
10. i i-a a ezat o tirea între Ghibeea i 
Schitopolis, unde a z bovit o lun  de zile, 
ca s  î i adune toate poverile o tirii sale.  
CAP. 4 
Israeli ii înfrico i de Olofern ; 
marele preot Ioachim îi încurajeaz i, 
smerindu-se to i, cer ajutorul lui 
Dumnezeu. 
1. Când au auzit fiii lui Israel care 
locuiau în Iudeea, de tot ceea ce Olofern, 

petenia lui Nabucodonosor, regele 
Asirienilor, a f cut popoarelor i cum le-a 
jefuit toate templele lor i le-a nimicit,  
2. S-au însp imântat grozav în fa a lui i 
s-au tulburat pentru Ierusalim i pentru 
templul Domnului Dumnezeului lor,  
3. Fiindc  nu trecuse mult  vreme de 
când se întorseser  ei din robie i abia de 
curând tot poporul Iudeii se strânsese la 
un loc i, dup  pâng rirea care se 
întâmplase, odoarele sfinte, jertfelnicul i 
templul fuseser  iar i sfin ite.  
4. i ei au trimis în inutul Samariei i în 
sate  i  la  Bet-Horon  i  la  Belmain  i  la  
Ierihon i la Hoba i la Ha or i în valea 
Salemului ;  
5. i au ocupat toate vârfurile mun ilor 
celor mai înal i i au înt rit toate satele 
muntelui i au adunat în sate merinde, 
preg tindu-se de r zboi, c ci lanurile lor 
fuseser  secerate de curând.  
6. Ioachim, marele preot din zilele acelea 
în Ierusalim, a scris locuitorilor din 
Betulia i din Betomestaim din preajma 
Esdrelonului, c tre câmpia de lâng  
Dotain,  
7. S  înt reasc  trec torile muntelui, 
fiindc  prin ele drumul r zbea spre 
Iudeea i era u or s  împiedice trecerea, 



pag. 1565/1780 

ci o trec toare era îngust , cât pentru 
doi oameni al turi.  
8. i fiii lui ; Israel au f cut întocmai 
dup  porunca marelui preot Ioachim i a 

trânilor poporului lui Israel, care ineau 
sfat în Ierusalim.  
9. Atunci întreg Israelul a strigat c tre 
Dumnezeu cu mare râvn i s-a smerit cu 
ardoare.  
10. Atât ei cât i femeile i copiii lor, 
vitele i str inii i simbria ii i robii 
cump ra i s-au încins cu sac peste 
coapsele lor.  
11. i tot Israelul, b rba i, femei i copii, 
locuitori ai Ierusalimului, au c zut cu fa a 
la p mânt în templu, i-au pres rat 
cenu  în cap i au întins mâinile înaintea 
Domnului.  
12. De asemenea au îmbr cat i 
jertfelnicul cu sac i au strigat c tre 
Dumnezeul lui Israel într-un cuget i cu 
înfocare, ca s  nu lase prad  pe copiii lor 
uciderii i pe femeile lor r pirii, cet ile 
mo tenirii lor nimicirii, i templul 
pâng ririi i oc rii i batjocurii 
neamurilor.  
13. i Domnul a auzit glasul lor i a v zut 
sup rarea lor, i poporul din toat  Iudeea 
i locuitorii Ierusalimului au postit mai 

multe zile în fa a templului Domnului 
celui Atotputernic.  
14. i marele preot Ioachim, împreun  cu 
to i preo ii st tori i slujitori înaintea 
Domnului, încin i cu sac peste coapse, 
aduceau arderea de tot de fiecare zi i 
juruin ele i darurile de bun  voie ale 
poporului.  
15. i cu cenu  pres rat  pe mitrele lor 
strigau c tre Domnul din toat  puterea 
lor, ca s  caute cu îndurare c tre întregul 
neam al lui Israel.  
CAP. 5 

Olofern afl  de la Ahior care este 
starea trecut i cea de fa  a 
Israeli ilor. 
1. Lui Olofern, c petenia o tirii asiriene, 
i-a sosit vestea c  fiii lui Israel se 
preg tesc de lupt , c  au închis trec torile 
mun ilor i c  au înt rit orice pisc înalt, 
iar în câmpii au a ezat obstacole.  
2. Atunci, tulburat de mânie, a chemat pe 
toate c peteniile Moabului i pe to i 

pitanii Amoni ilor i pe to i satrapii de 
pe rmul m rii,  
3. i le-a gr it : «Spune i-mi fii ai lui 
Canaan, cine este poporul acesta care 
locuie te  în  munte,  ce  fel  de  cet i  sunt  
acestea în care el locuie te, care este 
num rul o tirii lui i pe ce se sprijin  
puterea i dârzenia lui, i cine este rege 
conduc tor al o tirii lui ?  
4. i pentru ce numai el m  dispre uie te 
dintre to i locuitorii din inutul dinspre 
apus i nu iese întru întâmpinarea mea ?»  
5. Atunci Ahior, c petenia fiilor lui 
Amon,  a  luat  cuvântul  i  a  zis  :  «S  
asculte st pânul meu cuvântul din gura 
robului s u, c ci vreau s i spun 
adev rul despre poporul acesta, care 

luie te în munte al turi de tine, i s  
nu ias  minciun  din gura robului t u !  
6. Oamenii ace tia sunt urma ii 
Caldeilor,  
7. i înainte vreme au locuit în 
Mesopotamia. i fiindc  ei nu au voit s  
se închine dumnezeilor p rin ilor lor, care 
locuiau în ara Caldeilor,  

Fac. 11, 31. Iosua 24, 2.  
8. S-au lep dat de legea p rin ilor lor i s-
au închinat Dumnezeului cerului, 
Dumnezeului pe Care L-au cunoscut. i 
din aceast  pricin  p rin ii lor i-au izgonit 
din ara dumnezeilor pe care îi p siser , 
i atunci ei au fugit în Mesopotamia, 

unde au locuit vreme îndelungat .  
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9. Apoi Dumnezeul lor le-a poruncit s  
lase s la urile i s  plece în ara 
Canaanului. i ei s-au a ezat în el i s-au 
îmbog it cu aur, cu argint i cu turme 
nenum rate.  

Fac. 12, 1; 46, 6.  
10. Pe urm  s-au coborât în Egipt, din 
pricin  c  o foamete bântuia în ara 
Canaanului, i s-au s luit acolo, atât 
cât au g sit hran , i au ajuns popor 
numeros ; neamul lor era nenum rat.  
11. Atunci s-a sculat regele Egiptului i 
cu iretenie i-a umilit, i i-a asuprit cu 

cutul de c mid i i-a pus în rândul 
robilor.  
12. Dar ei au strigat c tre Dumnezeul lor, 
Care a b tut ara Egiptului cu pl gi f  
leac, din care pricin  Egiptenii i-au 
izgonit din ara lor.  

Ie . 14-21-22.  
13. Apoi Dumnezeu a secat Marea Ro ie 
înaintea lor.  
14. i i-a c uzit pe drumul spre Sinai i 
spre Cade -Barnea, i ei au izgonit pe to i 
care locuiau în pustiu.  
15. i au locuit în ara Amoreilor i prin 
puterea lor au nimicit pe to i locuitorii 
He bonului ; apoi, dup  ce au trecut 
Iordanul, au pus st pânire pe tot inutul 
muntos.  
16. Pe urm  au izgonit din fa a lor pe 
Canaanei i pe Ferezei, pe Iebusei i pe 
locuitorii Sichemului, precum i pe to i 
Ghergheseii, i au locuit acolo vreme 
îndelungat .  
17. i atât cât nu au p tuit împotriva 
Dumnezeului lor, au avut parte de 
fericire, fiindc  este cu ei un Dumnezeu, 
Care ur te nedreptatea.  
18. Dar când s-au r zle it de calea pe care 
El le-o rânduise, ei au fost nimici i jalnic 
de multe r zboaie, au fost du i robi în 
ar  str in i templul Dumnezeului lor a 

fost nimicit, iar vr jma ii au cuprins 
cet ile lor.  
19. Dar atunci, întorcându-se cu poc in  

tre Dumnezeul lor, au venit acas  din 
rile în care fuseser  împr tia i i au 

cuprins Ierusalimul, în care se afl  
templul lor, i s-au stabilit în inutul 
muntos, r mas pustiu.  
20. i acum, st pâne i doamne, dac  
acest popor a s vâr it f delege i a 

tuit împotriva Dumnezeului lui, vom 
în elege  c  în  ei  st  pricina  c derii  i  
atunci s  ne ridic m i s -i atac m.  
21. Dar dac  în neamul acesta nu se afl  

delege, domnul meu s  treac  mai 
departe, ca nu cumva Domnul lor i 
Dumnezeul lor s  întind  pav  în 
dreptul  lor  i  s  ajungem  de  râs  în  fa a  
lumii întregi !»  
22. i dup  ce Ahior a sfâr it de vorbit, 
toat  mul imea, adunat  în jurul cortului, 
a început s  cârteasc , iar dreg torii lui 
Olofern i to i cei ce locuiau pe rmul 

rii i Moabul s-au înver unat 
împotriva lui ca s -l fac  în buc i, zicând 
unii c tre al ii :  
23. «Noi nu ne temem de fiii lui Israel ! 
Iat , ei sunt popor f  putere i f  t rie 
pentru a rezista.  
24. De aceea noi vom porni împotriva lor 
i ei vor fi ca o îmbuc tur  pentru 

întreaga oaste a ta, st pâne Olofern».  
CAP. 6 
Olofern se mânie pe Ahior i, spre 
pedeaps , îl trimite la Betulia ; iar 
Israeli ii, luându-l, îl mângâie i se 
roag  lui Dumnezeu pentru ajutor. 
1. i dup  ce s-a potolit zarva b rba ilor 
care st teau în jur la sfat, Olofern, 

petenia armatei asiriene, a zis lui 
Ahior, înaintea întregii mul imi de str ini 
i de Amoni i :  

2.  «Cine  e ti  tu,  Ahior,  i  voi  simbria ii  
lui Amon, c  faci pe proorocul la noi, a a 
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cum  faci  ast zi,  i  ne  îndemni  s  nu  
pornim la r zboi împotriva neamului lui 
Israel, fiindc  Dumnezeul lor îi ap  ? i 
cine este Dumnezeu afar  de 
Nabucodonosor ? El î i va trimite o tirea 
sa i-i va nimici de pe fa a p mântului, 
iar Dumnezeul lor nu va putea s -i scape.  
3.  Ci noi,  robii  lui,  îi  vom sf râma ca pe 
un  singur  om  i  nu  vor  putea  ei  s  se  
împotriveasc  puterii cailor no tri,  
4. C ci noi îi vom arde. Mun ii vor se vor 
îmb ta de sângele lor i câmpiile lor vor 
fi pline de trupurile lor. i ei nu se vor 
mai putea împotrivi nou , ci vor fi 
nimici i cu des vâr ire, - zice regele 
Nabucodonosor, st pânul lumii - c ci el a 
zis : «S  nu r mân  neîndeplinite 
cuvintele mele !»  
5. Tu îns , Ahior, simbria ul lui Amon, 
care ai spus ast zi astfel de cuvinte de 
def imare, s  nu mai vezi din ziua de azi 
fa a mea pân  ce nu m  voi r zbuna pe 
acest neam ie it din Egipt.  
6. Atunci spada o tirii mele i suli a 

zboinicilor mei te vor str punge i vei 
dea cu uci ii lor când eu m  voi 

întoarce împotriva lui Israel.  
7. Robii mei s  te duc  în munte i s  te 
lase într-una din cet ile de acolo.  
8. i nu vei pieri f  a lua parte la ruina 
lor.  
9. Dar fiindc  tu n jduie ti în inima ta 

 ei nu vor fi înfrân i, s  nu te mâhne ti, 
ci eu am zis i nici unul din cuvintele 

mele nu va r mâne f  împlinire !»  
10. i Olofern porunci slujitorilor s i, 
care erau de fa  în cortul lui, s  pun  
mâna pe Ahior i s -l duc  în Betulia i 

-l dea în mâinile fiilor lui Israel.  
11. Atunci slujitorii s i l-au luat i l-au 
dus afar  din tab  în es, iar din es l-au 
dus în munte i au ajuns la izvoarele din 
josul Betuliei.  

12. Dar când i-au v zut locuitorii cet ii 
pe vârful muntelui, ei i-au luat armele i 
au ie it afar  din cetate pe vârful 
muntelui i to i pr tia ii au pus st pânire 
pe urcu ul dinspre ei, aruncând pietre 
asupra lor,  
13. i ei, ascunzându-se dup  munte, au 
legat pe Ahior, l-au l sat la poalele 
muntelui i s-au întors la st pânul lor.  
14. Dar fiii lui Israel s-au coborât din 
cetate i  s-au dus la el,  l-au dezlegat i  l-
au adus în Betulia i l-au înf at 
înaintea c peteniilor cet ii,  
15. Care erau în zilele acelea : Ozia , fiul 
lui Miheia, din semin ia lui Simeon, i 
Habri , fiul lui Otniel, i Harmis, fiul lui 
Melchiel.  
16. i ei au chemat pe to i b trânii cet ii 
i au alergat la adunare tinerii i femeile. 
i l-au pus pe Ahior în mijlocul 

întregului popor, iar Ozia  l-a întrebat 
despre cele întâmplate.  
17. Atunci el le-a r spuns i le-a f cut 
cunoscute planurile sfatului lui Olofern i 
toate cuvintele pe care el le gr ise în fa a 

peteniilor asiriene i l ud ro enia lui 
Olofern împotriva casei lui Israel.  
18. Atunci poporul a c zut cu fa a la 

mânt i s-a închinat lui Dumnezeu i a 
strigat, zicând :  
19. «Doamne, Dumnezeul cerului, caut  
la trufia lor i îndur -te de umilin a 
neamului acestuia i te uit  cu milostivire 
ast zi la fa a celor sfin i ai t i !»  
20. Pe urm  au mângâiat pe Ahior i l-au 

udat foarte.  
21. i Ozia  l-a luat din adunare acas  la 
el i a f cut osp  pentru b trâni. i ei au 
strigat pe Dumnezeul lui Israel într-ajutor 
toat  noaptea aceea.  
CAP. 7 
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Înconjurarea cet ii Betulia ; oprirea 
izvoarelor, tulburarea Israeli ilor i 
încurajarea lui Ozia . 
1. A doua zi, Olofern a dat porunc  
întregii sale o tiri i întregii mul imi de 
alia i ai lui s  porneasc  împotriva 
Betuliei, s  cuprind  trec torile muntelui 
i s  înceap  lupta cu fiii lui Israel.  

2. i în ziua aceea au pornit la lupt  to i 
tenii i toat  oastea lui, alc tuit  din o 

sut aptezeci de mii de o teni pedestra i 
i dou sprezece mii de c re i, afar  de 

cei ce duceau poverile i de uria a 
mul ime care o înso eau pe jos.  
3. i au t rât în vale lâng  Betulia, la 
izvor, i s-au întins în l ime de la Dotain 
pân  la Belmain i în lungime de la 
Betulia pân  la Chiamon, care este în fa a 
Esdrelonului.  
4. Când fiii lui Israel au v zut mul imea 
lor, s-au însp imântat foarte i au zis unii 

tre al ii : «Acum ei vor jefui toat  fa a 
mântului, încât nici mun ii înal i, nici 
ile, nici culmile nu-i vor stânjeni !»  

5. i luându- i fiecare armele sale, au 
aprins focuri în turnuri i în noaptea 
aceea au f cut de straj .  
6. A doua zi Olofern a scos c rimea 
înaintea ochilor fiilor lui Israel din 
Betulia.  
7. i au c utat potecile spre cetate i au 
umblat dup  izvoarele de ap  pe care a i 
pus mâna i, a ezând la fiecare câte o 
straj , s-a întors la o tirea sa.  
8. Atunci au venit la el c peteniile fiilor 
lui Isav i mai-marii Moabului i 

peteniile o tirii de pe rmul m rii i i-
au zis :  
9. «Domnul nostru s  binevoiasc  s  ne 
asculte i o tirea sa nu va avea nici o 
ran .  
10. C ci fiii lui Israel nu se bizuie atât pe 

ncile lor, cât pe în imile mun ilor pe 

care locuiesc, i nu este u or s  p trunzi 
pe vârfurile acelea.  
11. i acum, st pâne, nu te r zboi cu ei 
dup  regula r zboiului, i nu va c dea 
nici un o tean de al t u,  
12.  Ci  r mâi  în  tab ra  ta  i  ine  to i  

zboinicii o tirii tale la ad post. Îns  
robii t i s  pun  st pânire pe izvorul de 
ap  din poala muntelui,  
13. Fiindc  de acolo vin s  ia ap  to i 
locuitorii Betuliei. Setea îi va sili s  
predea cetatea. Iar noi, împreun  cu 
oastea noastr , ne vom sui pe vârfurile 
mun ilor din apropiere i vom a eza 
tab ra i vom sta de straj  ca s  nu ias  
nimeni din cetate.  
14. i se vor topi de foame, ei i femeile 
lor i copiii lor, i înainte ca sabia s -i 
doboare, vor z cea doborâ i pe uli e în 
fa a locuin elor lor.  
15. i a a tu le vei r spl ti amarnic, 
fiindc i s-au împotrivit i n-au ie it s  te 
întâmpine cu pace !»  
16. i cuvintele lor au pl cut lui Olofern 
i dreg torilor s i, i a dat porunc  s  

fac  întocmai dup  sfatul lor.  
17. i astfel o tirea Amoni ilor împreun  
cu cincizeci de mii de Asirieni au t rât 
în vale i au pus mâna pe izvoarele de 
ap  ale fiilor lui Israel.  
18. i fiii lui Isav i fiii lui Amon s-au 
suit i i-au a ezat tab ra în munte, în 
preajma Dotainului. O parte au trimis-o 
spre miaz zi i spre r rit în fa a 
Ecrebelului, în apropiere de Husi, pe râul 
Mohmur, iar cealalt  o tire asirian i-a 

ezat tab ra în es i a acoperit întreg 
inutul. Corturile lor i poverile lor, multe 

la num r, i o tirea lor din tab  forma o 
mare mul ime, c ci erau multe foarte.  
19. Atunci fiii lui Israel au strigat c tre 
Domnul Dumnezeul lor, deoarece î i 
pierduser  cump tul, când s-au v zut 
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împresura i de du manii lor i c  nici nu 
mai era chip de sc pare.  
20. i toat  o tirea Asirienilor, 
pedestrimea, carele de r zboi i 

rimea, i-a inut împresura i treizeci i 
patru de zile, încât to i locuitorii Betuliei 
au terminat toate rezervele de ap .  
21.  Dar  i  cisternele  s-au  golit  i  nu  au  
avut s i astâmpere setea nici m car pe o 
zi, c ci li se da s  bea cu m sur .  
22. i femeile i copiii i-au pierdut 
curajul, iar tinerii erau le ina i de sete i 

deau pe uli ele ora ului i în 
ad posturile por ilor i nu mai r sese 
în ei vlag .  
23. Atunci întreg poporul, tinerii, femeile 
i copiii, s-a adunat la Ozia i la 
peteniile cet ii i au strigat cu mare 

glas i au zis în fa a tuturor b trânilor :  
24. «Dumnezeu s  fie judec tor între noi 
i voi, fiindc  ne-a i pricinuit mare r u, 

nef când în elegere pa nic  cu Asirienii.  
Ie . 5, 21.  

25. i acum nu mai avem ajutor de 
nic ieri, fiindc  Dumnezeu ne-a predat în 
mâna lor, ca s  pierim doborâ i de sete 
înaintea lor i s  pierim cu totul.  
26. Deci acum chema i-i i da i cetatea 
prad  r zboinicilor lui Olofern i o tirii 
lui,  
27. Fiindc  este mai bine s  c dem prad  
în mâna lor. A a vom ajunge robi i vom 
sc pa cu via , decât s  vedem cu ochii 
moartea copiilor no tri i cum copiii i 
femeile noastre se sfâr esc de sete.  
28. i acum ne jur m pe cer i pe p mânt 
i pe Domnul i Dumnezeul p rin ilor 

no tri, Care ne pedepse te pentru p catele 
noastre i pentru f delegile p rin ilor 
no tri, s  nu se poarte cu noi ast zi dup  
cuvintele acestea !»  

Ps. 105, 6.  

29. i s-a f cut mare plângere în mijlocul 
adun rii tuturor i au strigat cu glas tare 

tre Domnul Dumnezeu.  
30. Dar Ozia  le-a zis : «Îndr zni i, 
fra ilor ! S  mai îndur m înc  cinci zile, 
în care Domnul Dumnezeul nostru se va 
întoarce spre noi, c ci El nu ne va l sa 
pân  în sfâr it.  
31. i dac , dup  ce vor trece, nu ne va 
veni nici un ajutor, atunci voi face 
întocmai dup  îndemnul vostru !»  
32. i el a împr tiat poporul, pe fiecare 
la locul lui. i ei s-au dus pe zidurile i în 
turnurile cet ii, iar pe femei i pe copii i-
a trimis la casele lor. i în cetate era mare 
umilin .  
CAP. 8 
Iscusitul îndemn i bunul sfat al Iuditei 

tre b trânii poporului Israel. 
1. i în vremea aceea asemenea cuvinte 
au ajuns la urechea Iuditei, fiica lui 
Merari, fiul lui Ox, fiul lui Iosif, fiul lui 
Oziel, fiul lui Elai, fiul lui Anania, fiul lui 
Ghedeon, fiul lui Rafaim, fiul lui Ahitob, 
fiul lui Melchia, fiul lui Enan, fiul lui 
Natanael, fiul lui Salamiel, fiul lui 
Sarasadai, fiul lui Israel.  
2. i b rbatul ei, Manase, om din 
semin ia  i  din  neamul  ei,  murise  pe  
vremea seceratului orzului.  

4 Reg. 4, 18.  
3. El supraveghea pe leg torii de snopi la 
câmp când ar a soarelui l-a izbit, i el a 
murit în Betulia, cetatea sa, i l-au 
îngropat lâng  p rin ii lui în arina dintre 
Dotain i Belmain.  
4. i Iudita a r mas v duv  ; a tr it în 
casa ei trei ani i patru luni.  
5. i ea î i f cuse o colib  pe acoperi ul 
casei i umbla încins  cu sac împrejurul 
coapselor sale i purta hainele v duviei 
sale ;  
6. i postea în toate zilele v duviei sale, 
afar  de ajunul zilelor de odihn , i de 
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zilele de odihn , afar  de ajunul lunilor 
noi i de lunile noi, afar  de praznice i 
de zilele de veselie ale neamului lui 
Israel.  
7. i era frumoas  la stat i fermec toare 
la chip. i Manase îi l sase aur i argint, 
robi  i  roabe,  vite  i  arini,  pe  care  ea  
acum le st pânea.  
8. i nu ar fi îndr znit nimeni s -i spun  
vreo vorb  rea, fiindc  ea se temea de 
Dumnezeu foarte.  
9. i ea a auzit vorbele cele rele ale 
poporului împotriva c peteniilor, fiindc  
din pricina lipsei de ap  î i pierduse 
cump tul. Dar Iudita a auzit i cuvintele 
lui Ozia  pe care le gr ise poporului i 
cum jurase el c  dup  cinci zile va preda 
cetatea în mâna Asirienilor.  
10. Deci ea a trimis pe roaba ei pe care o 
pusese mai mare peste toat  averea ei, ca 

 cheme la ea pe Ozia , pe Habri i pe 
Harmi , b trânii cet ii.  
11.  i  dup  ce  ei  au  sosit  la  ea,  ea  le-a  
gr it : «Asculta i la mine, voi c petenii 
ale locuitorilor Betuliei ! C ci nu este 
drept cuvântul pe care l-a i gr it în fa a 
poporului, când v-a i jurat pe Dumnezeu 
i a i f duit s  preda i du manului 

cetatea în timp de cinci zile, dac  pân  
atunci Domnul nu va veni în ajutorul 
vostru.  
12. i acum cine sunte i voi cei ce ispiti i 
pe Dumnezeu în ziua de azi i care în 
locul lui Dumnezeu sta i printre oameni ?  
13. i acum voi ispiti i pe Domnul cel 
Atotputernic, dar în veac de veac nu ve i 
cunoa te nimic.  
14. C ci dac  adâncimii inimii omului 
voi nu-i pute i da de fund i nici nu pute i 

 cuprinde i irul cuget rii ei, cum a i 
putea voi, oare, s  p trunde i pe 
Dumnezeu, Care a f cut toate acestea, i 

 cunoa te i mintea Lui i s  în elege i 

gândurile  Lui  ?  Niciodat ,  fra ilor  !  Nu  
înt râta i pe Domnul Dumnezeul vostru !  
15. Fiindc , dac  în timp de cinci zile El 
nu voie te s  ne ajute, El are putere s  ne 
ocroteasc  oricând vrea, sau s  ne 
pr deasc  în fa a vr jma ilor no tri.  
16. Nu z logi i planurile Domnului 
Dumnezeului nostru, c ci Dumnezeu nu 
poate fi amenin at ca un om i nici ca un 

mântean nu poate fi supus judec ii 
noastre.  

Ps. 63, 6-7. Rom. 11, 34.  
17. De aceea s  a tept m ajutorul S u i 

 strig m pentru izb virea noastr , i El 
va asculta glasul nostru, dac  are îndurare 

tre el.  
18. C ci nu se afl  nici unul în neamul 
nostru i în ziua de ast zi nu este nici 
semin ie, nici familie, nici popor, nici 
cetate care s  se închine la idoli f cu i de 
mân  omeneasc , cum s-a întâmplat 
aceasta odinioar .  
19. Din aceast  pricin  p rin ii no tri au 
fost trecu i prin ascu ul sabiei i jefui i, 
ori au suferit o mare înfrângere înaintea 
vr jma ilor no tri.  
20. Noi îns  nu cunoa tem alt Dumnezeu 
afar  de El, pentru aceasta noi n jduim 

 nu ne va trece cu vederea nici pe noi i 
nici pe unul din neamul nostru.  
21. C ci dac  cetatea noastr  va fi 
cuprins , cuprins  va fi toat  Iudeea, iar 
templul nostru va fi jefuit i, pentru 
pâng rirea lui, Domnul ne va cere 
socoteal .  
22. Iar uciderea fra ilor no tri i robirea 

rii, pustiirea mo tenirii noastre o va 
întoarce asupra capului nostru, în 
mijlocul neamurilor unde vom fi robi, i 
vom ajunge de batjocur i de ocar  în 
fa a celor ce ne vor st pâni pe noi ;  
23. Fiindc  robia noastr , Domnul nu o 
va îndrepta spre bine, ci Domnul 
Dumnezeul nostru o va preface în ocar .  
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24. i acum, fra ilor, s  ar m fra ilor 
no tri c  via a noastr  atârn  de noi i 
ceea ce avem mai sfânt, templul i 
altarul, se reazim  pe noi.  
25. Pentru toate acestea s  mul umim 
Domnului Dumnezeului nostru Care ne 
încearc  pe noi întocmai ca i pe p rin ii 
no tri.  
26. Aduce i-v  aminte câte a f cut cu 
Avraam i de câte ori l-a încercat pe Isaac 
i câte a întâmpinat Iacob în 

Mesopotamia, când p tea turmele lui 
Laban, fratele mamei lui.  
27. C ci precum El i-a ispitit pe aceia, ca 

 încerce inima lor, tot a a ne încearc i 
pe noi, dar nu spre r zbunare, ci mai 
degrab  Domnul love te pe cei care se 
ating de El».  
28.  Apoi  Ozia  a  zis  c tre  ea  :  «Toate  
câte le-ai gr it, le-ai gr it cu inim  bun , 
i nimeni nu poate s  se împotriveasc  

cuvintelor tale.  
29. C ci nu de ast zi în elepciunea ta este 
cunoscut , ci de la începutul vie ii tale tot 
poporul a recunoscut priceperea ta i 
cumin enia cugetelor inimii tale.  
30. Dar poporul tare se chinuie te de sete 
i el ne-a silit pe noi s  facem precum am 

duit i ne-a supus la jur mânt, pe 
care noi nu vom putea s -l c lc m.  
31. i acum roag -te pentru noi, fiindc  

ti femeie evlavioas , ca Domnul s  ne 
trimit  ploaie, ca s  umple vasele noastre 
i s  nu mai ducem lips  de ap  !»  

32. Dar Iudita le-a r spuns : «Asculta i-
 ! Vreau s  s vâr esc o fapt  a c rei 

amintire s  r mân  copiilor semin iei 
noastre din neam în neam.  
33. În noaptea aceasta sta i la poarta 
cet ii i eu voi ie i cu roaba mea, i în 
zilele pe care voi le-a i f duit c  ve i 
preda cetatea în mâna vr jma ilor no tri, 
Domnul va sc pa cetatea prin mâna mea.  

34. Voi îns  nu c uta i s  p trunde i cu 
mintea fapta mea, c ci eu nu v  voi spune 
nimic pân  nu voi împlini ceea ce vreau 

 fac».  
35. Atunci Ozia i c peteniile au zis 

tre ea : «Mergi în pace, i Domnul 
Dumnezeu s  fie cu tine, ca s  ne r zbune 
de vr jma ii no tri !»  
36. i p sind camera ei, ei s-au dus la 
locurile lor.  
CAP. 9 
Rug ciunea Iuditei c tre Dumnezeu, 
cerându-I ajutorul pentru zdrobirea 
vr jma ilor. 
1. Iudita a c zut cu fa a la p mânt i i-a 
pres rat cenu  pe cap i i-a lep dat 
sacul cu care era încins . i în seara 
aceea se aducea la Ierusalim, la templul 
lui Dumnezeu, jertfa de t mâie. Atunci a 
strigat Iudita cu glas mare i a zis c tre 
Domnul :  
2. «Doamne Dumnezeul p rintelui meu 
Simeon, c ruia i-ai dat sabia în mân , ca 

 se r zbune pe cei de neam str in care 
au dezvelit pântecele fecioarei spre 
întinare i au acoperit coapsele ei spre 
ru ine i sânul l-au pâng rit spre ocar . 
Tu ai zis : «Aceasta nu va fi !», dar ei au 

cut-o.  
Fac. 34, 25. Ie . 20, 14.  

3. Pentru aceasta ai dat pe c peteniile lor 
la moarte, i patul lor, care a fost pâng rit 
de în el ciunea lor, l-ai pref cut în lac de 
sânge i ai lovit pe robi i pe st pâni, i 
pe c peteniile lor,  
4. i pe femeile lor le-ai dat r pirii i pe 
fiicele lor la robie i toate odoarele lor 
jafului iubi ilor T i fii, care erau 
înfl ra i de zelul pentru Tine i 
îngrozi i de întinarea sângelui lor, i pe 
Tine Te-au chemat într-ajutor ; 
Dumnezeule, Dumnezeul meu, ascult  la 
mine cea v duv  !  
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5.  Cele  ce  au  fost  mai  înainte  decât  
acelea, Tu le-ai f cut, dar i pe cele de 
acum  i  de  mai  târziu.  Prezentul  i  
viitorul,  Tu  le-ai  tiut,  i  cele  ce  s-au  
împlinit Tu le-ai gândit.  
6. Gândurile Tale s-au înf at i au zis : 
«Iat -ne, suntem de fa  !» Toate c ile 
Tale sunt preg tite i hot rârile Tale date 
cu vederea Ta dinainte.  
7. C ci, iat , o tirea Asirienilor este 
numeroas i ei se mândresc cu cai i 

re i i se trufesc cu bra ul vânjos al 
pedestra ilor, i î i pun n dejdea lor în 
scut, în lance, în arc i în pra tie i nu tiu 

 Tu e ti Domnul, Care pune cap t 
zboaielor.  

8. Domnul este numele T u ! Sf râm  cu 
puterea Ta silnicia lor i în mânia Ta 

râm  t ria lor, c ci ei i-au pus de gând 
 pâng reasc  locurile Tale sfinte i s  

întineze cortul s luirii sl vitului T u 
nume i cu sabia s  reteze cornul altarului 

u.  
9. Caut  în jos la trufia lor i trimite 
mânia Ta peste capetele lor, i d  în mâna 
mea, celei v duve, putere pentru ceea ce 
mi-am pus în gând !  

Ie . 14, 9. Jud. 4, 21; 5, 26.  
10. Izbe te cu buzele mele cele viclene 
rob i st pân, st pân i rob. Nimice te 
seme ia lor prin mâna unei femei !  
11. C ci puterea Ta nu st  în num rul 
mare, nici t ria Ta în puterea cailor, ci Tu 

ti Dumnezeul celor smeri i, ajutorul 
celor mai mici, sprijinul celor slabi, 
ad postul celor p si i, izb vitorul celor 
dezn jdui i.  
12.  O,  Dumnezeule  al  p rintelui  meu  i  
Dumnezeul mo tenirii lui Israel, St pânul 
cerului i al p mântului, Ziditorul apelor, 
Împ ratul întregii f pturi, ascult  
rug ciunea mea,  
13. i d -mi cuvânt am gitor spre a r ni 
i zdrobi pe cei care au pus la cale planuri 

atât de negre împotriva leg mântului T u 
i a sfântului T u loca , a muntelui Sion 
i a casei fiilor T i !  

14. i f  ca întreg poporul T u, precum i 
fiecare semin ie, s  cunoasc i s tie c  
Tu e ti Dumnezeul puterilor i al t riei i 

 nu este altul care s  ocroteasc  neamul 
lui Israel afar  de Tine !»  
CAP. 10 
Iudita, frumos împodobit , iese din 
Betulia cu roaba sa, i aflând-o cei ce 
str juiau, o duc la Olofern. 
1. A a striga Iudita c tre Dumnezeul lui 
Israel. La sfâr itul rug ciunii,  
2. S-a ridicat de unde c zuse cu fa a la 

mânt i a chemat pe roaba ei i s-a dus 
în casa unde ea petrecea zilele de odihn  
i zilele de s rb toare,  

3. i, sco ând sacul, s-a dezbr cat de 
ve mintele ei de v duvie, s-a îmb iat i s-
a uns cu miresme, i-a piept nat p rul, i-
a  pus  turban  în  cap  i  s-a  îmbr cat  cu  
hainele ei de veselie, cu care se 
împodobea când tr ia b rbatul ei, 
Manase.  
4. Apoi s-a înc at cu sandale, i-a pus 
colierele, br rile, inelele, cerceii i toate 
podoabele ei. i s-a înfrumuse at atât cât 

 poat  cuceri privirile tuturor b rba ilor 
care ar vedea-o.  
5. i a dat roabei sale un burduf cu vin i 
un urcior cu untdelemn, i a umplut o 
desag  cu pâine de orz i cu turte de 
smochine i pâine de grâu curat, i toate 
le-a f cut o leg tur i le-a pus în spatele 
roabei.  
6. i ele s-au îndreptat spre poarta cet ii 
Betulia i au g sit, stând lâng  poart , pe 
Ozia i pe b trânii cet ii, pe Habri i 
pe Harmi .  
7. Când ei au v zut pe Iudita, c ci fa a ei 
era schimbat i ve mintele ei de 
asemenea, au r mas uimi i de frumuse ea 
ei i i-au zis :  
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8. «Domnul Dumnezeul p rin ilor no tri, 
i dea ie har ca s i ajungi elul t u, 

spre  mândria  fiilor  lui  Israel  i  spre  
în area Ierusalimului !» i ei s-au rugat 
lui Dumnezeu.  
9. Atunci ea a zis : «Da i porunc  s  mi 
se deschid  poarta cet ii, ca s  s vâr esc 
ceea ce am gr it cu voi !» i ei au 
poruncit paznicilor s -i deschid  dup  
cuvântul ei.  
10. i ei au f cut întocmai. i Iudita 
împreun  cu roaba ei au ie it. i locuitorii 
cet ii s-au uitat dup  ea pân  a coborât 
muntele devale i a str tut valea i 
pân  au pierdut-o în zare.  
11. i ea a str tut valea drept înainte 
pân  când  s-a  întâlnit  cu  o  gard  a  
Asirienilor.  
12. i ei au oprit-o i au întrebat-o : 
«Cine e ti, de unde vii i încotro te duci 
?» i ea a r spuns : «Sunt fiic  de Evrei, 
i  fug  de  la  ei,  c ci  ei  v  vor  fi  da i  ca  

hran ,  
13. i m  duc la Olofern, c petenia o tirii 
voastre, ca s -i dest inuiesc adev rul i 

-i ar t un drum pe unde s  apuce ca s  
ia în st pânire muntele întreg, f  ca s  
piar  nici unul din oamenii lui !»  
14. Când au auzit b rba ii cuvintele ei i 
s-au  uitat  în  ochii  ei  -  fiindc  ea  era  în  
ochii lor negr it de frumoas  i-au zis :  
15. « i-ai sc pat via a ; gr be te-te i te 
coboar  la st pânul nostru i îndreapt -te 
spre cortul lui ; iat  dintre ai no tri te vor 
înso i i te vor preda în mâinile lui !  
16. i când te vei înf a înaintea lui, 
inima ta s  nu se team , ci arat -i precum 
ai spus, i el se va purta bine cu tine !»  
17. Apoi ei au ales o sut  de in i care s-o 
înso easc  pe ea i pe roaba ei i s  le 
conduc  la cortul lui Olofern.  
18. i s-a iscat un fream t în tab , c ci 
vestea despre sosirea ei p trunsese în 
corturi. i au venit i au înconjurat-o, 

fiindc  ea st tea afar  în fa a cortului lui 
Olofern, pân  s -i dea de tire despre ea.  
19. i ei se minunau de frumuse ea ei 
uimitoare, i pentru ea ei se minunau de 
fiii lui Israel i ziceau unii c tre al ii : 
«Cine poate s  dispre uiasc  un astfel de 
popor care are în el asemenea femei ? Nu 
este cu cale s  scape nici unul din ei, 
fiindc  dac  ar sc pa, ar putea s  
am geasc  o lume întreag  !»  
20. i cei ce f ceau de straj  la Olofern 
precum i c pitanii lui au ie it afar i au 
adus-o în cort.  
21. i Olofern se odihnea pe patul s u, 

ezat sub o perdea de porfir , esut  cu 
fire de aur, cu smaralde i cu pietre 
scumpe.  
22. i când el a fost în tiin at despre ea, 
el a ie it în tinda cortului, iar înaintea lui 
robii mergeau cu sfe nice de argint.  
23. i când el i c pitanii lui au dat cu 
ochii de Iudita, s-au minunat de 
frumuse ea chipului ei. i ea, c zând cu 
fa a la p mânt, i s-a închinat, iar robii s i 
au ridicat-o.  
CAP. 11 
Întâlnirea Iuditei cu Olofern i 
sf tuirea ei am gitoare, pentru 
biruin a lui. 
1. Atunci Olofern i-a zis : «Îndr zne te, 
femeie, i nu te teme în inima ta, fiindc  
eu nu am f cut r u nim nui care a ales s  
slujeasc  lui Nabucodonosor, regele 
lumii întregi.  
2. i acum, dac  poporul t u, care 
locuie te în munte, nu m-ar fi dispre uit, 
n-a  fi ridicat suli a mea împotriva lui. Ci 
ei singuri i-au f cut-o.  
3. Dar spune-mi acum : Pentru ce ai fugit 
de la ei i ai venit la noi ? C ci ai venit 
spre izb virea ta. Îndr zne te ! în noaptea 
aceasta vei sc pa cu via , cum i de 
acum înainte.  
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4. Nimeni nu- i va face r u, ci bine, a a 
cum se întâmpl  cu slujitorii st pânului 
meu, regele Nabucodonosor».  
5. Atunci Iudita i-a gr it lui : «Prive te cu 
îng duin  cuvintele roabei tale, i ca 
roaba ta s  vorbeasc  înaintea ta. i nici 
un cuvânt mincinos nu voi spune 
st pânului meu în aceast  noapte.  
6. Urmeaz  numai cuvintele roabei tale i 
Dumnezeu va des vâr i cu tine lucrul t u, 
iar st pânul meu nu va gre i în lucr rile 
sale.  
7. Tr iasc  Nabucodonosor, regele 
întregii lumi, el care te-a trimis s  aduci 
tot sufletul viu pe calea cea dreapt , i s  
tr iasc  puterea lui ! C ci datorit ie, nu 
numai oamenii care-i slujesc vor tr i, ci i 
fiarele s lbatice, dobitoacele câmpului, 
vitele i p rile cerului vor tr i prin 
puterea ta, pentru Nabucodonosor i 
pentru întreaga cas  a lui.  
8. Am auzit de în elepciunea ta i de 
iscusin a duhului t u, i toat  lumea tie 

 tu nu numai c  e ti bun în tot regatul i 
tare priceput, ci e ti i neîntrecut în 
me te ugul r zboiului.  
9. i cuvintele pe care le-a gr it Ahior în 
sfatul t u, le cunoa tem i noi, c ci 
locuitorii din Betulia l-au l sat cu via , 
iar el le-a spus tot ceea ce i-a gr it ie.  
10. Pentru aceasta, st pâne i doamne, nu 
dispre ui cuvintele lui, ci pune-le în inima 
ta, c  ele sunt adev rate. Neamul nostru 
nu poate s  fie pedepsit i sabia nu poate 

-l biruiasc , dac  el nu p tuie te 
împotriva Dumnezeului s u.  
11. i acum, pentru ca domnul meu s  nu 
cunoasc  nici respingere, nici înfrângere, 
moartea va c dea peste capetele lor. C ci 

catul a pus st pânire pe ei, i cu acest 
cat înt rât  pe Dumnezeul lor ori de 

câte ori se dedau la neorânduieli.  
12. i dup  ce li s-au ispr vit merindele 
i au r mas f  de ap , ei s-au hot rât s  

pun  mâna pe vite, i tot ceea ce 
Dumnezeu a oprit prin legile Sale ca s  
nu se m nânce, ei au de gând s  

nânce.  
13. Chiar i pârga grâului i zeciuiala de 
la  vin  i  de  la  untdelemn,  pe  care  ei  o  

streaz  pentru preo ii care slujesc la 
Ierusalim în fa a Dumnezeului nostru, s-
au hot rât s  le m nânce, lucruri pe care 
nimeni din popor nu are voie s  le ating , 
nici m car cu mâna.  
14. Dar fiindc  locuitorii de acolo au 

cut la fel, au trimis la Ierusalim oameni 
care s  le aduc  învoial  din partea 
sfatului.  
15.  i  îndat  ce  li  se  va  aduce  la  
cuno tin i vor s vâr i atari lucruri, 
chiar în ziua aceea î i vor fi da i ie spre 
pieire.  
16. Deci când eu, roaba ta, am aflat toate 
acestea, am fugit de dinaintea lor, i 
Dumnezeu m-a trimis s i dau de tire 
faptele care, când se vor auzi, lumea 
întreag  se va însp imânta,  
17. Fiindc  roaba ta este tem toare de 
Dumnezeu i ziua i noaptea se roag  
Dumnezeului cerului. i acum voi 

mâne la tine, st pâne, i eu, roaba ta, 
voi ie i noaptea în v una stâncii, ca s  

 rog lui Dumnezeu, i El îmi va spune 
când au s vâr it ei p catele acestea.  
18. Apoi eu voi veni la tine i- i voi 
dezv lui tot, iar tu vei porni cu o tirea ta 
i nimeni din ei nu va putea s i in  

piept.  
19. i te voi c uzi prin mijlocul Iudeii, 
pân  în fa a Ierusalimului. Voi face s  te 

ezi în mijlocul frumos al cet ii. Atunci 
îi vei duce ca pe oile care nu au p stor. i 
nici un câine nu va mârâi înaintea ta. 
Asemenea lucruri mi s-au descoperit i 
mi s-au vestit, i am fost trimis  s i le 
dau de tire !»  
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20. i cuvintele ei au pl cut lui Olofern i 
tuturor c peteniilor lui, încât ei s-au 
minunat de în elepciunea ei i au zis :  
21. «O astfel de femeie frumoas  la chip 
i în eleapt  la vorbe nu se afl  nic ieri, 

de  la  un  cap t  i  pân  la  cel lalt  al  
mântului !»  

22. Apoi Olofern a zis ei : «Bine a f cut 
Dumnezeu de te-a trimis înaintea alor t i. 
În mâinile noastre va fi puterea i la cei 
care au dispre uit pe domnul meu, ruina.  
23. i tu e ti tot a a de frumoas  pe cât 

ti de iscusit  la vorb . Dac  vei face 
precum ai zis, Dumnezeul t u va fi 
Dumnezeul meu i tu vei sta în palatul 
regelui Nabucodonosor i vestit  vei fi în 
toat  lumea !»  
CAP. 12 
Chemarea Iuditei la Olofern. 
Îng duirea ei de a ie i noaptea la 
rug ciune. Osp ul lui Olofern. 
1. i el a dat porunc  s-o introduc  
în untru, unde erau a ezate tacâmurile de 
argint,  i  s  i  se  întind  mas ,  ca  s  

nânce din bucatele lui i s  bea din 
vinul lui.  
2. Dar Iudita a zis : «Nu m nânc dintr-
acestea, ca s  nu ias  vreo sminteal , ci 

 mi se aduc  din merindele pe care le-
am adus cu mine !»  

Dan. 1, 8. Tob. 1, 11.  
3. Atunci Olofern i-a r spuns : « i dac  
cele care le ai cu tine se vor ispr vi, de 
unde s  mai aducem ca s i d m la fel ? 

ci aici n-avem pe nimeni din neamul 
u».  

4. i Iudita i-a zis : «S  tr ie ti în pace, 
st pâne. Eu, roaba ta, nu voi ispr vi 
proviziile mele, pân  ce Domnul nu va 
împlini prin mine planurile Sale !»  
5. Dup  aceasta, c pitanii lui Olofern au 
dus-o în cort, i ea a dormit pân  la 
miezul  nop ii  i  s-a  sculat  spre  straja  
dimine ii,  

6.  i  a  trimis  la  Olofern  s -i  spun  :  «S  
porunceasc  st pânul meu, ca roaba ta s  
fie l sat  s  ias  la rug ciune».  
7. Atunci Olofern a poruncit g rzii sale s  
n-o împiedice. i a a ea a r mas în tab  
trei zile, i noaptea ie ea în v una 
stâncii de lâng  Betulia, i se sp la la 
izvorul unde se g sea postul de gard .  
8. Iar dup  ce ie ea, se ruga Domnului 
Dumnezeului lui Israel, ca s -i îndrepteze 
calea pentru izb virea poporului ei.  
9. i întorcându-se curat , ea st tea în 
cort pân  seara, când i se aducea 
mâncarea.  
10.  Iar  în  ziua  a  patra  Olofern  a  f cut  
osp , numai pentru slujitorii s i, i n-a 
poftit pe nimeni dintre dreg tori.  
11. i el a zis lui Bagoas eunucul, care 
era pus mai mare peste toate ale sale : 
«Du-te i înduplec  pe aceast  fiic  de 
Evrei, aceea care este la tine, s  vin  s  

nânce i s  bea cu noi,  
12. C ci ar fi o ru ine pentru noi s  l m 

 ne scape o astfel de femeie f  a tr i 
cu ea. i dac  nu vom reu i s-o 
înduplec m, lumea va râde de noi».  
13. i Bagoas a ie it de dinaintea lui 
Olofern i a intrat la ea i i-a zis : «S  nu 

boveasc  aceast  tân  frumoas  s  
vin  la st pânul meu, ca s  fie cinstit  în 
fa a lui i s  se desf teze bând vin cu noi 
i într-aceast  zi s  fie ca una din fiicele 

Asirienilor, care sunt în palatul lui 
Nabucodonosor».  
14. i Iudita i-a r spuns : «Cine sunt eu 

 m  împotrivesc domnului meu ? C ci 
tot ce este pl cut ochilor s i m  voi gr bi 

 fac, i aceasta va fi o bucurie pentru 
mine pân  în ziua mor ii mele !»  
15. i sculându-se, s-a împodobit cu 
ve mintele ei i cu tot felul de podoabe 
femeie ti, iar roaba ei s-a dus înainte i i-
a întins blana înaintea lui Olofern, pe care 
Bagoas i-o d duse Iuditei pentru 
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trebuin a ei zilnic , ca s  se poat  întinde 
pe ea ca s  m nânce.  
16.  i  Iudita  a  intrat  i  s-a  a ezat.  i  
inima lui Olofern a fost cu totul r pit i 
mintea lui tulburat , c ci el dorea mult s  
fie împreun  cu ea. i din ziua în care o 

zuse, el c uta prilejul s-o ademeneasc .  
17. Atunci Olofern îi zise : «Bea i te 
vesele te cu noi !»  
18. i Iudita i-a r spuns : «Beau bucuros, 
st pâne, fiindc  via a mea a fost ast zi 
cinstit  mai mult decât în orice zi de la 
na terea mea».  
19. i ea a mâncat i a v zut înaintea lui 
din ceea ce-i g tise roaba ei.  
20.  i  Olofern  era  sub  farmecul  ei  i  a  

ut atâta vin, cât nu b use niciodat  în 
vreo zi de la na terea lui.  
CAP. 13 

ierea capului lui Olofern ; aducerea 
lui în Betulia. Mul umirea i 
binecuvântarea poporului ei. 
1. Iar seara târziu slujitorii lui se gr bir  

 plece. i Bagoas a închis cortul pe din 
afar i a dat deoparte pe musafiri din 
fa a st pânului s u. i to i erau osteni i de 
osp ul cel îndelungat.  
2. i Iudita a fost l sat  singur  în cort, 
cu Olofern, trântit pe patul s u, biruit de 
vin.  
3. i Iudita poruncise roabei sale s  stea 
afar i s  a tepte ie irea ei, ca în fiecare 
zi, c ci ea zicea c  se va duce s  se roage, 
dar i lui Bagoas îi spusese tot a a.  
4.  i  dup  ce  au  plecat  to i  i  nu  mai  

sese nimeni în iatac, nici dintre cei 
mari i nici dintre cei mici, Iudita a venit 
lâng  pat i a zis în inima sa : «Doamne, 
Dumnezeul cel atotputernic, prive te în 
ceasul acesta la fapta mâinilor mele, spre 
slava lui Israel !  

Jud. 16, 28.  
5. C ci acum este vremea s  ai grij  de 
mo tenirea Ta i s  aduci la îndeplinire 

gândul meu, spre pieirea vr jma ilor care 
s-au sculat împotriva noastr ».  
6. i îndreptându-se spre stâlpul patului 
care era la capul lui Olofern, a luat 
palo ul lui  
7. i, apropiindu-se de pat, a prins pe 
Olofern de p r i a zis : «Înt re te-m , 
Doamne, Dumnezeul lui Israel, în ziua 
aceasta !»  

Jud. 4, 21; 5, 26.  
8. Apoi îl lovi peste gât de dou  ori din 
toate puterile i-i retez  capul ;  
9. A rostogolit trupul lui de pe pat i a 
luat perdeaua de pe stâlpi i dup  pu in 
timp a ie it i a dat roabei sale capul lui 
Olofern.  i  ea  l-a  pus  în  desaga  ei  cu  
merinde. i amândou  au ie it ca de 
obicei la rug ciune. i au str tut tab ra, 
au ocolit v una stâncii i au luat-o la 
deal  pe  muntele  Betuliei  i  au  ajuns  la  
por ile cet ii.  
10.  i  de  departe  Iudita  a  strigat  la  
str jerii por ilor : «Deschide i, deschide i 
poarta ! Cu noi este Dumnezeu, 
Dumnezeul nostru, ca s i mai arate 
puterea i t ria Lui în Israel împotriva 
du manilor no tri, precum a f cut El în 
ziua de azi !»  
11. i când locuitorii cet ii i-au auzit 
glasul, s-au gr bit s  se coboare la poarta 
cet ii i au strigat i pe b trânii cet ii.  
12. Atunci au alergat to i de la mic la 
mare, fiindc  nu se a teptau la venirea ei. 
Oamenii au deschis poarta, au primit pe 
cele dou  femei, au f cut foc pentru a 
vedea i le-au înconjurat.  
13. i ea le-a zis cu glas tare : «L uda i 
pe Dumnezeu ! L uda i-L ! Preasl vi i pe 
Dumnezeu, Care n-a lipsit neamul lui 
Israel de mila Sa, ci a zdrobit în noaptea 
aceasta prin mâna mea pe vr jma ii no tri 
!»  

Ps. 106, 1.  
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14. i a scos capul din desag i, 
ar tându-l, le-a zis : «Iat  capul lui 
Olofern, c petenia armatei Asirienilor ; 
iat i perdeaua sub care sta în be ia lui. 

i Dumnezeu l-a ucis prin mâna unei 
femei.  
15.  Viu  este  Domnul,  Care  m-a  p zit  în  
calea pe care am mers, c  fa a mea l-a 
am git spre pieirea lui, i el n-a s vâr it 
nici un p cat spre întinare sau spre 
ru ine».  
16. i tot poporul s-a însp imântat foarte 
i, c zând în genunchi, s-a închinat lui 

Dumnezeu i a zis într-un cuget : 
«Preasl vit e ti Tu, Dumnezeul nostru, 
Care ai nimicit ast zi pe vr jma ii 
poporului nostru !»  
17. i Ozia  i-a zis Iuditei : «M rit  s  fii 
tu, fiic , de Dumnezeu cel preaînalt, 
înaintea tuturor femeilor de pe p mânt, i 
preasl vit s  fie Domnul Dumnezeu, Care 
a  f cut  cerul  i  p mântul  i  Care  te-a  
condus pe tine, ca s  tai capul c peteniei 
du manilor no tri.  

Ps. 105, 2; 106, 1.  
18.  i  nu  se  va  curma  pomenirea  în  
inimile oamenilor despre n dejdea ta în 
Dumnezeu, ci în veci î i vor aduce 
aminte de puterea lui Dumnezeu.  
19. i Dumnezeu s i p streze o ve nic  
amintire i s  te binecuvinteze spre bine, 

 nu i-ai cru at via a când a fost vorba 
de umilirea poporului nostru, ci ne-ai 
ridicat din c derea noastr , umblând pe 
calea cea dreapt , înaintea Dumnezeului 
nostru !» i tot poporul a strigat : «Amin 
! Amin !»  
CAP. 14 
Sfatul Iuditei despre n vala celor din 
Betulia ; întoarcerea lui Ahior i 
spaima Asirienilor. 
1. Dup  aceasta, Iudita le-a zis : 
«Asculta i-m , fra ilor ! Lua i acest cap 

i-l spânzura i pe cre tetul zidurilor 
voastre.  
2. i în rev rsatul zorilor, dup  ce soarele 
va r ri, fiecare s i ia armele de lupt  
i voi to i cei destoinici de lupt  s  ie i 

afar  din cetate cu un c pitan în frunte, ca 
i când a i avea de gând s  v  coborâ i în 
es spre straja Asirienilor, dar s  nu v  

coborâ i.  
3. Atunci Asirienii, luându- i armele vor 
intra în tab i vor de tepta din somn pe 

peteniile o tirii asiriene, care vor alerga 
împreun  la cortul lui Olofern, dar nu-l 
vor g si. i atunci vor fi cuprin i de 
spaim i vor fugi de dinaintea voastr .  
4. Pe urm , voi i to i cei ce locuiesc în 
tot muntele lui Israel, urm ri i-i i 
doborâ i-i pe drumurile voastre.  
5. Îns  înainte de a face aceasta, chema i-
mi  pe  Ahior  Amonitul,  ca  s  vad i  s  
recunoasc  pe cel care dispre uia casa lui 
Israel, pe cel care îl trimisese pe el printre 
noi ca pe un om dat dinainte mor ii !»  
6. i ei au chemat pe Ahior din casa lui 
Ozia . i când el a venit i a v zut capul 
lui Olofern în mâinile unui om din 
adunarea poporului, a c zut cu fa a la 

mânt i l-a apucat le inul.  
7. i dup  ce l-au sculat de jos, el a c zut 
la picioarele Iuditei i s-a închinat 
înaintea ei i a zis : «Binecuvântat  s  fii 
tu în orice s la  al lui Iuda i la toate 
popoarele, care, auzind de numele t u, se 
vor însp imânta !  
8. i acum spune-mi mie ce-ai f cut în 
zilele acestea ?» Atunci Iudita i-a povestit 
în mijlocul poporului tot ceea ce f cuse 
de când plecase i pân  în clipa când 
gr ia cu ei.  
9.  i  dup  ce  ea  a  sfâr it  de  vorbit,  
poporul a izbucnit în chiote de veselie, 
încât strig tul lui se auzi în cetate.  
10. i încredin ându-se Ahior despre 
toate câte le f cuse Dumnezeul lui Israel, 
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a crezut cu neclintire în Dumnezeu i-a 
iat  împrejur  trupul  i  a  fost  primit  

definitiv în casa lui Israel.  
11. i în rev rsatul zorilor, au spânzurat 
capul lui Olofern pe zid i apoi au ie it în 
cete spre trec torile muntelui.  
12. i când Asirienii i-au z rit, au trimis 
dup  c peteniile lor, iar aceia s-au dus la 

pitani i la cei de peste mii i la to i 
mai-marii lor,  
13. i aceia au ajuns la cortul lui Olofern 
i au zis celui ce era mai mare acolo : 

«Scoal  pe domnul nostru, c ci robii au 
cutezat s  se scoale cu r zboi împotriva 
noastr , ca s  ne pr deasc  cu totul !»  
14. Atunci Bagoas a intrat i a b tut în 
perdeaua cortului, fiindc  el socotea c  
Olofern doarme cu Iudita.  
15. i deoarece el nu a auzit pe nimeni, a 
dat perdeaua la o parte i a intrat în 
camera de dormit, i l-a g sit aruncat pe 
prag, mort i cu capul t iat i luat.  
16. i a început s  strige din r sputeri i 
s-a pus pe plâns, pe strigat i pe ipat, i 

i sfâ ie hainele de pe el.  
17. Apoi s-a dus repede în cortul unde era 

la ul Iuditei, dar n-a g sit-o. i 
alergând apoi în mul ime, a strigat :  
18. «O, roabe viclene ! O singur  femeie 
evreic  a f cut de ocar  casa regelui 
Nabucodonosor. Olofern zace la p mânt, 
cu capul retezat !»  
19. Când c peteniile o tirii asiriene au 
auzit aceast  veste, i-au sfâ iat 
ve mintele i s-au z cit de tot. i 
vaietul i strig tul lor mare s-a înte it în 
mijlocul taberii.  
CAP. 15 
Înfrângerea i fuga Asirienilor. 
Binecuvântarea Iuditei i darurile 

cute ei. 
1. Când cei ce erau în corturi au aflat 
ceea ce s-a întâmplat, s-au însp imântat.  

2. i cuprin i de groaz i de spaim , n-
au putut s  r mân  doi împreun , ci s-au 
împr tiat i au apucat-o razna to i 
laolalt  pe potecile esului i ale 
muntelui.  
3. Dar i cei care t râser  în munte, 
împrejurul Betuliei, au rupt-o la fug . i 
atunci to i b rba ii destoinici de lupt  ai 
lui Israel s-au repezit asupra lor.  
4. i Ozia  a trimis crainici la 
Betomestaim, la Bibe, la Hobe i la Cola, 
precum i în tot inutul muntos al lui 
Israel, ca s  le vesteasc  ceea ce s-a 
întâmplat i ca to i s  t rasc  pe 
vr jma i i s -i nimiceasc .  
5. Când a auzit de aceasta fiii lui Israel, 
cu to ii s-au n pustit împotriva lor i i-a 

tut pân  la Hoba. Dar i cei din 
Ierusalim i din tot inutul muntos au s rit 
în ajutorul lor, c ci i pe ei îi vestise 
despre cele întâmplate în tab ra vr jma . 
Apoi i cei din Galaad i din Galileea i-au 
luat din partea lor i i-au lovit crunt, pân  
în apropierea Damascului i a inutului 
lui.  
6. Iar ceilal i locuitori ai Betuliei au 

lit în tab ra asirian , pe care au 
jefuit-o i s-au îmbog it.  
7. i fiii lui Israel, care s-au întors de la 
înfrângerea vr jma ului, au pus st pânire 
pe ceea ce mai r sese. Oamenii din 
târguri i din sate, de la munte i din 
câmpie, au luat de asemenea o prad  
foarte mare, c ci se g sea mult .  
8. Atunci marele preot Ioachim împreun  
cu marele sfat îl fiilor lui Israel, care 
locuiau în Ierusalim, s-au dus s  vad  
izbânda pe care Domnul o d duse lui 
Israel i s  vad  pe Iudita i s -i fac  
urare pentru izbând  ca ni te prieteni.  
9. Ajungând la ea, to i într-un cuget au 

udat-o : «Tu, mândria lui Israel, tu, 
faima cea neapus  a neamului nostru !  
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10. Tu le-ai f cut toate acestea cu mâna 
ta i tu ai adus izbânda lui Israel ! 
Dumnezeu va binevoi întru acestea ! 
Binecuvântat  s  fii tu de Dumnezeu cel 
Atotputernic în veci !» i tot poporul 
striga : «Amin !»  
11. i tot poporul a jefuit tab ra timp de 
treizeci de zile. i i-au dat Iuditei cortul 
lui Olofern i toate tacâmurile de argint, 
paturile i pernele, precum i toate 
lucrurile din el. i ea, luându-le, a 
înc rcat asinul ei, a înh mat la care i a 
îngr dit lucrurile în ele.  
12. i toate femeile din Israel alergau s-o 
vad i o binecuvântau, iar în cinstea ei s-
au prins în hor . i ea a luat ramuri în 
mân i le-a dat femeilor care o înso eau.  
13. i s-au încununat cu ramuri de 

slin, atât ea cât i înso itoarele ei. i ea 
mergea în fruntea poporului i conducea 
corul femeilor. i to i b rba ii lui Israel, 
cu arme i încununa i o înso eau în 
cântare de laud .  
14. Atunci Iudita a început s  cânte 
aceast  cântare de laud  în tot Israelul, iar 
tot poporul cânta dup  ea aceast  cântare 
de laud .  
CAP. 16 
Cântarea de biruin  a Iuditei. Poporul 
aduce jertfe de mul umire în 
Ierusalim. Moartea Iuditei. 
1. i Iudita a zis : «L uda i pe 
Dumnezeul meu, în tobe, cânta i 
Domnului cu chimvale, uni i pentru El 
psalmul cu cântarea, preasl vi i i 
chema i numele Lui !  
2. Dumnezeu, Cel care pune cap t 

zboaielor, este Domnul, c ci, în tab  
i în mijlocul poporului, El m-a sc pat 

din mâna celui ce m  urm rea pe mine.  
Ie . 15, 21.  

3. Venit-a Asur din mun ii de la 
miaz noapte ; el a venit cu zecile de mii 

ale o tirii sale, i mul imea lor st vilea 
puhoaiele i caii lor acopereau v ile.  
4. i î i f cea socoteal  s  pârjoleasc  
plaiurile mele i pe fl ii mei s -i treac  
prin ascu ul sabiei, pe pruncii mei s -i 
arunce p mântului, pe copiii mei s -i dea 
jafului i pe fecioarele mele r pirii.  
5. Domnul cel Atotputernic prin mâna 
unei femei i-a nimicit,  
6. C ci Olofern al lor n-a fost doborât de 
tineri voinici, i nici feciorii uria ilor nu 
l-au lovit pe el, i nici nu i-au stat 
împotriv  oameni înal i ca mun ii, ci 
Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu 
frumuse ea fe ei ei.  
7. C ci ea s-a dezbr cat de ve mintele ei 
de v duvie pentru înt rirea celor întrista i 
ai lui Israel ; ea i-a uns fa a cu miresme,  
8. i-a prins pârul sub turban i s-a 
îmbr cat cu ve mânt de în, ca s -l 
ademeneasc .  
9. Cu sandalele ei i-a luat ochii, 
frumuse ea ei i-a robit inima, i cu sabia 
i-a retezat capul.  
10. Per ii s-au îngrozit de îndr zneala ei 
i Mezii de cutezan a ei.  

11. Atunci au chiuit umili ii mei i au 
strigat din r sputeri cei f  vlag , iar ei 
s-au însp imântat i i-au ridicat glasul i 
au luat-o la goan .  
12. Copii de mame tinere i-au str puns cu 
sabia i ca pe ni te robi i-au doborât la 

mânt ; pierit-au în b lia Domnului 
meu.  
13. Cânta-voi Dumnezeului meu cântare 
nou  : Doamne, mare e ti Tu i 
preasl vit, minunat în puterea Ta, i 
nimeni nu poate s  Te întreac  !  
14. ie s i slujeasc  întreaga f ptur , 
pentru c  Tu ai zis i toate s-au f cut. 
Trimis-ai Duhul T u i totul a fost zidit i 
nimeni nu poate s  stea împotriva 
poruncii Tale !  

Ps. 67, 2.  
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15. Mun ii ca i m rile se zbucium  din 
temelie, stâncile se topesc cum se tope te 
ceara înaintea fe ei Tale, iar cu cei ce Te 
cinstesc pe Tine, milostiv e ti Tu cu ei !  
16. Fiindc  orice jertf  cu miros de 
mireasm  pre uie te pu in pentru Tine i 
toat  gr simea arderii de tot este i de 
mai pu in pre , îns  cel ce se teme de 
Domnul totdeauna este mare.  
17. Vai de neamurile care se ridic  
împotriva poporului meu, c ci Domnul 
cel Atotputernic le va pedepsi în ziua 
judec ii, i va da prad  trupul lor focului 
i viermilor, ca s  urle de durere în veci 

de veci !»  
Fac. 1, 2. Ps. 32, 6, 9. Ps. 103, 31. Ps. 148, 5.  

18. i când a ajuns la Ierusalim, to i s-au 
închinat lui Dumnezeu, iar dup  ce 
poporul s-a cur it, a adus arderi de tot, 
prinoasele lor de bun  voie i darurile lor.  
19. i Iudita a afierosit lui Dumnezeu ca 
dar, toate lucrurile lui Olofern, câte i le 

duse poporul, precum i perdeaua pe 
care ea o ridicase de la patul lui, a dat-o 
ca afierosire pentru Domnul.  

Sir. 10, 27.  

20. i poporul s-a veselit în Ierusalim trei 
luni, în fa a templului, i Iudita a r mas la 
ei.  
21. Iar dup  aceste zile, fiecare s-a întors 
la locul s u, i Iudita s-a întors în Betulia 
i i-a petrecut via a la casa ei. i cu 

înaintarea în vârst  a ajuns vestit  în toat  
ara.  

22. Mul i au cerut-o în c torie, dar ea 
n-a cunoscut b rbat în toate zilele vie ii 
ei, de când murise so ul ei Manase i se 
ad ugase la poporul lui.  
23. Faima ei cre tea din ce în ce mai 
mult, pe când ea înainta în vârst  în casa 

rbatului ei. Ea a atins vârsta de o sut i 
cinci ani. i ea a dezrobit pe roaba ei. Ea 
a murit în Betulia i a fost îngropat  în 
pe tera în care se odihnea b rbatul ei 
Manase.  
24.  i  neamul  lui  Israel  a  jelit-o  apte  
zile. i înainte de moarte i-a împ it 
averea la rudele b rbatului ei Manase i 
la rudele ei.  
25.  i  cât  a  tr it  Iudita,  nimeni  n-a  
îndr znit s  tulbure pe Israeli i i înc  
mult  vreme dup  moartea ei.  
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CARTEA LUI BARUH 
 

CAP. 1 
Baruh veste te i cite te poporului din 
Ierusalim cartea primit  de la Evreii 
din Babilon care, f când m rturisiri, 
cer rug ciuni i jertfe de isp ire. 
1. Acestea sunt cuvintele c ii pe care a 
scris-o Baruh, fiul lui Neria, fiul lui 
Maaseia, fiul lui Sedechia, fiul lui 
Asadia, fiul lui Helchie, în Babilon,  
2. În anul al cincilea, în luna a aptea, în 
vremea în care au luat Caldeii Ierusalimul 
i l-au ars cu foc.  

4 Reg. 25, 9. Plâng. 4, 11.  
3. i a citit Baruh cuvintele c ii acesteia 
înaintea lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, 
rege în Iuda, i înaintea a tot poporul, 
care venise s  aud  cartea.  

4 Reg. 24, 6.  
4. i înaintea dreg torilor, i a fiilor 
regelui, i înaintea b trânilor i înaintea a 
tot poporul, de la cel mic pân  la cel 
mare, a tuturor celor ce locuiau în 
Babilon, pe malul râului Sud,  
5. Care plângeau i posteau i se rugau 
înaintea Domnului.  
6. i a adunat argint dup  cât a putut da 
mâna fiec ruia.  
7. i a trimis în Ierusalim la Ioiachim, 
fiul lui Helchie, fiul lui Salom preotul, i 
la preo i i la tot poporul, care s-a aflat cu 
el în Ierusalim,  
8. Când a luat el vasele templului 
Domnului, care s-au scos din templu, s  
se întoarc  în p mântul lui Iuda în ziua a 
zecea a lunii Sivan, vase de argint, pe 
care le-a f cut Sedechia, fiul lui Iosie, 
regele lui Iuda,  
9. Dup  ce a scos Nabucodonosor, regele 
Babilonului, din Ierusalim ca robi, pe 
Iehonia cu c peteniile, cu f urarii, cu 

dreg torii i cu poporul de rând, i i-a dus 
în Babilon,  

4 Reg. 24, 12.  
10. i a zis : Iat  am trimis la voi argint, 
cu care s  cump ra i arderi de tot i jertfe 
pentru p cat i t mâie, i face i miresme 
i aduce i-le pe jertfelnicul Domnului 

Dumnezeului nostru.  
1 Ezd. 3, 3.  

11. i v  ruga i pentru via a lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i 
pentru via a lui Bel ar, fiul lui, ca s  fie 
zilele lor ca zilele cerului pe p mânt.  

Ier. 29, 7.  
12. i va da Domnul putere, i va lumina 
ochii no tri, i vom tr i sub umbra lui 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i 
sub umbra lui Bel ar, fiul lui, i vom 
sluji lor zile multe, i vom afla har 
înaintea lor.  

Ier. 29, 7.  
13. i v  ruga i pentru noi c tre Domnul 
Dumnezeul nostru, fiindc  am p tuit 
împotriva Domnului Dumnezeului 
nostru, i nu s-a întors mânia Domnului i 
urgia Lui de la noi pân  în ziua aceasta.  
14. i ve i citi cartea aceasta, pe care am 
trimis-o la voi, ca s  o citi i în templul 
Domnului, la s rb toarea corturilor i în 
zilele de adunare la templu,  
15. i ve i gr i : A Domnului 
Dumnezeului nostru este dreptatea, iar a 
noastr , ru inea fe elor, cum se arat  în 
ziua aceasta omului iudeu i celor ce 
locuiesc Ierusalimul,  

Dan. 9, 7-8. Bar. 2, 6.  
16. i regilor no tri i mai-marilor no tri, 
i preo ilor no tri i proorocilor no tri i 

rin ilor no tri.  
17. C ci am p tuit înaintea Domnului 
i n-am ascultat de Dânsul.  

Dan. 9, 5.  
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18. N-am ascultat glasul Domnului 
Dumnezeului nostru, ca s  umbl m întru 
poruncile Lui, pe care le-a dat înaintea 
fe ei noastre.  
19. Din ziua în care a scos Domnul pe 

rin ii no tri din p mântul Egiptului i 
pân  în ziua aceasta, am fost 
neascult tori de Domnul Dumnezeul 
nostru i ne-am lenevit, ca s  nu auzim 
glasul Lui.  
20.  i  s-au  lipit  de  noi  r ut ile  i  
blestemul pe care le-a poruncit Domnul 
slujitorului S u Moise, în ziua în care a 
scos pe p rin ii no tri din ara Egiptului, 
ca s  ne dea nou  p mânt în care curge 
lapte i miere, precum este în ziua 
aceasta.  

Deut. 28, 15. Dan. 9, 11.  
21. i n-am ascultat glasul Domnului 
Dumnezeului nostru dup  toate cuvintele 
proorocilor, pe care i-a trimis la noi.  
22. i am mers fiecare întru cugetul 
inimii sale celei rele, pentru a lucra 
dumnezeilor str ini i a face rele înaintea 
ochilor Domnului Dumnezeului nostru.  

Ier. 3, 17; 9, 14; 13, 10.  
CAP. 2 
Evreii în robie m rturisesc c  pentru 

catele lor li s-au întâmplat relele i 
cer mil  de la Dumnezeu. 
1. i a împlinit Domnul cuvântul S u, pe 
care  l-a  rostit  împotriva  noastr i  a  
judec torilor no tri, care au judecat pe 
Israel  i  împotriva  regilor  no tri  i  a  
conduc torilor no tri i împotriva 
oamenilor din Israel i din Iuda,  

Dan. 9, 2.  
2. Ca s  aduc  asupra noastr  greut i 
mari, care nu s-au f cut sub tot cerul, a a 
cum  a  f cut  în  Ierusalim,  dup  cele  ce  
sunt scrise în legea lui Moise,  

Deut. 28, 53.  
3. Ca s  m nânce omul c rnurile fiului 

u i c rnurile fiicei sale.  

4. i i-a dat supu i tuturor regilor celor 
dimprejurul nostru spre ocar i spre 
pustiire, printre popoarele dimprejur, la 
care i-a risipit Domnul.  
5.  i  în  loc  s  fie  st pâni,  ei  au  fost  
supu i, pentru c  am p tuit înaintea 
Domnului Dumnezeului nostru, 
neascultând glasul Lui.  

Deut. 28, 43.  
6. Domnului Dumnezeului nostru, 
dreptatea ; iar nou i p rin ilor no tri, 
ru inea fe elor, cum este în ziua aceasta.  

Dan. 9, 7. Bar. 1, 15.  
7. Toate relele, pe care le-a rostit Domnul 
împotriva noastr , acestea au venit peste 
noi.  
8. i nu ne-am rugat fe ei Domnului ca s  
se întoarc  fiecare de la cugetele inimii 
sale celei rele.  
9. i a privegheat Domnul asupra celor 

i i i-a adus Domnul peste noi, c  drept 
este Domnul în toate lucrurile Sale, pe 
care ni le-a poruncit.  

Ier. 31, 28; 44, 27. Dan. 9, 14.  
10.  i  n-am  ascultat  glasul  Lui,  ca  s  
umbl m dup  poruncile Domnului, pe 
care le-a dat înaintea fe ei noastre.  

Lev 26, 14. Deut. 28, 15.  
11. i acum, Doamne Dumnezeul lui 
Israel, Cel ce ai scos pe poporul T u din 

mântul Egiptului cu mân  tare i cu 
bra  înalt, cu semne i cu minuni i cu 
putere mare, i i-ai f cut nume mare 
pân  în ziua de azi,  

Dan. 9, 15.  
12.  Am  p tuit,  am  fost  nelegiui i,  am  
fost nedrep i, Doamne Dumnezeul nostru, 
în toate poruncile Tale ;  

Dan. 9, 5.  
13. Întoarc -se mânia Ta de la noi, c  am 

mas  pu ini  între  neamuri,  unde  ne-ai  
risipit.  

Dan. 9, 16.  
14. Ascult , Doamne, rug ciunea noastr  
i cererea noastr i ne scoate pentru Tine 
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i ne d  har înaintea fe ei celor ce ne-au 
înstr inat.  
15. Ca s  cunoasc  tot p mântul c  Tu 

ti Domnul Dumnezeul nostru, c  
numele  T u  s-a  chemat  peste  Israel  i  
peste neamul lui.  
16. Doamne, caut  din loca ul T u cel 
sfânt  i  ia  aminte  spre  noi  ;  pleac  
Doamne, urechea Ta i auzi,  

Deut. 26, 15. Is. 63, 15.  
17. i deschide ochii T i, Doamne, i 
vezi c  nu cei mor i care sunt în locuin a 
mor ilor, de la care s-a luat duhul din cele 
din untru ale lor, vor da slav i dreptate 
Domnului,  

Ps. 6, 5. Ps. 29, 8. Ps. 87, 11. Ps. 113, 25. Ps. 117, 17. Is. 
38, 18. Dan. 9, 17-18. Sir. 17, 22.  

18. Ci sufletul cel mâhnit peste m sur , 
cel ce merge gârbovit i f  putere, ochii 
cei sl bi i i sufletul cel fl mând î i vor 
da slav i dreptate, Doamne.  

Mat. 5, 6.  
19. C  nu pentru drept ile p rin ilor 
no tri i ale regilor no tri cerem mila 

tre noi înaintea fe ei Tale, Doamne 
Dumnezeul nostru ;  

Dan. 9, 18.  
20.  Ci  pentru  c  ai  slobozit  mânia  i  
iu imea Ta peste noi, precum ai gr it prin 
glasul slugilor Tale, proorocilor, zicând :  
21.  A a  zice  Domnul  :  Pleca i  sub  jug  
um rul vostru i lucra i regelui. 
Babilonului, ca astfel s  locui i în 

mântul pe care l-am dat p rin ilor 
vo tri.  

Ier. 27, 12.  
22. i de nu ve i asculta glasul Domnului, 
ca s  lucra i regelui Babilonului,  

Ier. 38, 2.  
23. Voi face s  amu easc , din cet ile lui 
Iuda i din preajma Ierusalimului, glasul 
bucuriei i glasul miresei i tot p mântul 
va ajunge o paragin , f  locuitori.  

Ier. 7, 34; 16, 9; 25, 10.  
24. i noi n-am ascultat glasul T u, ca s  
lucr m regelui Babilonului i ai înt rit 

cuvintele Tale pe care le-ai gr it prin 
glasul slugilor Tale, proorocii, c  vor 
scoate oasele regilor i oasele p rin ilor 
no tri din locul lor.  

Ier. 27, 14, 17.  
25. i iat  sunt lep date la c ldura zilei i 
la înghe ul nop ii, iar p rin ii no tri au 
murit  în  suferin e  grele,  în  foamete  i  în  
sabie i în robie.  
26. i ai adus templul, în care s-a chemat 
numele T u, la starea în care este în ziua 
aceasta, pentru r utatea casei lui Israel i 
a casei lui Iuda.  
27. i ai f cut cu noi, Doamne 
Dumnezeul nostru, dup  toat  bun tatea 
Ta i dup  toat  îndurarea Ta cea mare,  
28. Cum ai gr it prin glasul slujitorului 

u Moise în ziua în care i-ai poruncit s  
scrie legea Ta înaintea fiilor lui Israel 
zicând :  

Lev 26, 3, 9.  
29. «De nu ve i asculta glasul Meu cu 
adev rat, acest neam mare i mult se va 
întoarce mic orat la neamurile întru care 
îi voi risipi.  

Lev 26, 33. Deut. 28, 15.  
30. C  am cunoscut c  nu M  vor asculta, 

 este  popor  tare  la  cerbice,  ci  se  vor  
întoarce în inima lor în p mântul 
înstr in rii lor.  

Lev 26, 41. Deut. 9, 13.  
31. i vor cunoa te c  Eu sunt Domnul 
Dumnezeul  lor  ;  i  le  voi  da  inim i  
urechi de auzit ;  

Deut. 30, 6. Iez. 36, 25.  
32. i M  vor l uda în p mântul 
înstr in rii lor i vor pomeni numele 
Meu.  
33. i se vor întoarce de la cerbicia lor 
cea tare i de la lucrurile lor cele rele, c  

i vor aduce aminte de calea p rin ilor 
lor, care au p tuit înaintea Domnului.  
34. i îi voi întoarce în p mântul despre 
care M-am jurat p rin ilor lor, lui 
Avraam  i  lui  Isaac  i  lui  Iacov,  i-l  vor  
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st pâni,  i  îi  voi  înmul i,  i  nu  se  vor  
împu ina.  

Fac. 12, 7; 13, 15. Ier. 30, 10.  
35. i le voi înt ri ve nic  leg tur  ca s  
le fiu Dumnezeu i ei Îmi vor fi popor i 
nu voi mai mi ca pe poporul Meu Israel 
din ara pe care le-am dat-o».  

Ier. 32, 38.  
CAP. 3 
Israel robit pentru p sirea 
în elepciunii lui Dumnezeu. Proorocie 
despre Mesia. 
1. Doamne atot iitorule, Dumnezeul lui 
Israel, sufletul cel strâmtorat i duhul cel 
nec jit strig  c tre Tine.  
2. Ascult , Doamne, i ne miluie te, c  
am p tuit înaintea Ta.  
3. Tu domne ti în veci, iar noi pierim f  
încetare.  

Ps. 91, 8. Ps. 101, 27.  
4. Doamne atot iitorule, Dumnezeul lui 
Israel, auzi rug ciunea celor ce au murit 
ai lui Israel, i a fiilor celor care au 

tuit înaintea Ta, care n-au ascultat 
glasul T u, Dumnezeul lor, i s-au lipit 
de noi relele.  

Ps. 9, 13. Iez. 14, 13.  
5. Nu- i aduce aminte de nedrept ile 

rin ilor no tri, ci adu- i aminte de mâna 
Ta i de numele T u în vremea aceasta.  
6. C  Tu e ti Domnul Dumnezeul nostru, 
i Te vom l uda pe Tine, Doamne,  

7.  C  pentru  aceea  ai  dat  frica  Ta  în  
inimile  noastre,  ca  s  chem m  numele  

u i s  Te l ud m întru înstr inarea 
noastr  c  am ab tut de la inima noastr  
toat  nedreptatea p rin ilor no tri, care au 

tuit înaintea Ta.  
8. Iat  noi ast zi suntem înc  întru 
înstr inarea noastr , unde ne-ai risipit 
spre  ocar i  spre  blestem,  i  spre  
pedeaps  cuvenit  tuturor nedrept ilor 

rin ilor no tri, care s-au dep rtat de la 
Domnul Dumnezeul lor.  

Deut. 28, 37.  

9. Auzi, Israele, poruncile vie ii i ia în 
urechi a cunoa te în elepciunea.  
10. Ce este, Israele, c  e ti în p mântul 
vr jma ilor ? Te-ai învechit în p mânt 
str in.  
11. Te-ai pâng rit împreun  cu cei mor i, 
te-ai  socotit  cu  cei  ce  se  coboar  în  
locuin a mor ilor.  
12. P sit-ai izvorul în elepciunii.  

Ier. 2, 13.  
13.  În  calea  lui  Dumnezeu  de  ai  fi  
umblat, ai fi locuit cu pace în veci.  

Ps. 80, 13-14.  
14. Înva  unde este în elepciunea, unde 
este t ria, unde este puterea în elegerii, 
pentru a cunoa te de asemenea, unde este 
lungimea zilelor i via a, unde este 
lumina ochilor i pacea !  
15. Cine a aflat locul ei i cine a intrat în 
vistieriile ei ?  
16. Unde sunt c peteniile neamurilor i 
cei ce st pânesc fiarele p mântului ?  

Ier. 28, 14.  
17.  Cei  ce  cu  p rile  cerului  se  joac i  
strâng argint i aur, în care n jduiesc 
oamenii i a c ror avere era f  sfâr it ?  
18. Cei ce lucrau argintul i se str duiau 
ca lucr rile lor s  fie neîntrecute ?  

Mat. 6, 25.  
19. S-au stins i în locuin a mor ilor 
coborând, al ii s-au sculat în locul lor.  
20. Cei mai tineri au v zut lumin i au 
locuit pe p mânt, i calea tiin ei n-au 
cunoscut.  

În el. 13, 1. Rom. 1, 21.  
21. Nici n-au în eles c rile ei, nici nu s-
au inut de ea ; fiii lor s-au îndep rtat de 
la calea lor.  
22. Nici nu s-a auzit de ea în Canaan, nici 
nu s-a v zut în Teman.  
23. Nici fiii Agarei, cei ce caut  
în elepciunea cea de pe p mânt, nici 
negu torii Madianului i ai Temanului i 
povestitorii de pilde, i cei ce caut  
priceperea n-au cunoscut calea 
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în elepciunii, nici nu i-au adus aminte de 
rile ei.  

Sir. 15, 7-9. 1 Cor. 1, 20, 22.  
24. O, Israele ! Cât este de mare templul 
lui Dumnezeu i cât de întins locul 
st pânirii Lui !  
25.  Mare  este  i  n-are  sfâr it,  înalt  i  
nem surat !  
26. Acolo au fost uria ii cei vesti i, înal i 
la statur i iscusi i în r zboi.  

Fac. 6, 4.  
27. Nu pe ace tia i-a ales Dumnezeu, nici 
calea tiin ei nu le-a dat ;  

1 Cor. 1, 27.  
28. Pierit-au pentru c  n-au avut 
în elepciune ; pierit-au prin nebunia lor.  
29. Cine s-a suit în cer i a luat 
în elepciunea i a coborât-o din nori ?  

Deut. 30, 12.  
30. Cine a trecut marea ca s-o descopere 
i s-o cumpere în schimbul aurului curat 

?  
31. Nu este nimeni care s tie calea ei 
sau s  cuprind  c rarea ei ;  

1 Cor. 2, 7-8.  
32. Ci Cel care tie toate o tie pe ea i o 
afl  cu în elepciunea Lui, El Care a zidit 

mântul pentru ve nicie i l-a umplut de 
dobitoace.  

Fac. 1, 24. Iov 28, 23.  
33. El Care trimite lumina i merge i o 
cheam  pe ea, i ea Îl ascult  cu 
cutremur.  
34. Din pricina C ruia stelele str lucesc 
la locul lor i se veselesc.  
35.  Chematu-le-a,  i  ele  au  r spuns  :  
«Iat -ne !» Ele str lucesc cu bucurie 
pentru Cel care le-a f cut.  
36. Acesta este Dumnezeul nostru, i 
nimeni altul nu este asemenea Lui.  

Ie . 15, 11.  
37. Aflat-a toat  calea tiin ei i a dat-o 
lui Iacob, sluga Sa, i lui Israel, cel iubit 
de Dânsul.  

Is. 28, 26.  

38. Dup  aceasta pe p mânt S-a ar tat i 
cu oamenii împreun  a locuit.  

În el. 2, 14-15. Ioan 1, 10, 14. 1 Tim. 1, 15.  
CAP. 4 
Ierusalimul deplânge pustiirea sa. 
Îndemn spre r bdare. Proorocie 
despre mântuire. 
1. Aceasta este cartea poruncilor lui 
Dumnezeu i legea care d inuie te în 
veac ; to i cei ce o in vor tr i, iar cei ce 
au p sit-o vor pieri.  

Iez. 20, 11.  
2. Întoarce-te, Iacove, i te teme de ea, 
umbl  prin str lucire în preajma luminii 
ei.  
3. Nu da altuia m rirea ta i cele de folos 
ie, celui de alt neam.  

4. Ferici i suntem, Israele, c  cele ce Îi 
plac lui Dumnezeu ni s-au ar tat.  

Deut. 4, 8. Ps. 147, 8.  
5. Îndr zne te, poporul meu, pomenirea 
lui Israel.  
6. Vândutu-v-a i neamurilor nu spre 
pieire, ci, pentru c  a i mâniat pe 
Dumnezeu, v-a i dat vr jma ilor.  
7. Pentru c  a i înt râtat pe Cel care v-a 

cut, jertfind demonilor, i nu lui 
Dumnezeu.  

Deut. 32, 17-18. Is. 46, 7.  
8. i a i uitat pe Cel care v-a zidit, pe 
Dumnezeul cel Ve nic, i a i întristat 
Ierusalimul care v-a hr nit.  
9. V zut-a el mânia care v-a venit de la 
Dumnezeu i a zis : Auzi i, vecinele 
Sionului, Dumnezeu mi-a adus întristare 
mare,  
10.  C  am  v zut  robirea  fiilor  mei  i  a  
fiicelor mele pe care le-a adus lor Cel 
Ve nic.  
11. C  i-am hr nit cu bucurie i i-am 
slobozit cu plângere i cu jale.  
12. Nimeni s  nu se bucure de mine, care 
sunt v duv i p sit  de mul i ; am fost 
pustiit  pentru p catele copiilor mei, 
ab tu i de la legea lui Dumnezeu.  
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Mih. 7, 8.  
13. i judec ile Lui nu le-au cunoscut, 
nici n-au umblat în c ile poruncilor lui 
Dumnezeu, nici pe c rile înv turii în 
dreptatea Lui n-au mers.  
14. Veni i, vecinele Sionului, i v  
aduce i aminte de robirea fiilor i a 
fiicelor mele, pe care le-a adus-o Cel 
Ve nic.  
15. C  a adus peste ei neam de departe, 
neam f  de ru ine i de alt  limb .  

Deut. 28, 49.  
16. C  nu s-au ru inat de cel b trân, nici 
nu le-a fost mil  de prunc i au luat pe cei 
iubi i ai v duvei, i pe mine m-au l sat 
singur , f  de fiice.  
17. i eu cu ce v-a  putea ajuta ?  
18. C  Cel care v-a adus relele v  va 
scoate din mâna vr jma ilor vo tri.  
19. Duce i-v , fiilor, duce i-v , c  eu am 

mas pustie.  
20. Dezbr catu-m-am de ve mântul p cii 
i m-am îmbr cat cu sacul rug ciunii 

mele, i voi striga c tre Cel Ve nic în 
zilele mele :  
21. Îndr zni i, fiilor, striga i c tre 
Dumnezeu i El v  va scoate din silnica 
robie i din mâna vr jma ilor.  
22. C  eu de la Cel Ve nic am n jduit 
izb virea voastr i mi-a venit bucurie de 
la Cel Sfânt, pentru milostenia care va 
veni vou  degrab de la El.  
23. C  v-am trimis cu plângere i cu jale, 
i v  va întoarce c tre mine Dumnezeu, 

cu bucurie i veselie în veac.  
24. C  precum au v zut acum vecinele 
Sionului robirea voastr , a a vor vedea 
curând izb virea voastr  de la 
Dumnezeul vostru, care va veni vou  cu 
slav  mare i cu str lucirea Celui Ve nic.  
25. Fiilor ! Îndelung r bda i mânia care 
v-a venit de la Dumnezeu. Vr jma ul te-a 
prigonit, dar vei vedea în curând pieirea 

lui i pe grumajii lui vei pune piciorul 
u.  

26. Copiii mei cei r sf i au mers pe c i 
aspre, au fost ridica i ca o turm  pr dat  
de vr jma .  
27. Îndr zni i, fiilor, i striga i c tre 
Dumnezeu, c  Cel care v-a adus 
încercarea Î i va aduce aminte de voi.  

Is. 49, 14-15.  
28. C  precum a fost cugetul vostru, ca s  

 abate i de la Dumnezeu, întoarce i-v  
i c uta i-L de zece ori mai puternic.  

29. C  Acel Care v-a adus aceste 
nenorociri v  va aduce ve nic  veselie 
odat  cu mântuirea voastr .  
30. Îndr zne te, Ierusalime, te va 
mângâia Cel care i-a dat un nume !  
31. Vai de cei ce i-au f cut mult r u i s-
au bucurat de c derea ta !  

Ps. 136, 7-8.  
32. Vai cet ilor ai c ror robi au fost 
copiii t i ! Vai celei care a primit pe fiii 

i !  
33. C  precum ea s-a bucurat de c derea 
ta  i  a  fost  fericit  de  ruina  ta,  a a  se  va  
mâhni pentru pustiirea sa.  
34. i voi lua de la ea bucuria ei de cetate 
cu  popor  mult  i  seme ia  ei  va  fi  spre  
plângere.  
35.  C  un foc  va  veni  peste  ea  de  la  Cel  
Ve nic, pentru zile îndelungate, i va fi 
locuit  de demoni mult  vreme.  

Is. 34, 14. Apoc. 18, 2.  
36. Prive te c tre r rit, Ierusalime, i 
vezi bucuria care- i vine de la Dumnezeu.  

Bar. 5, 5.  
37. Iat  vin fiii t i, pe care i-ai trimis, vin 
de la r rit pân  la apus, aduna i prin 
cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se de 
slava lui Dumnezeu.  
CAP. 5 
Chemarea Ierusalimului spre bucurie 
pentru întoarcerea fiilor s i cu m rire. 
1. Dezbrac -te, Ierusalime, de haina 
întrist rii i a suferin ei tale i îmbrac -te 
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pentru totdeauna cu podoaba slavei lui 
Dumnezeu.  

Is. 52, 1.  
2. Îmbrac  ve mântul drept ii celei de la 
Dumnezeu, pune cununa slavei Celui 
Ve nic pe capul t u,  
3. Pentru c  Dumnezeu va ar ta tuturor 
celor de sub cer str lucirea ta.  
4. C  se va chema numele t u de la 
Dumnezeu pentru totdeauna : «Pacea 
drept ii» i «Str lucirea evlaviei».  
5. Ridic -te, Ierusalime, ine-te la 
în ime i prive te spre r rit, vezi pe 
fiii  t i  aduna i  de  la  apus  la  r rit,  prin  
cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se c i-
a adus aminte de ei.  

Bar. 4, 36.  

6. C ci ei te p siser  mergând pe jos, 
sub paz  de vr jma i, dar Dumnezeu i-i 
va aduce purta i întru m rire ca pe fiii de 
rege.  
7. C  a rânduit Dumnezeu s  supun  tot 
muntele înalt i stâncile cele ve nice, iar 

ile s  se umple, s  fie p mântul neted, 
ca s  umble Israel f  fric  sub slava lui 
Dumnezeu.  

Is. 40, 4.  
8. i vor face umbr  lui Israel p durile i 
tot lemnul bine mirositor, la porunca lui 
Dumnezeu ;  
9. Pentru c  va c uzi Dumnezeu pe 
Israel cu veselie la lumina slavei Sale, 
dându-le ca paz  îndurarea i dreptatea 
Sa.  
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EPISTOLA LUI IEREMIA 
 
CAP. 1 
Copia scrisorii pe care a trimis-o 
Ieremia c tre cei care aveau s  fie du i 
robi în Babilon de regele Babilonului, 
pentru a le face cunoscute sfaturile pe 
care Dumnezeu i le-a încredin at. 
1. Din cauza p catelor cu care a i p tuit 
înaintea lui Dumnezeu, ve i fi du i robi în 
Babilon de Nabucodonosor, regele 
Babilonului.  

2 Paral. 36, 14.  
2.  i  dup  ce  ve i  intra  în  Babilon,  ve i  

mâne acolo ani mul i i pentru mult 
timp, pân  la al aptelea neam ; iar dup  
aceea v  voi scoate în pace de acolo.  

Ier. 25, 9.  
3. i ve i vedea în Babilon dumnezei de 
argint i de aur i de lemn, purta i pe 
umeri i care insufl  team  neamurilor.  

Ier. 25, 12; 29, 10-11, 14. Dan. 9, 2.  
4. P zi i-v  ! Nu v  asem na i cu cei de 
alt neam i teama s  nu v  cuprind  
înaintea acestor dumnezei,  

Is. 44, 10.  
5. Când ve i vedea mul ime dinaintea i 
dinapoia lor, închinându-li-se. Zice i mai 
degrab  în inima voastr  : ie trebuie s  
ne închin m, St pâne !  
6. C ci îngerul Meu cu voi este ; El este 
cel care va purta grij  de via a voastr .  

Mat. 4, 10.  
7. C  limba lor este netezit  de un me ter 
i ei sunt îmbr ca i cu aur i cu argint i 

sunt minciun i nu pot s  vorbeasc .  
8. i ca pentru o fecioar  iubitoare de 
podoabe iau aur i din el fac cununi, 
pentru capetele dumnezeilor lor.  
9. Uneori chiar preo ii iau de la 
dumnezeii lor aur i argint i-l cheltuiesc 
pentru ei în i. Ba chiar fac daruri din el 
i desfrânatelor, în casele de desfrâu.  

Ps. 113, 12. Fapt. 14, 13.  

10. i-i împodobesc cu ve minte, ca pe 
ni te oameni, pe ace ti dumnezei de 
argint, de aur i de lemn ; îns  ei nu se 
pot ap ra nici de rugin , nici de viermi,  
11. Cu toat  haina de purpur  pe care le-o 
pun. Le terg chipurile, din pricina 
prafului din templu care se a az  gros pe 
ei.  
12. Unul ine un sceptru ca un guvernator 
de provincie, dar n-ar putea s  ucid  pe 
cel care l-ar jigni ;  
13. Altul ine în dreapta sabie sau secure, 
dar n-ar putea s  se r zboiasc i s  se 
apere de ho i.  
14. Prin aceasta se vede l murit c  ei nu 
sunt dumnezei ; nu v  teme i de ei.  
15. Precum un vas care s-a spart nu mai 
este de folos unui om, tot a a este i cu 
dumnezeii lor, pe care îi a az  în temple.  
16. Ochii lor sunt plini de praful ridicat 
de picioarele celor ce intr .  
17. i precum se închid din toate p ile 
por ile (temni ei) în urma unui om care a 
hulit pe rege i care va fi dus la moarte, 
tot a a i preo ii înt resc templele acestor 
dumnezei cu por i, z voare i bare, de 
team  ca ei s  nu fie fura i de ho i.  
18. Ei aprind lumini, i înc  mai multe 
decât pentru ei în i ; ace ti dumnezei nu 
sunt în stare s  vad  m car una singur  
din ele.  
19. Ca i despre o grind  a templului, se 
zice c  l untrul lor este ros de viermii 
care ies din p mânt, i îi m nânc  pe ei i 
ve mintele de pe ei, i ei nu simt.  
20. Fa a lor este înnegrit  de fumul care 
se ridic  din templu.  
21. Pe trupul lor i pe capul lor zboar  
liliecii, rândunelele i alte p ri ; sar 
chiar i pisici.  
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22. Dup  aceste semne ve i recunoa te c  
ei nu sunt dumnezei ; nu v  teme i de ei !  
23. Aurul cu care sunt îmbr ca i este 
numai pentru frumuse e ; dar dac  nu-l 
freci de rugin , nu mai str luce te. Când 
au fost turna i, ei n-au sim it nimic.  
24. Ei au fost cump ra i cu pre  mare, 
de i în ei nu este suflare de via .  

Is. 46, 6.  
25. Neavând picioare, sunt purta i pe 
umeri, ar tând neputin a lor ru inoas  
oamenilor. Slujitorii lor sunt de asemenea 
ru ina i, c ci cu ajutorul lor se ridic  
dumnezeii lor dac  ei cad la p mânt.  

Ps. 113, 15. Is. 46, 7.  
26. Dac  îi pune cineva în picioare, ei nu 
se pot mi ca singuri ; dac  se apleac , ei 
nu se pot îndrepta ; ci ca unor mor i li se 
pun daruri înainte.  
27. Preo ii vând, în folosul lor, cele 
jertfite ; de asemenea femeile lor s reaz  
o parte, f  a împ i ceva s racului i 
neputinciosului. Femei în stare de 
necur ie i femei lehuze îndr znesc s  se 
ating  de jertfele acestor dumnezei.  
28. tiind deci din acestea c  ei nu sunt 
dumnezei, nu v  teme i de ei !  
29. De ce dar s  fie numi i dumnezei ? 
Fiindc  femeile sunt cele care aduc daruri 
înaintea acestor dumnezei de argint, de 
aur i de lemn.  
30. În templele lor stau preo ii cu haina 
rupt ,  cu  capul  i  b rbia  rase,  cu  capul  
descoperit.  

Lev 19, 27; 21, 5.  
31. i zbiar i strig  înaintea 
dumnezeilor lor ca la ospe ele pentru 
mor i.  
32. Preo ii iau ve mintele dumnezeilor, 
ca s  îmbrace cu ele pe femeile i pe 
copiii lor.  
33. Dac  li se face r u sau bine, ei nu 
sunt în stare s  r spl teasc  ; ei nu sunt în 
stare s  ridice un rege pe tron sau s -l dea 
jos.  

Dan. 2, 21.  
34. De asemenea nu sunt în stare s  dea 
bog ie sau argint. Dac  cineva face o 

duin i nu o ine, ei nu pot s  cear  
socoteal  de ea.  

În el. 13, 18-19.  
35. Ei nu pot sc pa un om de la moarte, 
nici s  smulg  pe cel slab din mâna celui 
silnic,  

Deut. 32, 37. Ps. 59, 13. Ps. 67, 21.  
36. Nici s  redea vederea unui orb nici s  
scape pe un om din nevoie,  
37. Nici s  aib  mil  de o v duv , nici s  
fie binef tori unui orfan.  
38. Asemenea pietrelor scoase din mun i 
sunt ace ti idoli de lemn, îmbr ca i cu aur 
i cu argint. Cei ce slujesc lor vor fi 

ru ina i.  
39. Cum poate cineva s  gândeasc  sau 

 spun  c  ace tia sunt dumnezei ?  
40. Caldeii în i îi necinstesc ; dac  v d 
un om mut, îl aduc înaintea lui Bel i cer 
ca acest om s  vorbeasc , ca i cum 
dumnezeul (Bel) ar putea s  aud  ;  
41. Ei nu sunt în stare s  gândeasc  ia 
aceasta i s  p seasc  pe ace ti 
dumnezei, atât de mult le lipse te bunul 
simt !  
42. Femei încinse cu funii se a az  la 
drumuri, ca s  ard  t râ e ca t mâie ;  
43. Când una din ele, atras  de vreun 
trec tor, s-a culcat cu el, î i bate joc de 
vecina sa c  nu s-a învrednicit ca ea i c  
funia ei a r mas nerupt .  

Deut. 32, 21.  
44. Tot ce se face în jurul acestor 
dumnezei este minciun . Cum poate 
cineva s  gândeasc  sau s  spun  c  
ace tia sunt dumnezei ?  

Ier. 14, 21. Fapt. 14, 17.  
45. F cu i de tâmplari i de argintari, ei 
nu sunt nimic altceva decât ceea ce vor 
ace ti me teri ca ei s  fie.  
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46. Ace ti lucr tori care îi fac n-au mult 
de tr it ; cum ar putea s  fie dumnezei 
cele f urite de ei ?  
47. Ei nu vor fi l sat urma ilor lor decât 
minciun i ru ine.  
48. Când vin asupra oamenilor r zboaie 
sau nenorociri, preo ii se sf tuiesc unde 

 se ascund  cu dumnezeii lor ;  
49. Cum dar nu pute i în elege c  nu sunt 
dumnezei cei care nu se pot izb vi pe ei 
în i de la r zboaie sau de la nenorociri ?  
50. Pentru c  ei sunt de lemn, îmbr ca i 
cu aur sau argint, se va recunoa te mai 
târziu c  ei nu sunt decât minciun  ; va fi 
limpede pentru to i, popoare i regi, c  ei 
nu sunt dumnezei, ci lucruri de mâini 
omene ti,  i  c  în  ei  nu  se  afl  nici  o  
lucrare dumnezeiasc .  
51. Cui nu-i va fi, deci, l murit, c  ace tia 
nu sunt dumnezei ?  
52. C ci ei nu pot s  pun  un rege într-o 
ar , nici s  dea oamenilor ploaie.  

53. Nici s i fac  dreptate, nici s  scape 
un asuprit de nedreptate ; ei sunt 
neputincio i ca ciorile între cer i p mânt.  
54. Dac  focul cade pe templul acestor 
dumnezei de lemn, acoperi i cu aur sau 
cu argint, preo ii lor vor fugi i vor sc pa, 
dar ei ca ni te grinzi vor arde în mijlocul 
fl rilor lor.  
55. Ei nu se pot împotrivi nici regelui, 
nici vr jma ilor.  
56.  Cum  poate  cineva  s  cread i  s  
gândeasc  c  ace tia sunt dumnezei ?  
57. Nici de ho i i de tâlhari nu pot s  
scape dumnezeii cei de lemn, îmbr ca i 
cu argint i cu aur ; îndr zne ii le vor 
smulge aurul i argintul i vor pleca cu 
îmbr mintea care îi acoper  ; ei sunt 
neputincio i s i dea ajutor.  
58.  Este  mai  bine  a  fi  un  rege  care  î i  
desf oar  curajul sau un vas de folos 
într-o cas , de care se folose te st pânul, 
decât a fi ace ti dumnezei mincino i ; 

sau, înc , o u  la o cas , care p ze te 
ceea ce se g se te în untru, decât a fi 
ace ti dumnezei mincino i ; sau un stâlp 
de lemn într-un palat, decât a fi ace ti 
dumnezei mincino i.  
59. Soarele, luna i stelele, care 
str lucesc i sunt orânduite spre un folos, 
sunt ascult toare ;  
60. De asemenea fulgerul este frumos de 

zut când izbucne te ; de asemenea, 
vântul bate în toat ara.  
61. Norii îndeplinesc porunca pe care le-
o d  Dumnezeu de a str bate tot 

mântul ; i focul, trimis de sus s  
mistuie mun i i p duri, face ce i s-a 
poruncit.  

Ier. 10, 11.  
62. Ace ti dumnezei îns  nu le sunt 
asemenea nici în frumuse e nici în putere.  
63.  De aceea  nu se  poate  nici  gândi,  nici  
zice c  ace tia sunt dumnezei, fiindc  nu 
sunt în stare s  dea dreptatea i s  fac  
bine oamenilor.  
64. tiind deci c  ace tia nu sunt 
dumnezei, nu v  teme i de ei.  
65. C ci ei nu pot nici s  blesteme, nici 

 binecuvânteze pe rege,  
66. Nici s  arate printre popoare semne în 
cer  ;  ei  nu  str lucesc  ca  soarele  i  nu  
lumineaz  ca luna.  
67. Fiarele pre uiesc mai mult decât ei ; 
ele pot s  fug  într-un ad post i s  se 
ajute singure.  
68. În nici un chip nu ne este dovedit c  
ace tia sunt dumnezei, deci nu v  teme i 
de ei !  
69. Ca o sperietoare într-o bost rie, 
care nu p ze te nimic, tot a a este cu 
dumnezeii lor de lemn, îmbr ca i cu aur 
i cu argint.  

70. Înc  ceva : dumnezeii lor de lemn, 
îmbr ca i în aur i argint, seam  cu o 
tuf  de m cini într-o gr din , pe care se 
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az  tot felul de p ri ; sau cu un mort 
aruncat într-un loc întunecos.  
71. Dup  porfira i visonul care putrezesc 
pe ei, ve i recunoa te c  ei nu sunt 

dumnezei. În cele din urm  ei vor fi 
mânca i i vor ajunge o ru ine în ar .  
72. Mai mult pre uie te omul drept, care 
n-are idoli ; el nu va avea s  se team  de 
ru ine.  
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CÂNTAREA CELOR TREI TINERI 
 

CAP. 1 
În cuptorul cu foc din Babilon. 
1. i stând Azaria în mijlocul focului, i 
deschizând gura sa, a a s-a rugat, zicând :  
2. «Binecuvântat e ti, Doamne 
Dumnezeul p rin ilor no tri, i l udat i 
preasl vit este numele T u în veci.  
3. C  drept e ti în toate câte ai f cut 
nou , i toate lucrurile Tale sunt 
adev rate, i drepte c ile Tale i toate 
judec ile Tale adev rate.  
4. Tu ai dat hot râri drepte în toate relele 
ce ai f cut s  vin  asupra noastr i 
asupra cet ii celei sfinte a p rin ilor 
no tri, Ierusalimul ; c  în adev r i 
dreptate ai adus acestea peste noi din 
pricina p catelor noastre :  
5. C  am p tuit, c  am f cut f delege, 
dep rtându-ne de la Tine.  
6. i am gre it în toate, i poruncile Tale 
n-am ascultat, nici le-am p zit, nici le-am 

cut, dup  cum ne-ai poruncit nou , ca 
 ne fie bine.  

7.  i  câte  ai  adus  i  ai  f cut  nou  în  
dreapt  judecat  sunt.  
8. Tu ne-ai dat în mâinile vr jma ilor 
no tri, oameni f  lege i cei mai r i 
dintre nelegiui i, unui rege nedrept, cel 
mai r u care este pe p mânt.  
9. i ast zi nu mai putem s  deschidem 
gura ; ru ine i ocar  ne-am f cut robilor 

i i celor ce Te cinstesc pe Tine.  
10. Nu ne p si pe noi pentru totdeauna, 
pentru numele T u, i nu strica 
leg mântul T u.  
11. i nu dep rta mila Ta de la noi, 
pentru Avraam cel iubit de Tine i pentru 
Isaac, robul T u, i pentru Israel, sfântul 

u,  

12. C rora le-ai f duit s  le înmul ti 
semin ia lor, ca stelele cerului i ca 
nisipul de pe rmul m rii.  
13. C ci, St pâne, ne-am împu inat mai 
mult decât toate neamurile i suntem 
umili i ast zi, în tot p mântul, pentru 

catele noastre.  
14. i nu mai este în vremea aceasta 

petenie, prooroc, nici conduc tor, nici 
ardere de tot, nici jertf , nici prinos, nici 

mâie, nici loc unde s  aducem înaintea 
Ta pârga noastr i s  afl m har la Tine.  
15. Ci cu suflet zdrobit i cu duh umilit s  
fim primi i de Tine.  
16. Ca ardere de tot de berbeci i de 
junci, ca zeci de mii de miei gra i, a a s  
fie jertfa noastr  înaintea Ta ast zi i 
în elegere s  g seasc  la Tine ; c  nu este 
ru ine celor ce n jduiesc în Tine.  
17. i acum urm m ie cu toat  inima, i 
ne temem de Tine, i c ut m fa a Ta.  
18. S  nu ne ru inezi pe noi, ci f  cu noi 
dup  îndurarea Ta i dup  mul imea milei 
Tale.  
19. i ne scoate pe noi dup  minunile 
Tale, i d  m rire numelui T u, Doamne ; 
i s  se ru ineze to i cei ce arat  robilor 

i rele.  
20. i s  se ru ineze de toat  puterea Ta, 
i t ria lor s  se sf râme.  

21. i s tie c  Tu e ti Domn, Dumnezeu 
singur, i sl vit peste toat  lumea».  
22. i n-au încetat slujitorii regelui, care 
îi aruncaser  în cuptor, s  înfierbânte 
cuptorul cu catran i cu smoal i cu câl i 
i cu vi .  

23. i vâlv taia se ridica deasupra 
cuptorului, de patruzeci i nou  de co i.  
24. i izbucnind afar , ea a ars pe Caldeii 
care se aflau în jurul cuptorului.  
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25. Iar îngerul Domnului s-a coborât la 
Azaria i la cei trei prieteni ai lui în 
cuptor i a stins v paia.  
26. i le-a suflat în mijlocul cuptorului ca 
o  r coare  de  adiere  i  de  rou ,  a a  c  
focul nu i-a mai atins ; nu le-a mai 
pricinuit nici dureri, nici team .  
27. i acei trei, într-un singur glas, au 

udat, au sl vit i au binecuvântat pe 
Dumnezeu în cuptor, zicând :  
28. «Binecuvântat e ti, Doamne 
Dumnezeul p rin ilor no tri, i l udat i 
preaîn at întru to i vecii.  
29. Binecuvântat este numele cel sfânt al 
slavei Tale, i preal udat i preaîn at 
întru to i vecii.  
30. Binecuvântat e ti în loca ul sfintei 
Tale slave, l udat i preasl vit în veci.  
31. Binecuvântat e ti Cel ce vezi 
adâncurile i ezi pe heruvimi i l udat i 
preaîn at în veci.  
32. Binecuvântat e ti pe scaunul 
împ iei Tale i preal udat i 
preaîn at în veci.  
33. Binecuvântat e ti pe bolta cerului i 
preal udat i preasl vit în veci.  
34. Binecuvânta i toate lucrurile 
Domnului pe Domnul, l uda i-L i-L 
preaîn i pe El în veci.  
35. Binecuvânta i, ceruri, pe Domnul, 

uda i i-L preaîn i pe El în veci.  
36. Binecuvânta i, îngeri, pe Domnul, 

uda i i-L preaîn i pe El în veci.  
37. Binecuvânta i, ape i toate cele mai 
presus de cer,  pe Domnul, l uda i-L i-L 
preaîn i pe El în veci.  
38. Binecuvânta i, toate puterile 
Domnului, pe Domnul, l uda i-L i-L 
preaîn i pe El în veci.  
39. Binecuvânta i, soare i lun , pe 
Domnul, l uda i-L i-L preaîn i în 
veci.  

40. Binecuvânta i, stelele cerului, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
41. Binecuvânta i, toat  ploaia i roua, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
42. Binecuvânta i, toate vânturile, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El 
întru to i vecii.  
43. Binecuvânta i, foc i c ldur , pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i în veci.  
44. Binecuvânta i, frig i c ldur , pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
45. Binecuvânta i, rou i z pad , pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
46. Binecuvânta i, nop i i zile, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
47. Binecuvânta i, lumin i întuneric, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
48. Binecuvânta i, ghea i ger, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
49. Binecuvânta i, brume i z pezi, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
50. Binecuvânta i, fulgere i nori, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
51. Binecuvinteaz , p mântule, pe 
Domnul, laud i-L preaînal  în veci.  
52. Binecuvânta i, mun i i dealuri, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
53. Binecuvânta i, toate cele ce r ri i pe 

mânt, pe Domnul, l uda i i-L 
preaîn i pe El în veci.  
54. Binecuvânta i, izvoare, pe Domnul, 

uda i i-L preaîn i pe El în veci,  
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55. Binecuvânta i, m ri i râuri, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
56. Binecuvânta i, chi i i toate cele ce se 
mi  în  ape,  pe  Domnul,  l uda i  i-L  
preaîn i pe El în veci.  
57. Binecuvânta i, toate p rile cerului, 
pe Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El 
în veci.  
58. Binecuvânta i, toate fiarele i toate 
dobitoacele, pe Domnul, l uda i i-L 
preaîn i pe El în veci.  
59. Binecuvânta i, voi fiii oamenilor, pe 
Domnul, l uda i i-L preaîn i pe El în 
veci.  
60. Binecuvinteaz , Israel, pe Domnul, 

uda i i-L preaîn i pe El în veci.  
61. Binecuvânta i, preo i, pe Domnul, 

uda i i-L preaîn i pe El în veci.  
62. Binecuvânta i, slujitori, pe Domnul, 

uda i i-L preaîn i pe El în veci.  

63. Binecuvânta i, voi duhuri i suflete 
ale drep ilor, pe Domnul, l uda i i-L 
preaîn i pe El în veci.  
64. Binecuvânta i, voi cei sfin i i smeri i 
cu inima, pe Domnul, l uda i i-L 
preaîn i pe El în veci.  
65. Binecuvânta i, Anania, Azaria, i 
Misael, pe Domnul, l uda i i-L 
preaîn i pe El în veci ; c  ne-a scos pe 
noi din locuin a mor ilor, i din mâna 
mor ii ne-a smuls pe noi, i ne-a izb vit 
pe noi din mijlocul cuptorului care arde 
cu v paie de foc, i din mijlocul v ii 
ne-a izb vit pe noi.  
66. M rturisi i-v  Domnului, c  este bun, 

 în veac este mila Lui.  
67. Binecuvânta i pe Domnul, 
Dumnezeul dumnezeilor, to i care v  
închina i Lui, l uda i i mul umi i, c  în 
veac este mila Lui».  
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CARTEA A TREIA A LUI EZDRA 
 

CAP. 1 
Despre Pa tile pe care le-a s rb torit 
Iosie i despre regii urm tori lui pân  
la robia Babilonului. 
1. i a pr znuit Iosia Pa tile în Ierusalim 
în cinstea Domnului Dumnezeului s u i 
a jertfit pasha în paisprezece zile ale lunii 
întâi, a ezând preo ii dup  rândul lor, 
împodobi i în templul Domnului.  

4 Reg. 23, 21. 2 Paral. 35, 1.  
2. i a poruncit levi ilor, slujitorilor la 
cele sfinte ale lui Israel, s  se sfin easc  
pe sine Domnului în templul pe care l-a 
zidit Solomon, fiul regelui David.  
3. «Nu va fi chemarea voastr  s -l ridica i 
pe umeri, ci acum sluji i Domnului 
Dumnezeului vostru i purta i grij  
neamului lui Israel.  
4. i preg ti i mieii pentru Pa ti dup  
neamurile i dup  familiile voastre, dup  
rânduiala lui David, regele lui Israel, i 
dup  str lucirea lui Solomon, fiul lui.  
5. i stând în templu dup  rânduiala 

rin ilor, cuvenit  vou  levi ilor, cei ce 
sta i în ir înaintea fra ilor vo tri din 
Israel,  
6. Cu rânduial  jertfi i Pa tile, i preg ti i 
jertfele fra ilor vo tri, i face i Pa tile 
dup  porunca Domnului, care s-a dat lui 
Moise».  
7. i a d ruit Iosia poporului care se afla 
de  fa ,  din  miei  i  din  iezi  treizeci  de  
mii, vi ei trei mii ; acestea din turmele 
regelui s-au dat, dup  f duin a sa, 
poporului, preo ilor i levi ilor.  
8. i au dat Helchia i Zaharia i Iehiel, 
ispravnicii templului Domnului, preo ilor 
pentru Pa ti, oi dou  mii ase sute, vi ei 
trei sute.  
9. i Iehonia i Semaia i Natanael, 
fratele s u, i Ha abia i Ieiel i Ioram, 

cei peste mii, au dat levi ilor pentru Pa ti, 
oi cinci mii, vi ei apte sute.  
10. i dup  ce s-au f cut acestea cu bun -
cuviin , au stat preo ii i levi ii, având 
azimele dup  semin ii i dup  capii de 
familie înaintea poporului, ca s  aduc  
Domnului dup  cele scrise în cartea lui 
Moise.  
11. i au fript pasha la foc, cum se cuvine 
i jertfele le-au fiert în c ld ri i în 

tingiri, cu bun miros, i le-au adus la to i 
cei din popor.  
12. i dup  acestea au g tit pentru ei 
în i i pentru preo i, fra ii lor, fiii lui 
Aaron, pentru c  preo ii aduceau 
gr simile pân  la c derea nop ii, i levi ii 
au g tit lor i preo ilor, fra ii lor, fiii lui 
Aaron.  
13. i cânt re ii templului Domnului, fiii 
lui  Asaf,  erau  în  rândul  lor,  dup  cum a  
rânduit David.  
14. i Asaf i Zaharia i Iedutun, 
dreg torul regelui,  
15. i portarii st teau fiecare la poarta 
lui, fiindc  nim nui nu-i era îng duit s -i 
treac  rândul. i levi ii, fra ii lor, au g tit 
pentru ei.  
16. i s-au s vâr it cele de jertf  
Domnului, ca în acea zi s  se 

rb toreasc  Pa tile i s  se aduc  
jertfele pe jertfelnicul lui Dumnezeu, 
dup  porunca regelui Iosia.  
17.  i  au  pr znuit  fiii  lui  Israel  câ i  se  
aflau de fa , în vremea aceasta, Pa tile i 
praznicul azimelor, apte zile.  
18. i nu s-au s rb torit Pa ti ca acestea 
în Israel, din zilele lui Samuel proorocul.  
19. i to i regii lui Israel n-au s rb torit 
Pa ti ca acestea, cum le-au s rb torit 
Iosia i preo ii i levi ii i Iudeii, i tot 
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Israelul, i cei ce s-au aflat în locuin a lor 
în Ierusalim.  
20. În anul al optsprezecelea al domniei 
lui Iosia, s-au s rb torit Pa tile acestea.  
21. i s-au îndreptat faptele lui Iosia 
înaintea Domnului lui, cu inim  plin  de 
evlavie.  
22. i lucrurile despre el s-au scris în 
vremurile cele mai dinainte, despre cei ce 
au p tuit i au f cut nelegiuiri înaintea 
Domnului, mai mult decât orice neam i 
împ ie, i cele ce au am rât sufletul 
lui,  cum  i  cuvintele  cu  care  Domnul  a  
mustrat pe Israel.  
23. i dup  toate lucrurile acestea ale lui 
Iosia, s-a întâmplat ca Faraon, regele 
Egiptului, s  vin  cu r zboi în Carchemi , 
pe Eufrat.  
24. i a ie it în întâmpinarea lui Iosia i a 
trimis la el regele Egiptului, zicând : Ce 
este  mie  i  ie,  rege  al  lui  Iuda  ?  Nu  
împotriva ta sunt eu trimis de la Domnul 
Dumnezeu,  
25. Ci spre Eufrat se îndreapt  r zboiul 
meu. i acum Domnul cu mine este i 
Domnul cu mine sârguind este.  
26. Dep rteaz -te de la mine i nu sta 
împotriva Domnului.  
27. i n-a întors de la el Iosia carul s u, ci 
a pornit r zboi, neluând aminte la 
cuvintele lui Ieremia proorocul, cuvinte 
din gura Domnului, i a intrat cu el în 
lupt  în câmpia Meghidonului.  
28. i s-au coborât dreg torii la regele 
Iosia, i a zis regele slugilor sale : 
Scoate i-m  din lupt , c  am sl bit foarte.  
29. i îndat  l-au scos pe el slugile lui din 
rândul de b taie, i el s-a suit în al doilea 
car al lui i, ajungând la Ierusalim, i-a 
sfâr it via a i a fost îngropat în 
mormântul p rin ilor s i.  
30. În toat  Iudeea au jelit pe Iosia i a 
plâns Ieremia proorocul pentru Iosia ; i 

peteniile cu femeile l-au plâns pân  în 
ziua de ast zi.  
31. i s-a dat aceasta, ca s  se fac  
totdeauna la tot neamul lui Israel.  
32. i acestea sunt scrise în cartea celor 
povestite despre regii lui Iuda, de 
asemenea i faptele pe care le-a s vâr it 
Iosia i m rirea lui i în elepciunea lui în 
legea Domnului.  
33. Iar cele ce s-au f cut de el mai înainte 
i cele de acum s-au scris în Cartea 

regilor lui Israel i ai lui Iuda.  
34. i c peteniile poporului au luat pe 
Ioahaz, fiul lui Iosia, l-au pus rege în 
locul lui Iosia, tat l lui, fiind de dou zeci 
i trei de ani.  

35. i a domnit în Iuda i în Ierusalim trei 
luni.  
36. i l-a mutat regele Egiptului, ca s  nu 
domneasc  în Ierusalim.  
37. i a p gubit pe popor cu o sut  de 
talan i de argint i cu un talant de aur.  
38. i regele Egiptului a pus rege în Iuda 
i în Ierusalim pe Ioiachim, fratele lui 

Ioahaz.  
39. i a legat Ioiachim pe dreg torii cei 
mari, i pe Zarachi, fratele s u, 
prinzându-l, l-a dus în Egipt.  
40. i era Ioiachim de dou zeci i cinci 
de ani când s-a f cut rege în Iuda i în 
Ierusalim i a f cut r u înaintea 
Domnului.  
41. i împotriva acestuia s-a suit 
Nabucodonosor, regele Babilonului, i, 
legându-l cu leg turi de aram , l-a dus în 
Babilon.  
42. i din sfin itele vase ale Domnului, 
luând Nabucodonosor i ducându-le, le-a 
ag at în templul lui, în Babilon.  
43.  i  cele  ce  s-au  scris  despre  el  i  
despre necur ia lui i despre nelegiuirea 
lui, s-au scris în Cartea Cronicilor regilor.  
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44. i în locul lui Ioiachim a domnit fiul 
lui, care, când a ajuns rege, era de 
optsprezece ani.  
45. i a domnit trei luni i zece zile în 
Ierusalim i a f cut r u înaintea 
Domnului.  
46. i dup  un an, trimi ând 
Nabucodonosor, l-a mutat în Babilon, 
împreun  cu vasele cele sfinte ale 
Domnului.  
47. i a pus pe Sedechia rege în Iuda i în 
Ierusalim, în vârst  de dou zeci i unu de 
ani.  
48. i a domnit unsprezece ani i a f cut 

u înaintea Domnului i nu s-a ru inat de 
cuvintele care s-au gr it prin Ieremia 
proorocul din gura Domnului.  
49. i fiind legat cu jur mânt de regele 
Nabucodonosor pe numele Domnului, el 
a c lcat jur mântul i a fost îndep rtat din 
domnie.  
50. i învârto ându- i cerbicea i inima 
sa, a c lcat cele legiuite ale Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  
51. i frunta ii poporului i ai preo ilor 
au f cut multe nelegiuiri, mai multe decât 
toate necur iile tuturor neamurilor, i au 
pâng rit templul Domnului cel sfin it în 
Ierusalim.  
52. i a trimis Dumnezeul p rin ilor lor 
pe îngerul S u s -i cheme, întrucât îi 
ocrotea pe ei i loca ul S u.  
53. Iar ei î i b teau joc de vestitorii Lui, 
i  în  ziua  în  care  a  gr it  Domnul  ;  ei  

batjocoreau pe proorocii Lui, pân  ce, 
mâniindu-Se El pe poporul S u pentru 

gân i, a poruncit regilor Caldeilor s  
se suie împotriva lor.  
54. Ace tia au omorât pe tinerii lor cu 
sabia împrejurul sfântului lor loca i nu 
le-a fost mil  de cel tân r i de fecioar i 
de b trân, i de cel mai tân r al lor.  
55.  Ci  pe  to i  i-au  dat  în  mâinile  lor,  i  
toate vasele sfinte ale Domnului, cele 

mari i cele mici, i vasele chivotului lui 
Dumnezeu.  
56. i luând vistieria regelui, au dus-o în 
Babilon i au ars templul Domnului.  
57. i au surpat zidurile Ierusalimului i 
turnurile lui le-au ars cu foc i au f cut 
netrebnice toate cele m rite ale lui i pe 
cei sc pa i de ascu ul sabiei i-au dus în 
Babilon.  
58. i au fost slugi lui Nabucodonosor i 
fiilor lui, pân  ce au venit Per ii st pâni, 
ca s  se împlineasc  cuvântul Domnului 
care a fost în gura lui Ieremia, pân  ce 

mântul se va bucura de odihnele sale în 
tot timpul pustiirii lui, odihnind pân  la 
împlinirea celor aptezeci de ani.  
CAP. 2 
Cirus, regele Per ilor, d  voie Iudeilor 
robi i s  zideasc  din nou templul 
Domnului i Ierusalimul, iar Artaxerxe 
îi opre te. 
1. Domnind Cirus peste Per i, în anul 
întâi, ca s  se împlineasc  cuvântul 
Domnului gr it prin gura lui Ieremia,  

2 Paral. 36, 22. 1 Ezd. 1, 1.  
2.  A  ridicat  Domnul  duhul  lui  Cirus,  
regele Per ilor, i a vestit în tot regatul 

u prin grai i prin scrisori, zicând :  
3. Aceasta zice regele Per ilor, Cirus : Pe 
mine Domnul lui Israel, Domnul cel 
Preaînalt m-a pus rege al lumii.  
4. i mi-a poruncit mie s  zidesc Lui 
templu în Ierusalimul cel din Iuda.  
5. Dac  este cineva dintre voi din neamul 
lui  Iuda,  Domnul  lui  s  fie  cu  el,  s  se  
suie  la  Ierusalimul  din  Iudeea  i  s  
zideasc  iar i templul Domnului lui 
Israel ; c ci Acesta este Domnul, Cel care 
locuie te în Ierusalim.  
6. Drept aceea, câ i locuiesc în partea 
locului, în inutul acela, s -i ajute,  
7. Cu aur i cu argint, cu d ri, cu cai i cu 
vite împreun  cu ceilal i, care la 
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rug ciune sunt pu i în templul Domnului 
din Ierusalim.  
8. i c peteniile semin iilor lui Iuda i 
Veniamin, preo ii i levi ii, i to i c rora 
le-a trezit Domnul duhul, ca s  se suie s  
zideasc  iar i templul Domnului din 
Ierusalim,  
9. i cei din jurul lor au ajutat în toate cu 
argint i cu aur, cu cai, cu dobitoace i cu 
nenum rate daruri f cute de cei al c ror 
duh fusese trezit.  
10. i regele Cirus a scos vasele sfinte ale 
Domnului pe care le adusese 
Nabucodonosor din Ierusalim i le 

ezase în templul lui.  
11. i sco ându-le, Cirus, regele Per ilor, 
le-a dat lui Mitridate, vistiernicul s u.  
12.  i  prin  acesta  s-au  dat  în  seama  lui  

ba ar, cârmuitorul Iudeii.  
13. i num rul acestora era : pahare de 
aur o mie, i pahare de argint o mie, c ui 
de argint dou zeci i nou , n strape de 
aur treizeci, de argint dou  mii patru sute 
zece, i alte vase o mie.  
14. i toate vasele care s-au adus, de aur 
i de argint, cinci mii patru sute aizeci i 

nou  :  
15. i au fost aduse de ba ar în 
Ierusalim împreun  cu cei întor i din 
robie din Babilon.  
16. Iar în vremea domniei lui Artaxerxe, 
regele Per ilor, Bil am i Mitridate, 
Tabeel i Rehum cârmuitorul, împreun  
cu im ai scriitorul i tovar ii lor care 
locuiau în Samaria i în alte locuri, au 
scris împotriva celor ce locuiesc în 
Ierusalim i în Iudeea o scrisoare isc lit  
:  

1 Ezd. 4, 6.  
17. «Regelui Artaxerxe, st pânul : slugile 
tale, Rehum cronicarul i im ai 
scriitorul, i ceilal i din sfatul lor, i 
judec torii cei din Cele-Siria i din 
Fenicia ;  

18. Cunoscut s  fie acum domnului 
nostru, regele, c  Evreii, suindu-se de la 
voi la noi, venind la Ierusalim, cetatea 
cea r zvr tit i viclean , zidesc pie ele i 
zidurile ei le repar , i pun temelia 
templului.  
19. Deci, de se va zidi cetatea aceasta i 
se  vor  sfâr i  zidurile,  bir  nu  vor  suferi  a  
da, ci i regilor vor sta împotriv .  
20. i, fiindc  au început cl direa 
templului, am socotit c  este bine s  nu 
trecem aceasta cu vederea,  
21. Ci s  în tiin m pe domnul nostru, 
regele, c , dac  vrei s  cercetezi cu 
am nuntul cronicile p rin ilor t i,  
22. Atunci vei afla în cronici însemn ri 
despre acestea i vei cunoa te c  cetatea 
aceasta era r zvr tit , tulburând regi i 
cet i.  
23. i Evreii r zvr ti i înc  din vremuri 
vechi urzesc r scoale, pentru care pricin  
i cetatea aceasta a fost pustiit .  

24. Acum dar ar m ie, st pâne rege, c  
de se va zidi din nou cetatea aceasta i se 
vor ridica zidurile ei, nu te vei mai coborî 
în Cele-Siria i Fenicia».  
25. Atunci a r spuns regele lui Rehum 
cronicarul i cârmuitorul, lui Bil am i lui 

im ai scriitorul i celorlal i, care 
împreun  cu ei se sf tuiesc i locuiesc în 
Samaria i în Siria i în Fenicia, cele 
scrise mai jos :  
26. «Am citit scrisoarea ce mi-a i trimis ; 
drept aceea am poruncit s  se caute i s-a 
aflat c  cetatea aceea este din veac 
împotrivitoare regilor ;  
27. i c  locuitorii au urzit r scoale i 

zboaie în ea i c  regi tari i cruzi au 
fost în Ierusalim, st pânind i bir luând 
de la Cele-Siria i de la Fenicia.  
28. Acum dar am poruncit s  fie opri i 
oamenii aceia a zidi cetatea i s  purta i 
de  grij  ca  s  nu  se  mai  întâmple  nimic  
împotriva acestei porunci.  
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29. i s  nu mearg  mai departe r utatea, 
ca regii s  se tulbure».  
30. Atunci, citindu-se cele scrise de 
regele Artaxerxe, Rehum i im ai 
scriitorul i cei ce se sf tuiau împreun  
cu ei, pornind în grab  la Ierusalim, cu 
cai i cu mul ime de lupt , au început a 
opri pe cei ce zideau.  
31. i a fost oprit  zidirea loca ului sfânt 
din  Ierusalim  pân  în  al  doilea  an  al  
domniei lui Darius, regele Per ilor.  
CAP. 3 
Întreb rile celor trei tineri din garda 
împ ratului Darius. 
1. i pe când domnea Darius, a f cut 
osp  mare tuturor celor de sub ascultarea 
lui i tuturor celor n scu i din casa lui,  
2. i tuturor dreg torilor celor mari ai 
Mediei i ai Persiei i tuturor satrapilor i 

peteniilor o tirii i cârmuitorilor de 
inuturi de la India pân  la Etiopia, care 

erau în cele o sut  dou zeci i apte de 
satrapii.  
3. i dup  ce au mâncat i au b ut i dup  
ce s-au s turat, s-au risipit ; iar regele 
Darius  s-a  dus  la  a ternutul  s u  i  a  
adormit i s-a de teptat.  
4. Atunci cei trei tineri, din garda regelui, 
care p zeau pe rege, au zis unul c tre 
altul :  
5. S  spunem fiecare dintre noi câte un 
cuvânt, s  vedem al cui va fi mai tare, iar 
al c rui cuvânt va fi mai în elept, aceluia 
îi  va  da  lui  regele  Darius  daruri  mari  i  
laude mari ;  
6. i cu porfir  se va îmbr ca i din vase 
de aur va bea, i pe aur va dormi, i se va 
plimba în tr sur  cu cai cu frâie de aur, i 
va purta pe cap turban de vison i 

oare împrejurul grumazului lui,  
7. i al doilea va edea dup  Darius, 
pentru în elepciunea lui, i rud  lui 
Darius se va numi.  

8. Atunci, scriind fiecare cuvântul s u, l-a 
pecetluit i l-a pus sub perna lui Darius, 
regele, i au zis :  
9. «Când se va scula regele, îi vor da cele 
ce-am scris, i al c rui cuvânt va judeca 
regele din noi trei, i marii dreg tori ai 
Persiei, c  este mai în elept, lui i se va da 
biruin a, precum s-a scris».  
10. Unul scrisese : mai tare este vinul.  
11. Cel lalt scrisese : mai tare este regele.  
12. i al treilea scrisese : mai tari sunt 
femeile, iar mai mult decât toate biruie te 
adev rul.  
13. i când s-a sculat regele din somn, 
luând scrisorile, i le-au dat i le-a citit.  
14. i trimi ând, a chemat pe to i 
dreg torii cei mari ai Persiei i ai Mediei, 
pe satrapi, pe c peteniile o tirii, pe 
cârmuitorii de inuturi i pe sfetnici,  
15. i au ezut în divan i a citit scrisorile 
înaintea lor.  
16. i a zis : Chema i pe tinerii acela, i 
ei s i arate cuvintele lor.  
17. i au fost chema i i au intrat 
în untru, i le-a zis : Spune i-ne cele ce-

i scris.  
18. i a început cel dintâi, cel ce a zis c  
vinul  este  mai  tare,  i  a  zis  a a  :  O,  

rba ilor, cum nu este mai tare vinul ? 
ci  tuturor  oamenilor  care  îl  beau  le  
ce te mintea.  

19.  i  mintea  regelui  i  a  orfanului,  i  a  
robului i a celui slobod, i a s racului i 
a bogatului o face una.  
20. i toat  mintea o întoarce spre chef i 
veselie, i nu- i aduce aminte de tot 
necazul i de toat  datoria.  
21. i toate inimile le face bogate, i nu-
i aduc aminte nici de rege, nici de satrap, 
i toate le face s  vorbeasc  prin talan i.  

22. i nu- i aduc aminte, când beau, s  
iubeasc  pe  prieteni  i  pe  fra i,  ci  dup  
pu in timp scot s biile.  
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23. i când se trezesc de vin, nu- i aduc 
aminte de cele ce au f cut.  
24. O, b rba ilor ! Oare nu este mai tare 
vinul, care sile te a face a a ? i dup  ce 
a zis acestea, a t cut.  
CAP. 4 
Biruin a adev rului. Darius înapoiaz  
vasele cele sfinte, dând Iudeilor voie 
pentru zidirea Ierusalimului i a 
templului Domnului. 
1. i a început s  vorbeasc  cel de-al 
doilea, care spusese c  este mai tare 
regele.  
2. O, b rba ilor ! Au nu sunt mai tari 
oamenii care st pânesc p mântul i 
marea i toate câte sunt în ele ?  
3. Iar regele mai tare este i domne te 
peste to i i-i st pâne te, i orice le-ar 
porunci ei fac ; de le va zice s  fac  

zboi unul împotriva altuia, fac.  
4. i de-i va trimite împotriva 
vr jma ilor, merg i surp  mun i i ziduri 
i turnuri.  

5. Ucid i se ucid, i cuvântul regelui nu-l 
calc  ; i de vor birui, regelui îi aduc 
toate, i câte vor pr da, i celelalte toate i 
le aduc.  
6. i câ i nu se duc la r zboi i nu lupt , 
ci lucreaz  p mântul, iar i dup  ce 
seam i secer , aduc regelui ;  
7. i unul pe altul silind aduc dajdie 
regelui, i el unul singur este.  
8. De va zice s  omoare, omoar  ; de va 
zice s  lase, las  ; de va zice s  bat , bate.  
9.  A zis  s  pustiiasc ,  pustiesc  ;  a  zis  s  
zideasc , zidesc ; a zis s  taie, taie ; a zis 

 r deasc , r desc.  
10. i tot poporul lui i o tirea lui de el 
unul ascult , i la toate acestea el ade, 

nânc , i bea i doarme.  
11. i ace tia p zesc în jurul lui i nimeni 
nu poate s  mearg i s  fac  lucrurile 
sale, nici nu pot s  nu-l asculte.  

12. O, b rba ilor ! Cum nu este tare 
regele, c  este a a de ascultat ! i a t cut.  
13. Iar al treilea, care vorbise despre 
femei i despre adev r, este Zorobabel. El 
a început a gr i :  
14. O, b rba ilor ! Drept este c  cel mai 
mare este regele, i mul i sunt oamenii, i 
tare este vinul !  
15. Dar cine îi st pâne te sau cine 
domne te peste ei ? Au nu sunt femeile ? 
Femeile au n scut pe regele i pe tot 
poporul care st pâne te marea i 

mântul.  
16. i din ele s-au n scut, i acestea au 
crescut pe cei ce s desc viile, din care se 
face vinul.  
17. Ele fac îmbr mintea oamenilor, i 
tot ele prilejuiesc m rirea oamenilor, i 
omenii nu pot fi f  de femei.  
18. i de vor aduna aur i argint i tot 
lucrul frumos, când v d o femeie 
frumoas  la chip i la frumuse e,  
19. Pe toate acestea l sându-le, la ea 
caut i cu gura c scat  privesc la ea, i 
to i pe ea o aleg mai mult decât aurul i 
decât argintul i decât tot lucrul frumos.  
20. Las  omul pe tat l s u, care l-a hr nit, 
i ara sa, i se lipe te de femeia sa.  

21. i cu femeia lui î i d  sufletul i nu- i 
mai aduce aminte nici de tat l s u, nici de 
mama sa, nici de ar .  
22. i din acestea se cuvine s ti i voi c  
femeile v  st pânesc.  
23. Oare nu trudi i i osteni i, i toate le 
aduce i i le da i femeilor, i ia omul 
sabia sa, i iese la drumuri s  tâlh reasc  
i s  fure, i plutesc pe mare i pe fluvii,  

24. i pe leu vede i în întuneric merge, 
i ceea ce fur i r pe te i jefuie te, 

iubitei aduce ?  
25.  i  mai  mult  iube te  omul  pe  femeia  
sa, decât pe tat l s u i pe mama sa.  
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26. i mul i i-au ie it din min i din 
pricina femeilor i au ajuns robi pentru 
ele.  
27. i mul i au pierit, au gre it i au 

tuit din pricina femeilor.  
28. i acum nu-mi crede i mie ? Cu 
adev rat mare este regele în puterea lui i 
toate inuturile se tem a se atinge de el.  
29. Dar eu l-am v zut pe el i pe 
Apamina, fata lui Bartac, cel cu faim , 
concubina regelui, ezând de-a dreapta 
regelui.  
30. Ea a luat diadema de pe capul regelui 
i, punând-o pe capul s u, da palme 

regelui cu stânga.  
31. i la acestea regele, se uita la ea cu 
gura c scat  ; i dac  ea râdea cu el, i el 
râdea, i dac  ea se sup ra pentru ceva, el 
o m gulea, ca s  se împace cu el.  
32. O, b rba ilor ! Cum nu sunt tari 
femeile, de vreme ce fac a a ?  
33. Atunci regele i dreg torii s-au uitat 
unul la altul.  
34. i a început a gr i i despre adev r. 
O, b rba ilor ! Tari sunt femeile. Mare 
este p mântul i înalt este cerul i iute la 
alergat soarele, c ci într-o zi se întoarce 
i înconjoar  cerul i iar i alearg  la 

locul s u.  
35. Au nu este mare cel ce face acestea ? 
Dar adev rul este i mai mare i mai 
puternic decât toate.  
36. Tot p mântul cheam  adev rul, i 
cerul pe el îl binecuvânteaz , i toate 
lucrurile se clatin i se cutremur , i 
nimic la el nu este strâmb.  
37. Nedrept este vinul, nedrept este 
regele, nedrepte sunt femeile, nedrep i 
sunt to i fiii oamenilor i nedrepte sunt 
toate lucrurile lor, cele ce sunt ca acestea, 
i nu este în ele adev r, i, din pricina 

nedrept ii lor, to i pier.  

38. Iar adev rul r mâne i este tare în 
veac i tr ie te i domne te în veacul 
veacului.  
39. El nu caut  la fa a oamenilor i nu 

rtine te, ci cele drepte face tuturor, fie 
nedrep i, fie r i, i la to i sunt pl cute 
lucrurile lui, i în judecata lui nimic nu 
este nedrept.  
40. Aceasta este t ria, împ ia, puterea 
i m rirea tuturor veacurilor ! 

Binecuvântat s  fie Dumnezeul 
adev rului !  
41. i a încetat a gr i, i tot poporul 
atunci a r spuns i a strigat : «Mare este 
adev rul i mai puternic decât orice !»  
42. Atunci regele i-a zis : «Cere orice vei 
vrea, mai mult decât cele scrise, i î i voi 
da, pentru c  te-ai aflat mai în elept, i 
al turi de mine vei edea i ruda mea te 
vei chema !»  
43.  Atunci  el  a  zis  regelui  :  «Adu- i  
aminte de f duin a pe care ai f cut-o s  
zide ti Ierusalimul, în ziua în care 
în imea ta ai luat domnia,  
44. i s  trimi i înapoi toate vasele cele 
luate din Ierusalim, pe care le-a ales 
Cirus, când a f duit s  d râme 
Babilonul i a f duit c  le va trimite 
acolo,  
45. i tu ai f duit s  zide ti templul 
Domnului, pe care îl arseser  Edomi ii, 
când a fost pustiit  Iudeea de Caldei.  
46. i acum aceasta este ce te rog, 
st pâne rege, i ce cer de la tine ! Aceasta 
este fapta cea mare pe care s-o s vâr ti 
! Acum te rog s  împline ti f duin a pe 
care ai dat-o prin gura ta înaintea 
Împ ratului cerului !»  
47. Atunci, sculându-se regele Darius, l-a 

rutat i a scris pentru el scrisori c tre 
to i dreg torii, cârmuitorii inuturilor, 

peteniile o tirilor i satrapii, ca s -l 
petreac  pe el i pe to i cei cu el, care se 
suie s  zideasc  Ierusalimul.  
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48. i la to i cârmuitorii locurilor din 
Cele-Siria i din Fenicia i la cei din 
Liban a scris scrisori, ca s  duc  lemne 
de cedru din Liban la Ierusalim i 
împreun  cu el s  zideasc  cetatea.  
49. i a dat scris la to i Iudeii care voiau 

 se suie de la regat în Iudeea c  sunt 
liberi ; iar cei care au puterea, 
cârmuitorul de inut i satrapul i 
economul, s  nu mearg  la u ile lor.  
50. i toat ara pe care o st pânesc ei, s  
fie  scutit  de  d ri,  i  ca  Edomi ii  s  

seasc  satele pe care mai înainte le 
st pâneau de la Iudei.  
51. i la zidirea templului Domnului s  
dea pe an dou zeci de talan i pân  ce se 
va ispr vi zidirea ;  
52. i la jertfelnic arderi de tot s  se 
aduc  în toate zilele, precum au porunc  ; 
al i aptesprezece talan i s  aduc , i 
peste an zece.  
53.  i  to i  cei  ce  vin  din  Babilon  s  
zideasc  cetatea, s  fie liberi, ei i fiii lor 
i to i preo ii care i-ar înso i.  

54. i a scris i despre veniturile i despre 
od jdiile preo ilor în care ei slujesc.  
55. i a scris s  se dea dare levi ilor pân  
în ziua când se va termina templul 
Domnului i Ierusalimul se va zidi.  
56. i la to i cei ce p zesc cetatea a scris 

 le dea lor loturi i simbrie.  
57. i a trimis toate vasele pe care le 
alesese Cirus de la Babilon, i tot ceea ce 

duise Cirus s  fac , el a poruncit s  
fac i s  le trimit  la Ierusalim.  
58. i când a ie it tân rul Zorobabel, 
ridicându- i fa a la cer înaintea 
Ierusalimului, a binecuvântat pe 
împ ratul cerului, zicând :  
59. «De la Tine este biruin a i de la Tine 
este în elepciunea i a Ta este slava, i eu 
sunt robul T u.  
60. Binecuvântat e ti Tu, Cel care mi-ai 
dat mie în elepciune, i pe Tine Te 

preasl vesc, Doamne al p rin ilor no tri 
!»  
61. i a luat scrisorile i a ie it, a venit în 
Babilon i a vestit tuturor fra ilor s i.  
62. i au binecuvântat pe Dumnezeul 

rin ilor lor, c ci le-a dat libertate i 
învoire, ca s  se întoarc   
63. i s  zideasc  Ierusalimul i templul 
în care s-a numit numele Domnului. i ei 
au petrecut cu cânt ri i cu bucurie apte 
zile.  
CAP. 5 
Însemnarea celor întor i din robia 
Babilonului. Începerea înnoirii cet ii 
i a templului Domnului. 

1. i dup  aceasta au fost ale i ca s  se 
întoarc  capii familiilor dup  semin iile 
lor, femeile lor, fiii i fetele lor, i robii i 
roabele lor, i dobitoacele lor.  
2. i Darius a trimis împreun  cu ei o mie 
de c re i pân  îi vor a eza în Ierusalim 
cu pace, cu cânt ri, cu timpane i cu 
flaute.  
3. i to i fra ii lor s-au veselit la plecarea 
lor, iar regele le-a îng duit s  plece cu ei.  
4. i acestea sunt numele b rba ilor, capi 
de familii din semin ii, care au pornit în 
inuturile lor :  

5. Preo ii, fiii lui Finees, fiul lui Aaron : 
Iosua, fiul lui Iosedec, fiul lui Sarai, i 
Ioachim, fiul lui Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, din casa lui David, din neamul 
lui Fares, din tribul lui Iuda,  
6. Care a gr it sub Darius, regele Per ilor, 
cuvinte în elepte în al doilea an al 
domniei lui, în luna lui Nisan, întâia lun  
a anului.  
7. i ace tia sunt din Iuda, care au ie it 
din str ina robie, în care îi adusese în 
Babilon Nabucodonosor, regele 
Babilonului,  
8. i care s-au înapoiat la Ierusalim i în 
tot cuprinsul Iudeii, fiecare în cetatea sa, 
care au venit cu Zorobabel i cu Iosua, 
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Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, 
Mardoheu, Bil an, Misperet, Bigvai, 
Nehumi, Baana, c peteniile lor.  
9.  Num rul  celor  din  neam  i  
conduc torii lor :  
10. Fiii lui Fares, dou  mii o sut  
aptezeci i doi.  

11. Fiii lui efatia, patru sute aptezeci i 
doi.  
12. Fiii lui Arah, apte sute cincizeci i 
ase.  

13. Fiii lui Pahat-Moab, adic  fiii lui 
Iosua i ai lui Iacob, dou  mii opt sute 
doisprezece.  
14. Fiii lui Elam, o mie dou  sute 
cincizeci i patru.  
15. Fiii lui Zatu, nou  sute patruzeci i 
cinci.  
16. Fiii lui Horve, apte sute cinci.  
17. Fiii lui Binui, ase sute patruzeci i 
opt.  
18. Fiii lui Bebai, ase sute treizeci i trei.  
19. Fiii lui Azad, trei mii dou  sute 
dou zeci i doi.  
20. Fiii lui Adonicam, ase sute aizeci i 
apte.  

21. Fiii lui Bigvai, dou  mii aizeci i 
ase.  

22. Fiii lui Adin, patru sute cincizeci i 
patru.  
23. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia, 
nou zeci i doi.  
24. Oamenii din Cheila i din Azeca, 
aizeci i apte.  

25. Fiii lui Azuran, patru sute treizeci i 
doi.  
26. Fiii lui Anania, o sut  unu.  
27. Fiii lui Ha um, treizeci i doi.  
28. Fiii lui Be ai, trei sute dou zeci i 
trei.  
29. Fiii lui Hasoferet, o sut  doi.  
30. Oamenii din Beter, trei mii cinci.  
31. Cei din Betleem, o sut  dou zeci i 
trei.  

32. Cei din Netofa, cincizeci i cinci.  
33. Cei din Anatot, o sut  cincizeci i opt.  
34. Cei din Bet-Azmavet, patruzeci i 
doi.  
35. Cei din Chiriat-Iearim, dou zeci i 
cinci.  
36. Cei din Chefira i din Beerot, apte 
sute patruzeci i trei.  
37. Cei din Piras, apte sute.  
38. Cei din Hadias i Amidii, patru sute 
dou zeci i doi.  
39. Cei din Rama i Gheba, ase sute 
dou zeci i unu.  
40. Cei din Micmas, o sut  dou zeci i 
doi.  
41. Cei din Vetolio, cincizeci i doi.  
42. Fiii lui Nefusim, o sut  cincizeci i 
ase.  

43. Fiii lui Calamolal i Ono, apte sute 
dou zeci i cinci.  
44. Oamenii din Ierihon, trei sute 
patruzeci i cinci.  
45. Fiii lui Senaa, trei mii trei sute 
treizeci.  
46. Preo ii, fiii lui Iedaia, fiul lui Iosua, 
între fiii lui Elia ib, nou  sute aptezeci i 
doi.  
47. Fiii lui Esemirot, o mie cincizeci i 
doi.  
48. Fiii lui Fasaron, o mie patruzeci i 
apte.  

49. Fiii din Carmi, dou  sute 
aptesprezece.  

50. Iar levi ii, fiii lui Iosua i Cadmiel i 
Binui i Hodavia, aptezeci i patru.  
51. Cânt re ii templului Domnului, fiii 
lui Asaf, o sut  dou zeci i opt.  
52. Portarii, fiii lui alum, fiii lui Ater, 
fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui 
Hatita, fiii lui obai, în total o sut  
treizeci i nou .  
53. Cei închina i templului : fiii lui iha, 
fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui 
Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, fiii lui 
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Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, fiii 
lui Cuta, fiii lui Chitab, fiii lui Hagab, fiii 
lui almai,  
54. Fiii lui Hanan, fiii lui Catua, fiii lui 
Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui 
Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii 
lui Aziu, fiii lui Finees, fiii lui Asara, fiii 
lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii 
lui Nafisi, fiii lui Acuv, fiii lui Ahiva, fiii 
lui Asur, fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot,  
55. Fiii lui Meeda, fiii lui Cuta, fiii lui 
Harea, fiii lui Varhus, fiii lui Asirar, fiii 
lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui Atifa,  
56. Fiii slugilor lui Solomon, fiii lui 
Asapfion, fiii lui Farida, fiii lui Ieli, fiii 
lui Lozon, fiii lui Isdail, fiii lui Safet,  
57. Fiii lui Aghiei, fiii lui Facaret, fiii lui 
Savia, fiii lui Sarotia, fiii lui Masia, fiii 
lui Gar, fiii lui Adus, fiii lui Suva, fiii lui 
Afera, fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii 
lui Amon,  
58. To i cei închina i templului Domnului 
i fiii slugilor lui Solomon, trei sute 
aptezeci i doi.  

59. Iar cei care au ie it din Tel-Melah i 
Tel-Har a, cu conduc torul lor Haraath, 
i din Cherub-Adan i Imer, i nu puteau 

i arate neamurile lor i semin iile, c  
sunt din Israel, au fost fiii lui Delaia, fiii 
lui Tobie, fiul lui Necoda, ase sute 
cincizeci i doi.  
60. i dintre preo ii care erau în slujba 
preo iei, dar nu s-au g sit în condici, fiii 
lui Hobaia, fiii lui Haco , fiii lui Iadua, 
care luase de so ie pe Avghia din fetele 
lui Barzilai, c ruia el îi luase i numele.  
61. i cercetându-se dup  hrisovul de 
rudenie al acestora, i neaflându-se, s-au 
înl turat de la preo ie.  
62. i le-au zis Neemia i Ataria, s  nu 
aib  parte din cele sfinte, pân  ce se va 
scula arhiereu, îmbr cat cu Urim i 
Tumim.  

Neem. 7, 65.  

63. i ace tia to i din Israel erau de la 
doisprezece  ani  în  sus,  afar  de  slugi  i  
slujnice, patruzeci i dou  de mii trei sute 
aizeci.  

1 Ezd. 3, 2.  
64. Slugile lor i slujnicele, apte mii trei 
sute treizeci i apte.  
65. Cânt re i i cânt re i din instrumente, 
dou  sute patruzeci i cinci.  
66. C mile, patru sute treizeci i cinci.  
67. Cai, apte sute treizeci i ase.  
68. Catâri, dou  sute patruzeci i cinci.  
69. Asini, cinci mii cinci sute dou zeci i 
cinci.  
70.  i  când  au  ajuns  ei  la  templul  
Domnului din Ierusalim, unii dintre capii 
de familii au f duit s  ridice, dup  
puterile  lor,  templul  lui  Dumnezeu,  pe  
locul lui, i s  se dea la vistieria 
templului, pentru lucruri, o mie de mine 
de aur i cinci mii de mine de argint, i o 
sut  de od jdii preo ti.  
71. i s-au s luit preo ii i levi ii i cei 
din popor în Ierusalim i în ar , i 
cânt re ii templului Domnului i portarii 
i tot Israelul în satele lor.  

72. i sosind luna a aptea, i fiind fiii lui 
Israel fiecare întru ale sale, s-au adunat 
cu to ii laolalt  la intrarea por ii celei 
dintâi, care este c tre r rit.  
73. i stând Iosua, fiul lui Iosedec, i 
fra ii lui, preo ii i Zorobabel, fiul lui 
Salatiel, i fra ii lui, au g tit jertfelnicul 
Dumnezeului lui Israel, ca s  aduc  pe el 
arderi de tot, precum este scris în cartea 
lui Moise, omul lui Dumnezeu.  
74. i s-au adunat împotriva lor unele din 
celelalte neamuri ale rii. Iar ei au ridicat 
jertfelnicul pe locul s u, cu toat  
du nia celorlalte neamuri. i i-au 
asuprit pe ei toate celelalte neamuri de pe 

mânt, dar ei aduceau jertfe la vreme i 
arderi  de  tot  Domnului,  diminea a  i  
seara.  



pag. 1605/1780 

75. i au pr znuit ei s rb toarea 
corturilor, dup  cum s-a rânduit în lege, 
i  au  adus  jertfe  în  toate  zilele  cum  se  

cuvenea, i dup  acestea, aducerile cele 
neîncetate i jertfa zilelor de odihn i a 
lunilor noi i a tuturor praznicelor celor 
sfin ite.  
76. i oricâ i au f duit vreun dar de 
bun  voie lui Dumnezeu, din luna a noua 
a lunii a aptea, au început a aduce jertfe 
lui Dumnezeu, c ci templul lui 
Dumnezeu înc  nu se zidise.  
77. i au dat bani pietrarilor i 
dulgherilor i mânc ruri i b uturi cu 
bucurie.  
78. i au dat care Sidonenilor i 
Tirienilor, ca s  aduc  de la Liban lemne 
de cedru, ca s  le duc  cu pluta în Portul 
Iafa, dup  porunca scris  lor de la Cirus, 
regele Per ilor.  
79. i în al doilea an, sosind la templul 
lui Dumnezeu în Ierusalim, în luna a 
doua, Zorobabel, fiul lui Salatiel, i 
Iosua,  fiul  lui  Iosedec,  i  fra ii  lor  i  
preo ii i levi ii i to i cei ce au venit din 
robie în Ierusalim, au început lucrul. i în 
ziua întâi a lunii a doua, în al doilea an, 
dup  ce au venit ei în Iuda i în Ierusalim, 
au pus temelia templului Domnului.  
80. i au pus pe levi ii de la dou zeci de 
ani în sus peste lucrurile Domnului, i au 
stat Iosua i fiii lui i fra ii lui, Cadmiel 
cu fiii i fra ii lui Hodavia i fiii lui Iuda, 
fiul lui Henadad, împreun  cu fiii i fra ii, 
to i levi ii cei dimpreun  cârmuitori peste 
lucruri, s vâr ind cele de cuviin  în 
templul lui Dumnezeu, i au cl dit zidarii 
loca ul lui Dumnezeu.  
81. i au stat preo ii to i în od jdii, cu 
cânt ri, i cu trâmbi e, i levi ii, fiii lui 
Asaf, l udau cu chimvale pe Domnul, 
binecuvântând dup  rânduiala lui David, 
regele lui Israel.  

82. i au gl suit prin laude preasl vind pe 
Domnul, fiindc  bun tatea Lui i slava 
Lui sunt în veci în tot Israelul.  
83. i tot poporul a trâmbi at i a strigat 
cu glas mare, dând laud  Domnului 
pentru ridicarea templului Domnului.  
84. i dintre preo i i levi i i dintre capii 
de familii au venit cei b trâni, care 

zuser  loca ul de mai înainte, i 
cl direa celui de acum, cu plângere i 
strig t mare ; i mul i se bucurau sunând 
în trâmbi e i strigând cu glas mare, încât 
poporul nu mai auzea trâmbi ele din 
pricina bocetelor ;  
85. Pentru c  era mul ime care trâmbi a 
foarte tare, încât de departe se auzea.  
86. i auzind vr jma ii neamului lui Iuda 
i ai lui Veniamin au venit s  afle ce 

înseamn  glasul acesta al trâmbi elor.  
87. i au aflat c  cei întor i din robie 
zidesc templul Domnului Dumnezeului 
lui Israel.  

1 Ezd. 4, 1-2.  
88. i venind la Zorobabel i la Iosua i 
la capii familiilor, le-au zis : «S  zidim i 
noi împreun  cu voi, c  asemenea cu voi 
ascult m de Domnul vostru i Lui jertfim 
din zilele lui Asarhadon, regele 
Asirienilor, care ne-a mutat aici».  
89. i au zis Zorobabel i Iosua i capii 
familiilor lui Israel : «Nu putem zidi 
împreun  templul Domnului 
Dumnezeului nostru, ci noi singuri îl vom 
zidi Domnului lui Israel, precum a 
rânduit nou  Cirus, regele Per ilor».  
90. i neamurile p mântului, 
împotrivindu-se celor din Iudeea i 
împresurând cetatea, împiedicau zidirea 
i, sfaturi viclene i uneltiri f când, au 

împiedicat terminarea zidirii în toat  
vremea vie ii regelui Cirus. i au fost 
opri i de la zidire doi ani, pân  la domnia 
lui Darius.  
CAP. 6 
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Iudeii zidesc templul lui Dumnezeu cu 
învoirea lui Darius. 
1.  Iar  în  anul  al  doilea  al  domniei  lui  
Darius au proorocit Agheu i Zaharia, 
fiul lui Ido, proorocii printre Iudeii care 
erau în Iudeea i în Ierusalim, în numele 
Domnului Dumnezeului lui Israel.  

1 Ezd. 5, 1. Ag. 1, 1.  
2. i atunci, stând Zorobabel, fiul lui 
Salatiel,  i  Iosua,  fiul  lui  Iosedec,  au  
început a zidi templul Domnului din 
Ierusalim, i erau cu ei proorocii 
Domnului, care îi ajutau.  

1 Ezd. 3, 2. Sir. 49, 13.  
3. În vremea aceea a venit la ei Sisin, 
cârmuitorul Siriei i al Feniciei, i etar-
Boznai i tovar ii lor, i le-a zis :  
4. «Cine v-a îng duit s  zidi i templul 
acesta i acoper mântul acesta, i 
celelalte toate s  le s vâr i ? i care sunt 
ziditorii, care s vâr esc acestea ?»  

1 Ezd. 5, 3.  
5. i b trânii Iudeilor au avut har de la 
Domnul,  Cel  Care  îi  avusese  în  grija  Sa  
în vremea robiei,  
6. i ei n-au fost opri i s  zideasc  pân  
în timpul când a fost în tiin at Darius i a 
venit r spunsul.  

1 Ezd. 4, 24.  
7. Cuprinsul scrisorii, pe care a scris-o lui 
Darius, i a trimis-o Sisin, cârmuitorul 
Siriei i al Feniciei i etar-Boznai i 
tovar ii lui, c peteniile din Siria i din 
Fenicia, este acesta : «Regelui Darius, 
bucurie.  
8. Toate tiute s  fie domnului nostru, 
regele, c  mergând noi în ara Iudeii i 
venind în cetatea Ierusalim, am g sit în 
cetate pe b trânii Iudeilor, cei care se 
întorseser  din robie în Ierusalim, zidind 
Domnului templu nou i mare,  
9. Din pietre cioplite de mult pre i din 
lemne a ezate în ziduri.  

10. i lucrurile acestea în grab  se fac, i 
lucrul spore te în mâinile lor i se 

vâr te cu toat  str lucirea i nevoin a.  
11. i am întrebat pe b trânii aceia zicând 
: Din a cui porunc  zidi i templul acesta 
i întemeia i lucr rile acestea ?  

12. Dar noi i-am întrebat ca s i facem 
ie  cunoscut  i  s i  scriem  care  sunt  

peteniile lor, i le-am cerut i numele 
celor ce-i conduc.  
13. i ei ne-au r spuns, zicând : Noi 
suntem robii Domnului, Care a f cut 
cerul i p mântul.  
14. i acel templu fusese zidit cu mul i 
ani înainte i fusese terminat de un rege 
mare i puternic al lui Israel ;  
15. i din pricin  c  p rin ii no tri, prin 

catele lor, au înt râtat pe Împ ratul 
Ceresc al lui Israel, El i-a dat în mâinile 
lui Nabucodonosor, regele Babilonului, 
regele Caldeilor.  
16. i templul, stricându-l, l-a ars i pe 
popor l-a dus în robie, la Babilon.  
17. Iar în anul întâi, când domnea Cirus 
peste ara Babilonului, a scris regele 
Cirus s  se zideasc  iar i templul acesta.  
18. i sfintele vase cele de aur i de 
argint, pe care le-a scos Nabucodonosor 
din templul cel din Ierusalim i le-a 

ezat în templul lui, regele Cirus iar i 
le-a scos din templul cel din Babilon, i i 
s-au încredin at lui Zorobabel esba ar, 
cârmuitorul.  
19. i i s-a poruncit s  duc  aceste vase i 

 le pun  în templul din Ierusalim i 
templul Domnului s  se zideasc  pe locul 
lui.  
20. Atunci esba ar, venind, a pus 
temeliile templului Domnului celui din 
Ierusalim, i de atunci pân  acum, 
zidindu-se, nu s-a terminat înc .  
21. Acum dar, dac  se socote te cu cale, 
o, rege, s  se caute în arhivele regale ale 
lui Cirus ;  
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22. i de se va afla c  zidirea templului 
Domnului în Ierusalim se face cu tirea 
regelui Cirus, i dac  g se te cu cale 
domnul, regele nostru, s  ni se r spund  
i nou  despre acestea».  

23. Atunci regele Darius a poruncit s  se 
cerceteze arhivele regale ce se aflau în 
Babilon ; i s-a aflat în Ecbatana, capitala 
Mediei, o carte în care erau pomenite 
acestea :  

1 Ezd. 6, 1.  
24. «În anul întâi al domniei lui Cirus, a 
poruncit regele Cirus s  se zideasc  iar i 
templul Domnului din Ierusalim, unde se 
aduc jertfe cu ardere f  încetare.  

1 Ezd. 6, 3.  
25. În imea templului s  fie de aizeci 
de co i, l imea de aizeci de co i i trei 
rânduri  de  case  din  pietre  cioplite,  i  o  
cas  de lemn nou , iar cheltuiala s  fie 

cut  din vistieria regelui Cirus.  
26. i vasele cele sfinte ale templului 
Domnului, cele de aur i cele de argint, 
pe care le-a scos Nabucodonosor din 
templul cel din Ierusalim i le-a adus în 
Babilon, s  fie a ezate în templul cel din 
Ierusalim ; i, unde fusese mai înainte, 
acolo s  fie a ezate».  
27. i a poruncit lui Sisin, satrapul Siriei 
i al Feniciei, i lui etar-Boznai i 

tovar ilor lor, i celor rândui i în Siria i 
în Fenicia cârmuitori, s  nu se amestece 
acolo, ci s  lase pe Zorobabel, robul 
Domnului i cârmuitorul Iudeii, i pe 

trânii Iudeilor, s  zideasc  templul 
acela al Domnului pe locul unde a fost :  
28. « i eu am poruncit s  se zideasc  în 
întregime i s  se ia aminte s  se lucreze 
împreun  cu Iudeii care s-au întors din 
robie pân  la terminarea templului 
Domnului.  
29. i din dajdiile din Cele-Siria i din 
Fenicia, cu grij i cu rânduial , s  se dea 
oamenilor acelora ceea ce s-a rânduit spre 

jertfa Domnului, i lui Zorobabel 
cârmuitorul, din tauri i din berbeci i din 
miei.  
30.  De asemenea i  grâu i  sare  i  vin  i  
untdelemn neîncetat peste tot anul, cât 
este de trebuin  în fiecare zi, dup  
ar tarea preo ilor din Ierusalim,  
31.  Ca  s  se  aduc  jertfe  cu  turn ri  lui  
Dumnezeu celui Preaînalt, pentru rege i 
pentru supu ii lui i s  se roage pentru 
via a lor.  

1 Ezd. 7, 1; 8, 1.  
32. i a poruncit ca oricine va nesocoti 
ceva din cele mai înainte scrise, sau nu va 
împlini, s  se ia lemn de spânzurat chiar 
din cele ale lui, i de acela s  se spânzure 
i averile lui s  fie ale regelui.  

33. Pentru aceea i Domnul al C rui 
nume se cheam  acolo, s  piard  pe orice 
rege  i  pe  orice  neam  care  va  întinde  
mâna sa s  opreasc  sau s  fac  r u 
templului Domnului din Ierusalim.  
34. i eu, regele Darius, am poruncit s  
se fac  acestea cu toat  luarea aminte».  
CAP. 7 
Terminarea templului Domnului, 
sfin irea lui i serbarea Pa tilor. 
1. Atunci Sisin, satrapul Cele-Siriei i al 
Feniciei, i etar-Boznai i tovar ii lor, 
urmând celor poruncite de regele Darius,  
2. Cârmuiau peste lucrurile cele sfinte 
mai cu grij , ajutând pe b trânii Iudeilor 
i pe preo ii slujitori la jertfe.  

3.  i  cu  spor  se  f ceau  lucrurile  cele  
sfinte, proorocind Agheu i Zaharia 
proorocii.  
4. i s-au terminat acestea prin porunca 
Domnului Dumnezeului lui Israel, i cu 
voia lui Cirus i a lui Darius i a lui 
Artaxerxe, regii Per ilor.  
5. i s-a terminat templul cel sfânt pân  
în ziua de dou zeci i trei ale lunii lui 
Adar, în al aselea an al lui Darius, regele 
Per ilor.  
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6. i au s vâr it fiii lui Israel i preo ii i 
levi ii i ceilal i din fo tii robi, care s-au 
ad ugat, dup  cele ce sunt scrise în cartea 
lui Moise.  
7. i au adus jertf  la sfin irea templului 
Domnului tauri o sut , berbeci dou  sute, 
miei patru sute ;  
8. Doisprezece api jertf  pentru p catul a 
tot Israelul, dup  num rul celor 
dou sprezece semin ii ale lui Israel.  
9. i preo ii i levi ii st teau dup  
semin ii îmbr ca i în od jdii, la lucrurile 
Domnului Dumnezeului lui Israel, cum 
este rânduit în cartea lui Moise ; la fel i 
portarii, fiecare la poarta lui.  
10. i fiii lui Israel, care se întorseser  
din robie, au s rb torit Pa tile în ziua de 
paisprezece a lunii întâi, dup  ce se 
cur iser  preo ii i levi ii,  
11. Precum i to i fiii robiei, care s-au 
cur it.  
12. C  levi ii to i o dat  s-au cur it, i au 
junghiat mielul pascal pentru to i fiii lui 
Israel întor i din robie i pentru fra ii lor, 
preo ii, i pentru ei în i.  
13. i au mâncat fiii lui Israel, cei întor i 
din  robie,  i  to i  câ i  se  dep rtaser  de  
urâciunile neamurilor din ar , c utând pe 
Domnul.  
14. i au pr znuit s rb toarea azimelor 
apte zile, veselindu-se înaintea 

Domnului,  
15. Pentru c  El întorsese inima regelui 
Asirienilor spre ei, ca s  înt reasc  
mâinile lor la lucrurile Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  
CAP. 8 
Ezdra în Ierusalim. Scrisoarea lui 
Artaxerxe. Darurile f cute templului 
Domnului i num rarea poporului. 
1. i dup  acestea, în vremea domniei lui 
Artaxerxe, regele Per ilor,  
2. Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, 
fiul lui Hilchia, fiul lui alum, fiul lui 

Sadoc, fiul lui Abitub, fiul lui Amaria, 
fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui 
Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul 
lui Abiu a, fiul lui Finees, fiul lui 
Eleazar, fiul lui Aaron, preotul cel dintâi, 
a mers la Ierusalim.  
3. Acest Ezdra s-a suit din Babilon, fiind 

rturar iscusit în legea lui Moise, dat  de 
Dumnezeu lui Israel,  
4. i i-a dat lui regele m rire, aflând har 
înaintea lui în toate cererile lui.  
5. i s-au suit împreun  cu el unii din fiii 
lui Israel, din preo ii, din levi ii i 
cânt re ii templului Domnului, din 
portarii i din cei închina i templului 
Domnului, la Ierusalim.  
6.  În  anul  al  aptelea  al  domniei  lui  
Artaxerxe, în luna a cincea (acesta este 
anul al aptelea al regelui), ie ind de la 
Babilon, la lun  nou , în luna întâi,  
7. Au sosit la Ierusalim, dup  c toria 
cea bun , dat  lor de Domnul ;  
8. Pentru c  Ezdra avea mult tiin , ca 

 nu lase la o parte nimic din legea 
Domnului i din porunci, înv ând pe tot 
Israelul toate îndrept rile i judec ile.  
9. i a venit porunca, scris  de regele 
Artaxerxe, la Ezdra preotul i cititorul 
legii Domnului, al c rui cuprins este cel 
de mai jos :  
10. «Regele Artaxerxe, lui Ezdra preotul 
i înv torul legii Domnului, salutare.  

11. Chibzuind cu iubire de oameni, am 
poruncit ca cei ce vor vrea din neamul 
Iudeilor, dintre preo i i dintre levi i, care 
sunt în regatul nostru, s  mearg  
împreun  cu tine la Ierusalim.  
12. Deci s  mearg  cu tine câ i vor pofti, 
cum am hot rât eu i cei apte sfetnici cei 
mai apropia i ai mei,  
13. S  cerceteze cele ce sunt în Iuda i în 
Ierusalim,  
14. Potrivit celor ce se afl  în legea 
Domnului,  
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15. i s  aduc  în Ierusalim Dumnezeului 
lui Israel daruri pe care le-am f duit i 
eu i sfetnicii mei cei mai apropia i i tot 
aurul  i  argintul  care  s-ar  afla  în  ara  
Babilonului,  
16. Împreun  cu cel d ruit de popor la 
templul Domnului Dumnezeului lor din 
Ierusalim. S  se adune argint i aur 
pentru junci, berbeci, miei i pentru ce 
urmeaz  acestora,  
17. Ca s  aduc  jertfe Domnului la 
jertfelnicul Domnului Dumnezeului lor 
din Ierusalim,  
18. i toate câte vei chibzui împreun  cu 
fra ii t i s  faci cu aurul i cu argintul, f -
le dup  voia Dumnezeului t u.  
19. i vasele cele sfinte ale Domnului, ce 
se dau ie spre trebuin a templului 
Dumnezeului t u, din Ierusalim, pune-le 
înaintea Dumnezeului t u în Ierusalim.  
20. i celelalte câte î i vor trebui pentru 
templul Dumnezeului t u, s  le dai din 
vistieria regal .  
21. i eu, regele Artaxerxe, am poruncit 
vistiernicilor Siriei i ai Feniciei ca orice 
ar cere Ezdra preotul i înv torul legii 
lui Dumnezeu celui de sus s  i se dea cu 
toat  luarea aminte,  
22. Pân  la o sut  de talan i de argint, 
asemenea i pân  la o sut  de core de 
grâu, i vin pân  la o sut  de ba i, i altele 
cât de multe.  
23. Toate dup  legea lui Dumnezeu s  se 
aduc  cu grij  Dumnezeului celui 
Preaînalt,  pentru  ca  mânia  Lui  s  nu  se  
abat  peste regatul regelui i peste fiii lui.  
24. i vou  vi se porunce te ca tuturor 
preo ilor i levi ilor i cânt re ilor 
templului Domnului i portarilor i celor 
închina i templului Domnului i 
slujitorilor loca ului acestuia,  
25. Nici o dare, nici o alt  dajdie s  nu li 
se cear i nimeni s  nu aib  putere s  
pun  ceva asupra acestora.  

26. i tu, Ezdra, dup  în elepciunea lui 
Dumnezeu care î i este dat , pune 
judec tori i legiuitori, ca s  judece în 
toat  Siria i Fenicia pe to i cei ce tiu 
legea Dumnezeului t u, iar pe cei ce nu 
tiu, înva -i.  

27. i to i câ i vor c lca legea 
Dumnezeului t u i legea regelui, s  fie 
pedepsi i f ov ire ori cu moarte, ori 
cu chinuri, ori cu amend , ori cu 
închisoare».  
28. i a zis Ezdra c rturarul : 
«Binecuvântat este singur Domnul 
Dumnezeul p rin ilor mei, Cel care a dat 
acestea în inima regelui spre a cinsti 
templul Lui cel din Ierusalim.  
29. i pe mine m-a cinstit înaintea 
regelui, sfetnicilor, tuturor prietenilor i a 
dreg torilor lui.  
30. i eu am prins curaj, cu ajutorul 
Domnului Dumnezeului meu, i am 
adunat b rba i din Israel, ca s  se suie cu 
mine.  
31. i ace tia sunt c peteniile familiilor i 
ale semin iilor care au pornit cu mine din 
Babilon sub domnia regelui Artaxerxe.  
32. Din fiii lui Finees, Gher om, din fiii 
lui Itamar, Gamaliel.  
33. Din fiii lui David, Ha , fiul lui 

ecania.  
34. Din fiii lui Fares, Zaharia i cu el s-au 
scris oameni o sut  cincizeci.  
35. Din fiii lui Pahat-Moab : Elioenai, 
fiul lui Zerahia i cu el oameni dou  sute.  
36. Din fiii lui Zatu, ecania, fiul lui 
Iahaziel, i împreun  cu el oameni trei 
sute.  
37. Din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui 
Ionatan, i cu el împreun  oameni dou  
sute cincizeci.  
38. Din fiii lui Elam, Ie aia, fiul lui 
Atalia, i împreun  cu el b rba i 
aptezeci.  
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39. Din fiii lui efatia, Zebadia, fiul lui 
Mihail, i împreun  cu el b rba i 
aptezeci.  

40. Din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui 
Iehiel i cu el b rba i dou  sute 
doisprezece.  
41. Din fiii lui Bani, elomit, fiul lui 
Iosifia, i cu el b rba i o sut aizeci.  
42. Din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui 
Bebai i cu el b rba i dou zeci i opt.  
43. Din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui 
Hacatan, i cu el b rba i o sut  zece.  
44. Din fiii lui Adonicam cei mai de pe 
urm , pe numele lor : Elifelet, Ieiel i 

emaia i cu ei b rba i aizeci.  
45. Din fiii lui Bigvai, Utai, fiul lui 
Zabud i cu el aptezeci de b rba i.  
46. i i-am adunat la râul ce se zice Tera 
i am poposit trei zile acolo i le-am dat 

rânduieli.  
47. i din fiii preo ilor i din levi i, 
neaflând acolo, am trimis pe Eliezer, pe 
Ariel, pe Elnatan, pe emaia, pe Iarib, pe 
Natan, pe Elnatan, pe Zaharia i pe 
Me ulam, c petenii iscusite.  
48.  i  le-am  zis  s  mearg  la  Ido,  
conduc torul din Casifia, poruncindu-le 

 gr iasc  cu Ido i cu fra ii lui i cu cei 
stabili i în Casifia, s  ne trimit  pe cei 
care vor sluji în templul Domnului 
nostru.  
49. i ne-au adus, dup  mâna cea tare a 
Domnului nostru, b rba i tiutori din fiii 
lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, pe 

erebia i pe fiii lui i pe fra ii care erau 
optsprezece.  
50. i pe Ha abia i pe Hanun, i pe Isaia 
fratele lui, din fiii lui Merari, i cu fiii lor, 

rba i dou zeci.  
51. i din cei închina i templului 
Domnului,  pe  care  i-a  dat  David  i  
dreg torii la lucrul levi ilor dou  sute 
dou zeci de închina i templului 

Domnului. Numele tuturor a fost 
însemnat.  
52. i am f duit acolo post din partea 
tinerilor, înaintea Domnului 
Dumnezeului nostru, cerând de la El 
bun  c torie i nou i celor împreun  
cu noi, fiii no tri, i dobitoacele.  
53. M-am ru inat a cere de la rege 
pedestra i, c re i i înso itori, pentru 
ap rare de cei care ni s-ar împotrivi,  
54.  C  am  zis  regelui  c  puterea  
Domnului nostru va fi cu cei care îl caut  
pe El în toat  dreptatea.  
55. i iar i ne-am rugat Domnului 
pentru toate i L-am aflat bun i blând.  
56. Osebit-am din c peteniile neamurilor 
i ale preo ilor doisprezece b rba i, pe 
erebia i Ha abia i împreun  cu ei, 

dintre fra ii lor, zece b rba i.  
57.  i  le-am  dat  argintul  i  aurul  i  
sfintele vase ale templului Domnului 
nostru,  pe  care  le-au  d ruit  regele  i  
sfetnicii lui, i dreg torii i tot Israelul.  
58. i le-am dat ase sute cincizeci de 
talan i de argint i vase de argint de o 
sut  de talan i i de aur de o sut  de 
talan i i odoare de aur dou zeci.  
59. i vase de aram , de aram  bun , care 
sclipe te ca aurul, dou sprezece.  
60.  i  le-am  zis  :  i  voi  sunte i  sfin i  
Domnului, i vasele cele sfin ite i aurul 
i argintul sunt f duin  Dumnezeului 

rin ilor no tri.  
61. Priveghea i i p zi i-le pân  le ve i da 

peteniilor preo ilor i levi ilor i capilor 
de familii ai lui Israel, în Ierusalim, în 
vistieria templului Dumnezeului nostru.  
62. i preo ii i levi ii, cei care au luat 
argintul i aurul i vasele cele din 
Ierusalim, le-au pus în templul 
Domnului.  
63. i mergând de la râul Tera în 
dou sprezece ale lunii întâi, am intrat în 
Ierusalim cu mâna cea puternic  a 
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Domnului nostru care era deasupra, i ne-
a sc pat de la intrare de tot vr jma ul, i 
am venit în Ierusalim.  
64. i f cându-se acolo ziua a treia, în 
ziua a patra argintul i aurul s-au dat în 
templul Domnului nostru, în mâna lui 
Meremot, fiul lui Urie preotul.  
65. i cu el era Eleazar, fiul lui Finees, 
precum i Iozabad, fiul lui Iosua i 
Noadia, fiul lui Binui, to i levi i ; s-au dat 
cu num r i dup  greutatea lor, toate.  
66. i s-a scris toat  greutatea lor în acel 
ceas.  
67. i cei din robie au adus jertfe 
Domnului Dumnezeului lui Israel, 
doisprezece junci pentru tot Israelul, 
nou zeci i ase de berbeci,  
68. Miei aptezeci i doi, doisprezece api 
pentru isp ire.  
69. i au dat poruncile regelui 
dreg torilor domne ti i guvernatorilor 
Cele-Siriei i Feniciei, i au cinstit pe 
popor i templul Domnului.  
70. i dup  ce s-au s vâr it acestea, au 
venit la mine conduc torii zicând :  
71. «Poporul lui Israel i c peteniile i 
preo ii i levi ii nu s-au osebit de 
popoarele de alt neam ale rii, i de 
necur iile Canaaneilor i ale Heteilor, 
ale Ferezeilor i Iebuseilor, ale 
Moabi ilor, ale Egiptenilor i ale 
Edomi ilor,  
72. Pentru c  au locuit împreun  cu fetele 
lor, i ei i fiii lor, i s-a amestecat 

mân a cea sfânt  cu neamurile str ine 
din ar , i au luat parte c peteniile i 
dreg torii la nelegiuirea aceasta de la 
începutul lucrului».  
73. Îndat  ce am auzit eu acestea, mi-am 
rupt hainele i ve mântul cel sfin it i mi-
am  smuls  p rul  din  cap  i  barb i  am  
ezut mâhnit pe gânduri.  

74. i pe când eu plângeam pentru 
nelegiuire, i edeam trist pân  la jertfa 

cea de sear , s-au adunat la mine to i câ i 
erau râvnitori pentru cuvântul Domnului 
Dumnezeului lui Israel.  
75. i sculându-m  din locul unde 
posteam, cu hainele i cu ve mântul cel 
sfânt sfâ iate, plecând genunchii i 
întinzând mâinile c tre Domnul, am zis :  
76. «Doamne, ru inatu-m-am i m-am 
temut înaintea fe ei Tale,  
77. Pentru c  p catele noastre s-au 
înmul it peste capetele noastre i 

delegile noastre au ajuns pân  la cer,  
78. Înc  din vremea p rin ilor no tri, i 
suntem în mare p cat pân  azi.  
79. i pentru p catele noastre i ale 

rin ilor no tri am fost da i împreun  cu 
fra ii no tri, cu regii no tri i împreun  cu 
preo ii no tri, regilor p mântului, spre 
sabie i spre robie i spre prad  cu ru ine, 
pân  în ziua aceasta.  
80. i acum, întru câtva ni s-a ar tat mila 
Ta, Doamne, ca s  r mân  r cin i 
numele nostru în locul unde este sfântul 

u loca ,  
81. i ca s  ni se descopere lumin tor în 
templul Domnului Dumnezeului nostru, 
i ca s  ne dea hran  în vremea robiei 

noastre.  
82. i pe când eram noi robi, n-am fost 

si i de Dumnezeul nostru, Cel care 
ne-a d ruit s  g sim har înaintea regilor 
Per ilor, ca s  ne dea hran ,  

1 Ezd. 9, 9.  
83. i a pream ri templul Domnului 
nostru, a ridica Sionul cel pustiu, i a ne 
da înt rire în Iuda i în Ierusalim.  
84. i acum ce vom zice, Doamne, având 
acestea ? Pentru c  am c lcat poruncile 
Tale, pe care le-ai dat în mâna slugilor 
Tale, proorocii, zicând :  
85. «P mântul în care intra i s -l 
mo teni i este p mântul pâng rit cu 
întinarea celor de alt neam ai p mântului, 
i de necur ia lor l-au umplut.  
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86.  i  acum  pe  fetele  lor  s  nu  le  lua i  
pentru  fiii  vo tri,  i  pe  fetele  voastre  s  
nu le da i dup  fiii lor.  
87. Nu c uta i s  v  împ ca i cu ei în 
toat  vremea, ci înt rindu-v , s  mânca i 
cele bune ale p mântului i s -l l sa i 
mo tenire fiilor vo tri pân  în veac».  
88. i cele ce se întâmpl , toate se fac 
nou  pentru lucrurile noastre cele rele i 
pentru p catele noastre cele mari. Tu, 
Doamne, ne-ai u urat de p catele noastre,  
89. i ne-ai dat r cin  ca aceasta ; îns  
noi iar i ne-am întors a c lca legea Ta, 
ca s  ne amestec m în necur ia 
neamurilor p mântului.  
90. Oare, Te-ai mâniat spre noi,  ca s  ne 
pierzi  încât  s  nu  r mân  r cin i  

mân , nici numele nostru ?  
91. Dumnezeul lui Israel e ti cu adev rat, 

ci Tu ne-ai l sat r cin  pân  azi.  
92. Iat  suntem înaintea Ta întru 

delegile noastre, i nu mai putem sta 
înaintea Ta din cauza lor».  
93. i când se ruga Ezdra i se m rturisea 
plângând, doborât înaintea sfântului 
loca , s-a adunat la el din Ierusalim 
mul ime  mult  foarte,  b rba i  i  femei  i  
tineri, pentru c  mare plângere era în 
mul ime.  
94. i strigând ecania, fiul lui Ieiel, din 
fiii lui Israel, a zis : «Ezdra ! Noi am 

tuit înaintea lui Dumnezeu, c ci am 
locuit împreun  cu femei de alt neam din 
neamurile p mântului.  
95. Dar cum Israelul are n dejde, întru 
aceasta s  d m jur mânt Domnului c  
vom izgoni toate femeile cele de alt 
neam, împreun  cu copiii lor,  
96. Precum socote ti tu i câ i se supun 
legii Domnului ; scoal -te, s vâr te,  
97. C  acesta este lucrul t u i noi 
împreun  cu  tine  avem  puterea  s  o  
facem».  

1 Ezd. 10, 4.  

98. i s-a sculat Ezdra i a pus pe 
peteniile preo ilor i ale levi ilor i pe 

tot Israelul s  fac  jur mânt c  vor face 
a. i ei au jurat.  

CAP. 9 
Alte porunci. Ezdra cite te Legea 
Domnului. Întoarcerea acas . 
1. i sculându-se Ezdra, din curtea 
templului Domnului, a mers la camera lui 
Iohanan, fiul lui Elia ib,  

1 Ezd. 10, 6.  
2. i locuind acolo, pâine n-a gustat, nici 
n-a b ut ap , plângând f delegile cele 
mari ale mul imii.  
3. i s-a f cut strigare în toat  Iudeea i 
în Ierusalim la to i cei din robie, ca s  se 
adune în Ierusalim.  
4. i câ i nu se vor înf a în dou  sau 
trei zile, dup  judecata b trânilor 
întâist tori, se vor omori dobitoacele 
lor, i ei în i vor fi îndep rta i de la 
ob tea celor care fuseser  în robie.  
5. i s-au adunat to i cei din neamul lui 
Iuda i al lui Veniamin în trei zile în 
Ierusalim, în luna a noua, în dou zeci ale 
lunii.  
6. i a ezut împreun  toat  mul imea în 
curtea templului Domnului tremurând, 

ci era iarn .  
7. i sculându-se Ezdra, le-a zis : «Voi a i 

cut f delege i a i locuit împreun  cu 
femei de alt neam, ca s  spori i p catele 
lui Israel.  
8. Acum poc i-v i da i slav  
Domnului Dumnezeului p rin ilor no tri,  
9. i face i voia Lui i desp i-v  de 
neamurile p mântului i de femeile cele 
de alt neam».  
10. i a strigat tot poporul i a zis cu glas 
mare : «A a vom face !  
11. Dar mul imea este mult i este 
vreme de  iarn ,  i  nu  putem s  st m sub 
cerul liber, i lucrul nostru nu este de o zi 
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sau de dou , pentru c  mult am p tuit 
în aceast  privin .  
12. i s  stea c peteniile mul imii i to i 
cei din locuin ele noastre câ i au femei de 
alt neam,  
13. S i fac  vreme s  se înf eze 
împreun  cu b trânii i judec torii din 
fiecare ora  pân  ce vor dezlega mânia 
Domnului de la noi, pornit  asupra 
noastr  pentru aceast  pricin ».  
14. Atunci Ionatan, fiul lui Azael, i 
Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost pu i pentru 
lucrul  acesta  ;  iar  levi ii  Me ulam  i  

abetai erau ajutoarele lor ;  
15. Cei ce fuseser  în robie au împlinit 
porunca.  
16. i Ezdra preotul i-a ales b rba i, capi 
de familie, pe to i pe nume, i au ezut 
împreun  la luna nou  a lunii a zecea 
pentru cercetarea lucrului.  
17. i au dus la bun sfâr it pân  la luna 
nou  a lunii întâi cercetarea privitoare la 

rba ii care au luat femei de alt neam.  
18. i s-au g sit dintre preo ii care s-au 
adunat, unii având femei de alt neam :  
19. Din fiii lui Iosua, fiul lui Iosedec, i 
din fra ii lui : Maaseia, Eliezer, Iarib i 
Ghedalia,  
20. Care au dat încredin are c  î i vor 
izgoni femeile i spre cur ire vor jertfi 
berbeci pentru vina lor.  
21.  i  s-au  mai  g sit  din  fiii  lui  Imer  :  
Hanani i Zebadia ; ai lui Harim : 
Maaseia, Ilie, emaia, Iehiel i Azaria ;  
22. Ai lui Pa hur : Elioanai, Maaseia, 
Ismael, Natanael, Iozabad i Elasa.  
23. Dintre levi i : Iozabad, imei, 
Chelaia, zis Chelita, Petahia, Iuda i 
Ionas.  
24. Din cânt re ii loca ului sfânt : Elia ib 
i Zacur.  

25. Portari : alum, Telem i Uri.  

26. Iar din Israeli i : Ramia, Izia, 
Malchia, Miiamin, Eleazar, Miheia i 
Benaia, din fiii lui Fares ;  
27. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, 
Ieremot i Elias, din fiii lui Elam ;  
28. Elioenai, Elia ib, Matania, Ieremot, 
Zabad i Aziza, din fiii lui Zatu.  
29. Din fiii lui Bebai : Iohanan, Anania, 
Zabai i Atlai.  
30. Din fiii lui Bani : Me ulam, Maluc, 
Adaia, Ia ub, Asael i Ieremot.  
31. i din fiii lui Pahat-Moab : Adna, 
Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, 
Be aleel, Binui i Manase.  
32. i din fiii lui Harim : Eliezer, I ia, 
Malchia, emaia, Simeon, Maluc i 

emaia.  
33. i din fiii lui Ha um : Matenai, 
Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase, 
i imei.  

34. i din fiii lui Bani : Ieremia, Maadai, 
Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Chelaia, 
Vania, Meremot, Elia ib, Matania, 
Matenai, Iaasai, Binui, imei, elemia, 
Natan i Adaia.  
35. Din fiii lui Zacai : ai, arai, 
Azareel, elemia, Amaria i Iosif.  
36. Din fiii lui Nebo : Ieiel, Matitia, 
Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, 
Zavadeia, Ides, Ioil i Vaneas. i ei 
luaser  femei de alt neam, i le-au izgonit 
împreun  cu copiii lor.  
37. i au locuit preo ii i levi ii i cei care 
erau din Israel în Ierusalim i la ar . Iar 
la luna nou  a lunii a aptea, când fiii lui 
Israel erau a eza i în locuin ele lor,  
38. Adunându-se toat  mul imea 
împreun  deodat  pe locul dinspre poarta 
de r rit a templului,  
39. Au zis lui Ezdra, preotul i cititorul, 

 aduc  legea lui Moise care s-a dat de 
Domnul Dumnezeul lui Israel.  
40. i a adus Ezdra arhiereul legea la 
toat  mul imea, de la om pân  la femeie 
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i la to i preo ii, ca s  aud  legea în luna 
nou  a lunii a aptea.  
41. i a citit la intrarea por ii celei dintâi 
a templului Domnului din zori pân  la 
amiaz , înaintea b rba ilor i a femeilor, 
i to i ascultau legea.  

42. i a stat Ezdra preotul i cititorul legii 
pe scaunul judec ii, cel de lemn, 
preg tit.  
43. i au stat lâng  el Matatia, Sema, 
Anania, Azaria, Urie, Iezechia i 
Baalsam, de-a dreapta.  
44. De-a stânga : Pedaia, Misael, 
Malchia, Ha um, Ha badana i Zaharia.  
45. i luând Ezdra cartea legii înaintea 
mul imii, pentru c edea întâi, cu m rire 
înaintea tuturor,  
46. i dezlegând legea, to i în picioare au 
stat i a binecuvântat Ezdra pe Domnul 
Dumnezeul cel Preaînalt, pe Dumnezeul 
Savaot Atot iitorul.  
47. i a strigat mul imea : Amin !  
48. i ridicând în sus mâinile, c zând la 

mânt, s-au închinat Domnului :  

49. Iosua, Bani, erebia, Iamin, Acub, 
abetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, 

Iozabad, Hanan, Pelaia, i levi ii înv au 
legea Domnului, tâlcuind citirea.  
50. i a zis Ataratis (cârmuitorul rii) lui 
Ezdra, arhiereul i cititorul, i levi ilor 
care înv au mul imea :  
51. «Ziua aceasta este sfânt  Domnului». 

i to i plângeau ascultând legea.  
52. «Mergând, deci, mânca i bucate grase 
i be i b uturi dulci i trimite i daruri la 

cei care n-au.  
53. C  sfânt  este ziua Domnului i nu v  
întrista i c  Domnul v  va m ri».  
54. i levi ii porunceau toate acestea 
poporului zicând : «Ziua aceasta sfânt  
este Domnului, nu v  întrista i».  
55. i s-au dus to i s  m nânce i s  bea 
i s  se veseleasc i s  dea daruri celor 

lipsi i, bucurându-se mult de cuvintele 
legii, pe care le înv aser  în adun rile 
lor.  
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CARTEA ÎN ELEPCIUNII LUI SOLOMON 
 
CAP. 1 
În elepciunea adev rat  ; îndemn spre 
dreptate, f  care nu este 
în elepciune. 
1. Iubi i dreptatea, judec tori ai 

mântului ; cugeta i drept despre 
Domnul i c uta i-L cu inim  smerit ,  

3 Reg. 3, 9. 2 Paral. 1, 10. Is. 56, 1.  
2. C ci El Se las  g sit celor care nu-L 
ispitesc i Se arat  celor care au credin  
în El.  

Deut. 4, 29. 2 Paral. 15, 4. Is. 56, 1.  
3. Într-adev r, cugetele viclene 
dep rteaz  de Dumnezeu, i puterea Lui, 
când Îl ispite ti, mustr  pe cei f  de 
minte.  

2 Paral. 15, 2. Is. 59, 2.  
4. În elepciunea nu p trunde în sufletul 
viclean i nu s luie te în trupul supus 

catului.  
Eccl. 2, 26.  

5. Duhul cel Sfânt, pov uitorul 
oamenilor, fuge de vicle ug, Se 
dep rteaz  de min ile f  de pricepere i 
Se d  în l turi când se apropie 

delegea ;  
Ier. 43, 2. Gal. 5, 22.  

6. În elepciunea este duh iubitor de 
oameni i nu las  nepedepsit pe cel care 
hule te prin vorbele sale, c ci Dumnezeu 
este martor gândurilor celor mai ascunse 
i p trunde f  gre  inimile i aude toate 

cuvintele.  
Ps. 7, 9. Ier. 17, 10; 20, 12. Tit 3, 4.  

7. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El 
cuprinde toate i tie orice oapt .  

Ps. 138, 5-6. Is. 6, 3. În el. 12, 1.  
8. Pentru aceea, cel care gr ie te lucruri 
nedrepte nu poate s  se ascund i 
dreptatea r zbun toare nu-l uit .  

Ier. 4, 18.  
9. C ci chibzuin ele nelegiuitului vor fi 
cercetate i zvonul vorbelor sale va 

ajunge pân  la Domnul spre pedeapsa 
strâmb ilor sale.  

Ie . 20, 5. Eccl. 3, 17. Mat. 12, 36.  
10. O ureche geloas  aude totul i sunetul 
oaptelor nu-i scap .  

11. P zi i-v  deci de vorbele cârtitoare i 
de arte i feri i limba voastr  de clevetire, 
fiindc  vorba cea mai tainic  nu va trece 

 pedeaps i gura mincinoas  aduce 
sufletului moarte.  

1 Cor. 10, 10. 2 Cor. 12, 20.  
12. Nu v  gr bi i moartea prin r cirile 
vie ii voastre i nu v  atrage i pieirea prin 
fapta mâinilor voastre.  

Deut. 4, 23. Ps. 108, 17.  
13. C ci Dumnezeu n-a f cut moartea i 
nu se bucur  de pieirea celor vii.  

Iez. 18, 32; 33, 12.  
14. El a zidit toate lucrurile spre via i 

pturile lumii sunt izb vitoare ; întru ele 
nu este s mân  de pieire i moartea n-are 
putere asupra p mântului.  

Fac. 1, 31. Sir. 39, 21.  
15. Dreptatea este nemuritoare, iar 
nedreptatea aduce moarte.  
16. Dar cei necredincio i î i atrag 
moartea cu mâinile i cu glasul, se uit  la 
ea ca la o prieten , sunt p tima i dup  ea 
i au f cut leg tur  cu ea i cu adev rat 

vrednici sunt s  fie ai ei.  
Is. 28, 15. În el. 18, 4.  

CAP. 2 
Petrecerea necredincio ilor care nu au 

dejde în via a ve nic . Prigonirea 
celui drept i urm rile r ului. 
1. Cei care cuget  nedrept i-au zis în 
sine : «Via a noastr  este scurt i trist i 
omul nu poate sc pa de moarte, nici nu 
cunoa te cine l-ar izb vi de eol.  

Iov 7, 1; 14, 1. Ps. 89, 10. 1 Cor. 15, 32.  
2. Din întâmplare am ajuns s  fim cum 
suntem i dup  via a aceasta vom fi ca i 
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cum n-am fi fost niciodat  ; c ci fum este 
suflarea din n rile noastre i cugetarea o 
scânteie care se aprinde din mi carea 
inimii noastre.  

Iov 7, 9. Eccl. 2, 20. Iac. 4, 14.  
3. Când se va stinge, trupul nostru se va 
face cenu i duhul se va risipi ca aerul 
cel u or.  

Eccl. 3, 21.  
4. Numele nostru se va uita cu vremea i 
nimeni nu- i va aduce aminte de lucrurile 
noastre i via a noastr  va trece ca urma 
norului i se va risipi ca negura, pe care o 
alung  razele soarelui i c ldura lui o 
îngreuiaz .  

Eccl. 2, 16. Iac. 4, 14.  
5. Ca umbra de trec toare este via a 
noastr i sfâr itul ei este f  înapoiere, 

 s-a pecetluit i nimeni nu mai vine 
înapoi.  

1 Paral. 29, 15. În el. 5, 9.  
6. Veni i deci i s  ne desf m cu 
bun ile cele de acum i de f pturi s  ne 
folosim cu toat  c ldura tinere ii.  

Is. 22, 13; 56, 12. 1 Cor. 15, 32.  
7.  S  avem  din  bel ug  vinuri  scumpe  i  
miresme i s  nu l m s  treac  florile 
de prim var .  

Ps. 102, 15. Is. 5, 12; 40, 6. 1 Cor. 7, 31; 15, 32.  
8. S  ne încunun m cu flori de trandafir, 
pân  nu se ve tejesc.  
9. Nimeni dintre noi s  nu lipseasc  de la 
petrecerile noastre, s  l m pretutindeni 
semnele veseliei noastre, c ci aceasta este 
partea i menirea noastr .  
10. S  asuprim pe cel s rac i drept, s  nu 
ne fie mil  de v duv , i de c runte ile 

trânului înc rcat de ani s  nu ne 
ru in m.  

Iac. 2, 6.  
11. Puterea noastr  s  fie legea drept ii 
noastre, c  ce este slab nu este de nici un 
folos.  
12. S  vân m pe cel drept, fiindc  ne 
stinghere te i se împotrive te ispr vilor 
noastre i ne scoate vin  c  stric m legea 

i ne învinov te c  nu umbl m cum 
am fost înv i din copil rie.  

Mat. 11, 20. Luc. 11, 54.  
13. El se face pe sine c  are cuno tin  
despre Dumnezeu i se nume te : fiul 
Domnului.  

Mat. 27, 4, 43.  
14.  El  este  pentru  noi  ca  o  osând  a  
gândurilor noastre i ne este greu chiar 
când ne uit m la el.  

Ioan 7, 7.  
15.  C ci  via a  lui  nu  seam  cu  via a  
celorlal i i c rile lui sunt schimbate.  

Is. 55, 8.  
16. Înaintea lui suntem socoti i ca 
necura i i de c ile noastre se fere te ca 
de o spurc ciune ; el ferice te sfâr itul 
celor drep i i se laud  c  are pe 
Dumnezeu drept tat .  

1 Ioan 3, 1.  
17. Deci s  vedem dac  cuvintele lui sunt 
adev rate i s  cercet m ce i se va 
întâmpla ie ind din aceast  via .  

Mat. 27, 49.  
18. C ci dac  dreptul este fiul lui 
Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va ap ra 
i-l va scoate din mâna potrivnicilor s i.  

Ps. 21, 7-8. Mat. 27, 43.  
19. S -l încerc m cu oc ri i cu chinuri, 
ca s  vedem cât este de r bd tor i s  
încerc m suferin a lui.  

Ier. 11, 19. Luc. 18, 32. 2 Petr. 2, 8.  
20. S -l d m unei mor i de ocar  c ci, 
dup  vorba lui, Dumnezeu va avea grij  
de el».  

Ier. 11, 19. Mat. 27, 22.  
21. Acestea sunt gândurile lor, dar ei se 
am gesc, viclenia lor i-a orbit.  

Is. 33, 11.  
22. Ei nu cunosc tainicele puneri la cale 
ale lui Dumnezeu, ei n-au n dejde în 

splata sfin eniei i nu cred c  sufletele 
curate vor avea cununa lor.  

Mat. 13, 11. Rom. 11, 33. 1 Cor. 2, 8.  
23. Dumnezeu a zidit pe om spre 
nestric ciune i l-a f cut dup  chipul 
fiin ei Sale.  
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Fac. 1, 26-27; 5, 1. Sir. 17, 1-3.  
24. Iar prin pizma diavolului moartea a 
intrat în lume i cei ce sunt de partea lui 
vor ajunge s-o cunoasc .  

Fac. 3, 1-2, 4.  
CAP. 3 
Fericirea drep ilor i pedepsirea 

to ilor. 
1. Sufletele drep ilor sunt în mâna lui 
Dumnezeu i chinul nu se va atinge de 
ele.  

Deut. 33, 3.  
2. În ochii celor f  de minte, drep ii 
sunt mor i cu des vâr ire i ie irea lor din 
lume li se pare mare nenorocire.  

În el. 5, 4.  
3. i plecarea lor dintre noi, un pr d, 
dar ei sunt în pace.  

Is. 57, 2.  
4. Chiar dac , în fa a oamenilor, ei au 
îndurat suferin e, n dejdea lor este plin  
de nemurire.  

Rom. 8, 24.  
5. i fiind pedepsi i cu pu in, mare 

splat  vor primi, c ci Dumnezeu i-a pus 
la încercare i i-a g sit vrednici de El.  

Deut. 8, 2. Is. 54, 7. 2 Cor. 4, 17.  
6. Ca pe aur în topitoare, a a i-a l murit, 
i ca pe o jertf  de ardere întreag  i-a 

primit.  
Sir. 2, 5.  

7.  Str luci-vor  în  ziua  r spl tirii  i  ca  
ni te scântei care se las  pe miri te, a a 
vor fi.  

Dan. 12, 3. Mat. 13, 43. Apoc. 14, 13.  
8. Judeca-vor neamurile i st pâni vor fi 
peste popoare i Domnul va împ i 
întru ei, în veci.  

Mat. 19, 28. 1 Cor. 6, 2.  
9. Ei vor în elege adev rul, ca unii care 
i-au  pus  încrederea  în  Domnul  ;  cei  

credincio i vor petrece cu El în iubire, 
ci harul i îndurarea sunt partea ale ilor 

Lui.  
Ps. 36, 40.  

10. Cei nelegiui i vor fi pedepsi i dup  
cugetul lor cel viclean, pentru c  nu le-a 

sat de cel drept, iar de Dumnezeu s-au 
dep rtat.  

Ps. 33, 21. Dan. 12, 2. Ioan 5, 29.  
11. Def im torii în elepciunii i ai 
înv turii sunt tic lo i, i n dejdea lor 
este de art i ostenelile lor f  de folos 
i lucrurile lor netrebnice.  

Apoc. 3, 17.  
12. Femeile lor sunt f  de minte i 
copiii lor sunt strica i i spi a lor este 
blestemat .  

Sir. 41, 8.  
13. Drept aceea, fericit  este cea stearp  
care nu s-a pâng rit i care n-a cunoscut 
pat cu p cat ; ea va avea road  la 
cercetarea sufletelor.  

Is. 54, 1. Luc. 23, 29. Gal. 4, 27.  
14. Tot a a famenul ale c rui mâini n-au 

vâr it f delegea i împotriva 
Domnului n-a gândit cele rele ; el va 
primi aleas  plat  pentru credin a lui i în 
templul Domnului locul cel mai de dorit.  

Is. 56, 3. Mat. 19, 12. Apoc. 3, 12.  
15. C ci roada bunelor osteneli este 
sl vit i r cina în elepciunii n-are 
pieire.  
16. Fiii desfrâna ilor nu vor avea 
des vâr ire i s mân a ie it  din patul 
nelegiuit se va stinge.  

Iov 18, 19. Sir. 23, 35; 41, 10.  
17. C  de vor i avea via  lung , nu vor 
fi de nici o treab i b trâne ile lor, la 
urm  de tot, vor fi f  cinste.  

Ps. 72, 19.  
18. Iar de vor muri de timpuriu, vor fi 

 n dejde i f  mângâiere vor fi în 
ziua judec ii,  
19. C ci neamul celui nedrept are sfâr it 
groaznic.  

Ps. 1, 4-6.  
CAP. 4 
Ce trebuie crezut despre moartea cea 
timpurie a drep ilor i despre soarta 

to ilor. 
1.  Mai  bine  este  s  nu  ai  copii,  dar  s  ai  
bun tate, c ci pomenirea bun ii este 
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nemuritoare  ;  i  Dumnezeu  o  tie  i  
oamenii o cunosc.  

Ps. 111, 6. Sir. 16, 3-4.  
2. Când este de fa , o urmezi i când s-a 
dus, î i pare r u dup  ea. Bun tatea 
poart  ve nic  cunun , ve nic biruitoare, 
ie ind f  pat  din lupte câ tigate.  

Is. 28, 5.  
3. Mul imea pruncilor la cei nelegiui i nu 
este de nici un folos ; din ml di ele lor 
spurcate nu se va înfige r cin  în adânc 
i nu vor avea temei nezdruncinat.  

Sir. 23, 34-35.  
4. Chiar dac  se vor îmbr ca vremelnic 
întru ramuri, fiind f  temeinicie, se vor 
zgudui de vânt i se vor dezr cina de 
puterea vijeliei.  

Ps. 36, 35. Ier. 17, 6. Mat. 7, 26-27.  
5. Ramurile lor vor fi frânte mai înainte 
de vârsta deplin , rodul lor va fi 
netrebnic, crud la mâncare i de nimic 
bun,  

Mat. 7, 27.  
6. Fiindc  pruncii n scu i din somnul 
necurat sunt martori ai nelegiuirii 

rin ilor, când stai s -i cercetezi.  
7. Cel drept, chiar când apuc  s  moar  
mai devreme, d  de odihn .  

Is. 57, 2. Luc. 2, 29. Apoc. 14, 13.  
8. B trâne ile cinstite nu sunt cele aduse 
de o via  lung , nici nu le m sori dup  
num rul anilor.  
9. În elepciunea este la om adev rata 

runte e i vârsta b trâne ilor înseamn  
o via  neîntinat .  

Pild. 16, 31.  
10. Pl cut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-
a iubit i, fiindc  tr ia între p to i, l-a 
mutat de pe p mânt.  

Fac. 5, 24. Sir. 44, 16. Evr. 11, 5.  
11. A fost r pit, ca r utatea s  nu-i 
schimbe mintea sa, în el ciunea s  nu-i 
am geasc  sufletul.  

3 Reg. 14, 13. Evr. 11, 5.  

12. C ci vraja viciului întunec  cele bune 
i ame eala poftei schimb  gândul cel 

 de r utate.  
Mat. 18, 7. 1 Cor. 15, 33.  

13. Ajungând curând la des vâr ire, 
dreptul a apucat ani îndelunga i.  
14. Sufletul lui era pl cut lui Dumnezeu, 
pentru aceasta Domnul S-a gr bit s -l 
scoat  din mijlocul r ut ii.  
15. Neamurile v d, dar nu pricep nimic i 
nu- i bat capul cu a a ceva, c  adic  harul 
lui Dumnezeu i mila Lui sunt cu ale ii 

i i c  poart  grij  de sfin ii S i.  
Is. 57, 1. 1 Petr. 5, 7.  

16. Dreptul care moare osânde te pe 
nelegiui ii care tr iesc, iar tinere ea 
ajuns  la grabnic  des vâr ire osânde te 
lungile b trâne i ale celui nedrept.  
17. Vor vedea sfâr itul în eleptului, dar 
nu vor în elege ce sfat a avut Dumnezeu 
cu el i pentru ce l-a pus bine pentru Sine.  
18. Vor vedea i- i vor bate joc, dar 
Domnul îi va face de ocar .  

Ps. 2, 3; 81, 5.  
19. C ci vor fi pe urm  hoit f  de 
cinste, printre mor i, întru ru ine, în veac 
de veac ; Domnul îi va zdrobi i, mu i, îi 
va azvârli cu capul în jos, îi va zgudui din 
temelie i vor pieri pân  la cel mai mic ; 
chinul îi va m cina i pomenirea lor se va 
terge.  

Is. 66, 24.  
20.  Vor  veni  însp imânta i  de  tiin a  

catelor lor i f delegile lor îi vor 
mustra fa  în fa .  

Rom. 2, 16.  
CAP. 5 

in a cea prea târzie a p to ilor ; 
fericirea drep ilor i pedepsirea 
necredincio ilor. 
1. Atunci cel drept va sta cu mult  
îndr zneal  înaintea celor care l-au 
prigonit i au dispre uit ostenelile sale.  

Luc. 21, 36.  
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2. Iar ei, v zându-l, se vor tulbura cu 
cumplit  fric i  se  vor  minuna  de  
minunea mântuirii dreptului.  
3. Ei vor zice, c indu-se în inima lor i 
gemând întru strâmtorarea duhului lor : 
«Acesta este pe care-l aveam alt dat  de 
batjocur i inta oc rilor noastre.  

Iov 13, 4. Rom. 2, 9. Filip. 3, 8.  
4. Nebunii de noi ! Am socotit via a lui o 
nebunie i moartea lui o tic lo ie.  

Deut. 33, 3. Fapt. 26, 24.  
5. i iat  cum a fost socotit între fiii lui 
Dumnezeu i partea lui între sfin i !  

Col. 1, 12.  
6. A adar noi am r cit de la calea 
adev rului i lumina drept ii n-a str lucit 
pentru noi i nou  soarele nu ne-a r rit.  

Ioan 1, 5.  
7. Ne-am s turat de c rile f delegii i 
ale pierz rii ; am str tut pustiet i 
neumblate, iar calea Domnului n-am 
cunoscut-o.  
8. Ce folos ne-a adus trufia ? La ce ne-a 
slujit bog ia i toat  fala ei ?  

Pild. 11, 4.  
9. Toate acestea au trecut ca umbra i ca 
o veste care se duce pe aci încolo.  

În el. 2, 5.  
10. Au trecut la fel cu corabia care 

zbate marea învolburat i a c rei urm  
în ap  nu po i s-o mai g se ti i nici 
trecerea ei, în mijlocul valurilor ;  

Pild. 30, 19.  
11.  Sau  ca  pas rea  ce  zboar  în  aer  i  a  

rei c torie nu las  nici un semn ; c ci 
ea, b tând cu aripile vântul cel u or i 
despicându-l cu avântul pornirii, î i taie 
cale prin mi carea penelor, iar dup  aceea 
nimic nu mai arat  pe unde a trecut.  

Iov 9, 26.  
12. Sau la fel cu s geata care zboar  spre 
locul însemnat, iar aerul pe care l-a 
spintecat se împreun  la loc i nu po i s  
mai tii care i-a fost urma.  
13.  Tot  a a  i  noi  ne-am  n scut  i  am  
ispr vit cu via a i nu putem s  ar m 

nici un semn de fapt  bun , ci în r utatea 
noastr  ne-am risipit.  
14. Într-adev r, n dejdea celui nelegiuit 
este ca praful pe care-l spulber  vântul, 
este ca pâcla sub ire pe care o împr tie 
vijelia, ca fumul pe care-l sufl  o adiere 
i ca amintirea unui oaspete de o singur  

zi care se destram .  
Iov 8, 13-14. Ps. 1, 4. Pild. 11, 7.  

15. Îns  cei drep i vor fi vii în veacul 
veacului i r splata lor este la Domnul i 
Cel Atotputernic are grij  de ei.  

Apoc. 22, 12.  
16. Drept aceea, vor primi din mâna 
Domnului împ ia frumuse ii i cununa 
cea str lucitoare, c ci El îi va ocroti cu 
dreapta Sa i cu bra ul S u ; asemenea 
unui scut, îi va acoperi.  

Dan. 7, 18. 1 Petr. 1, 8. Evr. 13, 5-6.  
17. El va face arme din mânia Sa i cu ele 
va înt ri f ptura mâinilor Sale ca s  

spl teasc  vr jma ilor.  
Ps. 40, 0. Ps. 41, 0. Ps. 42, 0. Ps. 43, 0.  

18. Din dreptate El Î i va face plato i 
din judecata cea nef arnic  Î i va face 
coif.  

Is. 59, 17. Ef. 6, 13.  
19. Din sfin enia Sa va face pav  
nebiruit  ;  
20. Iar din cumplita Sa mânie va face 
sabie ascu it i lumea va porni r zboi 
împreun  cu El împotriva celor f  de 
minte.  

Ps. 7, 12.  
21. S ge ile fulgerului S u vor porni bine 
îndreptate i vor lovi în int , zburând din 
arcul puternic încordat al norilor.  
22. Mânia Lui, ca o pra tie, va azvârli 
noian de grindin  ; apele m rii se vor 
înt râta asupra lor i râurile îi vor îneca 
vijelios.  

Iosua 10, 11. Apoc. 16, 21.  
23. Duhul puterii dumnezeie ti se va 
ridica împotriva lor i ca viscolul îi va 
vântura. Astfel f delegea va aduce 
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pustiire pe p mânt i r utatea va r sturna 
scaunele celor puternici.  

Ps. 1, 4. Pild. 20, 28.  
CAP. 6 
Îndemn c tre conduc torii lumii s  
caute i s  urmeze în elepciunea i 
dreptatea. 
1. Asculta i deci, regilor, i în elege i, 
lua i înv tur , voi, care judeca i 
marginile p mântului.  

Sir. 10, 8.  
2. B ga i în urechi, voi cei ce st pâni i 
peste mul imi i care v  mândri i cu 
mul imea popoarelor voastre».  

Ps. 2, 9. Sir. 33, 22.  
3. Pricepe i c  st pânirea vi s-a dat de la 
Domnul i puterea de la Cel Preaînalt, 
Care va cerceta faptele voastre i va pune 
la încercare gândurile voastre.  

Sir. 17, 14. 1 Petr. 2, 13. Rom. 13, 1. Tit 3, 1.  
4. Fiindc , de i dreg tori ai împ iei 
Lui, n-a i judecat drept, nici legea n-a i 

zit-o, nici n-a i umblat dup  sfatul lui 
Dumnezeu.  

2 Paral. 19, 6. În el. 13, 1. Rom. 13, 1, 4.  
5.  Groaznic  i  f  de  veste  El  va  sta  
asupra voastr , c ci pentru cei mari 
judecata va fi cumplit .  
Deut. 10, 17. Eccl. 5, 7. 1 Petr. 1, 17. Gal. 2, 6. Col. 3, 25.  
6. Celor mici, Domnul le va ar ta iertare 
i mil , îns  cei puternici vor fi pedepsi i 

cu str nicie.  
Is. 2, 17.  

7. St pânul tuturor nu Se va ru ina de 
nici un obraz, nici nu Se va sfii de vreo 

rire, c ci i pe cel mic i pe cel mare 
El i-a f cut i pronia Lui e la fel pentru 
to i.  

Deut. 10, 17. 2 Paral. 19, 7. Iov 34, 19. Sir. 35, 12-15. 
Fapt. 10, 34. 1 Petr. 1, 17. Rom. 2, 11. Gal. 2, 6. Ef. 6, 9. 

Col. 3, 25.  
8. Îns  cei puternici vor avea parte de o 
încercare mai grea.  
9. Deci c tre voi, regilor, îndrept 
cuvintele mele ca s  înv i în elepciune 
i s  nu c de i.  

10. Pentru c  cei ce au p zit cu sfin enie 
pravila sfânt  se vor sfin i i cei ce vor 
înv a-o vor ti ce s  r spund .  

Rom. 2, 14.  
11. Iubi i deci cuvintele mele i le dori i 
i v  ve i înv a din ele.  

12. În elepciunea este luminat i 
neînserat i cei care o iubesc o v d u or 
i cei care o caut  o g sesc.  

Pild. 8, 17. Sir. 24, 23.  
13. Ea iese în cale celor care o doresc i li 
se arat  ea, întâi.  
14. Cel care se scoal  pentru ea dis-de-
diminea  nu se va osteni, c ci o va afla 
ezând la poarta lui.  

Pild. 1, 20. Rom. 10, 6-7.  
15. Cel care î i bate capul cu 
în elepciunea îndepline te des vâr irea 
min ii i cel care î i pierde somnul pentru 
ea va fi în curând f  de grij .  
16. Ea umbl  în toate p ile c utând pe 
cei vrednici de ea i se arat  prietenoas  
în drumurile lor i îi întâmpin  în tot ce 
pun la cale.  

Mat. 4, 18; 10, 11.  
17. Începutul ei este pofta cea adev rat  
de înv tur .  

Pild. 4, 7.  
18.  Iar  pofta  de  înv tur  are  în  sine  
iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, 
iar p zirea legilor ei este adeverirea 
nemuririi.  

Ioan 14, 15.  
19. i nemurirea ne face s  fim aproape 
de Dumnezeu.  

Iac. 4, 8.  
20. Drept aceea, pofta în elepciunii duce 
la împ ia cea ve nic .  
21. Deci dar, o, regi ai popoarelor, dac  
ine i la tronurile i la sceptrele voastre, 

cinsti i în elepciunea, ca în veac s  
domni i.  

2 Reg. 14, 11. 3 Reg. 3, 9. Pild. 29, 14.  
22.  Iar  ce  este  în elepciunea  i  cum  s-a  

cut, sunt gata s  v  spun f  s  ascund 
tainele lui Dumnezeu. Ci voi cerceta de la 
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începutul f pturii i voi da la lumin  
cuno tin a ei i nu voi trece pe al turi de 
adev r.  

Pild. 4, 11.  
23. Nu voi merge pe acela i drum cu 
pizma care roade, c ci ea n-are nici o 

rt ie cu în elepciunea.  
Iac. 3, 16.  

24. Mul imea în elep ilor este mântuirea 
lumii i un rege cuminte înseamn  
bun starea poporului.  

Pild. 11, 14.  
25. Drept aceea, lua i înv tur  din 
cuvintele mele i folosul va fi al vostru.  
CAP. 7 
În elepciunea i foloasele ei. Minunata 
în are a omului prin ea. 
1. Sunt i eu om muritor asemenea 
tuturor i coborând din neamul celui 
dintâi om zidit din p mânt.  
2. i am fost înfiripat, cu trupul, în 
pântecele mamei mele, închegându-m  
din sânge, vreme de zece luni, din 

mân  b rb teasc i în ceasul 
somnului odihnitor.  

Iov 10, 10.  
3. i dup  ce m-am n scut, am respirat 
aerul ob tesc i pe p mântul ob te tii 

timiri am c zut i eu, i glasul meu 
dintâi, la fel ca la toat  lumea, a fost 
plânsul meu.  
4. Am fost înf at în scutece i am dat 

rin ilor grij i b taie de cap.  
5. i nici un rege n-a început altfel, când 
s-a n scut.  

Sir. 40, 4.  
6. C  to i intr  în via  în acela i fel i ies 
iar i la fel.  

Iov 1, 21. 1 Tim. 6, 7.  
7. Pentru aceea m-am rugat i mi s-a dat 
în elepciune, am chemat, i duhul 
cumin eniei a coborât în mine.  

3 Reg. 3, 9. 2 Paral. 1, 10.  
8.  Am  inut  la  ea  mai  mult  decât  la  
sceptre i decât la tronuri i am socotit 
bog iile de arte fa  de ea.  

În el. 8, 5.  
9. N-am pus al turi cu ea nici pietrele 
cele mai scumpe, fiindc  tot aurul din 
lume pe lâng  ea nu e decât nisip, iar 
argintul, înaintea ei, mi se pare noroi.  

Iov 28, 15-16. Pild. 8, 10.  
10. Am pre uit în elepciunea mai mult 
decât s tatea i frumuse ea ; am pus-o 
chiar înaintea luminii, fiindc  str lucirea 
ei nu se stinge niciodat .  
11. Împreun  cu ea mi-au venit toate 
bun ile, c ci în mâinile ei sunt bog ii 
nenum rate.  

3 Reg. 3, 13. Sir. 1, 17. Mat. 6, 33.  
12. i m-am bucurat de toate acestea, 

ci în elepciunea le aduce cu sine. 
Totu i eu nu tiam c  ea este n sc toarea 
lor.  
13. Am înv at-o f  viclenie, o 
împ rt esc  f  p rere  de  r u  i  nu  
ascund comorile ei.  
14. Ea este pentru oameni comoar  
nesfâr it  ; cei care se folosesc de ea se 
fac prietenii lui Dumnezeu, pentru 
darurile agonisite de înv tur .  

Ioan 15, 15.  
15. Iar mie s -mi d ruiasc  Dumnezeu s  
gr iesc precum gândesc i s  cuget în 
chip vrednic despre darurile Sale, c ci El 
este pov uitorul în elepciunii i 
îndrept torul în elep ilor.  

Pild. 2, 6.  
16.  C  în  mâna  Lui  suntem  i  noi  i  
cuvintele noastre i toat  în elepciunea i 
tiin a lucrurilor.  

2 Cor. 3, 5.  
17. El mi-a dat cuno tin a cea adev rat  
despre cele ce sunt, ca s tiu întocmirea 
lumii i lucrarea stihiilor.  

3 Reg. 4, 29.  
18. Începutul i sfâr itul i mijlocul 
vremurilor, întoarcerile anotimpurilor i 
prefacerile v zduhului,  
19. Cursurile anilor i rânduiala stelelor,  
20. Firea dobitoacelor i apuc turile 
fiarelor, puterea duhurilor i gândurile 
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oamenilor, feluritele neamuri ale 
plantelor i însu irile r cinilor.  

3 Reg. 4, 33.  
21. Toate cele ascunse i cele ar tate le-
am cunoscut, fiindc  în elepciunea, 
lucr toarea tuturor, mi-a dat înv tur .  
22. Într-adev r, în ea se afl  un duh de 
în elegere, sfânt, f  pereche, cu multe 
laturi, nep mântesc, ager, p trunz tor, 
neîntinat, preaîn elept, f  de patim , 
iubitor de bine, ascu it, neoprit, 
binef tor,  

Iov 12, 13.  
23. Iubitor de oameni, neclintit, temeinic, 
netulburat, atotputernic, atotveghetor i 

zb tând prin toate duhurile iste e, 
curate i oricât de sub iri.  

Pild. 8, 12. 1 Cor. 2, 10.  
24. Pentru c  în elepciunea este mai 
sprinten  decât orice mi care, ea p trunde 
i î i face loc pretutindeni prin cur ia ei.  

Evr. 4, 12.  
25. Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, 
ea este curata rev rsare a slavei Celui 
Atotputernic, astfel c  nimic nu poate s-o 
mânjeasc .  

Evr. 1, 14.  
26. Ea este str lucirea luminii celei 
ve nice i oglinda f  pat  a lucr rii lui 
Dumnezeu i chipul bun ii Sale.  

Evr. 1, 3.  
27. Fiindc  este una, toate le poate, i 

mânând una cu sine îns i, ea toate le 
înnoie te, i r spândindu-se, prin veacuri, 
în  sufletele  sfinte,  ea  întocme te  din  ele  
prieteni ai lui Dumnezeu i prooroci.  

1 Cor. 12, 4, 11.  
28. Cu adev rat Dumnezeu nimic nu 
iube te, f  numai pe cel ce petrece întru 
în elepciune.  
29. Ea este mai frumoas  decât soarele i 
decât toat  orânduirea stelelor ; dac  o 
pui al turi cu lumina, în elepciunea o 
întrece.  

30. Fiindc  dup  lumin  urmeaz  
noaptea, pe când în elepciunea r mâne 
nebiruit  în fa a r ut ii.  
CAP. 8 
Trebuin a în elepciunii i cererea ei de 
la Dumnezeu. 
1. În elepciunea ajunge cu t rie de la o 
margine la alta a lumii i toate le 
întocme te preapl cut.  
2. Mi-a fost drag i am cercetat-o din 
tinere ile mele i am c utat s  mi-o pe esc 
mireas i am iubit mult frumuse ea ei.  

Pild. 7, 4. Sir. 15, 2.  
3. Neamul ei cel bun i-l pream re te prin 
petrecerea laolalt  cu Dumnezeu, i 
St pânul a toate o are în mare iubire,  
4. Fiindc  ea duce pe oameni la tiin a lui 
Dumnezeu i ea alege lucrurile Lui.  
5. i de este bog ia câ tig poftit în via , 
ce este mai bogat decât în elepciunea, 
care toate le lucreaz  ?  

În el. 7, 8-9.  
6. Dac  cumin enia st  în fruntea 
treburilor, cine este mai bun me ter decât 
în elepciunea în toate câte sunt ?  
7. i de iube te cineva dreptatea, 
ostenelile în elepciunii rodesc sfinte 
puteri, ea ne înva  înfrânarea i 
chibzuin a, dreptatea i b rb ia, tot ce 
este mai de folos în via a oamenilor ;  
8. i de pofte te cineva s  aib tiin  
întins , în elepciunea tie cele trecute i 
întrez re te cele viitoare, ea tie 
întors turile cuvintelor i dezleg rile 
întreb rilor ; ea cunoa te de mai înainte 
semnele i minunile i întâmpl rile 
vremurilor i ale sutelor de ani.  

3 Reg. 10, 1.  
9. Drept aceea am hot rât s  mi-o prind 
tovar  în  via ,  fiindc tiu  c  m  va  
sf tui cele bune i-mi va fi mângâiere în 
griji i în necazuri.  

Ps. 118, 100. Pild. 7, 4.  
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10. i voi avea, prin ea, m rire în adun ri 
; i de i sunt tân r, voi avea cinste în fa a 
celor b trâni.  
11. M  vor g si p trunz tor la judec i, i 
voi ap rea uimitor în fa a celor puternici.  

3 Reg. 3, 28.  
12. Când voi t cea, vor a tepta s  încep 

 vorbesc ; când voi vorbi, vor fi to i cu 
luare aminte, i când voi rosti o lung  
cuvântare, vor pune to i mâna la gur .  

Iov 29, 21.  
13. Prin în elepciune voi avea nemurire i 
voi l sa celor de dup  mine o pomenire 
ve nic .  
14. Voi cârmui popoare, i semin ii 
str ine se vor supune st pânirii mele.  
15. Tirani temu i, când vor auzi 
vorbindu-se de mine, se vor teme ; m  
voi ar ta bun mul imilor i viteaz în 

zboi.  
16. i înapoindu-m  în casa mea, cu 
în elepciune m  voi odihni, c ci 
petrecerea cu ea n-are am ciune i 
vie uirea cu ea n-are durere, ci veselie i 
bucurie.  
17. Am chibzuit aceste gânduri în cugetul 
meu  i  le-am  tot  purtat  în  inima  mea  i  
am în eles c  nemurirea este rodul 
leg turii cu în elepciunea.  
18. i am mai în eles c  în prietenia cu ea 
sunt sfinte bucurii i în faptele mâinilor 
sale sunt bog ii nesfâr ite i stând în 
preajma ei ai câ tig de minte dreapt i 
câ tig de slav  ai din vorba cu ea ; drept 
aceea am umblat pretutindeni i m-am 
str duit fel i chip s  am în elepciune.  

Marc. 4, 20.  
19. Am fost copil bun i am avut parte de 
un suflet f  r utate.  

Eccl. 12, 7.  
20. Sau mai vârtos, a a bun cum eram, 
am venit într-un trup nespurcat.  
21. Ci cunoscând c  nu voi putea altfel s  
am în elepciune de nu-mi va da 
Dumnezeu, cu toate c i aceasta era 

în elepciune, s tiu de la cine vine darul, 
m-am rugat Domnului i m-am smerit 
înaintea Lui i am zis din toat  inima mea 
:  

Iac. 1, 17. Filip. 2, 13.  
CAP. 9 
Rug ciunea lui Solomon c tre 
Dumnezeu pentru dobândirea 
în elepciunii, care este de folos tuturor 
oamenilor. 
1. «Dumnezeule al p rin ilor i Doamne 
al milei, Cel care ai f cut toate cu 
cuvântul T u,  

Ioan 1, 3.  
2. i cu în elepciunea Ta ai rânduit pe om 
ca s  st pâneasc  peste zidirile cele 

cute de Tine,  
Fac. 1, 26.  

3. i s  cârmuiasc  lumea cu cuviin i 
cu dreptate i cu suflet drept s  fac  
judecat ,  
4. D -mi mie în elepciunea care st  
aproape de scaunul T u i nu m  lep da 
dintre slujitorii T i.  

3 Reg. 3, 9. 2 Paral. 1, 10.  
5. C ci robul T u sunt eu i fiul roabei 
Tale, om slab i cu via  scurt i pu in 
destoinic s  în eleg judecata i legile.  

Ps. 115, 7.  
6. C ci, chiar când ar fi cineva des vâr it 
între fiii oamenilor, de-i va lipsi 
în elepciunea cea de la Tine, ca nimica 
toat  se va socoti.  
7. Tu m-ai ales pe mine mai dinainte ca 

 st pânesc poporul T u i s  judec pe 
fiii i pe fiicele Tale.  

3 Reg. 3, 6. 1 Paral. 28, 5. 2 Paral. 1, 8-9.  
8. Tu mi-ai poruncit s  zidesc templul în 
muntele T u cel sfânt i un jertfelnic în 
cetatea în care locuie ti, dup  chipul 
cortului celui sfânt, pe care l-ai preg tit 
dintru început.  

Ie . 25, 8-9. 2 Reg. 7, 13. 3 Reg. 8, 19.  
9. Cu Tine este în elepciunea care tie 
faptele Tale i care era de fa  când ai 

cut lumea i care tie ce este pl cut 
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înaintea ochilor T i i ce este drept, 
potrivit poruncilor Tale.  

Pild. 8, 22. Ioan 1, 3.  
10. Trimite aceast  în elepciune, din 
sfintele Tale ceruri, de lâng  tronul slavei 
Tale, ca s  m  ajute în ostenelile mele i 
ca s  cunosc ce este binepl cut înaintea 
Ta,  
11. Fiindc  în elepciunea toate le tie i le 
în elege i m  va pov ui în elep te în 
lucr rile mele i prin slava sa m  va p zi.  

Ioan 16, 13.  
12. i astfel, faptele mele Î i vor fi 
pl cute i voi judeca poporul T u cu 
dreptate i voi fi vrednic de tronul tat lui 
meu.  
13. Cu adev rat, ce om poate s  cunoasc  
sfatul lui Dumnezeu sau cine poate s  

trund  voin a lui Dumnezeu ?  
Is. 40, 13. Sir. 1, 6. Rom. 11, 34. 1 Cor. 2, 16.  

14. Gândurile muritorilor sunt 
ov ielnice i cuget rile noastre sunt cu 

gre eal .  
15. C ci trupul cel putrezitor îngreuiaz  
sufletul i locuin a cea p mânteasc  
împov reaz  mintea cea plin  de grij .  

Rom. 7, 24. 1 Cor. 15, 53. 2 Cor. 5, 4.  
16. Cu greu ne d m seama despre cele ce 
sunt pe p mânt i cu osteneal  g sim cele 
ce sunt chiar în mâna noastr  ; atunci, 
cine  a  putut  s  p trund  cele  ce  sunt  în  
ceruri ?  

Eccl. 3, 11. Ioan 3, 12.  
17. Cine a cunoscut voin a Ta, dac  Tu 
nu i-ai dat în elepciune i dac  nu i-ai 
trimis de sus Duhul T u cel Sfânt ?  

Iov 15, 18.  
18. Astfel, s-au f cut drepte c rile celor 
de pe p mânt i oamenii au înv at ceea 
ce este pl cut înaintea Ta, i prin 
în elepciune au cunoscut mântuirea».  
CAP. 10 
În elepciunea a cârmuit omenirea de la 
începutul ei. 
1. În elepciunea a p zit pe primul om 
zidit de Dumnezeu ca s  fie p rintele 

neamului omenesc, atunci când a fost 
zidit întâiul.  

Fac. 1, 27-28; 2, 7.  
2. Ea l-a scos din p catul lui i i-a dat 
putere s  st pâneasc  toat  f ptura.  
3. Fiindc  s-a dep rtat de ea, mâniindu-
se, cel nedrept a pierit în nebunia sa 
uciga  de frate.  

Fac. 4, 8.  
4. Iar când p mântul a fost acoperit de 
ape, în elepciunea l-a mântuit i pe cel 
drept l-a purtat în slaba arc  de lemn.  

Fac. 7, 1, 12, 23.  
5. Când popoarele i-au amestecat 
nelegiuirile toate, de-a valma, 
în elepciunea a tiut pe cel drept i l-a 

strat f  vin  în fa a lui Dumnezeu i 
l-a p zit nebiruit, când a fost s -l doboare 
mila de copilul s u.  

Fac. 11, 2; 14, 15; 22, 6.  
6.  Tot  ea  a  mântuit  pe  cel  drept  din  
pr dul celor r i i el a fugit departe de 
focul coborât peste cele cinci cet i.  

Fac. 19, 16-17, 22.  
7. i ca dovad , ar tând nelegiuirea lor, 
acest inut pustiit fumeg i azi, pomii 
dau road  în afar  de vreme i un stâlp de 
sare se înal  acolo, spre pomenirea 
necredinciosului suflet al femeii lui Lot.  

Fac. 19, 20-21, 26. Luc. 17, 32. 2 Petr. 2, 6. Iuda 1, 7.  
8. Nu le-a p sat de în elepciune i de 
aceea n-au tiut ce este binele i au l sat 
celor care sunt în via  amintirea nebuniei 
lor, a a încât tic lo iile lor s  nu fie 
înghi ite de uitare,  

În el. 2, 13.  
9. Dar în elepciunea a smuls din necazuri 
pe cei care sunt credincio i.  

Sir. 4, 16.  
10. Iar i în elepciunea a purtat pe c i 
drepte pe dreptul care fugea de mânia 
fratelui s u, ar tându-i împ ia lui 
Dumnezeu i dându-i înv tur  despre 
lucrurile sfinte ; ea l-a îmbog it când el 
muncea  din  greu  i  spor  i-a  dat  în  
str daniile lui.  
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Fac. 28, 7.  
11. În elepciunea l-a sprijinit când a fost 

-l jecm neasc  st pânii hr re i i l-a 
ajutat s  dobândeasc  mari averi.  

Fac. 31, 7, 42.  
12. Ea l-a ferit de du mani ; ea l-a ocrotit 
de cei care îi întindeau curse ; ea l-a f cut 
biruitor  într-o  lupt  crâncen ,  ca  s -l  
înve e c  mai tare decât toate este 
cucernicia.  

Fac. 32, 28. 1 Tim. 4, 8.  
13. În elepciunea n-a p sit pe dreptul 
cel vândut, ci l-a ferit de p cat.  

Fac. 37, 38; 39, 12.  
14. Ea s-a coborât cu el în groap i în 
lan urile lui nu l-a p sit, pân  ce i-a dat 
sceptrul domniei i puterea peste cei ce-l 
asupreau ; ea a dovedit de minciun  pe 
pârâ ii lui i i-a dat o ve nic  m rire.  

Fac. 39, 21; 40, 14; 41, 40-41; 45, 8. Ps. 104, 20.  
15. În elepciunea a izb vit pe poporul cel 
cuvios i semin ia cea nevinovat  de 
neamurile care o împilau.  

Ie . 12, 37.  
16. Ea a p truns în sufletul robului lui 
Dumnezeu i cu semne i cu minuni ea a 
inut piept unor regi temu i.  

Ie . 4, 11.  
17. Celor cuvio i datu-le-a plata 
ostenelilor lor i i-a c uzit pe o cale 
preaminunat i ziua le-a fost 
acoper mânt i noaptea lumin  de stele ;  

Ie . 11, 2; 13, 21. Mat. 13, 43.  
18. I-a trecut prin Marea Ro ie i i-a 
purtat prin ape mari.  

Ie . 14, 22.  
19. A acoperit cu ape pe du mani, apoi 
din adâncurile m rii i-a aruncat afar .  

Ie . 14, 31. Ps. 77, 15-16.  
20. Pentru aceea, drep ii au jefuit pe cei 
necredincio i i au sl vit cântând numele 

u cel sfânt, St pâne, i to i laolalt  au 
udat mâna Ta care lupta pentru ei.  

Ie . 12, 35; 15, 1.  
21. C ci în elepciunea a deschis gura 
celor mu i i limba pruncilor a f cut-o 
bine gr itoare.  

Ie . 4, 11-12.  
CAP. 11 
În elepciunea pov uitoare poporului 
ales. Dumnezeu pedepse te pe 
vr jma ii lui i a teapt  îndreptarea 

to ilor. 
1. F cut-a s  sporeasc  lucr rile lor prin 
mâna sfântului prooroc,  

Ie . 15, 23.  
2. i-au f cut cale prin pustiul cel 
nelocuit, i-au întins corturile lor în locuri 
neumblate.  
3. Au stat dârji împotriva du manilor lor 
i au respins pe potrivnicii lor.  

Ie . 17, 8-10.  
4. Au îndurat setea i au chemat numele 

u i ap  li s-a dat dintr-o stânc  aspr  
i din piatr i-au astâmp rat astfel setea.  
Ie . 17, 6. Ps. 77, 15-16. Ps. 104, 41. Is. 48, 21. 1 Cor. 10, 

4.  
5. Ceea ce fusese pedeaps  pentru 
vr jma i s-a f cut pentru ei, în nevoia lor, 
binecuvântare.  
6.  i  pe  când  apa  marelui  fluviu  se  
pref cuse în sânge necurat,  

Ie . 7, 20.  
7. Spre pedeaps  c  Faraon poruncise s  
ucid  pe  copii,  Tu  ai  dat  celor  ce- i  
pierduser  n dejdea ap  din bel ug ;  

Ie . 1, 15.  
8. i astfel le-ai ar tat prin setea de care 
suferiser , cu ce pedeaps  pedepse ti pe 
potrivnicii lor.  
9. i din aceast  certare, cu toate c  
fuseser  certa i cu cru are, ei au tiut cum 
sunt chinui i nelegiui ii, judeca i sub 
mânie.  

Deut. 8, 2. 1 Cor. 11, 32.  
10. Cercatu-i-ai pe unii ca un p rinte care 
dojene te, iar pe ceilal i i-ai pedepsit ca 
un împ rat aspru care osânde te.  
11. i cei care erau de fa i cei de 
departe se chinuiau deopotriv .  
12. O îndoit  durere i-a cuprins i 
suspinau, aducându- i aminte de lucrurile 
trecute.  
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13. C ci dându- i seama c  pedepsele lor 
au fost spre binele celor sc pa i, au 
cunoscut puterea lui Dumnezeu,  
14. Acela pe Care mai înainte L-au 
lep dat i L-au avut de batjocur , mai pe 
urm  s-au minunat în fa a Lui, dup  ce au 
suferit o sete cu totul altfel decât cei 
drep i.  

Ie . 2, 3; 5, 2.  
15. Pentru gândurile cele neîn eleg toare 
ale destr rii lor, care îi r ceau i-i 
aduceau s  cinsteasc  animalele cele 
necuvânt toare i fiarele netrebnice, ai 
trimis peste ei, St pâne, spre pedeaps , 
mul ime de animale f  minte,  

Lev 26, 14.  
16. Ca s  înve e c  prin ceea ce 

tuie te cineva, prin aceea se i 
pedepse te.  

În el. 12, 24, 27; 15, 18. Rom. 1, 27.  
17. Nu era cu anevoie mâinii Tale 
atotputernice, care a zidit lumea din 
nimic, s  trimit  asupra lor mul ime de 
ur i i lei fioro i,  

Lev 26, 22. 4 Reg. 2, 24. Ier. 8, 17.  
18. Sau de fiare nou-create, necunoscute 
i pline de turbare, suflând aburi arz tori, 

sco ând pe nas fum puturos, sau risipind 
din ochi înfrico toare fulgere.  

Num. 21, 6. În el. 12, 9.  
19. i aceste fiare puteau s -i omoare nu 
numai cu mu tura, dar s -i îngrozeasc  
i chiar s -i ucid  cu vederea lor.  

20. i f  de acestea, puteau s  piar  
numai la o suflare, urm ri i de dreptatea 

zbun toare i vântura i de vântul puterii 
Tale ; ci toate le-ai rânduit cu m sur , cu 
num r i cu cump .  

Ps. 34, 5. Is. 41, 16. Os. 4, 19.  
21. C ci Tu pururea ai putere nem rginit  
i t riei bra ului T u cine va sta împotriv  

?  
Rom. 9, 19.  

22. Lumea toat , înaintea Ta, este ca acel 
pic de praf, care face cump na s  se plece 

i ca pic tura de rou  cea de diminea , 
ce se coboar  pe p mânt.  
23. i miluie ti pe to i, c  toate le po i i 
treci cu vederea gre elile oamenilor, ca s  
se poc iasc .  

Mih. 7, 18. Rom. 2, 4.  
24. Pentru c  iube ti toate cele ce sunt i 
nimic nu urgise ti din cele ce ai f cut, c  
dac  ai  fi  urât  un  lucru,  nu  l-ai  fi  
pl smuit.  

În el. 12, 13.  
25.  i  cum  ar  fi  r mas  ceva,  de  n-ai  fi  
voit Tu ? Sau cum ar d inui, dac  n-ar fi 
fost chemat de Tine la fiin  ?  
26. Dar Tu ier i tuturor, c  toate ale Tale 
sunt, St pâne, iubitorule de suflete.  

Iez. 18, 23, 32. În el. 12, 16.  
CAP. 12 
Nem rginirea r bd rii i a drept ii lui 
Dumnezeu. 
1. Duhul T u cel f  stric ciune este 
întru toate.  

Ps. 138, 6. În el. 1, 7.  
2. Pentru aceea pedepse ti cu m sur  pe 
cei care cad i, când p tuiesc, le 
deschizi ochii i-i dojene ti, ca s  se lase 
de r utatea lor i s  cread  întru Tine, 
Doamne.  

Ier. 10, 24.  
3. De locuitorii cei de demult ai sfântului 

u p mânt Te-ai scârbit,  
Deut. 9, 5.  

4. C ci f ceau lucruri nelegiuite, 
vr jitore ti i aduceau jertfe necurate,  

Lev 18, 3.  
5. Omorând f  mil  pe prunci, mâncând 
carne omeneasc i ad pându-se cu sânge 
; pe ace ti jertfitori spurca i  

Deut. 12, 31; 18, 10. Ier. 19, 5.  
6. i p rin i uciga i ai unor prunci f  de 
ap rare ai voit s -i nimice ti prin mâinile 

rin ilor no tri,  
7. A a încât acest p mânt, care este mai 
de cinste înaintea Ta decât toate celelalte, 

 primeasc  - vrednici locuitori - pe fiii 
lui Dumnezeu.  
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8. Dar i pe aceia ca pe ni te oameni i-ai 
iertat i le-ai trimis, ca soli ai o tirii Tale 
pedepsitoare, t uni care în eap , ca s -i 
ucid  cu încetul.  

Ie . 23, 27-28. Deut. 7, 20.  
9. Nu pentru c  n-ai fi putut supune cu 

zboi pe cei necredincio i celor drep i, 
sau s -i pierzi dintr-odat  cu groaznice 
fiare, sau cu o porunc  scurt ,  

În el. 11, 18.  
10. Ci ai judecat s -i iei cu încetul dându-
le loc de poc in , de i bine tiai c  
neamul lor este viclean i r utatea lor este 
fireasc i r dit  înl untru i c  gândul 
lor nu se va schimba în veac,  

Ie . 23, 30. Deut. 7, 23. Ier. 13, 23. Rom. 2, 4. Apoc. 2, 
21.  

11. Pentru c  din început a fost s mân  
blestemat . Apoi nici pentru aceea c  Te-
ai teme de cineva, Te-ai ar tat îndelung-

bd tor cu p catele lor.  
Fac. 8, 21; 9, 25.  

12. C ci cine ar putea s i zic  : Ce-ai 
cut ? Sau cine va sta împotriva judec ii 

Tale ? Sau cine Te va scoate vinovat 
pentru neamurile cele nimicite, pe care 
Tu  însu i  le-ai  f cut  ?  Sau  cine  se  va  
ridica asupra Ta cu judecat  pentru 
oamenii cei nedrep i ?  

Rom. 9, 20.  
13. C  nu este alt dumnezeu afar  de 
Tine, care s  aib  grij  de toate i c ruia 

-i dovede ti c  judec ile Tale sunt 
totdeauna drepte.  

În el. 11, 24. 1 Petr. 5, 7.  
14. Nu este nici împ rat, nici st pânitor 
care s  poat  s  ridice ochii în fa a Ta i 

i cear  socoteal  pentru cei pe care i-
ai nimicit.  
15. Ci, fiind drept, toate le cârmuie ti cu 
dreptate i socote ti lucru nepotrivit cu 
puterea Ta ca s  osânde ti pe cel care nu 
trebuie pedepsit.  
16. Puterea Ta este începutul drept ii i, 
pentru c  e ti St pân a toate, c tre to i cu 
îng duin  Te ar i.  

Ps. 144, 9. În el. 11, 26. Rom. 11, 32.  
17. Ar i t ria Ta celor care nu cred în 
atotputernicia Ta i înfrângi cutezan a 
celor care o cunosc.  
18. St pân al puterii cum e ti, judeci cu 
blânde e i ne cârmuie ti cu mult  
cru are, c  la Tine este puterea, când 
voie ti.  

Ps. 102, 10.  
19. Prin lucruri ca acestea ai înv at pe 
poporul T u c  cel drept trebuie s  fie 
iubitor de oameni i ai dat fiilor T i bun  

dejde, c  le la i timp s  se poc iasc  de 
cate.  

20. C  de vreme ce ai pedepsit cu atâta 
încetineal i îng duin  pe du manii 
slujitorilor T i, de i erau vinova i pân  la 
moarte, dându-le timp i loc s  se abat  
de la nelegiuirea lor,  

Ie . 8, 31. Rom. 2, 4.  
21. Atunci cu cât  luare aminte judeci Tu 
pe robii T i, ai c ror p rin i au primit de 
la Tine jur minte i leg mintele unor 
str lucite f duin e !  

Rom. 11, 24.  
22. Deci când ne mustri, Tu ba i pe 
vr jma ii no tri de mii de ori mai mult, 
ca s inem în seam  bun tatea Ta, când 
judec m ; iar când suntem judeca i, s  

jduim în îndurarea Ta.  
1 Cor. 11, 32.  

23. Drept aceea, pe cei nedrep i care i-au 
tr it via a nebune te, i-ai pedepsit cu 
înse i faptele lor urâcioase.  
24. C ci au mers atât de departe pe c ile 

cirii, încât socoteau drept dumnezei 
dobitoacele cele mai resping toare, 
în elându-se ca pruncii cei f  de 
în elepciune.  

În el. 11, 16; 15, 18. Rom. 1, 23.  
25. Pentru aceea, ca unor prunci f  de 
minte le-ai trimis o pedeaps  de râs.  
26. Iar cei care nu s-au p truns de aceast  
certare neînsemnat  vor sim i o pedeaps  
vrednic  de Dumnezeu.  
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27. Suferind i tulburându-se cu ceea ce 
ei socoteau a fi dumnezei, au cunoscut pe 
Dumnezeul cel adev rat, pe Care alt dat  
au zis c  nu-L cunosc ; pentru aceea, 
osânda cea mai de pe urm  a venit asupra 
lor.  

Ie . 8, 19. În el. 11, 16.  
CAP. 13 
Mustrarea celor ce nu cred i nebunia 
închin rii la idoli. 
1. De er i sunt din fire to i oamenii care 
nu cunosc pe Dumnezeu i care n-au 
tiut, plecând de la bun ile v zute, s  

vad  pe Cel care este, nici din cercetarea 
lucrurilor Sale s  în eleag  pe me ter ;  

Bar. 5, 20. Rom. 1, 19-21.  
2. Ci au socotit c  sunt dumnezei 
cârmuitori ai lumii sau focul, sau vântul, 
sau arcul cel iute, sau mersul stelelor, sau 
apa n valnic , sau lumin torii cerului ;  

Deut. 4, 19, 23. Fapt. 7, 42.  
3. Ei, care, desf ta i de frumuse ea 
acestora, le-au luat drept dumnezei, s  
tie acum cu cât este St pânul mai presus 

decât acestea, c  El, Cel Care Însu i este 
încep torul frumuse ii, este f torul lor.  

Sir. 43, 6. Rom. 1, 20.  
4. Iar dac  se minuneaz  de putere i de 
lucrare, s  în eleag  din acestea cu cât 
este mai puternic Cel care le-a f cut.  
5. C ci din m rimea i frumuse ea 

pturilor po i s  cuno ti bine, socotindu-
te, pe Cel care le-a zidit.  

Rom. 1, 20.  
6. Dar, în acela i timp, în toate acestea 
este oarecare neajuns, c ci doar unii ca 
ace tia r cesc c utând pe Dumnezeu i 
str duindu-se s -L afle.  

Fapt. 14, 17; 17, 27.  
7. C ci, îndeletnicindu-se cu lucr rile lui 
Dumnezeu i cercetându-le, ei se 
încredin eaz  cu vederea cât de frumoase 
sunt cele v zute.  

Rom. 1, 19.  
8.  De  alt  parte,  ei  n-au  cuvânt  s  li  se  
ierte r cirea.  

9. C  dac  au putut s  adune atâta 
înv tur , ca s  cerceteze lumea, cum n-
au aflat ei mai degrab  pe St pânul lumii 
?  
10. Dar sunt cu totul tic lo i i i-au pus 

dejdea în lucruri f  de via  cei care 
au numit dumnezei lucrurile mâinilor 
omene ti, aurul i argintul cu me te ug 
lucrat i închipuiri de dobitoace sau piatr  
netrebnic , cioplit  de mân  de demult.  

Ier. 10, 4. Fapt. 17, 29. Rom. 1, 23.  
11. Un me ter lemnar a t iat din p dure 
un lemn bun de lucrat, l-a jupuit de coaj  
i apoi cu îndemânarea sa a f cut din el o 

unealt  folositoare spre slujba vie ii.  
Is. 40, 19; 44, 13. Ier. 10, 3.  

12. R ele de la lemnul lucrat le 
pune pe foc s  î i fiarb  de mâncare i î i 
potole te foamea.  
13. i ce-a mai r mas dintr-acestea, 
nefiind de nici o treab , pentru c  este 
lemn strâmb i noduros, îl ciople te ca s -
i treac  de urât i, potrivindu-l i 
me te ugindu-l, l-a f cut asemenea cu 
chipul de om.  

Is. 44, 12.  
14. Sau l-a f cut asemenea vreunui 
dobitoc de nimic i, vopsindu-l peste tot 
i rumenindu-l la fa  cu vopsea ro ie, i-a 

ascuns toate metehnele.  
15. Apoi i-a f cut în perete bun  a ezare, 
l-a pus acolo i l-a înt rit cu piroane de 
fier.  
16. El are grij  de idol s  nu cad , tiind 
bine c  nu- i poate ajuta singur, c ci nu 
este decât un chip care are nevoie de 
ajutor.  
17. Dar el se roag  chipului pentru averea 
sa, pentru nun ile sale i pentru fiii s i i 
nu se ru ineaz  a vorbi c tre lucrul cel 
neînsufle it.  
18. El cere s tate de la cel neputincios, 
se roag  de via  celui mort i de ajutor 
celui ce nu poate s  dea nici unul ; el se 
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roag  de bun  c torie cui nu poate s  
mearg  în picioare.  

Ier. 3, 23. 1 Cor. 8, 4.  
19. Ca s i pun  la ad post averea, 
alerg tura i izbânda muncii sale, el cere 
putere de la cel care are mâinile cele mai 
betege.  
CAP. 14 
Care a fost începutul idolilor i al 
închin rii lor i ce r ut i urmeaz  din 
închinarea la idoli. 
1. Altul voind s  mearg  pe ap i s  

toreasc  prin cumplitele valuri se 
roag  la un lemn mai ubred decât luntrea 
care îl poart .  

Iona 1, 5.  
2. Aceast  luntre a fost n scocit  de pofta 
de câ tig i a întruchipat-o agerimea 
lucr torului.  
3. Ci, o, P rinte, pronia Ta o cârmuie te, 
Tu, Care ai deschis c ri în mare i drum 
ner citor în volbura valurilor.  

Ie . 13, 14; 14, 21.  
4. i cu aceasta ar tat-ai c  po i s  
izb ve ti din orice primejdie, a a încât 
cineva, chiar f  s  aib tiin a 
cor bierului, s  poat  porni pe mare. Tu 
nu voie ti ca preaîn eleptele Tale lucr ri 

 r mân  de arte, de aceea oamenii, 
încredin ându- i via a unui lemn de tot 
slab,  

Is. 43, 2. Iona 2, 3.  
5. Trec prin valuri pe o plut i scap  de 
moarte.  
6.  Iar  de  demult,  când  au  pierit  trufa ii  
uria i, n dejdea întregii lumi a sc pat 
într-o barc i barca, îndrumat  de mâna 
Ta, a l sat omenirii s mân a urma ilor.  

Fac. 6, 4; 7, 7, 13.  
7. i binecuvântat este lemnul care 
sluje te la o trebuin  binecuvântat .  

1 Petr. 3, 20.  
8. Dar idolul f cut de mâna omeneasc  
este blestemat, i el i acel care l-a f cut ; 
acesta pentru c  l-a f cut, iar idolul 

pentru c , stric cios fiind, i s-a zis 
dumnezeu.  

Ps. 113, 15. Ps. 134, 16.  
9. C  Dumnezeu ur te deopotriv i pe 
nelegiui i i nelegiuirea lor.  

Ps. 5, 4-5.  
10. Lucrul i lucr torul vor fi deopotriv  
pedepsi i.  
11. Pentru aceea, idolii neamurilor vor fi 
cerceta i spre pieire, fiindc , de i sunt 

pturi, au ajuns urâciune, sminteal  
pentru sufletele oamenilor i la  pentru 
picioarele celor f  de minte.  

Ier. 46, 25.  
12. Gândul pl smuirii de idoli a fost 
începutul aprinderii spre desfrâu, i 

scocirea lor a fost pierderea vie ii.  
Ie . 36, 15. Iez. 16, 15. Os. 2, 7.  

13. Fiindc  n-au fost de la început i nu 
vor fi totdeauna.  
14. Prin de arta m rire omeneasc  au 
intrat în lume, astfel c  apropiatul lor 
sfâr it este hot rât înaintea lui 
Dumnezeu.  

În el. 9, 5-6. Gal. 5, 26.  
15. Un tat , întristându-se cu amar  jale 
pentru copilul s u r pit înainte de vreme, 
i-a f cut chipul i pe cel care ieri înc  nu 
era decât un om mort, îl cinste te acum 
ca pe un dumnezeu i a rânduit celor din 
casa sa taine i slujbe.  

Rom. 1, 23.  
16. Dup  aceea, cu vremea, înt rindu-se 
acest p gânesc obicei, s-a p zit ca o lege 
i, din poruncile tiranilor, a ie it cinstirea 

chipurilor cioplite.  
Dan. 3, 5.  

17. Când popoarele nu puteau s -i 
cinsteasc  de fa , pentru c  locuiau 
departe, f ceau o asemuire dup  chipul 
dep rtat i potriveau un chip v zut al 
împ ratului preacinstit, a a încât s  dea 
celui ce nu era de fa  acelea i 
sârguincioase închin ri ca i cum ar fi de 
fa .  
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18. i pentru izbânda acestei închin ri, 
cei care erau ne tiutori au fost i ei 
împin i de pofta de slav  a me terului.  
19. Pentru c  el, voind s  plac  
st pânitorului, i-a pus tot me te ugul ca 

 fac  asem narea cât mai frumoas .  
20. Iar mul imile, în elându-se prin 
frumuse ea lucrului, l-au socotit acum ca 
dumnezeu pe cel care mai înainte îl 
cinsteau ca pe un om.  
21. i aceasta a fost o în el ciune pentru 
via a oamenilor, c  ei, b tu i de nevoi sau 
robi i  de  tiranie,  au  dat  pietrelor  i  
lemnelor  numele  ce  nu  se  poate  da  la  
nimic de pe p mânt.  

Ier. 4, 1.  
22. Apoi n-a fost destul c  au r cit întru 
cunoa terea lui Dumnezeu, ci, vie uind - 
din întunericul min ii lor - în r zboi 
necurmat, au numit pace atâtea rele.  

Fapt. 19, 24.  
23. Ei f ceau slujbe în care ucideau chiar 
pe copiii lor, sau s vâr eau taine ascunse 
sau be ii nebune ti dup  barbare 
obiceiuri.  

Deut. 18, 10. Ier. 7, 9, 31; 19, 5.  
24. i nici via a, nici c toriile nu le mai 

zeau curate, ci unul pe altul ucidea prin 
viclenie sau îl batjocorea prin desfrânare.  

Ier. 5, 8.  
25.  Toate  se  înv lm esc  în  sânge  i  
ucidere, în furti ag i vicle ug, în 
stric ciune i necredin , în r zvr tire i 
jur mânt strâmb,  

Ier. 7, 9. Rom. 1, 29.  
26.  În  prigonirea  celor  buni  i  uitarea  
binefacerilor primite, în pâng rirea 
sufletelor i r sturnarea trupe tilor nevoi, 
în tulburarea c toriilor i desfrânare i 
dezm  sub ochii tuturor.  

Rom. 1, 24, 27.  
27. C ci închinarea la idolii cei de er i, 
care nici n-ar trebui pomeni i, este 
începutul, pricina i sfâr itul a tot r ul.  
28. Desf rile lor sunt ni te bucurii 
smintite, proorociile lor sunt mincinoase, 

ei tr iesc în nedreptate i jur  strâmb cu 
urin .  

Os. 7, 5.  
29. Ca unii care n jduiesc în idolii cei 

 de suflet, când jur  strâmb, ei nu se 
tem c  li se va dovedi nedreptatea.  
30. i din dou  p i pedeapsa va da peste 
ei, întâi pentru c  au cugetat gre it despre 
Dumnezeu, închinându-se idolilor, i al 
doilea pentru c , vicleni fiind, au jurat 
împotriva adev rului, dispre uind tot ce 
este sfânt.  
31. C ci nu puterea idolilor pe care s-au 
jurat, ci pedeapsa cuvenit  p to ilor, 
aceea prigone te pururea p catul celor ce 
au gre it.  
CAP. 15 
Bun tatea i puterea adev ratului 
Dumnezeu. În el ciunea idolatriei. 
1. Iar Tu, Dumnezeul nostru, e ti bun i 
adev rat, îndelung-r bd tor i cu mil  
cârmuitor a toate.  

Ie . 34, 6. Ps. 102, 8.  
2. Chiar când p tuim, ai T i suntem, 
noi cei ce cunoa tem puterea Ta, dar nu 
vom p tui, tiind bine c  suntem din 
num rul celor num ra i ai T i.  

1 Ioan 2, 1-2.  
3. C  a Te cunoa te pe Tine este dreptate 
des vâr it i a ti puterea Ta este 

cina nemuririi.  
Ier. 9, 24. Ioan 17, 3.  

4. Pe noi nu ne-au în elat n scocirile 
omene ti ale unui me te ug viclean ; nici 
truda de art  a zugravilor, adic  chipul 
mânjit cu multe feluri de vopsele,  
5. A c rui înf are a  patima celor 
nebuni, cu pofta chipului neînsufle it al 
unei ar ri f  via .  
6. Iubitori de rele precum sunt, ei sunt 
vrednici s  aib  asemenea n dejdi, i cei 
care le fac i cei care le poftesc i li se 
închin .  

În el. 1, 16.  
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7. Olarul fr mânt  p mântul moale cu 
osteneal i face spre slujba noastr  orice 
vas i din acela i p mânt face vase spre 
curat  întrebuin are i altele dimpotriv , 
dar  toate  asemenea  ;  i  care  vas  de  ce  
treab  s  fie, hot te olarul.  

Ier. 18, 5. Rom. 9, 24.  
8. Apoi cu nelegiuit  trud , din acela i 

mânt, tot el scoate un de ert chip de 
idol, el care, cu pu in mai înainte, din 

mânt a fost f cut i dup  pu in se va 
întoarce iar i de unde a fost luat, când se 
va cere s  dea sufletul cu care este dator.  

Fac. 3, 19. Eccl. 12, 7. Luc. 12, 20.  
9. Dar el se îngrije te nu de aceea c  
puterile lui sl besc, nici c  via a este 
scurt , ci se ia la întrecere cu me terii 
aurari i argintari i face ce fac f urarii în 
aram i, ca mare cinste pentru el, ine s  
fac  chipuri am gitoare.  

Is. 40, 19.  
10. Inima lui este cenu i n dejdea lui 
mai slab  ca p mântul i via a lui mai 
mic  în cinste decât lutul.  
11. Fiindc  el n-a cunoscut pe F torul 

u, i pe Cel care i-a insuflat duhul 
faptelor i a pus în el putere de via ,  

Fac. 2, 7.  
12. Ci socote te c  via a noastr  este 
juc rie  i  traiul  nostru  ca  un  târg  de  
câ tig, pentru c  - a a zic ei - trebuie s  
câ tigi bani în orice chip, chiar f când 

u.  
Iac. 4, 13. 1 Tim. 6, 5.  

13. Dar bine s tie c  p tuie te mai 
mult decât to i ceilal i acela care, din 
acela i lut, scoate vase care se pot u or 
sparge i chipuri idole ti.  

Deut. 4, 16; 5, 2. Apoc. 9, 20.  
14. Ci to i ace tia sunt mai nebuni i mai 
de plâns decât sufletul unui copil ; sunt 
to i du manii poporului t u i asupritorii 
lui ;  
15. C ci pe to i idolii neamurilor i-au 
socotit drept dumnezei pe cei care nici cu 
ochii nu v d, nici cu nasul nu respir , nici 

cu urechile nu aud, nici cu degetele 
mâinilor nu pip ie, nici cu picioarele nu 
umbl .  

Ps. 113, 12-15. Ps. 134, 15-17.  
16. Cel care i-a f cut a fost un om, i cel 
care a primit duhul în dar, tocmai el i-a 
închipuit,  c ci  nici  un  om  nu  poate  s  
fac  un dumnezeu la fel cu el.  
17. El fiind muritor, el face un lucru f  
via  cu mâinile lui nelegiuite, el 
pre uie te mai mult decât idolii s i, 
fiindc  el este viu, iar aceia nicidecum.  
18. Ei se închin  dobitoacelor celor mai 
urâcioase, care, dup  prostia lor, sunt mai 
rele decât celelalte.  

Iez. 8, 10. În el. 11, 16; 12, 24.  
19. N-au în ele nici o bun tate care s  ni 
le  fac  dragi  i  ele  sunt  în  afar i  de  la  
lauda lui Dumnezeu, i de la 
binecuvântarea Lui.  
CAP. 16 
Pedepsele Egiptenilor pentru 
închinarea la idoli. Binefacerile lui 
Dumnezeu asupra Evreilor. 
1. Drept aceea, au fost cu dreptate 
pedepsi i  prin  unele  f pturi  ca  acestea  i  
au fost chinui i de mul ime de fiare.  

Ie . 8, 24. În el. 12, 26.  
2. În locul acestor pedepse, Tu ai d ruit 
cele bune poporului T u i foamea lui cea 
mare ai potolit-o cu o mâncare nou , cu 
carne de prepeli .  

Ie . 16, 12-13. Num. 11, 31. Ps. 77, 24.  
3. A a încât unii (Egiptenii), de i pofteau 

 m nânce, v zând urâciunea fiarelor 
trimise, s-au lipsit i de mâncarea de 
nevoie, iar ceilal i, dup  pu in  lips , au 
avut o hran  nou .  

Ie . 8, 21.  
4. C ci se cuvenea ca o foamete care nu 
iart  s  vin  peste asupritori, iar celorlal i 
numai s  li se arate cum sunt chinui i 
vr jma ii lor.  
5. Iar când a venit peste ei înfrico ata 
mânie a fiarelor i se pr deau mu ca i 
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de erpii cei cumpli i, aprinderea Ta n-a 
inut pân  la urm .  

Num. 21, 6. 1 Cor. 10, 9.  
6. Ei au fost tulbura i pu in  vreme, ca s  
se îndrepteze i au avut un semn de 
mântuire, ca s i aduc  aminte de 
poruncile legii Tale ;  

Ioan 3, 14. 1 Cor. 10, 9.  
7. C ci cel care se întorcea c tre acest 
semn se vindeca, dar nu prin ceea ce 
vedea cu ochii, ci prin Tine, Mântuitorul 
tuturor.  

Num. 21, 9.  
8. i prin aceasta ar tat-ai vr jma ilor 
no tri c  Tu e ti Cel Care izb ve ti de tot 

ul.  
Ps. 3, 8. 2 Tim. 4, 8.  

9. Pentru c  în ep tura l custelor i a 
mu telor le-a adus moartea i n-a mai fost 
nici un chip s i scape via a, fiindc  
meritau o asemenea pedeaps .  

Ie . 8, 24; 10, 4. Ps. 104, 31. Apoc. 9, 3.  
10. Iar pe robii T i nici din ii balaurilor 
celor venino i nu i-au biruit, c ci mila Ta 
a venit i i-a vindecat,  

Apoc. 9, 7.  
11. Ca s i aduc  aminte de cuvintele 
Tale ; erau r ni i i apoi degrab  
vindeca i, ca nu cumva, c zând în adânc  
uitare, s  nu fie înstr ina i de la bun ile 
Tale.  
12. Nici iarb  de leac, nici alifie nu i-a 
vindecat, ci cuvântul T u, Doamne, cel 
ce toate le vindec .  

Ps. 106, 20.  
13. C ci Tu st pâne ti peste via i peste 
moarte i cobori pân  la por ile locuin ei 
mor ilor i iar ridici.  

Deut. 32, 39. 1 Reg. 2, 6. Ps. 67, 21. Tob. 13, 2.  
14. Omul, în r utatea sa, poate s  ucid , 
dar nu poate s  aduc  înapoi duhul care a 
ie it, nici s  scoat  sufletul care a intrat în 
locuin a mor ilor.  

Iov 14, 10.  
15. Iar de mâna Ta nu este cu putin  
nim nui s  scape.  

Iov 10, 7. Rom. 2, 3.  

16. Nelegiui ii care s-au lep dat de a Te 
cunoa te au fost b tu i cu puterea bra ului 

u ; ape n prasnice, grindin i ploi 
neînduplecate i-au chinuit ; para focului 
i-a mistuit.  

Ie . 9, 23. Ps. 77, 47-48. Ps. 104, 32. În el. 19, 20.  
17. i, ce este mai minunat, focul ardea i 
mai tare în apa care toate le stinge, pentru 

 toat  f ptura este ap toarea celor 
drep i.  

Ie . 9, 22-25. În el. 19, 20.  
18. Uneori para focului se domolea, ca s  
nu ard  fiarele cele trimise împotriva 
celor necredincio i, i ei s  vad i s  
cunoasc  cum c  îi prigone te judecata 
lui Dumnezeu.  
19.  Alteori,  focul  ardea  în  ap  mai  mult  
decât este puterea lui, ca s  nimiceasc  
astfel toate roadele rii celor nedrep i.  
20. Dar pe poporul T u l-ai hr nit cu 
hran  îngereasc i i-ai trimis din cer 
pâine gata, f  de osteneal , i care avea 
toat  dulcea a i pl cea tuturor.  

Ie . 16, 4, 14-15, 31. Num. 11, 7. Deut. 8, 16. Ps. 77, 24. 
Ioan 6, 31. 1 Cor. 10, 3.  

21. i pâinea aceasta ar ta c tre fii 
bun tatea Ta fa  de ei, iar pentru cel care 
o mânca avea gustul mânc rii pe care o 
poftea.  

1 Petr. 2, 3.  
22. Iar z pada i ghea a r bdau focul i 
nu se topeau, ca s  cunoasc  Israel c  
focul cel arz tor, care str lucea în z pad  
i în ploi, a mistuit roadele vr jma ilor ;  

Ie . 9, 23-24.  
23. i iar i acela i foc î i lep da 
puterile, ca s  hr neasc  pe cei drep i,  
24. Pentru c  f ptura, slujindu- i ie, 
Celui care ai f cut-o, se încordeaz  
pentru pedepsirea celor nedrep i i se 
domole te spre facerea de bine a celor 
care se încred în Tine.  

Ie . 9, 14.  
25. Drept aceea, schimbându-se în toate 
aceste chipuri, ea slujea darului T u celui 
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a toate hr nitor, potrivit dorin ei celor 
care Te rugau ;  
26. Astfel ca fiii pe care i-ai iubit, 
Doamne, s  înve e c  nu felurite soiuri de 
roade hr nesc pe oameni, ci cuvântul T u 
ine în via  pe acei care cred în Tine.  

Deut. 8, 3. Mat. 4, 4. Luc. 4, 4.  
27. Fiindc  ceea ce nu se strica de 
puterea focului, se topea, înc lzindu-se 
de o u oar  raz  a soarelui.  

În el. 19, 21.  
28. Ca s  se în eleag  c  trebuie s  
mânec m i s i mul umim mai înainte 
de r ritul soarelui i s  ne rug m ie din 
rev rsatul zorilor.  
29. Iar n dejdea celui nemul umitor se va 
topi ca ghea a de iarn i se va scurge ca 
o ap  nefolositoare.  

În el. 5, 15.  
CAP. 17 
Egiptenii suferind întuneric de trei zile, 
cu fric i cu mare groaz , cealalt  
parte a lumii str lucea cu lumin . 
1. Judec ile Tale sunt mari i anevoie de 

murit, de aceea cugetele f  înv tur  
sunt în r cire.  

Rom. 11, 33.  
2. Nelegiui ii, având încredin area c  pot 

 asupreasc  neamul sfânt, z ceau 
închi i sub acoperi urile lor - înl ui i de 
întuneric i robii unei nop i f  ziu  - i 
fugari erau de la ve nica Ta purtare de 
grij .  

Ie . 10, 21.  
3. i când socoteau c  vor r mâne 
ascun i cu tainicele lor p cate, în v lul 
întunecat al uit rii, risipi i au fost i 
însp imânta i amarnic i tulbura i au fost 
de n luciri.  
4. Ad posturile unde se închideau nu i-au 
scutit de spaime, c ci în jurul lor r sunau 
zgomote care îi înfrico au i ar ri 
posomorâte îi umpleau de groaz .  
5. Nu era nici un foc care s  poat  s -i 
lumineze i v ile vii ale stelelor nu 

puteau s  risipeasc  acea noapte 
înfrico toare.  

Ie . 10, 23.  
6. Câteodat  li se ar ta o învâlvorare 
însp imânt toare care se aprindea de la 
sine i, zgudui i de aceast  vedenie, cu 
pricin  necunoscut , socoteau ar rile i 
mai grozave înc .  
7. Me te ugul copil ros al vr jitorilor nu 
mai putea nimic i îngâmfarea lor c tiu 
ceva ie ise de ru ine.  

Ie . 7, 22; 8, 7, 18; 9, 11.  
8. Ei care ziceau c  pot s  goneasc  din 
inima bolnav  spaimele i tulbur rile, 
chiar ei z ceau acum plini de ru inoas  
spaim .  
9. i m car c  nu era prea mare groz via 
care s -i însp imânteze, totu i fiarele care 
treceau i erpii care fluierau îi 
îngrozeau, i se topeau de fric i 
închideau ochii s  nu mai vad  pr dul 
ce-i pândea din toate p ile.  
10. Fiindc  r utatea inimii este plin  de 
temere, ca una ce se tie vinovat i 
mustrat  ea de sine îns i ; ea î i vede 

rit  nenorocirea,  
11. C ci spaima nu este altceva f  
numai lep darea oric rui ajutor care- i 
vine de la dreapta judecat .  

Lev 26, 36. Deut. 28, 66.  
12. i când scade n dejdea în adâncul 
inimii, te sperii i mai mult, dac  nu tii 
care este pricina de unde î i vine chinul.  

Iov 18, 11.  
13. Iar ei - în noaptea aceea când li se 

iaser  orice puteri i care venise peste 
ei din iadul priponit - dormind de-a 
valma,  
14. Aci se zb teau îngrozi i de ar ri 
pocite, aci mureau de golul din inimile 
lor, c ci o groaz  nea teptat i f  de 
veste pusese st pânire peste ei.  

Ie . 10, 21.  
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15. i tot a a ceilal i, oricare ar fi fost, 
deau vl gui i i r mâneau a a, închi i 

ca într-o închisoare f  z voare.  
16. i plugar de era cineva, ori cioban cu 
oile, ori muncitor prins la muncile 
câmpului, apuca i f  de veste, îndurau 
aceast  nenorocire f  sc pare,  
17. Fiindc  to i erau fereca i cu acela i 
lan  de întuneric. i atunci vântul 
uier tor i glasul cu bun viers al 

rilor din desi uri i n vala apelor 
aprige  
18. i bubuitul stâncilor care se pr lesc 
i fuga nev zut  a animalelor s ritoare i 
cnetul fiarelor cumplite i sunetul care 

se frânge i se r sfrânge în pe terile 
mun ilor - acestea toate îi f ceau s i dea 
duhul de fric .  

2 Petr. 2, 4.  
19. C ci în vreme ce toat  f ptura era 
luminat  cu str lucitoare lumin i f  
împotrivire î i vedea de lucrul s u,  
20. Numai peste aceia se întindea o 
noapte grea, care era chipul întunericului 
celui ce avea s -i înghit , i ei pentru ei 
în i erau mai grea povar  decât acel 
întuneric.  
CAP. 18 
Urmarea pedepselor Egiptenilor i 
ie irea Evreilor din Egipt. 
1. Pentru cuvio ii T i str lucea lumin  
mare, iar Egiptenii auzeau glasul lor, f  

 le vad  chipul i, cu toate suferin ele 
lor de pân  aci, îi fericeau.  

Ie . 10, 22-23.  
2. i pentru c  dup  atâtea asupriri - 
Israel nu se r zbuna asupra lor - Egiptenii 
le mul umeau i le cereau iertare de relele 
pe care ei le f cuser .  
3. În loc de întuneric, ai dat cuvio ilor 

i stâlp de foc arz tor, care s -i 
uzeasc  în acea c torie necunoscut  

; soare nev tor le-ai dat în drumul 
lor cel plin de slav .  

Ie . 13, 21; 14, 24. Ps. 77, 14. Ps. 120, 6.  

4. Vrednici erau Egiptenii s  fie lipsi i de 
lumin i s  fie închi i în întuneric, ca 
unii care ineau închi i pe fiii T i, aceia 
prin care trebuia s  se dea veacului 
nestric cioasa lumin  a legii Tale.  

Deut. 33, 2. Is. 2, 3. Sir. 1, 5.  
5. i când s-au sf tuit s  ucid  pe pruncii 
celor cuvio i ai T i, unul dintre ace ti 
prunci a fost aruncat i a sc pat, dar Tu, 
spre pedeapsa lor, le-ai luat mul ime de 
copii i pe ei pe to i i-ai înecat în valurile 

rii.  
Ie . 2, 5; 12, 29; 14, 27.  

6. Noaptea aceasta a fost cunoscut  mai 
înainte de p rin ii no tri, ca - tiind bine 
în ce jur minte crezuser  - n jduind 
întru ele, s  se veseleasc .  

Ie . 11, 4.  
7. Iar poporul T u a v zut i mântuirea 
celor drep i i pieirea vr jma ilor.  
8. i precum ai pedepsit pe potrivnici, tot 

a, chemându-ne pe noi, ne-ai pream rit.  
9. Copiii evlavio i ai celor drep i jertfeau 
în ascuns i statorniceau to i într-un gând 
leg mântul cel dumnezeiesc, ca sfin i 

rta i s  fie deopotriv  la acelea i 
bun i i la acelea i primejdii, cântând 
laudele p rin ilor.  
10. Iar cu cântecele lor se înso eau 
ipetele risipite ale vr jma ilor i se 

auzeau bocetele lor pentru copiii uci i.  
Ie . 12, 30.  

11. Robul i st pânul erau pedepsi i cu 
aceea i pedeaps i omul de rând îndura 
acelea i dureri ca i regele.  

Ie . 12, 29.  
12. To i deopotriv  aveau mor i f  de 
num r, dar din acela i soi de moarte, i 
cei ce r seser  în via  nu puteau face 
fa  cu înmormânt rile, de vreme ce într-
o clip  tot ce era mai de seam  în neamul 
lor pierise.  
13. Ei, care nu voiser  s  cread  din 
pricina vr jitorilor lor, când le-au pierit 
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cei dintâi n scu i ai lor, au m rturisit c  
Israel este poporul lui Dumnezeu.  

Ie . 7, 11-12, 13.  
14. C ci, pe când lina t cere st pânea 
peste toate i noaptea cu repedea ei 
curgere ajunsese la calea jum tate,  
15. Cuvântul T u cel atotputernic a 
purces din înaltul cer i din scaunele 
împ te ti, ca un cumplit r zboinic, în 
mijlocul acelui p mânt hot rât pieirii,  

Ie . 12, 29.  
16. i aducând - ca o sabie ascu it  - 
porunca Ta cea f  de schimbare, st tea 
i umplea toate de moarte i ajungea pân  

la cer, rezemându-se de p mânt.  
17. Atunci pe loc, vedeniile unor visuri 
groaznice îi tulburar i spaime 
nea teptate au n lit asupra lor.  
18. Azvârli i încoace i încolo pe p mânt 
i pe jum tate mor i, ei d deau pe fa  

pricina pentru care mureau.  
19. C ci vedeniile care îi îngroziser  le 
dest inuiser  lucrul pentru care p timesc 
atât de r u ca s  nu moar  de ne tiin .  
20. Încercarea mor ii a atins i pe cei 
drep i i mul i au pierit în pustiu, dar 
mânia Ta nu a inut mult  vreme.  

Num. 16, 46, 48.  
21. C ci un om f  vin  a luat degrab  
partea celor vinova i, având ca arme ale 
slujbei sale rug ciunea i t mâia de 
împ care, i a stat împotriva mâniei Tale, 
i primejdiei mor ii i-a pus un cap t, 

ar tându-se pe sine c  este robul T u.  
Num. 16, 45-46.  

22. El a biruit mul imea r zvr tit , nu cu 
ria trupului, nici cu puterea armelor, ci 

a  supus  cu  cuvântul  pe  Cel  care  îi  
pedepsea i pomenind jur mintele f cute 

rin ilor i leg mântul cu Israel.  
Ps. 105, 23.  

23. Când mor ii, c zu i unii peste al ii, au 
ajuns gr mezi, el a stat la mijloc, a potolit 
mânia i a închis pieirii calea care ducea 
spre cei vii.  

24. C ci în ve mântul preo esc, lung pân  
la glezne, era toat  lumea, i numele 
sl vite ale p rin ilor erau s pate pe cele 
patru iruri de pietre scumpe, iar m re ia 
Ta pe diadema de pe cap.  

Ie . 28, 25, 36.  
25. Înaintea acestor semne, îngerul pieirii 
a încetat i s-a temut, c ci singur  ispita 
mâniei Tale era destul .  
CAP. 19 
Pieirea celor f  de lege i mântuirea 
drep ilor. 
1. Ci o mânie neîndurat  prigone te pe 
nelegiui i pân  la sfâr it, fiindc  
Dumnezeu tia de mai înainte ce vor face 
ei,  
2. C  adic  Egiptenii, dup  ce au l sat pe 
Israel s  plece i cu mare st ruin  i-au 
gr bit la drum, vor avea p reri de r u i 
vor începe s -i urm reasc .  

Ie . 14, 5.  
3. Cu adev rat, când nu ispr viser  de 
jelit pe mor ii lor i plângeau înc  la 
mormintele celor uci i, un alt gând 
nebunesc le-a venit i au început, ca pe 
ni te fugari, s  urm reasc  pe aceia pe 
care îi gr biser  cu rug min i s  plece de 
la ei.  

Ie . 12, 30; 14, 5.  
4. La aceasta îi tr gea pedeapsa de care 
erau vrednici, i despre cele mai înainte 
întâmplate nu mai aveau inere de minte, 
ca s  se împlineasc i ceea ce mai lipsea 
din urgiile suferite de ei ;  
5. A a încât poporul T u s  s vâr easc  
necrezuta lui trecere prin mare, iar 
Egiptenii s  dea peste o moarte 

prasnic .  
6. Fiindc  f ptura întreag  a fost 
pref cut  în alc tuirea ei, supunându-se 
deosebitelor Tale porunci, pentru ca robii 

i s  se p zeasc  nev ma i.  
7.  Astfel  un  nor  umbrea  tab ra  lor  ;  din  
apa care mai înainte era acolo s-a f cut 

mânt uscat, iar din Marea Ro ie, cale 
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 de piedic i câmpie cu paji te din 
valurile zbuciumate.  

Ie . 13, 21; 14, 16, 19.  
8. i pe aici a trecut tot neamul Israel, pe 
care îl ocrotea mâna Ta, i minunate 
lucruri a v zut.  
9. i ca ni te cai din câmpia cu iarb i ca 
ni te miei care zburd , ei Te preasl veau 
pe Tine, Doamne, Cel Care i-ai izb vit.  

Ie . 15, 1. Is. 63, 13.  
10. Fiindc  î i aduceau mereu aminte de 
cele ce se întâmplaser  în- ara pribegiei 
lor, cum p mântul, în locul altor viet i, a 
scos la iveal  t uni, iar Nilul în loc de 
pe ti a v rsat o mul ime de broa te.  

Ie . 8, 3, 6. Luc. 11, 11.  
11. i mai pe urm , au v zut o nou  
odr slire de p ri, când, fiind purta i de 
poft , ei au cerut mânc ruri de desf tare.  

Ie . 16, 13. Num. 11, 51.  
12. i, spre împlinirea dorin ii lor, nor de 
prepeli e s-a ridicat dinspre mare ;  
13. Îns  pedeapsa a venit peste cei 

to i - i nu f  semnele prevestitoare 
ale puternicelor fulgere - i au p timit cu 
dreptate pentru r ut ile lor.  
14. C ci s-au purtat cu ur  crâncen  fa  
de cei str ini. Unii n-au voit s  primeasc  
pe trec torii necunoscu i, dar ace tia au 
adus în robie pe str inii care le f cuser  
bine.  

Ie . 1, 11.  
15. i nu numai aceasta, ci mai este înc  
un lucru, c  adic  aceia primeau pe cei 
str ini cu du nie.  

16. Pe când ace tia au primit poporul T u 
cu bucurie, iar dup  ce l-au f cut p rta  la 
acelea i drepturi ca i ei, l-au asuprit cu 
cumplite necazuri.  

Fac. 45, 17; 47, 6. Ie . 1, 14.  
17. Pentru care au fost pedepsi i cu 
orbire, ca i aceia care d deau n val  la 
por ile celui drept, când, cuprin i de 
întuneric nep truns, c utau fiecare ie irea 
por ii.  

Fac. 19, 11.  
18. C ci stihiile schimbau între ele 
însu irile lor, precum la un instrument cu 
coarde sunetele schimb  m sura, dar 

streaz  tonul - ceea ce se poate vedea 
murit din cercetarea faptelor.  

19. Viet ile de pe p mânt se f ceau 
viet i de ap , iar cele ce înotau treceau 
pe p mânt.  

Ie . 14, 22.  
20. Focul ardea în ap  dincolo de puterea 
sa, iar apa î i pierdea însu irea ei de a 
stinge.  

Ie . 9, 23. În el. 16, 16.  
21. Fl rile focului nu mai v mau 
carnea pl pândelor dobitoace care 
umblau primprejur i nu topeau acea 
hran  venit  din cer, care sem na cu 
bruma ce se tope te u or.  

Ie . 16, 21. În el. 16, 27.  
22. Întru toate, Doamne, ai pream rit pe 
poporul T u i l-ai f cut de cinste i nu l-
ai trecut cu vederea, ci în toat  vremea i 
în tot locul ai stat în preajma lui.  
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CARTEA ÎN ELEPCIUNII LUI ISUS, FIUL 
LUI SIRAH (ECLESIASTICUL) 

 
CAP. 1 
Lauda în elepciunii i a temerii de 
Dumnezeu. 
1. Toat  în elepciunea este de la Domnul 
i cu El este în veac.  

3 Reg. 3, 9. Iac. 1, 5.  
2. Nisipul m rilor i pic turile ploii i 
zilele veacului, cine le va num ra ?  

Sir. 18, 18.  
3. În imea cerului i l imea 

mântului, i adâncul i în elepciunea, 
cine le va cerceta ?  
4. Înainte de toate s-a zidit în elepciunea 
i în elegerea min ii este din veac.  

Pild. 8, 22. Col. 1, 15.  
5. Izvorul în elepciunii este cuvântul lui 
Dumnezeu întru cele înalte, i c ile ei 
sunt porunci ve nice.  

Ps. 118, 104.  
6. R cina în elepciunii, cui s-a 
descoperit ? i izvoarele ei, cine le 
cunoa te ?  

Is. 40, 13. În el. 9, 13. Rom. 11, 34.  
7. Unul este în elept, înfrico tor foarte, 
Domnul, Cel care ade pe scaunul S u.  

Ps. 46, 2-3; 75, 7-8.  
8. El a zidit-o i a v zut-o, i a num rat-o, 
i a rev rsat-o peste toate lucr rile Sale.  

Iac. 1, 17.  
9. Ea se afl  la tot trupul dup  m sura 

rniciei Lui, i a dat-o celor ce-L iubesc 
pe El.  
10. Frica Domnului este m rire i laud i 
veselie i cunun  de bucurie.  

Pild. 4, 9. Ier. 9, 24.  
11. Frica Domnului va desf ta inima i va 
da veselie i bucurie i lungime de zile.  

Pild. 10, 27; 14, 27; 19, 23.  
12. Celui ce se teme de Domnul bine îi va 
fi ; întru cele mai de pe urm i în ziua 
sfâr itului s u va afla har. Temerea de 

Domnul este dar de la Dumnezeu i 
îndreapt  pe om pe c ile iubirii.  

Iov 42, 12.  
13. Iubirea de Dumnezeu este 
în elepciunea sl vit i cui voie te El, 
aceluia o împarte dup  chibzuin a Sa.  
14. Începutul în elepciunii este frica de 
Dumnezeu i cu cei credincio i ea se 
formeaz  o dat  în sânul mamei. Între 
oameni ea i-a pus temelie ve nic i 
semin iei lor se încredin eaz .  

Pild. 1, 7; 9, 10.  
15. Deplin tatea în elepciunii este a se 
teme de Domnul, i ea îi adap  din 
roadele sale.  

Ps. 110, 10.  
16. Casa lor o va umple de ce poftesc ei, 
i c rile lor de roadele ei.  

Ps. 110, 9.  
17. Cununa în elepciunii este temerea de 
Domnul, care odr sle te pace i s tate 
nev mat  ; dar i una i alta sunt daruri 
de la Dumnezeu, Care revars  cinste 
peste cei care Îl iubesc pe Dânsul.  

Deut. 28, 5. Pild. 1, 7; 9, 10. În el. 7, 11.  
18. El a v zut-o i a m surat-o ; tiin i 
în eleapt  în elegere ca ploaia a rev rsat 
i a în at m rirea celor ce o st pânesc 

pe dânsa.  
Deut. 4, 6.  

19. R cina în elepciunii este a se teme 
de Domnul, iar ramurile ei, lungime de 
zile.  

Ps. 91, 12-13.  
20. Frica Domnului îndep rteaz  

catele, i la cine petrece, de la acela 
abate mânia.  

Fac. 39, 8.  
21. Mânia celui nedrept nu poate s  aib  
îndrept ire, c  iu imea mâniei lui c dere 
îi este.  
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Iac. 1, 20.  
22. Pân  la o vreme va suferi cel 
îndelung-r bd tor, dup  aceea îi va r ri 
veselie.  
23. Pân  la o vreme î i va ascunde 
cuvintele sale, dar buzele celor 
credincio i vor gr i cumin enia lui.  
24. În vistieriile în elepciunii sunt pildele 
tiin ei ; celui p tos îi este urât  

temerea de Dumnezeu.  
25. Pofte ti în elepciune ? ine poruncile 
i Domnul î i va da-o ie.  

26. C  în elepciunea i înv tura stau în 
temerea de Domnul, i pl cute sunt Lui 
credin a i blânde ea.  

Pild. 15, 33. Mat. 8, 25. Iac. 4, 8.  
27. Nu fi neîncrez tor în temerea de 
Domnul i s  nu te apropii de El cu inim  
îndoit .  
28. Nu te f rnici înaintea oamenilor, i 
buzelor tale ia aminte.  

Sir. 18, 23.  
29. Nu te în a, ca s  nu cazi i s  aduci 
necinste sufletului t u.  
30. C ci va descoperi Domnul cele 
ascunse ale tale i în mijlocul adun rii te 
va înjosi,  

Luc. 18, 14. 1 Cor. 4, 5.  
31. Pentru c  nu te-ai apropiat cu inim  
curat  de frica Domnului, i inima ta este 
plin  de vicle ug.  

Fapt. 13, 10.  
CAP. 2 
Îndemnuri la r bdare ; roadele temerii 
de Dumnezeu, pedeapsa 
necredincio ilor. 
1. Fiule ! Când vrei s  te apropii s  
sluje ti Domnului Dumnezeu, g te te- i 
sufletul t u spre ispit .  

Mat. 4, 1. 1 Petr. 4, 12. 2 Tim. 3, 12.  
2. Încordeaz  inima ta i fii tare i s  nu 
te tulburi în timpul încerc rii.  

2 Tim. 2, 3.  
3. Lipe te-te de Domnul i nu te dep rta, 
ca s  fii în at la sfâr itul vie ii.  

4. Tot ce i se va întâmpla, prime te cu 
pl cere i în necazurile tale fii îndelung-

bd tor.  
5. C  în foc se l mure te aurul, iar 
oamenii cei pl cu i Domnului, în cuptorul 
smereniei.  

Pild. 17, 3. În el. 3, 6.  
6. Crede în El i- i va ajuta ie, 
îndrepteaz  c ile tale i n jduie te în 
El.  
7. Cei ce v  teme i de Domnul a tepta i 
mila Lui i nu v  abate i, ca s  nu c de i.  
8. Cei ce v  teme i de Domnul, crede i 
Lui i nu se va pierde plata voastr .  
9. Cei ce v  teme i de Domnul, n jdui i 
în cele bune i în veselia veacului i a 
milei.  
10. Uita i-v  la neamurile cele din 
început i vede i cine a n jduit spre 
Domnul i s-a ru inat ?  
11. Sau cine a petrecut în frica Lui i a 
fost  p sit  ?  Sau  cine  L-a  chemat  pe  El  
i a fost trecut cu vederea ?  

Ps. 36, 25.  
12. Pentru c  îndur tor i milostiv este 
Domnul i iart  p catele i mântuie te în 
vremea necazului.  

1 Paral. 21, 13.  
13. Vai inimilor celor fricoase i mâinilor 
celor slabe i p tosului care umbl  pe 
dou  c ri !  

3 Reg. 18, 21.  
14. Vai inimii celei slabe ! C  nu crede, 
pentru aceea nu va fi ap rat .  
15. Vai vou , celor ce a i pierdut 

bdarea ! Ce ve i face când v  va cerca 
Domnul ?  
16. Cei care se tem de Domnul nu vor fi 
necrez tori cuvintelor Lui, i cei ce-L 
iubesc pe El vor p zi c ile Lui.  

Ioan 14, 21.  
17. C  cei ce se tem de Domnul vor c uta 
bun voin a  Lui,  i  cei  ce-L  iubesc  pe  El  
vor împlini legea.  
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18.  Cei  care  se  tem  de  Domnul  vor  g ti  
inimile lor i înaintea Lui vor smeri 
sufletele lor, zicând :  
19. S  c dem în mâinile Domnului, i nu 
în mâinile oamenilor.  

2 Reg. 24, 14.  
20. C  precum este slava Lui, a a este i 
mila Lui.  
CAP. 3 
Datoriile fiilor c tre p rin i i 
binecuvântarea acestora. Inima 
împietrit  este hulit , iar cea în eleapt  
i milostiv  este l udat . 

1. Fiilor, asculta i-m  pe mine, tat l, i v  
purta i a a ca s  v  mântui i,  
2. C  Domnul a în at pe tat  peste fii i 
a înt rit judecata mamei peste copii.  
3.  Cel  care  cinste te  pe  tat  se  va  cur i  
de p cat.  

Ie . 20, 12. Deut. 5, 16. Sir. 8, 12. Ef. 6, 2.  
4. i ca acel care strânge comori, a a este 
cel care cinste te pe mama sa.  
5. Cel care cinste te pe tat  se va veseli 
de fii i în ziua rug ciunii sale va fi auzit.  
6. Cel care m re te pe tat  va avea via  
lung ,  i  cel  care  se  teme  de  Domnul  
cinste te pe mama sa.  
7. Cel care se teme de Domnul va cinsti 
pe tat l s u i ca st pânitor va sluji celor 
care l-au n scut.  

Mat. 15, 4. Marc. 7, 10.  
8. Cu fapta i cu cuvântul cinste te pe 
tat l t u i pe mama ta, ca s i vin  
binecuvântare de la ei.  

Sir. 7, 28-29. Mat. 15, 4. Marc. 7, 10.  
9. C  binecuvântarea tat lui înt re te 
casele fiilor, iar blestemul mamei le 

râm  pân  în temelie.  
Fac. 27, 27. Ie . 20, 12. Deut. 5, 16; 33, 1. Mat. 15, 4.  

10. Nu c uta m rire întru necinstea 
tat lui t u, c  necinstea tat lui t u nu- i 
este m rire.  
11. C  m rirea omului este din cinstea 
tat lui s u i ocar  este fiilor mama 
necinstit .  

12. Fiule, sprijin  pe tat l t u la b trâne e 
i nu-l mâhni în via a lui.  

Ef. 6, 3.  
13. i chiar de i se va împu ina mintea 
lui, ai îndurare i nu-l dispre ui când tu 

ti în putere,  
14. Pentru c  milostenia ar tat  tat lui nu 
va fi uitat i, în pofida p catelor, se va 
zidi casa ta.  
15. În ziua necazului t u Î i va aduce 
aminte Domnul de tine i, ca ghea a când 
este senin, a a se vor topi p catele tale.  
16. Ca un hulitor este cel care p se te 
pe tat i blestemat de Domnul este cel 
care mânie pe mama sa.  
17. Fiule, cu blânde e s vâr te lucrurile 
tale i de omul cel primit de Domnul vei 
fi iubit.  
18. Cu cât e ti mai mare, cu atât mai mult 
te smere te i înaintea Domnului vei afla 
har.  

Filip. 2, 3.  
19. C  mul i oameni mari i sl vi i sunt, 
dar tainele se descop r celor smeri i. C  
mare este puterea Domnului i El este 
preasl vit de cei smeri i.  

Is. 66, 2. Iac. 4, 6.  
20. Cele mai presus de tine nu le c uta i 
cele mai tari decât tine nu le iscodi.  

Pild. 25, 27. Rom. 12, 3.  
21. Cele ce s-au poruncit ie, acelea cu 
cuviin  le cuget , c  nu- i sunt de nevoie 
cele ascunse.  
22. În multele tale îndeletniciri nu te ine 
de lucrurile zadarnice, c i s-au 
descoperit destule din cuno tin ele 
omene ti.  

Fapt. 19, 14-15.  
23. C  pe mul i i-a în elat p rerea lor i 
socoteala rea a f cut s  alunece cugetele 
lor.  
24. Inima înd tnic  r u va p i mai pe 
urm .  
25. i cel care iube te primejdia va c dea 
într-însa.  
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26. Inima înd tnic  se va împov ra cu 
osteneli i cel p tos va ad uga p cate 
peste p cate.  

Ier. 6, 7.  
27. Ispitele nu sunt lecuire pentru cel 
trufa , c  buruian  rea s-a înr cinat în 
inima lui.  

Pild. 16, 18. Dan. 5, 20.  
28. Inima celui în elept va cugeta la 
pildele celor în elep i, i o ureche 
ascult toare este dorin a celui în elept.  

Ioan 8, 47.  
29.  Focul  arz tor  îl  va  stinge  apa,  i  
milostenia va cur i p catele.  

Ps. 40; 1. Dan. 4, 24. Mat. 5, 7.  
30. Cel ce r spl te te pentru binefacere, 
acela se gânde te la viitor i la vreme de 

dere va afla sprijin.  
CAP. 4 
Îndemn spre milostenie i în elepciune 
; folosin ele lor. 
1. Fiule, s  nu la i pe cel s rac lipsit de 
hran i ochii celor nevoia i nu-i face s  

tepte.  
Deut. 15, 4. Pild. 3, 9. Tob. 4, 7. Luc. 11, 41.  

2. Sufletul fl mând s  nu-l întristezi i s  
nu urgise ti pe om când are lips .  

Pild. 3, 27.  
3. Inima nec jit  nu o tulbura i nu 
întârzia a da celui lipsit.  

Sir. 7, 12.  
4. Rug ciunea celui nec jit nu o lep da i 
nu- i întoarce fa a ta de la cel s rac.  
5. De la cel în lips  nu- i întoarce ochiul 
i nu da loc omului s  te blesteme.  

Mat. 5, 42. Luc. 6, 30.  
6. C  rug ciunea celui ce te blestem  pe 
tine, întru am ciunea sufletului s u, o 
va auzi Cel care l-a f cut pe el.  
7. F -te iubit adun rii i celui mai mare 
smere te capul t u.  

Filip. 4, 8.  
8. Pleac  s racului urechea ta i cu 
blânde e r spunde-i cele de pace.  

9. Scoate pe cel n stuit din mâna celui 
ce-l n stuie te i s  nu fi slab de înger 
când judeci.  

Fac. 14, 14-16.  
10. Fii celor orfani ca un tat i ca un 

rbat pentru mama lor.  
Iov 29, 12, 16; 31, 18. Tob. 4, 7.  

11. i vei fi ca fiu al Celui Preaînalt i El 
te va iubi mai mult decât mama ta.  

Is. 49, 15.  
12. În elepciunea înal  pe fiii s i, i 
poart  grij  celor care o caut .  
13. Cel care o iube te, iube te via a i cei 
care se scoal  pentru ea dis-de-diminea  
se vor umple de veselie.  
14. Cel care o ine va mo teni m rire i 
oriunde va merge îl va binecuvânta 
Domnul.  

Ps. 1, 3.  
15. Cei care o slujesc vor sluji Celui 
Sfânt i pe cei care o iubesc, îi iube te 
Domnul.  

1 Reg. 15, 22.  
16. Cel care ascult  de ea va judeca 
neamuri i cel care se apropie de ea va 
locui f  grij .  

Pild. 8, 12.  
17. Cine are încredere în ea are parte de 
ea i urma ii lui o mo tenesc,  
18.  C  umbl  cu  el  cu  fa a  ascuns i-l  
încearc  la început cu ispite i-l 
înfrico eaz i-l strâmtoreaz ,  
19. i-l chinuie te cu înv tura sa, pân  
ce va prinde încredere în el, i-l va ispiti 
întru îndrept rile sale.  

Pild. 3, 12.  
20. i iar i se va întoarce drept la el i-l 
va veseli i îi va descoperi lui cele 
ascunse ale sale.  
21. Iar de va r ci, îl va p si i-l va da 
în mâinile c derii lui.  
22. P ze te vremea i fere te-te de r u i 
pentru credin a sufletului t u nu te ru ina.  

Rom. 12, 11.  
23. C ci este ru ine care aduce p cat i 
este ru ine care aduce m rire i har.  
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Sir. 41, 19-20.  
24. Nu lua seama la nimeni când este 
vorba de paguba sufletului t u i s  nu te 
ru inezi pentru pierderea ta.  
25. Nu opri cuvântul în vreme de 
mântuire,  
26. C  din cuvânt se cunoa te 
în elepciunea i din graiurile limbii 
înv tura.  
27. Nu gr i împotriva adev rului, ci 
ru ineaz -te de lipsa ta de înv tur .  

Tit 1, 9.  
28. Nu- i fie ru ine a m rturisi p catele 
tale i nu sta împotriva curgerii râului.  

1 Ioan 1, 9.  
29. Nu te supune omului nebun i nu 

guli fa a celui puternic.  
30. Pân  la moarte lupt -te pentru adev r, 
i Domnul Dumnezeu se va lupta pentru 

tine.  
Luc. 13, 24. 2 Cor. 13, 8. 1 Tim. 6, 12.  

31. Nu fi aspru cu limba ta i lene  în 
lucrurile tale.  
32. Nu fi ca un leu în casa ta i nu nec ji 
cu mânie pe casnicii t i.  
33.  S  nu  fie  mâna  ta  întins  la  luat  i  
strâns  la dat.  

Fapt. 20, 35.  
CAP. 5 
Nu trebuie a r mâne în p cat, 

jduind în averi i în putere. 
1. Nu n jdui în avu iile tale i s  nu 
zici : Am destule.  

Luc. 12, 19.  
2. Nu urma dorin elor i t riei tale, ca s  
umbli în poftele inimii tale.  
3. i s  nu zici : Cine m  va smeri sau 
cine  m  va  supune  ?  C  Domnul  nu  va  
întârzia s  te pedepseasc .  

Ps. 10, 4.  
4. S  nu zici : Am p tuit i ce mi s-a 

cut mie ? C  Domnul este îndelung-
bd tor.  

Rom. 2, 4; 6, 1.  
5. Pentru cur ie s  nu fii f  de fric , ca 

 nu adaugi p cate peste p cate.  

6. i s  nu zici : Mila Lui este mare, va 
cur i mul imea p catelor mele.  
7. C  mila i mânia de la El sunt i peste 
cei p to i va odihni mânia Lui.  

Deut. 32, 22. Ps. 2, 11. Ier. 15, 14.  
8. Nu întârzia a te întoarce la Domnul i 
nu amâna din zi în zi.  

Sir. 18, 22.  
9. C  f  de veste va izbucni mânia 
Domnului i în vremea r zbun rii vei fi 
dat pieirii.  
10. Nu te încrede în avu iile câ tigate pe 
nedrept, c  nimic nu- i vor folosi în ziua 
judec ii.  

Iov 20, 20. Pild. 11, 4, 28. Iez. 7, 19.  
11. Nu vântura la orice vânt i nu umbla 
pe orice cale ; a a este p tosul cel cu 
dou  limbi.  

Ef. 4, 14.  
12.  Fii  statornic  în  cugetul  t u  i  unul  s  
fie cuvântul t u.  
13. Fii grabnic la ascultat i z bavnic la 
dat r spunsul.  

Iov 20, 3. Iac. 1, 19.  
14. De tii, r spunde aproapelui t u, iar 
de nu, pune- i mâna peste gur .  
15. M rirea i batjocura sunt în vorb i 
limba omului îi face s  cad .  

Pild. 12, 13.  
16. S  nu te chemi bârfitor i cu limba ta 
nu vicleni.  

Ps. 14, 3. Pild. 16, 28. Fapt. 19, 16.  
17. C  peste fur este ru ine i o grea 
ocar  peste cel cu dou  limbi.  
18. S  nu gre ti nici în lucrurile mari, 
nici în cele mici.  
CAP. 6 
Despre ocar  ; însu irile prieteniei 
celei adev rate i r splata celor ce 
iubesc în elepciunea. 
1. S  nu te faci vr jma  în loc de prieten, 

 numele r u ru ine i ocar  va mo teni ; 
a este p tosul cel cu dou  limbi.  

2.  Nu te l sa în voia patimilor tale,  ca s  
nu fii târât de ele ca de un taur furios.  

Rom. 12, 16.  
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3. Altfel frunzele tale vei mânca i 
roadele tale vei pierde i vei r mâne ca 
un lemn uscat.  
4. Sufletul r u va pierde pe cel ce-l are pe 
el i va face bucurie vr jma ilor.  
5. Graiul dulce înmul te pe prieteni i 
limba cea binegr itoare îndatoreaz , 
deseori, la r spunsuri binevoitoare.  

1 Cor. 13, 7.  
6. Mul i s  fie cei ce tr iesc în pace cu 
tine, iar sfetnicii t i s  fie dintr-o mie 
unul.  

Rom. 12, 18.  
7.  Dac  vrei  s i  faci  un  prieten,  f -l  
punându-l la încercare i nu te gr bi s  te 
încrezi în el.  

Mih. 7, 5. Mat. 10, 36.  
8. Pentru c  este prieten pân  la o vreme 
i nu va r mâne în ziua necazului t u.  

Sir. 12, 10; 37, 4.  
9. i este prieten care se întoarce în 
du man i cearta dintre voi va da-o pe 
fa , spre ocara ta.  
10. i este prieten so  de mas i nu va 

mâne lâng  tine în ziua necazului t u.  
11. i în zilele cele bune ale tale va fi ca 
i tine i cu slugile tale va îndr zni.  

Pild. 19, 4.  
12. Dar de te vei smeri, va fi împotriva ta 
i de la fa a ta se va ascunde.  

13. Dep rteaz -te de du manii t i i fii cu 
paz  fa  de prietenii t i.  
14. Prietenul credincios este acoper mânt 
tare ; i cel ce l-a aflat pe el aflat-a 
comoar .  

Sir. 25, 12.  
15. Cu prietenul credincios nimic nu se 
poate asem na i nu este m sur  a 
bun ii lui.  
16. Prietenul credincios este leacul vie ii 
i cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe 

el.  
17.  Cel  ce  se  teme  de  Domnul  bine  va  
ine priete ugul s u, c ci ca la sine ine la 

aproapele lui.  
Pild. 16, 7.  

18. Fiule ! Din tinere ile tale alege 
înv tura i pân  la c runte ile tale vei 
afla în elepciune.  

2 Tim. 3, 15.  
19. Ca i cel ce ar i seam , apropie-te 
de ea i a teapt  roadele ei cele bune.  
20. C ci cu lucrarea ei pu in te vei osteni 
i curând vei mânca roadele ei.  

21. Cât de grea este celor neînv i i cel 
nepriceput nu va st rui în ea.  
22. C ci ea este pentru el ca o piatr  grea 
de încercare, de aceea el nu va z bovi s-o 
arunce.  
23. C  în elepciunea îndrept te numele 
ei i nu la mul i este ar tat .  
24. Ascult , fiule, i prime te înv tura 
mea i nu lep da sfatul meu.  
25. i bag  picioarele tale în obezile ei i 
în lan ul ei grumazul t u.  
26. Încovoaie um rul t u i o poart  pe ea 
i s  nu- i fie greu de leg turile ei.  

27. Cu tot sufletul t u apropie-te de ea i 
cu toat  puterea ta p ze te c ile ei.  
28. Cearc -o i o caut i i se va ar ta i, 
dac  o vei afla, s  nu o la i.  
29. C  mai pe urm  vei afla odihna ei i i 
se va întoarce întru bucurie.  
30. i î i vor fi obezile ei acoper mânt de 

rie i lan urile ei podoab  de m rire.  
Mat. 11, 29.  

31.  C  podoab  de  aur  este  în  ea  i  
leg turile ei fire de iachint.  
32.  Ca  i  cu  hain  de  m rire  te  vei  
îmbr ca cu ea i cunun  de bucurie î i vei 
pune.  

Pild. 1, 9.  
33. De vei vrea, fiule, vei înv a i, de vei 
pune sufletul t u, iscusit vei fi.  
34. De- i va pl cea s  ascul i, vei înv a 
i de vei pleca urechea ta, în elept vei fi.  

35. Stai în tov ia celor b trâni i cu cel 
în elept te une te.  

Pild. 13, 20. Sir. 8, 9-11.  
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36. Tot graiul dumnezeiesc pofte te a-l 
auzi  i  pildele  în elegerii  s  nu treac  de  
la tine.  
37.  De  vei  vedea  în elept,  intr  la  el  i  
pragurile u ilor lui s  le road  piciorul 

u.  
Luc. 21, 38.  

38. Cuget  întru poruncile Domnului i 
întru legea Lui pururea s  gânde ti.  

Deut. 6, 9; 11, 19. Ps. 1, 2.  
39.  El  va  înt ri  inima  ta  i  pofta  
în elepciunii tale se va da ie.  
CAP. 7 
Sfaturi despre ferirea de faptele rele i 

arnice. Respectul b trânilor, 
datoriile p rin ilor c tre fii i ale fiilor 

tre p rin i. Îndemn la milostenie. 
1. Nu face rele i nu te va prinde r ul.  
2. Dep rteaz -te de la nedreptate i 
nedreptatea se va dep rta de la tine.  
3. Fiule ! Nu sem na pe brazdele 
nedrept ii, ca s  nu seceri de pe ele cu 
apte p i mai mult.  

Pild. 22, 8. Os. 10, 12.  
4.  Nu  cere  de  la  Domnul  st pânire,  nici  
de la împ ratul scaun de m rire.  

Mat. 20, 21-22.  
5.  Nu  te  face  drept  înaintea  Domnului  i  
înaintea împ ratului nu te ar ta c  e ti 
în elept.  

Iov 9, 2, 20. Ps. 142, 2. Pild. 20, 9. Eccl. 7, 16.  
6. Nu cerca s  fii judec tor, ca nu cumva 

 nu po i ridica nedrept ile ;  
7. Ca nu cumva s  te sfie ti de fa a celui 
puternic i s  pui sminteal  întru 
dreptatea ta.  
8. Nu te pune în pricin  cu ob tea cet ii, 
nici te amesteca în mul ime.  
9. Nu te l sa atras de dou  ori la p cat, 

ci i pentru o singur  dat  nu vei 
mâne nepedepsit.  

10. S  nu zici : Domnul va c uta la 
mul imea darurilor mele ; când le voi 
aduce Lui, El le va primi.  

Os. 8, 13. Mih. 6, 7.  

11. Nu sl bi în rug ciunea ta i nu trece 
cu vederea a face milostenie.  

Iac. 1, 6. 1 Tim. 2, 8.  
12. Nu batjocori pe omul al c rui suflet 
este întristat, c ci Dumnezeu este Cel 
care smere te i Cel care înal .  

1 Reg. 2, 7. Sir. 4, 3.  
13. Nu f uri minciuni împotriva fratelui 

u, nici împotriva prietenului t u s  nu 
faci a a.  
14. Nu- i îng dui nici o minciun , c ci 
din ea nu poate ie i nimic bun.  
15. Nu vorbi mult în adunarea b trânilor 
i nu repeta cuvintele tale în rug ciune.  

Eccl. 5, 1. Mat. 6, 7.  
16. S  nu ur ti lucrarea cea cu osteneal  
i lucrarea p mântului cea orânduit  de 

Cel Preaînalt.  
Fac. 3, 17-19. Is. 66, 24.  

17. Nu te socoti împreun  cu mul imea 
to ilor ; adu- i aminte c  mânia nu va 

bovi.  
18. Smere te sufletul t u foarte, c  focul 
i viermii sunt osânda celui necredincios.  

Marc. 9, 44. Iac. 4, 10.  
19. S  nu schimbi nicidecum prietenul 
pentru bani, nici pe fratele cel bun pentru 
aurul Ofirului.  

Pild. 27, 10.  
20.  Nu  te  abate  de  la  femeia  bun i  
în eleapt , c  harul ei este mai bun decât 

rg ritarele.  
21. Nu chinui pe robul care munce te 
cinstit, nici pe simbria ul care î i pune tot 
sufletul.  

Lev 19, 13. Deut. 24, 14.  
22. Pe robul în elept s -l iube ti ; s  nu-l 
lipse ti pe el de libertate.  
23. Ai tu turme ? Ai grij  de ele, i, de- i 
sunt de folos, p streaz -le.  

Deut. 25, 4.  
24. Ai feciori ? Înva -i pe ei i încovoaie 
din pruncie grumazul lor.  

Sir. 30, 12.  
25. Ai fete ? Vegheaz  la cur ia lor i s  
le ar i o fa  serioas .  
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26. M rit i fata i mare lucru vei face, 
dar d -o dup  un b rbat în elept.  

Sir. 42, 11.  
27. Ai o femeie dup  inima ta ? Nu o 
lep da, dar cu una pe care n-o iube ti s  
nu- i legi capul.  

Tob. 4, 3.  
28. Din toat  inima cinste te pe tat l t u 
i nu uita niciodat  durerile mamei tale.  

Tob. 4, 3. Sir. 3, 8.  
29. Adu- i aminte c  ei i-au dat via a ; ce 
le vei da tu în schimb pentru ceea ce au 

cut ei pentru tine ?  
30. Din tot sufletul t u teme-te de 
Domnul i pe to i preo ii Lui cinste te-i.  

Deut. 12, 19.  
31. Cu toat  puterea iube te pe Cel care 
te-a  f cut  i  pe  slujitorii  Lui  s  nu-i  

se ti.  
Deut. 12, 19.  

32. Teme-te de Domnul i cinste te pe 
preot i d -i partea lui precum s-a 
poruncit ie,  

Lev 2, 3. 1 Tim. 5, 17.  
33. Pârg i jertf  de isp ire i darul 
oldurilor i jertf  de sfin ire i pârga 

celor sfinte.  
Mat. 10, 10. 1 Cor. 9, 14.  

34. i celui s rac întinde-i mâna ta, ca 
binecuvântarea ta s  fie des vâr it .  

Num. 18, 11. Ps. 40, 1.  
35.  D rnicia  ta  s  ating  pe  to i  cei  în  
via i chiar mor ilor f -le parte de 

rnicia ta.  
Rom. 14, 18.  

36. Nu te întoarce de la cei ce plâng, i 
întristeaz -te cu cei întrista i.  

Rom. 12, 15.  
37. Nu te teme a cerceta pe bolnavi c  
pentru aceste fapte vei câ tiga iubirea.  

Mat. 25, 36. Iac. 1, 27.  
38. În tot ce faci adu- i aminte de sfâr itul 

u i nu vei p tui niciodat .  
Plâng. 1, 9.  

CAP. 8 
Nu te certa cu nimeni, nu dispre ui pe 
cel care se poc ie te. Ascultarea 

trânilor, certarea p to ilor, 
împrumut i chez ie. 
1. Nu te certa cu cel puternic, ca nu 
cumva s  cazi în mâinile lui.  

Sir. 13, 3.  
2. Nu te certa cu omul bogat, ca nu 
cumva s  fie mai greu decât tine. C  pe 
mul i i-a pierdut aurul i inimile regilor 
le-a aplecat.  

Mat. 5, 25.  
3. Nu te sf di cu omul care vorbe te bine 
i nu pune lemne peste focul lui.  

Sir. 31, 6.  
4. Nu glumi cu omul r u crescut, ca s  nu 
fie oc râ i str mo ii t i.  

Iac. 3, 6.  
5. Nu înfrunta pe omul care se leap  de 

cat, adu- i aminte c  to i suntem 
vinova i.  
6. S  nu necinste ti pe om la b trâne ile 
lui, c ci poate i noi vom îmb trâni.  

Ioan 8, 7. 2 Cor. 2, 7. Gal. 6, 1.  
7. Nu te bucura de moartea vr jma ului 

u, adu- i aminte c  to i trebuie s  
murim.  

Lev 19, 32.  
8. Nu trece cu vederea vorbele 
în elep ilor, ci la pildele lor opre te-te, 

ci de la ei vei lua înv tura i 
îndemânarea de a sluji celor mai mari.  

Pild. 6, 25; 24, 17. Mih. 7, 8.  
9. Nu dispre ui vorba celor b trâni, c i 
ei au înv at de la p rin ii lor. C  de la ei 
vei înv a în elepciunea i îndemânarea 
de a da r spuns bun la nevoie.  

Sir. 6, 35.  
10. Nu a a c rbunii p tosului, ca s  
nu te ard  flac ra focului lui.  
11. Nu o duce pân  la cap t cu omul iute 
la mânie, ca s  nu fie o curs  întins  
înaintea buzelor tale.  

Sir. 6, 35.  
12. Nu da împrumut omului celui mai 
tare  decât  tine  ;  i  de-l  vei  împrumuta,  
socote te împrumutul ca pierdut.  
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13. Nu chez ui peste puterea ta ; iar 
dac  ai dat chez ie, fii cu grij  c  va 
trebui s  pl te ti.  
14. Nu te judeca cu un judec tor, c ci 
hot rârea va fi în folosul lui.  
15. Nu porni la drum cu cel cutez tor ca 

 nu- i cad  povar , c ci el nu face decât 
dup  capul s u, i nebunia lui te va 
pierde.  

Sir. 29, 4.  
16. Nu te certa cu omul mânios i nu 
str bate pustiul cu el, c ci a v rsa sânge 
este pentru el nimica toat i unde nu vei 
avea ajutor, te va doborî.  

Pild. 6, 1.  
17. Nu ine sfat cu un nebun, c ci el nu 
va putea p stra taina ta.  
18.  Înaintea  celui  str in  nu  face  nimic  
care trebuie s  r mân  t inuit ; tu nu tii 
ce poate n scoci el.  

Fac. 4, 8. Pild. 22, 24.  
19. Nu deschide inima ta oricui i nu 

tepta s  dobânde ti bun voin a lui.  
CAP. 9 
Sfaturi cum s  se poarte omul cu 
femeile, cu prietenii i cu du manii. 
1. Nu fi gelos de so ia ta iubit i nu-i da 
cuvânt s i fac  r u.  

Num. 5, 14. Pild. 6, 34.  
2.  Nu  te  da  în  mâinile  unei  femei,  ca  s  
nu aib  putere asupra ta.  

1 Petr. 3, 1.  
3. Nu te întâlni cu femeia desfrânat , ca 

 nu cazi în la urile ei.  
Pild. 7, 5.  

4. Cu femeia cânt rea  s  nu fii adesea, 
ca nu cumva s  te prind  cu 
me te ugurile ei.  

Pild. 5, 3.  
5. Nu- i opri privirea asupra unei 
fecioare, ca s  nu ai a suferi pentru ea.  

Fac. 6, 2. Iov 31, 1.  
6. Nu te da în mâinile desfrânatelor, ca s  
nu- i pierzi mo tenirea.  

Pild. 5, 3, 8.  

7. Nu privi pe uli ele cet ii, nici nu r ci 
prin locurile ei dosnice.  
8. Întoarce- i ochii de la femeia frumoas  
i nu- i opri privirea la frumuse ea 

str in . Cu frumuse ea femeii mul i s-au 
cit, c ci din aceasta iubirea se aprinde 

ca un foc.  
Mat. 5, 28.  

9. Nu te a eza nicidecum lâng  o femeie 
ritat i nu petrece cu ea la mas  bând, 

ca nu cumva inima ta s  fie cucerit  de 
vr jile ei i în patima ta s  nu fii târât la 
pieire.  

2 Reg. 11, 4. 3 Reg. 11, 1.  
10. Nu p si un prieten vechi, c ci cel 
nou nu este asemenea lui. Prieten nou, 
vin nou ; las -l s  se învecheasc i-l bea 
cu pl cere.  

Pild. 5, 20.  
11. Nu râvni izbânda p tosului, c ci nu 
tii care cum se va sfâr i.  

12. Nu- i face pl cere din pl cerea 
nelegiuitului ; adu- i aminte c  nu vor 

mâne nepedepsi i pân  la iad.  
Pild. 27, 10.  

13. Stai departe de omul care este în stare 
 ucid i nu te vei teme nicidecum de 

moarte. i dac  te apropii de el, p ze te-
te de orice gre eal , c ci ar putea s i ia 
via a.  S tii  bine  c  e ti  înconjurat  de  
curse i c  mergi pe margine de ziduri de 
cetate.  

Luc. 5, 39.  
14. Cerceteaz  cât po i pe aproapele t u 
i ia sfat de la în elep i.  

Jud. 9, 3. 2 Reg. 15, 11. Ps. 36, 35-36.  
15. Stai de vorb  cu oamenii în elep i i 
tot cuvântul t u s  fie despre legea Celui 
Preaînalt.  
16. Cei drep i s  fie oaspe ii t i i în frica 
Domnului s  fie lauda ta.  
17. Un lucru f cut de mân  de me ter 
este vrednic de laud , dar conduc torul 
poporului s  fie iscusit la cuvânt.  
18. Cel care vorbe te bine este temut în 
cetate, i flecarul este urât.  
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CAP. 10 
Lauda st pânirii în elepte. Despre 
ferirea de seme ie. S  nu se 
necinsteasc  s racul cel drept, nici s  
se laude bogatul cel p tos. 
1. Conduc torul în elept îndrumeaz  bine 
pe poporul s u, i cârmuirea omului 
priceput este cu bun  rânduial .  

Pild. 20, 8.  
2. Dup  cum este judec torul poporului, 

a  sunt  i  slujitorii  lui  i  cum este  mai-
marele cet ii, a a sunt to i cei ce locuiesc 
în ea.  

3 Reg. 12, 10, 14. Pild. 29, 12.  
3. Un rege neînv at va pierde pe poporul 

u, i cetatea spore te prin în elepciunea 
mai-marilor ei.  

3 Reg. 12, 11.  
4. În mâna Domnului este st pânirea 

mântului i la vremea sa va ridica pe 
cel folositor la cârmuire.  

Ps. 126, 1. În el. 6, 4.  
5. În mâna Domnului este izbânda 
omului i Domnul este Cel Care pune 

rirea Sa pe fruntea st pânitorului.  
6. S  nu te mânii pentru orice nedreptate 
pe aproapele i nimic nu face cu patim i 
cu nechibzuin .  

Lev 19, 13.  
7.  Urât  este  înaintea  Domnului  i  
înaintea oamenilor trufia, c ci fa  de 
amândoi ea este p catul nedrept ii.  

1 Petr. 5, 5.  
8. Împ ia de la un neam trece la alt 
neam, pentru strâmb i i pentru seme ii 
i pentru avu ii.  

Dan. 4, 14. În el. 6, 1. Sir. 11, 5.  
9. Pentru ce se trufe te cel ce este p mânt 
i cenu , când în via  el le leap  

mereu din untrul s u ?  
Iov 13, 28. Sir. 40, 3-4.  

10. Boala îndelungat  o taie doctorul i 
împ ratul ast zi este i mâine va muri.  
11. C  murind, omul va mo teni erpi i 
fiare i viermi.  

12. Începutul trufiei omului este a p si 
pe Dumnezeu i a- i întoarce inima sa de 
la Cel care l-a f cut.  
13. Începutul p catului este trufia, i cel 
care st ruie te în ea este ca i când i-ar 
ploua urâciune.  
14. Pentru aceea, minunate cert ri a adus 
Domnul i i-a surpat pe ei pân  în sfâr it.  

Fac. 3, 5.  
15. Scaunele celor mai mari le-a surpat 
Domnul i a pus pe cei blânzi în locul lor.  

Est. 5, 14.  
16. R cinile neamurilor le-a smuls 
Domnul i a r dit pe cei smeri i în locul 
lor.  

1 Petr. 5, 5.  
17. rile neamurilor le-a surpat Domnul 
i le-a stricat pân  la temeliile 

mântului.  
1 Reg. 2, 8.  

18. A sl bit pe mul i dintre ei i i-a 
pierdut i a f cut s  înceteze de pe 

mânt pomenirea lor.  
Fac. 19, 24.  

19. Nu s-a h zit oamenilor trufia, nici 
urgia mâniei celor care se nasc din femei.  
20. Care este neamul vrednic de cinste ? 
Neamul omenesc.  
21. Care este neamul cel cinstit ? Cel care 
se teme de Domnul.  
22. Care este neamul f  de cinste ? Tot 
neamul omenesc.  
23. Care este neamul f  de cinste ? 
Neamul care nu ine poruncile.  
24. Între fra i, pov uitorul lor cinstit 
este,  i  cei  ce  se  tem de  Domnul  sunt  la  
fel înaintea ochilor Lui.  

1 Petr. 2, 17.  
25. Lauda celui bogat i a celui cinstit i a 
celui s rac este frica Domnului.  

Ier. 9, 23-24.  
26. Nu este drept a batjocori pe s racul 
cel  în elept  i  nu  se  cuvine  a  m ri  pe  
omul cel p tos.  

Iac. 2, 5-6.  
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27. Cel mare i judec torul i cel puternic 
se vor m ri, dar nici unul dintre ei nu este 
mai mare decât cel care se teme de 
Domnul.  

Iudit. 16, 19.  
28. Robului în elept îi vor sluji cei 
slobozi i b rbatul în elept nu va cârti 
când este dojenit.  

Pild. 1, 5; 17, 2.  
29. Nu te face în elept când faci lucrul 

u, nu te m ri în vremea necazului t u.  
30. Mai bun este cel care lucreaz  întru 
toate, decât cel care umbl  sau se m re te 
i este lipsit de pâine.  

Pild. 12, 9; 28, 19.  
31. Fiule, întru smerenie m re te sufletul 

u i îi d  lui cinste dup  vrednicia lui.  
Iac. 1, 2.  

32. Pe cel care p tuie te asupra 
sufletului s u, cine-l va îndrepta ? i cine 
va cinsti pe cel care î i face de ocar  
via a sa ?  
33. S racul este cinstit pentru tiin a sa i 
cel bogat este cinstit pentru avu iile sale.  

Sir. 13, 27-28.  
34. Iar cel care este de laud  întru s cie, 
cu cât mai mult ar fi de cinste dac  ar 
ajunge bogat ? i cel dispre uit întru 
avu ie, în s cie cu cât mai mult va fi 
dispre uit ?  

Eccl. 7, 12.  
CAP. 11 
Urm rile în elepciunii. 
1. În elepciunea înal  capul celui smerit 
i-l face s ad  între cei mari.  

Fac. 41, 40. Dan. 6, 3.  
2. S  nu lauzi pe om pentru frumuse ea 
lui  i  s  nu  te  scârbe ti  de  om  pentru  
chipul lui.  

1 Reg. 16, 7.  
3. Mic  este între cele zbur toare albina, 
dar rodul ei întrece orice dulcea .  
4. Cu îmbr mintea hainelor s  nu te 
lauzi, nici în ziua m ririi s  nu te trufe ti, 

 minunate sunt lucrurile Domnului i 
ascunse faptele Lui între oameni.  

Luc. 16, 19. Fapt. 12, 21.  
5. Mul i tirani au c zut pe p mânt, iar cel 
la  care  nu  se  gândea  nimeni  a  purtat  
stema.  

1 Reg. 16, 13.  
6. Mul i puternici au fost necinsti i foarte 
i cei m re i au fost da i în mâinile altora.  

Est. 7, 9-10.  
7.  Mai  înainte  de  a  cerceta,  nu  huli  ;  
cunoa te întâi i atunci dojene te.  

Deut. 13, 14.  
8. Mai înainte de a nu auzi, nu r spunde ; 
i nu t ia nim nui irul cuvintelor.  

Pild. 18, 13.  
9. Pentru lucrul care nu- i este de folos, 
nu te certa i la judecata p to ilor s  nu 
stai împreun  cu ei.  
10. Fiule ! Nu te amesteca în multe 
lucruri,  

Luc. 10, 40.  
11. C  de te vei amesteca în multe 
lucruri, nu vei fi f  de vin .  
12. i de vei alerga, nu vei prinde, i de 
vei fugi, nu vei sc pa.  
13. Este câte un om care se ostene te i 
munce te i se sârguie te i cu atât mai 
mult este s rac.  

Pild. 21, 5. 1 Tim. 6, 9.  
14. Este câte un om slab i f  de ajutor, 
lipsit de putere i împov rat de s cie,  
15. i ochii Domnului au c utat spre el 
cu bine i l-au ridicat din smerenia lui i 
au în at capul lui, i s-au mirat de el 
mul i.  
16. Cele bune i cele rele, via a i 
moartea, s cia i avu ia de la Domnul 
sunt.  

Iov 1, 21. Iez. 28, 4.  
17. Darul Domnului r mâne la cei 
binecredincio i i bun voin a Lui în veac 
bine va spori.  
18. Este câte un om care se îmbog te 
prin mult  grij i zgârcenie i aceasta 
este partea ostenelilor lui,  
19. Zicând : Am aflat odihn i acum voi 
mânca din bun ile mele,  
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Luc. 12, 19-20.  
20. i nu tie c  vremea trece i va muri 
i le va l sa altora.  

Eccl. 9, 12. Ier. 17, 11.  
21. Stai în ce te-ai f duit tu i întru 
aceea îndeletnice te-te i petrece, i întru 
lucrul t u spore te.  

Ps. 36, 3. Mat. 10, 22.  
22. Nu te mira de lucr rile p tosului ; 

jduie te în Domnul i r mâi întru 
osteneala ta.  
23. C  lesne este înaintea Domnului a 
îmbog i pe cel s rac degrab i f  de 
veste.  

1 Reg. 2, 7.  
24. Binecuvântarea Domnului este plata 
celui credincios i într-un ceas, degrab , 

sare binecuvântarea Lui.  
25. S  nu zici : De ce am nevoie ? i de 
acum, care va fi averea mea ?  
26. S  nu zici : Am destule, pentru ce s  

 mai nec jesc de acum :  
Sir. 5, 1. Apoc. 3, 17.  

27. În ziua bun ilor este uitarea 
ut ilor i în ziua r ut ilor nu este 

pomenirea bun ilor.  
Sir. 18, 25.  

28. C  lesne este înaintea Domnului, în 
ziua sfâr itului, s  dea omului dup  c ile 
lui.  

Sir. 17, 18.  
29. Vremea de restri te aduce uitarea 
desf rilor i la sfâr itul omului se vor 
descoperi lucrurile lui.  
30. Mai înainte de sfâr it pe nimeni s  
nu-l  socote ti  fericit,  c  în  fiii  s i  se  va  
cunoa te omul.  
31. Nu b ga pe tot omul în casa ta, c  
multe sunt me te ugirile celui viclean.  
32. Potârniche închis  în co ni , a a este 
inima trufa ului, i ca iscoada prive te 

derea.  
Ier. 5, 27.  

33. C  cele bune le întoarce cu viclenie în 
rele i pentru cele bune te va huli.  

34. Dintr-o scânteie de foc se înmul te 
jarul, i omul p tos pânde te sângele.  

Sir. 28, 13.  
35. P ze te-te de cel r uf tor, c  rele 
me te uge te, ca nu cumva s  te fac  s  
fii pururea de batjocur .  
36. Dac  la i pe cel str in s  locuiasc  la 
tine, el î i va face tulbur ri i te va 
înstr ina de la ale tale.  
CAP. 12 
Binefacerile în elepciunii. 
Recunoa terea prietenului i a 
du manului. 
1. De faci bine, s tii cui faci, i vei avea 
mul umire pentru fapta ta bun .  
2. F  bine celui binecredincios i vei afla 

spl tire, dac  nu de la el, de la Cel 
Preaînalt.  

Pild. 19, 17. Mat. 10, 41.  
3. Nu este bine pentru cel care pururea 
petrece în r ut i i nu d  milostenie.  

Pild. 17, 3.  
4.  D  celui  binecredincios,  i  s  nu  
ajutorezi pe cel p tos.  

Gal. 6, 10.  
5.  F  bine  celui  smerit,  i  nu  da  celui  
nelegiuit.  

Gal. 6, 10.  
6. ine pâinile lui i nu-i da, ca nu cumva 
acela s  se înt reasc  asupra ta.  
7. C  îndoite r ut i vei afla în toate 
bun ile pe care i le vei face.  
8. C ci i Cel Preaînalt a urât pe cei 

to i, i celor nelegiui i va r spl ti cu 
pedeaps .  

Deut. 32, 35.  
9.  D  celui  bun,  i  nu  ajuta  pe  cel  

tos.  
10. Nu se arat  în fericire cel care este 
prieten, nici în cele rele nu se ascunde 
vr jma ul.  

Pild. 17, 17. Sir. 6, 8.  
11. Când îi merge bine omului, vr jma ii 
lui se întristeaz , iar când îi merge r u, i 
prietenul se fere te de el.  
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12. Nu te încrede în vr jma ul t u în veci 
;  c  în  ce  chip  arama  cocle te,  a a  i  

utatea lui.  
3 Reg. 2, 23. Pild. 11, 9.  

13. i de se va smeri s  umble plecat, fii 
cu luare aminte i te p ze te de el.  
14. i s  fii fa  de el ca i cel care terge 
oglinda, i vei cunoa te c  n-a lep dat 
toat  rugina.  
15. Nu-l pune s  stea lâng  tine, ca s  nu 
te  împing  pe  tine  i  s  stea  el  în  locul  

u.  
16. S  nu-l pui s ad  de-a dreapta ta, ca 
nu cumva s  caute scaunul t u, i mai pe 
urm  vei cunoa te cuvintele mele i de 
graiurile mele te vei umili.  
17. Cui îi  va fi  mil  de descânt torul cel 
mu cat  de  arpe  i  de  to i  cei  care  se  
apropie de fiare ?  

Ps. 57, 5.  
18. A a i de cel care merge la omul 

tos i se înv luie cu p catele lui.  
19. Un ceas va r mâne cu tine, iar de te 
clatini, nu va r mâne cu tine.  
20. Cu buzele sale te va îndulci vr jma ul 
i multe î i va opti i î i va gr i bune,  

Ps. 54, 22.  
21. Dar în inim  va sf tui s  te surpe în 
groap . Cu ochii va l crima vr jma ul,  
22. Dar de va afla vreme, nu se va s tura 
de sânge.  
23.  De i  se  vor  întâmpla  rele,  îl  vei  afla  
pe el acolo înaintea ta ; cu ochii s i va 

crima vr jma ul, i, ca i cum i-ar 
ajuta, va s pa sub picioarele tale.  
24. Va cl tina capul s u i va bate în 
palmele sale, i multe va opti, i va 
schimba fa a sa.  
CAP. 13 

Primejdioas  este unirea cu cel 
mândru, bogat i puternic. Iubirea de 
Dumnezeu i de aproapele, purtarea 
bogatului cu cel s rac. 
1. Cel care se atinge de smoal  se va 
mânji i cel care se înso te cu cel trufa  
asemenea lui va fi.  

Deut. 7, 3-4. Sir. 8, 5.  
2. Povar  mai grea decât po i s  nu ridici 
;  a a  i  cu  cel  mai  tare  decât  tine  i  mai  
bogat nu te înso i.  
3. Cum se va întov i oala de p mânt 
cu c ldarea ? C ldarea va izbi oala, i 
oala se va sparge.  
4. Bogatul a f cut strâmb tate, i tot el s-
a mâniat.  

Ps. 72, 6.  
5. Celui s rac i s-a f cut strâmb tate i el 
se roag  pentru iertare.  
6. Pân  îi vei fi de folos, va lucra cu tine ; 
iar de vei ajunge s rac te va p si.  
7. De ai, va tr i cu tine, i te va s raci i 
nu-i va fi mil .  
8. Dac  are nevoie de tine, te va lingu i 
cu fel de fel de vorbe i- i  va zâmbi i- i  
va da n dejde.  
9.  Va gr i ie cele bune i  va zice :  Ce- i 
trebuie ? i te va îndatora cu ospe ele sale 
pân  ce- i va goli punga de dou , trei ori 
i mai pe urm  va râde de tine.  

10. Dup  aceea te va vedea i te va p si 
i va da din cap în fa a ta.  

11.  Ia  aminte  s  nu  te  în eli  i  s  nu  te  
cople easc  veselia ta.  
12. Când te cheam  cel puternic, f -te ca 
i cum te-ai feri i cu atât mai mult te va 

chema.  
13. Nu te vârî,  ca s  nu fii  dat afar ,  nici 
nu sta departe, ca s  nu fii uitat.  
14. Nu lungi vorba cu el, nici nu crede 
cuvintelor celor multe ale lui.  
15. C  te va ispiti cu vorba cea mult i, 
ca i cum ar râde, te va întreba.  
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16. Nemilostiv este cel care nu- i ine 
cuvintele, i nu vei sc pa de r u i de 
leg turi.  
17. P ze te-te i foarte bine ia seama, 
fiindc  umbli spre c derea ta.  
18. Tot dobitocul iube te pe cel asemeni 
sie i i tot omul pe aproapele s u.  
19. Tot trupul se înso te cu cel de felul 

u i omul se va înso i cu cel asemenea 
lui.  

Sir. 27, 8.  
20. Oare se va înso i lupul cu mielul ? 

a i cel p tos cu cel cuvios.  
2 Cor. 6, 15.  

21. Ce pace are leoaica cu câinele ? i ce 
pace are cel bogat cu cel s rac ?  
22. Vânatul leilor sunt asinii s lbatici în 
pustiu ; a a i p unea celor boga i sunt 

racii.  
Iac. 5, 4.  

23. Urât  este trufa ului smerenia ; tot 
a i bogatului îi este urât s racul.  

24. Pe bogat, când se clatin , îl reazim  
prietenii ; iar cel s rac, când cade, este 
respins de prietenii s i.  
25. Bogatul, când alunec , mul i sunt 
care îl sprijin  ; când spune cuvinte 
nebune ti, îi dau dreptate.  
26. Cel smerit a gre it, i to i îl ceart  pe 
el ; gr it-a în elep te, i nu este b gat în 
seam .  
27.  Bogatul  a  vorbit,  i  to i  au  t cut,  i  
cuvântul lui pân  la nori l-a în at.  

Ps. 72, 9. Fapt. 12, 22.  
28. S racul a gr it, i zic : Cine este 
acesta ? i de se împiedic , îl r stoarn  
pe el.  
29. Bun  este avu ia la cel care este f  
de p cat i rea este s cia în gura celui 
nelegiuit.  

Ps. 61, 10. Pild. 30, 9.  
30.  Inima  omului  schimb  fa a  lui  ori  
spre bune, ori spre rele.  

31. Fa a vesel  este semn c  inima întru 
cele bune petrece ; iar aflarea 
în elepciunii cere cugetare cu osteneal .  

Eccl. 8, 1. Sir. 19, 26.  
CAP. 14 
Întrebuin area bunurilor vremelnice. 
St pânirea limbii i deprinderea 
în elepciunii. 
1. Fericit b rbatul care n-a alunecat cu 
gura sa i nu se r ne te cu am ciunea 

catului.  
Sir. 19, 17. Iac. 3, 2.  

2. Fericit este cel pe care nu-l 
învinov te sufletul lui i care n-a c zut 
de la n dejdea sa.  

1 Ioan 3, 21.  
3. B rbatului zgârcit nu-i sunt bune 
avu iile, i omul pizm re  ce în elege 
din averea sa ?  

Sir. 31, 28.  
4. Cel care adun , lipsindu-se pe sine, 
altora adun i cu bun ile lui al ii se 
vor desf ta.  

Eccl. 5, 9; 6, 2.  
5. Cel care este r u pentru el însu i cui va 
fi bun ? i nu se va veseli cu averile sale.  

Rom. 13, 14.  
6. Nimic nu este mai r u decât cel care se 
pizmuie te pe sine ; i aceasta este 

spl tirea r ut ii lui.  
7. i de face bine, din uitare face ; iar mai 
pe urm  arat  r utatea sa.  

Eccl. 11, 17.  
8. R u este cel care pizmuie te cu ochiul, 
i cel care î i întoarce fa a, i cel care 

trece cu vederea sufletele.  
9. Ochiul lacomului nu se satur  cu 
partea sa i nedreptatea celui r u usuc  
sufletul.  

Eccl. 27, 20. Col. 3, 5.  
10. Ochiul r u pizmuie te pentru pâine i 
la masa sa va fi lipsit.  

Pild. 23, 6. Sir. 31, 14.  
11.  Fiule  !  Cât  vei  putea  f i  bine  ie  i  
adu Domnului prinoase vrednice.  

Num. 18, 29. Pild. 3, 9.  
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12. Adu- i aminte c  moartea nu 
bove te i hot rârea mor ii nu i s-a 

ar tat.  
Evr. 9, 27.  

13. Mai înainte de a muri f  bine 
prietenului i dup  cât po i întinde i d  
lui.  

Tob. 4, 7. Sir. 4, 1. Luc. 14, 13.  
14. Nu l sa nici o zi bun  s  treac  f  
folos i partea ta din bucuria cuviincioas  

 nu te treac .  
Sir. 16, 19.  

15. Oare nu altora vei l sa averea ta i 
bunurile tale nu vor fi împ ite la sor i ?  

Luc. 12, 20.  
16. D i ia i sfin te- i sufletul ; c  în 
eol nu este a c uta desf ri.  

Luc. 6, 38.  
17. Tot trupul ca o hain  se înveche te, c  
leg tur  din veac este cu moarte a muri.  

Ps. 88, 48.  
18. Ca frunzele cele ce înverzesc în copac 
des, unele cad, altele r sar,  

Fac. 2, 17; 3, 19. Iov 14, 1-2. Ps. 89, 5-6. Is. 40, 6-7. Iac. 
1, 10-11. 1 Petr. 1, 24.  

19. A a este rodul trupului i al sângelui : 
unul moare i altul se na te.  

Eccl. 1, 4.  
20. Tot lucrul ce se stric  se sfâr te, i 
cel ce-l face se va duce cu el.  
21. Fericit b rbatul care întru 
în elepciune se va sfâr i i care va vorbi 
cu pricepere ;  

Deut. 6, 7. Ps. 1, 1-2.  
22. Cel care socote te c ile ei în inima sa 
i cele ascunse ale ei le gânde te ;  

23. Cel care alearg  dup  ea ca un 
iscoditor i la c ile ei privegheaz  ;  
24.  Cel  care  se  uit  pe  ferestrele  ei  i  la  

ile ei ascult .  
Pild. 8, 34.  

25. Cel care s luie te aproape de casa 
ei va împlânta ru ii în pere ii ei, va 
întinde cortul s u în preajma ei i se va 

lui întru odihna bun ilor.  
26. Va pune pe fiii s i sub acoper mântul 
ei, i sub ramurile ei va petrece.  

Ef. 6, 4.  
27. Va sc pa sub ea de fierbin eal i 
întru m rirea ei se va odihni.  
CAP. 15 
Despre folosul temerii de Dumnezeu i 
al în elepciunii. Voin a omului. 
1. Cel care se teme de Domnul va face 
cele bune, i cel care ine legea o va 
cuprinde pe ea.  
2. i-l va întâmpina ca o mam i ca 
femeia tinere ilor îl va primi.  

Is. 66, 13.  
3. Îl va hr ni cu pâinea în elegerii, i cu 
apa în elepciunii îl va ad pa.  

Ioan 4, 10-14. Ef. 5, 17.  
4.  Rezema-se-va  întru  ea  i  nu  se  va  
cl tina  ;  se  va  ine  de  ea  i  nu  se  va  
ru ina.  
5. i îl va în a pe el mai mult decât pe 
cei de aproape ai lui i în mijlocul 
adun rii va deschide gura lui.  
6. Desf tare i cunun  de bucurie i nume 
ve nic va mo teni.  
7. Oamenii cei nebuni nu vor cuprinde 
în elepciunea i b rba ii cei p to i nu o 
vor vedea ;  

Pild. 14, 6.  
8. Departe este de trufie i oamenii cei 
mincino i nu- i vor aduce aminte de ea.  
9. Nu este frumoas  lauda în gura 

tosului, c  nu este de la Domnul 
trimis  lui.  

Ps. 49, 16. Is. 52, 7. 2 Tim. 3, 7.  
10. C  întru în elepciune se va gr i lauda 
i Domnul o va îndrepta pe ea.  

Sir. 39, 8.  
11. S  nu zici :  Domnul m-a dep rtat,  c  
cele ce El le-a urât nu le va face.  

Ps. 5, 4.  
12.  S  nu  zici  :  El  m-a  în elat  ;  n-are  El  
lips  de omul p tos.  

Iac. 1, 13.  
13. Toat  urâciunea o ur te Domnul, i 
nu  este  iubit  celor  care  se  tem  de  
Dânsul.  
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14. El din început a f cut pe om i l-a 
sat în mâna sfatului s u.  

Fac. 1, 27.  
15. De vei vrea, vei ine poruncile i 
credin a i vei face cele bine-pl cute.  

Mat. 19, 17.  
16. Pus-a înaintea ta foc i ap , i ori la 
care vei vrea, vei întinde mâna ta.  

Ier. 21, 8.  
17. Înaintea oamenilor este via a i 
moartea i oricare le va pl cea li se va da,  

Deut. 30, 15. Ier. 21, 8.  
18. C  mult  este în elepciunea 
Domnului ; tare este El întru putere i 
vede toate.  
19. i ochii Lui sunt peste cei care se tem 
de El, i El va cunoa te tot lucrul omului.  

Ps. 33, 15-16; 32, 18.  
20. i nim nui n-a poruncit s  lucreze 
nelegiuit i nim nui n-a dat libertate s  

tuiasc .  
Ps. 5, 4. Os. 5, 5.  

CAP. 16 
Cre terea rea a copiilor. Mila 
Domnului spre cei buni. Pedeapsa 
necredincio ilor. 
1. Nu pofti mul ime de fii f  de folos, 
nici te bucura de fiii nelegiui i.  
2. De se vor înmul i, nu te bucura de ei, 
dac  nu este frica lui Dumnezeu cu ei.  
3. Nu te încrede în lungimea vie ii lor i 
nu n jdui întru mul imea lor.  

În el. 4, 1.  
4. C  mai bun este unul decât o mie i a 
muri f  de fii, decât a avea fii f  de 
frica lui Dumnezeu.  
5. C  un în elept va umple cetatea de 
locuitori ; iar neamul celor nelegiui i se 
va pustii.  

Pild. 11, 11.  
6. Multe ca acestea am v zut cu ochii 
mei, i mai tari decât acestea a auzit 
urechea mea.  
7. Întru adunarea p to ilor se va a a 
foc  ;  i  în  neamul  neascult torilor  s-a  
aprins mânie.  

Num. 11, 1. Deut. 29, 20.  
8. Nu s-a milostivit spre uria ii cei de 
demult, care s-au dep rtat de El prin 
trufia lor.  

Fac. 6, 4, 7.  
9. N-a iertat pe cei care locuiau cu Lot, ci 
i-a urgisit pentru trufia lor.  

Fac. 19, 11, 24. Iez. 16, 49.  
10.  Nu  i  S-a  f cut  mil  de  neamul  
pierz rii, care se în ase întru p catele 
sale.  

Fac. 19, 24.  
11. Tot a a i cu cei ase sute de mii de 
pede tri aduna i întru învârto area inimii 
lor.  

Ie . 12, 37. Num. 14, 22; 26, 65.  
12.  De  va  fi  unul  vârtos  la  cerbice,  
minune va fi de se va îndrepta.  
13. C  mila i mânia la El sunt ; El poate 

 Se milostiveasc i s  Se mânie.  
1 Reg. 2, 6.  

14. Precum este mult  mila Lui, a a este 
mult i certarea Lui ; pe om dup  faptele 
lui îl judec .  
15. Nu va sc pa p tosul cu 
pr ciunile lui, nici va întârzia r bdarea 
celui binecredincios.  

Eccl. 8, 12. În el. 3, 10.  
16. La toat  milostenia va face loc ; 
fiecare dup  faptele sale va afla.  

Mat. 10, 42. Rom. 2, 6.  
17.  S  nu  zici  :  De  Domnul  m  voi  
ascunde ; oare dintru în ime î i va 
aduce cineva aminte de mine ?  

Iov 22, 14. Sir. 23, 25-26.  
18. Întru popor mare nu voi fi pomenit, 

 ce este sufletul meu întru atâta 
mul ime de f pturi ?  
19. Iat  cerul i cerul cerului lui 
Dumnezeu, oceanul i p mântul se 
cutremur  când Domnul le cerceteaz .  

Ps. 89, 12. 2 Petr. 3, 10.  
20. Asemenea mun ii i temeliile 

mântului, când va c uta spre ele, de 
fric  se vor cutremura.  
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21. Dar la acestea nu gânde te inima 
omului i de c ile Lui cine- i va aduce 
aminte ?  

Iov 12, 13. Ps. 13, 3-4.  
22. Ca viforul pe care nu-l vede omul, 
astfel cele mai multe lucruri ale lui 
Dumnezeu sunt ascunse.  

Rom. 11, 33.  
23. «Lucrurile drept ii Lui cine le va 
vesti ? Sau cine le va a tepta ? C  departe 
este f duin a».  
24. A a cuget  omul lipsit de în elegere ; 
iar b rbatul cel f  de minte i r cit 
cuget  cele nebune.  
25. Ascult , fiul meu ! i înva tiin i 
ia aminte cu inima ta la cuvintele mele.  
26. Ar ta-voi în cump  înv tura i cu 
de-am nuntul voi vesti tiin a.  
27. Întru judecata Domnului lucrurile Lui 
sunt a a din început i de când le-a f cut 
a deosebit p ile lor.  

Fac. 1, 1; 2, 3.  
28. El a rânduit pentru totdeauna lucrurile 
Sale i a hot rât pentru vecie rostul lor ; 
ele nu tiu de foame, nici de oboseal i 
nu contenesc s i fac  datoria.  

Iov 9, 9. Ps. 148, 6.  
29. Nici unul din aceste lucruri nu se 
ciocne te cu cel de lâng  el i mereu 
ascult  de porunca Lui.  
30. i dup  aceasta a c utat Domnul pe 

mânt i l-a umplut de bun i.  
31. Cu tot felul de dobitoace vii a 
acoperit fa a lui i în el va fi întoarcerea 
lor.  

Fac. 1, 26. Eccl. 3, 21.  
CAP. 17 
Num rarea binefacerilor lui 
Dumnezeu i îndemnarea spre 
poc in . 
1. Domnul a f cut din p mânt pe om i 
iar i l-a întors în p mânt.  

Fac. 1, 26-27; 2, 7; 3, 19; 5, 1. În el. 2, 23.  
2. Zile cu num r i pu in  vreme i-a dat 
lui i i-a dat st pânire peste cele ce sunt 
pe p mânt.  

3. Dup  cuviin  l-a îmbr cat cu vârtute 
i dup  chipul S u l-a f cut.  

Fac. 1, 27; 5, 1.  
4. i a pus frica de om peste toat  f ptura 
i l-a f cut st pân peste fiare i peste 

ri.  
Fac. 1, 28; 9, 2.  

5. Sfat i limb , ochi, urechi i inim  a 
dat omului ca s  cugete.  

Fac. 2, 20.  
6. Cu tiin a în elegerii i-a umplut pe 
oameni i le-a ar tat i bune i rele.  

Fac. 2, 19.  
7. Pus-a ochiul S u peste inimile lor, ca 

 le arate m rimea lucrurilor Sale.  
8. i numele S u cel sfânt vor l uda, ca 

 gr iasc  m rimea lucrurilor Lui.  
9. Pusu-le-a tiin i legea vie ii le-a dat-
o mo tenire.  

Deut. 4, 13. Rom. 7, 10.  
10. Leg tur  ve nic  a f cut cu ei i 
judec ile Sale le-a ar tat.  

Fac. 12, 1-3. Ie . 20, 1.  
11. M rimea slavei Sale au v zut ochii 
lor i m rirea glasului S u a auzit urechea 
lor.  
12. i le-a zis : Feri i-v  de nedreptate ! 

i le-a dat porunci, dând fiec ruia în grij  
datoriile c tre aproapele s u.  
13. C ile lor înaintea Lui sunt pururea, nu 
se vor ascunde de la ochii Lui.  
14. Fiec rui neam a pus pov uitor i 
partea Domnului este Israel.  

Deut. 4, 20. În el. 6, 5. Rom. 13, 1.  
15. Toate lucrurile lor, ca soarele sunt 
înaintea Lui ; i ochii Lui neîncetat peste 

ile lor.  
Sir. 21, 26.  

16. Nu sunt ascunse nedrept ile lor 
înaintea Lui i toate p catele lor sunt 
înaintea Domnului.  

Ps. 98, 8.  
17. Milostenia omului pre uie te la 
Domnul ca un inel cu pecete i 
binefacerile omului el le p streaz  ca 
lumina ochiului.  

Sir. 29, 15.  
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18.  Apoi  Domnul  se  va  scula  i  le  va  
spl ti, i r spl tirea lor în capul lor o va 

întoarce.  
Sir. 11, 28. Mat. 16, 27; 25, 35.  

19. Îns  celor care se poc iesc le-a dat 
întoarcerea, i pe cei care sl besc îi 
îndeamn  la r bdare.  

Ps. 6, 6.  
20. Întoarce-te la Domnul i p se te 

catele, roag -te înaintea fe ei Lui i 
împu ineaz  sminteala ta.  

Sir. 21, 1.  
21. Sârguie te c tre Cel Preaînalt i te 
întoarce de la nedreptate i te scârbe te 
foarte de lucrul urât.  

Ps. 33, 14. Is. 38, 19. Ier. 3, 12.  
22. Pe Cel Preaînalt, cine-L va l uda în 
eol ? În locul celor vii i al celor ce dau 

rturisire ?  
Ps. 6, 15; 113, 25. Is. 38, 18-19. Bar. 2, 17.  

23. De la cel mort, ca de la cel care nu 
este, a pierit m rturisirea. Cel viu i 

tos va l uda pe Domnul.  
24. Cât este de mare milostivirea 
Domnului i mila spre cei care se întorc 
la El !  

Ps. 102, 13. Ef. 2, 3-7.  
25. C  nu poate des vâr irea s  fie întru 
oameni  ;  c  nu  este  nemuritor  fiul  
omului.  
26. Ce este mai luminos decât soarele ? 

i totu i el se întunec  ; cu atât mai mult 
carnea i sângele va cugeta ce este r u.  

Rom. 8, 7. 1 Cor. 2, 14.  
27. El prive te puterea în imii cerului i 
to i oamenii sunt p mânt i cenu .  

Fac. 3, 19; 18, 27.  
CAP. 18 
Milostivirea i îndelung -r bdarea lui 
Dumnezeu ; cump tarea în vorbe i 
ferirea de poftele rele. 
1. Cel care tr ie te în veac a zidit toate 
deob te.  

Fac. 1, 31. Ps. 135, 5. Fapt. 4, 15.  
2. Domnul singur este drept.  

3. Nim nui n-a dat putere, ca s  vesteasc  
lucrurile Lui, i cine va cerca slava Lui ?  
4.  Puterea slavei Lui,  cine o va m sura ? 

i cine va putea gr i milele Lui ?  
5. Nu pot împu ina, nici a ad uga, nici a 
cerca minunile Domnului.  
6. Când va sfâr i omul, atunci va începe, 
i când va înceta, atunci nu va fi.  

7. Ce este omul i la ce poate s  fie 
folositor ? Care este partea lui bun i 
care este partea lui cea rea ?  
8. Num rul zilelor omului, cel mult o 
sut  de ani.  

Ps. 89, 10. Sir. 1, 2.  
9. Ca o pic tur  de ap  din mare i ca un 
gr unte de nisip, a a sunt de pu ini anii în 
ziua veacului.  

În el. 2, 18. 2 Petr. 3, 9.  
10. Pentru aceea îndelung-r bd tor este 
Domnul cu ei i a v rsat peste ei mila Sa.  
11. V zut-a i a cunoscut pieirea lor, c  
rea este ; pentru aceea a înmul it 
milostivirea Sa.  

Iez. 13, 23.  
12. Mila omului c tre aproapele s u, iar 
mila Domnului peste tot trupul ;  

Ps. 44, 9. Mat. 5, 45; 6, 12.  
13. Mustrând i certând i înv ând, El 
întoarce ca un p stor turma Sa.  

Ps. 117, 18.  
14. Pe cei care primesc înv tura i pe 
cei care se sârguiesc spre judec ile Lui îi 
miluie te.  
15. Fiule, în cele bune nu da plângere, i 
în toat  darea nu întrista cu cuvântul.  

Sir. 20, 14-15; 41, 28.  
16. Oare nu roua r core te c ldura ? A a, 
mai bun este cuvântul decât darea.  
17. Oare nu este mai bun cuvântul decât 
darea cea bun  ? i amândou  sunt la 
omul cel darnic.  

Pild. 16, 24; 25, 11.  
18. Nebunul scoate ochii cu dojenile lui 
i  darul  celui  pizma  face  ochii  s  
crimeze.  
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19. Mai înainte ca s  vorbe ti, înva , i 
mai înainte de boal  te îngrije te.  
20. Mai înainte de judecat  ispite te-te pe 
tine, i în ceasul judec ii vei afla mil .  

Luc. 4, 23. 1 Cor. 11, 28.  
21. Mai înainte de boal  smere te-te, i în 
vremea p catelor arat  întoarcere.  

Luc. 6, 42.  
22. Nu te împiedica a împlini f duin a 
în  vreme  bun ,  i  nu  a tepta  pân  la  
moarte ca s  faci ce ai f duit.  

Ps. 94, 8. Sir. 5, 8. Luc. 18, 1. Rom. 12, 11. 1 Tes. 5, 17.  
23. Mai înainte de a f dui, preg te te-
te, i nu fi ca omul care ispite te pe 
Domnul.  
24. Adu- i aminte de mânia cea din ziua 
sfâr itului i de vremea r spl tirii, când 
va întoarce Dumnezeu fa a.  

Sir. 1, 30.  
25. Adu- i aminte de foamete în timpul 
bel ugului, i de s cie i lips  în zilele 
de bog ie.  

Sir. 11, 27. Mat. 14, 20.  
26. De diminea  pân  seara se schimb  
vremea i toate sunt grabnice înaintea 
Domnului.  

Evr. 13, 3.  
27. Omul în elept întru toate se va teme, 
i în zilele p catelor se va feri de 

gre eal .  
Pild. 28, 14.  

28. Tot cel în eleg tor cunoa te 
în elepciunea i cel care a aflat-o va da 

rturie.  
Pild. 1, 5.  

29.  Cei  în elep i  la  cuvinte  i  ei  s-au  
în elep it i au bel ug de pilde alese.  
30. Dup  poftele tale nu merge i de la 
poftele tale te întoarce.  

Rom. 6, 12; 8, 13; 13, 13-14.  
31. De vei da sufletului t u pl cerea 
poftei, te va face pe tine bucurie 
vr jma ilor t i.  
32. Nu te veseli cu mult  desf tare, nici 
te lega cu îngreunarea ei.  

Luc. 16, 19.  

33. Nu te s ci, f când ospe e din 
împrumut, când n-ai nimic în pung .  
CAP. 19 
Despre înfrânare, limbu ie, dojan i 
smerenia cu vicle ug. 
1.  Lucr torul  be iv  nu  se  va  îmbog i  ;  
cine dispre uie te pu inul pe care-l are se 

gube te degrab .  
Pild. 21, 17.  

2. Vinul i femeile în eal  pe cei 
în elep i.  

Fac. 19, 33. 3 Reg. 11, 1, 4. Os. 4, 11.  
3. i cel care se lipe te de desfrânate va fi 
mai nechibzuit ;  
4. Moliile i viermii îl vor mo teni, i 
sufletul nelegiuit se va stârpi.  

Pild. 15, 14.  
5. Cel care crede curând este u or de 
inim i cel care p tuie te asupra 
sufletului s u gre te.  

Iosua 9, 15; 22, 11.  
6. Cel desf tat cu inima va fi hulit i cel 
care ur te vorba mai pu in r u va avea.  
7. Niciodat  nu spune altora ceea ce ai 
auzit i nimic nu i se va împu ina.  
8. C tre prieten i c tre vr jma i nu 
povesti, i, de nu este p cat, nu-l 
descoperi.  
9. C  te-a ascultat i te-a cinstit pe tine, 
dar cu vremea te va urî.  
10. Ai auzit cuvânt ? S  moar  la tine ; fii 

 grij , c  nu te va sparge.  
11. Din pricina unui cuvânt care trebuie 

inuit, cel nebun se va chinui, ca aceea 
care na te prunc.  

Sir. 27, 16-17.  
12. S geat  înfipt  în coapsele trupului, 

a e cuvântul în inima nebunului.  
13. Mustr  pe prieten, ca nu cumva s  fi 

cut aceea i, dac  a f cut, s  nu mai 
fac .  

Lev 19, 17.  
14. Mustr  pe prieten, ca nu cumva s  fi 
zis i, de a zis, s  nu mai zic .  

Mat. 18, 15. Luc. 17, 3.  
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15. Cerceteaz  pe prieten, c  de multe ori 
este n stuit, i nu crede tot cuvântul.  
16. Este câte unul care alunec , dar nu 
din suflet, i cine n-a gre it cu limba sa ?  
17. Dojene te pe prietenul t u, mai 
înainte ca s -l înfrico ezi, i d  loc legii 
Celui Preaînalt.  

Sir. 14, 1. Iac. 3, 2-8.  
18. Toat  în elepciunea este în frica 
Domnului, i în toat  în elepciunea este 
împlinirea legii.  
19. i nu este în elepciunea tiin a r ut ii 
; i unde este sfatul p to ilor nu este 
în elepciune.  
20. Este un soi de iscusin  care e 
urâciune i e nerod care nu are r utate.  
21. Mai bun este cel care în elege pu in 
cu fric , decât cel care prisose te cu 
mintea i calc  legea.  

Mat. 11, 25.  
22. Este un soi de iste ime în treburi care 
este nedreapt , i este câte unul care 
întoarce judecata ca s  scoat  hot rârea 
pl cut  lui.  

Is. 5, 20. Sir. 21, 13.  
23. Este câte unul care face r u, i umbl  
smerit, i cele dinl untru ale lui sunt pline 
de vicle ug ;  
24. Care- i pleac  fa a sa i se face surd, 
dar când nu-i prinzi de veste el va apuca 

i strice.  
25. i m car c  pentru sl biciunea puterii 
nu poate p tui, de va afla vreme, va 
face r u.  
26. Din vedere se cunoa te omul, i din 
chipul fe ei se cunoa te cel în elept.  

Pild. 6, 12-13. Sir. 13, 31.  
27. Îmbr mintea omului, dezvelirea 
din ilor, când râde, i c lc tura lui vestesc 
ce este în el.  
28. Uneori mustrarea nu este f cut  la 
timp potrivit i câteodat  cel care tace se 
dovede te în elept.  

Pild. 25, 15.  
CAP. 20 

Despre dreapta întrebuin are a limbii. 
Darurile i minciuna. 
1. Este mult mai bine s  dojene ti decât, 

când, s  fierbi de mânie,  
Ps. 140, 6. Pild. 25, 12.  

2. i cel care se m rturise te va fi ap rat 
de pagub .  
3. Precum este n zuin a famenului a se 
apropia de fecioar , a a este cel care face 
judecat  cu sila.  

Sir. 10, 20.  
4. Este câte unul care tace i se afl  
în elept, i este câte unul care se face urât 
pentru vorba cea mult .  
5. i este unul care tace, pentru c  n-are 
ce s  r spund , i altul care tace, pentru 

tie c  este vremea s  tac .  
6. Omul în elept va t cea pân  la vreme, 
iar cel îngâmfat i nebun va trece peste 
vreme.  

Pild. 25, 11. Eccl. 3, 7. Sir. 32, 5.  
7. Cel care înmul te cuvintele se va 
face  urât  tuturor,  i  cel  înfumurat  de  
asemenea.  

Pild. 10, 19.  
8. Este spor care aduce omului pagub i 
este câ tig spre nenorocire.  

Pild. 10, 2.  
9. Este dare care nu- i va folosi, i este 
dare cu îndoit  r spl tire.  
10. Poate s i vin  smerenia dup  slav  
i se poate ca, dup  smerenie, s  ridici 

capul pân  la slav .  
Pild. 16, 18. 1 Petr. 5, 5.  

11. Câte unul cump  multe cu pu in, i 
altul pl te te cu apte p i mai mult.  
12. Cel în elept în cuvinte se va face 
iubit, iar darurile celor nebuni se vor 
lep da.  

Sir. 18, 17.  
13. Darul celui f  de minte nu- i va 
folosi ; c  ochii lui, în loc de unul, sunt 
mul i.  
14.  Pu ine  va  da  i  multe  va  cere,  i  va  
deschide gura sa ca un ispravnic.  
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15. Ast zi va da împrumut, i mâine va 
cere înapoi. Urât om este unul ca acesta.  

Sir. 18, 15.  
16. Nebunul va zice : N-am nici un 
prieten i faptele mele cele bune nu 
primesc nici o recuno tin .  

Ps. 40, 9.  
17. Cei care m nânc  pâinea mea sunt r i 
cu limba.  
18. De câte ori i câ i îl vor batjocori pe 
el ?  
19. Mai bun  este c derea pe p mânt, 
decât c derea din pricina limbii ; a a i 

derea celor r i va veni degrab .  
20.  Un  om  urâcios  este  ca  o  glum  
proast , repetat  într-una de neghiobi.  
21. Din gura celui prost nu se prime te o 
pild , c  nu o va zice la vremea ei.  

Pild. 25, 11.  
22. Sunt oameni care sunt opri i de la 

cat din pricina s ciei ; ace tia, în 
somnul lor, nu sunt prigoni i de 
remu ri.  
23. Este câte unul care- i pierde via a din 
ru ine neîn eleapt i de dragul unui 
nebun se ruineaz .  
24. i este câte unul care pentru ru ine 
face f duieli mari prietenului, i-l 
câ tig  pe el vr jma  în zadar.  
25. Batjocur  rea este la om minciuna, în 
gura celor neînv i pururea va fi.  
26. Mai bun este furul decât cel care 
pururea minte ; iar amândoi vor fi 
mo tenitorii pieirii.  
27. N ravul omului mincinos este ocar  
i ru inea lui este cu el pururea.  

28. Cel în elept la cuvânt se va în a i 
omul în elept va pl cea celor mari.  

Fac. 41, 38-39. Dan. 2, 46, 48.  
29. Cel care lucreaz  p mântul va în a 
stogul s u, i cel care place celor mari se 
va cur i de nedreptate.  

Pild. 12, 11; 28, 19.  

30. Ospe ele i darurile orbesc ochii 
în elep ilor i, ca z bala în gur , abat 
mustr rile.  

Ie . 23, 8. Deut. 16, 19.  
31. În elepciunea ascuns i comoara 
ne tiut , ce folos este de amândou  ?  

Sir. 41, 17.  
32. Mai bun este omul care î i ascunde 
nebunia sa, decât omul care î i ascunde 
în elepciunea sa.  

Ie . 33, 8.  
CAP. 21 
Îndemn a se feri de p cate. Deosebirea 
între în elep i i nebuni dup  însu irile 
lor. 
1. Fiule, ai p tuit ? S  nu mai adaugi 
înc  ; i pentru cele mai dinainte ale tale 
te roag .  

Sir. 17, 20.  
2. Ca de fa a arpelui fugi de p cat ; c  de 
te vei apropia de el, te va mu ca.  

Deut. 32, 33. Is. 59, 5.  
3. Din i de leu sunt din ii lui, care omoar  
sufletele oamenilor.  

1 Cor. 15, 56.  
4. Ca sabia cea de amândou  p ile 
ascu it  este toat  f delegea ; rana ei n-
are vindecare.  

Iac. 1, 15. 1 Petr. 2, 24. Evr. 2, 2.  
5. Batjocura i seme ia vor pustii avu ia ; 

a i casa celui trufa  se va pustii.  
Sir. 10, 17.  

6. Rug ciunea s racului p trunde din 
gur  pân  la urechile Domnului i 
judecata Lui degrab  va veni.  
7. Cel care ur te mustrarea urmeaz  pe 

tos, i cel care se teme de Domnul se 
va întoarce din inim .  

Pild. 13, 13.  
8. De departe este cunoscut cel cu limba 
tare, i cel în elept îl tie când alunec .  
9. Cel care î i zide te cas  cu bani str ini 
asemenea este celui care î i adun  pietre 
de mormânt.  

Pild. 28, 22.  
10. Câl i aduna i este adunarea celor f  
de lege, i pieirea lor, par  de foc.  
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Fac. 19, 24.  
11. Calea p to ilor este netezit  cu 
pietre, la sfâr itul ei este groapa iadului.  

Mat. 7, 13.  
12. Cel care p ze te legea î i st pâne te 
cugetul s u ; i sfâr itul temerii de 
Domnul este în elepciunea.  

Sir. 1, 19; 32, 24.  
13. Nu se va înv a cel care nu este iste  ; 
este iste ie care înmul te am ciunea.  

Sir. 19, 22.  
14. tiin a celui în elept se va înmul i ca 
un potop, i sfatul lui ca un izvor de 
via .  

Pild. 18, 4.  
15. Inima nebunului este ca un vas spart 
i nici o tiin  nu va ine.  

16. Cuvântul în elept de-l va auzi cel 
tiutor, îl va l uda i peste el va ad uga.  

17. Auzit-a cel r sf at i  nu i-a pl cut i  
l-a lep dat înapoia sa.  

Iov 21, 14. Iez. 5, 6. Os. 4, 6.  
18. Vorba nebunului este ca sarcina în 
cale ; iar prin buzele celui în elept se va 
afla har.  
19. Gura în eleptului se va c uta întru 
adunare i cuvintele lui le va cugeta în 
inim .  
20. Ca o cas  în ruine este în elepciunea 
prostului, i tiin a nebunului, cuvinte 

 rost.  
21. Obezi în picioarele celor nebuni este 
înv tura i ca ni te c tu e în mâna cea 
dreapt .  
22. Nebunul, când râde, î i înal  glasul, 
iar omul cuminte abia va zâmbi.  
23. Ca podoaba cea de aur este înv tura 
la cel în elept i ca br ara în bra ul drept.  
24. Piciorul nebunului grabnic este în 
cas  ; iar omul care are mult tiin  se va 
sfii de întâlnirea cu oricine.  
25.  Nebunul  se  uit  în  cas  din  u ,  iar  
omul cel înv at st  afar .  
26. Semn de om prost este a asculta la 

 ; iar cel în elept se va îndep rta de 
astfel de necinste.  

27. Buzele celor f  minte vorbesc 
mereu de al ii ; iar cuvintele celor 
în elep i se vor cump ni.  

Eccl. 10, 12.  
28. Inima nebunului este în gura lui, iar 
gura în eleptului este în inima lui.  
29. Când blesteam  cel nelegiuit pe 
satana, blesteam  sufletul s u.  

Sir. 5, 16; 28, 14.  
30. Pâng re te sufletul s u cel care vâr  
zâzanii i oriunde va locui va fi urât.  
CAP. 22 
Cel lene  tuturor este necinstit. Despre 
fiii cei neînv i i r u-crescu i i 
despre gre elile care stric  prietenia. 
1. Pietrei celei întinate s-a asem nat 
lene ul i to i vor uiera spre batjocura 
lui.  
2. Asemenea unui morman de gunoi este 
lene ul  ;  tot  cel  care  îl  va  ridica  î i  va  
scutura mâna.  
3. Ru ine tat lui este fiul neînv at ; iar 
când este o fiic , ea s-a n scut spre 
paguba p rintelui s u.  

Pild. 17, 21.  
4. Fiica în eleapt  face bogat pe b rbatul 

u  ;  iar  cea  f  de  ru ine  este  de  
întristare celui ce a n scut-o.  
5. Fiica f  ru ine face s  ro easc i pe 
tat i pe b rbat i de amândoi este 
dispre uit .  
6. Muzic  în zi de întristare sunt 
mustr rile nepotrivite ; b ile i certarea 
în toat  vremea sunt în elepciune.  

Sir. 20, 1.  
7. Cel care înva  pe cel nebun este ca i 
cel care lipe te hârbul i de teapt  din 
somn greu pe cel care doarme.  
8.  Ca  i  cum  ar  povesti  celui  care  
dormiteaz , a a este cel ce poveste te 
celui nebun, i la sfâr it va zice : Ce este 
?  
9. Pentru mort plângi, c -i lipse te 
lumina, i pentru cel nebun plângi, c -i 
lipse te mintea.  
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Sir. 38, 16.  
10. Mai cu dulcea  s  plângi pe mort, 
pentru c  s-a odihnit ; iar via a nebunului 
mai rea este decât moartea.  

1 Tes. 4, 15.  
11. Plânsul pentru mort s  fie apte zile ; 
iar pentru cel nebun i nelegiuit, în toate 
zilele vie ii lui.  

Fac. 50, 10. Num. 19, 11. 2 Reg. 11, 27.  
12. Cu cel nebun nu lungi vorba, i nu 
merge înaintea prostului.  
13. Fere te-te de el, ca s  nu ai necaz i 

 nu te întinezi, atingându-te de el.  
14.  Fere te-te  de  el  i  vei  afla  odihn i  
nu te împov ra cu nebunia lui.  
15.  Ce  este  mai  greu  decât  plumbul  i  
cum se cheam  el ? Nebunul.  

Sir. 21, 18.  
16. Mai lesne este a purta nisip, sare i 
fier, decât a locui cu un om f  minte.  

Pild. 27, 3.  
17. Încheietura de lemn legat  în zidul 
casei nu se va pr bu i de cutremur ; a a 
inima cea înt rit  în cugetul sfatului, în 
nici un timp nu se va teme.  
18. Inima a ezat  pe cugetul în elegerii 
este ca podoaba cea f cut  pe peretele 
neted.  

Iez. 13, 10.  
19. Gardul înfipt în vârful dealului nu 

mâne în picioare când îl izbe te vijelia ; 
a inima fricoas , în cugetul nebunului, 

nu va sta înaintea oric rei frici.  
În el. 17, 12.  

20. Cel care împunge ochiul va scoate 
lacrimi, i cel care împunge inima 

scole te sim irea.  
21. Cel care arunc  piatr  asupra 

rilor le gone te i cel care oc te pe 
prieten stric  prietenia.  
22. Asupra prietenului de vei scoate i 
sabia, s  nu te dezn jduie ti, c ci el n-o 
va întoarce asupra ta.  
23. Asupra prietenului de vei deschide 
gura, s  nu te temi, c  este împ care,  

Sir. 27, 17.  

24. Afar  de batjocur , de trufie, de 
descoperirea tainei i de rana viclean , 

ci pentru acestea va fugi tot prietenul.  
Sir. 27, 21.  

25. S  ai credin  c tre aproapele t u 
întru s cia lui, ca împreun  cu el s  te 
saturi de bun ile lui, când va fi bogat.  
26. În vremea nevoii lui s  r mâi la el, ca 
întru mo tenirea lui împreun  s  
mo tene ti.  
27. Înaintea focului se arat  întâi abur de 
cuptor i fum ; a a înaintea v rs rilor de 
sânge, întâi înjur turile.  
28. Pe prieten a-l acoperi nu m  voi 
ru ina i de la fa a lui nu m  voi ascunde 
deloc.  
29. i dac  rele mi s-ar întâmpla din 
pricina lui, oricine va auzi se va feri de 
el.  
30. O, de ar pune cineva paz  gurii mele, 
i peste buzele mele pecete de 

în elepciune, ca s  nu cad din pricina ei i 
 nu m  piard  limba mea !  

Ps. 140, 3. Pild. 21, 23.  
CAP. 23 
Rug ciune c tre Dumnezeu pentru 
dobândirea în elepciunii celei 
adev rate, pentru înfrânarea limbii i 
a poftelor. 
1. Doamne, P rintele i St pânul vie ii 
mele, nu m  l sa s  m  duc  gura mea 
cum va vrea ea i nu îng dui s  alunec 
din pricina ei !  
2. Cine va pune peste cugetul meu b i ? 

i peste inima mea înv tura 
în elepciunii ? Ca r cirile mele s  nu fie 
cru ate i s  nu fie îng duite p catele ?  
3. Ca gre elile mele s  nu se înmul easc  
i p catele mele s  nu sporeasc i s  nu 

cad în mâinile potrivnicilor mei i s  nu 
se bucure de aceasta vr jma ul meu ?  
4. Doamne, P rintele i Dumnezeul vie ii 
mele ! În area ochilor nu-mi da, i pofta 
întoarce-o de la mine.  

Gal. 5, 24.  
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5. Pofta pântecelui i a împreun rii 
trupului s  nu m  cuprind i duhului 
celui f  de ru ine s  nu m  dai.  
6. Înv tura gurii auzi i, fiilor ; pe 
aceasta cine o va p zi nu va c dea prins.  
7. Din vorbele sale se va prinde p tosul 
; oc râtorul i trufa ul vor pieri la fel.  
8. A jura nu- i înv a gura i a numi pe 
Cel Sfânt nu te obi nui.  

Ie . 20, 7.  
9. C  precum sluga, care adeseori se 
cerceteaz , multe b i ia, a a i cel care 
jur i pururea nume te pe Cel Sfânt, de 

cat nu se va cur i.  
10. B rbatul care jur  mult se va umple 
de f delege i nu se va dep rta de casa 
lui biciul.  

Lev 19, 12. Deut. 5, 11. Sir. 27, 14.  
11. De va gre i, p catul lui asupra lui va 
fi, i de nu va fi cu luare aminte îndoit 
gre te.  

Lev 5, 4.  
12.  i  de  a  jurat  în  de ert,  nu  se  va  
îndrepta, c  se va umple de rele casa lui.  
13. Este grai care este deopotriv  cu 
moartea ; s  nu se afle acesta întru 
mo tenirea lui Iacov.  

Lev 24, 15-16.  
14. C  de la cei binecredincio i toate 
acestea se vor dep rta i în p cate ei nu 
se vor t li.  
15. Cu vorba cea f  de cump tare nu- i 
obi nui gura, c  întru aceea este cuvântul 

catului.  
Mat. 5, 33.  

16. Adu- i aminte de tat l t u i de mama 
ta, când ezi în mijlocul celor mari,  

Sir. 3, 3.  
17. Ca nu cumva s  ui i de tine în fa a lor, 
ca s  nu te por i ca un prost,  
18. A a încât s  vrei s  nu te fi  n scut i  

i blestemi ziua na terii tale.  
19. Omul care se obi nuie te cu cuvinte 
de sudalm , în toate zilele sale, nu se va 
în elep i.  

2 Reg. 16, 7. Pild. 10, 18.  

20. Dou  feluri de oameni înmul esc 
catele, i al treilea aduce urgie :  

2 Petr. 2, 20.  
21. Sufletul fierbinte ca focul arz tor, 
care nu se stinge pân  ce nu se potole te ;  
22. Omul care pofte te în trupul c rnii 
sale i nu va înceta, pân  nu va a a foc ;  

Evr. 13, 4.  
23. Pentru desfrânat toat  pâinea este 
dulce, nu va înceta pân  la sfâr it.  

Pild. 9, 17.  
24. Omul care p tuie te în patul s u i 
zice în inima sa : Cine m  vede ?  

Is. 29, 15.  
25. Întuneric este împrejurul meu, pere ii 

 acoper i nimeni nu m  vede, pentru 
ce m  sfiesc ?  

Is. 29, 15. Iez. 8, 12. Sir. 16, 17.  
26. P catele mele nu le va pomeni Cel 
Preaînalt. Astfel el se teme numai de 
ochii oamenilor.  
27. i nu tie c  ochii Domnului de zece 
mii de ori sunt mai lumino i decât soarele 
i privesc la toate c ile oamenilor i v d 

toate p ile cele ascunse.  
Fac. 39, 9. Ier. 23, 24. Sir. 17, 15. Evr. 4, 13.  

28. Mai înainte de a se fi f cut, toate sunt 
cunoscute Lui ; a a i dup  ce s-au 

vâr it.  
Ps. 138, 16.  

29. Unul ca acesta în uli ele cet ii se va 
pedepsi i unde n-a gândit se va prinde.  

Lev 20, 10. Deut. 22, 22.  
30. A a i femeia care- i las  b rbatul i 
face mo tenitor din str ini.  
31. C  întâi legea Domnului a c lcat, al 
doilea b rbatului s u a gre it, al treilea 
întru desfrâu s-a desfrânat, i cu b rbat 
str in a f cut copii.  

Deut. 22, 22. Ioan 8, 5.  
32. Aceasta la adunare se va aduce, i 
pentru fiii ei pedeaps  va fi.  

Deut. 22, 22. Iez. 16, 40.  
33. Nu vor spori cu r cina fiii ei, i 
ramurile ei nu vor da rod.  

În el. 3, 16; 4, 3.  
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34. Va r mâne întru blestem pomenirea 
ei i ocara ei nu se va terge.  

Num. 5, 27.  
35.  i  vor  cunoa te  cei  r ma i  c  nimic  
nu este mai bun decât frica Domnului i 
nimic nu este mai dulce decât a ine 
poruncile Domnului.  

Ps. 18, 10; 118, 72.  
36. Cinste mare este a urma pe 
Dumnezeu, c  lungimea zilelor vei lua de 
la El.  
CAP. 24 
Lauda în elepciunii. Folosul i cum se 
dobânde te începerea ei. 
1. În elepciunea î i este laud  sie i i în 
mijlocul poporului se va m ri.  

Deut. 4, 6. Iac. 3, 17. 1 Cor. 1, 24.  
2. Întru adunarea Celui Preaînalt va 
deschide gura sa i înaintea puterii Lui se 
va l uda :  
3. «Eu din gura Celui Preaînalt am ie it i 
ca negura am acoperit p mântul.  

Evr. 1, 3.  
4. Eu întru cele înalte m-am s luit i 
scaunul meu este în stâlp de nor.  
5. Am str tut de jur împrejur balta 
cerului i în fundul adâncurilor am 
umblat.  

În el. 1, 7; 12, 1.  
6. În valurile m rii i în tot p mântul i în 
tot poporul i neamul sunt st pân .  
7. Dup  toate acestea am c utat odihn i 
am zis : Într-a cui mo tenire voi s lui ?  
8. Atunci mi-a poruncit mie F torul 
tuturor i Cel care m-a f cut a a ezat 
loca ul meu,  
9. i a zis : Întru Iacov locuie te i întru 
Israel mo tene te.  
10. Mai înainte de veac din început m-a 
zidit i pân  în veac nu m  voi sfâr i.  

Pild. 8, 22.  
11. În loca ul cel sfânt, înaintea lui am 
slujit i a a în Sion m-am înt rit.  
12. În cetatea cea iubit  la fel m-a odihnit 
i în Ierusalim este puterea mea.  

13. i m-am înr cinat în popor m rit ; 
în partea Domnului, a mo tenirii Lui.  
14. Ca un cedru în Liban m-am în at i  
ca un chiparos în mun ii Ermonului,  
15. Ca un finic la rmuri m-am în at i 
ca r sadurile trandafirului în Ierihon.  

Deut. 34, 3.  
16.  Ca  un  m slin  frumos  în  câmp  i  m-
am în at ca un paltin.  
17. Ca scor oara i balsamul mirositor 
am dat miros i ca smirna cea aleas  am 

spândit mireasm .  
18. Ca galbenul i ca onixul i ca stactia 
i ca aerul miresmelor din cortul 

rturiei.  
19. Eu ca un terebint am întins ramurile 
mele i ramurile mele sunt ramurile 

ririi i ale darului.  
20. Sunt ca o vi  cu ramuri încânt toare, 
dar i florile mele sunt rodul m ririi i al 
bog iei.  

Ioan 15, 1.  
21. Apropia i-v  de mine cei ce m  pofti i 
i v  s tura i din roadele mele.  

Pild. 9, 5. Is. 55, 1.  
22. C  pomenirea mea este mai dulce 
decât mierea i mo tenirea mea decât 
fagurele mierii.  

Ps. 18, 10.  
23. Cei care m  m nânc  pe mine iar vor 
fl mânzi ; i cei care m  beau iar vor 
înseta.  

Ioan 4, 14; 6, 35.  
24. Cel care m  ascult  pe mine nu se va 
ru ina i cei care lucreaz  întru mine nu 
vor p tui».  
25. Toate acestea sunt cartea leg turii 
Dumnezeului celui Preaînalt, legea pe 
care a poruncit-o Moise mo tenire 
adun rilor lui Iacov.  

Ie . 24, 3.  
26. Aceast  lege face s  curg  ca Fisonul 
în elepciunea i ca Tigrul, în zilele 
prim verii.  

Fac. 2, 11. Iosua 3, 15.  
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27. Ea umple, ca Eufratul, în elegerea i 
ca Iordanul, în zilele secerii.  

Fac. 2, 11. Am. 8, 8.  
28. i arat  ca lumina înv tura, ca 
Ghihonul în zilele culesului.  

1 Paral. 21, 15.  
29. Cel dintâi n-a cunoscut-o des vâr it ; 

ijderea i cel de pe urm  nu a dat de 
hotarele ei.  

1 Cor. 13, 9.  
30. Mai mult decât marea s-a înmul it 
cugetul ei i sfatul ei decât adâncul cel 
mare.  

Rom. 11, 33.  
31. i eu ca o albie de râu i ca un izvor 
de ap  am ie it din rai.  
32.  Zis-am  :  Voi  ad pa  gr dina  mea  i  
voi îmb ta s direa mea.  
33. Iat  s-a f cut mie din albie râu i din 
râul meu s-a f cut mare.  

Filip. 1, 9.  
34. C  înv tura ca zorile o r spândesc 
i o ar t pân  departe.  

35. i ca proorocia voi turna înv tura i 
o voi l sa pe ea în neamurile veacurilor.  

Ps. 18, 8-9. Avac. 2, 3.  
36. Vede i c  nu numai pentru mine m-
am ostenit, ci pentru to i cei care caut  
în elepciunea.  

Sir. 33, 21.  
CAP. 25 
Trei lucruri sunt pl cute lui 
Dumnezeu, i trei urâte. Nou  cuget ri 
fericesc inima. Despre femeia limbut  
i rea. 

1.  Cu  trei  lucruri  m-am  împodobit  i  m-
am sculat frumoas  înaintea Domnului i 
înaintea oamenilor :  

Ps. 132, 1.  
2. Unirea fra ilor, dragostea între prieteni 
i b rbatul cu femeia care se în eleg bine 

unul cu altul.  
Ps. 132, 1.  

3. Iar trei lucruri a urât sufletul meu i 
foarte m-am scârbit de via a lor :  

Pild. 30, 21.  

4. S racul trufa , bogatul mincinos i 
trânul desfrânat i lipsit de 

în elepciune.  
5. În tinere ile tale n-ai adunat, i cum vei 
afla la b trâne ile tale ?  

Pild. 6, 6.  
6. Cât de frumos lucru este c runte elor 
judecata i celor b trâni a cunoa te sfatul.  
7. Cât este de frumoas  la cei b trâni 
în elepciunea i la cei mari în elegerea i 
sfatul !  

Pild. 16, 31.  
8. Cununa b trâne ilor este cunoa terea 
multor lucruri i m rirea lor, frica 
Domnului.  
9. Nou  cuget ri am fericit în inima mea 
i a zecea o voi gr i cu limba.  

10. Omul care are bucurie de fii i care 
tr ie te i vede c derea vr jma ilor.  

Fac. 3, 15; 45, 26.  
11. Fericit este cel care locuie te cu 
femeie în eleg toare i care cu limba n-a 
alunecat i care n-a slujit celui mai pu in 
vrednic decât sine.  

Iac. 3, 2.  
12. Fericit este cel care a aflat 
în elepciunea i cel care o gr ie te la 
urechile celor care o ascult .  
13. Cât de mare este cel care a aflat 
în elepciunea ? C  nu este altul mai mare 
decât cel care se teme de Domnul.  
14. Frica Domnului toate le covâr te i 
cel care o ine pe ea, cui se va asem na ?  
15.  Nici  o  ran  nu  este  ca  rana  inimii  i  
nici o r utate nu este ca r utatea femeii.  

Fac. 27, 6. Jud. 16, 4.  
16. Nici o asuprire nu este ca asuprirea 
celor care te ur sc i nici o izbând  nu 
este ca izbânda vr jma ilor.  
17. Nu este cap mai înveninat decât capul 
arpelui i nu este mânie ca mânia 

vr jma ului.  
Fac. 3, 1.  

18. Mai bine voiesc a locui cu leu i cu 
balaur, decât a locui cu femeia cea rea.  

Pild. 21, 19.  
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19. R utatea femeii îi schimonose te 
obrazul i-i întunec  fa a ca un sac.  

Fac. 39, 14.  
20. B rbatul ei ade la mas  în mijlocul 
vecinilor i f  voia lui geme amar.  
21. Orice r utate este mic  pe lâng  

utatea  femeii  ;  soarta  p tosului  s  
cad  peste ea.  
22. Cum este sui ul nisipos sub picioarele 

trânului, a a este femeia limbut  pentru 
rbatul lini tit.  

23. Nu c uta la frumuse ea femeii i nu o 
pofti pentru frumuse ea ei.  

Fac. 34, 1-2. Jud. 16, 4. 3 Reg. 11, 2.  
24. Sminteal , urâciune i ru ine este 
când femeia hr ne te pe b rbatul s u.  
25. Inim  înfrânt i fa  trist i ran  
inimii este femeia rea.  
26. Mâini lene e i genunchi sl nogi 
este femeia rea, care nu- i ferice te 

rbatul s u.  
27. De la femeie este începutul p catului 
i prin ea to i murim.  

Fac. 3, 6. 1 Tim. 2, 14.  
28. Nu da apei loc s  ias , nici femeii rele 
putere asupra ta.  
29. De nu umbl  dup  mâna ta, de la 
trupul t u dep rteaz-o.  
CAP. 26 
Lauda femeilor celor bune, mustrarea 
celor rele i paza fetelor. 
1. Fericit este b rbatul femeii celei bune 
i num rul anilor lui îndoit este.  

Pild. 11, 16; 12, 4; 14, 1.  
2. Femeia vrednic  învesele te pe 

rbatul s u i anii lui îi va umple de 
pace.  

Pild. 31, 10.  
3. Femeia bun  este parte bun i este 
dat  câ tig celor care se tem de Domnul.  

Pild. 18, 22.  
4.  Fie  bogat,  fie  s rac,  so ul  ei  are  inima 
voioas i în toat  vremea fa a vesel .  
5. De trei lucruri s-a temut inima mea i 
de al patrulea m  înfrico ez :  

6. De pâra cet ii, de adunarea poporului 
i de asuprirea mincinoas  ; acestea toate 

sunt mai rele decât moartea.  
7. Durere inimii i jale este femeia 
geloas  asupra altei femei i viciul limbii 
în toate se amestec .  

Sir. 25, 23.  
8. Ca boii care nu se potrivesc la jug este 
femeia rea ; cel care o ine pe ea este ca i 
cel care prinde scorpie.  
9. Urgie mare este femeia be iv i 
ru inea sa nu o va acoperi nimic.  
10. Desfrânarea femeii în ridicarea 
ochilor i în genele ei se cunoa te.  
11. Peste fata cea f  de ru ine înt re te 
paza, ca nu cumva, aflând prilej, s i 
împlineasc  pofta sa.  

Sir. 42, 11-15.  
12. De ochiul neru inat fere te-te i nu te 
mira de- i va gre i.  
13. Precum c torul însetat î i deschide 
gura  i  bea  din  orice  ap  îi  vine  la  
îndemân ,  
14. A a i ea în preajma oric rui par va 
edea i înaintea s ge ii va deschide 

tolba.  
15. Harul femeii va veseli pe b rbatul ei 
i oasele lui le va înt ri tiin a ei.  

Iez. 24, 16.  
16. Darul Domnului este femeia t cut i 
femeia bine crescut  nu are pre  pe 

mânt.  
17. Dar peste dar este femeia ru inoas i 
nici o comoar  nu pre uie te cât o femeie 
înfrânat .  
18. Soarele când r sare întru cele înalte 
ale Domnului i frumuse ea femeii celei 
bune, podoab  este casei sale.  
19. Lumina care lumineaz  în sfe nicul 
cel sfânt, a a este un chip frumos pe un 
trup bine împlinit.  
20. Stâlpi de aur pe temeiuri de argint i 
picioarele frumoase peste t lpile cele 
bine-înt rite.  



pag. 1664/1780 

21. Fiule, p ze te- i întreag  floarea 
vârstei tale i nu da altora t ria ta.  
22. Pentru dou  lucruri se întristeaz  
inima mea i pentru al treilea îmi vine 
mânie :  
23. Omul bogat care se calice te i r bd  
de foame i oamenii cei cu nume mare 
când nu sunt b ga i în seam .  
24. Când se abate cineva de la dreptate la 

cat, Domnul pe acela-l va g ti spre 
sabie.  

3 Reg. 12, 8.  
25. Greu scap  negu torul de gre eal i 
cârciumarul nu este f  de p cat.  
CAP. 27 
Despre lips i scumpete. Despre 
cump rare i vânzare. Înfrânarea 
limbii, câ tigarea prietenilor. 
1. Din pricina banilor, mul i au p tuit i 
cine caut  s  se îmbog easc  î i întoarce 
ochiul de la dreptate.  

1 Tim. 6, 9.  
2. Între încheieturile pietrelor se înfige 

ru ul i între vânzare i cump rare se va 
strânge p catul.  
3. De nu se va ine cineva pe sine cu 
sârguin  în frica Domnului, curând se va 

rui casa lui.  
4. Când se clatin  ciurul, r mân 
gunoaiele ; tot a a i pleava omului în 
vorbele lui.  
5. Vasele olarului le l mure te cuptorul ; 
iar ispita omului cugetul lui.  

Pild. 27, 21.  
6. Cum a fost lucrat pomul, arat  rodul 
lui ; a a i cuvântul arat  gândul cel din 
inima omului.  

Pild. 26, 24. Mat. 12, 24.  
7. S  nu lauzi pe nimeni înainte de a 
vorbi cu el, c ci cuvântul este piatra de 
încercare a omului.  
8. De vei alerga dup  dreptate, o vei 
prinde i te vei îmbr ca cu ea ca i cu o 
hain  lung  de m rire.  

9. P rile la cele ce sunt asemenea lor 
poposesc i adev rul la cei care îl fac se 
întoarce.  

Sir. 13, 18-19.  
10. Leul pânde te vânatul ; a a i p catele 
pe cei care fac nedrept i.  
11. Vorba celui cuvios este totdeauna cu 
în elepciune ; iar cel nebun se schimb  ca 
luna.  

Pild. 15, 4. Ef. 4, 29.  
12. Când te afli în mijlocul pro tilor, 
cru i vremea ; iar cu cei în elep i 

bove te f  team .  
13. Vorbirea pro tilor este o groaz i 
râsul lor izbucne te în desf rile 

catului.  
14. Vorba celui care mult se jur  
zbârle te p rul i când se ceart  î i 
asurze te urechile.  

Iov 4, 15. Sir. 23, 10.  
15. V rsare de sânge vine din vrajba 
trufa ilor i sudalma lor este grea la auz.  
16. Cel care descoper  tainele a pierdut 
credin a i nu va afla prieten dup  inima 
sa.  

Pild. 11, 13. Sir. 19, 10-11.  
17. Iube te pe prieten i fii credincios cu 
el ; iar de vei descoperi tainele lui, nu vei 
mai fi prieten cu el.  

Sir. 22, 23.  
18. C ci precum un om i-a pierdut 
mo tenirea, a a i tu ai pierdut prietenia 
aproapelui t u.  

Sir. 6, 14.  
19. i ca i cum ai fi slobozit o pas re din 
mâna ta, a a ai sc pat pe prietenul t u i 
nu-l vei mai câ tiga pe el.  
20. Nu alerga dup  el, c  mult s-a 
dep rtat i a fugit ca o c prioar  din la .  

Sir. 37, 2.  
21. C  rana se poate lega i pentru vrajb  
este pace ; iar cel care a descoperit tainele 
a pierdut încrederea.  

Pild. 10, 11. Sir. 22, 24.  
22. Cel care face cu ochiul me te uge te 
rele i cel în elept se va dep rta de el.  
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Pild. 10, 10.  
23. Înaintea ochilor t i, îndulci-va gura sa 
i de cuvintele tale se va mira, l udându-

te ;  
24. Iar în spate î i va schimba vorbirea i 

i va pune în seam  cuvinte care r nesc.  
25. Multe am urât, dar pe acesta mai mult 
decât  orice  ;  i  Domnul  îl  va  urî  de  
asemenea.  
26. Cel care arunc  piatr  în sus, peste 
capul s u o arunc i lovitura viclean  d  
na tere la r ni.  

Rom. 12, 19.  
27. Cel care sap  groapa altuia va c dea 
el în ea i cel care întinde curs  se va 
prinde în ea.  

Pild. 26, 27. Eccl. 10, 8.  
28. Cel care face rele, peste el vor c dea 
i nu va cunoa te de unde-i vin.  

29. Batjocura, sudalma este partea celor 
trufa i i pedeapsa ca leul va pândi 
asupra lor.  
30. În la  se vor prinde cei care se bucur  
de c derea celor drep i i durerea îi va 
mistui mai înainte de a muri.  
31. Mânia i urgia sunt lucruri urâte ; i 

rbatul p tos le ine minte.  
CAP. 28 
A nu pofti izbând , ci a ierta 
strâmb tatea. R ut ile limbii, 
primejdiile i înfrânarea ei. 
1. Cel care se r zbun , de la Domnul va 
afla pedeaps i p catele lui le va ine 
minte.  

Deut. 32, 35. Mat. 6, 12, 14. Marc. 11, 25. Rom. 12, 19.  
2. Iart  nedreptatea aproapelui t u i, 
atunci când te vei ruga tu, i se vor ierta 

catele.  
Mat. 6, 14.  

3. Omul care ine mânie asupra omului, 
cum poate s  cear  de la Dumnezeu 
vindecare ?  
4.  De  omul  cel  asemenea  lui  nu-i  este  
mil i pentru p catele sale se roag .  

Mat. 6, 15.  

5. El fiind trup, ine mânie, i cine va 
cur i p catele lui ?  
6. Adu- i aminte de cele mai de pe urm , 
de stric ciune i de moarte i te p ze te 
de vrajb i r mâi întru porunci.  

Sir. 7, 39.  
7. Adu- i aminte de porunci i de 

ez mântul de lege al Celui Preaînalt i 
nu te mânia pe aproapele, iertându-i lui 
ne tiin a.  

Lev 19, 18. Marc. 11, 25. Rom. 12, 19.  
8. Dep rteaz -te de vrajb i vei împu ina 

catele, c  omul mânios va a a vrajb .  
9. i omul p tos va tulbura pe prieten 
i, între oamenii cei ce au pace, va arunca 

vrajb .  
10. Precum este materia focului, a a se va 
aprinde i dup  putere vrajba va cre te.  

Pild. 26, 21.  
11. Dup  puterea omului va fi mânia lui ; 
i dup  cum este avu ia lui ; va în a 

mânia sa.  
Pild. 17, 11.  

12. Sfada grabnic  aprinde foc i vrajba 
grabnic  vars  sânge.  
13. De vei sufla în scânteie, se va 
aprinde, i de vei scuipa peste ea, se va 
stinge ; amândou  ies din gura ta.  

Pild. 11, 12. Sir. 11, 34.  
14. Pe bârfitor i pe cel cu dou  limbi 
blestema i-i, c  pe mul i care aveau pace 
i-au pierdut.  

Ps. 139, 11. Sir. 21, 29.  
15. Limba clevetitoare pe mul i i-a 
cl tinat i i-a risipit dintr-un neam într-alt 
neam i cet i tari a surpat i casele celor 
mari a stricat.  

Pild. 16, 28; 17, 20.  
16. Limba clevetitoare femei vrednice a 
izgonit i le-a lipsit de ostenelile lor.  
17.  Cel  care  ascult  de  ea,  nu  va  afla  
odihn , nici nu va locui cu lini te.  
18. Lovitura biciului face vân taie, iar 
lovitura limbii frânge oasele.  

Pild. 18, 7. Ier. 9, 8.  
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19. Mul i au pierit de ascu ul sabiei, dar 
mai mul i de uneltirile limbii.  
20. Fericit este cel care a sc pat de ea i 
care n-a trecut în mânia ei,  
21. Care n-a tras jugul ei i cu leg turile 
ei nu s-a legat.  
22.  C  jugul  ei  jug  de  fier  este  i  
leg turile ei sunt leg turi de aram .  
23. Moarte rea este moartea ei i mai de 
folos este eolul decât ea.  
24. Nu va birui pe cei binecredincio i i 
în v paia ei nu vor arde.  
25. Cei care p sesc pe Domnul vor 

dea într-însa i se va a a întru ei i nu 
se va stinge.  
26. Se va trimite asupra lor, ca leul ; i ca 
leopardul îi va pierde.  
27. Vezi, îngr de te mo ia ta cu spini i 
argintul t u i aurul t u leag -l bine.  
28. i cuvintelor tale f  jug i cump i 
gurii tale f -i u i încuietoare.  

Iac. 3, 1.  
29. Ia aminte ca nu cumva s  aluneci cu 
ea i s  nu cazi înaintea celui ce te 
pânde te cu vicle ug.  
CAP. 29 
Despre împrumut i chez ie. 
Milostenia, oaspe ii cei nemul umitori 
i despre str inii nerecunosc tori. 

1. Cel care face milostenie împrumut  pe 
aproapele s u ; i cel care d  din punga 
sa, ine poruncile.  

Ps. 36, 26. Pild. 31, 20.  
2. Împrumut  pe aproapele t u în vremea 
lipsei lui ; i iar i înapoiaz  aproapelui 
la vremea sa.  

Deut. 15, 7, 11. 2 Cor. 8, 14.  
3.  ine-te  de  cuvânt  i  te  încrede  lui  i  
totdeauna vei afla ce- i trebuie.  
4. Mul i au socotit împrumutul ca bani 

si i i au f cut necaz celor care i-au 
ajutat pe ei.  

Sir. 8, 15.  

5. Pân  s  ia împrumutul, s rut  mâna 
celui ce-i d i pentru banii aproapelui 
vorbe te cu glas ademenitor,  
6. Iar când este vremea s  întoarc  

neaz , i se ap  cu cuvinte de 
lene i învinuie te vremea.  
7. De va putea, abia va întoarce jum tate 
i o va socoti ca bani da i de poman .  

8. Iar de nu, pentru c  l-a lipsit de bani, i 
se face lui vr jma  pe degeaba.  
9. Blesteme i sudalme îi va r spl ti i, în 
loc de cinste, îi va pl ti cu necinste.  
10. Mul i, pentru aceast  r utate, se 
întorc de c tre om i nu împrumut , 
temându-se s  nu se p gubeasc  în zadar.  
11. Îns  cu cel smerit fii îng duitor i nu 
întârzia a face mil  cu el.  
12. Pentru porunc , ajut  pe s rac i în 

cia lui s  nu-l întorci de ert.  
Deut. 15, 7. Is. 58, 7. Sir. 7, 24.  

13. Jertfe te banii t i, pentru un frate i 
un  prieten,  ca  s  nu  rugineasc  sub  o  
piatr , pierzându-se.  

Iac. 5, 3.  
14. Pune- i comoara ta întru poruncile 
Celui Preaînalt i- i va folosi mai mult 
decât aurul.  

Deut. 26, 11. Mat. 6, 20.  
15. Gr de te milostenii în c rile 
tale i ele te vor scoate din orice 
nenorocire.  

Dan. 4, 24. Tob. 4, 10. Sir. 17, 17. Luc. 11, 41. Fapt. 10, 
4.  

16. Mai mult decât pav za puterii i decât 
suli a t riei ele se vor r zboi pentru tine 
împotriva vr jma ului.  
17. B rbatul bun se pune cheza  pentru 
aproapele s u ; iar cel care a pierdut 
ru inea îl va p si.  

Pild. 6, 1.  
18. Binele f cut de cheza  nu-l uita, c  el 
i-a pus via a pentru tine.  

19. Binele cheza ului îl stric  p tosul i 
cel nemul umitor în cuget p se te pe 
cel care l-a izb vit.  
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20. Chez ia pe mul i drep i i-a pierdut i 
i-a azvârlit încoace i încolo ca valurile 

rii.  
Pild. 6, 3; 11, 15.  

21. Pe b rba ii puternici i-a scos din case 
i i-a f cut s  r ceasc  pe la neamuri 

str ine.  
22. P tosul, c zând în chez ie i 
gonind dup  câ tig nedrept, va c dea în 
judecat .  
23. Ajut  pe aproapele t u dup  puterea 
ta i ia aminte s  nu cazi.  
24. Cele mai de seam  lucruri în via a 
omului sunt apa, pâinea, haina i o cas , 
pentru ad post.  

Sir. 39, 31.  
25. Mai bun  este via a s racului, sub 
acoper mânt de scânduri, decât ospe e 
luminate în str ini.  
26.  Spre  mic  i  spre  mare,  fii  voitor  de  
bine.  Fie  c  ai  pu in  sau  mult,  fii  
mul umit i nu vei fi socotit ca un str in.  
27. Trist  este via a s  umbli din cas  în 
cas , i unde te vei opri, nu vei îndr zni 

 deschizi gura ta.  
Fac. 19, 9.  

28. Vei osp ta i vei ad pa nemul umitori 
i de la ei vei auzi am ciuni :  

29. «Vino încoace, tu cel str in, i pune 
masa i cu ce va fi în mâna ta hr ne te-

».  
30. «Ie i, str inule, las  locul unuia mai 
vrednic, c  mi-a venit oaspete fratele meu 
i-mi trebuie casa !»  

31. Grele sunt acestea omului care are 
minte : certarea st pânului casei i ocara 

 e ti c tar.  
CAP. 30 
Despre certarea i înv tura 
poruncilor. Îngrijirea s ii. 
Veselia, cump tarea i înfrânarea. 
1. Cel care iube te pe fiul s u îl bate, ca 
mai pe urm  s  se bucure de el.  

Pild. 13, 24; 23, 13.  

2. Cel care ceart  pe fiul s u va avea 
mul umire  i  între  cei  cunoscu i  se  va  

uda cu el.  
3. Cel care înva  pe fiul s u înt rât  pe 
vr jma i i înaintea prietenilor se va 
bucura pentru el.  
4. Murit-a tat l lui i este ca i cum n-ar 
fi murit, pentru c  asemenea lui i-a l sat 
dup  sine.  
5.  În  fa a  sa  l-a  v zut  i  s-a  bucurat  i  la  
moartea sa nu s-a întristat.  
6. Asupra vr jma ilor a l sat r zbun tor 
i prietenilor r spl titor de har.  

7. Cel care este moale cu fiul s u va lega 
nile lui i de orice strig t se vor tulbura 

cele dinl untru ale lui.  
8. Calul neîmblânzit ajunge n va , a a 
i un copil l sat în voia lui ajunge r u-

crescut.  
9. Dac  e ti dr stos cu fiul t u, te va 
înfrico a ; joac -te cu el i te va întrista.  
10.  Nu  râde  cu  el,  ca  s  nu  te  doar  
împreun  cu  el  i  mai  pe  urm  s i  se  
strepezeasc  din ii.  
11. Nu-l l sa în voia lui la tinere e i nu 
trece cu vederea gre elile lui.  
12. Pleac  grumazul lui la tinere e i 
bate-l pân  este prunc, ca nu cumva, 
înc ânându-se, s  nu te asculte.  

Sir. 7, 24.  
13. Ceart  pe fiul t u i f -l s  lucreze, ca 

 nu se poticneasc  întru ru ine.  
14. Mai bun este s racul s tos i tare 
cu puterea, decât bogatul care are trupul 

u r nit.  
15. S tatea i buna t rie este mai bun  
decât tot aurul, i trupul s tos i cu 
putere, decât avu ia nenum rat .  
16. Nu este mai bun  avu ia decât 

tatea trupului i nu este bucurie mai 
mare decât bucuria inimii.  
17. Mai bun  este moartea decât via a 
amar  sau decât boala necontenit .  
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18. Bun i multe, v rsate împrejurul 
gurii celei închise, sunt ca bucatele cele 
puse la mormânt.  
19.  Ce  folose te  idolului  jertfa  ?  C  nici  
nu m nânc , nici nu miroase ; a a este cel 
care st pâne te avu ia, dar nu se poate 
bucura de ea.  
20. Cel care vede cu ochii i suspin  este 
ca famenul care îmbr eaz  pe fecioar  
i suspin .  

Sir. 20, 3.  
21. Nu da spre întristare sufletul t u i nu 
te nec ji cu sfatul t u.  

Pild. 15, 13.  
22. Veselia inimii este via a omului i 
bucuria este îndelungarea zilelor lui.  

Pild. 14, 30; 15, 13; 17, 22.  
23. Iube te- i sufletul t u i- i mângâie 
inima ta i departe de la tine gone te 
întristarea,  
24. C  pe mul i i-a omorât întristarea i 
nu este folos întru ea.  

Sir. 38, 20. 2 Cor. 7, 10.  
25. Pizma i mânia împu ineaz  zilele i 
grija aduce b trâne ile mai înainte de 
vreme.  

Iov 5, 2.  
CAP. 31 
Despre bog ie i s cie. Sfaturi la 
petreceri. Vinul, cump tarea i 
îngrijirea s ii. 
1. Privegherea celui bogat tope te trupul 
lui i grija lui stric  somnul.  
2. Grija privegherii gone te a ipirea i ca 
boala grea alung  somnul.  

Dan. 6, 19.  
3. Ostenitu-s-a bogatul strângând bani i 
întru odihna sa se satur  de desf rile 
sale.  
4. S racul se zbucium  pentru c  nu are 
cu ce tr i, iar când se odihne te toate îi 
lipsesc.  
5. Cel care iube te aurul nu se va îndrepta 
i cel care alearg  dup  stric ciune se va 
tura de ea.  

Sir. 27, 1. 1 Tim. 6, 9.  

6. Mul i au c zut pentru aur i înaintea 
lor le-a fost pieirea.  

Sir. 8, 3.  
7. Lemn de împiedicare este aurul celor 
ce-i jertfesc lui i tot cel f  de minte se 
va prinde în el.  
8. Fericit este bogatul care s-a aflat f  
de prihan i dup  aur n-a umblat.  

Ps. 61, 10. Luc. 6, 24. 1 Tim. 6, 17-18.  
9. Cine este acesta ? i-l vom ferici, c  a 

cut lucruri minunate întru poporul s u.  
10.  Cine  a  fost  încercat  cu  aurul  i  a  

mas des vâr it i i-a fost lui spre laud  
?  
11. Cine este acela care a putut c lca 
porunca i n-a c lcat-o ? i a putut face 

u i n-a f cut ?  
12. Se vor înt ri bun ile lui i 
milosteniile lui le va povesti adunarea.  
13. Când ezi la mas  mare, s  nu 
deschizi spre ea gura ta,  

Pild. 23, 1.  
14. i s  nu zici : «Multe sunt puse pe 
mas  !» Adu- i aminte c  r u lucru este 
ochiul viclean.  

Pild. 23, 6. Sir. 14, 10.  
15. Ce este mai r u între lucrurile create, 
decât ochiul viclean ? Pentru aceea la 
toate câte vede l crimeaz .  
16. S  nu- i întinzi mâna unde altul se va 
uita, ca s  nu- i bagi mâna cu el în blid.  
17. Din tine însu i cunoa te ale 
aproapelui i la tot lucrul gânde te.  
18. M nânc  cuviincios cele ce sunt puse 
înaintea ta i nu plesc i, ca s  nu te faci 
nesuferit.  

Sir. 37, 33.  
19. Ispr ve te cuviincios cel dintâi i nu 
fi nes ios, ca s  nu sminte ti.  

Sir. 37, 32.  
20. i când ezi între mai mul i, s  nu 
întinzi mâna ta mai înainte de ei.  
21. Omul bine-crescut se îndestuleaz  cu 
pu in i în a ternutul s u nu va gâfâi de 
prea mult  mâncare.  
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22. Cu somn s tos se odihne te 
pântecele celui cump tat ; se scoal  
diminea a i sufletul lui e limpede.  

Eccl. 5, 11.  
23. Truda nesomnului i a gre ii i 
durerile îmbuib rii sunt cu omul nes ios.  
24. i de te-ai silit în mânc ruri, scoal -
te, du-te împrejur i te vei sim i u urat.  

Sir. 32, 13.  
25. Ascult -m , fiule, i bag  de seam i 
mai pe urm  vei în elege cuvintele mele.  
26. În toate lucrurile tale fii cump tat i 
nici o neputin  nu te va întâmpina.  
27. Pe cel ce d  ospe e str lucite, îl vor 
binecuvânta buzele i m rturia d rniciei 
lui este întemeiat .  

Pild. 22, 9.  
28. Asupra mesei zgârcitului va cârti 
cetatea i m rturia r ut ii lui este 
adev rat .  

1 Reg. 25, 10.  
29. La vin nu te face viteaz, c  pe mul i i-
a pierdut vinul.  

Is. 5, 22. Iudit. 1, 12, 20.  
30. Cuptorul încearc  o elul c lit ; tot a a 
i vinul, inimile trufa ilor, care stau gata 
 se încaiere.  

31. Întocmai ca apa pentru via  este 
pentru om vinul, de-l vei bea cu m sur .  

Jud. 9, 13. Pild. 31, 4.  
32. Ce via  are cel lipsit de vin ? C  
acesta s-a f cut ca s  veseleasc  pe 
oameni.  

Ps. 103, 15.  
33. Bucuria inimii i veselia sufletului 
este vinul, când se bea la vreme cu 

sur .  
Ps. 103, 15.  

34. Am ciune sufletului este vinul când 
se bea mult ; certuri i c deri face.  
35. Be ia înmul te mânia celui f  de 
minte spre împiedicare i împu ineaz  
virtutea i agonise te r ni.  

Pild. 31, 5.  

36. La osp ul vinului s  nu mustri pe 
aproapele t u i s  nu-l defaimi la veselia 
lui.  
37. Cuvânt de batjocur  s  nu-i zici i s  
nu-l nec je ti cu vreo cerere.  
CAP. 32 
Cum se p streaz  s tatea. Respectul 

trânilor. Încrederea în sine i 
credin a în Dumnezeu. 
1. Pov uitor te-a pus ; nu te ine mare, fii 
între ei ca i unul dintre ei.  
2. Grije te de ei i apoi ezi, i, dup  ce 
vei face toate cele ce trebuie, culc -te,  
3.  Ca  s  te  vesele ti  de  ei  i,  pentru  
podoab , s  iei cunun .  
4. Gr ie te tu, cel care e ti mai b trân, cu 
bun tiin ,  c i  se  cuvine  i  s  nu  
împiedici muzica.  

Iov 12, 12-13.  
5. Unde nu este ascultare, nu cheltui 
vorba i, când nu este vreme, nu te ar ta 
în elept.  

Eccl. 3, 7. Sir. 20, 6.  
6. Ca un inel cu piatr  scump  pe 
podoab  de aur este rostul cânt re ilor la 
osp ul vinului.  
7. Pecete de smarald cu me te ug de aur 
este glasul cânt re ilor la vinul cel dulce.  
8. Gr ie te, tân rule, când ai nevoie ; îns  
dup  ce de dou  trei ori te va întreba.  
9. Strânge- i cuvântul ; cu pu ine spune 
multe ; fii ca unul care tie, dar care tace.  
10. Între cei mai mari nu te face ca i 
cum ai fi asemenea lor i, altul gr ind, nu 
vorbi multe.  
11. Înaintea tr snetului se gr be te 
fulgerul ; i înaintea celui ru inos va 
merge harul.  
12. La vreme te scoal i nu fi cel mai de 
pe urm  ; alearg  acas i nu fi lene .  
13. Acolo fii mul umit i- i împline te 
dorin ele tale i s  nu gr ie ti cuvânt 
trufa .  
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14. i pentru aceasta binecuvinteaz  pe 
Cel care te-a f cut i vesele te-te din 
bun ile Lui.  

Deut. 8, 10.  
15. Cel care se teme de Domnul va primi 
înv tura i cei care mânec  (îl caut  
dis-de-diminea ) vor afla bun voin .  

Ier. 25, 3.  
16. Cel care caut  legea se va s tura de ea 
i cel care se f rnice te se va împiedica 

în ea.  
Sir. 14, 21. 2 Petr. 2, 20.  

17.  Cei  care  se  tem  de  Domnul  vor  afla  
dreapta judecat i îndrept ri ca lumina 
vor aprinde.  
18. Omul p tos se fere te de mustrare 
i dup  voia lui î i va afla potrivire.  

19. B rbatul cel de sfat nu va p si 
cugetarea ; iar cel str in i trufa  nu se va 
teme de fric , chiar dac  va face ceva f  
de sfat.  
20. F  de sfat nimic s  nu faci ; i dup  
ce faci, s  nu- i par  r u.  
21. Pe cale surpat  nu merge, ca s  nu te 
împiedici de pietri .  

Pild. 15, 19.  
22. Nu te încrede nici în drumul cel drept 
i de fiii t i te p ze te.  

Mih. 7, 6.  
23. În tot lucrul crede sufletului t u, c  
aceasta este paza poruncilor.  

Ps. 36, 5.  
24. Cel care crede legii ascult  de porunci 
; i cel care n jduie te spre Domnul nu 
se va lipsi.  

Ps. 33, 10. Sir. 21, 12.  
CAP. 33 
Dumnezeiasca în elepciune pe unii îi 
înal , iar pe al i îi smere te. B rbatul 
în elept nu se supune prostiei fiului 

u, nici femeii, nici altcuiva. 
1. Pe cel care se teme de Domnul, nu-l va 
întâmpina r ul, f  numai ispita i iar i 
îl va izb vi.  

2. B rbatul în elept nu va urî legea, iar 
cel care se f rnice te în aceea este ca o 
corabie în furtun .  
3. Omul în eleg tor va crede legii i legea 
îi va fi credincioas .  

Ps. 18, 7. Tit 1, 9. Evr. 13, 9.  
4. Preg te te cuvântul i a a vorbe te, 
leag  împreun  înv tura i r spunde.  
5. Ca roata carului este inima nebunului 
i ca osia pe care se întoarce este gândul 

lui.  
Sir. 21, 28.  

6. Ca un arm sar este prietenul hulitor ; 
el necheaz  oricine ar înc leca pe el.  

Tit 3, 9.  
7.  Pentru  ce  zi  pe  zi  întrece  i  toat  
lumina zilei anului de la soare este ?  

Col. 2, 16.  
8. Prin în elepciunea Domnului ele s-au 
deosebit  între  ele,  c  El  a  statornicit  
vremurile felurite i zilele de praznic.  

Fac. 2, 3.  
9. Dintre ele pe unele le-a în at i le-a 
sfin it ; pe altele le-a pus în num rul 
zilelor.  

Lev 23, 2.  
10. i to i oamenii sunt din rân i din 

mânt a fost zidit Adam.  
Fac. 2, 7.  

11. Cu mul imea tiin ei Domnul i-a 
osebit i a schimbat c ile lor.  

1 Cor. 2, 4-5. Ef. 3, 10.  
12. Dintre ei a binecuvântat i a în at, i-
a sfin it i i-a apropiat la Sine.  
13. Dintre ei a blestemat i  a supus i  i-a 
scos din loca urile lor.  
14. Ca lutul olarului, a a sunt în mâna 
Lui ; toate c ile Lui, dup  bun  pl cerea 
Lui.  

Is. 45, 9. Rom. 9, 21.  
15. A a sunt oamenii în mâna Celui care 
i-a f cut, ca s  le dea dup  judecata Sa.  
16. Împotriva r ului este binele i 
împotriva mor ii, via a.  
17. A a i împotriva cuviosului, cel 

tos.  
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18. A ijderea prive te la toate lucrurile 
Celui Preaînalt ; ele sunt perechi, perechi, 
una împotriva celeilalte.  

Sir. 42, 51.  
19. i eu, de i sunt ca unul venit pe urm , 
am privegheat i am mo tenit tot ca de la 
început,  
20. Ca unul care adun  în vie pe urma 
culeg torilor, dar cu binecuvântarea 
Domnului am ajuns i ca cel care culege 
am umplut teascul.  
21. Socoti i c  nu numai pentru mine 
singur m-am ostenit ; ci i pentru to i cei 
care caut  înv tura.  

Sir. 24, 36.  
22. Asculta i-m  pe mine, mai-marii 
poporului ; i pov uitorii adun rii, b ga i 
în urechi.  

În el. 6, 2.  
23. Fiului i femeii, fratelui i prietenului, 
în via a ta, s  nu le dai putere asupra ta.  
24. i banii t i s  nu-i dai altuia, ca s  nu-
i par  r u i s  te rogi pentru ei.  

25. Pân  tr ie ti i este sufletul întru tine, 
nici unui trup nu te supune.  
26. Bine este ca fiii t i s  se roage de 
tine, decât tu s  cau i la mâinile lor.  
27. În toate lucrurile tale fii tu st pânul i 
nu îng dui asupra cinstei tale nici o pat .  
28. În ziua sfâr itului zilelor vie ii tale i 
la vremea mor ii, s i împar i 
mo tenirea.  
29. Mâncare, toiag i povar  la asin ; iar 
la slug  pâine, certare i lucru.  
30. Lucreaz  cu sluga i vei afla odihn  ; 
dac  sloboze ti mâinile lui, el va cere 
libertate.  

Pild. 29, 21.  
31. Jugul i hamul pleac  grumajii i pe 
sluga cea rea leg turile i caznele.  
32. Pune-l la lucru, ca s  nu ad , c  
mult  r utate a înv at lenevirea.  
33. La lucru pune-l precum se cuvine i 
de nu te va asculta, îngreuiaz  obezile lui.  

34.  i  s  nu  faci  nimic  afar  din  cale  i  
 de judecat  nimic s  nu lucrezi.  

35. De ai slug , s  fie cu tine, c  ai 
câ tigat-o cu sânge.  
36. De ai slug , îngrije te-o ca i pe tine 
însu i, deoarece, ca de sufletul t u, vei 
avea nevoie de ea.  
37. De o vei nec ji i va fugi, în care 
parte de loc o vei c uta ?  

Sir. 7, 21.  
CAP. 34 
De ert ciunea visurilor i a vr jilor ; 

dejdea în Dumnezeu ; ajutorarea 
racului i simbria slugii. 

1. De arte n dejdi i mincinoase î i face 
omul cel neîn eleg tor i visurile fac pe 
cei neîn elep i s i ias  din fire.  

Ier. 29, 8. Sir. 5, 6.  
2. Ca i cel care se prinde de umbr i 
alearg  dup  vânt, a a este i cel care 
crede visurilor.  

Eccl. 5, 6.  
3. Numai oglindire este vederea viselor ; 
asem narea fe ei înaintea fe ei adev rate.  
4. De la diavol ce po i scoate curat ? i 
din minciun  ce po i scoate adev rat ?  

Mat. 12, 34.  
5. Ghicitul, tâlcuirea semnelor i visele 
de arte sunt ca la aceea care este gata s  
nasc  ; inima aiureaz .  
6. De nu vor fi trimise de la Cel Preaînalt, 
ca s  te cerceteze, s  nu dai inima ta spre 
ele.  

Fac. 20, 3; 37, 5. 3 Reg. 3, 5.  
7. C  pe mul i i-au în elat visele i au 

zut cei care au n jduit în ele.  
Mat. 15, 9. Col. 2, 8, 22.  

8. F  minciun  se împline te legea i 
în elepciunea este des vâr it  în 
sinceritate.  
9. Omul înv at multe a cunoscut i cel 
care tie multe în elep te va gr i.  
10. Cel care nu a înv at tie pu ine, iar 
cel care a umblat multe ri a înmul it 
în elepciunea.  
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11. Multe am v zut în c toriile mele i 
mai mult decât cuvintele mele este 
în elegerea mea.  
12. De multe ori am fost în primejdie de 
moarte i am sc pat prin acestea.  
13. Duhul celor care se tem de Domnul 
va fi viu, pentru c  n dejdea lor este spre 
a se mântui.  

Ps. 55, 11.  
14.  Cel  care  se  teme  de  Domnul  n-are  
team  de nimic ; el nu tremur , c ci 
Dumnezeu este n dejdea lui.  

Ps. 3, 4; 90, 2.  
15. Fericit este sufletul celui care se teme 
de Domnul.  

Ps. 127, 1.  
16. i în cine se reazem i cine este 
înt rirea lui ?  
17.  Ochii  Domnului  peste  cei  care  Îl  
iubesc ; scut puternic i înt rire vajnic  
este Domnul ;  

Ps. 33, 15.  
18. Ad post împotriva vântului din 
de ert, umbr  împotriva ar ei de la 
amiaz , ocrotire împotriva piedicilor, 
asigurare împotriva c derilor.  
19. El înal  sufletul i lumineaz  ochii, 
dând vindecare, via i binecuvântare.  
20. Cel care jertfe te din nedreptate, 
aduce prinos hulit i nu sunt spre bun  
vrere prinoasele celor f  de lege.  

Pild. 21, 27.  
21. Nu binevoie te Cel Preaînalt spre 
darurile celor nelegiui i ; nici înmul irea 
jertfelor celor nelegiui i nu cur te 

catele.  
Pild. 15, 8; 21, 27. Am. 5, 22.  

22. Cine aduce jertf  din averea s racilor 
junghie pe fiu înaintea tat lui s u.  

Is. 66, 3.  
23. Pâinea celor lipsi i este via a s racilor 
i cel care o ia pe aceasta este omul 

rs rii de sânge.  
24. Cel care ia aproapelui hrana 
trebuitoare este ca i cel care omoar  pe 

aproapele s u, i cel care opre te simbria 
slugii, ca acel care vars  sânge.  

Deut. 24, 14-15. Sir. 7, 21.  
25. Când unul zide te i altul stric , ce 
folos au, f  numai c  se ostenesc ?  
26. Când unul se roag i altul blesteam , 
al cui glas va auzi St pânitorul ?  
27. Cine se spal  de la mort i iar i se 
atinge de el, ce i-a folosit sp larea ?  

Num. 19, 11.  
28.  A a  omul  cel  care  poste te  întru  

catele sale i iar i merge i face 
acelea i.  

2 Petr. 2, 22.  
29. Rug ciunea lui, cine o va asculta ? i 
ce a folosit smerindu-se pe sine ?  
CAP. 35 
Despre jertfele pl cute i nepl cute lui 
Dumnezeu. Mângâierea v duvelor, 

racilor i a orfanilor. 
1. Cel care p ze te legea înmul te 
jertfele.  

1 Reg. 15, 22. Pild. 21, 3. Ier. 7, 22.  
2. Jertfe te jertf  de împ care cel care ia 
aminte la porunci.  
3. i cel care mul ume te este ca i cel 
care aduce jertf  f in  curat  de grâu ; i 
cel care face milostenia este ca i cel care 
jertfe te jertf  de laud .  

1 Reg. 15, 22. Tob. 4, 8. Filip. 4, 18.  
4. Pl cut este Domnului când te dep rtezi 
de r utate i jertf  cu cur enie este când 
te despar i de strâmb tate.  

Is. 1, 11.  
5.  S  nu  te  ar i  în  fa a  Domnului  cu  
mâinile goale, c  toate jertfele sunt din 
porunca legii.  

Ie . 23, 15. Deut. 16, 16. Ier. 7, 2; 26, 13.  
6. Jertfa dreptului unge jertfelnicul i 
mirosul ei bun este înaintea Celui 
Preaînalt.  

Fac. 4, 4.  
7. Jertfa b rbatului drept este primit i 
pomenirea ei nu se va uita.  

Deut. 16, 17.  
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8. Cu ochi buni sl ve te pe Domnul i s  
nu împu inezi pârga mâinilor tale.  

Ie . 23, 19.  
9. Totdeauna când dai, fii cu fa  voioas  
i cu bucurie sfin te zeciuiala.  

2 Cor. 9, 7.  
10. D  Celui Preaînalt, precum i-a dat 
El,  i  d  din  toat  inima  din  câ tigul  
mâinilor tale,  

Tob. 4, 8.  
11. C  Domnul este r spl titor i cu apte 

i î i va r spl ti.  
12. Nu Îl cump ra cu daruri, c  nu le va 
primi.  
13. Nu n jdui în jertfa nedreapt , c  
Domnul  este  judec tor  i  nu  este  la  El  

rtinire.  
Deut. 10, 17. 2 Paral. 19, 7. Est. 6, 9. Iov 34, 19. În el. 6, 

8. Rom. 2, 11. Gal. 2, 6.  
14. Nu va primi Domnul pe cel care 
asupre te pe s rac, iar rug ciunea celui 
asuprit o va asculta.  
15. Nu va trece cu vederea rug ciunea 

rmanului i nici pe v duv  când I se va 
jelui.  
16. Oare nu curg lacrimile v duvei pe 
obraz ? Strigarea ei asupra celui care i le-
a stors va fi auzit .  

Ie . 22, 22.  
17. Cel care sluje te lui Dumnezeu, cu 
bun voin  va fi primit i rug ciunea lui 
pân  la nori va ajunge.  
18. Rug ciunea celui smerit va p trunde 
norii i nu se va mângâia pân  nu va 
ajunge acolo.  

Iac. 5, 16.  
19. i nu se va dep rta pân  ce va lua 
aminte Cel Preaînalt i va face judecat  
cu dreptate i dreptatea va da-o.  

Ie . 2, 24.  
20. i Domnul nu va z bovi, nici va 
îndelunga r bdarea peste ei, pân  nu va 
zdrobi mijlocul celor nemilostivi.  

2 Petr. 3, 9.  
21. i neamurilor va r spl ti cu pedeaps , 
pân  ce va strica mul imea 

batjocoritorilor i sceptrele nelegiui ilor 
le va zdrobi ;  

1 Petr. 1, 17.  
22. Pân  ce va r spl ti omului dup  
lucrurile lui i lucrurilor oamenilor dup  
gândurile lor ;  

Ps. 61, 11. Rom. 2, 6. 2 Tes. 1, 6.  
23. Pân  ce va judeca judecata poporului 

u i-l va veseli cu mila Sa.  
24. Frumoas  este mila în vremea 
necazului poporului lui, ca norii cei de 
ploaie în vremea secetei.  
CAP. 36 
Rug ciunea pentru Israeli i i pentru 
sfânta cetate cea asuprit  de neamurile 
str ine. Lauda femeii celei bune i 
în elepte. 
1. Miluie te-ne pe noi, St pâne, 
Dumnezeul tuturor, i cerceteaz -ne !  
2. Trimite frica Ta peste toate neamurile.  
3. Ridic  mâna Ta peste neamurile cele 
str ine, ca s  vad  puterea Ta.  

Ier. 10, 25.  
4. Precum înaintea lor Te-ai sfin it întru 
noi, a a i înaintea noastr  Te m re te 
întru ei.  

4 Reg. 19, 19.  
5. Ca s  Te cunoasc  pe Tine, precum i 
noi Te-am cunoscut ; c  nu este 
Dumnezeu afar  de Tine, Doamne.  
6. Înnoie te semnele i schimb  minunile.  
7. M re te mâna Ta i bra ul cel drept.  
8. De teapt  mânia Ta i vars  iu imea 
Ta.  
9. Pierde pe vr jma i i distruge pe 
potrivnic.  
10. Gr be te vremea i- i adu aminte de 
jur mânt, ca s  se povesteasc  m ririle 
Tale.  
11. Iu imea focului s  mistuiasc  pe cel 
care a sc pat, i cei care asupresc pe 
poporul T u s i g seasc  pieirea.  
12. Zdrobe te capetele celor întâi-
st tori ai vr jma ilor care zic : «Nu este 
nimeni afar  de noi !»  
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Ie . 4, 22.  
13. Adun  toate neamurile lui Iacov i 

-le iar mo tenirea, ca la început.  
14. Miluie te, Doamne, poporul, care se 
cheam  cu numele T u i pe Israel, pe 
care cu întâiul n scut l-ai asem nat.  
15. Milostive te-Te spre Ierusalim, 
cetatea sfântului T u loca , cetatea 
odihnei Tale.  
16. Umple Sionul de lauda Ta i loca ul 

u de slava Ta.  
17. D  m rturie lucrurilor Tale celor din 
început i împline te proorocirile f cute 
întru numele T u.  
18. D  plat  celor care Te a teapt  pe 
Tine i d  crez mânt proorocilor T i.  
19. Ascult , Doamne, rug ciunea celor 
care se roag ie pentru poporul T u, 
dup  binecuvântarea lui Aaron, ca s  
cunoasc  to i cei de pe p mânt c  Tu, 
Doamne, e ti Dumnezeul veacurilor».  

Num. 6, 23-24.  
20. Pântecele prime te mâncare, îns  este 
o bucat  mai bun  decât alt  bucat .  
21. Gâtlejul cu gustul alege bucatele 
vânatului ; a a inima cea în eleapt , 
cuvintele cele mincinoase.  
22. Inima înd tnic  aduce mâhnire, îns  
omul cel înv at tie s  stea împotriva ei.  
23. Femeia prime te orice b rbat, dar 
sunt fete mai bune decât altele.  
24. Frumuse ea femeii vesele te fa a i 
covâr te toat  pofta omului.  

3 Ezd. 4, 18-19.  
25. De este pe limba ei mil i blânde e, 
atunci b rbatul ei este rar între oameni.  
26. Cel care î i câ tig  o asemenea 
femeie are bun  agonisit , ajutor dup  
sine i stâlp de odihn .  
27. Unde nu este gard, se va jefui 
agoniseala ; i unde nu este femeie, acolo 
este suspin i neorânduial .  
28. C  cine va crede tâlharului celui 
sprinten, care umbl  din cetate în cetate ? 

a i omului care n-are cuib i 
luie te oriunde însereaz .  

CAP. 37 
 se deosebeasc  prietenii cei 

adev ra i de cei mincino i i sfetnicii 
cei drep i de cei f arnici ; despre 
cump tare. 
1. Tot prietenul zice : Eu am inut 
prietenia cu el ; dar el este prieten numai 
cu numele.  
2. Oare nu este întristare pân  la moarte, 
când tovar ul i prietenul se fac du mani 
?  

Sir. 27, 20.  
3. O, r u gând ! De unde te-ai ivit s  
acoperi p mântul cu vicle ug ?  

Iac. 3, 15.  
4. Tovar ul cu prietenul tr iesc bine în 
veselie ; iar în vremea necazului se fac 
potrivnici.  

Sir. 6, 7-8.  
5. Prietenul adev rat se lupt  cu 
du manul i pune mâna pe scut în fa a 
potrivnicului.  
6. S  nu ui i pe prietenul t u, când este în 

zboi i s  nu-l ui i întru averile tale.  
7.  Tot  sfetnicul  î i  laud  sfatul  ;  ci  este  
câte unul care d  sfat cu gândul la 
interesele lui.  
8.  P ze te- i  sufletul  t u  de  sfetnic  i  
cunoa te întâi care este lipsa lui, c  el 
urm re te interesul lui,  
9. Ca nu cumva s  arunce mreaja asupra 
ta i s i zic  : Bun  este calea ta i va 
sta în preajm  ca s  vad  ce i se va 
întâmpla.  
10. Nu te sf tui cu cel care te trece cu 
vederea, i de cel care î i pizmuie te 
soarta, ascunde- i sfatul t u ;  
11. Nici cu femeia despre potrivnica sa, 
nici cu cel fricos despre r zboi,  
12. Nici cu negu torul despre schimb, 
nici cu cel ce cump  despre vânzare,  
13. Nici cu cel pizma  despre mul umire, 
nici cu cel nemilostiv despre îndurare,  
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14. Nici cu cel lene  despre tot lucrul, 
nici cu sluga cea de cas  despre s vâr ire, 
nici cu sluga cea lene  despre mult  
lucrare.  
15. Despre nimic nu te sf tui cu ace tia ; 
ci cu b rbatul cel cuvios fii adeseori, pe 
care îl vei cunoa te c ine poruncile 
Domnului,  

Ps. 118, 63. Sir. 6, 34.  
16. Al c rui suflet este ca i sufletul t u 
i, de vei c dea, îl va durea împreun  cu 

tine.  
Sir. 6, 17.  

17. Sfatul inimii i-l înt re te, c  nu- i 
este ie mai credincios altul decât acela.  
18. C  sufletul omului se obi nuie te 
uneori a vesti pe om mai mult decât apte 
iscoade,  care  ed  în  loc  înalt  ca  s  ia  
seama.  

3 Reg. 12, 7.  
19. i întru toate acestea te roag  Celui 
Preaînalt, ca s  îndrepteze întru adev r 
calea ta.  
20. Începutul a tot lucrul este cuvântul, i 
înainte de toat  fapta este sfatul.  

Sir. 38, 36.  
21. Semnul schimb rii inimii este fa a i 
se arat  în patru chipuri : binele i r ul, 
via a i moartea i limba pururea 
st pâne te pe acestea.  

Pild. 18, 21.  
22. Este câte un om în elept care pe mul i 
înva i sufletului s u îi este f  de 
folos.  
23. Cel care se arat  în elept în cuvinte, 
urât va fi i se va lipsi de toat  hrana,  
24. C  nu s-a dat lui dar de la Domnul ; 

 de toat  în elepciunea este lipsit.  
25. Dar este câte unul în elept pentru 
sufletul s u i roadele în elegerii lui sunt 
crezute.  
26. B rbatul în elept înva  pe poporul 

u i roadele în elegerii lui r mân.  
Sir. 4, 16.  

27. B rbatul în elept se va umple de 
binecuvântare i-l vor ferici to i cei care 
îl vor vedea.  
28. Via a omului are zile nenum rate i 
zilele lui Israel sunt nenum rate.  
29. Cel în elept întru poporul s u va 
mo teni credin a i numele lui în veac va 
fi viu.  

În el. 8, 9.  
30. Fiule ! În via a ta cerceteaz i 
sufletul t u i vezi ce este r u i nu-i da 
lui !  
31. C  nu toate tuturor folosesc i nu tot 
sufletul întru tot binevoie te.  

1 Cor. 6, 12; 10, 23.  
32.  Nu  fi  nes ios  în  nici  o  desf tare,  i  
nu te apleca la mânc ruri multe.  

Sir. 31, 19.  
33. C  în mânc rurile cele multe va fi 
durere i nesa iul va veni pân  la 
îngre are.  
34. Pentru nesa  mul i au pierit ; iar cel 
înfrânat î i va spori via a.  
CAP. 38 
Despre vindecarea bolilor ; cum 
trebuie s  fie plângerea pentru mor i ; 
despre me te uguri i lucrarea 

mântului. 
1. Cinste te pe doctor cu cinstea ce i se 
cuvine, c i pe el l-a f cut Domnul.  
2. C  de la Cel Preaînalt este leacul i de 
la rege va lua dar.  
3. tiin a doctorului va în a capul lui i 
înaintea celor mari va fi minunat.  
4. Domnul a zidit din p mânt leacurile, i 
omul în elept nu se va scârbi de ele.  
5. Au nu din lemn s-a îndulcit apa, ca s  
se cunoasc  puterea Lui ?  

Ie . 15, 25.  
6. i El a dat oamenilor tiin , ca s  Se 

reasc  întru leacurile Sale cele 
minunate.  
7. Cu acestea t duie te i ridic  
durerea ;  
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8. Spi erul cu acestea va face alifiile. Nu 
este sfâr it lucrurilor Domnului i pace de 
la El este peste fa a p mântului.  

Iac. 1, 17.  
9. Fiule ! În boala ta nu fi neb tor de 
seam  ;  ci  te  roag  Domnului  i  El  te  va  

dui.  
Is. 38, 2-3. Iac. 5, 14.  

10. Dep rteaz  p catul i întinde mâinile 
spre faptele drepte i de tot p catul 
cur te inima ta.  

Is. 1, 16. Iac. 4, 8.  
11. D  miros cu bun  mireasm i 
pomenire de f in  de grâu i junghie 
jertfe grase, pe cât te ajut  puterile.  
12. i doctorului d -i loc c i pe el l-a 

cut Domnul i s  nu se dep rteze de la 
tine, c i de el ai trebuin .  
13.  C  este  vreme  când  i  în  mâinile  lui  
este miros de bun  mireasm .  
14.  C i  el  se  va  ruga  Domnului,  ca  s  
dea odihn i s tate spre via .  
15. Cel care p tuie te împotriva 
Ziditorului s u, s  cad  în mâinile 
doctorului.  

Deut. 28, 21.  
16. Fiule ! Pentru cel mort vars  lacrimi 
i, ca i cum ai fi p timit grele încerc ri, 

începe plângerea.  
1 Tes. 4, 13.  

17. i dup  cuviin  tu acoper  trupul lui 
i nu trece cu vederea înmormântarea lui.  

18. Amar  plângere f i fierbinte 
tânguire.  

Pild. 15, 13.  
19. i te jele te, dup  vrednicia lui, o zi 
sau dou , pentru a goni clevetirea i te 
mângâie de întristare.  
20.  C  din  întristare  vine  moarte,  i  
întristarea inimii sl be te virtutea.  

Pild. 17, 22. Sir. 30, 24.  
21. Necazul statornic este mai r u decât 
moartea i o via  împov rat  împinge 
inima la blestem.  

22.  Nu  da  întrist rii  inima  ta,  ci  o  
dep rteaz  de ea, aducându- i aminte de 
cele de pe urm .  
23. i nu uita c  nu este întoarcere pentru 
cel r posat i acestuia nu vei folosi i ie 
însu i vei face r u.  

2 Reg. 13, 23.  
24. Adu- i aminte de judecata lui, c  a a 
va fi i a ta ; mie ieri, i ie azi.  
25. Cu odihna mortului f  s  înceteze 
pomenirea lui i te mângâie despre el 
pentru ie irea duhului lui.  

2 Reg. 12, 20.  
26. În elepciunea c rturarului pe încet se 
câ tig i cel care nu ia aminte prea mult 
la grijile vie ii se va în elep i.  
27. De ce în elepciune se va umple cel 
care ine plugul i se f le te cu mânuirea 
boldului,  
28. Care mân  boii i- i trece via a cu ei 
i vorba lui este numai despre vi ei ?  

29. Tot gândul lui este cum s  întoarc  
brazda i privegherea lui va fi despre 
hrana boilor.  
30. La fel este cu orice dulgher i orice 
zidar, care noaptea i ziua le petrece 
muncind.  
31. La fel, cel care sap  s turi de pece i 
; gândul lui este cum s  schimbe 
chipurile.  
32.  Inima  sa  o  va  sili,  ca  s  asemene  
desenul i privegherea lui, ca s  

vâr easc  lucrul.  
33. A a me terul de fier, ezând lâng  
nicoval , se deprinde cu greutatea 
fierului.  
34. Aburul focului va învârto a carnea lui 
i cu înfierbântarea cuptorului se va 

lupta.  
35. Sunetul ciocanului umple urechea lui 
i ochii lui urm resc asem narea lucrului 

pl nuit.  
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36. Inima sa o va pune spre s vâr irea 
lucrurilor i privegherea lui este ca s  le 
împodobeasc  dup  ce le s vâr te.  
37. Tot a a olarul, ezând la lucrul s u i 
învârtind cu picioarele sale roata,  

Ier. 18, 3. În el. 15, 7.  
38. Pururea are grij  de lucrul s u, ca 
lucrarea lui s  fie mult .  
39. Cu mâinile sale va închipui lutul i 
sub picioarele sale va îndupleca vârto ia 
lutului.  
40. Inima sa o va da ca s  s vâr easc  
netezirea i privegherea lui ca s  curele 
cuptorul.  
41. To i ace tia întru mâinile lor 

jduiesc i fiecare în me te ugul s u 
este în eleg tor.  

Sir. 10, 30.  
42. F  de ace tia nu se zide te cetatea, 
nici vor locui, nici vor umbla cei din 
cetate.  
43. Dar la adunare nu vor trece mai sus ; 
i a ez mântul judec ii nu este pentru ei, 

nici vor ar ta dreptatea i judecata.  
44. i în pilde nu se vor pricepe.  
45. Ci ei înt resc zidirile veacului i pofta 
lor este lucrarea me te ugului.  
46. Altfel este cel care î i închin  sufletul 

u i cuget  în legea Celui Preaînalt.  
CAP. 39 
Cel în elept cerceteaz  cuvintele i 
faptele celor de demult ; datoriile 
în eleptului. Dumnezeu este l udat 
întru toate lucrurile Lui. 
1. În elepciunea tuturor celor de demult o 
va cerceta în eleptul i în proorocii se va 
îndeletnici.  
2. Graiurile b rba ilor celor vesti i le va 

zi i va str bate cuvintele cele pline de 
tâlc.  
3. În elesul ascuns al pildelor îl va c uta 
i în tainele proverbelor va p trunde.  

Tit 1, 19.  
4. În mijlocul celor mari va sluji i 
înaintea pov uitorilor se va ar ta.  

5. În p mântul neamurilor str ine va 
umbla, c  el cânt re te cele bune i cele 
rele între oameni.  
6. Inima sa, de diminea , o înal  spre 
Domnul,  Cel  care  l-a  f cut  pe  el,  i  
înaintea Celui Preaînalt se va ruga.  

1 Reg. 12, 23. Ps. 118, 47-48. Ef. 3, 14. Filip. 1, 9.  
7. Va deschide gura sa întru rug ciune i 
pentru p catele sale se va ruga.  

1 Cor. 2, 13. 2 Tim. 3, 7.  
8. De va vrea Domnul cel Mare, de duhul 
în elegerii se va umple.  
9. Atunci ca ploaia va v rsa cuvintele 
în elepciunii sale i în rug ciune se va 

rturisi Domnului.  
Is. 55, 10-11.  

10. El va îndrepta sfatul lui i tiin a i 
întru tainele Domnului va cugeta.  
11. El va ar ta înv tura d sc liei sale i 
în legea leg turii cu Domnul se va l uda.  
12. L uda-vor mul i în elepciunea lui ; 
pân  în veac nu se va stinge.  

Pild. 10, 7.  
13. Nu va pieri pomenirea lui i numele 
lui va fi viu în neamurile neamurilor.  

2 Tim. 2, 2.  
14. În elepciunea lui o va spune 
neamurile, i lauda lui o va vesti 
adunarea.  
15. Cât va tr i, nume î i va face mai mult 
decât o mie ; i când va muri, va spori 

rirea lui.  
16. Înc  cele ce le-am gândit le voi gr i i 
ca luna plin  sunt plin de în elegere.  
17. Asculta i-m  pe mine, fiii cei cuvio i, 
i odr sli i ca trandafirul ce cre te lâng  

curgerea apei.  
Filip. 4, 18.  

18. i ca t mâia bine-mirosi i i înflori i 
floare ca i crinul.  
19. Da i miros i l uda i cu cântare, 
binecuvânta i pe Domnul întru toate 
lucrurile.  
20. Da i slav  numelui Lui i v  

rturisi i întru lauda Lui cu cânt rile 



pag. 1678/1780 

buzelor i cu al ute, i a a s  zice i întru 
rturisire :  

21. Lucrurile Domnului toate sunt foarte 
bune i toat  porunca la vremea sa va fi 
împlinit .  

Fac. 1, 31. Eccl. 3, 14. În el. 1, 14. Marc. 7, 37.  
22. i nu este pentru ce s  zici : Ce este 
aceasta ? C  toate la vremea lor se 
dovedesc de folos.  
23. Prin cuvântul Lui a stat apa ca stogul, 
i prin graiul gurii Lui adun rile apelor.  

Fac. 8, 5. Ie . 14, 21. Iosua 5, 16.  
24. Întru porunca Lui toat  bun voin a 
este i nu este cine s  împu ineze 
izb virea pe care o d ruie te.  
25. Toate faptele oamenilor sunt de fa  
înaintea Lui i nimic nu se poate ascunde 
de la ochii Lui. Din veac în veac a privit 
i nimic nu este str in înaintea Lui.  

Ps. 138, 1. Eccl. 1, 9.  
26. Nu pot zice : Ce este aceasta ? Pentru 
ce este aceasta ? C ci toate sunt f cute cu 
un scop.  
27. Binecuvântarea Lui a acoperit 

mântul ca un râu i ca un potop a 
ad pat uscatul.  

Ps. 64, 12.  
28. A a mânia Lui o vor mo teni 
neamurile, precum a f cut apele dulci în 

tur .  
Ps. 93, 10.  

29. C ile Lui, pentru cei cuvio i, sunt 
drepte, iar pentru cei f  de lege sunt 
pline de piedici.  

Ps. 17, 28. Luc. 7, 35.  
30. Din început cele bune s-au zidit, iar 
pentru cei p to i, cele rele.  

Rom. 8, 28.  
31. Începutul a toat  trebuin a vie ii 
omului este : apa, focul i fierul, sarea i 

ina de grâu, mierea i laptele, sângele 
strugurelui, untdelemnul i haina.  

Sir. 29, 24.  
32. Acestea toate celor cuvio i întru 
bun i vor fi ; iar celor p to i întru 
cele rele se vor întoarce.  

33. Sunt vânturi f cute ca s  aduc  
pedeaps i întru urgia lor au înt rit 

ile lor.  
34. i în vremea s vâr irii vor v rsa urgia 
i  mânia  Celui  care  le-a  f cut  o  vor  

lini ti.  
35. Focul i grindina, foametea i 
moartea, toate acestea spre pedepsire sunt 

cute.  
Ps. 148, 8.  

36. Din ii fiarelor i scorpiile, erpii i 
sabia r zbun toare sunt ca s  piard  pe 
cei necredincio i.  

Sir. 40, 11.  
37. Când porunce te Domnul, se vor 
veseli i pe p mânt la treburi se vor g ti, 
i în vremurile hot râte nu vor trece peste 

cuvântul Lui.  
Iov 37, 12.  

38. Pentru aceea din început m-am înt rit 
i am cugetat i în scrisoare am l sat :  

39. Toate lucrurile Domnului bune sunt i 
tot folosul la vreme îl vor da.  

Fac. 1, 31.  
40. i nu se poate zice : Aceasta este mai 
rea decât aceea, c  toate la vremea lor se 
vor adeveri.  
41. i acum cu toat  inima i gura l uda i 
i binecuvânta i numele Domnului.  

CAP. 40 
Îndemn spre lauda lui Dumnezeu. 
Tânguire despre tic lo ia oamenilor 

i. 
1. Trud  mare a fost h zit  fiec rui om 
i jug greu peste fiii lui Adam.  

Fac. 47, 9. Iov 14, 1. Ps. 89, 12.  
2. Din ziua ie irii din pântecele mamei 
lor pân  în ziua întoarcerii la mama 
tuturor.  
3. Gândurile lor, frica inimii, cugetarea 

tept rii, toate merg spre ziua mor ii !  
Eccl. 1, 18. Evr. 9, 27.  

4. De la cel ce ade pe scaun cu m rire i 
pân  la cel smerit, în pulbere i cenu ,  

Ps. 81, 7. În el. 6, 5.  
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5. De la cel ce poart  iachint i cunun i 
pân  la cel ce se îmbrac  cu pânz  
groas ,  
6. Mânia, râvna i tulburarea, zbuciumul 
i frica mor ii, pizma i cearta nu cru  pe 

nimeni ; i în vremea odihnei, întru 
ternut, somnul nop ii gândul lui îl 

împov reaz .  
Iov 7, 13-14.  

7. Pu in ca o nimica este odihna lui, iar în 
somn se zbate ca în timpul str juirii.  
8.  Sp imântat  de  vedeniile  inimii  sale,  i  
ca  i  cum  ar  fi  sc pat  de  la  fa a  

zboiului,  
9. În clipa când este s  scape, se 
de teapt i se minuneaz  nev zând nici 
o primejdie.  
10. A a este cu toat  f ptura de la om 
pân  la animal ; iar cu p to ii de apte 
ori mai mult.  
11. Adic  : moartea i sângele, certurile 
i sabia, asupririle i foametea, zdrobirile 
i b taia.  

12. Pentru cei f  de lege s-au zidit 
acestea toate ; i pentru ei s-a f cut 
potopul.  

Fac. 7, 12.  
13. Toate câte sunt din p mânt în p mânt 
se întorc, i cele ce sunt din ape în mare 
se întorc.  

Fac. 3, 19. Eccl. 1, 7; 12, 7. Sir. 41, 13.  
14. Tot darul i strâmb tatea se vor terge 
; iar credin a în veac va sta.  
15. Banii nedrep ilor ca râul vor seca i 
ca tr snetul cel mare în ploaie vor r suna.  

Iov 6, 15.  
16. Cel care va deschide mâinile sale se 
va veseli, iar cei care calc  legea pân  în 
sfâr it vor pieri.  

Ps. 36, 20.  
17. Semin iile celor nelegiui i nu vor 
înmul i ramurile ; ci vor fi ca r cinile 
cele necurate pe piatr  vârtoas .  

În el. 4, 4.  

18. Papura care cre te lâng  ap i lâng  
rmurile râului, mai înainte de toat  

buruiana se smulge.  
19. Harul este ca un rai plin de 
binecuvânt ri ; i milostenia în veac 

mâne.  
20. Via a celui cump tat i a celui 
muncitor se va îndulci ; i mai mult decât 
a lor, via a celui care afl  comoar .  

Filip. 4, 12. 1 Tim. 6, 6.  
21. Fiii i zidirea cet ii înt resc numele ; 
iar mai mult decât amândou  acestea se 
socote te femeia f  de prihan .  

Pild. 31, 23.  
22. Vinul i muzica veselesc inima, i 
mai mult decât amândou , iubirea 
în elepciunii.  

Ps. 103, 15.  
23. Fluierul i harpa îndulcesc cântarea, 
i decât amândou  acestea mai mult 

limba cea dulce.  
24. Darul i frumuse ea desf teaz  ochiul 

u ; iar mai mult decât amândou  mai 
pl cut  este paji tea verde.  
25.  Prietenul  i  tovar ul  la  vreme  se  
întâlnesc, i mai mult decât amândoi, 
femeia cu b rbatul ;  
26. Fra ii i ajutorul sunt folositoare la 
vremea necazului ; iar mai mult decât 
amândoi va izb vi milostenia.  

Luc. 16, 9.  
27. Aurul i argintul înt resc piciorul ; i 
mai mult decât amândou , sfatul este 
pl cut.  
28. Banii i t ria înal  inima ; i mai 
mult decât amândou , frica de 
Dumnezeu.  

Sir. 1, 20.  
29. Temerii de Domnul nimic nu-i 
lipse te i cu ea nu mai trebuie alt ajutor.  

Ps. 33, 9. Tob. 4, 21.  
30. Frica de Dumnezeu este un rai 
binecuvântat, i mai mult decât toat  

rirea, pre ul ei.  
31. Fiule ! Via  cer etoare s  nu tr ie ti ; 
mai bine s  mori decât s  ceri.  
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32. Omul care caut  la masa str in , via a 
nu i se socote te via .  
33. Va pâng ri sufletul s u cu mânc ri 
str ine ; iar omul tiutor i înv at se va 
feri.  
34. În gura celui f  de ru ine, dulce va 
fi cer irea ; iar în pântecele lui, ca focul 
va arde.  
CAP. 41 

ror oameni este pl cut  sau amar  
moartea ; grija de numele bun i de 
care lucruri s  te ru inezi. 
1. O, moarte ! Cât de amar  este 
amintirea ta omului care tr ie te fericit 
întru avu iile sale,  
2. Omului lipsit de griji i care spore te 
în toate i poate înc  mânca !  
3. O, moarte, bun  este judecata omului 
celui lipsit i sc zut de putere,  

Iov 5, 26.  
4. Celui cu adânci b trâne i i celui care 
de toate se înv luie i este neîncrez tor i 
a pierdut r bdarea.  
5. Nu te teme de judecata mor ii ; adu- i 
aminte de cele dintâi ale tale i de cele de 
apoi.  

Ps. 88, 38.  
6. Aceast  judecat  de la Domnul este la 
tot trupul.  
7. i pentru ce nu vrei ce place Celui 
Preaînalt ? Ori zece, ori o sut , ori o mie 
de ani, nu este în locuin a mor ilor 
socoteal  pentru ani.  

În el. 4, 13.  
8. Fiii urâ i se fac fiii p to ilor i cei 
care petrec în loca urile nelegiui ilor.  

În el. 3, 12.  
9. Mo tenirea fiilor p to ilor va pieri i 
cu s mân a lor pururea va fi ocar .  

Iov 20, 10.  
10.  Pe  tat l  nelegiuit  îl  vor  huli  fiii,  c  
pentru el sunt de batjocur .  

În el. 5, 16.  
11. Vai vou , b rba i nelegiui i care a i 

sit legea Dumnezeului celui 
Preaînalt,  

12. C  de v  ve i na te, spre blestem v  
ve i na te, i de ve i muri, spre osând  v  
ve i osebi.  
13. Toate câte sunt din p mânt, în p mânt 
se vor întoarce ;  a a i  cei nelegiui i,  din 
blestem, în pieire.  

Fac. 3, 19. Sir. 4, 13.  
14. Mâhnirea oamenilor este pentru 
trupurile lor ; iar numele cel r u al 

to ilor se va stinge.  
15.  Ai  grij  de  nume,  c  acesta- i  va  

mâne mai mult decât o mie de comori 
mari de aur.  

Pild. 22, 1.  
16. Via a cea bun  are zilele num rate ; 
iar numele cel bun în veci r mâne.  
17. Înv tura cu pace o p zi i fiilor ! 
În elepciunea ascuns i comoara 
ne tiut , ce folos este de amândou  ?  

Sir. 20, 31.  
18. Mai bun este omul care ascunde 
nebunia sa, decât omul care ascunde 
în elepciunea sa.  
19. Drept aceea, ru ina i-v  de cuvântul 
meu, c  nu orice ru ine este la locul ei ; i 
nu toate tuturor plac cu adev rat.  

Sir. 4, 23.  
20. Ru ina i-v  de desfrânare înaintea 
tat lui i a mamei i de minciun  înaintea 
conduc torului i a celui puternic ;  
21. De judec tor i de domn, pentru p cat 
; de adunare i de popor, pentru 

delege ;  
22. De tovar i de prieten, pentru 
strâmb tate ; i de oamenii cu care 
locuie ti, pentru furti ag ;  
23. i de adev rul lui Dumnezeu i 

duin , pentru punerea cotului peste 
pâini ca s  le furi ;  
24. De ponosul lu rii i al d rii i de 

cere c tre cei care i se închin  ;  
25. De c utarea la femeia desfrânat i de 
întoarcerea fe ei de la rudenii ;  

Ie . 20, 17. Iov 31, 1. Mat. 5, 28.  
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26. De luarea p ii i a darului i de 
utarea la femeia cu b rbat ;  

27. De c utarea la slujnica ta i de 
ederea pe a ternutul ei ;  

28. De prieteni pentru cuvintele cele de 
imputare, i de a imputa dup  ce vei da.  

Sir. 18, 15; 27, 18.  
CAP. 42 

strarea tainei ; grija de lucrurile 
casei ; fetele fecioare s  se p zeasc  ; 
ferirea de tov ia cu femei. 
1. Tot a a ru ina i-v  de spunerea 
vorbelor celor din auzit i de descoperirea 
cuvintelor celor ascunse.  
2. i a a vei fi ru inos adev rat i vei afla 
har înaintea a tot omul.  

Deut. 1, 17. Sir. 19, 24.  
3.  Iar  de  acestea  s  nu  te  ru inezi  i  nu  

uta în fa , ca s  gr ie ti :  
Ie . 23, 6. Lev 19, 15. Deut. 1, 16. Pild. 18, 5. Iac. 2, 1.  

4. De legea Celui Preaînalt i de 
ez mântul Lui i de judecat  ca s  

îndreptezi pe cel nelegiuit ;  
5. De socoteli b ne ti cu prietenul sau cu 
tovar ul de drum ; de dreapta împ ire a 
mo tenirii între rude ;  
6. De cumpenile i de m surile cele 
adev rate i de câ tigul celor multe i 
celor pu ine,  
7. De câ tigul din vânzare sau cump rare, 
de  mult  certarea  fiilor  t i  i  de  
sângeroasa pedepsire a robului t u.  

Sir. 33, 27, 30.  
8. La femeia rea, bun  este pecetea, i 
unde sunt mâini multe, încuie.  
9. Orice vei da, cu num r i cu m sur  

, i ce dai i ce iei, toate scrie-le.  
10. Nu te sfii s  dai înv tur  celui f  
de minte, celui nebun i celui b trân care 
se ceart  cu tinerii ; i vei fi cu adev rat 
înv at i l udat înaintea tuturor celor vii.  
11. Fata ascuns , priveghere este tat lui 
i grija ei dep rteaz  somnul de la el, cât 

este tân , ca nu cumva s -i treac  

vârsta,  i  dup  ce  se  m rit ,  s  nu  fie  
urât  de b rbatul s u ;  

Sir. 7, 26; 26, 11.  
12. Cât este fecioar , ca nu cumva s  se 
pâng reasc i în casa p rinteasc  s  

mâie grea,  
13. Iar când va fi cu b rbatul ei ca nu 
cumva s  se sminteasc ,  
14. i împreun  locuind cu so ul ei s  nu 

mân  stearp .  
15. Cu fata înd tnic  înt re te paza, ca 
nu cumva s  te faci bucurie vr jma ilor,  

Sir. 26, 11.  
16. Poveste în cetate i def imare 
poporului i înaintea multora s  te 
ru inezi.  
17. Nu c uta la tot omul pentru frumuse e 
i în mijlocul femeilor nu edea.  

Iov 31, 1.  
18. C  din hain  iese molia i de la 
femeie r utatea femeii.  

Pild. 7, 27.  
19. Mai bun  este r utatea b rbatului 
decât femeia cea f toare de bine, i 
decât aceea care face ru ine spre 
batjocur .  
20. Îmi voi aduce dar aminte de lucrurile 
Domnului i cele ce am v zut voi spune 
cu cuvintele Domnului.  

Rom. 1, 20.  
21. Soarele luminând, peste toate prive te 
i de m rirea Domnului plin este lucrul 

Lui.  
22. Oare n-a dat Domnul sfin ilor ca s  
spun  toate minunile Lui, care le-a înt rit 
Domnul Atot tiutorul, ca s  se înt reasc  
întru slava Lui toate ?  
23. Adâncul i inima le cearc i 
vicle ugurile lor le cunoa te.  

Ps. 7, 9. Ier. 17, 10.  
24. C  a cunoscut Domnul toat tiin a i 
a c utat la semnul veacului  

Fapt. 1, 24.  
25. Vestind cele ce au trecut i cele ce 
vor veni i descoperind urmele celor 
ascunse.  
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Ps. 138, 1.  
26. Nici un gând nu este ne tiut de El i 
nici un cuvânt nu s-a ascuns de El.  
27. Împodobit-a lucr rile în elepciunii 
Sale, Cel care este mai înainte de veac i 
în veac.  

Ps. 89, 2.  
28. Nici s-a ad ugat, nici s-a împu inat i 
sfatul nim nui nu i-a trebuit.  

Rom. 11, 34. 1 Cor. 13, 9.  
29. Cât sunt de frumoase lucrurile Lui, i, 
pân  la o scânteie, vrednice de a le privi !  
30. Toate acestea tr iesc i petrec în veac, 
în toate trebuin ele toate ascult .  

Ps. 148, 6.  
31. Toate sunt pereche, unul împotriva 
altuia i n-a f cut nimic cu sc dere.  

Sir. 33, 18.  
32. Una cu alta au înt rit cele bune i cine 
se va s tura v zând slava Lui ?  
CAP. 43 
Dumnezeu este l udat pentru zidirea 
tuturor f pturilor ; dar decât toat  
lauda El este mai mare. 
1. M rirea în imii este cur ia cerului, 
întru ar tarea slavei Domnului.  

Ps. 18, 1-2. Rom. 1, 20.  
2. Soarele în ivire veste te, când se arat , 
ca un vas minunat, f ptura Celui 
Preaînalt.  

Ps. 135, 8.  
3. Când este la amiaz  usuc  p mântul i 
înaintea ar ei lui cine va sta ?  

Ps. 18, 6.  
4. Cuptorul arde pentru lucrurile f urirei, 
dar de trei ori mai tare este soarele arzând 
mun ii.  
5. Suflând abur de foc i str lucind raz , 
întunec  ochii.  
6. Mare este Domnul Cel care l-a f cut, i 
cu porunca Lui gr be te mergerea.  

În el. 13, 3.  
7. i luna, totdeauna exact , însemneaz  
lunile i împarte timpul.  

Ps. 135, 9. Rom. 1, 20.  
8. Din lun  este semnul s rb torii, lumin  
care scade pân  la sfâr it.  

9. Lunile anului sunt dup  mersul ei, 
minunate schimb ri face crescând.  
10. Cort taberelor întru în ime, întru 

ria cerului str lucind.  
11. Frumuse ea cerului este mul imea 
stelelor, podoabe luminând întru cele 
înalte ale Domnului.  
12. Dup  pravila Celui Sfânt, ele stau în 
rânduiala lor i nu obosesc în str jile lor.  
13. Vezi curcubeul i binecuvânteaz  pe 
Cel care l-a f cut ; c  foarte frumos este 
în str lucirea sa.  

Fac. 9, 13-14. Iez. 1, 28.  
14. A înconjurat cerul împrejur cu m rire, 
mâinile Celui Preaînalt l-au atins pe el.  

Ps. 103, 2.  
15. Cu porunca Lui a gr bit z pada i 
gr be te fulgerele dup  judecata Sa.  
16. Pentru aceea se deschid vistieriile i 
norii zboar  ca p rile.  
17. Cu slava Sa înt re te norii i sf râm  
pietrele grindinei  
18. i de privirea Lui se vor cutremura 
mun ii.  
19. Cu voia Lui sufl  vântul din miaz zi ; 
glasul tunetului Lui a f cut ca s  
mugeasc  p mântul,  

Naum 1, 5.  
20. i viforul de la miaz noapte i 
volbura vântului ;  
21. Presar  z pada ca p rile ce zboar  
i cum popose te l custa, a a este 

pogorârea ei.  
22. De frumuse ea albinei ei se va mira 
ochiul  i  de  viscolul  ei  se  va  sp imânta  
inima.  
23. i bruma ca sarea o vars  pe p mânt, 
care, dac  înghea , se face ca vârfurile 
de epu .  

Ps. 147, 5.  
24. Vânt rece va sufla de la miaz noapte 
i va înghe a apa toat , adunarea apei va 

acoperi i se va îmbr ca apa ca i cu o 
plato .  
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25. Puterea Domnului va mânca mun ii i 
va arde pustiul i va stinge verdea a ca 
focul.  

Iov 38, 10.  
26. Leac repede este norul ; roua dup  
ar  d  via .  
27. Cuvântul S u a f cut s  înceteze 
marea i a s dit în ea insule.  
28. Cei care umbl  pe mare povestesc 
primejdiile ei i istorisirile lor ne umplu 
de uimire.  

Ps. 106, 23.  
29. i acolo sunt lucruri de necrezut i 
minunate, tot felul de animale i de 
vie uitoare de mare.  

Ps. 103, 25.  
30. Prin El toate ajung la elul lor i în 
cuvântul Lui s-au a ezat toate.  

Ps. 32, 6. Fapt. 17, 28. Evr. 1, 3.  
31. Am putea spune multe, f  s  
termin m ; într-un cuvânt El este toate.  
32. Cum vom putea s -L preasl vim ? C  
El este mai mare decât toate lucrurile 
Sale.  

Ps. 70, 15; 144, 3. 1 Cor. 15, 28.  
33. De temut este Domnul i mare foarte 
i minunat  este puterea Lui.  

Ps. 95, 4.  
34. Sl vind pe Domnul, în i-L cât ve i 
putea, pentru c  va prisosi înc .  
35. i în ându-L pe El, înt ri i-v i nu 

 osteni i, pentru c  nu ve i ajunge.  
36.  Cine  L-a  v zut  pe  El  i  va  povesti  ?  

i cine-L sl ve te pe El, precum este ?  
Ps. 105, 2.  

37. Multe i mai mari decât acestea sunt 
ascunse ; c  pu ine am v zut din lucrurile 
Lui.  

1 Cor. 13, 9.  
38. C  toate le-a f cut Domnul i celor 
cuvio i le-a dat în elepciune.  

Ps. 24, 13.  
CAP. 44 

Lauda b rba ilor celor lumina i : 
Enoh, Noe, Avraam i f duin ele lui 
Isaac i ale lui Iacov. 
1. S  l ud m pe b rba ii cei vesti i în 
neamul lor.  
2. Mult  m rire a f cut Domnul, slava 
Lui este din veci.  
3. St pânind în regatele lor, i fiind 

rba i vesti i în putere,  
4. Ei erau plini de sfat în în elegerea lor, 
vesti i fiind în proorocii ;  
5. Pov uitori ai poporului în sfaturi i în 
în elegerea tiin ei.  
6. Aveau în elepte cuvinte întru 
înv tura lor, cercând versurile 
cânt re ilor i cânt ri scrise gr ind,  
7. Fiind b rba i boga i, d rui i cu putere 
i având pace în loca urile lor.  

8. To i ace tia în neamurile lor s-au m rit 
i în zilele lor au fost de laud .  

9. Sunt dintre ei unii care au l sat nume, 
ca s  se vesteasc  laudele lor.  
10. i sunt al ii care nu au pomenire i au 
pierit ca i cum n-ar fi fost, i s-au n scut 
ca  i  cum  nu  s-ar  fi  n scut  ei  i  fiii  lor  
dup  ei.  
11. Ci numai ace tia sunt b rba ii milei, 
ale c ror drept i nu s-au uitat.  
12. Cu s mân a lor va r mâne bun  
mo tenirea urma ilor, în a ez minte de 
lege a stat s mân a lor, i fiii lor în locul 
lor.  

Ie . 20, 6.  
13. Pân  în veac va r mâne s mân a lor i 

rirea lor nu va pieri.  
14.  Trupul  lor  cu  pace  s-a  îngropat,  i  
numele lor tr ie te între neamuri.  

Pild. 10, 7.  
15. În elepciunea lor o povestesc 
popoarele i lauda lor o veste te 
adunarea.  
16. Enoh, bine-pl cut Domnului fiind, s-a 
mutat cu trupul i este pild  de poc in  
neamurilor.  

Fac. 5, 24. În el. 4, 10. Evr. 11, 5.  
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17. Noe s-a aflat des vâr it i drept în 
vremea mâniei Domnului i a ajuns s  fie 
împ carea neamului omenesc.  

Fac. 6, 9. Evr. 11, 5.  
18. Pentru aceea a r mas r  pe 

mânt, când s-a f cut potopul.  
Fac. 6, 9; 7, 1.  

19. Leg tur  ve nic  cu el s-a a ezat, ca 
 nu se mai piard  de potop tot trupul.  

Fac. 9, 9-11. Evr. 11, 7.  
20. Avraam a fost mare p rinte al multor 
neamuri i nu s-a aflat altul asemenea lui 
întru m rire,  

Fac. 15, 1; 17, 27. Rom. 4, 17.  
21. Ca unul care a p zit legea Celui 
Preaînalt i a f cut leg tur  cu El ;  

Fac. 22, 16-17. Gal. 3, 6.  
22. i în trupul s u a pus leg tur i în 
ispit  s-a aflat credincios.  
23. Pentru aceea cu jur mânt a statornicit 
Dumnezeu c  întru s mân a lui va 
binecuvânta neamurile, i va înmul i-o ca 

râna p mântului, i ca stelele va în a 
mân a lui,  
Fac. 12, 2-3; 13, 16; 15, 5; 17, 4-6; 22, 17-18. Ps. 71, 8.  

24. Ca s  le dea lor mo tenire de la mare 
pân  la mare i de la râu pân  la 
marginea p mântului.  

Fac. 28, 13.  
25. De asemenea i întru Isaac a înt rit 
acestea, pentru Avraam, tat l lui.  

Fac. 26, 3.  
26. Binecuvântarea tuturor oamenilor i 

ez mântul de lege a odihnit pe capul lui 
Iacov.  

Fac. 27, 28.  
27. Cunoscutu-l-a pe el întru 
binecuvânt rile sale i i-a dat lui 
mo tenire.  

Fac. 49, 28. Deut. 32, 9.  
28. i a osebit p ile lui ; în 
dou sprezece neamuri le-a împ it.  

Ie . 11, 3.  
CAP. 45 

Lauda lui Moise i a lui Aaron ; râvna 
lui Finees. 
1. i a scos Domnul din Iacob b rbat 
cucernic, care a aflat har înaintea ochilor 
a tot trupul, pe Moise cel iubit de 
Dumnezeu i de oameni, a c rui 
pomenire este întru binecuvânt ri.  

Ie . 11, 3.  
2. D ruitu-l-a pe el cu m rirea sfin ilor i 
l-a m rit cu fric  asupra vr jma ilor i 
prin cuvintele lui Domnul a îndeplinit 
minuni grabnice.  

Ie . 6, 5-8; 11, 3.  
3. L-a m rit pe el înaintea fe ei 
împ ra ilor.  
4. A dat prin el porunci poporului S u i 
i-a ar tat lui slava Sa.  
5. Pentru credin a i pentru blânde ea lui 
l-a sfin it ; l-a ales pe el din to i muritorii, 
l-a f cut s  aud  glasul S u i l-a b gat pe 
el în norul de pe munte.  

Ie . 19, 19; 20, 21.  
6. i i-a dat lui fa  c tre fa  porunci, 
legea vie ii i a tiin ei, ca s  înve e pe 
Iacov a ez mântul de lege al S u i pe 
Israel judec ile Sale.  

Ie . 19, 5; 31, 18.  
7. A în at pe Aaron sfânt asemenea lui 
Moise, fratele lui din neamul lui Levi.  

Ie . 4, 27; 16, 10.  
8. A înt rit cu el leg tur  ve nic i i-a 
dat preo ia poporului.  

Ie . 28, 2.  
9. L-a fericit pe el cu bun  podoab i l-a 
încins cu hain  de m rire.  
10. L-a îmbr cat cu s vâr ire de laud i 
l-a înt rit cu armele virtu ii.  

Evr. 3, 2, 5.  
11. i i-a dat lui ve mântul coapselor, i 
tunica i efodul, i a cusut de ve mânt, jur 
împrejur, rodioare de aur i printre ele 
clopo ei,  

Ie . 28, 30, 55.  
12. Ca s  r sune clopo eii la umblarea lui 
i auzit s  fac  sunetul în templul 
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Domnului, amintindu-i de fiii poporului 
u.  

13. L-a îmbr cat în ve mânt sfânt esut 
din aur i din iachint i din porfir , lucru 
de me ter es tor, cu engolpionul în care 
erau Urim i Tumim,  
14. i care era f cut din fir r sucit, lucru 
de me ter, cu pietre scumpe s pate ca 
pecetea, legate cu aur, lucru de t ietor de 
piatr  întru pomenire, cu scrisoare s pat  
dup  num rul neamurilor lui Israel.  
15. Mai avea cunun  de aur deasupra 
mitrei, închipuirea pece ii sfin eniei, 

rirea cinstei, lucrul virtu ii, desf tarea 
ochilor, împodobite înfrumuse at.  

Ie . 28, 26.  
16.  Mai  înainte  de  el  n-a  fost  ca  acela  ;  
pân  în veac nu s-a îmbr cat a a dintr-alt 
neam, f  numai singuri fiii lui i nepo ii 
lui totdeauna.  
17. Jertfele Domnului trebuia aduse în 
toat  ziua de dou  ori neîncetat.  
18. I-a dat Moise dar i l-a uns pe el cu 
untdelemn sfânt.  

Lev 8, 10, 12.  
19. A fost lui spre leg tur  ve nic , i 
semin iei lui în toate zilele cerului, ca s  
slujeasc i s  preo easc i s  
binecuvinteze pe poporul Lui întru 
numele Lui.  

Num. 18, 19. Deut. 11, 21.  
20.  L-a  ales  pe  el  din  to i  cei  vii,  ca  s  
aduc  jertf  Domnului ; t mâie i miros 
de bun  mireasm  întru pomenire, ca s  
se roage pentru poporul S u.  
21. I-a dat lui poruncile Sale i putere 
peste a ez mintele judec ilor, ca s  
înve e pe Iacov m rturiile i în legea Lui 

 lumineze pe Israel.  
22. Au stat împotriva lui cei str ini, i au 
avut pizm  asupra lui în pustiu  

Num. 16, 1.  
23. Oamenii cei ce erau cu Datan i cu 
Abiran i adunarea lui Core cu mânie i 
cu urgie.  

24. A v zut Domnul i nu I-a pl cut, i ei 
s-au mistuit de iu imea mâniei Domnului.  

Num. 16, 31.  
25. A f cut cu ei minuni, mistuindu-i cu 
focul v ii Sale.  

Num. 16, 1-3, 35. 1 Cor. 10, 10-11.  
26.  i  a  ad ugat  lui  Aaron  m rire  i  i-a  
dat lui mo tenire ;  
27. Pârga roadelor dintâi a împ it lor. 
Pâine mai întâi le-a g tit s  se sature,  

Num. 18, 20.  
28. i jertfele Domnului s  m nânce, pe 
care le-a dat lui i semin iei lui.  
29. Iar în p mântul poporului Aaron 
mo tenire  nu  va  avea  i  nici  st pânire  în  
popor.  
30. C  Dumnezeu este partea mo tenirii 
lui.  
31. i Finees, fiul lui Eleazar, al treilea 
este întru m rire, râvnind el întru frica 
Domnului.  

Num. 25, 7, 12. 1 Mac. 2, 54.  
32. C  a stat, când s-a ab tut poporul, cu 
bun tatea i sârguin a sufletului s u i s-a 
rugat pentru Israel.  
33. Pentru aceea i-a pus lui leg tura de 
pace, înainte-st tor celor sfinte i 
poporului S u, ca s  fie lui i semin iei 
lui m rirea preo iei în veci.  

Num. 25, 12-13. 1 Mac. 2, 54.  
34. A fost i leg tura cu David, fiu din 
semin ia lui Iuda, ca s  mo teneasc  
împ ia fiii lui, unul dup  altul ; dar alta 
este mo tenirea dat  lui Aaron i 
semin iei lui.  

Ps. 88, 4.  
35. S  dea Domnul vou  în elepciune 
întru  inima  voastr ,  ca  s  judeca i  pe  
poporul Lui cu dreptate, ca s  nu se 
sting  bun ile lor i m rirea lor în 
semin iile lor !  
CAP. 46 
Lauda lui Iosua, a lui Caleb i a 
judec torilor celor drep i. 
1. Tare în r zboaie a fost Iosua i urm tor 
lui Moise în proorocii.  
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Num. 27, 18.  
2. El a fost mare spre izb virea ale ilor 
Domnului, biruind pe vr jma ii care se 
sculau asupr -le, ca s  mo teneasc  pe 
Israel.  
3. Cât de m rit s-a f cut, ridicând mâinile 
i întinzând sabia asupra cet ilor !  

Iosua 6, 2; 8, 21; 10, 1.  
4.  Cine  mai  înainte  de  el  a  fost  a a  ?  C  

zboaiele Domnului el le-a purtat.  
5. Oare nu prin mâna lui s-a întors 
soarele i o zi s-a f cut ca dou  ?  

Iosua 10, 12-13. 1 Mac. 2, 55.  
6. A chemat pe Cel Preaînalt puternic, 
atunci când l-au strâmtorat vr jma ii cei 
de primprejur.  
7. i i-a r spuns lui Domnul cel Mare, 
trimi ând pietre de grindin  ale Puterii 
Sale.  
8. A n lit Domnul asupra neamului 
potrivnic i, când S-a pogorât, a pierdut 
pe du mani.  
9. S  cunoasc  neamurile ce le a teapt  

 din porunca Domnului este r zboiul, 
iar el se supune poruncii Lui.  
10. i în zilele lui Moise a f cut mil  el i 
Caleb, fiul lui Iefoni, a stat împotriva 
vr jma ului, a oprit poporul de la p cat i 
a potolit clocotirea r ut ii.  

Num. 14, 6-7, 38; 26, 65.  
11. i numai ei doi s-au izb vit din ase 
sute de mii de pedestra i, ca s -i bage 
întru mo tenire în p mântul din care 
curge lapte i miere.  

Iosua 14, 11.  
12.  i  a  dat  Domnul  lui  Caleb  t rie  i  
pân  la b trâne e a tr it el, s  se suie pe 
podi urile  rii  ;  i  s mân a  lui  a  avut  
mo tenirea,  
13. Ca s  vad  to i fiii lui Israel c  bine 
este a asculta pe Domnul.  
14. i judec torii to i, pe numele lor, a 

ror inim  nu s-a desfrânat i care nu s-
au întors de la Domnul, fie pomenirea lor 
întru binecuvântare !  

Sir. 49, 12.  

15. Oasele lor s  odr sleasc  din locul lor 
i numele lor s  se înnoiasc  întru fiii lor 

cei m ri i.  
Is. 66, 14.  

16. Iubit de Domnul a fost Samuel, 
proorocul Domnului ; a a ezat domnie i 
a uns domn peste neamul s u.  

1 Reg. 10, 1.  
17. Cu legea Domnului a judecat 
adunarea i a cercetat Domnul pe Iacov.  

1 Reg. 7, 15.  
18. Întru credin a sa s-a adeverit prooroc 
i s-a cunoscut întru credin a sa 

credincios vedeniei.  
1 Reg. 10, 9.  

19. i a chemat pe Domnul cel Puternic, 
când a b tut pe vr jma ii s i de 
primprejur, prin aducerea unui miel de 
lapte.  

1 Reg. 7, 9-10.  
20. i a tunat din cer Domnul i cu sunet 
mare a f cut auzit glasul S u.  

1 Reg. 7, 10.  
21. i a înfrânt pe pov uitorii Tirienilor 
i pe toate c peteniile Filistenilor.  

1 Reg. 7, 11.  
22. i Samuel, mai înainte de vremea 
adormirii sale, a m rturisit înaintea 
Domnului i a unsului Lui : «Nici bani, 
nici m car înc minte de la nimeni n-
am luat» i nu l-a învinov it pe el nici un 
om.  

1 Reg. 12, 3. Fapt. 20, 33.  
23. i dup  ce a adormit, a proorocit i a 
ar tat regelui sfâr itul lui, a în at glasul 

u din p mânt întru proorocie, ca s  
piard  f delegea poporului.  

1 Reg. 28, 15, 17, 19.  
CAP. 47 
Natan proorocul, David, Solomon, 
Roboam i Ieroboam. 
1. i dup  acesta s-a sculat Natan s  
prooroceasc  în zilele lui David.  

2 Reg. 7, 3; 12, 1. 1 Paral. 17, 2.  
2. Ca seul cel osebit de la jertfa de 
împ care, a a a fost David osebit dintre 
fiii lui Israel.  
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Lev 19, 5.  
3. Cu leii s-a jucat ca i cu iezii i cu ur ii 
ca i cu mieii oilor.  

1 Reg. 17, 34.  
4. În tinere ile sale, oare n-a omorât pe 
uria  ? i n-a ters ocara din neam 
aruncând cu pra tia piatra care a doborât 
seme ia lui Goliat ?  
5. C  a chemat pe Domnul cel Preaînalt, 
Cel care a dat putere în dreapta lui s  
omoare pe omul cel tare în r zboi, ca s  
înal e cornul neamului s u.  

1 Reg. 17, 49; 18, 7.  
6. A a întru zeci de mii l-a m rit  pe el i  
l-a l udat întru binecuvânt ri Domnul, 
aducând lui stem  de m rire,  
7. C  a înfrânt pe vr jma ii de primprejur 
i a def imat pe Filistenii cei potrivnici ; 

pân  în ziua de ast zi a sf râmat fruntea 
lor.  

1 Reg. 29, 5. 2 Reg. 8, 1.  
8. În tot lucrul s u, da m rturie Sfântului 
celui Preaînalt, prin cuvinte de m rire.  
9. Cu toat  inima sa a l udat i a iubit pe 
Cel care l-a f cut.  

2 Reg. 23, 1.  
10. i a pus cânt re i înaintea altarului i 
din glasul lor se îndulceau versurile.  

1 Paral. 25, 1.  
11. A dat s rb torilor bun cuviin i a 
împodobit praznicele pân  la culme, 

udând ei numele cel sfânt al Domnului 
i de diminea  umplând de cântare 

sfântul loca .  
1 Paral. 16, 4.  

12. Domnul a ters p catele lui i a în at 
în veci cornul lui i i-a dat lui f duin a 
regilor i scaunul m ririi în Israel.  

2 Reg. 12, 13.  
13. Dup  aceasta s-a sculat fiul cel 
în elept, care dup  r zboaiele lui David, a 
odihnit întru l rgime.  

3 Reg. 1, 33; 4, 21; 5, 1.  
14.  Solomon  a  domnit  în  zilele  p cii,  i  
Dumnezeu i-a dat odihn  primprejur, ca 

 înal e templu întru numele Lui i s  
teasc  loc sfânt în veci.  

3 Reg. 2, 12; 5, 4-5.  
15. Cât de în elept ai fost în tinere ile tale 
i te-ai umplut ca un râu de în elegere !  

4 Reg. 4, 29, 31.  
16. A acoperit sufletul t u p mântul i l-
ai umplut cu pildele tale adânci la tâlc.  

3 Reg. 4, 32.  
17. La ostroave, departe, a ajuns numele 

u i ai fost iubit întru pacea ta.  
3 Reg. 10, 1.  

18. Pentru cântece, pentru pilde, pentru 
parimii i pentru t lm ciri s-au mirat de 
tine rile,  
19. Întru numele Domnului Dumnezeu, 
Cel care S-a numit Dumnezeul lui Israel.  
20. Ai adunat ca i cositorul aurul i ca 
plumbul ai înmul it argintul.  

3 Reg. 10, 27.  
21. Dar ai plecat sânurile tale femeilor i 
le-ai f cut st pâne pe trupul t u.  

3 Reg. 11, 1.  
22. Ai dat ocara întru m rirea ta i ai 
pâng rit s mân a ta, ca s  aduci mânie 
peste fiii t i i greu suspin peste neamul 

u i s  se împart  regatul în dou i de 
la Efraim s  înceap  domnia r zvr tit .  

3 Reg. 11, 4; 12, 16.  
23. Iar Domnul nu va p si mila Sa i nu 
Se va dep rta de la lucrurile Sale.  
24. Nici va pierde pe urma ii celui ales i 

mân a celui care L-a iubit pe El nu o va 
stinge.  
25.  i  a  l sat  r  lui  Iacov  i  lui  
David r cin  din el.  
26. i s-a odihnit Solomon cu p rin ii s i.  

3 Reg. 11, 43.  
27. i a l sat dup  sine din s mân a sa 
nebunie poporului, adic  pe Roboam cel 
cu pu in  în elepciune, care cu sfatul s u 
a ab tut poporul.  

3 Reg. 12, 8, 13.  
28. i pe Ieroboam, feciorul lui Nabat, 
care a f cut pe Israel s  p tuiasc i a 
dat lui Efraim calea p catului.  

3 Reg. 12, 28; 15, 30. 2 Paral. 10, 12.  
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29. i s-au înmul it p catele lor foarte, 
încât i-a mutat pe ei din p mântul lor.  

Deut. 4, 26.  
30. i au s vâr it toat  r utatea pân  ce a 
venit pedeapsa peste ei.  
CAP. 48 
Ilie, Elisei, Iezechia ; Isaia prooroc 
mare, prin a c rui pova  s-au izb vit 
Evreii de Asirieni. 
1. i s-a sculat proorocul Ilie ca focul i 
cuvântul lui ca f clia ardea.  

3 Reg. 17, 1. Ier. 5, 14; 23, 29. Ioan 5, 35.  
2. El a adus peste ei foamete i cu râvna 
sa i-a împu inat.  
3. Cu cuvântul Domnului a oprit cerul i 
de trei ori a pogorât foc.  

3 Reg. 17, 1; 18, 38.  
4. Cât te-ai m rit, Ilie, întru minunile tale 
! i cine este asemenea ie, ca s  se laude 
?  

4 Reg. 1, 10, 12.  
5. Cel care ai înviat pe mort din mor i i 
din loca ul mor ilor cu cuvântul Celui 
Preaînalt.  

3 Reg. 17, 22.  
6. Cel care ai r sturnat regi în pierzare i 
pe cei m re i de pe scaunul lor.  

3 Reg. 21, 19. 4 Reg. 5, 4.  
7. Cel care ai auzit în Sinai mustrare i în 
Horeb judec ile r zbun rii.  

3 Reg. 21, 19.  
8.  Cel  care  ai  uns  regi  spre  r spl tire  i  
prooroci urm tori dup  tine.  

3 Reg. 19, 16.  
9. Cel care te-ai în at prin vifor de foc i 
cu car de cai de flac .  

4 Reg. 2, 11.  
10. Cel care e ti, precum este scris, 
hot rât pentru vremuri viitoare, ca s  
potole ti mânia mai înainte de mânie, s  
întorci inima tat lui c tre fiu i s  a ezi 
semin iile lui Iacov.  

Mal. 3, 24.  
11. Ferici i cei care au v zut i cei care 
întru dragoste au adormit, dar i noi vom 
fi vii.  

12. Când Ilie a fost r pit la cer, în vijelie, 
Elisei s-a umplut de duhul lui.  

4 Reg. 2, 11.  
13. În zilele sale nu s-a temut de biruitori 
i nimeni nu l-a supus.  

14. Tot cuvântul n-a fost ascuns înaintea 
lui i întru adormire a proorocit trupul lui.  

4 Reg. 13, 19-21.  
15. i în via a sa a f cut semne i la 
moarte minunate au fost lucrurile lui.  

4 Reg. 2, 14; 13, 21.  
16. Cu toate acestea nu s-a poc it poporul 
i n-a încetat de la p cate, pân  ce a fost 

scos  din  ara  sa  i  s-a  risipit  în  tot  
mântul.  

17. i a r mas popor pu in i domn din 
casa lui David.  
18. Unii dintre ei au f cut ce este pl cut ; 
iar unii au înmul it p catele.  
19. Iezechia a înt rit cetatea sa i a adus 
în mijlocul ei ap .  

4 Reg. 20, 20.  
20. A s pat cu fier piatra cea col urat i 
a zidit izvoare de ap .  

4 Reg. 18, 13. 2 Paral. 32, 1.  
21. În zilele lui s-a suit Sanherib i a 
trimis pe Rab ache i a ridicat mâna sa 
asupra Sionului i s-a seme it cu trufia sa,  

4 Reg. 18, 13. Is. 36, 1.  
22. Atunci au tremurat inimile i mâinile 
lor i s-au chinuit, ca acele care nasc i au 
chemat pe Domnul cel Milostiv, 
întinzând mâinile lor c tre El.  
23. i Cel Sfânt din cer degrab  i-a auzit 
i i-a izb vit prin mâna lui Isaia.  

24. A lovit tab ra Asirienilor i i-a 
omorât pe ei îngerul Lui,  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36. Tob. 1, 16, 19. 1 Mac. 7, 41-42. 
2 Mac. 8, 19; 15, 22.  

25. Pentru c  Iezechia a f cut ce era 
pl cut Domnului i s-a înt rit în c ile lui 
David, tat l s u, pe care le-a poruncit în 
vedenia sa Isaia proorocul cel mare i 
credincios.  

Is. 37, 36.  
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26.  În  zilele  lui  s-a  întors  soarele  i  a  
înmul it regelui via a.  

4 Reg. 20, 9, 11. 2 Paral. 32, 24. Is. 38, 8.  
27. Cu duh mare a v zut cele de pe urm  
i a mângâiat pe cei care plângeau în 

Sion.  
28. Pân  în veci s-au ar tat cele ce vor s  
fie i cele ascunse mai înainte de a veni 
ele.  
CAP. 49 
Despre Iosia i regii din Iuda. Despre 
proorocii mari i mici i despre al i 

rba i i patriarhi vesti i. 
1. Pomenirea lui Iosia este 
binemirositoare ca tocmirea t mâiei, 
me te ugit  de f torul de miresme.  

4 Reg. 22, 1-2.  
2. În toat  gura, ca mierea se va îndulci i 
ca muzica la osp ul vinului.  
3. Acesta a îndreptat i a întors poporul i 
a stricat urâciunile f delegii.  

4 Reg. 23, 4. 2 Paral. 34, 4.  
4. A îndreptat c tre Domnul inima sa, în 
zilele celor f  de lege, a înt rit dreapta 
credin .  

4 Reg. 23, 25.  
5. Afar  de David i de Iezechia i de 
Iosia, to i au p tuit.  
6. Pentru c  au p sit legea Celui 
Preaînalt, regii lui Iuda au încetat, pentru 

 au dat puterea lor altora i m rirea lor 
neamului str in.  
7. Au ars cetatea cea aleas  a sfin irii i 
au pustiit c ile ei, din pricina lui Ieremia,  

4 Reg. 25, 9.  
8. C  l-au chinuit pe el, care din pântece 
s-a sfin it prooroc, ca s  dezr cineze i 

 nec jeasc i s  piard i asemenea s  
zideasc i s  s deasc .  
9. Iezechiel a v zut vedenia m ririi, care i 
s-a ar tat lui prin carul heruvimilor.  

Ier. 1, 5, 10. Iez. 1, 4.  
10. i mi-aduc aminte i de Iov, care a 
inut bine toate c ile drept ii.  

Iez. 1, 4.  

11. i oasele celor doisprezece prooroci 
 odr sleasc  din locul lor !  

Iez. 37, 12-13.  
12. i  a mângâiat pe Iacov i  i-a mântuit  
pe ei cu credin a n dejdii.  
13.  Cum vom m ri  pe  Zorobabel  ?  C i  
el este ca o pecete în mâna dreapt .  

1 Ezd. 3, 2. Ag. 2, 23.  
14. Tot a a Iosua, fiul lui Iosedec ; c ci în 
zilele lor au zidit iar i loca ul Domnului 
i au în at templu sfin it Domnului, spre 

rire ve nic .  
1 Ezd. 3, 2. Ag. 1, 1, 12. Zah. 3, 1.  

15. i pomenirea lui Neemia este întru 
mult  vreme, cel ce ne-a ridicat nou  
zidurile  cele  c zute  i  a  înt rit  por i  i  
izvoare i a ridicat casele noastre.  

Neem. 7, 1.  
16. Nici unul nu s-a f cut ca Enoh pe 

mânt, pentru c i el a fost r pit de pe 
mânt.  

Fac. 5, 24. Evr. 11, 5.  
17. Nici ca Iosif care s-a f cut b rbat 
pov uitor fra ilor, înt rire poporului, iar 
oasele lui s-au ascuns cu grij .  

Fac. 41, 40; 50, 18, 20, 22. Iosua 24, 32.  
18. Set i Sem între oameni s-au m rit i 
mai mult decât toat  suflarea întru zidirea 
lui Adam.  

Fac. 4, 25.  
CAP. 50 
Lauda lui Simon, fiul lui Onie i hul  
împotriva celor de alt neam ; cei din 
Sichem i Samaria. 
1. Simon, fiul lui Onie, preotul cel mare, 
în via a sa a sprijinit templul Domnului i 
în zilele sale a înt rit loca ul cel sfânt.  

1 Mac. 12, 7. 2 Mac. 3, 4.  
2. i de el a fost ridicat zidul îndoit de 
mare, turnurile de la col uri i zidul din 
jurul altarului.  
3. În zilele lui s-a s pat casa apelor, un 
strâng tor larg ca marea ;  
4. El a p zit pe poporul s u de c dere i a 
înt rit cetatea împotriva n lirilor 
du mane.  



pag. 1690/1780 

5.  Cât  de  m re  era  el  în  uvoiul  
poporului, când ie ea din templul 
Domnului !  
6. Ca luceaf rul de diminea  în mijlocul 
norului ; ca luna plin  în zilele ei ;  
7. Ca soarele str lucind peste loca ul 
Celui Preaînalt i ca arcul curcubeului 
luminând în norii slavei ;  
8. Ca floarea trandafirului în zilele 
prim verii, ca floarea crinului la curgerea 
apelor ;  
9. Ca odrasla Libanului în zilele verii, ca 
focul i ca t mâia pe c uie ;  
10. Ca vasul cel de aur, b tut i 
împodobit cu tot felul de piatr  scump  ;  
11. Ca m slinul ce odr sle te roade i ca 
chiparosul ce se înal  în nori.  
12.  Când  lua  el  haina  m ririi  i  se  
îmbr ca în toat  podoaba,  

Ie . 28, 4.  
13. Când se suia el la altarul cel sfânt, se 
umplea de slav  sfântul loca , iar când 
primea p ile din mâinile preo ilor i el 
st tea lâng  focul de pe altar,  
14. Împrejurul lui fiind cununa fra ilor ; 
el p rea atunci ca odrasla cedrului în 
Liban,  i  ei  îl  înconjurau  pe  el  ca  
stâlp rile de finic.  
15. i to i fiii lui Aaron erau întru 

rirea lor i jertfele Domnului erau în 
mâinile lor, înaintea a toat  adunarea lui 
Israel.  
16. i slujind la altar, s  împodobeasc  
jertfa Celui Preaînalt Atot iitorului,  
17. Întindea la cup  mâna sa i luând din 
sângele strugurelui,  
18. V rsa la temeliile jertfelnicului miros 
de bun  mireasm  Celui Preaînalt, 
Împ ratului tuturor ; atunci strigau fiii lui 
Aaron din trâmbi ele lor de aram .  

Num. 10, 2, 10.  
19. Au f cut auzit glas mare întru 
pomenire înaintea Celui Preaînalt.  

20. Atunci tot poporul împreun  s-a 
gr bit i a c zut cu fa a la p mânt, ea s  
se închine Domnului s u atot iitorul, 
Dumnezeului Celui Preaînalt.  
21. i au l udat cânt re ii cu glasurile lor 
în casa cea mare, s-a îndulcit viersul i s-
a rugat poporul Domnului Celui Preaînalt 
cu rug ciune înaintea Celui milostiv, 
pân  ce s-a s vâr it podoaba Domnului i 
slujba Lui s-a încheiat.  
22. Atunci, coborându-se, a ridicat 
mâinile sale peste toat  adunarea fiilor lui 
Israel ca s  dea binecuvântarea Domnului 
cu buzele sale i, rostind numele 
Domnului, întru numele Lui s  fie l udat.  

Num. 6, 23.  
23. i ei se închinau înc  o dat , ca s  
primeasc  binecuvântare de la Cel 
Preaînalt.  
24. i acum, binecuvânta i pe Dumnezeu, 
to i, pe Cel care face lucruri mari 
pretutindeni.  

Ioil 2, 21.  
25. Cel care înal  zilele noastre din sânul 
mamei i face cu noi dup  mila Sa  
26. S  ne dea nou  veselia inimii i s  fie 
pace în zilele noastre întru Israel, pân  ce 
vor fi zilele veacului, ca s  înt reasc  la 
noi  credin a  milei  Sale  i  în  zilele  Lui  s  
ne izb veasc .  

3 Reg. 8, 27.  
27. Dou  neamuri a urât sufletul meu i 
al treilea nu este neam :  
28. Cei care ed în muntele Samariei, 
Filistenii i poporul cel nelegiuit care 
locuie te în Sichem.  

Ioan 4, 9.  
29.  Înv tura  în elegerii  i  a  tiin ei  am  
scris în cartea aceasta eu, Isus, fiul lui 
Sirah din Ierusalim, care a v rsat ploaie 
de în elepciune din inima sa.  
30. Fericit este cel care va petrece întru 
acestea ; i cel care va pune acestea în 
inima sa în elept va fi.  
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31. C  de va face acestea, la toate va 
birui, c  lumina Domnului este poteca lui 
i d  celor credincio i în elepciune. Bine 

este cuvântat Domnul în veac. Fie ! Fie !  
CAP. 51 
Mul umirea lui Sirah pentru 
binefacerile lui Dumnezeu i cele din 
urm  îndemnuri. 
1. M rturisi-m -voi ie, Doamne 
Împ rate, i Te voi l uda pe Tine, 
Dumnezeule, Izb vitorul meu.  
2. M rturisescu-m  numelui T u, c  
acoperitor i ajutor Te-ai f cut mie i ai 
mântuit trupul meu de la pieire.  
3. i m-ai sc pat din la ul limbii 
oc râtoare i de buzele celor care gr iesc 
minciun , i Te-ai f cut mie ajutor 
împotriva vr jma ilor mei.  
4. i m-ai izb vit pe mine dup  mul imea 
milei i a numelui T u, de la cei care 

cneau gata s  m  m nânce ;  
5. Din mâna celor care c utau sufletul 
meu, din multe necazuri care le-am avut ;  
6. Din înec ciunea fumului de primprejur 
i din mijlocul focului pe care nu-l 

aprinsesem eu ;  
7. Din adâncul pântecelui locuin ei 
mor ilor i de limba necurat i de 
cuvântul mincinos i de limba cea 
nedreapt  cu pâr  la împ rat.  
8. S-a apropiat pân  la moarte sufletul 
meu i via a mea era aproape de fundul 
împ iei mor ii.  
9. M-au înconjurat de toate p ile i nu 
era cine s -mi ajute, am c utat ajutorul 
oamenilor i nu era.  
10. i mi-am adus aminte de mila Ta, 
Doamne, i de lucrarea Ta cea din veac.  
11. C  mântuie ti pe cei care Te a teapt  
pe Tine i-i izb ve ti din mâna 
vr jma ilor.  
12. i am în at pe p mânt rug ciunea 
mea i m-am rugat pentru mântuirea mea 
din moarte.  

13. Am chemat pe Domnul, Tat l 
Domnului meu, ca s  nu m  lase f  de 
ajutor în zilele necazului i în vreme de 
jale grea.  
14. Voi l uda numele T u neîncetat i-l 
voi cânta întru m rturisire i s-a auzit 
rug ciunea mea.  
15. C  m-ai izb vit pe mine din pieire i 
m-ai scos din vreme rea.  
16. Pentru aceea m  voi m rturisi i Te 
voi l uda i bine voi cuvânta numele 
Domnului.  
17. Când eram mai tân r, mai înainte 
pân  a nu r ci, am c utat s  am 
în elepciunea întru rug ciunea mea.  
18. Înaintea sfântului loca  m-am rugat 
pentru ea i pân  la cele de pe urm  o voi 

uta pe ea.  
19. Ca de fa a strugurelui copt, a a s-a 
veselit inima mea de ea.  
20. A umblat piciorul meu întru dreptate ; 
din tinere ile mele am c utat-o.  
21. Am plecat pu in urechea mea, i am 
primit, i mult  înv tur  am aflat.  
22. Mare folos am avut de la ea ; Celui 
care mi-a dat în elepciune Îi voi da slav .  
23.  C  am  cugetat  ca  s-o  urmez  i  am  
râvnit binele i nu m  voi ru ina.  
24. Foarte s-a nevoit sufletul meu pentru 
ea i întru toat  fapta mea sârguitor am 
fost.  
25. Mâinile mele le-am întins spre 
în ime i, când n-am tiut-o, m-am 
tânguit.  
26.  Sufletul  meu  l-am  îndreptat  la  ea  i,  
întru cur ie stând, inima mea mi-am lipit 
de ea din început.  
27. Pentru aceea nu m  voi lipsi de ea.  
28. i l untrul meu s-a tulburat c utând-
o, pentru aceea bun  comoar  mi-am 
agonisit.  
29. Mi-a dat Domnul drept plat  limba i 
cu ea Îl voi l uda.  
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30. Apropia i-v  c tre mine, cei 
neînv i, i r mâne i în casa înv turii 
!  
31. Pentru ce întârzia i la acestea, de i 
sufletele voastre înseteaz  foarte ?  

Is. 55, 1.  
32.  Am  deschis  gura  mea  i  am  gr it  :  
Agonisi i-v , f  de argint.  
33. Supune i cerbicea voastr  sub jug, i 

 primeasc  sufletul vostru înv tur  ; 
aproape este de cei care o caut .  

Mat. 11, 29.  
34. Vede i cu ochii vo tri c  pu in m-am 
ostenit i mult  odihn  mi-am aflat.  
35. Lua i înv tur , c  mult argint i 
mult aur ve i câ tiga cu ea.  
36. S  se veseleasc  sufletul vostru de 
mila Domnului i s  nu v  ru ina i de 
lauda Lui.  
37. Lucra i lucrul vostru mai înainte de 
vreme, i El va da plata voastr  la timpul 
potrivit.  
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ISTORIA SUSANEI 
 

CAP. 1 
Doi b trâni umbl  s  p tuiasc  cu 
Susana ; judecata mor ii asupra 
Susanei ; izb virea ei prin Daniel. 
1. Era un om cu numele Ioachim, care 
locuia în Babilon.  
2. i i-a luat femeie, al c rui nume era 
Susana, fiica lui Hilchia, frumoas  foarte 
i cu frica lui Dumnezeu.  

3. i p rin ii ei, drep i fiind, au înv at pe 
fiica lor dup  legea lui Moise.  
4. i era Ioachim foarte bogat i avea 
gr din  aproape de cas .  
5. i se adunau la el Iudeii ; pentru c  era 
mai în cinste decât to i.  
6. i au fost rândui i doi b trâni din 
popor judec tori în anul acela, de care 
zisese Domnul, «c  a ie it f delegea 
din Babilon, din b trânii judec tori, care 
se p rea c  ocârmuiesc poporul».  
7. Ace tia r mâneau la casa lui Ioachim, 
i veneau la ei to i cei care voiau s  aib  

judecat .  
8. Când pleca poporul la amiaz , ie ea i 
Susana în gr dina b rbatului ei.  
9. i au v zut-o cei doi b trâni în toate 
zilele ie ind i umblând, i s-au aprins cu 
poft  asupra ei.  
10. Au r zvr tit gândul, i-au ab tut ochii 
dinspre cer, i nici nu i-au adus aminte 
de judec ile cele drepte.  
11. i erau amândoi înfierbânta i pentru 
ea i n-a spus unul altuia zbuciumul lor, 

 le era ru ine a- i spune pofta, c  voiau 
 se împreuneze cu ea.  

12. i p zeau cu nevoin  în toate zilele 
s-o  vad .  i  a  zis  unul  c tre  altul  :  «S  
mergem acas , c  este vremea 
prânzului».  

13. i ie ind, s-au desp it unul de altul 
i, întorcându-se, au venit la acela i loc 
i, întrebându-se unul pe altul pricina, î i 

rturisir  pofta.  
14. i amândoi împreun  au hot rât 
vremea când o vor putea afla singur .  
15. i pe când pândeau ei o zi prielnic , 
ea a intrat ca de obicei cu dou  fete s  se 
scalde în, gr din , c  era foarte cald.  
16. i nimeni nu era acolo, afar  de cei 
doi b trâni ascun i, care o pândeau.  
17. i a zis fetelor : «Aduce i-mi 
untdelemn i s pun i închide i por ile 
gr dinii ca s  m  scald».  
18. i au f cut cum le-a zis ; au închis 

ile gr dinii i, ie ind pe al turi ca s  
aduc  cele ce le-a poruncit, n-au v zut pe 

trâni ascun i.  
19. i dup  ce au ie it fetele, s-au sculat 
cei doi b trâni i au alergat asupra ei i au 
zis : «Iat  u ile gr dinii sunt închise i 
nimeni nu ne vede, i suntem aprin i cu 
poft  asupra ta.  
20. Pentru aceea binevoie te i te culc  
cu noi ; iar de nu, vom m rturisi asupra ta 

 a fost cu tine un tân r i pentru aceea 
ai trimis fetele de la tine».  
21. i a suspinat Susana i a zis : «Sunt 
strâmtorat  din toate p ile ;  
22. C  de voi face aceasta, moarte îmi 
este ; iar de nu voi face, nu voi sc pa din 
mâinile voastre.  
23. Mai bine este pentru mine s  nu fac i 

 cad în mâinile voastre decât s  
tuiesc înaintea Domnului».  

Fac. 39, 9.  
24. i a strigat Susana cu glas mare, i au 
strigat i cei doi b trâni asupra ei, i 
alergând unul a deschis u ile gr dinii.  
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25. Dac  auzir  cei din cas  strig tul în 
gr din , s rir  în untru pe u a cea din 
dos s  vad  ce i s-a întâmplat.  
26. i, dup  ce au gr it b trânii cuvintele 
lor, s-au ru inat slugile foarte, c  
niciodat  nu s-a gr it cuvânt ca acesta 
despre Susana.  
27. i a doua zi, dup  ce s-a adunat 
poporul la Ioachim, b rbatul ei, au venit 
i cei doi b trâni plini de cuget r u asupra 

Susanei, ca s  o omoare.  
28. i au zis înaintea poporului : 
«Trimite i la Susana, fata lui Hilchia, 
femeia lui Ioachim», i ei au trimis.  

3 Reg. 21, 13.  
29. i a venit ea i p rin ii ei i fiii ei i 
toate rudeniile ei.  
30. Susana era ginga i frumoas .  
31. Ace ti b trâni nelegiui i au poruncit 
ca ea s  se descopere, c  era acoperit , ca 

 se sature de frumuse ile ei.  
32. i plângeau cei care erau lâng  ea i 
to i cei care o tiau.  
33. i sculându-se b trânii în mijlocul 
poporului, puser  mâinile pe ea.  
34. Ea, plângând, c uta la cer, c  inima ei 
era n jduind spre Domnul.  
35. i au zis b trânii : «Umblând noi în 
gr din ,  a  intrat  ea  cu  dou  slujnice  i  a  
închis u a, dându-le drumul.  
36. i a venit la ea un tân r care fusese 
ascuns i s-a culcat cu ea.  
37. Noi fiind în col ul gr dinii, v zând 

delegea, am alergat asupr -le.  
38. i v zându-i împreunându-se, pe el 
nu l-am putut opri, c  era mai tare ca noi, 
i deschizând u ile a fugit.  

39. i prinzând-o pe ea, am întrebat-o 
cine era tân rul acela, i n-a vrut s  ne 
spun .  
40. Aceasta m rturisim».  
41. i i-a crezut pe ei adunarea, ca pe 
ni te b trâni ai poporului i judec tori, i 
au judecat-o spre moarte.  

1 Tim. 5, 19.  
42. i strigând cu glas mare Susana a zis : 
«Dumnezeule cel Ve nic, Cunosc torul 
celor ascunse, Care tii toate mai înainte 
de a se face, Tu tii  c  minciuni au spus 
ei asupra mea.  
43. i iat  mor, nef când nimic din cele 
ce au viclenit ace tia asupra mea».  
44. i a auzit Dumnezeu glasul ei i, când 
o duceau s  o piard , a de teptat duhul 
într-un prunc tân r, c ruia îi era numele 
Daniel.  
45. i a strigat pruncul cu glas mare : 
«Curat sunt eu de sângele acesteia».  
46. S-a întors tot poporul la el, i a zis : 
«Ce înseamn  aceasta ?»  
47.  i  el,  stând  în  mijlocul  lor,  a  zis  :  
«Oare a a de nebuni sunt to i fiii lui 
Israel ?  
48. C ci necercetând, nici adev rul 
cunoscând, a i osândit pe fata lui Israel.  
49. Întoarce i-v  la judecat , pentru c  
minciuni au spus ei asupra ei».  
50. i  s-a întors tot poporul degrab i i-
au zis lui b trânii : «Vino de ezi în 
mijlocul nostru i ne spune nou  c i-a 
dat Dumnezeu cinstea b trâne ilor».  
51. i a zis c tre ei Daniel : «Desp i-i 
unul de altul i-i voi întreba».  
52. i dup  ce s-au desp it unul de altul, 
a chemat pe unul din ei i a zis c tre el : 
«Învechitule în zile rele ! Acum au venit 

catele tale, pe care le f ceai mai 
înainte, f când judec i strâmbe, i pe cei 
nevinova i învinuind, i pe cei vinova i 
slobozind, de vreme ce Domnul zice : Pe 
cel  nevinovat  i  pe  cel  nedrept  s  nu-l  
omori.  

Ie . 23, 7.  
53. i de ai v zut pe aceast  femeie cu 
acel tân r, spune sub ce copac i-a i prins 
în fapt ?» El a zis : «Sub mesteac n».  
54. Zis-a Daniel : «Drept ai min it asupra 
capului t u.  
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55. Acum îngerul lui Dumnezeu, luând 
porunc  de la El, te va spinteca în dou ».  
56. i punându-l al turi, a poruncit s  
aduc  pe cel lalt i i-a zis : «S mân a lui 
Canaan i nu a lui Iuda, frumuse ile te-au 
în elat i pofta a r zvr tit inima ta.  

Iez. 16, 3.  
57. A a f ceai fetelor lui Israel care, de 
fric , se împreunau cu voi ; ci n-a suferit 
fata lui Iuda f delegea voastr .  
58. Acum spune-mi sub ce copac i-a i 
prins ?» Iar el a zis : «Sub salcâm».  
59. i i-a zis Daniel lui : «Drept ai min it 
i tu asupra capului t u.  

60. C ci a teapt  îngerul lui Dumnezeu, 
având sabie, s  te taie în dou , ca s  v  
piard  de tot pe voi».  
61. i a strigat toat  adunarea cu glas 
mare i a binecuvântat pe Dumnezeu, Cel 

care izb ve te pe cei care n jduiesc în 
El.  
62. i s-a sculat asupra celor doi b trâni, 

 i-a dovedit Daniel din cuvintele lor, c  
au m rturisit strâmb i le-a f cut dup  
legea lui Moise, precum cu vicle ug 
gândit-au s  fac  aproapelui lor, i i-a 
omorât i a sc pat sângele cel nevinovat 
în ziua aceea.  

Ie . 23, 7. Deut. 19, 18-19. Pild. 19, 5.  
63. Iar Hilchia i femeia lui au l udat pe 
Dumnezeu pentru Susana, fiica lor, 
împreun  cu Ioachim, b rbatul ei, i cu 
toate rudele ei, pentru c  nu s-a aflat întru 
ea lucru urât.  
64. i Daniel s-a f cut mare înaintea 
poporului din ziua aceea i de aci înainte.  
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ISTORIA OMORÂRII BALAURULUI I A 
SF RÂM RII LUI BEL 

(LUAT  DE LA SFÂR ITUL C II LUI DANIEL) 
 

CAP. 1 
Slujba idolilor. Moartea balaurului i 
izb virea lui Daniel din groapa leilor. 
1. i regele Astiag s-a ad ugat la p rin ii 

i i a luat Cirus Persul împ ia lui.  
2. i a vie uit Daniel împreun  cu regele 
acesta i a întrecut cu m rirea pe to i 
prietenii lui.  
3. i era un idol la Babiloneni, pe care îl 
chema Bel, i se cheltuia la el în toat  
ziua f in  de grâu dou sprezece m suri, 
patruzeci de oi i ase vedre de vin.  
4. i regele îl cinstea pe el i mergea în 
toate zilele de i se închina ; iar Daniel se 
închina Dumnezeului s u.  
5. i a zis regele : Pentru ce nu te închini 
lui Bel ?  
6. Iar el a zis : Pentru c  nu cred în idolii 

cu i de mâini, ci în Dumnezeul cel viu, 
Care a f cut cerul i p mântul i are 
st pânire peste tot trupul.  
7. i i-a zis regele : Dar nu i se pare ie, 

 Bel este dumnezeu viu ? Nu vezi câte 
nânc i bea în toate zilele ?  

8. i a zis Daniel râzând : Nu te în ela, 
st pânia ta ; acesta este de lut în untrul 
lui, i în afar  de aram , nici nu m nânc  
i nici nu bea vreodat .  

9. i mâniindu-se regele, a chemat pe 
preo ii  lui  i  le-a  zis  :  De  nu-mi  ve i  
spune cine este cel care m nânc  jertfa 
aceasta, ve i muri.  

Sir. 30, 19.  
10. Iar de-mi ve i ar ta c  Bel m nânc  
acestea, Daniel va muri, pentru c  a hulit 
pe Bel.  
11.  i  a  zis  Daniel  regelui  :  A a  s  fie,  
dup  cuvântul t u.  

12. i erau preo ii lui Bel aptezeci, afar  
de femei i de prunci.  
13. i a venit regele cu Daniel în templul 
lui Bel.  
14. i au zis preo ii lui Bel : Iat  noi 
ie im afar , iar tu, rege, pune bucatele i 
vinul i închide u a i o pecetluie te cu 
inelul t u.  
15. i diminea a când vei veni, de nu vei 
afla toate mâncate de Bel, s  murim noi 
sau, dimpotriv , Daniel cel care a min it 
asupra noastr .  
16. Iar ei ziceau a a, pentru c  f cuser  
pe sub mas  intrare ascuns i printr-
aceea intrau totdeauna i mâncau acelea.  
17. i dup  ce au ie it ei i regele a pus 
bucatele înaintea lui Bel, a poruncit 
Daniel slugilor sale i au adus cenu i 
au pres rat-o în tot templul, în fa a 
regelui.  
18. i, ie ind, a închis u a i au pecetluit-
o cu inelul regelui i s-au dus ;  
19. Iar preo ii au venit noaptea, dup  
obiceiul lor, i femeile lor i pruncii lor, 
i au mâncat i au b ut.  

20. i a venit diminea a regele i Daniel 
împreun  cu el.  
21. i a zis regele : Întregi sunt pece ile 
Daniele ? Iar el a zis : Întregi, st pâne.  
22. i îndat  ce s-a deschis u a, uitându-
se pe mas , regele a strigat cu glas mare : 
Mare e ti Bel. i nu este la tine nici un 
vicle ug.  
23. i a râs Daniel i a oprit pe rege ca s  
nu  intre  în untru,  i  a  zis  :  Vezi  fa a  

mântului i cunoa te ale cui sunt 
urmele acestea.  
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24. i a zis regele : V d c  sunt urme de 
rba i, de femei i de prunci.  

25. i mâniindu-se regele, atunci a prins 
pe preo i i pe femei i pe fiii lor ; i i-au 
ar tat lui u ile cele ascunse prin care 
intrau i mâncau cele de pe mas .  
26. i i-a omorât pe ei regele, i pe Bel l-
a dat lui Daniel, i l-a stricat pe el i 
capi tea lui.  
27. i era un balaur mare într-un loc i-l 
cinsteau pe el Babilonenii.  
28. i a zis regele c tre Daniel : Oare vei 
zice c i acesta este de aram  ?  
29. Acesta este viu i m nânc i bea, nu 
vei mai putea zice c i acesta nu este 
dumnezeu viu ; deci închin -te lui.  
30. i a zis Daniel : Domnului 
Dumnezeului meu m  voi închina, c  
Acela este Dumnezeu viu ; iar tu, o, rege, 

-mi slobozenie i voi omorî balaurul 
 de sabie i f  de toiag.  

31.  i  a  zis  regele  :  i-l  dau ie.  i  a  luat  
Daniel r in i seu i p r i le-a fiert la 
un loc i a f cut cocoloa e i le-a aruncat 
în gura balaurului i, mâncând, a plesnit 
balaurul.  
32. i a zis Daniel : Iat  închin ciunile 
voastre.  
33. i când au auzit Babilonenii, s-au 
mâhnit foarte i s-au pornit împotriva 
regelui.  
34. i au zis : Iudeu s-a f cut regele ; pe 
Bel I-a stricat, pe balaur l-a omorât i pe 
preo i i-a t iat.  
35.  i  venind  la  rege,  i-au  zis  :  D -ne  
nou  pe Daniel ;  
36. Iar de nu, te vom ucide pe tine i casa 
ta.  
37. i v zând regele c  se pornise asupra 
lui  foarte,  i  silit  fiind,  a  dat  lor  pe  
Daniel.  

38. Iar ei l-au aruncat într-o groap  cu lei, 
i a fost acolo ase zile.  

39. i erau în groap apte lei, i le da lor 
pe zi dou  trupuri de osândi i i dou  oi ; 
iar  atunci  nu  le-au  dat  lor  nimic,  ca  s  

nânce pe Daniel.  
40. i era atunci Avacum prooroc în ara 
Iudeilor i acela fiersese fiertur , i a pus 
pâine în scaf , i mergea la câmp s  duc  
secer torilor.  
41. i a zis îngerul Domnului c tre 
Avacum : Du prânzul care-l ai, în 
Babilon, lui Daniel, în groapa leilor.  
42. i a zis Avacum : Doamne ! 
Babilonul nu l-am v zut i groapa n-o 
tiu unde este !  

43. i l-a luat îngerul Domnului de 
cre tet i, inându-l de p rul capului s u, 
l-a pus în Babilon deasupra gropii, întru 
repeziciunea duhului s u.  

Iez. 8, 3.  
44. i a strigat Avacum zicând : Daniele ! 
Daniele ! Ia mâncarea pe care i-a trimis-
o ie Dumnezeu.  
45. i a zis Daniel : O, i-ai adus aminte 
de mine, Dumnezeule, i n-ai p sit pe 
cei care Te caut i Te iubesc pe Tine !  
46. i s-a sculat Daniel i a mâncat ; iar 
îngerul Domnului îndat  a dus pe 
Avacum la locul s u.  
47. Iar regele a purces a aptea zi s  
plâng  pe Daniel, i a venit la groap , s-a 
uitat în untru, i iat  Daniel edea.  
48. i a strigat regele cu glas mare, 
zicând : Mare e ti, Doamne Dumnezeul 
lui Daniel ! i nu este altul afar  de Tine.  
49. i l-a scos pe el din groap  ;  
50. Iar pe cei care voiser  pieirea lui, i-a 
aruncat în groap , i i-au mâncat leii 
dinaintea lui.  
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CARTEA ÎNTÂI A MACABEILOR 
 

CAP. 1 
Antioh Epifan, dup  ce a b tut 
Egiptul, venind asupra Ierusalimului, 
jefuie te templul Domnului, asupre te 
poporul i-l sile te s  p seasc  legile 

rinte ti. 
1. Dup  ce s-a luptat Alexandru 
Macedon, fiul lui Filip, care a ie it din 
ara Chitim i a b tut pe Darie, regele 

Per ilor i al Mezilor, a domnit în locul 
lui, fiind cel dintâi împ rat de neam 
grecesc.  
2.  i  a  f cut  r zboaie  multe,  a  biruit  
multe cet i i a nimicit pe regii 

mântului.  
3. i a trecut pân  la marginile 

mântului, a luat pr zi de la neamuri 
multe i a fost supus p mântul înaintea 
lui.  
4. i s-a în at i s-a ridicat inima lui i a 
adunat putere i o tire foarte tare.  
5. i a st pânit ri i neamuri i tirani i 
i-au fost lui birnici.  
6.  i  dup  aceasta  a  c zut  la  pat  i  a  
în eles c  i se apropie moartea.  
7.  Atunci  a  chemat  slugile  sale  cele  
cinstite, care erau cu sine, crescu i din 
tinere e, i le-a împ it regatul s u, înc  
fiind viu.  
8. i a domnit Alexandru timp de 
doisprezece ani, i a murit.  
9. i au st pânit slugile lui fiecare la 
locul s u.  
10. i au pus to i steme dup  ce a murit 
el, i fiii lor dup  dân ii ani mul i, i s-au 
înmul it r ut ile pe p mânt.  
11. i a ie it din ace tia o r cin  

toas , Antioh Epifan, feciorul regelui 
Antioh, care fusese la Roma z log, i a 

st pânit în anul o sut  treizeci i apte al 
domniei Grecilor.  
12. În zilele acelea au ie it din Israel fii 

 de  lege  i  au  îndemnat  pe  mul i  
zicând :  
13. S  mergem i s  facem leg tur  cu 
neamurile cele dimprejurul nostru, c , de 
când ne-am desp it de ele, s-au ab tut 
asupr -ne multe r ut i.  

2 Mac. 4, 12.  
14. i cuvântul a pl cut înaintea ochilor 
lor.  
15. i s-au înfl rat unii din popor i s-
au dus la rege ca s  le dea putere s  
tr iasc  dup  datina p gânilor.  
16. i au zidit coal  în Ierusalim dup  
legile neamurilor.  
17.  i  nu  s-au  t iat  împrejur,  s-au  
dep rtat de legea cea sfânt , s-au 
împreunat cu neamurile i s-au vândut a 
face r u.  

1 Cor. 7, 18.  
18. Iar când Antioh i-a înt rit bine 
domnia, el a gândit s  robeasc  Egiptul, 
ca s  domneasc  peste amândou rile.  
19. i a intrat în Egipt cu o tire puternic , 
cu care i cu elefan i i cu c re i i ou 
cor bii multe.  
20. i s-a r zboit cu Ptolomeu, regele 
Egiptului. Ptolomeu îns  a fugit din fa a 
lui, i au c zut mul i r ni i.  
21. i a cuprins cet ile cele tari ale 
Egiptului  i  a  luat  o  bogat  prad  din  
Egipt.  

Dan. 8, 24.  
22. i s-a întors Antioh dup  ce a b tut 
Egiptul în anul o sut  patruzeci i trei.  
23.  i  s-a  suit  împotriva  lui  Israel  i  a  
Ierusalimului, cu popor mult, a intrat în 
templu Domnului cu mândrie, a luat 
jertfelnicul cel de aur i sfe nicul luminii 
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i toate vasele lui, masa punerii înainte, 
ele, n strapele, c delni ele cele de 

aur, catapeteasma, precum i cununiile i 
podoaba cea de aur, care erau pe fruntea 
templului Domnului, i le-a sf râmat pe 
toate.  
24. A luat apoi argintul i aurul i vasele 
cele de pre i vistieriile cele ascunse, pe 
care le-a aflat ; i luându-le pe toate, s-a 
dus în ara sa.  
25. i a f cut ucidere de oameni i a gr it 
cu trufie mare.  
26. i a fost plângere mare în Israel i în 
tot locul.  
27. i au suspinat c peteniile i b trânii, 
fecioarele i tinerii au sl bit, i 
frumuse ea femeilor s-a schimbat.  
28. Tot mirele a izbucnit în plâns i 
mireasa care edea în c mar  a fost în 
jale.  
29.  i  s-a  cutremurat  p mântul  din  
pricina celor care locuiau pe el i toat  
casa lui Iacov s-a îmbr cat cu ocar .  
30. i dup  doi ani de zile a trimis regele 
pe cel mai mare peste biruri în cet ile 
Iudei i acesta a venit în Ierusalim cu 
mul ime mare.  
31. i a gr it cu vicle ug c tre dân ii 
cuvinte de pace, iar ei l-au crezut.  
32. i a c zut asupra cet ii f  de veste, 
a lovit-o cu ran  mare i a pierdut popor 
mult din Israel.  

Dan. 8, 25.  
33. i au pr dat cetatea i au ars-o cu foc 
i au surpat casele i zidurile ei 

primprejur.  
34. i au robit femei i prunci i vite au 
luat.  
35. Apoi au înt rit cetatea lui David cu 
zid mare i tare i cu turnuri tari, s  le fie 
spre ap rare.  
36. i au pus acolo neam p tos, b rba i 

 de lege, i s-au înt rit într-însa.  

37. i au pus arme i hran i, adunând 
pr zile Ierusalimului, le-au strâns acolo.  
38. i a fost acea înt ritur  ca o curs  
împotriva sfântului loca i ca un du man 

u pentru Israel pururea.  
39. i au v rsat sânge nevinovat în jurul 
celor sfinte i au pâng rit altarul.  
40. i din pricina lor au fugit cei care 
locuiau în cetatea Ierusalimului, i s-a 

cut loca  str inilor, i str in  fiilor s i, 
i pruncii ei au p sit-o.  

41. Sfântul loca  s-a pustiit ca pustiul, 
praznicele ei s-au întors în jale, zilele ei 
de odihn  întru batjocur , cinstea ei întru 
def imare.  

Am. 8, 10. Tob. 2, 6.  
42. M rirea ei a trecut întru necinste i 
în imea ei s-a întors în plângere.  
43. i a scris regele Antioh la toat  
împ ia sa s  fie to i un popor i s  

seasc  fiecare legea sa.  
44. i au primit toate neamurile cuvântul 
regelui.  
45. i mul i din Israel au primit slujirea 
cerut  de  el  i  au  jertfit  idolilor  i  n-au  

zit ziua de odihn .  
Am. 8, 11.  

46. i a trimis regele c i prin mâinile 
solilor în Ierusalim i în cet ile Iudei, 
poruncind s  umble dup  legile cele 
str ine de ar   
47. i s  opreasc  arderile de tot i jertfa 
i turnarea sfânt  ;  

48.  i  s  pâng reasc  zilele  de  odihn i  
rb torile ;  

49. De asemenea i locul sfânt i pe cei 
sfin i ;  
50. S  zideasc  jertfelnice i capi ti i 
cas  de idoli i s  aduc  jertf  c rnuri de 
porc i vite necurate ;  

Dan. 8, 11.  
51. i s i lase pe fiii s i net ia i 
împrejur i s  pâng reasc  sufletele lor cu 
toat  necur ia i întinarea, ca s  uite 
legea i s  schimbe toate îndrept rile ;  
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52. Iar care nu va face dup  cuvântul 
regelui s  moar .  
53. Dup  toate cuvintele acestea, a scris 
la toat  împ ia sa i a pus 
supraveghetori peste tot poporul.  
54. i a poruncit cet ilor Iudei s  
jertfeasc  din cetate în cetate.  
55. i s-au adunat la ei mul i din popor, 
to i care au p sit legea Domnului i au 

cut rele pe p mânt.  
56. i au silit pe Israel întru ascunzi uri 

i caute sc parea.  
57. Iar în ziua a cincisprezecea a lunii 
Chislev, în anul o sut  patruzeci i cinci, 
au ridicat urâciunea pustiirii pe altarul lui 
Dumnezeu i în cet ile Iudei de jur 
împrejur au zidit capi ti.  

2 Mac. 6, 7.  
58. i t mâiau înaintea u ilor caselor i în 
uli e.  
59. i c ile legii, pe care le-au aflat, le-
au ars cu foc, stricându-le de tot.  
60. i oriunde se afla la cineva cartea 
legii i oricine inea legea, acela din 
porunca regelui era omorât.  
61. Cu puterea sa f cea a a în fiecare 
lun  Israeli ilor care se aflau în cet i.  
62. i în dou zeci i cinci ale lunii, au 
jertfit pe jertfelnicul care era deasupra 
altarului.  
63. i pe femeile care- i t iaser  împrejur 
pe fiii lor, le-au omorât dup  porunc .  

2 Mac. 6, 10.  
64. i pe prunci i-au spânzurat de 
grumajii lor i casele lor le-au pr dat i 
pe cei care i-au t iat împrejur i-au 
omorât.  
65. Iar mul i din Israel s-au înt rit i au 
pus leg mânt întru sine, ca s  nu 

nânce necurat.  
66. i mai bine au voit a muri, decât a se 
pâng ri cu mânc ruri necurate i a c lca 
legea cea sfânt  ; pentru aceea au primit 
moartea.  

67. i mare urgie a venit peste Israel.  
CAP. 2 
Matatia preotul, cu fiii s i, 
împotrivindu-se asupririi lui Antioh i 
ducându-se în muntele Modein, adun  

tire ; murind, îndeamn  pe fiii s i 
spre râvnirea legilor p rinte ti. 
1. În zilele acelea s-a sculat Matatia, fiul 
lui Ioan al lui Simeon preotul, din fiii lui 
Ioiarib  de  la  Ierusalim  i  a  ezut  în  
Modein.  
2. i avea el cinci feciori : pe Ionan, care 
era poreclit Gadis,  
3. Pe Simon, care se numea i Tasi,  
4. Pe Iuda, care se numea Macabeul,  
5. Pe Eleazar, care se numea Avaran,  
6. Pe Ionatan, care se numea Apfus.  
7. i v zând blasfemiile care se f ceau în 
Iuda i în Ierusalim,  
8.  A  zis  :  «Vai  mie  !  Pentru  ce  m-am  

scut a vedea zdrobirea poporului meu 
i zdrobirea cet ii celei sfinte i a edea 

acolo, când s-a dat în mâinile vr jma ilor 
?  
9. Cele sfinte sunt în mâinile str inilor, 
iar templul Domnului a ajuns ca un 

rbat f  de cinste.  
10. Vasele m ririi lui s-au dus în robie, 
pruncii lui mor în uli , tinerii lui au fost 
uci i cu sabia vr jma ului.  
11. Care neam n-a mo tenit împ ia lui 
i n-a st pânit pr zile lui ?  

12. Toat  podoaba lui s-a luat ; în loc de 
slobod, s-a f cut rob.  
13. i iat  templul nostru i frumuse ea 
noastr i m rirea noastr  s-au pustiit i 
le-au pâng rit pe ele neamurile.  
14. Pentru ce s  mai tr im ?» i i-au rupt 
Matatia i fiii s i hainele i s-au îmbr cat 
cu saci i au plâns.  
15. i au venit cei trimi i de la rege, care 
sileau pe cei din cetatea Modein s  

seasc  pe Dumnezeu i s  jertfeasc .  
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16.  i  mul i  din  Israel  au  mers  la  ei  ;  iar  
Matatia i fiii lui s-au adunat acolo.  
17. i r spunzând cei de la rege, au zis 
lui Matatia : C petenie mare e ti i m rit 
în cetate i înt rit cu fii i fra i.  
18. Acum dar vino întâi i f  porunca 
regelui, precum au f cut toate neamurile 
i b rba ii lui Iuda, cei care au r mas în 

Ierusalim, i vei fi tu i casa ta dintre 
prietenii regelui, i tu i fiii t i v  ve i 

ri cu argint i cu aur i cu daruri multe.  
19. i r spunzând Matatia, a zis cu glas 
mare : Chiar dac  toate neamurile din 
cuprinsul st pânirii regelui vor asculta de 
el i poruncile lui i se vor dep rta fiecare 
de la închinarea p rin ilor lor,  
20. Totu i eu i feciorii i fra ii mei vom 
umbla întru a ez mântul legii p rin ilor 
no tri.  
21. Milostiv fie nou  Dumnezeu, ca s  nu 

m legea i îndrept rile Lui.  
22. De cuvintele regelui nu vom asculta, 
ca s  nesocotim slujba noastr .  
23. i dup  ce a încetat a gr i cuvintele 
acestea, a venit un b rbat evreu înaintea 
tuturor s  jertfeasc  în capi tea cea din 
Modein, dup  porunca regelui.  
24. i a v zut Matatia i s-a aprins de 
râvn i i s-au cutremurat r runchii i, 
dând drumul dreptei sale mânii, a alergat 
i l-a junghiat pe jertfelnic.  

25.  i  pe  omul  regelui,  care  silea  s  
jertfeasc , l-a omorât în aceea i vreme i 
jertfelnicul l-a stricat.  
26. i s-a aprins de râvna legii, precum a 

cut Finees lui Zimri, feciorul lui Salu.  
Num. 25, 7-8.  

27. i a strigat tare Matatia în cetate, 
zicând : Tot cel care are râvna legii i se 
ine de leg mânt s  vin  dup  mine.  

Num. 25, 13. Ps. 110, 1.  
28. i au fugit el i fiii lui în mun i i au 

sat toate câte au avut în cetate.  

29. Atunci s-au coborât mul i, c utând 
dreptate i judecat  în pustiu,  
30. S ad  acolo ei i fiii lor i femeile i 
vitele lor, pentru c  s-au înmul it peste ei 

ut ile.  
31.  i  s-a  spus  oamenilor  regelui  i  
osta ilor, care erau în Ierusalim, în 
cetatea lui David, c  s-au dus oamenii 
care nu in porunca regelui în locuri 
ascunse în pustiu.  
32.  i  au  alergat  dup  ei  mul i  i,  
ajungându-i, au t rât asupra lui cu 

zboi în ziua de odihn  ;  
33. i au zis c tre ei : Ajung -v  pân  
acum ! Ie i i face i dup  cuvântul 
regelui i ve i tr i.  
34. Iar ei au zis : Nu vom ie i, nici nu 
vom face dup  cuvântul regelui, ca s  
nesocotim ziua de odihn  ;  
35. i au pornit asupra lor cu r zboi.  
36. Dar ei nu le-au r spuns, nici piatr  n-
au aruncat asupra lor, nici n-au astupat 
ascunzi urile, zicând :  
37. S  murim to i întru nevinov ia 
noastr i vor m rturisi pentru noi cerul i 

mântul c  f  de judecat  ne ucide i.  
38.  i  s-au  sculat  cu  r zboi  asupra  lor  în  
ziua de odihn i au murit ei i femeile 
lor, ca la o mie de suflete.  
39. i a aflat Matatia i prietenii lui i au 
plâns mult pentru ei.  
40. i a zis fiecare c tre aproapele s u : 
De  vom  face  to i  cum  au  f cut  fra ii  
no tri i nu vom porni r zboi împotriva 
neamurilor acestora pentru sufletele i 
legea noastr , curând ne vor pierde de pe 

mânt.  
41. i s-au sf tuit în ziua aceea, zicând : 
Împotriva oric rui om care va veni cu 

zboi împotriva noastr  s  lupt m i în 
ziua  de  odihn i  s  nu  murim  to i,  
precum au murit fra ii no tri în 
ascunzi uri.  
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42. Atunci s-a strâns la ei adunarea 
Asideilor, oameni vârto i din Israel i 
care p zeau legea.  
43. i to i cei care fugeau de rele s-au 
ad ugat la ei i li s-au f cut spre înt rire.  
44. i au adunat o tire i au b tut pe cei 

to i cu mânia lor i pe b rba ii cei 
 de lege cu urgia lor i cei r ma i au 

fugit la neamuri ca s  scape.  
45. i i-au încurajat Matatia i prietenii 
lui i le-au stricat jertfelnicele.  
46. i au t iat împrejur pe pruncii câ i au 
aflat în hotarele lui Israel.  
47. i au gonit pe fiii trufiei i s-a sporit 
lucrul în mâinile lor.  
48.  i  au  scos  legea  din  mâinile  
neamurilor, din mâinile regilor i au pus 
stavil  p tosului.  
49.  i  s-au  apropiat  zilele  lui  Matatia  s  
moar i  a  zis  fiilor  s i  :  Acum  s-au  
înt rit trufia i certarea i vremea 
sfâr itului i urgia mâniei.  
50. Acum dar, fiilor, râvnitori fi i legii i 
da i sufletele voastre pentru leg tura 

rin ilor no tri.  
51. Aduce i-v  aminte de lucrurile 

rin ilor no tri, pe care le-au f cut întru 
veacurile lor i ve i lua m rire i nume 
ve nic.  
52. Avraam, oare, nu când era ispitit s-a 
ar tat credincios i i s-a socotit spre 
dreptate ?  

Fac. 15, 6; 22, 2, 16-18. Rom. 4, 22. Gal. 3, 6.  
53. Iosif în vremea necazului s u a p zit 
porunca i s-a f cut conduc tor Egiptului.  

Fac. 41, 40. Fapt. 7, 10.  
54. Finees, tat l nostru, ardea de râvn  
pentru Dumnezeu i a luat leg tura 
preo iei celei ve nice.  

Num. 25, 7-8, 12-13. Sir. 45, 31-33.  
55. Iosua, plinind cuvântul, s-a f cut 
judec tor în Israel.  

Num. 14, 6. Iosua 1, 2. Sir. 46, 1.  
56. Caleb, pentru c  a m rturisit în 
adunare, a luat mo tenirea p mântului.  

Num. 14, 24. Iosua 14, 13.  
57. David cu mila Lui a mo tenit scaunul 
domniei în veacul veacului.  

2 Reg. 2, 4. 3 Reg. 2, 4, 45.  
58. Ilie, arzând de râvna legii, a fost 
ridicat la cer.  

4 Reg. 1, 21.  
59. Anania, Azaria i Misail, crezând, s-
au izb vit de para focului.  

Dan. 3, 19, 26.  
60. Daniel întru nevinov ia sa a sc pat 
din gurile leilor.  

Dan. 6, 23.  
61. i a a socoti i întru fiecare neam i 
neam, c  to i cei care n jduiesc într-
Însul nu vor sl bi.  
62. i de cuvintele omului p tos s  nu 

 teme i, c  m rirea lui este gunoi i 
viermi.  
63. Ast zi se înalt i mâine nu va mai fi, 

ci s-a întors în râna sa i planurile lui 
au pierit.  
64. Drept aceea voi, fiilor, înt ri i-v i 

 îmb rb ta i în lege, c  într-însa v  ve i 
ri.  

65. i  iat  Simeon, fratele vostru, tiu c  
este om de sfat ; de el s  asculta i în toate 
zilele, el v  va fi tat .  
66. i Iuda Macabeul, care este cu putere 
tare din tinere ile sale, acesta va fi 

petenie o tirii, ca s  face i r zboi 
asupra popoarelor.  
67. i voi aduce i la voi pe to i cei care 
iubesc legea i r zbuna i poporul vostru,  
68. R spl ti i p gânilor pentru tot ce ne-
au f cut, i lua i aminte la poruncile legii.  
69.  i  i-a  binecuvântat  pe  ei  i  s-a  
ad ugat la p rin ii s i i a murit în anul o 
sut  patruzeci i ase.  
70. i l-au îngropat fiii lui în mormintele 

rin ilor s i în Modein i l-a plâns tot 
Israelul cu plângere mare.  
CAP. 3 



pag. 1703/1780 

zboaiele lui Iuda Macabeul cu 
Apoloniu i cu Siron, c peteniile 

tirilor lui Antioh. 
1. i s-a sculat Iuda, care s-a chemat 
Macabeul, fiul lui, în locul lui.  
2. i ajutându-l to i fra ii lui i to i câ i se 
lipiser  de tat l lui, au pornit r zboiul 
pentru Israel cu veselie.  
3. i a r spândit faima poporului s u i s-
a îmbr cat cu zaua ca un uria i s-a 
încins cu armele cele de r zboi i a pornit 
luptele, ap rând tab ra cu sabie.  
4. i s-a asem nat leului în lucrurile sale 
i ca un pui de leu r cnind la vânat.  

5. i a gonit pe cei f  de lege, certându-
i i pe cei care tulburau pe poporul s u i-a 
ars cu foc.  
6. i s-au tras to i cei f  de lege de frica 
lor i to i lucr torii f delegii împreun  
s-au tulburat i a sporit mântuirea în 
mâna lui.  
7. i a am rât împ ra i mul i i a veselit 
pe Iacov cu faptele sale i pân  în veac 
pomenirea lui întru binecuvântare.  
8. i, trecând prin cet ile lui Iuda, a 
pierdut pe cei nelegiui i din ele i a ab tut 
mânia de la Israel.  
9. i s-a vestit pân  la marginile 

mântului i a adunat pe cei care 
piereau.  
10. i a adunat Apoloniu neamuri i de la 
Samaria putere mare, ca s  fac  r zboi 
împotriva lui Israel.  
11.  i  a  prins  de  veste  Iuda  i  a  ie it  
înaintea lui i l-a b tut i l-a omorât i 
mul i au c zut r ni i, iar ceilal i au fugit.  
12. i au luat pr zile lor i sabia lui 
Apoloniu a luat-o Iuda i cu aceea a f cut 

zboi în toate zilele.  
13. i auzind Siron, mai-marele puterii 
Siriei, c  a strâns Iuda cu sine adunare i 
ceata credincio ilor i a celor care ies la 

zboi, a zis :  

14. Îmi voi face nume i m  voi m ri 
întru domnie i voi bate pe Iuda i pe cei 
care sunt cu el i pe cei care nu ascult  de 
cuvântul regelui.  
15. i a purces împreun  cu tab ra 

gânilor cea tare, care venise s -i ajute 
 fac  izbând  împotriva fiilor lui Israel.  

16. i când s-a apropiat de sui ul 
Bethoronului, a ie it Iuda înaintea lui cu 
pu ini.  
17. i v zând c  vine o tirea în 
întâmpinarea lor, au zis c tre Iuda : Oare 
noi, pu ini, vom putea s  ne r zboim cu 
atâta mul ime ? C ci am sl bit ajunând 
ast zi.  
18. i a zis Iuda : Lesne este s  închizi pe 
mul i  în  mâinile  celor  pu ini  i  nu  este  
osebire înaintea Dumnezeului cerului 
dac  mântuirea vine prin mul i sau prin 
pu ini.  
19. C  nu în mul imea o tirii st  biruin a 

zboiului, ci din cer este puterea.  
Ps. 143, 10.  

20. Aceia vin asupra noastr  cu seme ie 
mult i cu f delege, ca s  ne piard  pe 
noi i pe femeile noastre i pe fiii no tri i 
ca s  ne prade ;  
21. Iar noi ne r zboim pentru sufletele 
noastre i pentru legile noastre.  
22. Însu i Domnul îi va zdrobi sub ochii 
no tri ; voi s  nu v  teme i de ei.  
23. i dup  ce a încetat a gr i, au s rit 
asupra  lor  f  de  veste,  iar  Siron  i  

tirea lui au fost zdrobi i înaintea lui.  
24. i i-au urm rit pe povârni ul 
Bethoronului pân  la câmp i au c zut 
dintre ei ca vreo opt sute de b rba i, iar 
ceilal i au fugit la Filisteni.  
25. i a început s  intre frica de Iuda i 
de fra ii lui i spaima între neamurile cele 
dimprejurul lor.  
26. i a ajuns pân  la rege numele lui i 
de r zboaiele lui Iuda vorbeau toate 
neamurile.  
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27. Iar dup  ce a auzit regele Antioh 
cuvintele acestea, s-a mâniat i, trimi ând, 
a adunat toate o tirile împ iei sale, o 
armat  foarte mare.  
28. i deschizând vistieria sa, a dat plata 
osta ilor lui pe un în i le-a poruncit într-
un an s  fie gata la porunc .  
29. Iar dac  a v zut c  s-a sfâr it argintul 
din vistierii i birurile rii sunt pu ine 
pentru vrajba i rana ce a f cut pe 

mânt, strigând legile care au fost din 
zilele cele dintâi,  
30. S-a temut ca nu cumva s  nu aib i a 
doua oar  cheltuieli i daruri, ca acelea pe 
care le d duse mai înainte cu mân  larg , 
întrecând cu d rnicia pe to i cei care au 
fost mai înainte de el.  
31. i se îndoia cu sufletul s u foarte i s-
a sf tuit s  mearg  în Persia, s  ia d jdiile 

rilor i s  adune argint mult.  
32. i a l sat pe Lisias, om cu vaz i de 
neam regesc, mai mare peste lucrurile 
regelui, de la râul Eufratului pân  la 
hotarele Egiptului.  
33. i s  creasc  pe Antioh, fiul lui, pân  
ce se va întoarce el.  
34.  i  i-a  dat  jum tate  din  o tire  i  
elefan i i i-a dat porunci despre toate 
lucr rile, care avea în gând, i mai ales 
despre locuitorii Iudeii i ai 
Ierusalimului,  
35.  Ca  s  trimit  asupra  lor  o tire  s  
zdrobeasc i s  nimiceasc  t ria lui 
Israel  i  r a  Ierusalimului  i  s  
piard  pomenirea lor din acest loc  
36.  i  s  a eze  oameni  de  alt  neam  în  
toate hotarele lor i s  le dea cu sor i 

mântul lor.  
37. Iar regele a luat cealalt  jum tate de 

tire, care r sese, i s-a sculat din 
Antiohia, cetatea st pânirii sale, în anul o 
sut  patruzeci i apte.  
38. i a trecut apa Eufratului i mergea 
prin rile cele de sus. i a ales Lisias pe 

Ptolomeu, fiul lui Dorimene, i pe 
Nicanor i pe Gorgias, b rba i tari dintre 
prietenii regelui,  
39.  i  a  trimis  cu  ei  patruzeci  de  mii  de  
pedestra i i apte mii de c re i, ca s  
vin  în ara Iudeii i s  o strice de tot, 
dup  cuvântul regelui.  
40.  i  s-au  sculat  cu  toat  puterea  lor  i  
au venit i au t rât aproape de Emaus 
în câmpie.  
41. i au auzit negu torii rii numele lor 
i  au  luat  argint  i  aur  mult  i  slugi  i  au  

venit la tab , ca s  ia pe fiii lui Israel 
robi.  
42. i s-a ad ugat la el puterea Siriei i a 

mântului celor de alt neam.  
43.  i  a  v zut  Iuda  i  fra ii  lui  c  s-au  
înmul it r ut ile i c  o tirile au t rât 
în hotarele lor i au în eles cuvintele 
regelui care poruncise nimicirea 
poporului.  
44. i a zis fiecare c tre aproapele s u : 

 ridic m surparea poporului nostru i 
 facem r zboi pentru el i pentru cele 

sfinte.  
45. i s-a strâns adunarea, ca s  fie gata 
la r zboi i s  se roage i s  cear  mila i 
îndur rile Domnului.  
46. i Ierusalimul era locuit ca un pustiu ; 
nu avea cine s  intre i s  ias  dintre cei 

scu i ai lui i locul sfânt era c lcat i 
fiii celor de neam str in erau la marginea 
cet ii i acolo era s la ul neamurilor, i 
s-a luat bucuria de la Iacov i s-au sfâr it 
fluierul i al uta.  
47. i s-au adunat i au venit la Mi pa, în 
preajma Ierusalimului, c  locul rug ciunii 
lui Israel mai înainte era la Mi pa.  
48.  i  au  postit  în  ziua  aceea  i  s-au  
îmbr cat cu saci i cenu  au pus pe 
capetele lor i i-au rupt hainele.  
49. i au deschis c ile legii, în care 
neamurile c utau s  g seasc  potriviri cu 
idolii lor.  
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50. i au adus hainele preo ti i pârga i 
zeciuielile i au pus înainte pe nazireii cei 
care împliniser  zilele lor.  
51. i au strigat cu glas mare la cer, 
zicând : Ce vom face acestora i unde îi 
vom duce ?  
52. i sfintele Tale s-au c lcat i s-au 
pâng rit i preo ii T i sunt în plângere i 
în smerire.  
53. i iat  neamurile s-au adunat asupra 
noastr  ca s  ne piard  pe noi ; Tu tii 
cele ce gândesc ei asupra noastr .  
54. Cum vom putea sta împotriva lor, de 
nu ne vei ajuta Tu ? i au trâmbi at cu 
trâmbi ele i au strigat cu glas mare.  
55. i dup  aceasta a pus Iuda pov uitori 
poporului peste mii i peste sute i peste 
cincizeci i peste zece.  
56. i a zis celor care zideau case i celor 
care î i logodiser  femei i s diser  vii i 
celor frico i, s  se întoarc  fiecare la casa 
lui, dup  lege.  

Deut. 20, 5, 8. Jud. 7, 3.  
57.  i  a  purces  oastea  i  a  t rât  la  
miaz zi de Emaus.  
58. i a zis Iuda : Încinge i-v i v  face i 
fii  tari  i  fi i  gata pentru diminea , ca s  
porni i r zboi împotriva neamurilor 
acestora care s-au adunat împotriva 
noastr , ca s  ne piard  pe noi i templul 
nostru.  
59. C  mai bine este s  murim în r zboi, 
decât s  vedem r ut ile aduse neamului 
nostru i sfintelor.  
60. Iar precum va fi voia în cer a a s  fie.  

1 Paral. 19, 13.  
CAP. 4 
Alte dou  r zboaie ale lui Iuda 
Macabeul împotriva lui Gorgias i 
Lisias i biruin ele lui. Cur irea 
templului Domnului. 
1. i a luat Gorgias cinci mii de 
pedestra i i o mie de c re i ale i i 
oastea a pornit noaptea,  

2. Ca s  n leasc  asupra taberei 
Evreilor i s -i loveasc  f  de veste. i 
paznicii din cetate îi erau c uze.  
3. i auzind Iuda, s-a sculat el i cei 
puternici, ca s  loveasc  o tirea regelui 
cea din Emaus.  
4. C  înc  era risipit  o tirea din tab .  
5. i a venit Gorgias la tab ra Iudei 
noaptea i pe nimeni n-a aflat i i-a c utat 
în mun i, c  zicea : fug ace tia de noi.  
6. i odat  cu ziua s-a ivit Iuda în câmp 
cu trei mii de b rba i, îns  plato e i s bii 
n-aveau, precum le era voia.  
7. i au v zut tab ra neamurilor tare i 
înarmat i c rime împrejurul ei i 
ace tia înv i la r zboi.  
8. i a zis Iuda b rba ilor care erau cu el : 
«Nu v  teme i de mul imea lor i de 

lirea lor nu v  înfrico i.  
9. Aduce i-v  aminte cum au fost izb vi i 

rin ii no tri la Marea Ro ie, când i-a 
gonit Faraon cu putere mult .  

Ie . 14, 9, 22.  
10. i acum s  strig m la cer, c  doar se 
va milostivi spre noi, î i va aduce aminte 
de leg tura p rin ilor no tri i va zdrobi 

tirea aceasta ast zi înaintea noastr .  
11. i vor cunoa te toate neamurile c  
este mântuitor i izb vitor pentru Israel».  
12. i au ridicat cei de alt neam ochii i i-
au  v zut  venind  înainte  i  au  ie it  din  
tab  la r zboi.  
13. i au trâmbi at cei care erau cu Iuda 
i s-au lovit i s-au surpat neamurile i au 

fugit la câmp ; iar cei din urm  to i au 
zut de sabie.  

14. i i-au gonit pân  la Ghezer i pân  la 
câmpiile Edomului i ale Azotului i ale 
Iamniei.  
15. i au c zut din aceia ca la trei mii de 

rba i.  
16. i s-a întors Iuda i o tirea lui dup  
izgonirea lor.  
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17. i a zis c tre popor : S  nu râvni i 
pr zile, c  r zboiul este în preajma 
noastr i Gorgias i o tirea lui se afl  în 
munte aproape de noi ;  
18. Ci împotrivi i-v  acum cu t rie 
vr jma ilor no tri i le face i r zboi i 
dup  aceea le ve i lua pr zile cu 
îndr zneal .  
19. i pe când gr ia Iuda aceasta, s-a ivit 
o parte de oaste ie ind din munte.  
20. i a v zut înfrângerea i cum cei care 
erau cu Iuda au aprins tab ra, c  fumul 
care se vedea ar ta ce s-a f cut.  
21. i v zând ei acestea, s-au înfrico at 
foarte, i v zând tab ra lui Iuda la câmp 
gata de r zboi,  
22. Au fugit to i în ara Filistenilor.  
23. i s-a întors Iuda s  prade tab ra ; i a 
luat aur mult i argint i iachint i porfir  
i avu ie mare.  

24. i întorcându-se, a l udat i a 
binecuvântat pe Dumnezeul cerului, c  
este bun, c  în veac este mila Lui.  

Ps. 105, 1; 117, 1.  
25. i s-a f cut mântuire lui Israel în ziua 
aceea.  
26. Iar câ i au sc pat din cei de alt neam, 
mergând, au spus lui Lisias toate câte s-
au întâmplat.  
27.  Iar  el,  auzind,  s-a  tulburat  i  s-a  
mâhnit, c  nu s-a f cut pentru Israel cele 
ce a voit el i nu s-a întâmplat cele ce i-a 
poruncit regele.  
28. Iar în anul viitor a g tit Lisias aizeci 
de mii de pedestra i ale i i cinci mii de 

re i, ca s  bat  Ierusalimul.  
29. i au venit în Edom i au t rât la 
Bet ur, i a ie it înaintea lor Iuda cu zece 
mii de b rba i.  
30. i v zând tab ra lor tare, s-au rugat 
zicând : «Bine e ti cuvântat, Mântuitorul 
lui Israel, Cel care ai zdrobit pornirea 
celui puternic prin mâna robului T u 
David i ai dat tab ra Filistenilor în 

mâinile lui Ionatan, fiul lui Saul, i a 
purt torului de arme.  

1 Reg. 14, 12; 17, 8, 50.  
31. Închide tab ra aceasta în mâna 
poporului T u Israel i s  se ru ineze cu 
pedestrimea i cu c rimea lor.  
32. D -le spaim i tope te îndr znirea 
puterii lor i s  tremure de zdrobirea lor.  
33. Doboar -i cu sabia celor care Te 
iubesc i s  Te laude pe Tine cu cânt ri 
to i cei care tiu numele T u !»  
34.  i  s-au  lovit  unii  cu  al ii,  i  au  c zut  
din tab ra lui Lisias ca la vreo cinci mii 
de oameni sub ochii Iudeilor.  
35. i v zând Lisias înfrângerea ce s-a 

cut taberei sale i îndr znirea lui Iuda i 
 sunt gata sau a tr i, sau a muri 

viteje te, s-a dus la Antiohia i a adunat 
str ini i, înmul ind o tirea cea f cut , 
socotea iar i s  vin  în Iudeea.  
36.  i  a  zis  Iuda  i  fra ii  lui  :  Iat -i  
nimici i pe vr jma ii no tri. S  ne suim s  
cur m sanctuarul i s -l înnoim.  
37. i s-a adunat toat  o tirea i s-a suit 
în muntele Sionului.  
38. i a v zut locul sfânt pustiit, 
jertfelnicul pâng rit, por ile arse i în 
cur i r rite tufe, ca într-o p dure sau ca 
într-un munte, i locuin ele surpate.  
39. i i-au rupt hainele, s-au tânguit cu 
tânguire mare, i-au pus cenu  pe cap  
40. i au c zut cu fa a la p mânt i au 
trâmbi at cu trâmbi ele i au strigat la cer.  
41. Atunci a rânduit Iuda b rba i, ca s  

uiasc  pe cei din cetate pân  ce va 
cur i templul.  
42.  i  a  ales  preo i  f  de  prihan ,  
credincio i legii lui Dumnezeu.  
43. i au cur it sfintele i au dus pietrele 
necur iei la loc necurat.  
44. i s-au sf tuit pentru jertfelnicul 
arderii de tot cel pâng rit, ce vor face cu 
el.  



pag. 1707/1780 

45. i le-a venit sfat bun, ca s -l strice, ca 
nu cumva s  le fie spre ocar , c  l-au 
pâng rit neamurile ; i au stricat 
jertfelnicul.  
46. i au dus pietrele în muntele 
templului, în loc bun, pân  va veni 
proorocul, Ga s  r spund  pentru ele.  
47. i au luat pietre întregi dup  lege i 
au zidit un jertfelnic nou, ca i cel mai 
dinainte.  

Ie . 20, 25. Iosua 8, 31.  
48. i au zidit templul i cele dinl untrul 
templului i cur ile.  
49. i au f cut vase sfinte noi i au b gat 
sfe nicul i jertfelnicul arderilor de tot i 
al t mâierilor i masa, în templul 
Domnului.  
50. i au t mâiat pe jertfelnic i au aprins 
lumân rile cele de pe sfe nic i luminau 
în templul Domnului.  
51. i au pus pe mas  pâini i au întins 

lul catapetesmei i au s vâr it toate 
lucrurile ce aveau de f cut.  

2 Mac. 10, 3.  
52. i au mâncat diminea a în dou zeci i 
cinci de zile ale lunii a noua, care este 
luna Chislev a anului o sut  patruzeci i 
opt.  
53. i au adus jertf  dup  lege pe 
jertfelnicul arderilor de tot cel nou, pe 
care îl f cuser .  
54. Pe vremea i în ziua în care l-au 
pâng rit pe el neamurile, întru aceea s-a 
înnoit cu cânt ri i cu al ute i cu harpe i 
cu chimvale.  
55. i a c zut tot poporul cu fa a la 

mânt i s-a închinat i a binecuvântat 
pe Dumnezeul Cerului, Cel care i-a 
ajutat.  
56. i au f cut înnoirea jertfelnicului în 
opt zile i au adus arderi de tot cu veselie 
i au jertfit jertf  de pace i de laud .  

57. i au împodobit fa a templului 
Domnului cu cununi de aur i cu paveze 

i au înnoit por ile i chiliile i le-au pus 
i.  

58. i sa f cut veselie mare întru popor i 
s-a ters ocara neamurilor.  
59. i au rânduit Iuda i fra ii lui i toat  
adunarea lui Israel, ca s  se in  zilele 
înnoirii jertfelnicului în vremurile sale 
din an în an în opt zile, de la dou zeci i 
cinci ale lunii Chislev, cu veselie i cu 
bucurie.  

2 Mac. 1, 18. Ioan 10, 22.  
60. i au zidit în vremea aceea muntele 
Sionului  împrejur  cu  zid  înalt  i  cu  
turnuri tari, ca nu cumva neamurile s  le 
calce, cum f cuser  mai înainte.  
61. i au rânduit acolo o tire s -l 

zeasc . Apoi au înt rit cu paz  cetatea 
Bet ur, ca s  aib  poporul înt rire dinspre 
Edom.  
CAP. 5 
Alte zece biruin e ale lui Iuda 
Macabeul împotriva vr jma ilor. 
1. i dac  au auzit neamurile din jur c  s-
a zidit jertfelnicul i s-a înnoit sfin enia 
ca i mai înainte, s-au mâniat foarte,  
2. i s-au sf tuit ca s  piard  neamul lui 
Iacov, pe cei care erau între ei, i au 
început a-i omorî i a-i pierde.  
3. i a pornit r zboi Iuda împotriva fiilor 
lui Edom, în inutul Acrabatene, c ci ei 

leau mereu peste Israel ; i i-au b tut 
cumplit i i-au strâmtorat i le-au luat 
pr zi bogate.  
4. i i-a adus aminte de r utatea fiilor lui 
Beon, care erau poporului spre la i spre 
piedic , p zind cu vicle ug drumurile.  
5. i i-a închis în turnuri, a t rât asupra 
lor, i-a ucis i a ars turnurile împreun  cu 
to i cei din untru.  
6.  i  a  trecut  la  fiii  lui  Amon  i  a  aflat  
mân  tare i popor mult i pe Timotei, 
pov uitorul lor.  
7. i a f cut împotriva lor r zboaie i i-a 
înfrânt i i-a b tut pe ei.  
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8. i a luat Iazerul i locurile lui, i s-a 
întors la Iuda.  
9. i s-au adunat neamurile din Galaad 
împotriva Israeli ilor care locuiau în 
hotarele lor, ca s -i piard , dar ei au fugit 
în cetatea Datema.  
10. i au trimis scrisori la Iuda i la fra ii 
lui, zicând :  
11. «Adunatu-s-au asupra noastr  
neamurile cele dimprejurul nostru, ca s  
ne piard , i se g tesc s  vin i s  prind  
cetatea în care am fugit i Timotei este în 
fruntea taberii lor.  
12. Acum dar, venind, scoate-ne din 
mâna lor, c  mul i au c zut dintre noi.  
13. i to i fra ii no tri, care erau în inutul 
Tubi, au fost omorâ i i au dus în robie pe 
femeile  lor  i  pe  fiii  i  averea  lor  i  au  
pierdut acolo ca la o mie de b rba i».  
14.  Înc  citindu-se  scrisorile,  al i  soli  au  
venit din Galileea cu hainele rupte, 
spunând dup  cuvintele acestea,  
15. i zicând c  s-au adunat asupra lor de 
la Ptolemaida, de la Tir, de la Sidon i 
toat  Galileea celor de alt neam, ca s -i 
piard .  
16. i dac  a auzit Iuda i poporul aceste 
cuvinte, s-a adunat mul ime mare s  se 
sf tuiasc  ce vor face pentru ace ti fra i 
în nevoie, pe care îi b teau aceia.  
17.  i  a  zis  Iuda  lui  Simon,  fratele  s u  :  
«Alege- i  oameni  i  mergi  i  scap  pe  
fra ii t i cei din Galileea, iar eu i 
Ionatan, fratele meu, vom merge în 
Galaad».  
18. i  a l sat pe Iosif,  fiul lui Zaharia,  i  
pe Azaria, c petenia poporului, cu 
cealalt  o tire în Iuda spre paz .  
19. i le-a poruncit, zicând : Fi i mai mari 
peste poporul acesta i nu porni i cu 

zboi asupra neamurilor, pân  ne vom 
întoarce.  
20. i s-au împ it : Lui Simon, b rba i 
trei mii, ca s  mearg  în Galileea ; iar lui 

Iuda, b rba i opt mii, ca s  mearg  în 
Galaad.  
21. i mergând Simon în Galileea a f cut 

zboaie multe împotriva neamurilor i, 
zdrobind neamurile înaintea lui, le-a 
urm rit pân  la poarta Ptolemaidei.  
22. i au c zut din neamuri ca la vreo trei 
mii de oameni i le-au luat prad  bogat .  
23. i i-au luat din Galileea i din Arbata 
cu femeile i cu pruncii lor i cu toate 
câte aveau i i-au dus în Iudeea cu veselie 
mare.  
24. i Iuda Macabeul i Ionatan, fratele 
lui, au trecut Iordanul i au mers cale de 
trei zile în pustiu.  
25. i au dat peste Nabateeni, care, 
venind înaintea lor cu pace, le-au povestit 
toate câte li s-au întâmplat fra ilor lor în 
Galaad,  
26. i c  mul i dintre ei sunt prin i în 
Bosra i în Beter, în Alema, Casfon, 
Mached i Carnaim ; toate acestea sunt 
cet i tari i mari.  
27. i în celelalte cet i ale Galaadului 
sunt închi i, i pentru mâine s-au preg tit 

 n leasc  asupra cet ilor i s  le ia i 
pe to i s -i piard  într-o zi.  
28. i a întors Iuda i oastea lui calea spre 
pustiu la Bosra, f  de veste, i a luat 
cetatea i a omorât toat  partea 

rb teasc  cu ascu ul sabiei i i-a luat 
toate pr zile i au ars-o cu foc.  
29. i s-au sculat de acolo noaptea i au 
mers drept asupra cet ii Datema.  
30. i dac  s-a f cut ziu , ridicându- i 
ochii, iat  popor mult, nenum rat, ridica 
sc ri i unelte, ca s  ia cetatea i aducea 

zboi asupra lor.  
31. i v zând Iuda c  s-a început r zboiul 
i strigarea cet ii s-a suit pân  la cer cu 

trâmbi e i cu glas mare, a zis b rba ilor 
puterii :  
32. «Face i r zboi ast zi pentru fra ii 
vo tri !»  
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33. i au ie it cu trei rânduri în spatele lor 
i au trâmbi at cu trâmbi ele i au strigat 

cu rug ciuni.  
34. i a cunoscut tab ra lui Timotei c  
Macabeu  este,  i  a  fugit  de  la  el,  i  i-a  

tut cu lupt  mare i au c zut dintre ei în 
ziua aceea ca la vreo opt mii de b rba i.  
35. i ab tându-se Iuda la Mi pa, a f cut 

zboi asupra ei i a luat-o i a omorât 
toat  partea b rb teasc  într-însa, i-a luat 
pr zile i a ars-o cu foc.  
36. De acolo purcezând, a luat Casfonul, 
Machedul, Beterul i celelalte cet i ale 
Galaadului.  
37. i dup  întâmpl rile acestea, a adunat 
Timotei alt  oaste i a t rât în fa a 
Rafonului, dincolo de pârâu.  

2 Mac. 10, 24.  
38. i a trimis Iuda s  iscodeasc  tab ra, 
iar ace tia i-au spus lui, zicând : 
«Adunatu-s-au la ei toate neamurile cele 
dimprejurul nostru, putere mult  foarte.  
39. i pe Arabi i-a tocmit spre ajutorul 
lor i  sunt t râ i dincolo de pârâu, gata 

 vin  asupra ta cu r zboi ; i a mers 
Iuda întru întâmpinarea lor.  
40. i a zis Timotei c peteniilor o tirilor 
sale : «Când se va apropia Iuda i tab ra 
lui la pârâul cel cu ap , de va trece la noi 
el mai înainte, nu vom putea sta înaintea 
lui, c  va fi mai tare decât noi ;  
41. Iar de se va sp imânta i va t rî 
dincolo de pârâu, s  trecem la el i vom fi 
mai tari».  
42. Dac  s-a apropiat Iuda la pârâul cel 
cu ap , a pus pe c peteniile oastei la 
pârâu i le-a poruncit zicând : «S  nu 

sa i pe nimeni s  se opreasc  aici, ci s  
vin  to i la r zboi».  
43. i mergând asupra lor, a trecut cel 
dintâi dincolo i tot poporul lui dup  el ; 
au fost înfrânte toate neamurile i, 
lep dând armele, au fugit la capi tea din 
Carnaim.  

44. i a luat cetatea i capi tea, au ars-o 
cu foc împreun  cu to i cei care erau în 
ea, i a fost înfrânt Carnaimul i n-a mai 
putut s  mai stea înaintea lui Iuda.  
45. i a adunat Iuda pe tot Israelul, pe cei 
care erau în Galaad, de la cel mic pân  la 
cel mare, i pe femeile i fiii lor i averea 
lor,  tab  mare  foarte,  ca  s  vin  în  

mântul lui Iuda.  
46. i a venit pân  la Efron, i aceasta 
este cetate mare i la intrarea ei foarte 
tare ; nu se putea abate de la ea de-a 
dreapta sau de-a stânga, ci trebuia s  
mearg  prin mijlocul ei.  
47. i i-au închis afar  cei din cetate.  
48. i au astupat por ile cu pietre.  

2 Mac. 12, 27.  
49. i a trimis la ei Iuda cuvinte de pace, 
zicând :  
50. «Trece-vom prin p mântul t u, ca s  
ne ducem în p mântul nostru, i nimeni 
nu v  va face r u, numai cu picioarele 
vom trece», i n-au vrut s -i deschid .  
51. i a poruncit Iuda s  strige în tab , 
ca s  tabere fiecare în care loc este ; i au 

rât osta ii, i au f cut r zboi cet ii 
toat  ziua aceea i toat  noaptea, i a 

zut cetatea în mâinile lui.  
52. i a pierdut toat  partea b rb teasc  
cu ascu ul sabiei, i a luat pr zile ei, i a 
trecut prin cetate pe deasupra celor 
omorâ i, i a trecut Iordanul la câmpul cel 
mare dinspre Bet ean.  
53. i Iuda aduna pe cei mai de pe urm  
i mângâia poporul pe tot drumul, pân  

ce a venit în p mântul Iudei.  
54. i s-a suit în muntele Sionului cu 
veselie i cu bucurie i au adus arderi de 
tot, c ci n-a c zut dintre ei nimeni pân  
ce s-a întors cu pace.  
55.  Iar  în  zilele  în  care  erau  Iuda  i  
Ionatan în Galaad, i Simon, fratele lui, în 
Galileea în fa a Ptolemaidei,  
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56.  Au  auzit  Iosif,  fiul  lui  Zaharia,  i  
Azaria, mai-marii o tirilor, despre 
vitejiile i despre r zboiul care s-a f cut, 
i au zis :  

57.  «S  ne  facem  i  noi  faim i  s  
mergem s  ne r zboim cu neamurile 
dimprejurul nostru».  
58. i au poruncit celor din o tire, care 
erau cu ei, i au mers asupra Iamniei.  
59. i au ie it Gorgias din cetate i 

rba ii lui înaintea lor la r zboi.  
60. i au fost înfrân i Iosif i Azaria i 
alunga i pân  la hotarele Iudei i au c zut 
în ziua aceea din poporul lui Israel ca 
vreo dou  mii de b rba i i s-a f cut 
înfrângere mare în Israel,  
61. Pentru c  n-au ascultat de Iuda i de 
fra ii lui, gândind s  fac  vitejie.  
62. Iar ace tia nu erau din semin ia 

rba ilor acelor prin ale c ror mâini s-a 
cut mântuire lui Israel.  

63. Iar Iuda i fra ii lui s-au m rit înaintea 
a tot Israelul i a tuturor neamurilor, unde 
se auzea numele lor,  
64. Încât mul i se adunau la ei l udându-
i.  
65. i a ie it Iuda i fra ii lui, ca s  bat  
pe fiii lui Edom în p mântul de c tre 
miaz zi, i au b tut pe Hebron i fratele 
lui  i  au  stricat  t ria  lui,  i  turnurile  lui  i  
le-au ars.  
66. i s-au sculat s  mearg  în p mântul 
celor de alt neam i au trecut prin 
Samaria.  
67. În ziua aceea au c zut preo ii 
cet ilor, vrând s  fac  b rb ie i ie ind 
la r zboi f  de sfat.  
68. i s-a ab tut Iuda la Azot, p mântul 
celor de alt neam, i a surpat capi tile lor, 
i idolii cei ciopli i i-a ars cu foc i a luat 

pr zile cet ilor i s-a întors în Iudeea.  
CAP. 6 

Antioh Eupator, c zând în grea boal , 
moare chinuit. 
1. Iar regele Antioh, umblând prin rile 
cele de sus, a auzit c  este în Elimaida 
Persiei o cetate m rit  cu avu ie, cu argint 
i cu aur,  

2. i templul din ea bogat foarte, i c  
acolo sunt acoper minte de aur i zale i 
arme, pe care le-a l sat acolo Alexandru, 
fiul lui Filip, regele Macedonenilor, care 
a st pânit întâi între Elini.  
3. i a venit s  ia cetatea i s  o prade, i 
n-a putut, fiindc  planul lui fusese aflat.  
4. i s-au sculat asupra lui cu r zboi, i a 
fugit i s-a dus de acolo cu întristare 
mare, întorcându-se în Babilon.  
5. i a venit un oarecare în Persia care i-a 
spus c  au fost înfrânte taberele care s-au 
dus în ara lui Iuda,  
6. C  a mers Lisias cu putere tare întâi, i 
a fost înfrânt de c tre ei, i ei s-au înt rit 
cu arme i cu putere i cu pr zi multe, pe 
care le-au luat din taberele pe care le-au 
nimicit,  
7. i c  au stricat urâciunea care a fost 
zidit  deasupra jertfelnicului în Ierusalim, 
i templul, ca i mai înainte, l-au 

înconjurat cu ziduri înalte, precum i 
Bet ura, cetatea sa.  
8. i auzind regele cuvintele acestea, s-a 
însp imântat i s-a îmboln vit de 
întristare, c ci nu i s-a f cut precum 
gândea.  
9.  i  a  fost  acolo  zile  multe,  pentru  c  a  
st ruit într-însul mâhnirea i a gândit c  
va muri.  
10.  i  a  chemat  pe  to i  prietenii  s i  i  a  
zis c tre ei : Luatu-s-a somnul de la ochii 
mei i mâhnirea mi-a zdruncinat inima.  
11. i am zis în inima mea : La ce necaz 
am ajuns i în ce tulburare m  aflu ? Eu 
care eram bun i iubit întru st pânirea 
mea ;  
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12. Iar acum îmi aduc aminte de r ut ile 
pe care le-am f cut la Ierusalim, luând 
toate vasele cele de aur i cele de argint, 
care erau în el i am trimis ca s  piard  

 de  pricin  pe  cei  care  locuiesc  în  
Iuda.  
13. Cunosc eu c  pentru acelea m-au aflat 
pe mine r ut ile acestea, i iat  c  pier 
de mare mâhnire în p mânt str in.  
14. i a chemat pe Filip, care era unul 
dintre prietenii s i, i l-a pus peste toat  
st pânirea sa,  
15. i i-a dat lui stema i ve mântul s u i 
inelul, ca s  aduc  pe Antioh, fiul s u, i 

-l creasc  pentru domnie.  
16. i a murit acolo regele Antioh în anul 
o sut  patruzeci i nou .  

Dan. 11, 19.  
17. i a aflat Lisias c  a murit regele i a 
pus pe Antioh, feciorul lui, rege în locul 
lui,  pe  care  de  tân r  l-a  crescut  i  l-a  
numit cu numele Eupator.  
18. Iar oastea din cetate inea încercuit pe 
Israel împrejurul templului i c uta 
mereu s -i fac  neajunsuri, iar pentru 

gâni s  le fie sprijin.  
19. i a gândit Iuda s  o piard i a 
adunat tot poporul ca s  o înconjoare.  
20. i s-au adunat împreun , i i-au 
înconjurat în anul o sut  cincizeci, i au 

cut asupra lor înt rituri de împresurare 
de ma ini de r zboi.  
21.  i  ie ind  unii  dintre  ei  din  
împresurare, s-au lipit lâng  ace tia o 
seam  din cei necredincio i din Israel i 
au mers la rege i i-au zis :  
22. Pân  când nu vei face judecat i nu 
vei r zbuna pe fra ii no tri ?  
23. Nou  ne-a pl cut a sluji tat lui t u i 
a umbla întru poruncile lui i a asculta de 
poruncile lui.  
24. Din aceast  pricin  fiii poporului 
nostru au ajuns s  ne fie du mani. i 

oriunde afla pe cineva dintre noi, îl 
omora i mo tenirile noastre le jefuia.  
25. i nu numai peste noi a întins mâna, 
ci i peste toate hotarele lor.  
26. i iat  au t rât ast zi asupra 
înt riturii  în  Ierusalim  ca  s  o  ia  ;  iar  
templul i Bet urul le-au înt rit.  
27. i de nu vei apuca mai înainte 
degrab , mai mari decât acestea vor face 
i nu-i vei mai putea birui.  

28. i auzind regele s-a mâniat i a 
adunat pe to i prietenii s i, c peteniile 
puterii sale, i pe cei care erau peste 

rime.  
29. i de la al i regi i de la ostroavele 

rilor au venit la el o tiri pl tite.  
30. i a fost num rul puterii lui o sut  de 
mii de pede tri, dou zeci de mii de 

re i i treizeci i doi de elefan i 
înv i la r zboi.  
31. i au venit prin Edom, au t rât la 
Bet ur, au f cut r zboi în multe zile i au 

cut ma ini de r zboi ; dar cei 
împresura i au ie it i le-au ars pe ele cu 
foc, r zboindu-se cu b rb ie.  
32. i s-a sculat Iuda din cetate i a 

rât la Bet-Zaharia în preajma taberei 
regelui.  
33. i sculându-se regele de diminea , a 
ridicat tab ra, a pornit spre calea Bet-
Zahariei, s-au împ it o tirile la r zboi i 
au trâmbi at cu trâmbi ele.  
34. i elefan ilor le-au dat sânge de 
strugure i de mure, ca s -i înt râte la 

zboi.  
35. i au împ it animalele în rânduri i 
au pus lâng  fiecare elefant o mie de 

rba i înz ua i cu lan uri i coifuri de 
aram  peste capetele lor i cinci sute de 

re i ale i erau rândui i la fiecare fiar .  
36. Ace tia întov eau fiara din capul 
locului, i oriunde era fiara erau i ei, i 
oriunde mergea, mergeau cu ea i nu se 
desp eau de ea.  
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37. i turnuri tari de lemn erau pe elefan i 
i-i acoperea pe fiecare, turnurile fiind 

înt rite cu chingi i la fiecare turn erau 
treizeci i doi de b rba i, care se r zboiau 
de sus, afar  de c uza elefantului.  
38. i c rimea au a ezat-o de o parte i 
de alta a taberei, ca s  tulbure pe du man 
i s  ocroteasc  laturile.  

39. i când str lucea soarele peste 
scuturile cele de aur, sclipeau mun ii de 
ele i str luceau ca ni te f clii aprinse.  
40. i s-a întins o parte din tab ra regelui 
peste mun ii cei înal i, iar alta peste 
locurile cele de jos, i mergeau cu paz i 
cu rânduial .  
41. i se cutremurau to i cei care auzeau 
glasul mul imii lor i p irea mul imii i 
lovirea armelor, c  era tab ra mare i 
puternic .  
42. i s-a apropiat Iuda i tab ra lui la 

zboi i au c zut din tab ra regelui ase 
sute de b rba i.  
43. i a v zut Eleazar Avaran animalul 
înz uat cu zaua regeasc , i era mai înalt 
decât to i elefan ii, i i s-a p rut c  pe 
acela este regele.  
44. i s-a dat pe sine, ca s  mântuiasc  pe 
poporul s u i s i câ tige nume ve nic.  
45. i alergând la ea cu îndr zneal  în 
mijlocul rândului, el omora de-a dreapta 
i de-a stânga, i se d deau în l turi din 

fa a lui, încoace i încolo.  
46. i a intrat sub elefant, i-a vârât sabia 
în  pântece  i  l-a  omorât,  i  elefantul  a  

zut pe p mânt deasupra lui i Eleazar a 
murit.  
47. i v zând Iudeii puterea regelui i 

lirea o tilor, au dat înapoi din fa a 
lor.  
48.  Iar  cei  din  tab ra  regelui  s-au  suit  
asupra lor la Ierusalim, i a t rât regele 
în Iuda i la muntele Sionului.  
49. i regele a f cut pace cu cei din 
Bet ur i au ie it din cetate, c  nu aveau 

acolo hran , ca s  se închid  în ea, c  era 
an de odihn  în p mântul acela.  

Lev 25, 4.  
50. i a luat regele Bet urul i a pus acolo 
paz , ca s -l p zeasc .  
51. i a t rât asupra templului zile 
multe, a f cut acolo turnuri de 
împresurare, ma ini i arunc toare de foc 
i arunc toare de pietre i scorpioane, ca 
 arunce s ge i, i pra tii.  

52. i au f cut i cei împresura i ma ini 
împotriva ma inilor lor i a inut r zboiul 
zile multe.  
53. i bucate nu erau în vase, pentru c  
era anul al aptelea, i cei care au sc pat 
în Iuda de la neamuri au mâncat r a 
pus  la p strare.  

Lev 25, 4.  
54. i au r mas în locul sfânt b rba i 
pu ini,  c  i-a  biruit  pe  ei  foamea,  i  s-a  
risipit fiecare la locul s u.  
55. Când a auzit Lisias c  Filip - pe care 
l-a pus regele Antioh înc  fiind el în via  

 creasc  pe Antioh, fiul lui, ca s -l fac  
rege,  
56. S-a întors din Persia i din Media, el 
i o tirile regelui cele ce au fost cu el, i 
 încearc  s  ia st pânirea,  

57. Atunci el s-a gr bit ca s  se duc  din 
cetate i s  zic  regelui i c peteniilor 
oastei i c tre b rba i : «Ne împu in m în 
toate zilele, hran  avem pu in , iar locul 
unde suntem t râ i este tare i sunt 
asupra noastr  grijile regatului.  
58. Acum dar s  întindem mâna 
oamenilor acestora i s  facem pace cu ei 
i cu tot neamul lor.  

59. i s  le îng duim s  umble dup  
legile lor ca i mai înainte, c  pentru 
legiuirile lor, pe care le-am risipit, s-au 
mâniat i au f cut toate acestea».  
60. i a pl cut cuvântul înaintea regelui i 
a c peteniilor i a trimis la ei s  fac  
pace, i ei au primit.  
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61. i li s-au jurat lor regele i c peteniile 
pentru acestea i au ie it din cetate.  
62. i a intrat regele în muntele Sionului 
i a v zut t ria locului, a c lcat 

jur mântul f cut i a poruncit, i a surpat 
zidul împrejur.  
63. i s-a sculat degrab i s-a întors la 
Antiohia, a aflat pe Filip st pânind 
cetatea, a f cut r zboi împotriva lui i a 
luat cetatea cu sila.  
CAP. 7 
Continuarea luptelor Macabeilor, 
biruin a lui Iuda asupra lui Nicanor. 
1. În anul o sut  cincizeci i unu a fugit 
Dimitrie, fiul lui Seleuc, din Roma, i a 
venit cu oameni pu ini la o cetate de 
lâng  mare i a domnit acolo.  
2. i dup  ce a venit în casa domniei 

rin ilor s i, a prins o tirea, pe Antioh i 
pe Lisias, ca s -i duc  la el.  
3. i când i s-a dat de tire, el a zis : «Nu-
mi ar ta i fe ele lor».  
4. i i-au omorât pe ei o tirile, i a ezut 
Dimitrie în scaunul regatului lui.  
5. i au venit la el to i b rba ii cei f  de 
lege, i necredincio ii din Israel i 
Alchimos, conduc torul lor, care voia s  
fie arhiereu.  
6. i au pârât pe popor c tre rege, zicând 
: «Pierdut-au Iuda i fra ii lui pe to i 
prietenii t i, i pe noi ne-au risipit din 

mântul nostru.  
7. Acum, dar, trimite un om credincios, 
ca, mergând, s  vad  toat  pieirea 
aceasta, pe care au f cut-o nou i rii 
regelui, i s -i pedepseasc  pe ei i pe to i 
cei care le ajut  lor».  
8. i a ales regele pe Bacchide, prietenul 

u, care st pânea dincolo de râu, mare 
dreg tor al domniei i credincios regelui.  
9. i l-a trimis pe el i pe Alchimos 
nelegiuitul, pe care l-a f cut arhiereu, i i-
a poruncit lui s  se r zbune asupra fiilor 
lui Israel.  

10. i au purces i au venit cu putere 
mult  în  ara  lui  Iuda  i  au  trimis  cu  
vicle ug soli lui Iuda i fra ilor lui cu 
cuvinte de pace.  
11.  Dar  ei  n-au  crezut  cuvintele  lor,  
pentru c  au v zut c  veniser  cu putere 
mult .  
12. i s-a adunat la Alchimos i la 
Bacchide adunare de c rturari, s  caute 
cele drepte.  
13. i Asideii erau întâi între fiii lui Israel 
i cereau de la ei pace.  

14. C  ziceau : «Un preot din semin ia lui 
Aaron a venit cu o tirile i nu ne va face 
strâmb tate».  
15. i el a gr it c tre ei cuvinte de pace i 
li s-a jurat, zicând : «Nu vom face r u 
vou i prietenilor vo tri».  
16. i ei au crezut lui, îns  aceia au prins 
aizeci de b rba i i i-au omorât într-o zi, 

dup  cuvintele scrise :  
17. «Trupurile cuvio ilor T i i sângele 
lor l-au v rsat împrejurul Ierusalimului i 
nu era cine s -i îngroape».  

Ps. 78, 2-3.  
18. i a c zut frica i cutremurul peste tot 
poporul i ziceau : «C  nu este la ei 
adev r i judecat , c  au c lcat leg tura i 
jur mântul f cut».  
19. i a plecat Bacchide de la Ierusalim i 
a t rât la Betzet i a trimis ca s  prind  
pe cei care fugiser  din ceata lui, precum 
i o seam  din popor, pe care, dup  ce i-a 

omorât i-a aruncat într-o fântân .  
20. i a încredin at ara lui Alchimos i a 

sat cu el o tire mult  s -i ajute i s-a 
dus Bacchide la rege.  
21. i s-a nevoit Alchimos ca s  pun  
mâna pe arhierie.  
22.  i  s-au  adunat  la  el  to i  cei  care  
tulburau poporul s u i au biruit ara lui 
Iuda i au pricinuit necaz mare lui Israel.  
23. i a v zut toat  r utatea pe care au 

cut-o Alchimos i cei care erau cu el 
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între fiii lui Israel, mai mult decât 
neamurile.  
24. i a ie it la toate hotarele Iudeii 
împrejur i a pus pedepse asupra 

rba ilor care au mers de bun  voie cu 
Alchimos i i-a oprit a merge în ar .  
25. Iar dac  a v zut Alchimos c  s-a 
înt rit  Iuda  i  cei  care  erau  cu  el,  a  
cunoscut c  nu le va putea sta împotriv  
i, întorcându-se la rege, i-a pârât de cele 

mai rele fapte.  
26. i a trimis regele pe Nicanor, una din 
cele mai de seam  c petenii ale lui, care 
avea ur i vr jm ie asupra lui Israel, i 
i-a poruncit s  piard  poporul.  

.  
27. i a venit Nicanor în Ierusalim cu 

tire mult i a trimis la Iuda i la fra ii 
lui cu vicle ug cuvinte de pace, zicând :  

1 Mac. 15, 1.  
28. «S  nu fie vrajb  între noi i voi ; eu 
voi veni cu oameni pu ini s  v d fe ele 
voastre cu pace».  
29. i a venit la Iuda i s-au s rutat unii 
cu al ii cu pace, iar vr jma ii erau gata s  

peasc  pe Iuda.  
30. i a cunoscut Iuda c  a venit asupra 
lui cu vicle ug, s-a temut de el i n-a voit 

 mai vad  fa a lui.  
31. i a cunoscut Nicanor c  s-a 
descoperit planul lui i a ie it în 
întâmpinarea lui Iuda, înspre Cafarsalam, 
la r zboi.  
32. i au c zut din cei care erau cu 
Nicanor ca la vreo cinci sute de b rba i, 
iar ceilal i au fugit în cetatea lui David.  
33. i dup  întâmpl rile acestea, s-a suit 
Nicanor în muntele Sionului i au ie it 
unii dintre preo ii din locul sfânt i dintre 

trânii poporului s  se închine lui cu 
pace i s -i arate arderea de tot, care se 
aduce pentru rege.  
34. Iar el i-a batjocorit i i-a oc rit, gr ind 
cu trufie.  

35. i s-a jurat cu mânie, zicând : «De nu 
mi se va da Iuda i tab ra lui în mâinile 
mele acum, când m  voi întoarce biruitor, 
voi arde templul acesta !» i a ie it cu 
mânie mare.  

2 Mac. 14, 33.  
36.  i  au  intrat  preo ii  i  stând  în  fa a  
altarului i a templului Domnului, au 
plâns zicând :  
37. «Tu, Doamne, ai ales acest templu s  
se cheme numele T u în el, s  fie loca  
de rug ciune i de cerere pentru poporul 

u.  
2 Paral. 7, 12. Is. 56, 7. Luc. 19, 46.  

38. Adu pedeaps  asupra omului acestuia 
i asupra taberei lui i s  cad  în sabie ; 

adu- i aminte de hulele lor i nu-i suferi 
pe ei».  
39. i a ie it Nicanor din Ierusalim i a 

rât la Bethoron i l-a întâmpinat pe el 
înc  o armat  sirian .  
40. Iar Iuda a t rât în Adasa cu trei mii 
de b rba i i s-a rugat Iuda, zicând ;  

4 Reg. 19, 35.  
41. «Când au hulit solii cei trimi i de 
regele Asirienilor, a ie it îngerul T u, 
Doamne,  i  a  b tut  dintre  ei  o  sut  
optzeci i cinci de mii.  
4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36. Tob. 1, 15. Sir. 48, 24. 2 Mac. 8, 

19-20.  
42. A a zdrobe te oastea aceasta înaintea 
noastr  ast zi, ca s  cunoasc i ceilal i 

 a hulit templul T u. Judec -l dup  
utatea lui».  

Sir. 48, 24.  
43. i s-au lovit taberele la r zboi în 
treisprezece ale lunii Adar i a fost 
înfrânt  tab ra lui Nicanor i întâi el a 

zut în r zboi.  
Sir. 15, 37, 26.  

44. i dac  a v zut tab ra lui c  Nicanor 
a c zut, lep dând armele sale, a fugit.  
45. i i-au gonit cale de o zi de la Adasa 
pân  unde vine Ghezer i au trâmbi at 
dup  ei neîncetat cu trâmbi ele.  
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46. i au ie it din toate satele Iudeii de 
primprejur i i-au înconjurat. i s-au 
înc ierat unii cu al ii i au c zut to i 
vr jma ii i n-a r mas dintre ei nici unul.  
47. i au luat pr zi bogate, iar capul lui 
Nicanor i dreapta lui pe care o ridicase 
cu trufie, le-au adus i le-au spânzurat la 
Ierusalim.  
48. i s-a bucurat poporul i a petrecut în 
ziua aceea cu veselie mare.  
49. i  au rânduit ca în tot anul s  se in  
ziua aceasta a treisprezecea a lui Adar.  
50. i a avut pace Iuda pu ine zile.  
CAP. 8 
Despre leg tura lui Iuda cu Romanii. 
1. i a auzit Iuda de numele Romanilor, 

 sunt puternici i sunt voitori de bine 
tuturor celor care se lipesc de ei i cu to i 
care vin la ei fac prietenie i c  sunt tari 
i puternici.  

2.  i  i  s-a  spus  lui  r zboaiele  lor  i  
vitejiile pe care le-au f cut asupra 
Galatenilor i cum i-au biruit i i-au adus 
sub dajdie.  
3. i câte au f cut în ara Spaniei i au 
pus mâna pe z mintele de argint i de 
aur de acolo.  
4. i cu toate c  aceast ar  este departe, 
ei au pus st pânire pe ea prin cumin enia 
i r bdarea lor ; i pe regii care au venit 

împotriva lor de la marginea p mântului, 
i-au zdrobit i i-au b tut cu înfrângere 
mare ; i ceilal i le dau bir pe fiecare an.  
5. i pe Filip i Perseu, regele Chitenilor 
i pe cei care s-au sculat împotriva lor i-

au zdrobit cu r zboiul i i-au biruit.  
6. i Antioh cel Mare, regele Asiei, care 
a mers împotriva lor la r zboi, având o 
sut  dou zeci de elefan i i c rime i 
care de r zboi i putere mult  foarte, a 
fost biruit de ei.  
7. i pe el l-au prins viu i au f cut 
leg tur  cu ei, ca i el i cei care vor 

domni  dup  el  s  le  dea  bir  mare  i  
ostatici i p mânt z log,  
8. Adic ara Indiei i Media i Lidia i 
altele din cele mai bune inuturi ale lor, 
pe care, luându-le de la el, le-a dat regelui 
Eumene.  
9.  i  c  cei  din  Elada  s-au  sf tuit  s  
mearg i s -i piard i Romanii au aflat 
cuvântul acesta,  
10. i au trimis împotriva lor pe o 

petenie i a pornit r zboi împotriva lor 
i au c zut dintre ei r ni i mul i i pe 

mul i au robit, pe femeile i pe fiii lor, i 
i-au pr dat i le-au st pânit p mântul i 
au stricat cet ile lor, i i-au jefuit i i-au 
robit pân  în ziua aceea.  
11. i pe celelalte regate i inuturi, care 
li s-au împotrivit, le-au stricat i le-au 
robit.  
12. Iar cu prietenii lor i cu cei care se 
unesc cu ei, au p zit prietenia i au biruit 
st pânirile cele de aproape i cele de 
departe i câ i au auzit de numele lor s-au 
temut de ei.  
13. Cei pe care vor s -i ajute i s -i fac  

 st pâneasc , st pânesc, i pe care vor, 
îi lipsesc de st pânire ; i s-au în at 
foarte ;  
14. i cu toate acestea la ei nimeni n-a 
pus stem i nu s-a îmbr cat cu porfir  ca 

 se m reasc  întru ea.  
15. i i-au f cut senat i în toate zilele se 
sf tuiesc trei sute i dou zeci de senatori 
asupra treburilor poporului, ca bine s  le 
îngrijeasc .  
16. i- i încredin eaz  st pânirea lor unui 
om într-un an, care st pâne te tot 

mântul  lor  i  to i  ascult  de  unul  i  nu  
este vr jm ie, nici râvnire între ei.  
17. Iuda a ales pe Evpolemos, feciorul lui 
Ioan al lui Acos i pe Iason, feciorul lui 
Eleazar i i-a trimis la Roma ca s  încheie 
cu ei prietenie i alian .  
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18.  i  ea  s  ridice  de  la  ei  jugul,  c  ei  
vedeau c  st pânirea Grecilor amenin  
pe Israel cu robie.  
19. i au mers la Roma, iar calea era 
foarte lung i au intrat în senatul lor i 
au gr it, zicând :  
20. Iuda Macabeul i fra ii lui i 
mul imea Iudeilor ne-au trimis la voi ca 

 a ez m leg tur i pace i s  ne 
înscrie i între tovar ii i prietenii vo tri.  
21. i a pl cut cuvântul înaintea lor.  
22. i aceasta este copia c ii pe care au 
scris-o pe table de aram i au trimis-o la 
Ierusalim, s  fie acolo la ei pomenire de 
pace i de alian .  
23. Bine s  fie Romanilor i neamului 
Iudeilor, pe mare i pe uscat în veac i 
sabia i vr jma ul departe s  fie de la ei.  
24. Iar de se va întâmpla r zboi asupra 
Romei mai întâi sau asupra oric ruia din 
alia ii lor întru toat  st pânirea lor,  
25. Neamul Iudeilor s  ajute cu inim  
plin , pe cât le vor îng dui împrejur rile.  
26. Vr jma ilor s  nu le dea nici bucate, 
nici arme, nici argint, nici cor bii. 
Aceasta este voin a Romei, iar Iudeii vor 

zi aceste îndatoriri f  s  primeasc  
nimic.  
27. i asemenea de se va întâmpla mai 
înainte Iudeilor r zboi, vor ajuta Romanii 
din suflet, pe cât le vor îng dui 
împrejur rile.  
28. i vr jma ilor nu le vor da grâne, 
arme, argint, cor bii ; a a hot sc 
Romanii i vor p zi aceste îndatoriri cu 
bun  credin .  
29. Pe cuvintele acestea au a ezat 
Romanii leg mânt cu poporul Iudeilor.  
30. Iar dup  cuvintele acestea de vor avea 
ace tia sau aceia s  adauge sau s  scad  
ceva, vor face dup  cum se vor în elege i 
ce vor ad uga sau ce vor sc dea, înt rit 
va fi.  

31. i pentru r ut ile pe care li le face 
regele Dimitrie, i-am scris lui, zicând : 
Pentru ce ai îngreuiat jugul t u peste 
prietenii i alia ii Iudeii  
32. Deci, de se vor mai plânge înaintea 
noastr  de tine, le vom face dreptate i 
vom porni r zboi împotriva ta i pe mare 
i pe uscat.  

CAP. 9 
zbun rile lui Iuda Macabeul i 

moartea lui. Ionatan urmeaz  în locul 
lui i face r zboi. 
1. i a auzit Dimitrie c  a c zut Nicanor 
i o tirea lui în r zboi i a trimis a doua 

oar  pe Bacchide i pe Alchimos în 
Iudeea în fruntea aripii drepte a o tirii.  
2. i au mers pe calea cea dinspre 
Galileea i au poposit cu tab ra la 
Mesalot, în Arbel, pe care l-au cuprins i 
au omorât mul i locuitori.  
3. i în luna întâi în anul o sut  cincizeci 
i doi, au t rât asupra Ierusalimului.  

4. i s-au sculat i au mers la Bereea cu 
dou zeci de mii de pedestra i i dou  mii 
de c re i.  
5. i Iuda avea tab ra în Eleasa, cu trei 
mii de b rba i ale i.  
6. i a v zut mul imea o tirilor i s-a 
temut foarte i mul i au fugit din tab i 
n-au r mas dintr-în ii decât opt sute de 

rba i.  
7. V zând Iuda c  s-a risipit tab ra lui i 

zboiul îl gr bea, se sf râma cu inima, 
ci nu avea vreme s -i strâng  pe fugari 

i a sl bit.  
8. Atunci a zis celor r ma i : «S  ne 
scul m i s  ne suim asupra potrivnicilor 
no tri, poate îi vom putea bate pe ei».  
9. i l-au întors, zicând : «Nu vom putea, 
ci numai s  ne mântuim sufletele noastre 
acum ; întoarce-te, c  fra ii no tri s-au 
risipit i noi s  ne batem cu ace tia a a 
pu ini fiind ?»  
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10. i a zis Iuda : «Departe de mine s  
fac lucrul acesta i s  fug de ei, c  de s-a 
apropiat vremea noastr , s  murim 
viteje te pentru fra ii no tri, s  nu l m 
hul  m ririi noastre».  
11. i au mers o tirile de unde aveau 
tab ra ; s-a împ it c rimea în dou  

i iar pr tia ii i arca ii mergeau 
înaintea o tirii, fiindc  erau cei mai de 
frunte r zboinici, fiind to i tari.  
12. i Bacchide era în aripa dreapt i s-
au apropiat o tirile din amândou  p ile 
i strigau cu trâmbi ele.  

13.  i  au  trâmbi at  i  osta ii  lui  Iuda  cu  
trâmbi ele i s-a cutremurat p mântul de 
glasul taberelor i s-a f cut r zboi de 
diminea  pân  seara.  
14. i a v zut Iuda c  Bacchide i t ria 
taberei este de-a dreapta i au venit la el 
to i cei tari de inim .  
15. i au zdrobit aripa dreapt i i-au 
urm rit pân  la m gura Azotului.  
16. Iar cei din aripa stâng  au v zut c  s-a 
zdrobit aripa dreapt i s-au întors dup  
Iuda i dup  cei care erau cu el prin spate.  
17. i s-a îngreuiat r zboiul i au c zut 
mul i r ni i i din ace tia i din aceia.  
18. i Iuda a c zut i ceilal i au fugit.  
19. i au ridicat Ionatan i Simon pe 
Iuda, fratele lor, i l-au îngropat în 
mormântul p rin ilor lui în Modein.  
20. i l-a plâns i I-a jelit tot Israelul cu 
plângere mare, în multe zile i a zis :  
21. «Cum a c zut cel tare, care a izb vit 
pe Israel ?»  
22. Iar celelalte cuvinte ale lui Iuda i 

zboaiele i vitejiile pe care le-a f cut i 
re ia faptelor lui nu s-au scris, pentru 

 erau foarte multe.  
23. i dup  moartea lui Iuda, s-au ar tat 
cei f  de lege în hotarele lui Israel i au 

rit to i cei care lucrau nedreptate.  
24. În zilele acelea a fost foamete mare i 
de bun voie s-a dat ara împreun  cu ei.  

25. i a ales Bacchide pe oamenii cei 
nelegiui i i i-a pus conduc torii rii.  
26. Ace tia urm reau i c utau pe 
prietenii lui Iuda i-i aduceau la Bacchide 
i se r zbunau pe ei i-i batjocoreau.  

27. i s-a f cut mare necaz în Israel, cum 
nu s-a f cut din ziua de când nu se mai 
ar tase prooroc între ei.  
28. i s-au adunat to i prietenii lui Iuda i 
au zis lui Ionatan :  
29. De când a murit fratele t u Iuda, nu 
este om asemenea lui, s  ias  asupra 
vr jma ilor i asupra lui Bacchide, asupra 
celor care pizmuiesc neamul nostru.  
30. Acum dar pe tine te-am ales ast zi, ca 

 ne fii c petenie în locul lui i 
pov uitor, ca s  duci r zboiul nostru.  
31. i a primit Ionatan în vremea aceea 
pov uirea i s-a sculat în locul lui Iuda, 
fratele s u.  
32. i a în eles Bacchide i c uta s -l 
omoare.  
33. Dar în elegând Ionatan i Simon, 
fratele lui, i to i cei care erau cu el, au 
fugit în pustiul Tecoa i au a ezat tab ra 
la apa lacului Asfarului.  
34. i aflând Bacchide a venit i el cu 
toat  o tirea lui, în zi de odihn , dincolo 
de Iordan.  
35. i Ionatan a trimis pe fratele s u, 
Ioan, care era pov uitor poporului, s  
roage pe Nabateeni, prietenii s i, ca s  
duc  la ei avu iile sale cele multe.  
36.  i  au  ie it  fiii  lui  Iambre  de  la  
Medeba i au prins pe Ioan i toate câte 
avea i s-au dus cu ele.  
37. i dup  faptele acestea s-au spus lui 
Ionatan i lui Simon, fratele lui, c  fiii lui 
Iambre fac nunt  mare i aduc mireas  cu 
alai mare de la Nadabat, fiica unei 

petenii din cele mari a Canaaneilor.  
38.  i  i-a  adus  aminte  de  Ioan,  fratele  

u i s-a suit i s-a ascuns într-o v un  
a muntelui.  
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39. i ridicându- i ochii s i, a v zut 
ap rând în mijlocul unui zgomot mare, o 
mul ime numeroas i mirele i prietenii 
lui i fra ii lui, ie ind întru întimpinarea 
lor cu timpane i cu muzici i cu arme 
multe.  
40. i s-a sculat asupra lor de unde erau 
ascun i  ai  lui  Ionatan  i  i-au  ucis  i  au  

zut r ni i mul i, iar cei care au r mas au 
fugit în munte ; i au luat toate pr zile 
lor.  
41.  i  s-a  întors  nunta  în  plângere  i  
glasul muzicilor în jale.  
42. i au r zbunat sângele fratelui lor i 
s-au întors la râpa Iordanului.  
43. i a auzit Bacchide i a venit într-o zi 
de odihn  pân  la malul Iordanului cu 
putere mult .  
44. i a zis Ionatan celor care erau cu el : 
«S  ne scul m acum i s  facem r zboi 
pentru sufletele noastre, c  nu este ast zi 
ca ieri i ca alalt ieri.  
45. C  iat , r zboiul este înaintea noastr  
i înapoia noastr i apa Iordanului de o 

parte, iar de cealalt  parte mocirl i 
dumbrav i nu este loc de sc pare.  
46. Acum dar striga i la cer, ca s  sc pa i 
din mâna vr jma ilor no tri ; i a început 
lupta.  
47. i a întins Ionatan mâna sa s  
loveasc  pe Bacchide i el s-a dat înapoi.  
48. i a s rit Ionatan i cei care erau cu el 
în Iordan i au înotat pân  de cealalt  
parte, iar aceia n-au trecut Iordanul dup  
ei.  
49. i au c zut din o tirea lui Bacchide în 
ziua aceea ca o mie de b rba i.  
50. i s-a întors Bacchide în Ierusalim i 
a zidit cet i tari în Iuda : cetatea din 
Ierihon, Emaus, Bethoron, Betel, 
Timnota, Farathon i Tefonul, cu ziduri 
înalte i por i i z voare.  
51. i a pus paz  în ele, ca s  h uiasc  
pe Israel.  

52. i a înt rit cetatea cea din Bet ur i 
Ghezer i marginea, i au pus în ele o tire 
i hran .  

53. i au luat ostatici pe fiii pov uitorilor 
rii i i-a pus în cetate, în Ierusalim, sub 

paz .  
54. i în anul o sut  cincizeci i trei, în 
luna a doua, a poruncit Alchimos s  surpe 
zidul cur ii celei din untru a templului i 

 strice lucrurile proorocilor i au 
început a le strica.  
55. În vremea aceea Alchimos a fost lovit 
de Domnul i i s-au împiedicat planurile 
i  i  s-a  închis  gura  i  a  sl bit  i  n-a  mai  

putut gr i cuvânt, nici a porunci în casa 
lui.  
56. i a murit Alchimos cu chin mare.  
57. i v zând Bacchide c  a murit 
Alchimos s-a întors la rege i a avut pace 
Iudeea doi ani.  
58.  i  s-au  sf tuit  to i  cei  f  de  lege,  
zicând : «Iat , Ionatan i cei care sunt cu 
el, cu lini te, locuiesc f  de fric  ; acum 
dar s  aducem pe Bacchide i-i va prinde 
pe to i într-o noapte.  
59. i mergând s-au sf tuit cu el.  
60. i pornind cu putere mult , a trimis 

i pe ascuns la to i tovar ii din 
Iudeea, ca s  prind  pe Ionatan i pe cei 
care sunt cu el ; dar n-au putut, c  s-a 
descoperit acestora planul lor.  
61.  Din  aceast  pricin  ei  au  prins  din  

rba ii rii pe c peteniile r ut ii, ca la 
vreo cincizeci, i i-au omorât.  
62. Dup  aceea Ionatan i Simon i cei 
care erau cu el s-au dus la Betbasa, care 
era în pustiu i au zidit-o din nou i au 
înt rit-o.  
63. i a în eles Bacchide, i a adunat 
toat  mul imea sa, i a dat de tire 
oamenilor lui din Iudeea.  
64. i venind a t rât împotriva 
Betbasiei i a f cut r zboi asupra ei zile 
multe i a ad ugat înt rituri.  



pag. 1719/1780 

65. i a l sat Ionatan pe Simon, fratele 
u, în cetate, i a ie it în ar i a venit 

cu un num r mare de o tire.  
66. i a lovit pe Odomir i pe fra ii lui i 
pe fiii lui Fasiron în s la urile lor, i a 
început a bate i a se sui cu putere.  
67. i a ie it din cetate i Simon i cei 
care erau cu el, i au ars înt riturile lor.  
68. i au pornit r zboi asupra lui 
Bacchide i l-au zdrobit i l-au nec jit 
foarte, pentru c  planul b liei d duse 
gre .  
69. Acesta s-a aprins de mânie asupra 

rba ilor celor f  de lege, care i-au dat 
sfat s  vin  în ar , i a omorât pe mul i 
dintre ei i a f cut sfat s  se întoarc  în 

mântul s u.  
70. i a în eles Ionatan i a trimis la el 
soli, ca s  fac  pace cu el i s  le întoarc  
pe cei robi i.  
71. i a primit i a f cut dup  cuvintele 
lui, i s-a jurat c  nu-i va mai face r u în 
toate zilele vie ii sale.  
72. i a întors pe cei robi i, pe care i-a 
robit mai înainte din p mântul Iudeii, i 
întorcându-se, s-a dus în p mântul s u i 
n-a mai venit în hotarele lor.  
73. i a încetat sabia din Israel, i a locuit 
Ionatan în Micmas, i a început a judeca 
pe popor, i a pierdut pe cei nelegiui i din 
Israel.  
CAP. 10 
Prietenia lui Ionatan cu regele 
Alexandru. 
1.  În  anul  o  sut aizeci  s-a  suit  
Alexandru, fiul lui Antioh Epifan, i a 
luat  Ptolemaida  i  l-a  primit  pe  el,  i  a  
domnit acolo.  
2. i auzind regele Dimitrie, a adunat 

tire mult  foarte i a pornit împotriva 
lui cu r zboi.  
3. i a trimis Dimitrie la Ionatan scrisori 
pentru pace i de înalt  pre uire.  

4. C  zicea : «S  apuc m s  facem pace 
cu el, mai înainte de a face el cu 
Alexandru împotriva noastr .  
5. C i va aduce aminte de toate r ut ile 
pe  care  le-am  f cut  asupra  lui  i  asupra  
fra ilor lui i asupra neamului lui».  
6. i i-a dat putere s  strâng  o tire i s  
fac  arme, ca s  fie aliatul lui, i pe cei 
care erau ostatici, care erau în cetate, a 
zis c -i d  înapoi.  
7. i venind Ionatan în Ierusalim, a citit 
scrisorile în auzul a tot poporul i a celor 
care erau în cetate.  
8. i s-a temut cu fric  mare, auzind c  
regele i-a dat putere s  strâng  o tire.  
9. i cei care erau în cetate au dat lui 
Ionatan pe cei care erau ostatici i i-a dat 
pe ei p rin ilor lor.  
10. i a locuit Ionatan în Ierusalim i a 
început a zidi i a înnoi cetatea.  
11. i a zis c tre lucr tori s  zideasc  
zidurile i muntele Sionului primprejur 
cu pietre cu patru muchii spre înt rire, i 
au f cut a a.  
12. i au fugit cei de alt neam, care erau 
în cet ile pe care le-a zidit Bacchide,  
13. i a l sat fiecare locul s u i s-a dus 
în p mântul lui.  
14. Numai în Bet ur au r mas unii din cei 
care au l sat legea i poruncile lui 
Dumnezeu, pentru c  le era aceasta loc de 
sc pare.  
15. i a auzit regele Alexandru 

duin ele ce a trimis Dimitrie lui 
Ionatan i i s-a povestit r zboaiele i 
vitejiile pe care le-a f cut el i fra ii lui i 
ostenelile pe care le-au avut.  
16.  i  a  zis  :  «Oare  vom afla  noi  un om 
ca acesta ? i acum s -l facem prieten i 
aliat nou ».  
17.  i  a  scris  scrisori  i  i  le-a  trimis  cu  
aceste cuvinte zicând :  
18. «Alexandru regele, fratelui Ionatan, 
bucurie.  
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19. Auzit-am despre tine c  e ti b rbat 
tare cu putere i vrednic s  ne fii prieten ;  
20.  i  acum  te-am  pus  ast zi  s  fii  
arhiereu neamului t u i prieten regelui s  
te chemi i i-am trimis porfir i cunun  
de  aur  ca  s  te  une ti  cu  noi  i  s  fii  
prieten cu noi».  
21. i s-a îmbr cat Ionatan cu haina cea 
sfânt  în luna a aptea, în anul o sut  
aizeci, la s rb toarea corturilor, i a 

strâns o tire i a f cut arme multe.  
22. i auzind Dimitrie cuvintele acestea, 
s-a întristat i a zis :  
23. «Cum de a apucat mai înainte de noi 
Alexandru s  fac  prietenie cu Evreii spre 
înt rire ?  
24. Le voi scrie i eu cuvinte de 
mângâiere i-i voi preaîn a i le voi 
trimite daruri, ca s -mi fie ei spre ajutor».  
25. i le-a trimis cuvintele acestea : 
«Dimitrie regele, neamului Iudeilor, 
bucurie !  
26. De vreme ce a i inut leg tura, pe care 

i f cut-o cu noi, i a i r mas în prietenia 
noastr i nu v-a i lipit de vr jma ii 
no tri, am auzit i ne-am bucurat.  
27. i acum r mâne i înc  a ine credin a 

tre noi i v  vom r spl ti cu bun i 
pentru cele ce face i cu noi.  
28. i v  vom l sa cele ce trebuie a se 

sa i v  vom da daruri.  
29. i acum v  scutesc i v  iert pe to i 
Iudeii  de  dajdii  i  de  pre ul  s rii  i  de  
dajdia c tre rege.  
30.  i  a  treia  parte  din  s mân i  
jum tate din roadele pomilor, ce mi se 
cuveneau mie, le iert de ast zi înainte ; s  
nu se mai ia din ara lui Iuda i din cele 
trei  inuturi,  ce  i  s-au  ad ugat  de  la  
Samaria i Galileea, din ziua de ast zi i 
pân  în veac.  

1 Mac. 11, 34-35.  

31. i  Ierusalimul s  fie sfânt i  scutit  de 
zeciuial i de biruri, precum i hotarele 
lui.  
32. Las i st pânirea cet ii celei din 
Ierusalim i o dau arhiereului, ca s  pun  
paz  b rba ii pe care-i va voi el.  
33. i pe to i Iudeii care au fost du i robi 
din Iuda în tot regatul meu, îi liberez f  

scump rare ; i to i s -i scuteasc  de 
ri pe ei i pe vitele lor.  

34. i toate s rb torile i zilele de odihn  
i lunile noi, i zilele cele rânduite, i trei 

zile mai înainte de s rb toare i trei zile 
dup  s rb toare, s  le fie scutite i 
slobode tuturor Iudeilor care sunt în 
st pânirea mea.  
35.  i  nimeni  nu  va  avea  putere  a  face  
ceva  sau  a  sminti  pe  cineva  dintre  ei  
pentru orice lucru.  
36. i s  se înscrie din Iudei în o tirea 
regelui  treizeci  de  mii  de  b rba i,  i  li  se  
vor da aceea i sold  ca i tuturor o tirilor 
regelui.  
37. i se vor pune dintre ei în cet ile cele 
înt rite i mari ale regelui ; iar altora li se 
vor încredin a dreg torii în cârmuirea 
regatului, i c peteniile care vor fi peste 
ei s  fie dintre ei i s  umble dup  legile 
lor, precum a i poruncit regele pentru 
ara lui Iuda.  

38. i cele trei inuturi, care s-au ad ugat 
la Iuda de la ara Samariei, s  se adauge 
la Iuda, ca s  se socoteasc i s  fie sub 
unul, i s  nu asculte de alt st pân decât 
numai de arhiereu.  
39. Ptolemaida i inutul ei, am dat-o dar 
templului din Ierusalim, pentru 
cheltuielile care se cuvin la cele sfinte.  
40. i eu am pe an cincisprezece mii de 
sicli de argint din veniturile regelui, de la 
locurile ce se cuvin lui.  
41. i tot ce a r mas, ce n-au dat cei care 
erau peste venituri, în anii trecu i, de 
acum vor da pentru nevoile templului.  
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42. i în afar  de acestea, cei cinci mii de 
sicli de argint, care se luau din veniturile 
templului Domnului în to i anii, s  fie 

sa i, c  se cuvin ace tia preo ilor care 
slujesc.  
43. i oricine va sc pa în templul 
Domnului cel din Ierusalim i în toate 
hotarele lui, fiind datornici domne ti sau 
pentru orice alt  pricin , s  se libereze, 
cu  toate  cele  ce  sunt  ale  lor,  întru  
st pânirea mea.  
44. i la zidirea i la înnoirea lucrurilor 
templului, cheltuieli se vor da din 
veniturile regelui.  
45. i la zidirea zidurilor Ierusalimului i 
la înt rirea de jur împrejur, cheltuiala se 
va da din venitul regelui, i tot a a la 
zidirea înt riturilor din Iuda».  
46. i dac  a auzit Ionatan i poporul 
cuvintele acestea, nu le-a crezut, nici nu 
le-a primit, pentru c i aducea aminte de 

utatea cea mare pe care o f cuse în 
Israel i de necazurile avute.  
47. i le-a pl cut mai mult Alexandru, 
pentru c  el a început a gr i cu ei cuvinte 
de pace i le-a fost într-ajutor în toate 
zilele.  
48. i a adunat regele Alexandru o tire 
mare i a t rât împotriva lui Dimitrie.  
49. i s-au r zboit ace ti doi regi i a 
fugit oastea lui Dimitrie, i l-a gonit 
Alexandru i l-a biruit.  
50. i s-a înt rit r zboiul, pân  a apus 
soarele i a c zut Dimitrie în ziua aceea.  
51. i dup  întâmpl rile acestea, a trimis 
Alexandru la Ptolomeu, regele Egiptului, 
soli, zicând :  
52. «Fiindc  m-am întors în regatul meu 
i am ezut pe scaunul p rin ilor mei, i 

am dobândit domnia, i am biruit pe 
Dimitrie i am st pânit ara noastr   
53.  i  am  f cut  r zboi  cu  el,  i  a  fost  
înfrânt el i tab ra lui de noi, i am ezut 
pe scaunul domniei lui,  

54. S  a ez m acum între noi prietenie ; 
-mi pe fiica ta s  o iau de so ie i î i voi 

fi ginere i voi da ie i ei daruri vrednice 
de tine».  
55. i a r spuns regele Ptolomeu zicând : 
«Bun  a fost ziua în care te-ai întors în 
ara p rin ilor t i i ai ezut pe scaunul lor 

de rege.  
56. i acum voi face ie cele ce ai scris ; 
vino s  ne întâlnim la Ptolemaida, ca s  
ne vedem unul cu altul, i te voi face 
ginere, precum ai zis».  
57. i a ie it Ptolomeu din Egipt, el i 
Cleopatra,  fiica  lui,  i  a  venit  în  
Ptolemaida în anul o sut aizeci i doi.  
58. i s-a întâlnit cu regele Alexandru i 
i-a dat lui pe Cleopatra, fiica sa, i a f cut 
nunta la Ptolemaida, cum fac regii, cu 
cinste mare.  
59. i a scris regele Alexandru lui 
Ionatan s  vin  întru întâmpinarea lui.  
60.  i  a  mers  cu  m rire  la  Ptolemaida i  
s-a întâlnit cu cei doi regi i le-a dat, lor 
i prietenilor lor, argint i aur i daruri 

multe, i a aflat trecere înaintea lor.  
61. i au uneltit împotriva lui b rba i 
uciga i din Israel, oameni f  de lege 
care l-au pârât, dar nu i-a ascultat regele.  
62. i a poruncit regele i a dezbr cat pe 
Ionatan de hainele lui i l-a îmbr cat pe el 
cu porfir .  
63.  i  l-a  pus  de  a  ezut  cu  sine  i  a  zis  

peteniilor sale : «Ie i cu el în mijlocul 
cet ii i striga i, ca nimeni s  nu-l 
pârasc  de nici un lucru i nimeni s  nu-l 
supere pentru nici o pricin .  
64. i dac  au v zut cei care îl pârau 

rirea lui, precum s-a strigat, i c  a fost 
îmbr cat cu porfir , au fugit to i.  
65. i l-a m rit regele i l-a scris între 
prietenii cei mai de frunte i l-a pus 
pov uitor i p rta  domniei.  
66. i s-a întors Ionatan la Ierusalim, cu 
pace i cu bucurie.  
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67.  Iar  în  anul  o  sut aizeci  i  cinci,  a  
venit Dimitrie, fiul lui Dimitrie din Creta, 
în ara p rin ilor s i.  
68. i a auzit regele Alexandru i s-a 
mâhnit i s-a întors la Antiohia.  
69. i a pus Dimitrie pe Apoloniu, mare 

pitan care era peste Cele-Siria, i a 
adunat putere mare i a t rât la Iamnia 
i a trimis la Ionatan arhiereul zicând :  

70. «Tu singur te ridici împotriva noastr  
i eu m-am f cut de râs i de batjocur  

pentru tine ; pentru ce strângi tu putere 
împotriva noastr  în mun i ?  
71. Acum dar de n jduie ti în puterile 
tale, coboar -te la noi, la câmp, i s  ne 
batem amândoi acolo, c ci cu mine este 
puterea cet ilor.  
72. Întreab i afl  cine sunt eu i ceilal i 
care ne ajut . i zi c  nu pot s  stea 
picioarele voastre în fa a noastr , c  de 
dou  ori au fost înfrân i p rin ii t i în ara 
lor.  
73. i acum nu vei putea sta înaintea 

rimii i a unei puteri ca aceasta la 
câmp, unde nu este piatr , nici pietricic , 
nici loc de fug ».  
74. Auzind Ionatan cuvintele lui 
Apoloniu, s-a mâniat i a ales zece mii de 

rba i  i  a  ie it  din  Ierusalim  i  i-a  
întâmpinat Simon, fratele lui, care îi 
venea în ajutor.  
75. i a t rât la Iafa, dar cetatea i-a 
închis por ile, c  paza lui Apoloniu era la 
Iafa, i au pornit cu r zboi asupra ei.  
76. i temându-se cei din cetate, i-au 
deschis lui i a st pânit Ionatan Iafa.  
77. i a auzit Apoloniu i a t rât 
aproape cu trei mii de c re i i cu putere 
mult i  a  mers  la  Azot,  ca  i  cum  ar  fi  
dat înapoi, dar el înainta în câmpie, c ci 
avea mul ime de c re i i n jduia în 
ei.  
78. i Ionatan l-a urm rit pân  la Azot i 
s-au ciocnit o tile în r zboi.  

79. i a l sat Apoloniu o mie de c re i 
ascun i în urma lor.  
80. i a aflat Ionatan c  sunt curse în 
urma sa, i a înconjurat du manul tab ra 
lui Ionatan i au aruncat s ge i asupra 
Iudeilor de diminea  pân  seara.  
81. Dar oastea Iudeilor sta, precum i-a 
poruncit Ionatan, i au obosit c re ii 
du mani.  
82. Atunci a împins înainte Simon oastea 
sa i s-a lovit cu du manii, pentru c  se 
ostenise c rimea, i i-au zdrobit i au 
fugit.  
83. i c rimea s-a risipit prin câmp i a 
fugit la Azot i a intrat în templul lui 
Dagon, capi tea lor, ca s  scape.  
84. i a aprins Ionatan Azotul i cet ile 
cele dimprejurul lui i a luat pr zile lor i 
capi tea lui Dagon, i pe to i cei care au 
fugit în ea i-a ars cu foc.  

1 Mac. 11, 4.  
85. i au fost cei care au c zut de sabie 
împreun  cu cei care au fost ar i, ca la 
opt mii de b rba i.  
86. i s-a sculat Ionatan de acolo i a 

rât la Ascalon i au ie it cei din cetate 
înaintea lui cu cinste mare.  
87. i s-a întors Ionatan la Ierusalim cu 
cei care erau cu el, având pr zi multe.  
88. i dac  a auzit regele Alexandru 
cuvintele acestea, i-a ar tat lui Ionatan 
mai mare cinste.  
89. i i-a trimis o agraf  de aur, precum 
este obicei a se da rudelor domne ti, i i-a 
dat Ecromul i toate hotarele lui s -i fie 
mo ie.  
CAP. 11 
Alexandru învins i omorât în Arabia. 
Domnia lui Dimitrie. Cinstirea lui 
Ionatan. 
1. Iar regele Egiptului a adunat puteri 
multe, ca nisipul de pe rmurile m rii, i 
cor bii multe i a încercat s  ia domnia 
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lui Alexandru cu vicle ug i s  o adauge 
la st pânirea sa.  
2. i a ie it în Siria cu cuvinte de pace i 
cei din cet i îi deschideau por ile i-i 
ie eau înainte, c  era porunca regelui 
Alexandru s  ias  înaintea lui, pentru c  
acela îi era socru.  
3.  Iar  Ptolomeu,  când  intra  în  cet i,  
punea paz  de osta i în fiecare cetate.  
4. i când s-a apropiat de Azot, i s-a 
ar tat capi tea lui Dagon ars , i Azotul 
i cele de primprejurul lui stricate i 

trupurile lep date i pe cei pe care i-a ars 
în r zboi, c  erau f cute gr mezi de ei în 
calea lui.  

1 Mac. 10, 84.  
5.  i  au  spus  regelui  cele  ce  a  f cut  
Ionatan, ca s -l învinov easc , îns  
regele a t cut.  
6. i l-a întâmpinat Ionatan în Iafa cu 

rire,  s-au  închinat  unul  altuia  i  au  
poposit acolo.  
7. i a mers Ionatan cu regele pân  la râul 
ce se cheam  Elefteros i s-a întors în 
Ierusalim.  
8. Iar regele Ptolomeu, supunând cet ile 
cele de pe lâng  mare, pân  la Seleucia 
cea de lâng  mare, cugeta asupra lui 
Alexandru planuri rele.  
9. i a trimis soli la regele Dimitrie, 
zicând : «Vino s  punem între noi 
leg tur i- i voi da ie pe fata mea, pe 
care  o  ine  Alexandru,  i  vei  împ i  în  
locul tat lui t u,  
10. C -mi pare r u c  i-am dat pe fiica 
mea, c  a c utat s  m  omoare».  
11. i a gr it r u asupra lui, pentru c  
poftea el domnia lui.  
12. i luându- i fata, a dat-o lui Dimitrie. 
Astfel el a rupt rudenia cu Alexandru, i 
s-a v dit vr jm ia lor.  
13. i a intrat Ptolomeu în Antiohia i a 
pus dou  steme pe capul s u, a Asiei i a 
Egiptului.  

14. Iar Alexandru era în Cilicia în 
vremurile acelea, c  nu vrea s  r mân  
sub ascultarea lui cei din locurile acelea.  
15. i a auzit Alexandru, i a venit 
împotriva lui cu r zboi i a ie it Ptolomeu 
i l-a întâmpinat cu mân  tare i l-a 

înfrânt.  
16. i a fugit Alexandru în Arabia, ca s  
scape acolo, iar regele Ptolomeu s-a 
în at.  
17. i a luat Zabdiel arabul capul lui 
Alexandru i l-a trimis lui Ptolomeu.  
18. i regele Ptolomeu a murit a treia zi, 
i osta ii care erau în cet i au fost uci i 

de c tre locuitori.  
19. i s-a în at regele Dimitrie în anul o 
sut aizeci i apte.  
20. În zilele acelea a adunat Ionatan pe 
cei din Iuda, ca s  cucereasc  cetatea din 
Ierusalim i a a ezat împotriva ei multe 
ma ini de r zboi.  
21. i au mers oarecare b rba i f  de 
lege, care î i pizmuiau neamul, la rege i 
i-au spus c  Ionatan este cu o tire 
împrejurul cet ii ;  
22. Iar el auzind, s-a mâniat i, îndat  
purcezând, a venit la Ptolemaida i a scris 
lui  Ionatan  s  nu  stea  cu  o tirea  
împrejurul cet ii, ci degrab  s  vin  la el 
în Ptolemaida, s  se întâlneasc .  
23. i dac  a auzit Ionatan, a poruncit s  
stea cu o tirile împrejurul cet ii i a ales 
din  cei  mai  b trâni  ai  lui  Israel  i  din  
preo i i a înfruntat primejdia.  
24. i luând argint i aur i haine i alte 
daruri  multe,  a  mers  la  rege  în  
Ptolemaida, i a aflat trecere înaintea lui.  
25. i de i-l pârau câ iva oameni ai 

delegii dintre Iudei,  
26. Regele i-a f cut precum au f cut i 
cei mai înainte de el i l-a în at înaintea 
tuturor prietenilor s i.  
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27. i i-a înt rit lui arhieria i altele câte a 
avut mai înainte spre cinste, i l-a pus pe 
el printre prietenii cei mai de frunte.  
28. i s-a rugat Ionatan regelui s  
scuteasc  Iuda de bir i cele trei inuturi 
i Samaria, i i-a f duit în schimb trei 

sute de talan i.  
29. i a pl cut regelui i a scris lui 
Ionatan scrisori despre toate acestea, care 
erau a a :  
30. Regele Dimitrie, fratelui Ionatan i 
neamului iudeu, bucurie !  
31. Copia scrisorii pe care am scris-o lui 
Lastene, rudenia noastr , pentru voi, am 
scris-o i vou , ca s ti i, i este a a :  
32. Regele Dimitrie lui Lastene p rintele 

u, bucurie !  
33. Neamului Iudeilor, prietenilor i 
alia ilor no tri credincio i, am judecat s  
le facem bine pentru bun voin a lor c tre 
noi.  
34. Le-am înt rit i hotarele Iudeii i cele 
trei inuturi : Efraim i Lida i Ramataim, 
care s-au ad ugat Iudeii de la Samaria, i 
toate câte se hot sc cu ele ; tuturor 
celor ce aduc jertf  în Ierusalim le facem 
scutire de d jdiile ce lua de la ei mai 
înainte regele pe an, din roadele 

mântului i din fructele pomilor.  
35. i celelalte care ni se cad nou , 
zeciuielile i v mile i lacurile cele de 
sare i d jdiile pentru rege care se cad 
nou , toate de ajutor le îng duim lor.  

1 Mac. 10, 29-30.  
36. i nici una dintr-acestea nu se va 

lca de acum înainte în toat  vremea.  
37. Acum dar ave i grij  ca s  face i 
hrisov de acestea, care s  se dea lui 
Ionatan i s  se pun  în muntele cel sfânt 
într-un loc de unde s  se poat  vedea.  
38. Iar v zând regele Dimitrie c  este 
lini te în ar i nimeni nu i se 
împotrive te, a slobozit pe to i osta ii s i, 
pe fiecare la locul s u, afar  de osta ii cei 

str ini, pe care-i adunase din insulele 
neamurilor. Dar atunci s-au f cut 
vr jma e lui toate o tirile care fuseser  în 
slujba p rin ilor lui.  
39. Trifon, cel care fusese mai înainte 
între cei ai lui Alexandru, v zând c  toate 

tirile cârtesc asupra lui Dimitrie, a mers 
la arabul Iamblic, care cre tea pe Antioh, 
copilul lui Alexandru,  
40. i l-a rugat s -i dea copilul ca s -l 
pun  rege în locul tat lui s u. I-a spus 
apoi câte a f cut Dimitrie i neîn elegerea 
pe care o au o tirile lui cu el i a r mas 
acolo multe zile.  
41. i a trimis Ionatan la regele Dimitrie 
ca s -i scoat  pe cei din cetatea 
Ierusalimului i pe cei din cet ile cele 
înt rite, c  porneau r zboi împotriva lui 
Israel.  
42. i a trimis Dimitrie la Ionatan, zicând 
: «Nu numai acestea î i voi face ie i 
neamului t u, ei cu m rire te voi m ri pe 
tine i pe neamul t u, de voi avea vreme 
bun .  
43. Acum dar lucru bun vei face de-mi 
vei trimite b rba i care s  m  ajute, c  s-
au viclenit asupra mea toate o tirile 
mele».  
44. i i-a trimis Ionatan trei mii de 
voinici ale i la Antiohia, i au venit la 
rege, i s-a veselit regele de venirea lor.  
45. C  s-au adunat cei din cetate, în 
mijlocul cet ii, ca la vreo sut  dou zeci 
de mii de b rba i i voiau s -l omoare pe 
rege.  
46. i a fugit regele în palat i au cuprins 
cei din cetate c ile cet ii i au început 

zboiul.  
47. i a chemat regele pe Iudei într-ajutor 
i s-au adunat to i împreun  la el i îndat  

s-au risipit în cetate.  
48. i au omorât în cetate în ziua aceea ca 
vreo sut  de mii i au ars cetatea i au 
luat pr zi multe i au izb vit pe rege.  
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49. i v zând cei din cetate c  au biruit 
Iudeii cetatea precum au voit, i-au 
pierdut curajul i au strigat c tre rege, 
rugându-se i zicând :  
50. Întinde-ne mâna cu pace i s  
înceteze Iudeii de a ne mai bate pe noi i 
cetatea.  
51. i au lep dat armele i au f cut pace 
i  s-au  m rit  Iudeii  înaintea  regelui  i  

înaintea tuturor celor de sub st pânirea 
lui  i  s-au  întors  la  Ierusalim  cu  pr zi  
multe.  
52. i a ezut Dimitrie regele pe scaunul 
domniei i s-a lini tit ara înaintea lui.  
53. Îns  a min it în privin a a toate câte a 
zis  i  s-a  înstr inat  de  Ionatan  i  nu  i-a  

spl tit dup  facerile de bine, pe care le-
a f cut, ci a început s -i fac  necazuri.  
54. Iar dup  aceasta s-a întors Trifon 
aducând pe Antioh cu el, înc  fiind copil, 
i l-a ridicat rege i i-a pus stem .  

55. i s-au adunat la el toate o tirile pe 
care le-a risipit Dimitrie, i s-au r zboit 
cu el, iar el a fugit i a fost biruit.  
56. i a luat Trifon elefan ii i a st pânit 
Antiohia.  
57. i a scris Antioh cel tân r lui Ionatan, 
zicând : «Î i înt resc arhieria i te pun 
mai mare peste cele patru inuturi i 
vreau s  fii din prietenii regelui».  
58. i i-a trimis vase de aur pentru slujb  
i i-a dat putere s  bea din n strap  de aur 
i  s  se  îmbrace  în  porfir i  s  aib  

agraf  de aur.  
59.  i  pe  Simon,  fratele  lui,  l-a  pus  
cârmuitor de la hotarul Tirului pân  la 
marginile Egiptului.  
60. i a ie it Ionatan i a mers dincolo de 
râu i în cet i i s-au adunat la el toate 

tirile Siriei într-ajutor i a venit la 
Ascalon, i au ie it cei din cetate înaintea 
lui cu m rire.  

61. i de acolo s-a dus la Gaza i a 
înconjurat-o  cu  o tire  i  a  ars  
împrejurimile cet ii i le-a pr dat.  
62. Cei din Gaza au rugat pe Ionatan i el 
a f cut pace cu ei, dar a luat pe fiii 

peteniilor ostatici, i-a trimis în 
Ierusalim, iar el a mers prin ar  pân  la 
Damasc.  
63. i a auzit Ionatan c  au venit 

peteniile lui Dimitrie la Chede  în 
Galileea cu o tire mult , vrând s -l scoat  
din ara aceea.  
64. i a ie it înaintea lor, iar pe fratele 

u Simon l-a l sat în ar .  
65. i Simon a t rât asupra Bet urului 
i a f cut r zboi împotriva lui zile multe 
i l-a închis.  

66. i l-au rugat pentru pace, i el le-a 
dat-o, i i-a scos de acolo i a luat cetatea 
i a pus în ea paz .  

67. Iar Ionatan i tab ra lui a t rât la 
Marea Ghenizaretului i, sculându-se de 
diminea , a mers în câmpul Ha orului.  
68. Dar dintr-o dat  le-a ie it în fa , în 
câmpie, o armat  p gân , care dup  ce 

sase o parte din o tire în mun i s -l 
pândeasc , înainta drept în fa a lui.  
69. Iar o tirea cea ascuns  s-a ridicat din 
locurile ei i a început r zboiul.  
70.  i  au  fugit  to i  cei  care  erau  cu  
Ionatan ; nici unul n-a r mas dintre ei, 

 de Matatia, fiul lui Absalom, i Iuda, 
fiul lui Alfeu, c peteniile cetelor de oaste.  
71. i i-a rupt Ionatan hainele i i-a pus 

rân  pe cap i s-a rugat.  
72. i s-a întors împotriva lor cu r zboi i 
i-a biruit, i ei au fugit.  
73. i v zând cei care fugiser  de la el, s-
au întors la el i i-au izgonit cu ei pân  la 
Chede , unde era tab ra lor, i au poposit 
cu tab ra acolo.  
74.  i  au  c zut  din  cei  de  alt  neam,  în  
ziua aceea, ca la vreo trei mii de b rba i, 
i s-a întors Ionatan în Ierusalim.  
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CAP. 12 
Leg tura cea nou  a lui Ionatan cu 
Romanii i Spartanii. Trifon omoar  
cu vicle ug pe Ionatan. 
1. i v zând Ionatan c -i ajut  vremea, a 
ales b rba i i i-a trimis la Roma, s  
înt reasc i s  înnoiasc  prietenia cu ea.  
2. i la Spartani i în alte locuri a trimis 
scrisori ca acestea.  
3. i au mers la Roma i au intrat în 
senatul lor i au zis : «Ionatan arhiereul i 
neamul Iudeilor ne-au trimis, ca s  înnoi i 
cu noi leg tura de prietenie, ca i mai 
înainte».  
4. i Romanii le-au dat scrisori c tre 
fiecare inut ca s -i petreac  spre 

mântul Iudeii cu pace.  
5. Iar cuprinsul scrisorilor pe care le-a 
scris Ionatan Spartanilor este acesta :  
6. «Ionatan arhiereul i ob tea poporului 
i preo ii i cel lalt popor al Iudeilor, 

fra ilor Spartani, bucurie !  
7. Înc  de demult s-au trimis scrisori la 
Onia arhiereul, de c tre Arie, unul din 
regii vo tri, în care se adeverea c  sunte i 
fra ii no tri, precum se vede din copia de 
fa .  

Sir. 50, 1.  
8. i cu cinste a primit Onia pe b rbatul 
cel  trimis  i  a  primit  scrisorile  în  care  se  
ar ta leg tura i prietenia dintre noi.  
9. Drept aceea, noi neavând lips  de 
acestea i având mângâiere c ile cele 
sfinte, care sunt în mâinile noastre,  
10. Am încercat s  trimitem soli la voi 
care s  înnoiasc  fr ia i prietenia, ca s  
nu ne înstr in m de voi, c  mult  vreme a 
trecut de când a i trimis la noi.  
11. Iar noi neîncetat în toat  vremea i la 

rb tori i la celelalte zile cuvioase v  
pomenim în jertfele i rug ciunile pe care 
le facem, precum este bine i se cuvine a 
ne aduce aminte de fra i.  
12. i ne bucur m de m rirea voastr .  

13. Iar pe noi ne-au înconjurat multe 
necazuri i r zboaie multe, c  s-au sculat 
cu b taie asupra noastr  regii cei din jurul 
nostru.  
14. Dar n-am vrut s  v  sup m pe voi i 
pe ceilal i alia i i prieteni ai no tri cu 
vestea acestor r zboaie.  
15. Pentru c  avem ajutor din cer, care ne 
ajut , i ne-am izb vit de vr jma ii no tri, 
i s-au supus vr jma ii no tri.  

16. Drept aceea, am ales pe Numeniu, 
fiul lui Antioh, i pe Antipater, fiul lui 
Iason, i i-am trimis la Romani, ca s  
înnoiasc  prietenia i leg tura de pân  
acum cu noi.  
17. i  le-am poruncit  s  mearg i la voi 
i s  v  aduc  închin ciuni i s  v  dea 

scrisorile de la noi pentru înnoirea fr iei 
noastre.  
18. i acum bine ve i face de ne ve i 

spunde la acestea».  
19. Iat  copia scrisorii trimis  de Spartani 
:  
20. «Arie, regele Spartanilor, lui Onia, 
preotul cel mare, bucurie !  
21. Aflatu-s-a în scrieri vechi despre 
Spartani  i  Iudei  c  sunt  fra i  i  c  sunt  
din neamul lui Avraam.  
22. i acum de când am cunoscut acestea, 
bine ve i face scriindu-ne pentru pacea 
voastr .  
23. i noi v  r spundem cu scrisoare c  
turmele voastre i averea voastr  ale 
noastre sunt, i cele ce sunt ale noastre, 
ale voastre sunt : poruncim drept aceea, 
ca s  vi se vesteasc  acestea».  
24. Dup  acestea a auzit Ionatan c  s-au 
întors c peteniile lui Dimitrie cu putere 
mai mult  decât mai înainte, ca s  
porneasc  r zboi împotriva lui.  
25. i plecând din Ierusalim, s-a întâlnit 
cu  ei  în  ara  Amatitei,  c  nu  i-a  l sat  s  
calce în ara lui.  
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26. i a trimis iscoade în tab ra lor, i s-a 
întors i i-au spus lui c  a a au rânduit, ca 

 vin  peste ei noaptea.  
27. i dup  ce a apus soarele, a poruncit 
Ionatan celor care erau cu el s  
privegheze i s  fie înarma i i gata de 

taie toat  noaptea ; i a pus str ji 
împrejurul taberei.  
28. i au auzit vr jma ii c  Ionatan i cei 
care erau cu el s-au g tit de lupt , i s-au 
temut i s-au speriat i, fugind, au aprins 
focuri în tab ra lor.  
29. i Ionatan i cei care erau cu el n-au 
priceput pân  diminea a, c  vedeau 
focurile arzând.  
30. i a alergat Ionatan pe urma lor, i nu 
i-a prins, pentru c  trecuser  râul 
Elefteros.  
31. i s-a ab tut Ionatan la Arabii care se 
cheam  Zabadei, i i-a b tut i le-a luat 
pr zile.  
32. i plecând, a venit la Damasc i a 
str tut toat ara.  
33. Iar Simon, ie ind, a mers pân  la 
Ascalon i la cet ile cele învecinate i s-
a ab tut la Iafa pe care a cucerit-o.  
34. C  a auzit c  ei vor s  dea cetatea 
oamenilor lui Dimitrie i a pus acolo s  o 

zeasc .  
35. i s-a întors Ionatan i a adunat pe 

trânii poporului i s-au sf tuit cu ei, ca 
 zideasc  cet i înt rite în Iuda,  

36. i s  înal e zid mare între cet uie i 
ora ,  ca  s  o  despart  de  Ierusalim,  i  s  

mân  desp it , a a încât nici s  
cumpere, nici s  vând .  
37. i s-au adunat s  zideasc  cetatea, 
fiindc  se d râmase zidul de deasupra 
pârâului Chedron în latura de r rit, i 
au reparat partea ce se cheam  Cafenata.  
38. i  Simon a înt rit  Hadidul din Sefala 
i i-a pus por i i încuietori.  

39. i a încercat Trifon s  domneasc  
peste Asia i s i pun  stem i s  pun  
mâna pe regele Antioh.  
40. Dar se temea ca nu cumva s  nu-l lase 
Ionatan i ca nu cumva s  porneasc  

zboi împotriva lui ; i c uta s  prind  
pe Ionatan i s -l piard i, sculându-se, a 
venit în Bet ean.  
41. i a ie it Ionatan înaintea lui la 
Bet ean cu patruzeci de mii de b rba i 
ale i de r zboi.  
42. i v zând Trifon c  a venit Ionatan cu 
putere mult , s-a temut a- i întinde 
mâinile asupra lui.  
43. i l-a primit cu m rire i l-a 
împrietenit cu to i prietenii s i i i-a dat 
daruri i a poruncit supu ilor s i s  
asculte de el, ca i de sine.  
44. i i-a zis lui Ionatan : «Pentru ce ai 
ostenit tot poporul acesta, nefiind între 
noi r zboi ?  
45. i acum trimite-i la casele lor, i- i 
alege câ iva b rba i, care s  fie cu tine, i 
vino cu mine în Ptolemaida i i-o voi da 
ie, ca i pe celelalte cet i i o tiri, i pe 

to i cei care sunt peste treburi, i 
întorcându-m , m  voi duce înapoi, c  
pentru aceasta am venit».  
46. Iar Ionatan, crezându-l, a f cut cum i-
a zis, i a trimis o tirile s  mearg  în ara 
lui Iuda.  
47. i a l sat cu sine trei mii de b rba i, 
dintre care dou  mii în Galileea, iar o mie 
a mers cu el.  
48. i dup  ce a intrat Ionatan în 
Ptolemaida, au închis Ptolemaidenii 
por ile i l-au prins pe el i pe to i cei care 
veniser  cu el i-au omorât cu sabia.  
49. i a trimis Trifon pedestra i i 

rime în Galileea i la câmpul cel 
mare, ca s  piard  pe to i cei ai lui 
Ionatan.  
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50. i au în eles c  Ionatan este prins i 
 au  pierit  cei  care  erau  cu  el,  i  se  

îndemnar i se întocmir  pentru r zboi.  
51. i v zând cei care îi izgoneau c  ei 
pentru sufletul lor se vor bate, s-au întors.  
52. i au ajuns to i s to i în ara lui 
Iuda i au plâns pe Ionatan i pe cei care 
erau  cu  el  i  s-au  temut  i  a  jelit  tot  
Israelul cu jale mare.  
53. i au încercat toate neamurile cele de 
primprejurul lor, ca s -i piard .  
54. C  ziceau : «N-au c petenie i ajutor ; 
acum dar s -i batem i s  pierdem dintre 
oameni pomenirea lor».  
CAP. 13 
Simon r mâne în locul lui Ionatan. El 
biruie pe Trifon i cur  Ierusalimul. 
1. i a auzit Simon c  a adunat Trifon 
putere mult , ca s  vin  în ara lui Iuda s-
o piard .  
2. i v zând c  poporul este sp imântat i 
plin  de  fric ,  s-a  suit  în  Ierusalim  i  a  
adunat poporul.  
3.  i  i-a mângâiat pe ei i  le-a zis :  «Voi 
ti i câte am f cut eu i fra ii mei i casa 

tat lui meu pentru legi i pentru cele 
sfinte, i r zboaiele i nevoile pe care le-
am f cut.  
4. Pentru aceasta to i fra ii mei au pierit 
pentru Israel i am r mas eu singur,  
5. i acum s  nu dea Dumnezeu ca s -mi 
cru  eu sufletul în toat  vremea necazului 
; c  nu sunt mai bun decât fra ii mei.  
6. Ci voi c uta r zbunare pentru legea 
mea i pentru cele sfinte i pentru femeile 
i fiii no tri, c  s-au adunat toate limbile, 

ca s  ne piard  cu vr jm ie.  
7. i s-a aprins duhul poporului, îndat  ce 
a auzit cuvintele acestea, i a r spuns cu 
glas mare, zicând :  
8. «Tu ne e ti c petenia noastr  în locul 
lui Iuda i al lui Ionatan, fratele t u.  
9. Poart  r zboiul nostru, i toate câte vei 
zice, vom face.  

10. i a adunat pe to i b rba ii cei de 
zboi i a gr bit a s vâr i zidurile 

Ierusalimului i a-l înt ri primprejur.  
11. i a trimis pe Ionatan al lui Absalom 
cu putere destul  la Iafa i, sco ând pe cei 
care erau acolo, a r mas în ea.  
12. i a pornit Trifon din Ptolemaida cu 

tire mult , s  intre în p mântul Iudei i 
avea cu sine pe Ionatan în lan uri.  
13. Iar Simon a t rât la Hadid în 
preajma câmpului.  
14.  i  în elegând  Trifon  c  s-a  sculat  
Simon în locul lui Ionatan, fratele s u, i 

 vrea s  porneasc  asupra lui cu r zboi, 
a trimis la el soli, zicând :  
15. «Pentru banii ce era dator Ionatan, 
fratele t u, la vistieria împ teasc , pe 
urma slujbelor ce a avut, îl inem închis.  
16. i acum trimite o sut  de talan i de 
argint i pe doi fii ai lui ostatici, ca nu 
cumva, c tând libertatea, s  se 
vicleneasc  spre noi, i noi îl vom 
elibera».  
17. i a cunoscut Simon c  gr ie te cu 
în el ciune c tre el, îns  tot a trimis banii 

i pe prunci, ca s  nu ridice vr jm ie 
mare din partea poporului i s  nu se zic  
:  
18. «Pentru c  Simon nu a trimis banii i 
pruncii, de aceea a pierit Ionatan».  
19. i a trimis pruncii i cei o sut  de 
talan i ; iar el a min it i n-a slobozit pe 
Ionatan.  
20. i dup  aceea a venit Trifon, ca s  
intre în ar i s  o supun i a înconjurat 
pe calea cea dinspre Adoraim ; iar Simon 
i tab ra lui îl urm reau în tot locul unde 

mergea.  
21. Iar cei din cetate au trimis la Trifon 
soli, gr bindu-l s  vin  la ei prin pustiu i 

 le trimit  hran .  
22. i a g tit Trifon toat  c rimea sa, ca 

 vin  în noaptea aceea, dar a fost 
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pad  mult i n-a putut veni din pricina 
pezii i, purcezând, a venit în Galaad.  

23. i când s-a apropiat de Bascama, a 
omorât pe Ionatan i l-a îngropat acolo.  
24. i s-a înapoiat Trifon i s-a dus în 

mântul s u.  
25.  i  a  trimis  Simon i  a  luat  oasele  lui  
Ionatan, fratele s u, i l-a îngropat în 
Modein, în cetatea p rin ilor.  
26. i l-a plâns tot Israelul cu plângere 
mare i l-a jelit zile multe.  
27. i a zidit Simon mormântul tat lui 

u i al fra ilor lui i l-a în at cu chip 
frumos la vedere din piatr  cioplit  pe 
dinainte i pe dinapoi.  

Fac. 35, 20.  
28. i a pus deasupra apte turnuri, unul 
în fa a altuia : tat lui i maicii i celor 
patru fra i.  
29. i le-a f cut împrejur lucr ri 
me te ugite i a pus stâlpi mari i a f cut 
pe stâlpi chipuri cu arme spre nume 
ve nic i lâng  arme cor bii cioplite, ca 

 vad  to i cei care umbl  pe mare.  
30. Acesta este mormântul pe care l-a 

cut în Modein i  care este pân  în ziua 
de azi.  
31. Iar Trifon, umblând cu vicle ug c tre 
regele Antioh cel Tân r, l-a omorât.  
32. i a domnit în locul lui i i-a pus 
stema  Asiei  i  a  f cut  pr d  mare  pe  

mânt.  
33. i a zidit Simon cet ile Iudeii i le-a 
înt rit cu turnuri înalte i cu ziduri mari i 
cu por i cu z voare i a pus strânsur  de 
bucate în cet i.  
34. i alegând Simon b rba i, i-a trimis 
cu daruri la regele Dimitrie, ca s  ierte 
ara, pentru c  toate faptele lui Trifon 

erau jafuri.  
35.  i  a  trimis  la  el  regele  Dimitrie  dup  
faptele acestea i i-a r spuns i i-a scris 
aceast  scrisoare :  

36. «Regele Dimitrie, lui Simon arhiereul 
i prietenul regilor, b trânilor i neamului 

evreiesc, bucurie.  
37. Am primit coroana de aur i ramura 
de finic i suntem gata s  v  d m pace 
mare i am scris celor mai mari peste 
treburi s  v  lase cele ce v  iert m.  
38. i câte am a ezat cu voi r mân, i 
cet ile, pe care le-a i zidit, s  fie ale 
voastre.  
39. Iert m sc rile din vedere i 
gre elile f cute pân  în ziua de ast zi i 

jdiile c tre rege cu care era i datori i 
orice se v muia în Ierusalim s  nu se mai 

muiasc .  
40. i care vor fi vrednici dintre voi s  se 
înscrie între ai no tri, s  se înscrie i s  
fie între noi pace».  
41. În anul o sut aptezeci s-a ridicat 
jugul neamurilor de deasupra lui Israel.  
42. i a început poporul lui Israel a scrie 
în scrisori i în zapise : «În anul întâi pe 
vremea lui Simon arhiereul cel mare, 
mai-marele i cârmuitorul Iudeilor».  
43. În zilele acelea a t rât Simon 
asupra Ghezerului i a înconjurat-o cu 

tiri i a f cut un turn pe roate pentru 
luarea cet ii i s-a apropiat de cetate i a 
lovit un turn i l-a luat.  
44. i cei din turnul pe roate au s rit în 
cetate i s-a f cut tulburare mare.  
45.  i  s-au  suit  cei  din  cetate  cu  femeile  
i cu fiii lor pe zid, rupându- i hainele i 

au strigat cu glas mare rugând pe Simon 
 fac  pace cu ei i au zis :  

46. «S  nu ne faci nou  dup  r ut ile 
noastre ; ci dup  mila ta».  
47. i i s-a f cut mil  lui Simon de ei i 
nu  i-a  b tut,  ci  sco ându-i  din  cetate  a  
cur it casele în care erau idolii, i a a au 
intrat în ea, l udând i binecuvântând pe 
Domnul.  
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48. i a scos din ea toat  necur ia, a 
ezat acolo oameni care in legea, a 

înt rit-o i a zidit în ea loca .  
49. Iar cei din cet uia din Ierusalim erau 
opri i  a  ie i  i  a  merge  în  ar i  a  
cump ra i a vinde i au fl mânzit foarte 
i mul i dintre ei au pierit de foame.  

50.  i  au  strigat  c tre  Simon  s -i  
primeasc i i-a primit i a scos pe cei 
care erau acolo i a cur it cet uia de 
necur enii.  
51. i au intrat în ea în dou zeci i trei 
ale lunii a doua, în anul o sut aptezeci 
i unu, cu laude i cu stâlp ri i harpe i 

chimvale  i  cu  al ute  i  cu  cânt ri  i  
cântece, fiindc  marele vr jma  al lui 
Israel fusese înfrânt.  
52. i a rânduit ca în fiecare an s  serbeze 
aceast  zi cu veselie.  
53. i a înt rit muntele templului 
Domnului cel de lâng  cetate i au locuit 
acolo, el i cei care erau cu ei.  
54. i a v zut Simon c  Ioan, feciorul 

u, este om deplin i l-a pus c petenie 
peste toate o tirile i a locuit în Gaza.  
CAP. 14 
Arsachis, regele Per ilor, biruind pe 
Dimitrie, aduce lini te rilor. Simon 
cucere te Iafa, Ghezerul i Ierusalimul, 

rind hotarele neamului s u. 
1. i în anul o sut aptezeci i doi, regele 
Dimitrie i-a adunat puterile sale i s-a 
dus în Media s i caute ajutor, ca s  bat  
pe Trifon.  
2. Iar auzind Arsachis, regele Persiei i al 
Mediei, c  a venit Dimitrie în hotarele 
sale, a trimis pe unul din c peteniile sale, 
ca s -l prind  viu.  
3. Acesta, mergând, a b tut o tirea lui 
Dimitrie, l-a prins, l-a dus la Arsachis i 
l-a pus sub paz .  
4. i s-a odihnit ara în pace în toate 
zilele  lui  Simon  i  a  c utat  el  cele  bune  

neamului s u i le-a pl cut st pânirea lui 
i m rirea lui în toate zilele.  

5. i sporind m rirea sa, a luat Iafa, ca s  
aib  port i a f cut intrare la insulele 

rii.  
6. i a l it hotarele neamului s u i a 
st pânit ara.  
7. i a adunat mul i robi i a st pânit 
Ghezerul i Bet urul i cetatea i a scos 
necur eniile din ea, c  nu i se mai 
împotrivea nimeni.  
8. i lucrau p mântul cu pace i p mântul 
da roadele lui i pomii câmpurilor 
fructele lor.  
9. B trânii edeau în uli e, to i vorbeau de 
lucrurile cele bune i tinerii se îmbr cau 
în haine de m rire i cu îmbr minte de 

zboi.  
10. Cet ilor le-a dat hran i le-a f cut 
înt rituri, încât s-a vestit numele m ririi 
lui pân  la marginea p mântului.  
11. A adus pace pe p mânt i s-a veselit 
Israel cu veselie mare.  
12. i a ezut fiecare sub vi a sa i sub 
smochinul  s u,  c  nu  avea  cine  s -i  
însp imânte.  
13. C  se sfâr iser  de pe p mânt cei care 
aduceau r zboaie asupra lor i regii se 
pr bu iser  în zilele acelea.  
14. i a înt rit pe to i smeri ii poporului 

u, a p zit legea i a pierdut pe cel f  
de lege i viclean.  
15. Sfântul loca  l-a m rit i a înmul it 
vasele cele sfinte.  
16. i s-a auzit la Roma i pân  la Sparta 

 a murit Ionatan i s-au mâhnit foarte.  
17.  i  au  auzit  c  Simon,  fratele  lui,  s-a  

cut în locul lui arhiereu i st pâne te 
ara i cet ile cele din ea.  

18. i i-au scris lui pe table de aram , ca 
 înnoiasc  prietenia cu el i tov ia pe 

care o f cuser  cu Iuda i cu Ionatan, 
fra ii lui.  
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19. i s-a citit înaintea adun rii în 
Ierusalim.  
20.  Iar  copia  scrisorilor  pe  care  le-au  
trimis Spartanii este aceasta : 
«C peteniile Spartanilor i cetatea lor, lui 
Simon arhiereul, b trânilor i preo ilor i 
la tot poporul Iudeilor, bucurie.  
21. Solii cei trimi i la poporul nostru ne-
au spus de m rirea i cinstea voastr i 
ne-am bucurat de venirea lor.  
22. i am scris cele zise de ei în cartea 
sfaturilor poporului, precum urmeaz  : 
Numeniu, fiul lui Antioh i Antipater, fiul 
lui Iason, solii Iudeilor, au venit la noi ca 

 înnoiasc  prietenia cu noi.  
23. i a primit poporul pe oamenii ace tia 
cu cinste i a pus copia de pe cuvintele 
lor  în  arhiva  rii  ca  amintire  pentru  
poporul spartan. Iar o copie de pe ele am 
trimis-o arhiereului Simon».  
24. Dup  aceasta a trimis Simon pe 
Numeniu la Roma, având o pav  mare 
de aur care pre uia o mie de mine, ca s  
înt reasc  tov ia cu ei.  
25. i dac  a auzit poporul lucrurile 
acestea, a zis : «Cu ce daruri vom r spl ti 
pe Simon i pe fiii lui ?  
26.  C  au  fost  viteji,  el  i  fra ii  lui,  casa  
tat lui s u i au b tut pe vr jma ii lui 
Israel i au înt rit st pânirea lui Israel». 
Atunci au scris toate acestea pe table de 
aram ,  pe  care  le-au  pus  pe  stâlpi  în  
muntele Sionului.  
27. i iat  copia scrisorii : «În ziua a 
optsprezecea a lunii Elul, în anul o sut  
aptezeci i doi, care este al treilea an, pe 

vremea lui Simon arhiereul,  
28. C petenia poporului Domnului, când 
era mare adunare de preo i i de popor i 
de c petenii ale neamului i b trâni ai 

rii, vi s-au f cut cunoscut acestea : 
Fiindc  de multe ori au fost r zboaie în 
ar ,  

29. Simon, fiul preotului Matatia, din 
neamul lui Ioiarib i fra ii lui, s-au pus în 
primejdie, stând împotriva vr jma ilor 
neamului s u, ca s  apere templul i legea 
i cu m rire a pream rit neamul s u.  

30. i a adunat Ionatan neamul s u i s-a 
cut lui arhiereu, i s-a ad ugat la 

poporul s u.  
31. i au vrut vr jma ii s  le calce ara, 
ca s  le-o supun i s i ridice mâinile 
asupra celor sfinte ale lor.  
32. Atunci s-a sculat Simon i a pornit 

zboi pentru neamul s u i a cheltuit 
bani mul i dintr-ai s i i a dat arme i 
simbrie b rba ilor viteji din neamul s u,  
33. i a înt rit cet ile Iudeii i Bet urul 
cel de la hotarele Iudeii, unde erau armele 
vr jma ilor mai înainte i a pus acolo 
paz  b rba i iudei.  
34. i a înt rit Iafa cea de la mare i 
Ghezer cea de la hotarele Azotului, în 
care mai înainte locuiau vr jma ii i au 
locuit acolo Iudei i câte mai trebuia le-a 

cut.  
35. i v zând poporul credin a lui Simon 
i m rirea adus  de el neamului s u, l-a 

pus cârmuitor i arhiereu, pentru c  el a 
cut toate acestea, p strând dreptatea i 

credin a neamului s u i râvnind în tot 
chipul s  înal e pe poporul s u.  
36. i în zilele acelea a mers bine lucrul 
prin mâinile lui, c  s-au izgonit str inii 
din ara lor i cei din cetatea lui David 
din Ierusalim, care î i f cuser  cetate, din 
care ie eau i pâng reau împrejurimea 
templului i aduceau mult necaz cu 
întin ciunea lor.  
37. i a pus s  locuiasc  în el b rba i 
iudei i l-a înt rit spre ap rarea rii i a 
cet ii i a în at zidurile Ierusalimului.  
38. i regele Dimitrie i-a înt rit arhieria 
dup  aceasta,  
39. i l-a f cut dintre prietenii s i, i l-a 

rit apoi cu cinste mare,  
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40. Pentru c  a auzit c  Romanii îi au pe 
Evrei de prieteni i alia i ; i c  ei au ie it 
înaintea solilor lui Simon cu cinste ;  
41. Pentru toate acestea au voit Iudeii i 
preo ii s  le fie Simon cârmuitor i 
arhiereu în veac, pân  se va scula prooroc 
credincios,  
42. i s  fie peste ei cârmuitor i s  aib  
grij  de cele sfinte, s  fac  rânduieli mai 
mari peste lucrurile lor i peste ar i 
peste arme i cet i.  
43. i  s  poarte grij  de templu i  to i s  
asculte de el i cu numele lui s  se scrie 
toate scrisorile în ar i s  se îmbrace cu 
porfir i s  poarte podoabe de aur.  
44. i nim nui din popor i din preo i nu 
va fi îng duit s  calce ceva din acestea i 

 fie împotriva celor ce va zice el, sau s  
fac  adunare în ar  f  de el, sau s  se 
îmbrace cu porfir i s  poarte agraf  de 
aur ;  
45. Iar cine va face afar  de acestea sau 
va c lca ceva dintr-acestea s  fie 
vinovat».  
46. i a primit tot poporul s -i fac  lui 
Simon, dup  cuvintele acestea.  
47. Iar Simon a primit i a voit s  fie 
arhiereu i cârmuitor i st pânitor 
neamului evreiesc i preo ilor i s  poarte 
grij  de to i.  
48. i a zis ca scrisoarea aceasta s  fie 

pat  în table de aram ,  
49. i s  le a eze în curtea templului în 
loc  ales  i  copii  dup  ele  s  le  pun  în  
vistierie, ca s  le aib  Simon i fiii lui.  
CAP. 15 
Simon stric  prietenia pe care o legase 
cu Antioh, fiul lui Dimitrie, i cu 
Romanii. 
1. i a trimis Antioh, feciorul regelui 
Dimitrie, scrisori din insulele m rii lui 
Simon preotul i st pânitorul Evreilor i 

tre tot neamul iudeu.  

2. i erau scrise în acest chip : «Regele 
Antioh, lui Simon arhiereul i 
st pânitorul Evreilor i neamului 
evreiesc, bucurie.  
3. De vreme ce oameni mi ei au biruit 
împ ia p rin ilor no tri,  
4. i vreau s  o a ez din nou precum era 
mai înainte, am adunat o tire mult , am 

cut cor bii de r zboi i am hot rât s  
pedepsesc pe cei care au pr dat ara 
noastr i pe cei care au pustiit cet ile 
din hotarele st pânirii mele.  
5. Acum dar î i înt resc toate scutirile 
date de regii cei mai înainte de mine i 
orice alte daruri i-au îng duit ei ;  
6. i- i îng duiesc s  faci bani sub 
numele t u, în ara ta.  
7. i Ierusalimul i templul s  fie libere i 
toate armele ce ai i cet ile pe care le-ai 
zidit i le st pâne ti s i r mân ie ;  
8. i toat  datoria domneasc i oricâte 
erau s  fie pentru domnie, de acum i în 
tot veacul, se las ie.  
9. i dup  ce vom a eza st pânirea 
noastr , te vom m ri pe tine i neamul t u 
i templul Domnului cu slav  mare, încât 
 fie ar tat  m rirea voastr  în tot 
mântul».  

10. În anul o sut aptezeci i patru, a 
ie it Antioh în p mântul p rin ilor s i i 
s-au adunat acolo toate o tirile, încât 
pu ini au r mas cu Trifon.  
11. i l-a izgonit regele Antioh, iar el a 
fugit în Dora cea de lâng  mare.  
12. C  a v zut c  s-au adunat peste el 

ut ile i l-au p sit o tirile.  
13. i a t rât Antioh asupra Dorei 
împreun  cu o sut  dou zeci de mii de 

rba i r zboinici i opt mii de c re i.  
14. i a înconjurat cetatea i cu cor bii i 
o lovea i dinspre uscat i dinspre mare i 
pe nimeni n-a l sat nici s  ias , nici s  
intre.  
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15. i a venit Numeniu i cei care erau cu 
el de la Roma având scrisori c tre regi i 

ri, în care erau scrise acestea :  
16. «Lucius, consul al Romanilor, regelui 
Ptolomeu, bucurie.  
17. Solii Iudeilor au venit la noi prieteni 
i alia i ai no tri, ca s  înnoiasc  prietenia 
i leg tura cea din început, trimi i de 

Simon arhiereul i de poporul Iudeilor.  
18. i au adus un scut de aur de o mie de 
mine.  
19. Pentru aceasta scriem regilor i 

rilor, ca s  nu le fac  r u, lor i cet ilor 
i rii lor, i s  nu dea ajutor celor care 

se r zboiesc împotriva lor.  
20.  i  ni  s-a  p rut  c  este  bine  a  lua  
scutul de la ei.  
21. Deci de vor fi fugit vreunii oameni 

tori  de  rele  din  ara  lor  la  voi,  s -i  
da i lui Simon arhiereul, s -i pedepseasc  
dup  legea lor».  
22. Aceea i scrisoare a fost adresat  
regelui Dimitrie, lui Atalus, lui Ariarate 
i lui Arsachis,  

23. Precum i tuturor rilor : Sampsame, 
Sparta, Delos, Mindus, Sicion, Caria, 
Samos, Pamfilia, Licia, Halicarnas, Cos, 
Side, Aradus, Rodos, Faselis, Gortina, 
Cnidus, Cipru i Cirene.  
24. i copia lor a trimis-o lui Simon 
arhiereul.  
25. Iar regele Antioh a t rât asupra 
Dorei a doua zi, aducând din ce în ce mai 
aproape o tirile sale i f când ma ini, a 
închis Antioh pe Trifon, încât nu putea 
nici s  intre, nici s  ias .  
26. i i-a trimis Simon dou  mii de 

rba i ale i s -i ajute i argint i aur i 
vase pre ioase.  
27. i n-a vrut s  le primeasc , ci a stricat 
tot ceea ce s-a în eles cu el mai înainte i 
s-a înstr inat de el.  
28. i a trimis la el pe Atenobiu, unul din 
prietenii s i, spre a vorbi cu el astfel : 

«Voi ine i Iafa i Ghezer i înt ritura din 
Ierusalim, cet i ale st pânirii mele.  
29. Hotarele lor le-a i pustiit i a i adus 
necaz mare pe p mânt, st pânind locuri 
multe în hotarele st pânirii mele ;  
30. Acum dar da i cet ile pe care le-a i 
luat i birurile inuturilor pe care le-a i 
st pânit din hotarele cele din afar  de 
Iuda.  
31. Iar de nu, da i pentru ele cinci sute de 
talan i de argint i pentru stric ciunea 

cut i  pentru  birurile  cet ilor,  al i  
cinci sute de talanii ; iar de nu, vom veni 
i vom face r zboi împotriva voastr ».  

32. i a venit Atenobiu, prietenul regelui, 
la Ierusalim i a v zut m rirea lui Simon 
i rafturi cu vase de aur i de argint i 

slug rime mult , încât se minuna i apoi 
i-a spus cuvintele regelui :  
33. i r spunzând Simon, i-a zis lui : 
«Nici p mânt str in n-am luat, nici inem 
ceva str in, ci mo tenirea p rin ilor 
no tri, pe care vr jma ii no tri f  
judecat  cu orice prilej au apucat-o.  
34. Iar noi ne inem acum de mo tenirea 

rin ilor no tri.  
35. Cât despre Iafa i Ghezer, pe care le 
ceri, acestea f ceau tulburare în popor i 
în ara noastr . Pentru ele vom da o sut  
de talan i». i Atenobiu nu i-a r spuns 
nici un cuvânt.  
36. i întorcându-se cu mânie la rege, i-a 
spus cuvintele acestea i m rirea lui 
Simon i toate câte a v zut i sa mâniat 
regele cu mare furie :  
37. Iar Trifon, intrând în corabie, a fugit 
la Ortosia.  
38. i a pus regele pe Cendebeu 
comandant la marginea m rii i i-a dat 

tire pedestra i i c re i.  
39. i i-a poruncit s  se a eze în preajma 
Iudeii i s  zideasc  Cedronul, s  
înt reasc  por ile i s  fac  r zboi 



pag. 1734/1780 

împotriva poporului. Iar regele a început 
 urm reasc  el însu i pe Trifon.  

40. i a venit Cendebeu la Iamnia i a 
început s  asupreasc  poporul i s  intre 
în Iuda, robind i ucigând. i a zidit 
Cedronul.  
41. i a rânduit acolo c re i i oaste, ca 

 fac  n liri i s  închid  c ile Iudeii, 
precum i-a poruncit regele.  
CAP. 16 
Simon i doi fii ai lui sunt omorâ i 
mi ele te. Lui îi urmeaz  Ioan, fiul lui, 
care s-a numit Hircan i care a f cut 
multe r zboaie i vitejii. 
1. i s-a suit Ioan de la Ghezer, i a spus 
lui Simon, tat l s u, cele ce a f cut 
Cendebeu.  
2. i a chemat Simon pe cei doi fii mai 
mari ai s i, pe Iuda i pe Ioan, i le-a zis : 
«Eu i fra ii mei i casa tat lui meu ne-
am luptat cu vr jma ii lui Israel din 
tinere e  pân  în  ziua  de  ast zi,  i  prin  
mâinile noastre de multe ori s-a izb vit 
Israel.  
3. i acum am îmb trânit, iar voi pentru 
aceast  slujb , din mila lui Dumnezeu, 
ave i ani destui ; fi i în locul meu i în 
locul fratelui meu i face i r zboi pentru 
neamul nostru, i ajutorul cel din cer s  
fie cu voi».  
4. i a ales din ar  dou zeci de mii de 

rba i r zboinici i c re i, i a mers 
asupra lui Cendebeu, i au dormit la 
Moden.  
5. i ie ind diminea a la câmp, au fost 
întâmpina i de o tire mult , pede tri i 

ri ; iar între ei era un râu.  
6. i a t rât el i poporul lui în fa a lor. 

i v zând c  poporul se teme s  treac  
râul, a trecut întâi el, i l-au v zut 
oamenii lui, i au trecut i ei dup  el.  
7. i a desp it oastea în dou i pe 

re i i-a a ezat în mijlocul 

pedestra ilor, c ci c rimea vr jma ilor 
era foarte mult .  
8. i au trâmbi at cu trâmbi ele sfin ite, i 
Cendebeu a fost înfrânt împreun  cu 
tab ra lui, i au c zut dintre ei r ni i 
mul i, i câ i au mai r mas au fugit în 
cetate.  
9.  Atunci  a  fost  r nit  Iuda,  fratele  lui  
Ioan, iar Ioan i-a gonit pân  la Cedron, pe 
care-l zidise.  
10. i au fugit pân  la turnurile cele din 
arina Azotului, i le-au ars cu foc, i au 

zut dintre ei ca la vreo dou  mii de 
rba i, i s-au înapoiat în p mântul 

Iudeii Cu pace.  
11. Iar Ptolomeu al lui Abub era pus 
cârmuitor în câmpul Ierihonului, i avea 
argint i aur mult.  
12. El era ginere al arhiereului.  
13. i s-a în at inima lui i a vrut s  
st pâneasc ara, i s-a sf tuit cu vicle ug 
asupra  lui  Simon  i  a  fiilor  lui,  ca  s -l  
omoare.  
14. Iar Simon umbla prin cet ile din iar  
i purta grij  de nevoile lor, i s-a coborât 

din Ierihon, el i Matatia i Iuda, fiii lui, 
în anul o sut aptezeci i apte, în luna a 
unsprezecea, luna ebat.  
15. i i-a primit cu vicle ug feciorul lui 
Abub într-un castel mic, ce se chema 
Doc, pe care-l zidise, i le-a f cut osp  
mare, i a ascuns acolo b rba i.  
16. i când s-au ame it de vin Simon i 
fiii lui, s-a sculat Ptolomeu i cei care 
erau cu el, i-au luat armele i au intrat 
asupra lui Simon la osp , i l-au omorât 
împreun  cu cei doi feciori ai lui, i o 
seam  din slugile lui.  
17. i a f cut r utate mare i a r spl tit 
rele pentru bune.  
18. i scriind acestea, Ptolomeu a trimis 
la rege s -i dea o tire într-ajutor, i-i va 
supune în schimb ara i cet ile sale.  
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19.  i  a  trimis  pe  al ii  la  Ghezer  s  
omoare pe Ioan, i celor mai mari peste 
mii le-a trimis scrisori s  vin  la el, s  le 
dea argint, aur i daruri.  
20. Iar pe al ii i-a trimis s  cuprind  
Ierusalimul i muntele templului 
Domnului.  
21. Dar alergând cineva înainte, i-a spus 
lui Ioan la Ghezer c  au pierit tat l i 
fra ii  lui  i  c  a  trimis  s -l  omoare  i  pe  
el.  

22. i auzind, s-a sp imântat i, prinzând 
rba ii care veniser  s -l piard , i-a 

omorât, c  a cunoscut c  voiau s -l 
omoare.  
23. Iar celelalte fapte ale vie ii lui Ioan, 

zboaiele lui i vitejiile lui, pe care le-a 
cut b rb te te, i zidurile Ierusalimului 

pe care le-a f cut, i toate ispr vile lui,  
24. Iat  acestea s-au scris în cartea zilelor 
arhieriei lui, dup  ce s-a f cut arhiereu în 
locul tat lui s u.  
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CARTEA A DOUA A MACABEILOR 
 

CAP. 1 
Iudeii din Ierusalim scriu celor din 
Egipt dou  scrisori. Moartea lui 
Antioh în Persia. Mul umirea c tre 
Dumnezeu. Praznicul înfigerii 
corturilor i aflarea focului sfânt. 
1. «Fra ilor Iudei, care sunt prin Egipt, 
bucurie ! Fra ii vo tri Iudei, cei din 
Ierusalim i cei din ara Iudeii, v  doresc 
vou  tuturor pace i s tate !  
2. S  v  fac  bine Dumnezeu i s i 
aduc  aminte de leg mântul S u care l-a 

cut cu Avraam, cu Isaac i cu Iacov, 
robii cei credincio i.  
3.  S  v  dea  inim  vou  tuturor  ca  s  v  
închina i Lui i s  face i voia Lui cu dor 
mare i cu râvn  în suflet ;  
4. S  deschid  inima voastr  în legea Sa 
i întru poruncile Sale, i pace s  fac .  

5. i s  asculte rug ciunile voastre i s  
se împace cu voi i s  nu v  p seasc  în 
vreme rea.  
6. A a ne rug m acum aici pentru voi.  
7.  Domnind  Dimitrie  în  anul  o  sut  
aizeci i nou , noi Iudeii am scris vou  

din necazul i din strâmtorarea ce a venit 
peste noi în anii ace tia, de când Iason i 
cei care au fost cu el tr daser  p mântul 
cel sfânt i regatul.  
8. i au dat foc por ilor, i au v rsat 
sânge nevinovat, i ne-am rugat 
Domnului,  i  ne-a  ascultat,  i  am  adus  
jertf i f in  de grâu, i am aprins 
lumini, i am pus pâini înainte.  
9. i acum v  scriem ca s ine i 

rb toarea corturilor în luna Chislev».  
10. Scris  în anul o sut  optzeci i opt. 
«Cei din Ierusalim i din Iudeea i sfatul 

trânilor i Iuda, lui Aristobul, sfetnicul 
regelui Ptolomeu, care este din neamul 

preo ilor celor un i i Iudeilor celor din 
Egipt, bucurie i s tate.  
11. Din mari primejdii izb vindu-ne 
Dumnezeu, mul umim neîncetat Lui, ca 
cei care suntem gata s  ne r zboim 
împotriva regelui.  
12. C  Dumnezeu a lovit pe cei care s-au 

zboit asupra sfintei cet i.  
13. C  fiind în Persia c petenia 
potrivnicilor i o tirile cele ce erau cu el, 

rora se p rea c  nimeni nu le poate sta 
înainte, au fost m cel ri i în templul 
zei ei Nanaia, în elându-i cu cuvinte 
viclene preo ii zei ei Nanaia.  
14. C ci Antioh, pref cându-se c  vrea s  
se c toreasc  cu zei a Nanaia, a sosit 
acolo cu prietenii s i, ca s  ridice multele 
bog ii ale templului în chip de zestre.  
15. i preo ii zei ei Nanaia, punând 
comorile înainte i el apropiindu-se cu 
câ iva din suita sa de curtea capi tei, ei au 
închis templul ;  
16. i dup  ce a intrat Antioh, ei au 
deschis o u  ascuns  a podului, i 
aruncând cu pietre, au omorât pe 

petenie i pe cei care erau cu el, i 
desf cându-i în buc i i t indu-le 
capetele le-au aruncat celor din afar .  
17. Întru toate binecuvântat este 
Dumnezeul nostru, Cel care a dat 
pierz rii pe cei care au f cut fapte 

gâne ti.  
18. Vrând drept aceea s  facem în 
dou zeci i cinci de zile ale lunii lui 
Chislev s rb toarea sfin irii templului, cu 
cuviin  am socotit a v  în tiin a, ca i 
voi asemenea s  pr znui i s rb toarea 
corturilor i a focului, în amintirea lui 
Neemia, cel care a zidit templul 
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Domnului  i  jertfelnicul  pe  care  a  adus  
jertf .  

1 Mac. 4, 59.  
19. C ci, când au fost du i în Persia 
str mo ii no tri, bunii credincio i preo i, 
care erau atunci, luând din focul 
jertfelnicului, l-au ascuns în tain  într-o 
groap  ca de fântân  f  de ap , în care 
l-au astupat, încât locul nu era tiut de 
nimeni.  

Lev 6, 9, 12. 2 Mac. 2, 1.  
20. Iar dup  ce au trecut câ iva ani, când 
a voit Dumnezeu, trimis fiind Neemia de 
regele Persiei, a trimis dup  foc pe 
nepo ii preo ilor celor ce l-au ascuns, i, 
precum ne-au spus, n-au aflat foc, ci ap  
mocirloas .  
21. i le-a poruncit s  scoat  de acolo ap  
i s  aduc , i dup  ce s-au adus cele de 

jertf , a poruncit Neemia preo ilor s  
stropeasc  cu apa aceea lemnele i cele 
ce erau puse deasupra.  
22. Dup  ce s-a f cut aceasta i a vestit 
vremea, când a str lucit soarele care mai 
înainte era în nori, s-a aprins foc mare, 
încât to i s-au minunat.  

Lev 6, 12.  
23. i rug ciune f ceau to i preo ii, când 
se mistuia jertfa, preo ii to i începând cu 
Ionatan ; iar ceilal i r spundeau împreun  
cu Neemia.  
24. Iar rug ciunea era într-acest chip : 
«Doamne ! Doamne Dumnezeule ! 

torul tuturor, Cel înfrico tor i tare 
i drept i milostiv.  

3 Mac. 2, 2.  
25. Cel care unul este Împ rat i bun i 
unul d tor de bun i i singur drept i 
atot iitor i ve nic Cel care mântuie ti pe 
Israel din tot r ul, Cel care ai ales pe 

rin i i i-ai sfin it.  
26. Prime te jertfa aceasta, pentru tot 
poporul T u Israel, i p ze te partea Ta i 
o sfin te.  

27. Adun  risipirea noastr , izb ve te pe 
cei care slujesc între neamuri, spre cei 
oc ri i i urâ i caut , ca s  cunoasc  
neamurile c  Tu e ti Dumnezeul nostru.  
28. Pedepse te pe cei care ne asupresc i 
ne hulesc cu mândrie.  
29. R de te pe poporul T u în locul cel 
sfânt al T u, precum a zis Moise».  

Deut. 30, 4. Neem. 1, 9. 2 Mac. 2, 10.  
30. i preo ii cântau laude.  
31. Iar dup  ce s-au mistuit cele ce erau 
ale jertfei, a poruncit Neemia s  ude cu 
cealalt  ap , care a r mas, pietrele cele 
mai mari.  
32. Îndat  ce s-a f cut aceasta, s-a aprins 
din ele flac , dar flac ra de pe altar o 
covâr ea în str lucire.  
33. i dup  ce s-a f cut aievea lucrul 
acesta, s-a spus regelui Per ilor c  în 
locul în care ascunseser  focul preo ii 
du i  în  robie  s-a  ar tat  ap ,  din  care  
Neemia  i  cei  care  erau  cu  el  a  sfin it  
jertfele.  
34. Iar regele, cercetând lucrul, a îngr dit 
locul i a f cut jertfelnic.  
35. i multe daruri i lucruri luând regele, 
le-a d ruit preo ilor.  
36. i a numit Neemia locul acela Neftar, 
care se t lm ce te cur enie, dar se 
cheam  de c tre cei mul i Neftai.  
CAP. 2 
Partea a doua a scrisorii, care a 
început în capitolul întâi. 
1. i se afl  în arhive cum c  Ieremia 
proorocul a poruncit celor care erau du i 
în robie s  ia foc, precum s-a ar tat.  

2 Mac. 1, 19.  
2. i c  a poruncit proorocul celor care 
erau du i în robie, când le-a dat sulul 
legii, ca s  nu uite poruncile Domnului i 

 nu r ceasc  cu cugetele, v zând 
chipuri de aur i de argint i podoaba cea 
de primprejurul lor.  
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3. i altele ca acestea zicând, îi îndemna 
 nu dep rteze legea de la inima lor.  

4. i era tot în acele scrieri cum c  
proorocul, luând porunc  de la Domnul, a 
poruncit ca s  aduc  cu sine cortul i 
chivotul.  

Deut. 34, 1.  
5. i ie ind la muntele în care s-a suit 
Moise i a v zut ara ce i s-a dat ca 
mo tenire, Ieremia a venit acolo i a aflat 
loc  în  pe ter ,  i  cortul  i  chivotul  i  
jertfelnicul t mâierii le-a b gat acolo i a 
astupat u a.  
6. i venind unii din cei care mergeau 
dup  el, ca s  însemne calea, n-au putut-o 

si.  
7. Aflând acest lucru, Ieremia i-a 
înfruntat i a zis c  necunoscut va fi locul 
acela, pân  când va aduna Dumnezeu 
adunarea poporului i Se va milostivi.  
8. i atunci Domnul va ar ta acestea, i 
se va ar ta slava Domnului i norul, 
precum s-a ar tat i lui Moise, i precum 
cu slav  s-au ar tat când s-a rugat 
Solomon s  se sfin easc  templul,  

Ie . 40, 34. 3 Reg. 8, 22-23. 2 Paral. 6, 14; 7, 1.  
9. i ca un în elept a adus jertf  de 
sfin irea i de s vâr irea templului 
Domnului ;  
10. Precum, când s-a rugat Moise c tre 
Domnul,  i  s-a  coborât  foc  din  cer  i  a  
mistuit cele ale jertfei, a a i Solomon s-a 
rugat, i coborându-se foc, a ars arderile 
de tot.  

Lev 9, 24. 2 Paral. 5, 14; 6, 14; 7, 1. 2 Mac. 1, 29.  
11. Moise a zis : «Fiindc  jertfa pentru 

cat n-a fost mâncat , ca a fost 
mistuit ».  

Lev 10, 16-17.  
12. Asemenea i Solomon opt zile a 
pr znuit.  
13. i se spuneau nu numai acestea în 
pomenirile lui Neemia, dar i cum el, 
întemeind o bibliotec , a adunat cele 
despre regi i despre prooroci, i ale lui 

David, i c ile cele trimise de regii per i 
pentru d ri,  
14. Asemenea i Iuda, c ile care s-au 
risipit din pricina r zboiului ce s-a f cut 
nou , toate le-a adunat, i sunt la noi.  
15. Dintre acestea, de v  vor trebui, s  
trimite i oameni care s  vi le aduc .  
16. Vrând dar a pr znui s rb toarea 
cur irii templului, v-am scris vou  ; 
drept aceea bine ve i face de ve i ine 
zilele acestea.  
17. i Dumnezeu, Cel care a izb vit pe 
tot poporul S u a dat tuturor mo tenirea 
i împ ia i preo ia i sfin enia.  

18. Precum a f duit prin lege, s  
jduim în Dumnezeu, c  în curând ne 

va milui pe noi i ne va aduna de sub cer 
la locul cel sfânt.  

Deut. 30, 4. Neem. 1, 9.  
19.  C  din  mari  r ut i  ne-a  scos  i  
loca ul sfânt l-a cur it».  
20. Despre istoria lui Iuda Macabeul i a 
fra ilor lui, cur irea marelui templu i 
înnoirea altarului,  
21. i r zboaiele ce au f cut împotriva lui 
Antioh Epifan i împotriva lui Eupator, 
fiul lui,  
22. i ar rile cele din cer ce s-au f cut 
celor care viteje te s-au nevoit pentru 
iudaism, încât, pu ini fiind ei, toat ara 
au cucerit din nou i mul ime de barbari 
au izgonit,  
23. i templul cel în toat  lumea vestit au 
zidit, i cetatea au f cut-o slobod , i 
legile cele p site le-au adus la loc, 
Domnul cu toat  bun tatea, milostiv 
fiindu-le ;  
24. Aceste toate de c tre Iason Cirineanul 
istorisite în cinci c i vom încerca într-o 
carte a le scrie.  
25. C  socotind mul imea numerelor i 
greutatea care este celor care vor s  

trund  cu de-am nuntul povestirile 
istoriei, din pricina mul imii materiei,  
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26. Am avut grij  ca, celor care vor vrea 
 citeasc , s  le fie mângâiere 

sufleteasc  ; iar celor care se vor nevoi a 
le ine minte, u urare, i tuturor celor care 
vor citi, folos.  
27. Iar noi, care ne-am apucat a scurta 
acest lucru, nu de mic  osteneal , ci de 
lucru plin de priveghere ne-am apucat,  
28. Lucru nu de mai pu in  îndemânare 
decât a celui care g te te osp i caut  
folosul altora. De i lucrul nu este u or, 
pentru mul umirea celor mul i vom suferi 
bucuro i p timirea aceasta.  
29. A alege cu am nuntul adev rul 
fiec rui lucru, l m celui care a scris ; 
iar aici mai mult ne ostenim, ca s  ne 
inem de regulile prescurt rii.  

30. C  precum me terul casei celei noi se 
cade s  poarte grij  de toat  a ezarea, iar 
cel care se apuc  a o înfrumuse a i a o 
zugr vi trebuie s  caute cele ce sunt spre 
podoab , a a trebuie a socoti i despre 
noi.  
31. C  a c uta i a culege multe cu 
am nuntul, i a vorbi despre toate, este de 
datoria celui care scrie istoria ;  
32.  Iar  a  urm ri  scurtarea  povestirii  i  a  

sa cercetarea lucr rii este în voia celui 
care face prescurtarea.  
33. De aici dar vom începe istorisirea, la 
cele de mai sus atâta ad ugând, c  
neîn elept lucru ar fi în precuvântare a 
înmul i cuvintele i istoria a o scurta.  
CAP. 3 
Minunata ap rare a vistieriei 
templului din Ierusalim împotriva lui 
Eliodor r pitorul. 
1. Când sfânta cetate cu toat  pacea se 
locuia, i legile foarte bine se p zeau 
pentru evlavia lui Onia arhiereul i ura 
împotriva r ut ii,  
2. S-a întâmplat c  în i regii au cinstit 
locul acesta i templului i-au trimis daruri 
foarte bune,  

3. Atât încât chiar i Seleuc, regele Asiei, 
a dat din veniturile sale toate cheltuielile 
la slujbele cele de ob te ale jertfelor.  
4. i un oarecare Simon, din neamul lui 
Veniamin, fiind pus ispravnic al 
templului Domnului, s-a certat cu 
arhiereul pentru treburile târgului din 
cetate.  
5. i neputând birui pe Onia, a mers la 
Apoloniu, feciorul lui Traseu, care pe 
vremea aceea era cârmuitor în Cele-Siria 
i în Fenicia,  

6. i i-a spus cum c  vistieria sa din 
Ierusalim este plin  de nenum ra i bani, 

ci mul imea banilor ce se adun  din 
biruri este nenum rat i f  leg tur  cu 
ce se cheltuie te la jertfe, i s-ar putea ca 
aceste comori s  vin  sub puterea regelui.  
7. i întâlnindu-se Apoloniu cu regele, l-a 
în tiin at de banii despre care i s-a spus, 
iar el, chemând pe Eliodor, care era mai 
mare peste bani, l-a trimis i i-a poruncit 

 aduc  banii mai sus pomeni i.  
8. i Eliodor îndat  a pornit la c torie, 
îns  dând veste c  merge în cet ile Cele-
Siriei i ale Feniciei, iar cu fapta plinind 
porunca regelui.  
9. i dup  ce a sosit la Ierusalim, a fost 
primit cu cinste de arhiereul cet ii, i a 
spus de în tiin area aceea, i i-a ar tat 
pentru ce pricin  a venit, i a întrebat de 
sunt adev rate acestea.  
10. Iar arhiereul a ar tat c  bog iile sunt 
pentru v duve i pentru s raci,  
11. Iar o seam  sunt i ale lui Hircan, fiul 
lui Tobie, care este om foarte de cinste ; 
iar nu precum a f cut pâra necredinciosul 
Simon ; dac  se scad toate aceste bog ii, 
to i banii sunt patru sute de talan i de 
argint i dou  sute de aur.  
12. i cum c  strâmb tate se face celor 
care au încredin at lucrurile lor sfin eniei 
locului aceluia i templului Domnului, 
care în toat  lumea se cinste te pentru 
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rirea i sfin enia lui. Aceea nicidecum 
nu poate s  fie.  
13. Iar Eliodor, potrivit poruncilor 
împ te ti ce avea, a zis c  acelea în 
vistieria domneasc  trebuie s  fie duse.  
14. Dar într-o zi, când el s-a dus s  vad  
cu de-am nuntul vistieria templului, s-a 

cut mare zarv  în toat  cetatea.  
15. Preo ii îmbr ca i cu ve mintele cele 
sfin ite, c zând înaintea altarului, chemau 
din cer pe Cel care a dat legea pentru 
punerile acestea, ca s  p zeasc  întregi 
banii celor care îi încredin aser  acolo.  
16. i oricine vedea fa a arhiereului nu 
putea s  nu se mâhneasc  adânc în inima 
lui, c  vederea lui i schimbarea fe ei 
ar ta necazul cel din untru al sufletului 
lui.  
17. C  se rev rsase peste omul acela 
oarecare temere i groaz  a trupului, din 
care cei care vedeau cuno teau durerea 
din inima lui.  
18. Iar al ii din case alergau cu gr mada 
spre rug ciunea ob teasc , ca s  nu 
ajung  locul cel sfânt spre def imare.  
19. i femeile, încinse pe sub sâni cu saci 
de poc in , umpleau c ile, iar fecioarele, 
care erau închise în cas , unele alergau la 
por i, unele la ziduri i altele se plecau pe 
ferestre.  
20. i toate cu mâinile ridicate spre cer se 
rugau.  
21. i era jalnic  privire, cum c dea 
mul imea amestecat i, în necaz mare 
fiind arhiereul, a tepta ce avea s  fie.  
22. Ace tia dar se rugau Atotputernicului 
Dumnezeu, ca bog iile încredin ate 
întregi i cu toat  siguran a, s  se 

zeasc  pentru cei care le-au încredin at.  
23. Iar Eliodor vrând s  îndeplineasc  
porunca, fiind cu osta ii la vistierie,  
24. Domnul p rin ilor i St pânul a toat  
puterea a f cut o minunat  ar tare, încât 
to i cei ce îndr zniser  s  vin , 

sp imântându-se de puterea lui 
Dumnezeu, au le inat i s-au înfrico at.  
25. C  li s-a ar tat un cal care avea pe el 
un c re  groaznic i era împodobit cu 
foarte frumos acoper mânt i, pornindu-
se iute, a lovit pe Eliodor cu copitele cele 
dinainte ; iar cel care edea pe cal se 
vedea având arme de aur.  
26. i înc  al i doi tineri s-au ar tat 
înaintea lui, puternici foarte, str lucind de 

rire i cu îmbr minte luminoas , 
care, stând de amândou  p ile, neîncetat 
îl b teau cu multe lovituri, cople indu-l.  
27. i f  de veste, c zând Eliodor pe 

mânt i cu mult întuneric 
împresurându-se, l-au apucat i l-au pus 
într-o lectic .  
28. Pe cel care cu pu in mai înainte cu 
mul i alerg tori i osta i a intrat în mai 
sus-ar tata vistierie, l-au dus, neputând 
avea nici un ajutor de la arme.  
29. Aievea cunoscând puterea lui 
Dumnezeu, i Dumnezeu lucrând a a, 
acela z cea mut i lipsit de toat  n dejdea 
de mântuire.  
30. Iar aceia binecuvântau pe Domnul, 
Cel care a m rit locul S u i templul S u, 
care cu pu in mai înainte fusese plin de 
fric i de tulburare iar când S-a ar tat 
Domnul Atot iitorul, s-a umplut de 
veselie i de bucurie.  
31. i unii dintr-ai lui Eliodor curând s-au 
rugat  lui  Onia  ca  s  cheme  pe  Cel  
Preaînalt i s  d ruiasc  via a celui care 

cea în ghearele mor ii.  
32. Atunci, temându-se arhiereul ca nu 
cumva s  socoteasc  regele c  Iudeii au 

cut ceva vicle ug asupra lui Eliodor, a 
adus jertf  pentru izb virea omului.  
33. i dup  ce arhiereul s-a rugat lui 
Dumnezeu, tinerii aceia iar i s-au ar tat 
lui Eliodor cu acelea i haine îmbr ca i i, 
stând, au zis : «Mult  mul umire s  aduci 
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lui Onia arhiereul c  pentru el i-a d ruit 
Domnul via .  
34. Iar tu din cer fiind b tut, spune la to i 
puterea cea prea mare a lui Dumnezeu». 

i dup  ce au zis acestea, s-au f cut 
nev zu i.  
35. Iar Eliodor aducând jertf  Domnului 
i f duin e foarte mari f când Celui 

care i-a d ruit via a, i mul umind lui 
Onia, s-a întors la rege,  
36. M rturisind tuturor lucrurile prea 
marelui Dumnezeu, pe care le-a v zut.  
37. i regele, întrebând pe Eliodor cine ar 
fi vrednic, care s  se mai trimit  odat  în 
Ierusalim, el a r spuns :  
38. «De ai pe cineva vr jma  sau pânditor 
domniei tale, trimite-l pe acela acolo i 

tut îl vei primi, chiar de va sc pa ; 
pentru c  în locul acela este cu adev rat 
puterea lui Dumnezeu.  
39.  C  Cel  care  locuie te  în  cer  este  
privitor i ajut tor locului aceluia, i pe 
cei care vin ca s  fac  r u, îi bate i îi 
pierde».  
40.  i  a a  s-a  întâmplat  cu  Eliodor  i  cu  
paza vistieriei.  
CAP. 4 
Simon pâr te la Seleuc pe Onia 
arhiereul, care este omorât de 
Andronic, din porunca lui Menelau. 
1. Iar Simon de care am vorbit mai 
înainte, care a fost vânz torul banilor i al 
patriei, gr ia r u de Onia, ca i cum el ar 
fi ab tut nenorocirea asupra lui Eliodor i 
ar fi fost urzitorul r ut ilor ;  
2. i pe f torul de bine al cet ii i pe 
cârmuitorul celor de un neam cu sine, i 
pe râvnitorul legilor, vr jma  al 
ocârmuirii îndr znea a-l ar ta.  
3. Atât a crescut vrajba, încât i prin 
oarecare om al lui Simon ucideri s-au 

cut.  
4. Gândind Onia la primejdia învr jbirii 
i c  se va mânia Apoloniu, st pânitorul 

Cele-Siriei i al Feniciei, auzind de 
utatea lui Simon, s-a dus la rege,  

5. Nu ca s  pârasc  pe cet eni, ci 
socotind folosul cel de ob te i deosebi la 
tot neamul.  
6. C  vedea c  nu este cu putin  a se 
împ ca lucrurile, f  de rânduial  
domneasc i c  Simon nu va înceta de la 
nebunia aceasta.  
7. Ci murind Seleuc i luând domnia 
Antioh, cel poreclit Epifan, a poftit 
arhieria Iason, fratele lui Onia.  
8. i mergând Iason la rege, s-a rugat 

duind trei sute aizeci de talan i de 
argint, i înc  alt venit de optzeci de 
talan i.  
9. Afar  de acestea, f duia înc i al i o 
sut  cincizeci, de i s-ar îng dui putin a de 
a înfiin a coal  pentru tineri i pe 
cet enii Ierusalimului a-i trece cet eni 
ai Antiohiei.  
10. i îng duind regele, a dobândit 
st pânirea i îndat  a început s  înve e 
obiceiuri grece ti pe cei din neamul s u.  
11. i lep dând milostivele îng duin e 
domne ti, care s-au îng duit Evreilor prin 
Ioan, tat l lui Evpolemos care fusese sol 
la Romani pentru împrietenire i alian  
i stricând rânduielile cele legiuite, 

rânduieli f  de lege înnoia.  
12. C , f  ru ine, tocmai sub cetate a 
întemeiat coal i pe cei mai tari dintre 
tineri îi silea s  înve e obiceiurile i 
jocurile eline ti.  

1 Mac. 1, 13.  
13. i într-acest chip se înt rea elenismul 
i sporeau obiceiurile celor de alt neam, 

pentru acea prea mare necur ie a acestui 
Iason, p gân i nu arhiereu.  
14. A a încât preo ii nu se mai sârguiau 
spre slujbele altarului ; ci neb gând 
seam  de templul Domnului i p sind 
jertfele, se gr beau s  se împ rt easc  
cu privirea cea f  de lege a luptei la 
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disc, dup  ce se auzea chemarea 
crainicilor.  
15. i datina p rinteasc  neb gând-o în 
seam , m ririle cele eline ti mai bune le 
socoteau.  
16. De aceea grea nevoie i-a cuprins, c  
aceia a c ror pov uire o pofteau i c rora 
voiau a se asem na, pe aceia vr jma i i 
st pânitori i-au avut.  
17. C  a face p gâne te împotriva 
dumnezeie tilor legi nu este prea lesne, 
îns  acestea timpul le va ar ta.  
18. Iar când se ineau jocurile cele din 
cinci în cinci ani, la care era de fa  
regele,  
19. A trimis nelegiuitul Iason din 
Ierusalim, ca soli, pe cei care erau cu 
drept de cet enie antiohian , care au 
adus trei sute de drahme de argint pentru 
jertfa lui Hercule, pentru care i cei care 
au dus argintul s-au rugat ca s  nu se dea 
la  jertfe,  c  nu  se  cuvine,  ei  s  fie  
întrebuin i la alte cheltuieli.  
20. Iar aceste trei sute de drahme fuseser  
sortite de cel care le trimisese pentru 
jertf  lui Hercule, dar, dup  voia celor 
care le-au adus, le-au h zit pentru 
dresul cor biilor celor de o tire.  
21. i Apoloniu al lui Menesteu fiind 
trimis în Egipt de regele Antioh, cu 
prilejul ridic rii la tron a regelui 
Ptolomeu Filometor, Antioh a aflat c  
Ptolomeu avea asupra lui gânduri 
du noase, de aceea Antioh, c utând s  
se pun  la ad post, s-a dus la Iafa i apoi 
la Ierusalim.  
22. i cu mare cuviin  a fost primit de 

tre Iason i de c tre cetate, cu f clii 
aprinse i cu strig ri a fost întâmpinat, i 
de aici spre Fenicia a pornit cu tab ra.  
23. i dup  trei ani a trimis Iason pe 
Menelau, fratele lui Simon mai sus-
numitul, ca s  duc  bani regelui i ca s -i 
aduc  aminte de lucrurile cele de lips .  

24. Iar el pl când regelui, pentru c  l-a 
pream rit cu înf area lui de mare 
curtean, a ajuns s  ia arhieria, dând cu 
trei sute de talan i de argint mai mult 
decât Iason.  
25. i luând porunci domne ti, a venit, 
nimic vrednic de arhierie aducând, numai 
mânie  de  tiran  crud  i  urgie  de  fiar  

lbatic  având.  
26. i a a Iason, care a îndep rtat pe 
fratele s u, îndep rtatu-l-a i pe el altul i 
l-a izgonit în ara Amoni ilor.  
27. Iar Menelau a ajuns arhiereu, dar de 
banii pe care îi f duise regelui nici o 
grij  n-a avut, de i Sostrate, mai marele 
cet ii, îi cerea.  
28. Acesta era pus peste adunarea 
birurilor. Pentru aceea pe amândoi i-a 
chemat regele.  
29. i Menelau a l sat loc iitor de 
arhiereu pe Lisimah, fratele s u ; iar 
Sostrate pe Crates, mai-marele Ciprului.  
30. i acestea a a fiind, s-a întâmplat de 
s-au r sculat locuitorii ora elor Tars i 
Malus, pentru c  au fost da i dar 
Antiohidei, iitoarea regelui.  
31. Degrab  dar a venit regele ca s  
potoleasc  r scoala, l sând în locul s u 
pe Andronic, unul din marii dreg tori.  
32. Iar Menelau, socotind c  a aflat 
vreme bun , furând ni te vase de aur de 
ale templului, le-a d ruit lui Andronic, i 
pe altele le-a vândut în Tir i în cet ile 
cele de primprejur.  
33. Aflând Onia acest lucru, l-a mustrat, 
fiind el în loc f  de fric , în Dafne cea 
de lâng  Antiohia.  
34. Pentru aceea Menelau, luând deosebi 
pe Andronic, l-a rugat s  omoare pe 
Onia. Deci venind el la Onia i cu 
în el ciune dându-i dreapta i 
încredin ându-l cu jur mânt, i cu toate 

 acest lucru d dea de b nuial  lui Onia, 
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el a izbutit s -l scoat  din sih stria lui i 
l-a omorât îndat  f  team  de dreptate.  
35. Din aceast  pricin  nu numai Iudeii, 
ci mul i i dintr-alte neamuri s-au scârbit 
i s-au mâhnit pentru nedreapta ucidere a 

rbatului acestuia.  
36.  Iar  dup  ce  s-a  întors  regele  din  

ile Ciliciei, Iudeii cei din cetate, 
împreun  cu Elinii, urând vicle ugul, s-au 
plâns cum c  f  de dreptate Onia a fost 
omorât.  
37. Iar lui Antioh, din suflet mâhnindu-
se, i s-a f cut mil i a l crimat pentru 
în elepciunea i multa bun  rânduial  a 

posatului.  
38. i aprinzându-se de mânie, îndat  a 
luat de la Andronic porfira i i-a rupt 
hainele i l-a purtat împrejur prin toat  
cetatea, i într-acela i loc, în care asupra 
lui Onia a f cut sângeroasa lui isprav , 
acolo l-a omorât pe nelegiuitul uciga , 
Domnul r spl tindu-l cu pedeapsa de 
care a fost vrednic.  
39. i Lisimah, cu tirea lui Menelau, 
furând multe vase sfinte, a ie it vestea în 
cetate i s-a adunat mul imea asupra lui 
Lisimah, dup  ce multe vase de aur se 
cheltuiser .  
40. i dup  ce s-au sculat asupr -i 
mul imile mânioase, Lisimah a înarmat 
împotriv  ca la vreo trei mii de b rba i, i 
a început f  de dreptate a omorî, 
comandant fiind un anume Tyranus, om 

trân i cu vârsta i cu nebunia.  
41. Mul imile, dac  au v zut c  se scoal  
Lisimah asupra lor, apucând unii pietre, 
al ii m ciuci, al ii rân , aruncau spre cei 
care erau împrejurul lui Lisimah i spre 
cei care se sculaser  asupr -le.  
42. i astfel pe mul i dintre ei i-au r nit, 
pe unii i-au omorât i pe to i i-au pus pe 
fug , iar pe furul de cele sfinte lâng  
vistierie l-au omorât.  

43. Apoi a început judecata pricinii lui 
Menelau.  
44. i când a venit regele în Tir, trei in i, 
trimi i de înaltul sfat, au adus plângerea 
cea dreapt  înaintea lui.  
45. Iar Menelau, aflându-se vinovat, a 

duit bani mul i lui Ptolomeu, fiul lui 
Dorimene, ca s  îmblânzeasc  pe rege.  
46. Deci, apucând Ptolomeu pe rege într-
un foi or, unde se dusese s  se 

coreasc , l-a f cut s i schimbe 
rerea.  

47. i pe Menelau, capul a toat  r utatea, 
l-a scos nevinovat ; iar pe nenoroci ii 
aceia, care m car i la Sci i, de i-ar fi 
spus pricina, s-ar fi slobozit nevinova i, 
pe ace tia i-a judecat spre moarte.  
48. Drept aceea, degrab , nedreapt  
moarte au suferit cei care purtaser  
cuvânt pentru cetate i pentru popor i 
pentru sfintele vase.  
49. Pentru care lucru i locuitorii din Tir, 
mâhnindu-se de aceast  r utate, cu mare 
cuviin  au dat lucrurile cele de 
îngroparea lor.  
50. Iar Menelau, din pricina l comiei 
celor puternici, era în cinste, i, crescând 
întru r utate, mare vr jma  a fost celor de 
un neam cu el.  
CAP. 5 
Minunata ar tare a osta ilor care s-au 

zut r zboindu-se în v zduh peste 
Ierusalim timp de patruzeci de zile ; 

gân tatea lui Iason i tirania lui 
Antioh. 
1. Iar în vremea aceasta, Antioh a 

torit a doua oar  în Egipt.  
2. i s-a întâmplat c  în timp de patruzeci 
de zile s-a v zut peste toat  cetatea prin 

zduh, alergând, c re i cu haine aurite 
îmbr ca i i cu suli e ca i osta ii cei 
înarma i,  
3. i cetele de c re i rânduite i 

tându-se unii cu al ii, i n liri de 
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amândou  p ile i v lm ag de paveze 
i  mul ime  de  suli i  i  s bii  scoase  i  

arunc ri de s ge i i str luciri de podoab  
de aur i de tot felul de plato e.  
4. Pentru aceea, to i se rugau ca s  fie 
spre bine ar tarea aceasta.  
5. i f cându-se vorb  mincinoas , cum 

 a murit Antioh, luând Iason ca la o mie 
de b rba i, f  de veste a lovit asupra 
cet ii i, cei de pe zid împingându-se, 
mai pe urm  a luat cetatea, iar Menelau a 
fugit în castel.  
6. Iar Iason omora pe cet enii s i f  de 
mil , nesocotind c  izbânda asupra 
rudeniilor sale este cea mai mare 
nenorocire.  
7. i gândea c  pr de te pe vr jma i, 
când în fapt  ucidea pe cei de un neam cu 
sine ; totu i n-a dobândit st pânirea, iar 
mai pe urm  pentru viclenie, ru ine i-a 
agonisit  i  pribeag  s-a  dus  iar i  în  ara  
Amoni ilor.  
8. i a a s-a sfâr it via a lui de nelegiuiri, 

 l-a închis Areta, tiranul Arabilor. Iar 
el, dintr-o cetate într-alta fugind, fiind 
gonit de to i i urât ca un c lc tor de lege 
i în necinste fiind la to i ca un uciga  al 

patriei i al cet enilor, a fost gonit în 
Egipt.  
9. i el, cel care trimisese în surghiun pe 
mul i, a murit în p mânt str in între 
Lacedemonieni, unde n jduise s  

seasc  sprijin pe socoteala rudeniei 
dintre Lacedemonieni i Iudei.  
10. i cel care a lep dat mul ime de mor i 
neîngropa i, a fost nejelit i de nici un fel 
de îngrop ciune, în mormântul p rintesc, 
n-a avut parte.  
11. Iar dup  ce a aflat regele acestea ce s-
au f cut, a socotit c  Iudeii s-au r zvr tit 
; pentru aceea, pornind din Egipt, cu 
mânie de fiar  s lbatic  a luat cetatea cu 

vala.  

12. i a poruncit osta ilor s  taie f  de 
mil  pe cei care le sunt înainte i pe cei 
care se suie în case s -i omoare.  
13. Deci au fost omorâ i tinerii i 

trânii, b rba ii i femeile i feciorii au 
pierit,  i  fecioarele  i  pruncii  au  fost  
junghia i,  
14. Astfel c  în trei zile optzeci de mii au 
fost t ia i, iar al ii, cam tot atâ i câ i cei 

ia i, au fost vându i.  
15. i neîndestulându-se cu acestea, au 
îndr znit a intra i în templul Domnului, 
cel mai sfânt decât tot p mântul, având 

uz  pe Menelau, cel care i legilor 
patriei s-a f cut vânz tor.  
16. i cu mâini nelegiuite a luat sfintele 
vase  i  cele  ce  au  fost  puse  de  al i  regi  
spre cre terea, m rirea i cinstea locului, 
cu nelegiuite mâini tr gându-le, le da.  
17. i s-a smerit cu cugetul Antioh, c ci 
nu socotea c  pentru p catele celor care 
locuiau cetatea S-a mâniat pu in  vreme 
Domnul i c  pentru aceea a fost urgisit 
locul acela.  
18. Iar de nu s-ar fi întâmplat s  fi fost 
mai dinainte cuprin i de multe p cate, a a 
precum Eliodor, pe care l-a trimis Seleuc 
regele, ca s  vad  vistieria, a a i acesta, 
când a n lit s  intre, degrab  ar fi fost 

tut i s-ar fi întors de la îndr znirea sa.  
19. C  n-a ales Domnul pe poporul S u 
pentru acest loc, ci locul acesta pentru 
poporul S u.  
20. Pentru aceea i locul acesta a avut 
parte de r ut ile ce s-au întâmplat în 
popor, ca dup  aceea s  se fac  p rta  
bun ilor celor de la Domnul ; p sit 
alt dat  în mâna Atotputernicului, el a 
fost iar i a ezat în toat  m rirea lui, 
dup  ce marele St pân S-a împ cat cu 
poporul S u.  
21. Deci Antioh, luând o mie i opt sute 
de talan i din templul Domnului, degrab  
s-a întors în Antiohia, gândind, de mult  
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trufie, s  fac  p mântul cale de cor bii i 
marea drum de mers cu picioarele pentru 
seme ia inimii.  
22.  i  a  l sat  i  dreg tori,  ca  s  
nec jeasc  poporul : în Ierusalim, pe 
Filip de neam frigian, mai p gân în 
obiceiuri decât cel care l-a pus ;  
23. La Garizim pe Andronic i pe lâng  
ace tia pe Menelau, care mai r u decât 
ceilal i se ridica împotriva cet enilor.  
24. i având gând vr jma  asupra 
locuitorilor evrei, a trimis pe Apoloniu, 
capul r ut ilor, cu dou zeci i dou  de 
mii de o teni, poruncind ca pe cei în 
vârst  pe to i s -i omoare, iar pe femei i 
pe cei mai tineri s -i vând .  
25. Iar acesta, venind în Ierusalim, s-a 
pref cut a fi cu pace i a a teptat pân  în 
ziua cea sfânt  de odihn i, apucând pe 
Iudei în zi de praznic, a poruncit osta ilor 
celor de sub ascultarea sa s  se înarmeze.  
26. i pe to i cei care au ie it s  priveasc  
i-au omorât i alergând prin cetate cu 
armele, mult  mul ime au omorât.  
27. Iar Iuda Macabeul cu al i nou  in i, 
care s-au al turat lui, retr gându-se în 
pustiu, ca fiarele în mun i tr ia împreun  
cu cei care erau cu el i se hr neau cu 
buruieni ca s  nu se spurce.  
CAP. 6 
Pâng rirea templului Domnului de 

tre p gâni ; moartea lui Eleazar. 
1. i nu dup  mult  vreme, a trimis regele 
pe un b trân atenian, ca s  sileasc  pe 
Iudei s  se lase de legile lor p rinte ti i 

 nu mai tr iasc  dup  legile lui 
Dumnezeu.  
2.  i  s  pâng reasc i  templul  din  
Ierusalim i s -l numeasc  al lui Zeus 
Olimpianul, iar pe cel din Garizim, al lui 
Zeus, iubitorul de oaspe i, precum erau 
locuitorii locului.  
3. Ci cu anevoie i grea era poporului 
tocmeala r ut ii acesteia.  

4. C ci p gânii au pâng rit templul cu 
desfrân ri i be ii, desf tându-se cu 
desfrânatele în sfintele cur i, i aducând 
cele ce nu se cuvenea.  
5. i altarul s-a umplut de lucruri 
nelegiuite, pe care le oprea legea,  
6. i nu era voie nici a ine ziua 
Domnului, nici a p zi s rb torile 

rinte ti, nici m car a spune c  e ti 
Iudeu.  
7. i erau du i cu sila la jertfele care se 
aduceau în fiecare lun  de ziua na terii 
regelui, i când era s rb toarea lui 
Dionysos, erau sili i Iudeii, având cununi 
de ieder , s  ia parte la alaiul în cinstea 
lui Dionysos.  
8. i din îndemnul lui Ptolomeu a ie it 
porunc  în cet ile eline ti cele de prin 
vecini, ca i pe Iudei la fel s -i fac  s  
jertfeasc ,  
9. Iar pe cei care nu vor vrea s  treac  la 
obiceiurile eline ti, s -i omoare ; de 
aceea, nimic altceva nu se vedea decât 
numai greut i cu care erau asupri i.  
10. C  s-au adus dou  femei, care au fost 
pârâte c i-au t iat împrejur pruncii lor. 
Pentru aceea au spânzurat pruncii de sânii 
lor i prin cetate, pe uli e purtându-le, le-
au aruncat jos de pe zid de au murit.  

1 Mac. 1, 63.  
11. Iar al ii alergau la pe terile cele de pe 
aproape, ca ascunzându-se s  serbeze 
ziua de odihn . De acest lucru, dându-se 
tire lui Filip, i-a ars, f  ca ei s  se 

împotriveasc  pentru m rirea acelei 
preacinstite zile.  
12. Rog dar pe cei care vor citi aceast  
carte, s  nu se îngrozeasc  din cauza 
acestor suferin e ; ci s  socoteasc  c  
aceste munci, nu spre pieire, ci spre 
înv tur  au fost neamului nostru.  
13. C  dac  Domnul nu las  mult  vreme 
pe cei care lucreaz  f delege, ci 
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degrab  îi arunc  în munci, este semn de 
mare facere de bine.  

Evr. 12, 6-8.  
14. C  pe când la alte neamuri cu 
îndelung  r bdare a teapt  Domnul, pân  
ce vor ajunge la plinirea p catelor i apoi 

-i munceasc  ; asupra noastr  a a a 
socotit c  este bine ca, nu la sfâr itul 

catelor ajungând noi, s  aduc  
pedeaps  asupra noastr .  
15. Pentru aceea niciodat  nu dep rteaz  
mila de la noi, ci, certându-ne cu nevoi, 
nu p se te pe poporul S u.  
16. Îns  acestea s  fie zise, pentru ca s  
ne aducem aminte.  
17. Iar dup  aceste pu ine cuvinte se 
cuvine s  venim la poveste.  
18. Unui om anume Eleazar, care era 

rturar de frunte i trecut cu vârsta i la 
fa  foarte frumos, c scându-i gura, îl 
silea s  m nânce carne de porc.  

Lev 11, 7. 2 Mac. 7, 1.  
19. Iar el mai vârtos primind moartea cea 
de cinste, decât via a cea de urâciune, de 
bun  voie s-a dus la munci,  
20. Scuipând carnea din gura lui i 
apropiindu-se de moarte, a a cum se 
cuvine a se apropia cei care îndr znesc a 
se ap ra de cele ce nu se cuvine s  le 

nânce, oricare ar fi dragostea vie ii.  
21. Iar cei care erau rândui i la acea 
nelegiuit  jertf , pentru c -l cuno teau de 
mul i ani pe omul acesta, luându-l 
deoparte, îl rugau s  aduc  alte c rnuri 

cute  de  el,  care  îi  erau  slobod  a  le  
mânca i s  se prefac  tocmai ca i cum 
ar mânca de cele ce a poruncit regele din 

rnurile jertfei,  
22. Ca, f când aceasta, s  scape de 
moarte i, pentru prietenia veche cu ei, va 
afla mil .  
23. Iar el gând bun luând i vrednic fiind 
de vârst i de adâncile b trâne i, i de 
cinstitele c runte i, care i le agonisise i 

de cre terea cea foarte bun  din pruncie 
i mai vârtos de cea sfânt i de rânduiala 

legii, pus  de Dumnezeu, îndat  a 
spuns, zicând s -l trimit  curând la 

moarte.  
24. «C  nu se cuvine vârstei noastre a 

rnici, ca mul i din cei tineri s  
socoteasc  cum c  Eleazar cel de 
nou zeci de ani a trecut la obiceiurile 
celor de alt neam.  
25. i din pricina pref toriei mele, 
pentru aceast  pu in i scurt  vreme, ei 

 se am geasc  prin mine i urâciune i 
ocar  b trâne ilor s -mi agonisesc.  
26. C  de i în aceast  vreme de acum voi 
sc pa  de  munca  de  la  oameni,  dar  din  
mâinile Atotputernicului, nici viu, nici 
mort nu voi sc pa ;  
27. Pentru aceea, b rb te te acum dându-
mi via a, m  voi ar ta vrednic de 

trâne e.  
28. i celor tineri pild  vitejeasc  le voi 

sa, ca degrab i cu b rb ie s  moar  
pentru cinstitele i sfintele legi». Acestea 
zicând, a p it c tre chinuri.  
29. Iar cei ce-l aduceau au schimbat 
inima lor cea bun , pe care cu pu in 
înainte o ar taser  c tre dânsul, în inim  

uvoitoare pentru cuvintele pe care mai 
înainte le-a gr it, care, precum socoteau 
ei, erau nebunie.  
30. i când era s  moar  de b i, 
suspinând, a zis : «Domnului, Celui care 
are sfânta tiin , ar tat este c  putând eu 

 scap de moarte, grele dureri rabd cu 
trupul, b tut fiind ; iar cu sufletul bucuros 
pentru frica Lui p timesc toate acestea».  
31. i într-acest chip a murit acesta, i nu 
numai tinerilor, ci i întregului popor, 
moartea sa l sând o pild  de vitejie i 
pomenire de fapt  bun .  
CAP. 7 
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Despre statornicia în credin i 
chinurile a apte fra i Iudei i ale 
mamei lor. 
1. Întâmplatu-s-a i cu apte fra i, pe care, 
împreun  cu maica lor prinzându-i, i-a 
silit regele, cu biciul i cu vine b tându-i, 

 m nânce c rnuri de porc, care nu le 
era slobod a mânca.  

2 Mac. 6, 18.  
2. Iar unul dintre ei, care a gr it mai întâi, 

a a zis : «Ce vrei s  întrebi i s tii de 
la noi ? Pentru c  mai bucuro i suntem a 
muri, decât a c lca legile p rinte ti».  
3. Iar regele, umplându-se de mânie, a 
poruncit s  înfierbânte tig i i c ld ri,  
4. i dup  ce s-au înfierbântat acelea, 
îndat  a poruncit s  taie limba celui care 
a gr it întâi, apoi s -i jupoaie pielea de pe 
cap i s -i taie mâinile i picioarele, în 
fa a celorlal i fra i i a mamei lor.  
5. i dup  ce l-a ciopâr it a a, a poruncit 

-l  aduc  la  foc  i  s -l  frig  de  viu.  i  
ie ind foarte mare sfârâial  din tigaie, 
unii pe al ii împreun  cu mama lor se 
îndemnau a muri viteje te zicând a a :  
6. «Domnul Dumnezeu vede i cu 
adev rat mângâiere are dintre noi, 
precum chiar a ar tat prin cântarea cu 
care ne-a m rturisit nou  Moise, zicând : 
i întru robii S i se va mângâia».  

Deut. 32, 43.  
7.  i  dup  ce  s-a  s vâr it  cel  dintâi  într-
acest  chip,  a  adus  pe  al  doilea  s -l  
batjocoreasc i, jupuindu-i pielea 
capului cu p rul, îl întreba : «Vrei s  

nânci carne de porc înainte ca s i se 
ciopâr easc  toate m dularele trupului ?»  
8. Iar el ; r spunzând în graiul p rin ilor 

i, a zis : «Nu».  
9. Pentru aceea i acesta, ca i cel dintâi, 
pe rând toate chinurile le-a suferit i, 
când era s  moar , a zis : «Tu dar, 
nelegiuitule, ne sco i pe noi dintr-aceast  
via , îns  Împ ratul lumii, pe noi cei 

care murim pentru legile Lui, iar i ne va 
învia cu înviere de via  ve nic ».  
10.  i  dup  aceasta  al  treilea  a  fost  
batjocorit, i cerându-i-se limba, îndat  a 
scos-o i mâinile cu îndr zneal  le-a 
întins i viteje te a zis :  
11. «Din cer le-am dobândit acestea i 
pentru legile Lui nu in seam  de ele, 
pentru c  n jduiesc c  de la El iar i le 
voi dobândi».  

Iov 10, 11.  
12. A a încât însu i regele i cei ce erau 
cu el, cu spaim , se minunau de sufletul 
tân rului, c  nu inea seam  de dureri, ca 
de nimic.  
13. i dup  ce s-a sfâr it i acesta, a adus 
pe al patrulea, a ijderea muncindu-l i 
chinuindu-l :  
14. i când era s  moar , a a a zis : «Bine 
este a muta n dejdile cele de la oameni i 
a a tepta pe cele de la Dumnezeu, c  noi 
iar  vom  învia  prin  El,  iar  ie  nu- i  Va  fi  
înviere spre via ».  
15. i îndat  aducând pe al cincilea îl 
muncea, iar el, c utând c tre rege, a zis :  
16. «Putere între oameni având, muritor 
fiind, faci ce vrei ; îns  s  nu socote ti c  
Dumnezeu a p sit poporul nostru ;  
17. Ci tu a teapt i vei vedea puterea Lui 
cea mare, cum pe tine i pe urma ii t i îi 
va chinui».  
18. i dup  acesta a adus pe al aselea i 
când era s  moar , a zis : «Nu te în ela în 
zadar, c  noi pentru noi în ine p timim 
acestea, de vreme ce am p tuit 
împotriva Dumnezeului nostru i pentru 
aceasta s-au f cut aceste lucruri vrednice 
de mirare.  
19.  Iar  tu  s  nu  socote ti  c  vei  fi  
necertat, pentru c  faci r zboi împotriva 
lui Dumnezeu».  
20. Iar mama lor foarte minunat i 
vrednic  de bun  pomenire este, c ci într-
o singur  zi v zând pierindu-i apte fii, 
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cu bun suflet a r bdat, pentru n dejdile ce 
avea în Domnul :  
21. i pe fiecare din ei îl mângâia în 
graiul p rintesc, plin  fiind de vitejesc 
cuget  i  femeiasca  gândire  cu  inim  

rb teasc  de teptând-o, zicea c tre ei :  
22.  «Nu  tiu  cum  v-a i  z mislit  în  
pântecele meu i nu v-am dat duh i via  
i închipuirea fiec ruia nu eu am 

întocmit-o,  
23. Ci Ziditorul lumii, Care a zidit pe om 
de la na terea lui, v  va da ca un milostiv 
iar i duh i via , de vreme ce acum nu 

 este mil  de voi, iubind legile Lui».  
24. Iar Antioh, gândind c  pe el îl 
defaim i socotind c  pe el îl oc te cu 
acele cuvinte, fiind înc  cel mai tân r viu, 
nu numai cu cuvintele îndemna, ci i cu 
jur minte îl încredin a cum c i bogat i 
fericit îl va face, de se va l sa de 
obiceiurile p rinte ti i prieten îl va avea 
i vrednicii îi va încredin a.  

25. Iar tân rul, neascultând, a chemat 
regele  pe  mama  sa  i  o  înv a  ca  s -l  
sf tuiasc  cele ce sunt spre sc pare.  
26. i cu multe îndemnând-o, ea a primit 

 va sf tui pe fiu.  
27. i plecându-se la el, în elând pe 
crudul tiran, a a a zis în limba p rinteasc  
: «Fiule, fie- i mil  de mine, care în 
pântece te-am purtat nou  luni i te-am 
al ptat trei ani i te-am hr nit i te-am 
adus la vârsta aceasta i te-am crescut, 
purtându-te în bra e.  
28. Rogu-te, fiule, ca, la cer i la p mânt 

utând i v zând toate cele ce sunt într-
însele, s  cuno ti c  din ce n-au fost le-a 

cut pe ele Dumnezeu i pe neamul 
omenesc a ijderea l-a f cut.  
29. Nu te teme de ucig torul acesta ; ci 

-te vrednic de fra ii t i, prime te 
moartea, ca în ziua milostivirii s  te 

sesc pe tine împreun  cu fra ii t i».  

30. i gr ind înc  ea, tân rul a zis : «Pe 
cine a tepta i ? N-ascult de porunca 
regelui, ei ascult de porunca legii, care s-
a dat p rin ilor no tri prin Moise.  
31. Iar tu, cel care tot r ul ai aflat asupra 
Iudeilor, nu vei sc pa din mâinile lui 
Dumnezeu.  
32. C  noi pentru p catele noastre 

timim,  
33. Iar dac , pentru cercetarea i 
înv tura noastr , Dumnezeu cel viu S-a 
mâniat pu in asupra noastr , iar i cu 
robii S i Se va împ ca.  
34.  Ci  tu,  o,  necredinciosule  i  mai  
nelegiuit decât to i oamenii, nu te m ri 
tulburându-te în de ert i seme indu-te cu 
ni te n dejdi ne tiute, asupra slugilor 
cere ti ridicându- i mâinile,  
35. C  înc  n-ai sc pat de judecata 
atotputernicului Dumnezeu, Cel care de 
sus vede toate.  
36. C  acum fra ii mei, care pu in  durere 
au suferit, au ajuns la f duin a vie ii 
celei ve nice a lui Dumnezeu ; iar tu cu 
judecata lui Dumnezeu vei suferi dreapt  
pedeaps  de la Dânsul pentru aceast  
trufie a ta.  
37. Iar eu, precum i fra ii mei, i trupul 
i sufletul mi-l dau pentru legile 

rinte ti, rugându-m  lui Dumnezeu, ca 
 nu întârzie a Se milostivi spre poporul 

acesta i pe tine prin cert ri i prin b i 
 te fac  s  m rturise ti cum c  El singur 

este Dumnezeu.  
38.  Iar  în  mine  i  în  fra ii  mei  s  se  
opreasc  mânia Atotputernicului, care pe 
dreptate s-a adus peste tot neamul 
nostru».  
39. Deci, mâniindu-se regele pe acesta 
mai mult decât pe ceilal i, l-a chinuit, 
am rându-se pentru c  l-a batjocorit.  
40. Deci i acesta, curat întru totul ; i-a 
dat via a, n jduind spre Domnul.  
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41. i mai pe urm , dup  fii, s-a s vâr it 
i mama.  

42. Iar despre junghieri i despre 
chinurile cele peste m sur  s  fie destule 
cele zise.  
CAP. 8 

zboaiele purtate i biruin ele lui 
Iuda Macabeul împotriva lui Nicanor 
i Timotei. 

1. Iar Iuda Macabeul i cei care erau cu 
el, pe ascuns mergând prin sate, chemau 
pe rudenii i pe cei care r seser  în 
legea evreiasc i luându-i cu sine, a 
strâns ca la vreo ase mii de b rba i.  
2. i s-au rugat Domnului ca s  caute 
spre poporul cel mai nec jit decât to i i 

 Se milostiveasc i s  Se îndure de 
templul Domnului cel pâng rit de oameni 

gâni.  
3. i s -i fie mil  de cetatea cea stricat  
de tot i care întocmai cu p mântul va s  
se fac i s  aud  sângele celor uci i, care 
pururea strig  c tre El.  
4. i s i aduc  aminte de nelegiuita 
pierdere a pruncilor celor f  de p cate 
i de hulele cele gr ite asuprea neamului 

Lui i s  urasc  r utatea :  
5. Iar Iuda Macabeul, având o tire 
adunat , nu-l puteau suferi neamurile i 
mânia Domnului s-a întors în mil .  
6. i f  de veste venind, cet i i sate 
ardea i locurile cele prielnice prinzându-
le, pe mul i din vr jma i biruindu-i îi 
punea pe fug .  
7. i mai ales noaptea f cea n liri de 
acest fel, atât încât pretutindeni s-a auzit 
vestea vitejiei lui.  
8. Deci, v zând Filip c  în pu in  vreme 
acel om atâta a sporit, i mai adeseori cu 
bun noroc merge, a scris lui Ptolomeu, 
cârmuitorul Cele-Siriei i al Feniciei, ca 

 ajute la lucrurile regelui :  
9. Iar el îndat  a ales pe Nicanor, feciorul 
lui Patrocle, unul din cei mai de frunte 

prieteni, i l-a trimis supunându-i din tot 
felul de neamuri nu mai pu in de 
dou zeci de mii ; ca s  piard  tot neamul 
Evreilor. i i-a dat tovar i pe Gorgias, 

rbat înv at la o tire i priceput în 
lucrurile r zboiului.  
10. i a socotit Nicanor c  dajdia cu care 
era regele dator Romanilor, a c rei sum  
era dou  mii de talan i, s  o pl teasc  din 
vânzarea iudeilor lua i robi.  
11. i îndat  a trimis la cet ile cele de pe 
lâng  mare, chemându-le ca s  vin  s  
cumpere robi Evrei, f duind c  
nou zeci de robi va da pentru un talant, 
nea teptând pedeapsa cea viitoare asupra 
lui de la Cel Atotputernic.  
12. Iar Iuda a aflat de venirea lui Nicanor.  
13. i, spunând celor care erau cu el de 
venirea taberei, cei frico i dintre ei i care 
nu aveau n dejde în dreptatea lui 
Dumnezeu au fugit i au ie it din locurile 
lor.  
14. Iar ceilal i toate ce le r sese le 
vindeau i rugau pe Domnul s  
izb veasc  pe cei vându i de 
necredinciosul Nicanor mai înainte chiar 
de a se lovi în r zboi.  
15. Iar de nu pentru ei, apoi pentru 

ez mântul pe care l-a f cut cu p rin ii 
lor i pentru c  chemau asupra lor prea 
cinstit i de mare cuviin  numele Lui.  
16. Deci, aducând Iuda Macabeul pe cei 
care erau cu el, care erau în num r de 
ase mii, îi îndemna s  nu se îngrozeasc  

de vr jma i, nici s  se team  de mul imea 
cea mult  a neamurilor, care cu 
nedreptate vin asupra lor ; ci viteje te s  
se r zboiasc , punându- i înaintea ochilor 
ocara cea f  de lege f cut  de ei în 
locul cel sfânt  
17. i b taia batjocoritei cet i i surparea 
datinei str mo ti.  
18. C  aceia în arme i în îndr znire 

jduiesc ; iar noi în Dumnezeu cel 
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Atotputernic n jduim, Care i pe cei 
care vin asupra noastr i pe toat  lumea 
într-o clip  poate s -i piard .  
19. i afar  de acestea le-a ar tat i 
ap rile cele f cute str mo ilor lor i 
izbânda cea de pe vremea lui Sanherib, 
cum au pierit o sut  optzeci i cinci de 
mii.  
4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36. Tob. 1, 15. Sir. 48, 24. 1 Mac. 7, 

41. 2 Mac. 15, 22. 1 Mac. 6, 5.  
20. i b taia din Babilon cea asupra 
Galatenilor f cut , cum to i au venit la 

taie opt mii, cu patru mii de 
Macedoneni ; iar Macedonenii tr gându-
se înapoi, cei opt mii pe o sut  dou zeci 
de mii i-au pierdut cu ajutorul ce li s-a 

cut din cer, i mult  prad  au luat.  
21. Cu acestea i-au f cut s  fie cu bun  
îndr zneal i gata a muri pentru lege i 
pentru patrie.  
22. Deci în patru p i împ ind o tirea, 
rânduind i pe fra ii s i pov uitori la 
fiecare rând, pe Simon i pe Ioan i pe 
Ionatan, fiec ruia dintre ei supunând o 
mie i cinci sute.  
23. i înc i pe Eleazar s  citeasc  sfânta 
carte, i dându-le semn : cu ajutorul lui 
Dumnezeu, conducând el însu i rândul 
cel dintâi, s-a lovit cu Nicanor.  
24. i ajutându-le Atotputernicul, au 
omorât din vr jma i mai mult decât nou  
mii i au r nit i au ciuntit de m dulare 
cea mai mare parte din tab ra lui 
Nicanor, i pe to i i-au silit s  fug .  
25.  Iar  banii  celor  ce  veniser  s -i  
cumpere robi, i-au luat i, izgonindu-i 
pân  departe, s-au întors sili i de lipsa de 
timp.  
26. Pentru c  era înainte de ziua de 
odihn , pentru aceea au încetat a-i goni 
mai mult.  
27. Ci luând de la ei armele i pr dându-i, 
au ezut în ziua de odihn  pe loc, 
binecuvântând i m rturisindu-se 

Domnului, Cel care i-a mântuit în ziua 
aceasta, încep tur  de mil  rânduind lor.  
28. Iar dup  ziua de odihn , o parte din 
pr zi le-au dat celor neputincio i i 

duvelor i s racilor ; iar celelalte le-au 
împ it între ei i pruncilor lor.  

1 Reg. 30, 24.  
29. i dup  ce au f cut acestea i au f cut 
rug ciune de ob te, au rugat pe milostivul 
Dumnezeu, ca pân  în sfâr it s  fie în 
pace cu robii S i.  
30. Dup  aceea, lovind pe cei care erau 
cu Timotei i cu Bacchide, mai mult de 
dou zeci de mii dintre ei au omorât i 
înt riturile cele înalte le-au biruit i pr zi 
multe au împ it, întocmai cu ei f când 

rta i i pe cei neputincio i i pe cei 
raci i pe v duve, precum i pe cei 
trâni.  

31. i culegând armele de la ei, toate cu 
socoteal  le-au pus în locuri bune, iar 
celelalte pr zi le-au adus la Ierusalim.  
32. i au omorât i pe Filarh, care era cu 
Timotei,  c  era  om  foarte  nelegiuit  i  
multe necazuri f cuse Iudeilor.  
33. i când a serbat biruin a în patrie, lui 
Calistene, cel care arsese sfintele por i, i-
au dat foc într-o c su , în care fugise, i 

a a luat prad  vrednic  de credin a sa 
cea rea.  
34. Iar tic losul Nicanor, cel care adusese 
o mie de negu tori s  le vând  Evrei,  
35. Cu ajutorul lui Dumnezeu, smerit 
fiind de cei care dup  p rerea lui erau ca 
nimic, lep dându- i haina cea de m rire, 
prin mare fugind singur, a venit în 
Antiohia foarte la mare nevoie ajungând, 
din pricina pierderii o tirii.  
36. Iar cel care a f duit  c  va pl ti  bir 
Romanilor  din  robirea  Ierusalimului  a  

rturisit cum c  Iudeii au pe Dumnezeu 
ap tor i pentru aceea sunt de 
nezdrobit, c ci ineau legile cele puse de 
El mai înainte.  
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CAP. 9 
Despre ru inoasa moarte a lui Antioh 
i scrisoarea lui pentru urma i. 

1. Într-aceea i vreme s-a întâmplat de s-a 
întors i Antioh f  de cinste din locurile 
cele dinspre Persia.  
2. C  intrând în Persepolis, s-a apucat a 
jefui templul de acolo i a asupri cetatea ; 
i alergând mul imea la arme, l-a biruit i 
a s-a întors cu ru ine.  

3. Iar când era el la Ecbatana, a aflat cele 
ce s-au întâmplat lui Nicanor i cele ce au 
fost cu Timotei.  
4. i aprinzându-se de mânie, socotea c  
i r utatea celor ce l-au gonit pe el s i-o 
zbune asupra Iudeilor ; pentru aceea a 

poruncit celui care conducea carul s u s  
mâne neîncetat, ca s  sfâr easc  mai 
curând c toria, silindu-l judecata cea 
cereasc , c ci cu trufie a zis : Mormânt 
Evreilor voi face Ierusalimul îndat  ce 
voi sosi acolo.  
5. Iar Atotputernicul Domnul Dumnezeul 
lui Israel i-a lovit cu ran  nevindecat i 
nev zut , c ci, cum a sfâr it cuvântul, l-a 
apucat nesuferit  durere în pântece i 
amare chinuri ale celor dinl untrul lui.  

2 Paral. 16, 9. 3 Mac. 1, 23.  
6. i suferea pe bun  dreptate, c ci el cu 
multe i neauzite munci a chinuit cele 
dinl untru ale altora, iar el nicidecum n-a 
încetat de la seme ia sa.  
7. Ci înc i de trufie era plin, de mânie 
foc suflând asupra Evreilor i, poruncind 

 gr beasc  cu mergerea, s-a întâmplat 
de a c zut din carul care mergea tare i 

tura fiind grea, toate m dularele 
trupului s-au zdruncinat.  
8. i celui care i se p rea c i peste 
valurile m rii împ te din pricina 
trufiei pe care o avea peste firea 
omeneasc , i socotea c  va pune în 
cump  mun ii cei înal i, acum, smerit 
fiind pân  ia p mânt, într-o lectic  era 

purtat, ar tând c tre to i puterea lui 
Dumnezeu prin pilda sa.  
9. C ci din trupul acestui p gân izvorau 
viermi vii i, tr ind în chinuri i în dureri, 

dea de pe el carnea, i de mirosul lui 
greu toat  tab ra se îngreuia, neputând 
suferi duhoarea.  
10. i pe cel care cu pu in mai înainte i se 

rea c  se atinge de stelele cerului, 
nimeni nu-l putea purta din pricina 
duhorii nesuferite.  
11. Atunci a început, fiind r nit, a înceta 
de la mul imea trufiei i a veni întru 
cuno tin a sa, sub b taia lui Dumnezeu i 
sub sporul durerilor.  
12. i nici el singur nemaiputând a- i 
suferi greul miros, aceasta a zis : «Drept 
este a se supune lui Dumnezeu i cel care 
este p mântean s  nu se asemene Lui».  
13. i se ruga nelegiuitul acesta c tre 
St pânul Care nu voia a-l mai milui, a a 
zicând :  
14. C i cetatea cea sfânt , la care se 
gr bea a veni ca s  o asemene cu 

mântul i s  o fac  mormânt, o va zidi 
i o va face slobod .  

15. i pe Evreii, pe care nici de îngropare 
nu-i socotea vrednici, ci împreun  cu 
pruncii lor s -i lepede s  fie mâncare 

rilor i fiarelor, pe to i ace tia 
întocmai cu Atenienii s -i fac .  
16. i templul cel sfânt, pe care mai 
înainte îl pr dase, cu frumoase daruri s -i 
împodobeasc i sfintele vase toate cu 
mult mai multe s  le dea înapoi i 
cheltuielile care sunt trebuitoare la jertfe, 
din veniturile lui s  le dea.  
17. Afar  de acestea, c i el se va face 
evreu i va merge în tot locul cel locuit 
de oameni, m rturisind puterea lui 
Dumnezeu.  
18. Dar durerile nicidecum nu încetau, 
pentru c  venise asupra lui judecata cea 
dreapt  a lui Dumnezeu i, 
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dezn jduindu-se, a scris Evreilor carte 
cu rug ciune, astfel :  
19. «Bunilor cet eni Evrei, bucurie 
mult i s tate i fericire, regele i 

petenia o tirilor, Antioh.  
20. De sunte i s to i împreun  cu 
pruncii vo tri i ale voastre dup  voia 
voastr  sunt, foarte bine ne pare, 
mul umind prea marelui Dumnezeu cel 
din cer, întru Care n jduiesc.  
21. i eu bolnav z când, de cinstea i de 
bun  inima voastr  cu dragoste îmi aduc 
aminte ; întorcându-m  de la locurile cele 
din Persia i c zând în boal  grea, am 
socotit c  este bine s  m  îngrijesc de 
bun starea voastr .  
22. Nu m  dezn jduiesc de mine, ci 
mare n dejde am c  voi sc pa de boal .  
23. i aducându-mi aminte c i tat l 
meu, pe vremurile în care s-a r zboit în 
locurile cele de sus, a ar tat pe cel care va 
fi dup  el,  
24. Ca, întâmplându-se ceva nea teptat 
sau vreo neizbând , s tie cei din ri cui 
s-a l sat domnia i s  nu se tulbure.  
25. Afar  de acestea, v zând c  puternicii 
cei de aproape i vecinii împ iei 

zesc vremurile, a teptând s  vad  ce se 
va întâmpla, am pus în scaun pe fiul meu 
Antioh, pe care de multe ori, când 
umblam prin rile cele de sus, la cei mai 
mul i dintre voi îl adeveream i-l 
înt ream, i am scris i lui cele ce mai jos 
sunt scrise.  
26. Deci v  îndemn i v  rog pe voi, ca, 
aducându-v  aminte de facerile de bine 
cele de ob te i deosebi, fiecare s  

zeasc  credin a c tre mine i c tre fiul 
meu.  
27. C  bun  n dejde am c  el cu blânde e 
i cu iubire de oameni, urmând voia mea, 

va petrece cu voi.  
28. Astfel ucig torul acela de oameni i 
hulitorul a p timit, foarte rele chinuri, i 

a cum el altora a f cut, cu tic loas  
moarte,  în  ar  str in i  în  loc  muntos,  
i-a sfâr it via a.  

29. i i-a adus trupul Filip, tovar ul lui, 
care temându-se de Antioh, fiul lui, s-a 
dus în Egipt la Ptolomeu Filometor.  
CAP. 10 
Cur irea templului i biruin a 
împotriva Edomi ilor i asupra lui 
Timotei. 
1. Iar Iuda Macabeul i cei ce erau cu el, 
pov uindu-i Domnul, au cuprins templul 
i cetatea.  

2. Iar jertfelnicele de prin târg, pe care le 
cuser  cei de alt neam, i capi tele, le-

au stricat.  
3. i cur ind templul, alt jertfelnic au 

cut, i înfierbântând pietre i foc din ele 
luând, dup  ce au trecut doi ani i ase 
luni, au adus jertf i t mâie i lumini i 
au f cut punerea înainte a pâinilor.  
4. i dup  ce au f cut acestea, plecându-
se cu fa a la p mânt, s-au rugat Domnului 
ca s  nu mai cad  în r ut i ca acestea, ci 
de vor i p tui cândva, El s -i certe cu 
mil i s  nu-i dea neamurilor celor 
hulitoare i barbare.  
5.  Iar  în  ziua  în  care  cei  de  alt  neam  
pâng riser  templul Domnului, s-a 
întâmplat c  tocmai într-acea zi s-a f cut 
cur irea, în dou zeci i cinci ale 
aceleia i luni, care este Chislev,  
6.  i  cu  veselie  au  inut  opt  zile  ca  la  
praznicul corturilor, aducându- i aminte 
cum cu pu in  vreme mai înainte 

rb toarea corturilor o au f cut în mun i 
i în pe teri, hr nindu-se ca fiarele.  

7. Pentru aceea stâlp ri i ramuri 
frumoase, precum i finici având, laude 

deau Celui care îi învrednicise s  
sfin easc  templul.  
8. i a poruncit cu porunc  de ob te i cu 
rânduial  la tot neamul iudeu, ca din an 
în an s in  zilele acestea.  
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9. i a a a fost sfâr itul lui Antioh care s-
a numit Epifaniu.  
10. i acum, vom ar ta pe scurt, cele 
întâmplate în vremea lui Eupator Antioh, 
fiul nelegiuitului Antioh, spunând relele 
care s-au întâmplat din r zboaie.  
11. C  acesta, dup  ce s-a f cut rege, a 
pus mai mare peste treburile regatului pe 
un oarecare Lisias, care fusese cârmuitor 
mai mare peste Cele-Siria i Fenicia.  
12.  Ptolomeu,  care  se  chema  Macron,  a  
voit s  fac  dreptate fa  de Iudei, pentru 
nedreptatea ce li se f cuse, i se nevoia s  
tr iasc  în pace cu ei.  
13. i pentru aceasta a fost pârât de 
prieteni c tre Eupator, i de multe ori 
auzind c  este numit tr tor, pentru c  a 

sit Ciprul, pe care Filometor i-l 
încredin ase, i a trecut la Antioh 
Epifaniu, nemaiputând s  p streze nici 
cinstea, nici dreg toria ce avea, de inim  
rea, otr vindu-se, a murit.  
14. Iar Gorgias, dup  ce s-a f cut mai 
mare peste locurile acestea, adunând 

tire str in , adeseori pornea r zboi 
împotriva Iudeilor.  
15. i unindu-se cu ace tia i Edomi ii, 
care ineau cet i tari, nec jeau pe Iudei, 
i pe cei fugi i de la Ierusalim, primindu-

i, încercau s  continuie r zboiul.  
16. Iar cei care erau cu Iuda Macabeul, 

când rug ciune i cerând lui Dumnezeu 
 le  fie  în  ajutor,  au  n lit  asupra  

cet ilor Edomi ilor,  
17. Pe care lovindu-le viteje te, au luat 
locurile i au avut izbând  asupra tuturor 
celor care se luptau de pe zid, i pe cei 
care le veneau înainte i-au junghiat i au 
omorât nu mai pu in de dou zeci de mii.  
18. i au fugit unii, vreo nou  mii, în 
dou  turnuri foarte tari, care aveau toate 
cele trebuitoare.  
19. Iar Iuda Macabeul, l sând pe Simon, 
pe Iosif, pe Zacheu i pe câ iva care erau 

cu  el,  ca  s -i  înconjure  i  s  lupte  
împotriva lor, s-a dus la locurile cele mai 
primejduite.  
20. Cei care erau cu Simon, iubind 
argintul, au fost am gi i cu bani de unii 
din cei din turnuri i, luând aptezeci de 
mii de drahme de argint, au l sat pe unii 
de au sc pat.  
21. i fiind vestit Macabeu de lucrul ce s-
a f cut, adunând pe c peteniile poporului, 
i-a învinuit foarte, pentru c  au vândut pe 
argint pe fra i, l sând pe vr jma i asupra 
lor.  
22. Pe ace ti vânz tori i-au omorât i 
îndat  au luat cele dou  turnuri.  
23. Deci toate luptele lui ie ind cu bine, a 
ucis în acele dou  turnuri mai mult de 
dou zeci de mii.  
24. Iar Timotei cel care mai înainte a fost 
biruit de Iudei, adunând o tiri str ine 
multe foarte i mult  c rime din Asia, a 
venit s  robeasc  Iudeea.  

1 Mac. 5, 37; 16, 5.  
25. Iuda Macabeul i cei care erau cu el, 
pe când se apropia el, se rugau 
Domnului, pres rându- i capul cu rân  
i încingându- i coapsele cu sac.  

3 Reg. 20, 31.  
26. i c zând la p mânt înaintea altarului, 
s-au rugat ca lor s  le fie blând iar 
vr jma ilor lor s  fie vr jma i celor 
potrivnici s  se împotriveasc , precum 
zice legea.  
27. i dup  rug ciune, luând armele, au 
ie it din cetate departe i, apropiindu-se 
de vr jma i, au stat.  
28. i când a r rit soarele, s-au lovit 
amândou  p ile, ace tia având cheza  
de bun  norocire i de biruin  fapta bun  
i sc parea cea spre Domnul, iar aceia 

având c uz  mânia.  
29. i pe când se b teau cu înver unare, 
s-au ar tat vr jma ilor din cer cinci 
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rba i str luci i, c ri pe cai cu frâie de 
aur, care purtau în lupt  pe Iudei.  
30. Doi dintre ei luând pe Iuda Macabeul 
în mijloc i acoperindu-l cu armele lor, îl 

zeau nev mat ; iar asupra vr jma ilor 
aruncau s ge i i tr snete. Deci 
înv lm indu-se, pentru c  nu vedeau, i 
tulburându-se, c deau în sabie.  
31. i s-au omorât dou zeci de mii cinci 
sute de pedestra i i ase sute de c re i.  
32. Timotei a fugit la Ghezer, cetate tare, 
peste care era mai mare Chereea.  
33. Iar cei care erau cu Iuda Macabeul au 

rât viteje te împrejurul cet ii aceleia 
patru zile.  
34. Iar cei din untru, n jduind în t ria 
cet ii, foarte mult blestemau i cuvinte 
necuviincioase aruncau.  
35. i când s-a luminat în ziua a cincea, 
dou zeci de voinici din cei care erau cu 
Iuda Macabeul, mâhnindu-se din cauza 
blestemelor, b rb te te au n lit la zid 
i, cu mânie s lbatic  suindu-se, pe 

oricare era înainte îl t iau.  
36. De asemenea i al ii suindu-se asupra 
celor din untru, au dat foc turnurilor i, 
aprinzând focuri, de vii au ars pe acei 
blestem tori.  
37.  Iar  al ii  au  t iat  por ile  i  primind  
în untru cealalt  tab , au luat cetatea ; 
i pe Timotei, care se ascunsese într-o 

groap , precum i Chereea, fratele 
acestuia, i pe Apolofane i-au omorât.  
38. i dup  ce au f cut acestea, cu laude 
i cu m rturisiri au binecuvântat pe 

Domnul, Cel care mult bine a f cut lui 
Israel i i-a dat biruin .  
CAP. 11 
Iuda sf râm  o tirea lui Lisias. Lisias 
face pace între Iuda i rege. 
1. Iar dup  pu in  vreme Lisias, care era 
epitrop al regelui i rudenie i ispravnic 
peste toate treburile regelui foarte greu 

sup rându-se pentru lucrul acesta ce s-a 
cut,  

2. A adunat aproape optzeci de mii i 
toat  c rimea, i a venit împotriva 
Iudeilor, gândind s  fac  cetatea loca  
Elinilor,  
3. Templul s -l vând  cu bani, ca i pe 
celelalte capi ti ale p gânilor, i arhieria 
în fiecare an s  o scoat  în vânzare.  
4. i nicidecum nu se gândea la puterea 
lui Dumnezeu, ci se seme ea cu zecile de 
mii de pedestra i i cu miile de c re i i 
cu optzeci de elefan i.  
5. Deci intrând în Iudeea, s-a îndreptat 
spre Bet ur, care era în loc greu de ajuns 
i departe de Ierusalim ca la cinci stadii, 
i l-a împresurat.  

6. Iar dac  au aflat cei care erau cu Iuda 
Macabeul c  bate cet ile, cu plângere i 
cu lacrimi se rugau Domnului împreun  
cu tot poporul ca s  trimit  înger bun spre 
izb virea lui Israel.  
7. i Macabeu, luând cel dintâi armele, a 
îndemnat pe ceilal i s  stea împreun  cu 
el la primejdii i s  ajute pe fra ii s i.  
8. i împreun  cu osârdie pornind, i la 
Ierusalim fiind ei, s-a ar tat un c re  cu 
hain  alb  mergând înaintea lor i cu 
arme de aur sclipind.  
9. i to i împreun  au binecuvântat pe 
milostivul Dumnezeu i s-au înt rit cu 
inimile,  fiind  gata  a  n li  nu  numai  
asupra oamenilor, ci i asupra fiarelor 

lbatice i a zidurilor de fier.  
10. Deci, apropiindu-se cu bun  
rânduial , având ajutor pe Domnul cel 
din car, Care Se milostivea spre ei,  
11. i ca ni te lei n lind asupra 
vr jma ilor, au doborât la p mânt din ei 
unsprezece mii de pedestra i, precum i o 
mie ase sute de c re i.  
12.  i  pe  to i  i-au  pus  pe  fug i  mai  
mul i  dintre  ei  r ni i,  goi  au  sc pat  i  
însu i Lisias a sc pat fugind cu ocar .  
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13. i pentru c  nu era lipsit de minte, 
chibzuind asupra înjosirii ce i s-a f cut i 
socotind c  Evreii sunt nebirui i, pentru 

 Atotputernicul Dumnezeu le ajut ,  
14. Trimi ând la ei, a f duit c  toate 
cele drepte le va primi i c i pe rege îl 
va îndupleca s  le fie prieten.  
15. i a ascultat Macabeu de rug ciunile 
lui Lisias, în toate purtând grij  de cele 
de folos ; c ci câte a cerut Macabeu lui 
Lisias prin scrisori în privin a Iudeilor, 
regele le-a îng duit.  
16. Iar c ile cele scrise de Lisias 
Iudeilor erau astfel : «Lisias, mul imii 
Iudeilor, bucurie.  
17.  Ioan  i  Abesalom,  pe  care  voi  i-a i  
trimis,  dând  scrisorile  cele  de  la  voi,  au  
cerut s  împlinesc cele scrise în ele.  
18. Deci câte se c deau a se ar ta regelui, 
am ar tat, i cele ce s-au întâmplat le-a 
iertat.  
19. Deci de ve i p zi bun voin a fa  de 
st pânire, i de aici înainte m  voi nevoi 
a m  face pricin  de bun i pentru voi.  
20. i pentru acestea am poruncit i 
acestora i celor de la mine trimi i, cu de-
am nuntul s  v  vorbeasc .  
21. Fi i s to i. Anul o sut  patruzeci i 
opt, a lunii lui Distros, ziua a dou zeci i 
patra».  
22. Iar epistola regelui cuprindea acestea 
: «Regele Antioh fratelui Lisias bucurie.  
23. Dup  ce tat l nostru s-a mutat între 
zei, noi vrem ca acei de sub cârmuirea 
noastr  s  fie netulbura i întru a lor 
purtare de grij  ;  
24. Auzind c  Iudeii n-au voit a asculta 
de tat l meu, ca s  treac  la obiceiurile 
eline ti, ci mai bine voiesc s i in  
legea lor, iar acum se roag  de noi, ca s -
i îng duim s i in  legea lor,  
25. Voind noi ca i neamul acesta s  fie 

 tulburare, am judecat ca i templul s  

li se întoarc i s  petreac  dup  
obiceiurile str mo ilor lor.  
26. Drept aceea bine vei face de vei 
trimite la ei i vei încheia pace cu ei, ca 
tiind voia noastr  s  fie cu inim  bun i 

veseli s i ispr veasc  lucrurile lor».  
27. Iar Epistola pe care a scris-o regele 

tre neamul Iudeilor era astfel : «Regele 
Antioh, marelui sfat al Iudeilor i 
celorlal i Iudei bucurie.  
28. De sunte i s to i, sunte i precum 
voim, i noi suntem s to i.  
29. Ar tatu-ne-a Menelau cum c  voi 
voi i  a  merge  în  patrie  i  a  fi  la  ale  
voastre.  
30. Drept aceea, celor care se vor 
întoarce pân  în treizeci de zile ale lunii 
Xantic, le d m liber  voie,  
31. Ca Iudeii s i in  bucatele i legile 
lor ca i mai înainte, i nimeni dintre ei 
nici o sup rare s  nu aib  pentru cele ce 
prin ne tiin  s-au f cut.  
32.  i  am  trimis  i  pe  Menelau  s  v  
mângâie.  
33. Fi i s to i. Anul o sut  patruzeci i 
opt, în cincisprezece zile ale lunii 
Xantic».  
34. Trimis-au i Romanii la ei carte a a 
scris  : «Quintus Memius, i Titus 
Manlius, împuternici ii Romanilor, 
poporului Iudeilor, bucurie !  
35. Cele ce Lisias, ruda regelui, v-a 
îng duit, i noi le îng duim.  
36. Iar pentru cele ce a judecat s  se 
supun  împ ratului, trimite i pe cineva 
îndat , dup  ce ve i fi cercetat toat  
pricina, ca s  înf m totul împ ratului 
precum voi i voi, fiindc  noi venim la 
Antiohia.  
37. Drept aceea, gr bi i i trimite i pe 
careva, ca i noi s tim ce voi i.  
38. Fi i s to i. Anul o sut  patruzeci i 
opt, zile cincisprezece ale lunii Xantic».  
CAP. 12 
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Biruin ele lui Iuda Macabeul. Iuda 
cucere te multe cet i i învinge 
neamurile din jur. Înfrângerea lui 
Gorgias i a lui Timotei. C zând i unii 
dintre iudei, care aduseser  daruri la 
idoli, Iuda rânduie te s  se aduc  jertfe 
pentru ei. 
1. Dup  ce s-au f cut leg turile acestea, 
Lisias  s-a  dus  la  rege  ;  iar  Iudeii  au  
început s i lucreze ogoarele.  
2. Îns  c peteniile o tirilor cei care erau 
pe locurile acelea : Timotei i Apoloniu, 
fiul lui Geneu, precum i Ieronim i 
Demofon, i afar  de ace tia Nicanor, 
cârmuitorul Ciprului, nu-i l sau s  
petreac  în pace i lini te.  
3. i locuitorii din Iafa r utate ca aceasta 
au f cut, c  au îndemnat pe Iudeii care 
locuiau cu ei, ca împreun  cu femeile i 
cu pruncii, s  intre în cor biile preg tite 
de  ei,  ca  i  cum  nici  o  vr jm ie  n-ar  fi  
între ei ;  
4. Dar ei lucrau dup  sfatul cel de ob te 
al cet ii, iar Iudeii primind poftirea ca 
unii ce voiau s  fie în pace, i neavând 
nici o b nuial , mergând cu cor biile au 
fost îneca i, fiind ei în num r ca la dou  
sute.  
5. Aflând Iuda r utatea ce s-a f cut celor 
din neamul s u, poruncind b rba ilor 
celor care erau cu sine,  
6. i chemând pe Judec torul cel drept, 
Dumnezeu, a mers asupra ucig torilor 
fra ilor s i i a aprins noaptea portul i 
cor biile le-a ars, i pe cei care fugiser  
acolo i-a omorât.  
7.  i  ora ul  fiind  închis,  s-a  întors  ca  s  
vin  a doua oar , i toat  cetatea Iafa de 
tot s  o distrug .  
8.  Aflând  c i  cei  din  Iamnia  vreau  s  
fac  la fel Iudeilor care locuiau la ei,  
9. N lind asupra locuitorilor din 
Iamnia noaptea, a aprins portul cu 
cor biile, încât se vedea lumina fl rii 

din Ierusalim, de la o dep rtare de dou  
sute patruzeci de stadii.  
10. i de acolo mergând nou  stadii, 
îndreptându-se asupra lui Timotei, au 

lit Arabii asupra lui Iuda ca la cinci 
mii cinci sute de c re i.  
11. i f cându-se r zboi tare, i, cu 
ajutorul lui Dumnezeu biruind cei care 
erau cu Iuda, i împu inându-se Arabii, s-
au  rugat  de  Iuda  s  fac  pace  cu  ei,  

duind c -i vor da dobitoace, i întru 
celelalte îi vor folosi.  
12. Iar Iuda, socotind cu adev rat c  în 
multe  îi  vor  fi  de  folos,  le-a  dat  pace  i,  
primind învoiala cu ei, s-au dus la 
corturile lor.  
13. Apoi Iuda a n lit i asupra unei 
cet i cu pod tare i cu ziduri înconjurat , 
în care multe feluri de neamuri locuiau i 
al c rui nume era Caspin.  
14. Iar cei din untru n jduind în t ria 
zidurilor i în mul imea bucatelor ce- i 
strânseser , se purtau trufa , batjocorind 
pe cei care erau cu Iuda, i blestemându-i 
i gr ind cele ce nu se cuvin.  

15. Iar cei care erau cu Iuda, chemând pe 
puternicul St pân al lumii, Care f  de 
berbeci i f  unelte a surpat zidurile 
Ierihonului, pe vremea lui Iosua, au 

lit ca ni te fiare asupra zidului.  
Iosua 6, 19.  

16. i cu voia lui Dumnezeu, luând 
cetatea, m cel cumplit au f cut, încât 
lacul cel de lâng  cetate, care era lat de 
dou  stadii, plin de curgerea sângelui se 
vedea.  
17. i de acolo, mergând apte sute i 
cincizeci de stadii, au sosit în Haraca, la 
cei care se zic Iudei Tubieni.  
18.  Ci  pe  Timotei  nu  l-a  apucat  în  
locurile acelea, c ci f  de nici o isprav  
se întorsese de acolo, l sând paz  de 

tire într-un loc foarte tare.  
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19. Iar Dositei i Sosipatru din 
peteniile care erau cu Iuda Macabeul, 

mergând, au omorât pe p zitorii cei l sa i 
de Timotei mai mul i decât zece mii de 

rba i.  
20. Iar Iuda Macabeul, punându- i în 
rând o tirea, i-a pus pe ei peste cete i a 
plecat împotriva lui Timotei care avea cu 
sine o sut  dou zeci de mii de pedestra i 
i o mie cinci sute de c re i.  

21. Deci, aflând Timotei de venirea lui 
Iuda, a trimis femeile i pruncii i cealalt  
avere la locul ce se chema Carnaim 
pentru c  foarte anevoie se putea 
înconjura i nu lesne putea s  se apropie 
acela din cauza strâmtor rii tuturor 
locurilor.  
22. De la început, când s-a ivit ceata lui 
Iuda, s-au îngrozit vr jma ii i s-au 
înfrico at de fa a Celui care toate le vede 
i s-au pornit a fugi care cum putea, încât 

de  multe  ori  ei  între  ei  se  v mau  i  se  
iau cu ascu ul s biilor.  

23. Iar Iuda, gonindu-i foarte tare, t ind 
pe nelegiui ii aceia, a ucis ca la vreo 
treizeci de mii de b rba i.  
24. Iar Timotei a c zut în mâinile 

tenilor lui Dositei i ai lui Sosipatru i 
se ruga cu multe rug ciuni s -l 
slobozeasc  viu, pentru c  el are în mân  
pe p rin ii i fra ii multora dintre Iudei i, 
dac  el va muri, acelora li se va întâmpla 

u.  
25. i cu multe legându-se el înaintea lor, 
cum c  pe to i aceia nev ma i îi va 
întoarce, l-a slobozit pentru izb virea 
fra ilor.  
26. Iar Iuda mergând împotriva 
Carnaimului i împotriva templului zei ei 
Atargatis, a omorât dou zeci i cinci de 
mii de oameni.  
27. i dup  fuga i pierderea acestora, a 

rât Iuda asupra Efronului, care era 
cetate tare, în care locuia Lisias i 

mul ime de tot felul de neamuri ; iar 
înaintea zidurilor stau b rba i voinici, 
care se b teau viteje te. Arme multe i 

ge i erau puse acolo.  
1 Mac. 5, 46.  

28. Ci chemând pe Cel Puternic, Care cu 
rie zdrobe te puterea vr jma ilor, a luat 

cetatea sub mâinile sale i, din cei care 
erau în untru, a omorât ca vreo dou zeci 
i cinci de mii.  

29. i mergând de acolo, a n lit asupra 
cet ii Schitopolis, ce era departe de 
Ierusalim ca la ase sute de stadii ;  
30. Iar Iudeii, care locuiau acolo, 

rturisind dragostea pe care o aveau 
fa  de ei Schitopolitenii, i cum c i în 
vremurile cele nenorocite le-au fost 
blânzi,  
31. Iuda i ai s i, mul umindu-le, i-au 
îndemnat ca i de aici înainte s  fie buni 
cu  neamul  Iudeilor,  i  au  venit  la  
Ierusalim, când se apropia s rb toarea 
Cincizecimii.  
32. Iar dup  praznicul Cincizecimii, au 
pornit împotriva lui Gorgias, mai marele 
Edomului.  
33. i a ie it Gorgias cu trei mii de 
pede tri i cu patru sute de c re i,  
34. i b tându-se, s-a întâmplat de au 

zut pu ini dintre iudei.  
35. Iar un oarecare Dositei dintre 
Tubieni, c re i b rbat tare, a prins pe 
Gorgias i, inându-l de ve mânt, îl inea 
viteje te, vrând viu s -l aduc  rob pe 
blestematul acela ; iar unul din c re ii 
Traci venind asupr -i i lovindu-l peste 
um r, Gorgias a sc pat fugind în Mare a.  
36. Iar cei care erau cu Esdris mai mult 

tându-se i ostenind, Iuda a chemat pe 
Domnul s -i fie ajutor i C petenie în 
lupt .  
37. Începând în graiul p rin ilor i cu 
cânt ri strigând i glas în ând, f  de 
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veste a n lit asupra o tirilor lui Gorgias 
i le-a înfrânt.  

38. Apoi, Iuda luând o tirea, s-a dus în 
cetatea Adulam i, sosind ziua a aptea, 
s-a cur it dup  obicei i a petrecut acolo 
ziua de odihn .  
39. Iar a doua zi au venit cei care erau cu 
Iuda, precum a fost rânduit ca s  ridice 
trupurile celor omorâ i i s  le a eze cu 
rudeniile în p rinte tile morminte.  
40. i a aflat sub hainele fiec ruia din cei 
mor i lucruri închinate idolilor Iamniei, 
de  la  care  îi  oprea  legea  pe  Iudei,  i  
tuturor v dit lucru a fost c  pentru atare 
pricin  au c zut ace tia.  

Deut. 7, 25.  
41. i to i binecuvântând pe Judec torul 
cel drept, pe Domnul, Cel care arat  cele 
ascunse,  
42. i întorcându-se la rug ciuni, s-au 
rugat pentru p catul ce s-a f cut, ca de tot 

 se tearg . Iar viteazul Iuda a îndemnat 
mul imea s  se p zeasc  f  de p cat, 

zând cu ochii cele ce s-au f cut pentru 
catul celor care mai înainte au c zut.  

43. i strângând bani dup  num rul 
rba ilor care erau cu el, dou  mii de 

drahme de argint a trimis în Ierusalim, s  
se aduc  jertf  pentru p cat. Foarte bun i 
cuvios lucru pentru socotin a învierii 
mor ilor !  
44. C  de n-ar fi avut n dejde c  vor 
învia cei care mai înainte au c zut, de ert 
i  de  râs  lucru  ar  fi  a  se  ruga  pentru  cei  

mor i.  
45. i a v zut c  celor care cu bun  
cucernicie au adormit, foarte bun dar le 
este pus.  
46. Drept aceea, sfânt i cucernic gând a 
fost, c  a adus jertf  de cur ie pentru cei 
mor i, ca s  se slobozeasc  de p cat.  
CAP. 13 

Moartea lui Menelau i pacea lui 
Antioh cu Iuda. 
1. În anul o sut  patruzeci i nou  au aflat 
cei care erau cu Iuda c  vine Antioh 
Eupator cu mul ime asupra Iudeii.  
2. i împreun  cu el venea i Lisias 
epitropul, care era mai mare peste 
treburile t rii, fiecare având o tire 
elineasc  : pedestra i o sut i zece mii, 

re i cinci mii trei sute, elefan i 
dou zeci i doi i trei sute de care de 

zboi purt toare de seceri.  
3. i s-a întov it cu ei i Menelau i cu 
mult  în el ciune îndemna pe Antioh, nu 
la izb virea patriei gândind, ci 

jduind c -l va pune c petenie.  
4. Ci împ ratul împ ra ilor a înt râtat 
mânia lui Antioh asupra celui p tos, i 
ar tând Lisias c  acesta este pricina 
tuturor r ut ilor, a poruncit, precum este 
obiceiul într-acel loc, s -l piard , 
ducându-l în Bereea.  
5. i era în locul acela un turn de 
cincizeci de co i înalt plin cu cenu , i 
acesta avea o unealt  cu me te ug f cut  
de se pleca în toate p ile i aluneca în 
cenu .  
6. Aici se aruncau to i cei care erau furi 
de cele sfinte sau vinova i cu alte r ut i 
mari.  
7. Cu aceast  moarte s-a întâmplat a muri 
nelegiuitul Menelau, neînvrednicindu-se 
nici de înmormântare.  
8. Pe bun  dreptate, fiindc  multe p cate 

cuse asupra jertfelnicului, ale c rui foc 
i cenu  erau curate i tocmai în cenu  
i-a g sit moartea.  

9. Iar regele venea cu gânduri barbare, ca 
 fac  Iudeilor mai mari rele decât s-au 
cut în zilele tat lui s u.  

10. i aflând Iuda acestea, a poruncit 
poporului s  se roage Domnului, ziua i 
noaptea ca, precum alteori, a a i acum s  
ajute  
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11. Celor care erau s  fie lipsi i de lege, 
de patrie i de sfântul loca , iar pe 
poporul, care nu de mult  vreme î i 
venise  în  fire,  s  nu-l  lase  s  fie  supus  
neamurilor celor hulitoare.  
12. i to i împreun  f când aceasta i 
rugând pe milostivul Dumnezeu cu 
plângere i cu ajun ri i cu c dere la 

mânt trei zile neîncetat, i-a mângâiat 
Iuda i le-a poruncit s  se g teasc .  
13. Iar Iuda împreun  cu cei mai b trâni 
s-a  sf tuit  ca,  mai  înainte  de  a  intra  

tirea regelui în Iudeea i de a birui 
Ierusalimul, s  le ias  înainte i cu 
ajutorul Domnului s  hot rasc  lucrul.  
14. Deci, încredin ându-se purt rii de 
grij  a Celui care a f cut lumea i 
îndemnând pe cei care erau cu el ca 

rb te te s  se nevoiasc  pân  la moarte 
pentru legi, pentru templul Domnului, 
pentru cetate, pentru patrie i pentru 
datin , i-a pus tab ra împrejurul 
Modeinului.  
15. i dând la ai s i cuvântul de tain  : 
«Domnul este izbânda noastr », cu 
voinici preabuni ale i a lovit noaptea 
tab ra regeasc i a omorât ca la vreo 
patru mii de b rba i i pe cel care era mai 
mare peste elefan i cu to i ai s i.  
16. Mai pe urm , dup  ce a umplut tab ra 
de fric i de tulburare, s-a întors cu bine.  
17. Aceasta s-a f cut când se lumina de 
ziu , ajutându-i ocrotirea Domnului.  
18. Iar regele, îndat  ce a v zut 
îndr znirea Iudeilor, cu me te ug a ispitit 
locurile.  
19. i înaintând împotriva Bet urului care 
era paz  tare a Iudeilor, a fost b tut, 
respins i p gubit în osta i.  
20. Iar Iuda trimitea celor din untru cele 
trebuitoare.  
21. i un oarecare Rodocos din tab ra 
Iudeilor a spus vr jma ilor tainele. i, 
cercetându-se, a fost prins i închis.  

22. Iar regele a doua oar  a stat de vorb  
cu cei care erau în Bet ur i dându-le sfat 
de pace, s-a dus i s-a ciocnit cu cei care 
erau cu Iuda i a fost biruit.  
23. Deci aflând c  s-ar fi sculat asupr -i 
la Antiohia Filip, pe care îl l sase mai-
mare peste treburi, s-a tulburat i, 
rugându-se de Iudei, li s-a supus i a jurat 
pe toate cele drepte i, împ cându-se, a 
adus jertf i a cinstit templul Domnului 
i locul l-a miluit.  

24. i pe Iuda Macabeul l-a primit bine i 
l-a f cut cârmuitor de la Ptolemaida pân  
la inutul Gherar.  
25.  Apoi,  regele  a  venit  de  acolo  la  
Ptolemaida, iar locuitorii din Ptolemaida 
erau nemul umi i de aceast  în elegere i 
voiau s  calce leg tura f cut  cu Iudeii.  
26. Atunci a intrat în divan Lisias i a 
spus tot lucrul i i-a a ezat i i-a potolit i 
i-a f cut cu voie bun . Dup  aceea s-a 
întors la Antiohia ; a a a fost înaintarea i 
întoarcerea regelui.  
CAP. 14 
Necredin a lui Nicanor ; ascultarea lui 
Iuda i moartea vitejeasc  a lui Razis. 
1. Dup  trecere de trei ani a aflat Iuda i 
cei care erau cu el c  Dimitrie al lui 
Seleuc, trecând prin portul Tripoliei, a 
venit cu mul ime mare i cu cor bii,  
2. A cuprins ri, omorând pe Antioh i 
pe Lisias, epitropul lui ;  
3. Iar un oarecare Alchimos, care fusese 
arhiereu i se pâng rise de bun  voie în 
vremurile de r zvr tire, socotind c  nici 
într-un chip nu-i mai r mâne n dejde de 
mântuire i nici de intrare la sfântul 
jertfelnic,  
4. A venit la regele Dimitrie în anul o 
sut  cincizeci i unu, aducându-i coroan  
de aur i finic, i pe lâng  acestea i 
câteva ramuri de m slin, cum este datina 

, se d ruiasc  templului. i în ziua 
aceea a stat lini tit.  
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5. i aflând vreme bun  nebuniei sale, 
chemându-l Dimitrie la sfat i 
întrebându-l ce voiesc i ce pl nuiesc 
Iudeii,  
6. El a r spuns la aceasta : «Iudeilor care 
se cheam  Asidei, în fruntea c rora se 
afl  Iuda Macabeul, le place s  aib  

zboi i s  se certe i nu las  s  aib  
pace cei care cârmuiesc.  
7. Pentru aceea i eu lipsit de m rirea cea 

rinteasc , adic  de arhierie, am venit 
acum aici,  
8. Întâi, foarte bine gândind de cele ce se 
cuvin regelui, iar al doilea, voind binele 
cet enilor mei, c ci prin r utatea celor 
despre care am vorbit mai înainte tot 
neamul nostru mult este asuprit.  
9. Deci pe fiecare dintr-acestea 
cunoscându-le tu, o, rege, fie- i mil  de 
ar i de neamul nostru cel asuprit, i-l 

ajut  pentru iubirea de oameni pe care o 
ai c tre to i.  
10. C  pân  va fi Iuda, nu este cu putin  

 fie lucrurile în pace».  
11.  i  dup  ce  a  gr it  el  astfel,  îndat  
ceilal i prieteni, având vr jm ie asupra 
lui Iuda, au a at i mai mult pe Dimitrie.  
12. Deci Dimitrie, îndat  chemând pe 
Nicanor, care era mai mare peste elefan i 
i f cându-l general peste Iudeea, l-a 

trimis acolo,  
1 Mac. 7, 26.  

13. Dându-i porunci ca pe Iuda s -l 
omoare  i  pe  cei  care  sunt  cu  el  s -i  
risipeasc i s  pun  pe Alchimos 
arhiereu templului celui preasl vit.  
14. Iar neamurile, care fugiser  din 
Iudeea  din  cauza  lui  Iuda,  ca  turmele  se  
adunau lâng  Nicanor, nenorocirile i 
primejdiile Iudeilor p rându-le a fi spre 
fericirea lor.  
15. i auzind de venirea lui Nicanor i de 
adunarea neamurilor, pres rându- i 
capetele cu p mânt, se rugau Celui care 

pe veci a întemeiat pe poporul S u i 
Care pururea f  a ap rat partea sa.  
16. i, poruncind cârmuitorul lor, Iudeii 
îndat  au purces de acolo i s-au lovit cu 
du manii la satul Adasa.  
17. Iar Simon, fratele lui Iuda, s-a ciocnit 
cu Nicanor, dar s-a speriat de venirea cea 

 de veste a vr jma ilor.  
18. Îns  Nicanor, auzind vitejia celor care 
erau cu Iuda i b rb ia pe care o aveau 
în b liile cele pentru patrie, s-a temut s  
dezlege cearta prin v rsare de sânge.  
19. Pentru aceea a trimis pe Posidoniu i 
pe Teodot adic  pe Matatia, ca s  încerce 
o în elegere.  
20. i mult sfat f cându-se pentru acestea 
i conduc torul poporului vorbind cu 

mul imea, to i împreun  au voit s  fac  
pace.  
21. i au rânduit o zi, în care cei doi 
conduc tori deosebi s  vin  la un loc. i 
venind  i  unul  i  altul,  fiecare  a  avut  
scaunul s u de cinste.  
22. Iar Iuda rânduise oameni înarma i 
gata, în locuri bune, ca nu cumva 
vr jma ii f  de veste s  fac  vreun 
lucru r u ; dar vorbirea dintre ei au 
ispr vit-o cu bun  pace.  
23. Iar Nicanor, r mânând la Ierusalim, 
nici un lucru f  de cale n-a f cut i 

tile cele ce se adunaser  ca turmele, le-
a slobozit.  
24. i avea pe Iuda pururea înaintea 
ochilor, din inim  iubindu-l.  
25. i l-a îndemnat s  se însoare i s  
nasc  fii i s-a însurat i a tr it în lini te 
bucurându-se de via .  
26. Iar Alchimos, v zând dragostea pe 
care o avea unul fa  de altul i luând o 
copie dup  zapisul lor de pace, a venit la 
Dimitrie i i-a spus c  Nicanor gânde te 
lucruri potrivnice regelui, c  pe Iuda, 
vr jma ul împ iei, l-a ales s  fie în 
locul lui arhiereu.  
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27. Iar regele, umplându-se de mânie i 
înt râtându-se de pâri, vr jm te a scris 
lui Nicanor, zicând c  îi este greu s  
primeasc  alian a încheiat , i îi 
porunce te ca pe Macabeu curând s -l 
trimit  legat la Antiohia.  
28. i sosind acesta la Nicanor, s-a 
mâhnit i cu greu îi era a strica alian a 

cut , nef cându-i nici o strâmb tate 
rbatul acesta.  

29. Ci fiindc  împotriva regelui nu se 
putea pune, c uta prilej ca aceasta cu 
me te ug s  se s vâr easc .  
30. Iar Macabeu v zând pe Nicanor mai 
aspru r spunzându-i, i petrecerea cea 
obi nuit  mai s lbatic  având-o, a socotit 

 nu este spre bine asprimea aceasta i, 
strângând pe mul i dintre ai s i, s-a 
ascuns de Nicanor.  
31. Deci cunoscând el c  b rbatul a biruit 
cu îndr zneal  vicle ugul, s-a dus la 
marele i sfântul templu al Domnului, 
când aduceau preo ii jertfele cele 
cuviincioase i a poruncit s -i dea pe 

rbatul acesta.  
32. Iar ei s-au jurat, zicând c  pe cel care 
îl caut  nu tiu unde este. Întinzând 
dreapta spre templul Domnului,  
33.  Nicanor  astfel  s-a  jurat  :  «De  nu-mi  
vei da legat pe Iuda, acest templu al lui 
Dumnezeu câmp îl voi face i jertfelnicul 
îl voi s pa i aici voi face lui Dionisos 
templu vestit».  

1 Mac. 7, 35.  
34. i dup  ce a zis acestea, s-a dus, iar 
preo ii, întinzând mâinile c tre cer, 
chemau pe Ap torul Cel de-a pururea al 
neamului nostru, zicând acestea :  
35. «Tu, Doamne, Care de nimic n-ai 
lips ,  bine  ai  voit  ca  templul  unde  Tu  

luie ti, s  fie în mijlocul nostru.  
36. i acum, Sfinte a toat  sfin enia, 
Doamne, p ze te pân  în veac neîntinat 

templul acesta, care de curând s-a cur it, 
i astup  toat  gura nedreapt ».  

37. Iar un oarecare, anume Razis, dintre 
trânii din Ierusalim, a fost pârât lui 

Nicanor. Razis era b rbat iubitor de 
cetate i cu nume bun, încât pentru bun -
voin a ce avea, era numit p rintele 
Iudeilor,  
38. Pentru c  în vremurile cele mai 
dinainte ale neamestecului Iudeilor cu 
Elinii era îndr zne  iubitor al datinilor 
iudaice i trupul i sufletul pentru 
evreime i-l pusese cu toat  nevoin a.  
39. Deci vrând Nicanor s  arate ura, pe 
care o avea fa  de Iudei, a trimis peste 
cinci sute, s  prind  pe Razis.  
40. C ci socoteau c  de-l va prinde pe el, 
foarte mare durere va face Iudeilor,  
41. i când gloata de osta i, vrând s  ia 
turnul unde se ascunsese Razis, b tea în 

i i poruncea s  aduc  foc s  aprind  
ile, atunci Razis, aproape s  fie prins, 

singur s-a junghiat cu sabia,  
42. Vrând mai bine s  moar  cu cinste, 
decât s  se supun  p gânilor i împotriva 
cinstei sale s  p easc  oc ri nevrednice.  
43. Îns  din grab  nu s-a nimerit s  se 
junghie de moarte i gloata n lind pe 

 în untru, el, alergând pe zid viteje te, 
s-a aruncat peste mul ime plin de 

rb ie.  
44. Iar mul imea de jos repede dându-se 
înapoi, ca s  fac  loc c derii lui, el a 

zut tocmai în mijlocul lor.  
45. i fiind înc  viu i înfierbântat, s-a 
sculat cu mâinile, iar sângele din el 

nea tare i, de i r nit greu, a alergat 
trecând printre mul ime,  
46. i stând pe o piatr  ridicat  dup  ce i-
a curs tot sângele, i-a scos ma ele i 
prinzându-le cu amândou  mâinile, le-a 
aruncat spre mul ime, rugându-se Celui 
care st pâne te peste via i peste duh, 
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ca iar i s  i le dea ; i în felul acesta a 
murit.  
CAP. 15 
Iuda pierde pe Nicanor i mul ime din 

tirea lui i porunce te s -i taie capul 
i mâinile i s  le spânzure în 

Ierusalim, spre pomenirea puterii celei 
dumnezeie ti. 
1. Iar Nicanor, aflând c  cei care erau cu 
Iuda sunt în locurile cele dimprejurul 
Samariei, a f cut sfat, ca în ziua de 
odihn , f  nici o fric , s  mearg  cu 

zboi împotriva lor.  
2. Ci Evreii, care de nevoie mergeau cu 
Nicanor, ziceau : «S  nu-i pierzi 
nicidecum a a s lbatic i barbar, ci 
cinste te ziua pe care mai înainte a 
sfin it-o  i  a  cinstit-o  Cel  care  vede  
toate».  
3. Iar de trei ori nelegiuitul acela p gân a 
întrebat : «Oare este în cer Puternic, care 

 fi poruncit a se ine ziua de odihn  ?»  
4. i ei, r spunzând, au zis : «Domnul cel 
viu, Acela este puternicul Cel din cer, 
Care a poruncit s  nu se lucreze în ziua a 
aptea».  

5. Iar cel lalt a zis : « i eu sunt puternic 
pe p mânt, care poruncesc a lua arme i a 
plini lucrurile regelui». Îns  n-a ajuns s -
i poat  împlini sfatul s u nelegiuit.  

6. Deci Nicanor, cu toat  seme ia, 
în ându-se, socotea s  fac  biruin  de 
pomin  asupra lui Iuda.  
7. Dar Iuda Macabeul neîncetat, cu toat  

dejdea, credea c  va avea ajutor de la 
Domnul.  
8. i îndemna pe cei care erau cu sine s  
nu se sperie de venirea neamurilor, ci 
aducându- i aminte de ajutoarele cele de 
mai înainte, care li s-au f cut din cer i 
acum s  a tepte de la Cel Atotputernic 
biruin i ajutor.  
9. i-i mângâia din lege i din prooroci i 
aducându-le aminte de r zboaiele pe care 

mai înainte le-au purtat, mai cu osârdie i-
a îmb rb tat.  
10. i a a înt râtându-i cu mânie, 
împreun  le-a ar tat c  neamurile n-au 
inut alian a i au c lcat jur mântul.  

11. i pe fiecare dintr-în ii nu atât cu 
scuturi  i  cu  arme  îi  înt rea,  cât  fi  
îndemna cu cuvinte foarte bune, iar la 
urm  le-a spus i un vis vrednic de 
credin , prin care pe to i i-a f cut voio i.  
12. Iar vederea visului astfel era : c  
Onia, care fusese arhiereu, om bun, 
blând, cucernic la chip i cu obiceiuri 
bune i la vorb  cuvios, care din pruncie 
s-a nevoit întru toate lucrurile faptei 
bune, cu mâinile întinse se ruga pentru 
toat  adunarea Evreilor.  
13. Dup  aceasta s-a ar tat un b rbat cu 

runte e i cu slav  minunat i 
preacuvioas  m rire era împrejurul lui.  
14.  i  a  gr it  Onia,  zicând  c tre  Iuda  :  
Acesta este iubitorul de fra i, proorocul 
lui Dumnezeu Ieremia, care mult se roag  
pentru popor i pentru sfânta cetate.  
15. Iar Ieremia a întins dreapta i a dat lui 
Iuda sabia de aur i i-a zis acestea :  
16. Ia aceast  sfânt  sabie, care este dar 
de la Dumnezeu, prin care vei surpa pe 
vr jma i.  
17. Deci mângâindu-se cu aceste cuvinte 
foarte bune ale lui Iuda, care putea 
aprinde inimile voinicilor i spre vitejie a 
le îmb rb ta, a socotit s  nu tabere, ci 
viteje te s  n leasc i b rb te te s  se 
apuce i s  se bat , ca s  se aleag  lucrul 
; pentru c i cetatea i sfintele i templul 
Domnului erau în primejdie.  
18. Iar de femei i de prunci i de fra i i 
de rudenii mai pu in  grij  aveau ; frica 
cea mai mare i cea mai dintâi le era 
pentru sfântul loca .  
19. Îns  cei care erau în cetate, foarte 
îngrijora i erau i tulbura i pentru cei care 
aveau s  poarte r zboiul.  
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20. i to i a teptau acum sfâr itul 
apropiat, fiindc  se apropiaser  vr jma ii 
i î i a ezar  armata în linie de b taie, î i 

puseser  elefan ii la loc bun i 
împ iser  c rimea la dreapta i la 
stânga.  
21. Iar Macabeu, v zând venirea o tirii i 

tirea armelor cea de multe feluri i 
lb ticiunea elefan ilor, a întins mâinile 

spre  cer  i  s-a  rugat  Domnului  i  
zitorului Celui care face minuni, 

cunoscând c  nu în arme este biruin a, ci, 
precum El Însu i judec , d  celor 
vrednici biruin .  
22. i rugându-se, a a a zis : «Tu, 
Doamne, ai trimis pe îngerul T u în zilele 
lui Iezechia, regele lui Iuda, i  a ucis din 
tab ra lui Sanherib ca la o sut  optzeci i 
cinci de mii.  

4 Reg. 19, 35. Is. 37, 36. Sir. 48, 24. 2 Mac. 8, 19.  
23. i acum, St pânitorule al cerurilor, 
trimite înger bun înaintea noastr , care s  
fie spre fric i spre cutremur,  
24. Ca de m rirea bra ului T u s  se 
înfrico eze cei care cu hul  vin asupra 
sfântului T u popor». i aceste cuvinte i-
au fost toat  rug ciunea.  
25. Nicanor i cei care erau cu el, veneau 
cu trâmbi e i cu cântece.  
26. Iar Iuda i cei care erau cu el, cu 
chemare i cu rug ciuni s-au luptat cu 
vr jma ii.  
27. i cu mâinile o tindu-se, iar cu 
inimile rugându-se c tre Dumnezeu, au 
doborât treizeci i cinci de mii, 
veselindu-se foarte mult de aceast  

rea  ar tare a lui Dumnezeu.  
28. Iar încetând r zboiul i cu bucurie 
întorcându-se, au cunoscut c  Nicanor, 
îmbr cat cu toate armele sale, a c zut.  
29. i f cându-se strigare i v lm ag, au 
binecuvântat pe Cel Puternic în graiul 

rin ilor.  

30. i a poruncit Iuda, cel care în tot 
chipul  era  gata  cu  trupul  i  cu  sufletul  a  
muri pentru cet eni, i din tinere ea sa a 

zit bun voin a c tre cei de o lege, ca s  
taie capul lui Nicanor i mâna cu bra  cu 
tot i s  le aduc  în Ierusalim.  
31. i dup  ce a sosit acolo, chemând pe 
cei de o lege cu sine i pe preo i 
punându-i înaintea jertfelnicului, a 
chemat pe cei care erau în cetate.  
32. i le-a ar tat capul nelegiuitului 
Nicanor i mâna celui r u hulitor, pe care 
cu seme ie o întinsese asupra casei celei 
sfinte a Atotputernicului.  
33. i limba r ului credincios Nicanor a 
poruncit s  o taie i s  o fac  buc i 

runte i s  o dea p rilor ; iar în fa a 
sfântului loca , s  spânzure bra ul 

uf torului.  
34. i to i c utând la cer, au binecuvântat 
pe Domnul Dumnezeu, zicând : Bine este 
cuvântat Cel care a p zit locul S u 
neîntinat.  
35. Capul lui Nicanor l-a spânzurat pe 
zidul cet ii, ca s -l vad  to i i s  
cunoasc  cum c  este adev rat semn al 
ajutorului lui Dumnezeu.  
36. i au hot rât to i într-un cuget s  nu 
lase neînsemnat  ziua aceasta ;  
37.  Ci  serbarea  ei  s  fie  în  ziua  a  
treisprezecea a lunii a dou sprezecea, 
care în limba sirian  se zice Adar, cu o zi 
mai înainte de ziua lui Mardoheu.  
38. Deci cele ce au fost cu Nicanor a a s-
au întâmplat i din vremurile acelea au 
st pânit Evreii cetatea Ierusalimului ; iar 
eu voi sfâr i aici cuvântul.  
39.  i  de  este  bine  întocmit  i  cum  se  
cuvine, aceasta i eu am vrut ; iar de este 
cu ponosuri i de mijloc, eu unul am 

cut tot ce am putut.  
40. C  precum a bea numai vin sau 
numai ap , nepotrivit lucru este, pe când 
vinul amestecat cu ap  este dulce i 
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desf teaz , tot a a i me te ugul de a 
orândui istorisirea încânt  urechile celor 

ce citesc. Iar aici s  fie sfâr itul.  

 



pag. 1765/1780 

CARTEA A TREIA A MACABEILOR 
 

CAP. 1 
Ptolomeu Filopator vrea s  n leasc  
în Sfânta Sfintelor i mare tulburare se 
face în Ierusalim. 
1. Iar Ptolomeu Filopator, în elegând de 
la  cei  care  s-au  întors  c  Antioh  a  luat  
locurile cele de sub st pânirea sa, a 
poruncit tuturor o tilor sale, pedestra ilor 
i c re ilor, s  se strâng .  

2. i luând cu sine pe sora sa Arsinoe, a 
mers pân  la locurile cele dinspre Rafia, 
unde erau t râ i cei care erau cu 
Antioh.  
3. Iar un oarecare Teodot, gândind s  
fac  viclenie, a luat cei mai viteji osta i ai 
lui Ptolomeu, care mai înainte fuseser  
supu i lui, i a pornit noaptea la cortul lui 
Ptolomeu, ca s -l omoare el singur i în 
acest chip s  se risipeasc  r zboiul.  
4. Ci pe acesta l-a sc pat Dositei, cel care 
se zicea al lui Drimilus, care de neam era 
iudeu, dar dup  aceea i-a schimbat legea 
i s-a înstr inat de la dogmele p rinte ti ; 

acesta a pus s  se culce în cortul regelui 
un necunoscut, c ruia i s-a întâmplat ceea 
ce era s  p timeasc  regele.  
5. Iar dup  aceea, f cându-se r zboi mare 
i izbânda fiind de partea lui Antioh, 

Arsinoe umbla i ruga pe osta i cu jale i 
cu lacrimi, cu p rul despletit, ca i pe sine 
i pe pruncii s i i pe femeile sale, 

rb te te s  le ajute, f duind c  celor 
care vor birui, fiec ruia va da dou  mine 
de aur.  
6. i a a s-a întâmplat c  mul i vr jma i 
au pierit în lupte i mul i au fost robi i.  
7. Z rnicind aceast  uneltire, Ptolomeu 
a socotit s  mearg  în cet ile cele mai de 
aproape, ca s  le mângâie, i dup  ce a 

cut aceasta i a împ it daruri 

capi tilor, a f cut pe cei supu i ai s i s  
fie cu inim  bun .  
8. Iar Iudeii au trimis la el din marele sfat 
i dintre cei mai de frunte, ca s  i se 

închine  i  s -i  duc  daruri  i  s -i  fac  
ur ri pentru cele ce s-au petrecut ; dar s-a 
întâmplat c i el tocmai avea de gând s  
mearg  c tre ei.  
9. i dup  ce s-a dus la Ierusalim, a jertfit 
prea marelui Dumnezeu i a dat daruri i 
semne de cinstire locului.  
10. i venind la templu i cu sârguin i 
cu bun  cuviin  minunându-se i 
mirându-se de rânduiala cea bun  a 
templului Domnului, a gândit s  se 
sf tuiasc , s  intre în el.  
11.  Iar  când i  s-a  spus  c  nu se  cuvine  a  
se  face  aceasta,  c  nu  numai  celor  din  
neamuri nu este slobod, ci nici tuturor 
preo ilor, f  numai arhiereului, care pe 
to i pov uie te, ci i acestuia o dat  în 
an, el nicidecum n-a vrut s  asculte.  

Ie . 30, 10. Deut. 23, 3. Neem. 13, 3.  
12. Ci m car de s-a i citit înaintea lui 
legea, tot n-a renun at a intra, zicând c  
trebuie s  intre, i m car c  ei sunt lipsi i 
de aceast  cinste, «eu nu trebuie s  fiu 
lipsit», i i-a întrebat pentru ce, intrând el 
prin tot templul Domnului, nimeni din cei 
care erau acolo nu l-a oprit.  
13. i un oarecare, f  s  gândeasc , a 
zis : «R u s-a f cut aceasta ; iar el a voit 

tie din care pricin  nu trebuie s  intre 
cu voia sau f  voia lor ?»  
14. Iar preo ii, cu toate ve mintele 
îmbr ca i, c zându-i înainte, se rugau 
prea marelui Dumnezeu s  le ajute la 
aceast  nevoie ce li s-a întâmplat i s  
întoarc  pornirea r ului n litor, de 
strigare cu plâns umplând templul 
Domnului, iar cei care erau în cetate, 
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tulburându-se, au s rit cuprin i de groaz , 
ne tiind ce se face.  
15. i fecioarele cele închise în c ri, 
împreun  cu mamele ce le-au n scut, s-au 
pornit, i cu cenu i cu praf pres rându-
i capetele, au umplut uli ele de suspinuri 
i de plânsete.  

16. i cele care se închiseser  de curând 
în c rile lor de nunt , a a cum erau 

site, l sând ru inea ce li se cuvenea, 
degrab  au alergat în cetate.  
17. Iar mamele i doicele l sând pruncii 
cei de curând n scu i, încoace i încolo, 
unele prin case, altele prin uli e f  de 
opreal  se adunau la prea marele loca .  
18. i de multe feluri era rug ciunea 
celor care se adunaser , din pricina 
lucrurilor f  de cuviin  pe care încerca 
regele s  le fac .  
19. i împreun  cu ace tia, cet enii 
luând îndr zneal , nu-l sufereau s  
plineasc  planul din gândul lui ; ci au 
strigat s  se porneasc  la arme, i 

rb te te pentru legea p rinteasc  s  
moar , i mare zarv  au f cut în sfânta 
cetate.  
20. i cu greu preo ii i b trânii l-au 
înduplecat i s-au întors iar i la locul lor 
de rug ciune.  
21. i mul imea ca i mai înainte a tepta 
rugându-se ; iar b trânii, care erau cu 
regele, în multe chipuri ispiteau, ca s  
mute gândul lui cel seme  de la planul ce-
l gândise.  
22. Iar el mai îndr zne  f cându-se, 

sând toate, se g tea s  intre, ca s  
vâr easc  cele ce mai înainte a zis.  

23. V zând acestea i cei care erau cu 
regele, s-au întors s  se roage cu ai no tri 
Celui care are toat  puterea, ca acelor 
care erau acolo s  le ajute i s  nu treac  
cu vederea aceast  fapt  f  de lege i 
semea .  

2 Paral. 16, 9. 2 Mac. 9, 5.  

24. i strigarea cea necontenit i plin  
de durere a mul imii care se adunase s-a 

cut strig t neînchipuit,  
25. Încât p rea c  nu numai oamenii, ci i 
pere ii i p mântul întreg strig , to i 
vrând mai degrab  moartea decât 
pâng rirea locului sfânt.  
CAP. 2 
Rug ciunea lui Simon arhiereul i a 
celorlal i Iudei ; pedeapsa lui Ptolomeu 
i îns to irea lui. 

1. Iar Simon arhiereul, îngenunchind 
înaintea templului i cu cuviin  
întinzându- i mâinile, s-a rugat a a :  
2. «Doamne ! Doamne, Împ ratul 
cerurilor i St pânul a toat  f ptura, Cel 
sfânt între sfin i, singur st pânitor, 
atot iitor, caut  spre noi, cel care suntem 
asupri i de p gânul cel nelegiuit care este 
înfierbântat de îndr zneal i de putere,  

4 Reg. 19, 15-16. Ps. 19, 7. 2 Mac. 1, 24.  
3. C  Tu e ti Cel Care ai f cut toate i 
toate le st pâne ti ; Doamne, drept e ti, 
Cel care judeci pe cei care cu seme ie i 
cu trufie se poart .  
4. Tu pe cei care mai înainte au f cut 
strâmb tate, între care i uria i erau, care 
întru vitejie i întru îndr zneal  

jduiau, i-ai pierdut, aducând peste ei 
ap  nem surat .  

Fac. 6, 4; 7, 21.  
5. Tu pe Sodomenii cei seme i i cuprin i 
cu v dit i cu nespus  r utate, cu foc i 
cu pucioas  i-ai ars, pild  dându-i 
urma ilor.  

Fac. 19, 24.  
6. Tu, pe îndr zne ul Faraon, care pe 
Israel, poporul T u cel sfânt, l-a robit, cu 
multe i osebite munci ispitindu-l, ai 
ar tat puterea Ta.  

Ie . 1, 13-14; 7, 8-10.  
7. i dup  aceasta, ai ar tat puterea Ta 
cea mare, când l-ai înecat în fundul m rii, 
în timp ce gonea el dup  poporul T u cu 
care i cu mul ime de gloate ; iar pe cei 
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care au crezut întru Tine, Cel care 
st pâne ti peste toat  f ptura, întregi i-ai 
trecut, care, cunoscând lucrul mâinilor 
Tale, Te-au l udat pe Tine Cel Atot iitor.  

Ie . 14, 28; 15, 1.  
8. Tu, Împ rate, Cel care ai zidit acest 

mânt nem rginit i nem surat, ales-ai 
cetatea aceasta i ai sfin it locul acesta 
spre  numele  T u,  Tu,  Cel  care  nu  ai  
trebuin  de nimic i l-ai pream rit cu 
str lucita ar tare, în ându-l spre slava 
marelui i preacinstitului T u nume.  

Deut. 12, 11. 3 Reg. 8, 29. 2 Paral. 7, 16.  
9. i, iubind casa lui Israel, ai f duit c  
oricând, ab tându-ne noi de la Tine, ne 
va cuprinde strâmtorarea i venind în 
locul acesta s  ne rug m, vei asculta 
rug ciunea noastr .  

3 Reg. 8, 47; 9, 3.  
10. i cu adev rat credincios i adev rat 

ti, c  de multe ori, când erau în nevoie 
rin ii no tri, întru smerenia lor le-ai 

ajutat i i-ai izb vit de mari nevoi.  
11. Iat  dar acum, împ rate sfinte, pentru 

catele noastre cele multe i mari, ne 
asuprim i suntem supu i vr jma ilor 
no tri i p si i întru neputin e.  
12. i într-aceast  c dere a noastr , 
îndr zne ul i nelegiuitul acesta se 
nevoie te ca s  oc rasc  locul cel sfânt, 
pe care l-ai ales pe p mântul acesta 
numelui T u celui sl vit.  
13. C  loca ul T u este cerul cerului, la 
care oamenii nu se pot apropia ; dar Tu ai 
binevoit, întru slava Ta, s  sfin ti locul 
acesta pentru poporul T u Israel.  
14. Nu aduce peste noi r zbunarea Ta 
prin necura ii ace tia, nici ne pedepsi pe 
noi, prin cei nelegiui i, ca s  nu se laude 
cei f  de lege întru mânia lor, nici s  se 
veseleasc  întru trufia limbii lor, zicând : 
«Noi  am  c lcat  casa  sfin eniei,  cum  se  
calc  loca ul urâciunilor».  
15. terge p catele noastre i risipe te 
gre elile noastre i arat  mila Ta în ceasul 

acesta, degrab  s  ne întâmpine pe noi 
îndur rile Tale i pune laud  în gura celor 
care au c zut i s-au zdrobit cu sufletele, 

-ne nou  pace».  
16. Iar atotv torul Dumnezeu, Cel 
decât toate mai sfânt, întru sfânt loca ul 

u auzind rug ciunea cea dup  lege 
cut , pe seme ul i îndr zne ul acela 

trufa , foarte l-a lovit,  
1 Reg. 16, 7. 1 Petr. 1, 12.  

17. Încoace i încolo cl tinându-l pe el, 
cum se clatin  trestia de vânt, încât z cea 
pe p mânt neputând face nimic i era cu 

dularele sl noage i nici a gr i nu 
putea, cu dreapt  judecat  fiind certat.  
18. Deci prietenii i p zitorii trupului lui 

zând acea iute b taie care l-a apucat, 
temându-se ca s  nu fie lipsit de via , 
degrab  l-au scos afar , sp imânta i de 
nespus  fric .  
19. Iar dup  cât va vreme, trezindu-se, 
nicidecum nu s-a poc it dup  acea b taie, 
ci cuvinte amare i îngrozitoare gr ind, s-
a dus.  
20. i sosind în Egipt i ad ugând 

ut ile cu ajutorul tovar ilor celor 
lep da i de toat  dreptatea, pe care mai 
înainte i-am ar tat,  
21. Nu s-a îndestulat numai cu acele 
nenum rate nelegiuiri, ci i la atâta 
îndr znire a venit, încât în toate locurile 
gr ia blesteme asupra poporului i mul i 
din prieteni, v zând gândul regelui, 

utau s -i fac  voia.  
22. C  î i pusese în gând regele ca asupra 
poporului iudeu s  dea hul , i ridicând la 
turnul cel de lâng  curte stâlp, a s pat pe 
el scrisoare,  
23. Ca niciunul din cei care nu aduc jertf  

 nu intre în templele lor i to i Iudeii s  
fie scri i de-a valma cu poporul de rând i 

 fie trecu i la un loc cu b tina ii ; iar 
cei care ar r spunde împotriv , cu sila 
luându-i, s -i omoare.  
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24. Pe cei înscri i s -i însemne cu foc, cu 
semnul lui Dionisie, încrustându-le pe 
trup frunz  de ieder i trecându-i astfel 
în rândul celor care au dreptul s  fie 
cru i.  
25. Îns  ca s  nu se vad  cum c  tuturor 
este vr jma , a scris dedesubt : «C  de 
vor voi unii dintre ei s  petreac  între cei 
care sunt ale i spre slujbele jertfelor, 
ace tia s  aib  acelea i drepturi ca i 
Alexandrinii».  
26. Deci unii din cetate, urând rânduielile 
bunei credin e ale cet ii, lesne s-au dat 
pe sine, ca i cum mare cinste ar dobândi 
petrecerea ce vor avea cu regele.  
27. Iar cei mai mul i, cu vitejesc suflet 
înt rindu-se, nu s-au desp it de buna 
credin , ci, cu bani r scump rându- i 
via a, f  de fric  se nevoiau a sc pa de 
la înscriere, bun  n dejde având c  le va 
veni ap rare.  
28. i de cei care se dep rtau de la ei se 
scârbeau i ca pe ni te vr jma i neamului 
lor îi judeca i îi lipsea de petrecerea cea 
de ob te i de ajutor.  
CAP. 3 
Ptolomeu Filopator porunce te 
pierzarea a toat  suflarea din Iuda. 
1. În elegând acestea necredinciosul, atât 
s-a mâniat, încât s-a înfuriat nu numai pe 
Iudeii care locuiau în Alexandria, ci i 
celor din ar  se împotrivea cu mai mult  
str nicie i a poruncit ca degrab  s -i 
strâng  pe to i la un loc i cu moarte grea 

-i omoare.  
2. i acestea g tindu-se, veste rea asupra 
Iudeilor s-a vestit la oamenii cei poftitori 
de r u, c rora li se da prilej a- i împlini 
voia, oprindu-i de la legile lor.  
3. Iar Iudeii în tot timpul p strau dragoste 
i credin  regilor i fiindc  ei se temeau 

de  Dumnezeu  i  umblau  în  legea  Lui,  se  
osebeau prin mânc rurile lor i pentru 
aceasta erau urâ i de unii, dar pentru c  

cinsteau pe Dumnezeu cu faptele cele 
bune ale lucrurilor celor drepte, 
împodobindu- i petrecerea lor, tuturor 
oamenilor erau pl cu i.  
4. Buna vie uire a neamului iudeu care la 
to i era vestit , acei str ini de neam nici 
într-un chip nu au socotit-o ; iar osebirea 
închin ciunii i a mânc rurilor o vesteau, 
zicând c  nici de rege, nici de puteri nu 
ascult  oamenii ace tia, ci sunt r i la 
inim i foarte împotrivitori lucrurilor i 
mare def imare au a at.  
5. Iar Elinii din cetate, nefiind cu nimic 
nedrept i de Iudei, v zând acea 
gâlceav  nea teptat i n lire f  de 
veste asupra oamenilor acestora i 
alerg turi împreun  neostenite f cându-
se, a le ajuta nu puteau, c  era porunca 
domneasc .  
6. Ci se rugau i cu greu sufereau 
gândind c  se vor schimba acestea, 
deoarece un popor atât de numeros nu 
putea fi l sat f  ajutor, întrucât el nu 

vâr ise nimic r u.  
7. Iar unii vecini i prieteni i negu tori 
gr iau pe ascuns unii cu al ii, f duindu-
le c  le vor fi credincio i i cu to i 
dimpreun  îi vor ap ra i bucuro i vor 
veni s  le ajute.  
8. Iar Ptolomeu, pentru c  îi mergea bine 
acum, seme indu-se i nec utând la 
puterea prea mare a lui Dumnezeu, ci 
gândind c  pururea acela i plan va 

mâne, a scris asupra lor cartea aceasta :  
9. «Regele Ptolomeu Filopator, 
pov uitorului de o tire i osta ilor celor 
care sunt în Egipt i în orice loc, bucurie 
i s tate i eu sunt s tos i treburile 

noastre merg bine.  
10. O tirea noastr  cea trimis  în Asia, de 
care ti i i voi, cu ajutorul zeilor i cu 
vitejia noastr , foarte bun  izbând  a avut 
; drept aceea am socotit ca nu cu sila 
armelor, ci cu blânde e i cu mult  iubire 
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de oameni s  câ tig m neamurile care 
locuiesc în Cele-Siria i în Fenicia i bine 

 le fac cu bucurie.  
11. i capi tilor celor de prin cet i 
împ indu-le venituri multe, mers-am i 
la Ierusalim, suindu-ne s  cinstim templul 
celor necredincio i, care niciodat  nu 
înceteaz  de la nebunie.  
12. Iar ei cu cuvântul au primit venirea 
noastr , îns  cu fapta au lucrat viclene te, 

ci vrând noi s  intr m în templul lor i 
cu cuviincioase i frumoase daruri s -l 
cinstim, ei seme indu-se ca i mai demult, 
ne-au oprit a intra ; iar noi am r mas de 
bun  socotin a noastr .  
13. i ei n-au sim it puterea noastr  cu 
care noi ne ar m c tre to i oamenii, 

uzi i fiind de iubirea fa  de oameni, 
ei gândul lor cel r u care îl au pentru noi 
l-au ar tat aievea, ca acei care numai ei 
singuri  se  împotrivesc  regilor  i  
binef torilor lor i nimic ce este 
adev rat nu vor s  sufere.  
14. i noi, nepotrivindu-ne nebuniei lor i 
întorcându-ne cu biruin  în Egipt, am 
ar tat dragoste tuturor neamurilor i am 

cut ceea ce se cuvenea s  facem.  
15. Pentru acestea nim nui din cei care 
sunt de un neam cu ei n-am inut 
vr jm ie i pentru ajutorul ce ne-au dat 
i pentru cele ce le-am încredin at lor de 

la început i de care ei au avut grij , ca s  
le schimb m starea lor de pân  acum, am 
voit cet eniei Alexandrinilor s -i 
învrednicim i p rta i preo ilor celor de-a 
pururea s -i facem.  
16.  Iar  ei,  împotrivire  luând  i,  cu  

utatea cea împreun  cu ei n scut , 
lep dând binele i pururea la r u 
ab tându-se, nu numai c  s-au întors de la 
cea nepre uit  cet enie, ci înc i de la 
cei pu ini dintre ei care se afl  spre noi cu 
bun voin  se întorc i cu cuvântul i cu 

cerea pururea m rturisesc ura lor, 

pândind neîncetat ca noi, din pricina 
vie uirii lor tic loase, s  c lc m 
rânduielile date.  
17. Pentru aceea i cu semne bine 
adeverindu-ni-se, c  ace tia în tot chipul 
au gând r u spre noi, i mai înainte 
socotind, ca nu cumva mai pe urm , 
tulburare f  de veste f cându-se, pe 
ace ti necredincio i tainici vânz tori i 
barbari, s -i avem vr jma i,  
18. Am poruncit, ca îndat  ce va sosi la 
voi scrisoarea aceasta, pe cei însemna i în 
ea, împreun  cu femeile i cu pruncii, 
oc râ i-i i-i jefui i i într-aceea i zi s -i 
trimite i la noi, de pretutindeni, cu 
leg turi de fier lega i, ca, precum se 
cuvine celor r i, cu moarte nemiloas i 
de ocar  s  piar .  
19. C  dup  ce se vor pedepsi to i ace tia, 
am socotit c  de aici înainte lucrurile 
noastre se vor temeinici întru bun stare i 
mai bun  rânduial .  
20. Iar oricine va ascunde pe vre-un 
Iudeu, ori b trân, ori tân r, ori prunc la 
sânul mamei, cu groaznice chinuri se va 
chinui cu toat  casa.  
21. i cine va spune pe cel care va 
ascunde, acela va lua averea celui care va 

dea sub vin i din argintul domnesc 
dou  mii de drahme i cu slobozenie se 
va încununa.  
22. Iar tot locul unde se va afla ascuns 
Iudeu, pustiit i ars de foc s  se fac , 
încât ia toat  firea cea pieritoare f  de 
treab  s  se socoteasc  în toat  vremea». 

a a fost scris  cartea.  
CAP. 4 
Nici o cetate nu era f  de plâns din 
cauza izgonirii Iudeilor, pe care nu-i 
pot înscrie trimi ii în patruzeci de zile. 
Aceast  împiedicare era din rânduial  
dumnezeiasc . 
1. Iar oriunde sosea porunca aceasta 

gânii f ceau osp  poporului cu strig ri 
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i bucurie i cu îndr zneal  î i ar tau 
pizma cea rea, pe care o aveau demult în 
inima lor.  
2. Îns  printre Iudei era neîncetat  
plângere i tânguire cu foarte mare 
strigare, cu lacrimi i suspinuri fierbin i 
ale inimii, pretutindeni plângând pieirea 
cea nea teptat  mai înainte, care f  de 
veste s-a hot rât asupra lor.  
3. Ce inut sau cetate, sau ce a ezare 
locuit  de pretutindeni sau ce c i nu erau 
pline de vaietele i de plânsetele lor ?  
4. C  a a de groaznic i f  de mil  de 
mai marii cet ilor erau sco i afar  to i 
laolalt , încât i unora dintre vr jma ii 
lor, cu mintea privind cumplitele chinuri, 
li se f cea mil i, v zând nea teptata 
schimbare a vie ii, l crimau pentru 
prigoana lor cea afar  din cale de jalnic .  
5. C  se aducea mul ime de b trâni albi 
de c runte e, ale c ror picioare, fiind 
încovoiate de b trâne e i p ind încet, îi 
sileau, f  ru ine, s  p easc  iute.  
6. i femeile tinere, de curând m ritate, 
în loc de a se veseli, se v itau i cosi ele 
cele unse cu mir, cu praf pres rându-le, 
erau aduse neacoperite cu v l ; i în loc 
de cânt ri de nunt , toate laolalt  
începeau a plânge, ca i cum ar fi smulse 
ca pr zi de alte neamuri, i fiind legate cu 
sila, poporul le tr gea s  le bage în 
corabie.  
7. i b rba ii acestora cu lan uri în loc de 
cununi erau lega i la grumaji în vârsta cea 
ca  o  floare  a  tinere ilor  ;  în  loc  de  
desf tare i de veselie tinereasc , zilele 
celelalte de nunt  în plângeri le 
petreceau, v zându- i lâng  picioare 
groapa deschis .  
8. i-i duceau ca pe ni te fiare, lega i cu 
lan uri de fier : unii de cumpenele 
cor biilor aveau grumajii prin i în cuie, 
al ii aveau picioarele strâns legate cu 
obezi i deasupra cu podine astupa i, spre 

a nu vedea lumina i de toate p ile s  le 
fie ochii în întuneric, ca s -i duc  pe ap  
ca pe ni te uneltitori.  
9. Pe ace tia, dup  ce i-au b gat în 
corabie i au s vâr it c toria precum 
poruncise regele, a dat ordin s -i a eze în 
tab , înaintea cet ii, în locul cel de 
alergare al cailor, care era foarte larg 
împrejur i bun de a-i putea vedea, pentru 
ca s -i batjocoreasc  to i cei care intrau 
în cetate i cei care ie eau de c toreau 
în ar , ca nici cu o tirile lui s  nu se 
împreune, nici în cetate s  nu fie primi i.  
10. Iar dup  ce s-a f cut aceasta, auzind 
regele c  Iudeii cei din cetate adesea ies 
pe ascuns î i plâng tic lo ia cea de ocar  
a fra ilor lor, mâniindu-se, a poruncit ca 
i acestora s  le fac  la fel ca i celorlal i 
i nici într-un chip s  nu scape de chinuri.  

11. i a mai poruncit s  fie înscris  pe 
nume toat  semin ia i s  nu fie pu i la 
muncile i la chinurile care au fost ar tate 
pe scurt mai înainte, ci s  fie pedepsi i cu 
chinurile din sentin a regelui ; apoi într-o 
singur  zi s  fie omorâ i.  
12. F cutu-s-a dar înscrierea acestora cu 
amar  silin i cu seme easc  nevoin , 
de la r ritul soarelui pân  la apus, lucru 
care nu s-a sfâr it deplin pân  dup  
patruzeci de zile.  
13. Iar regele tare i neîncetat s-a umplut 
de bucurie i a f cut ospe e la to i idolii i 
cu mintea r cit , dep rtat  de la adev r, 
i cu spurcat  gur  l uda pe idolii cei 

mul i, care nici nu pot s  gr iasc , nici nu 
pot s  vin  în ajutor ; iar asupra prea 
marelui Dumnezeu, lucruri necuvioase 
gr ia.  

Ps. 113, 13.  
14. Iar dup  ce a trecut vremea cea mai 
înainte zis , au adus scriitorii r spuns 
regelui c  nu mai pot face înscrierea 
Iudeilor mai departe din cauza 
nenum ratei lor mul imi ; c  cei mai 
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mul i erau aduna i prin ar , al ii aduna i 
prin case, iar al ii într-alte locuri, încât cu 
neputin  era la to i cârmuitorii care erau 
peste Egipt s  ispr veasc  lucrul.  
15. Deci a crezut regele c  este adev rat 
aceasta, dar îi înfrico a pe aceia, spunând 

 ei ar fi luat daruri i ar fi f cut vicle ug 
ca s  scape ; iar ei ziceau i ar tau cum c  
i hârtia i condeiele cele de scris s-au 

sfâr it.  
16. Iar aceasta a fost lucrarea purt rii de 
grij  a lui Dumnezeu, cea nebiruit  a 
Celui Care din cer ajuta iudeilor.  
CAP. 5 
Regele poruncind lui Ermon s  
înarmeze elefan i în ziua urm toare, ca 

 omoare pe Iudei, a trimis Dumnezeu 
somn, i a trecut ceasul, i prin 
rug ciune i-a izb vit de moarte. 
1. Atunci regele, chemând pe Ermon, 
care purta grij  de elefan i i umplându-
se  de  grea  iu ime  i  de  mânie  i  
neînduplecându-se în nici un chip,  
2. A poruncit ca, spre ziua cea urm toare, 
cu t mâie de ajuns i cu vin mult 
neamestecat s  adape pe to i elefan ii - 
care erau de to i cinci sute - i dup  ce se 
vor s lb tici de acea b utur  mult , s -i 
slobozeasc  asupra Iudeilor ca s -i 
omoare.  
3. i dup  ce a poruncit el acestea, s-a 
întors la osp , adunând pe cei mai mari 
dintre prieteni i din o tire, care erau cei 
mai înver una i împotriva Iudeilor.  
4. Iar Ermon, cel mai mare peste elefan i, 
a îndeplinit dup  cuviin  cele ce i s-au 
poruncit.  
5. i slujitorii cei rândui i la aceasta, 
decusear  ie ind, au legat mâinile 
nenoroci ilor Iudei i alte me te uguri au 

cut toat  noaptea împrejurul lor, 
socotind c  va pieri deodat  cu totul 
neamul acela.  

6. Iar Iudeii, care se vedeau lipsi i de tot 
acoper mântul între p gâni din cauza 
greut ii leg turilor, care de toate p ile 
îi cuprinsese,  
7. C tre Domnul cel Atot iitor, Cel Care 
st pâne te toat  puterea, c tre Dumnezeu 
i P rintele cel milostiv al lor, to i cu 

lacrimi neîncetate au strigat, rugându-se,  
8. Ca s  z rniceasc  planul cel 
nelegiuit i cu m rire ar tat  s -i 
izb veasc  de moartea care era gata la 
picioarele lor.  
9. i rug ciunea acestora neîncetat se 
suia la cer.  
10. Iar Ermon, dup  ce pe cumpli ii 
elefan i, ad pându-i, i-a umplut de vin 
mult i i-a s turat de t mâie, a venit de 
diminea  a doua zi la curte, ca s  spun  
regelui acestea.  
11. Îns  Cel care d ruie te tuturor c rora 
voie te acest lucru bun, f cut de la 
început i pentru noapte i pentru zi, 
adic  somnul,  a  trimis  regelui  un  somn  
prelungit,  
12. Încât prin purtarea de grij  a 
Domnului, fiind cuprins cu prea dulce i 
adânc somn, tot planul lui cel nelegiuit a 
fost r sturnat în întregime i pentru 
hot rârea lui cea neschimbat  a fost 
groaznic în elat.  
13. Iar Iudeii sc pând de ceasul care mai 
înainte era însemnat, pe Dumnezeu cel 
Sfânt al lor L-au l udat i iar i s-au 
rugat Celui care S-a împ cat cu ei, ca s  
arate t ria mâinii Sale celei puternice 
asupra neamurilor trufa e.  
14. i fiind ceasul aproape zece i 
jum tate, crainicul regesc, v zând c  cei 
chema i la mas  s-au strâns, s-a dus la 
rege ca s -l trezeasc .  
15. i abia de teptându-l, i-a spus c  
vremea osp ului aproape a trecut i i-a 
mai dat de tire i despre ceea ce se 

cuse.  
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16. i acestea ascultându-le regele, s-a 
întors la osp i a poruncit celor ce 
veniser  la osp  s ad  în preajma lui.  
17. i dup  ce s-a f cut aceasta, i-a 
îndemnat s  fie voio i i s  se desf teze, 

 aceasta este partea cea mai de cinste a 
osp ului.  
18. Iar înmul ind vorba, regele a chemat 
pe  Ermon  i  cu  amar  înfrico are  l-a  
întrebat pentru ce pricin  au fost l sa i 
Iudeii s  fie vii ast zi ?  
19. Iar el a spus c  în noaptea trecut  a 
împlinit ce i s-a poruncit. i au m rturisit 
i prietenii lui.  

20. Iar regele, având cruzime mai grea 
decât Falaris, a zis : Pentru somnul de 
ast zi, s -i l m ; iar tu, f  întârziere, 
pe mâine s  preg te ti la fel elefan ii spre 
pieirea necuvio ilor Iudei.  
21. Acestea zicând regele, to i cei ce erau 
aici au încuviin at cu lingu ire i veseli s-
au dus fiecare în casa sa,  
22. Unde în acea noapte nu atâta au 
dormit, cât s-au chibzuit s  fac  tot felul 
de batjocur  împotriva celor care p reau 
uita i de Dumnezeu.  
23. i când cânta coco ul de diminea , 
Ermon, înarmând elefan ii, i-a adus la 
curtea cea mare unde se f ceau jertfe ;  
24.  Mul imea  din  cetate  s-a  adunat  s  
vad  acea priveli te tic loas , a teptând 
cu ner bdare diminea a,  
25. Iar Iudeii, neîncetat tr gându- i 
sufletul, cu rug ciune, cu multe lacrimi i 
cu cânt ri jalnice, cu mâinile întinse la 
cer, se rugau prea marelui Dumnezeu, ca 
iar i degrab  s  le ajute.  
26. i când înc  razele soarelui nu se 
rev rsaser  - regele primind prietenia 
venit Ermon i l-a chemat s  ias , 
spunându-i c  ceea ce a poftit este gata.  
27. Iar el auzind i îngrozindu-se de acea 
neobi nuit  îmbulzeal  de popor, fiind 
cuprins de o des vâr it  uitare, a întrebat 

pentru ce a f cut el aceasta cu atâta 
sârguin .  
28. Iar aceasta era lucrarea lui Dumnezeu 
atotst pânitorul, care a f cut ca mintea lui 

i uite de cele ce mai înainte a gândit 
 fac .  

29. Ermon i prietenii to i i-au spus : 
elefan ii i oastea, o, rege, sunt gata din 
porunca ta.  
30. Iar el umplându-se de grea mânie 
pentru aceste cuvinte - pentru c  cu 
purtarea de grij  a lui Dumnezeu i se 
risipise  tot  gândul  cel  despre  acestea  -  i  

utând groaznic c tre el, a zis :  
31. «De ar fi p rin ii t i aici sau fii fiilor, 
ace tia ar fi gata de mâncare fiarelor 

lbatice, încât s-ar s tura din trupurile 
lor în locul nevinova ilor Iudei, care, mie 
i p rin ilor mei, întreag i nemutat  

credin  au ar tat.  
32. i de ce nu m-a  gândi la dragostea 
de a fi crescut împreun i la slujba ta, î i 
ridicam via a pentru acestea».  
33. Atunci Ermon de n prazn  s-a umplut 
de covâr itoare fric , i cu vederea i cu 
fa a s-a speriat.  
34. Iar prietenii s-au furi at trist unul câte 
unul i pe cei aduna i i-a slobozit pe 
fiecare la lucrul s u.  
35. Iar Iudeii, auzind de purtarea regelui, 
au l udat pe luminatul Dumnezeu, 
Domnul i împ ratul împ ra ilor, ca unii 
care au dobândit de la el acest ajutor.  
36. Dup  aceea, iar i f când regele osp  
i îndemnând pe oaspe i s  fie cu voie 

bun ,  
37. A chemat pe Ermon i cu înfrico are 
i-a zis : «De câte ori trebuie s i 
poruncesc un lucru, netrebnicule ?  
38. i acum înarmeaz  elefan ii pe mâine 

 piard  pe iudei».  
39. Iar rudeniile care edeau împreun  cu 
el, mirându-se de acest nest tor gând, 
au zis acestea :  
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40. «Doamne ! Pân  când ca pe ni te 
dobitoace necuvânt toare ne vei ispiti, 
acum a treia oar  poruncind s -i piard i 
apoi când va s  fac , schimbându- i 
gândul, iar i strici cele ce ai poruncit ?  
41. De aceea cetatea aceasta se tulbur  

teptând, c  de multe ori s-au adunat i 
acum este primejdie s  nu se lase târât  
spre tulbur ri».  
42. Pentru aceea, regele, tocmai ca 
Falaris, s-a umplut de nesocotin i de 
schimb rile sufletului, care s-au f cut în 
el din pricina Iudeilor, neb gând nici o 
seam , cu jur mânt spurcat s-a jurat cum 

 el, f  de nici o z bav , îi va trimite la 
iad pe ace tia, aruncându-i la genunchii i 
la picioarele fiarelor.  
43. Dup  aceea porni-va r zboi împotriva 
Iudeii, ca s  o fac  tot una cu p mântul, 
cu foc i cu sabie degrab s  o bat i 
templul lor cel nec lcat de el, cu foc s -l 
ard  curând, i pentru cei ce aduc acolo 
jertfe, pustietate s  devin  pentru toat  
vremea.  
44. Atunci, bucuro i ducându-se prietenii 
i rudeniile, cu credin  rânduiau o tirile 

gata de paz  în locurile cele mai potrivite 
ale cet ii.  
45. Iar cel mai mare peste elefan i a adus 
fiarele la patim  nebun  - ca s  zicem a a 
- cu b uturi foarte mirositoare i cu vin 
net mâiat, groaznic preg tindu-le.  
46. Drept aceea, c tre luminarea de ziu , 
când era cetatea plin  de nenum rat  
mul ime care se îndrepta spre locul de 
alergare al cailor, el a intrat în palat ca s  
pofteasc  pe rege la priveli tea care 
fusese preg tit .  
47. i el umplându- i mintea sa cea 

gân  de mânie grea, cu toat  greutatea 
împreun  cu fiarele s-a pornit, dorind s  
vad  cu inim  tare i cu ochii s i jalnica 
i tic loasa pieire a celor mai înainte 

însemna i.  

48. Iar când au v zut Iudeii pe la poart  
praful elefan ilor care ie eau i al o tirii 
celei înarmate, care venea pe urm , i al 
picioarelor mul imii i au auzit larma cea 
cu groaznic sunet,  
49. Socotind c  aceea este clipa cea mai 
de pe urm  a vie ii i sfâr itul chinuitei 

tept ri, spre jale i plângere întorcându-
se,  se  s rutau  unul  pe  altul  i,  
îmbr ându-se, c deau pe grumajii 
rudelor, p rin ii peste fii i maicile peste 
fiice, i unele având la sâni pruncii de 
curând n scu i, îi aplecau s  sug  laptele 
cel de pe urm .  
50. i aducându- i aminte i de 
ajutorin ele cele de mai înainte, care li s-
au f cut din cer, to i odat  c zând cu fa a 
la p mânt i pe prunci luându-i de la sâni,  
51.  Au  strigat  cu  glas  foarte  mare,  
rugându-se Celui Atotputernic, ca, cu 
ar tarea s  se milostiveasc  spre ei, cei ce 
sunt acum la por ile pieirii.  
CAP. 6 
Rug ciunea preotului Eleazar. 
Ar tarea îngerilor ap tori. 
Întoarcerea fiarelor asupra osta ilor. 
Schimbarea inimii regelui spre bine i 
izb virea Iudeilor. 
1. Iar un oarecare Eleazar, om de treab , 
unul din preo ii rii, în vârsta 

trâne ilor fiind i cu toat  fapta vie ii 
celei bune împodobit, potolind pe b trânii 
cei dimprejurul s u, chemând pe 
Dumnezeu cel sfânt, acesta s-a rugat :  
2. «Împ rate mare, iitorule prea înalte, 
atotputernice Dumnezeule ! Cel ce toat  
zidirea o cârmuie ti, caut  cu milostivire,  
3. Caut  spre s mân a lui Avraam, spre 
fiii lui Iacov celui sfin it, poporul 
mo tenirii Tale celei sfinte, cel ce este 
acum str in în p mânt str in i care f  
vin  piere, P rinte !  
4. Tu pe Faraon, regele Egiptului 
acestuia, cel ce avea multe, i cel ce s-a 
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în at cu seme ie nelegiuit i cu limb  
ud roas , împreun  cu o tirea lui cea 

trufa , în mare, îneca i i-ai pierdut, cu 
lumina milii luminând pe neamul lui 
Israel ;  

Ie . 14, 28.  
5. Tu pe Sanherib, cel ce cu nenum rate 
puteri s-a seme it, regele cel crud al 
Asirienilor,  cel  ce  cu  sabia  supunea  tot  

mântul i se ridica asupra sfintei Tale 
cet i, cu mândrie i cu îndr zneal  
blasfemii gr ind, Doamne, l-ai înfrânt, 
luminat ar tând neamurilor t ria ta cea 
mult  ;  

4 Reg. 19, 35-37. 2 Mac. 8, 19.  
6. Tu pe cei trei tineri în Babilon care de 
bun  voie i-au dat focului via a lor, ca s  
nu se închine celor de arte, r corind 
cuptorul cel aprins, i-ai izb vit, p zindu-
le  i  p rul  nev mat,  trimi ând  para  
focului asupra tuturor vr jma ilor ;  

Dan. 3, 19, 3-26.  
7.  Tu  pe  Daniel,  cel  de  învinuirile  cele  
pline de pizm , aruncat în groap  spre 
mâncare leilor, nev mat l-ai scos la 
lumin  ;  

Dan. 6, 22.  
8. i pe Iona cel hr nit întru adâncuri, 
chinuit f  de cru are în pântecele 
chitului, nev mat la to i ai lui l-ai 
ar tat, o, P rinte !  

Iona 2, 1, 11.  
9. i acum nu z bovi mult milostive, 
sc parea tuturor, degrab  Te arat  celor 
din neamul lui Israel, care asuprit este de 
neamurile cele urâte i f  de lege.  
10. Iar dac , prin robirea în ar  str in , 
ne-am întinat via a cu f delegi, scap -
ne din mâna vr jma ilor no tri i apoi 
pierde-ne, Doamne, cum vei vrea,  
11. Ca s  nu se laude cei ce cuget  cele 
de arte, din pricina pieirii celor iubi i ai 

i, zicând : Nici Dumnezeul lor nu i-a 
izb vit.  

12. Iar Tu, cel ve nic, cel ce ai toat  t ria 
i toat  puterea, caut  acum i ne 

miluie te pe noi, cei ce cu silnicia 
nedreapt  a celor f  de lege, ca ni te 
tâlhari, suntem omorâ i.  
13. Înfrico eaz  neamurile cu puterea Ta 
cea nebiruit  ast zi, Cel ce po i izb vi pe 
neamul lui Iacov.  
14. ie se roag  toat  mul imea pruncilor 
i p rin ii acestora cu lacrimi.  

15. V dit s  fie tuturor neamurilor c  e ti 
cu noi, Doamne, i nu i-ai întors fa a de 
la  noi,  ci,  precum  ai  zis,  c  nici  în  

mântul vr jma ilor pe ai T i nu i-ai 
trecut cu vederea, a a s vâr te, 
Doamne».  
16. Iar Eleazar, sfâr ind rug ciunea, 
regele, cu fiarele i cu tot alaiul ost esc, 
a venit la locul de alergare al cailor,  
17. i v zând Iudeii, au strigat tare la cer, 
încât i v ile cele de aproape împreun  

sunând, mare plângere au f cut în toat  
tab ra.  
18. Atunci marele, sl vitul, atot iitorul i 
adev ratul Dumnezeu, ar tând sfânta Sa 
fa , a deschis por ile cele cere ti , din 
care doi sl vi i îngeri înfrico i la chip s-
au pogorât v zu i de to i, afar  de Iudei.  
19. i s-au a ezat în fa a o tirii 
vr jma ilor, i puterea vr jma ilor au 
umplut-o de zbucium i de fric , i cu 
obezi au legat-o din care nu s-au putut 
mi ca,  
20. i sub fric  a fost i trupul regelui, 
îndr znirea lui cea cu grea mânie uitând-
o.  
21. i s-au întors fiarele asupra puterii 
celei înarmate, care venea dinapoi, i-i 

lcau e aceia i-i pierdeau.  
22. i s-a întors mânia regelui spre jale i 
spre lacrimi, din pricina celor ce uneltise 
mai înainte,  
23. C  auzind strigarea i v zându-i pe 
to i cu fa a la p mânt spre pieire, 
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crimând el, cu mânie pe prieteni îi 
mustra, zicând :  
24. «Al turi cu mine domni i i pe tirani 
i-a i covâr it cu tirania i pe mine însumi, 
cel care sunt al vostru binef tor, v  
ispiti i s  m  lipsi i de domnie i de 
suflet, în ascuns uneltind cele ce nu 
folosesc domniei.  
25. Cine a strâns aici pe cei care cu 
credin  ne-au inut t riile rii, 
dep rtându-i de la casele lor pe fiecare 

 de socoteal  ?  
26. Cine a chinuit a a f  de cuviin  pe 
cei care sunt din început cu bun cuget 

tre noi, înaintea tuturor neamurilor, i 
de multe ori foarte rele primejdii au 
primit mai mult decât to i oamenii ?  
27. Dezlega i ! Dezlega i aceste nedrepte 
leg turi i cu pace îi slobozi i la casele 
lor, rugându-v  s  se ierte cele mai 
înainte f cute.  
28. Slobozi i pe fiii Atot iitorului, 
cerescului Dumnezeu cel viu, c ci ei din 
vremea str mo ilor no tri i pân  ast zi 
fac s  prop easc  pe deplin i neîncetat 
treburile noastre».  

Lev 26, 44. Deut. 30, 3.  
29. Deci el acestea a zis ; iar ei, îndat  ce 
au fost dezlega i, pe Sfântul Dumnezeu, 
Izb vitorul lor, L-au binecuvântat, c ci 
au sc pat de la moarte.  
30. Dup  aceea, regele mergând în cetate 
i chemând pe cel care era peste venituri, 

a poruncit ca vinuri i celelalte, care sunt 
trebuincioase la osp , s  le dea pe apte 
zile Iudeilor, judecând ca în locul în care 
li  s-a  p rut  c  vor  pieri,  în  acela  s  
pr znuiasc  cu toat  veselia zilele de 
izb vire.  
31. Atunci cei care mai înainte erau 
asupri i i aproape de locuin a mor ilor, 
în care erau ca i intra i prin moartea cea 
amar i plin  de jale, desf tare de 
izb vire f când în locul cel g tit de pieire 

i de îngrop ciunea lor, cu tihn  l-au 
împ it plini de bucurie.  
32. i p sind glasul plângerii cel cu 
totul înl crimat, au luat cântare 

rinteasc , l udând pe Izb vitorul i 
torul de minuni Dumnezeu i toat  

plângerea i vaietul lep dând, dan uri de 
veselie au prins s  joace, în semn de pace 
i de bucurie.  

33. De asemenea i regele, pentru acestea 
când osp  mare, neîncetat m rturisire 

în a la cer cu mare cuviin  pentru 
izb virea cea minunat , ce s-a f cut.  
34.  Iar  cei  care  mai  înainte  cu  bucurie  îi  
rânduiau la pieire i îi puneau s  fie 
mâncare p rilor, au suspinat, cu ru ine 
îmbr cându-se i îndr znirea cea înfocat  
fiind stins  f  de cinste.  
35. Iar Iudeii, precum mai înainte am zis, 
întru veselie i desf tare cu m rturisiri 
bune i cu cânt ri petreceau.  
36. Apoi în privin a aceasta au luat 
hot râre de ob te, pentru toat  vremea 
robirii lor petrecut  între p gâni i au 
rânduit ca neam de neam s  se in  aceste 
zile de veselie, care mai înainte s-au zis, 
nu pentru b utur i pentru l comie, ci 
pentru izb virea cea f cut  lor prin 
Dumnezeu.  
37. i s-au rugat de rege, cerându-i s  le 
dea voie s  se întoarc  în ara lor.  
38. Iar înscrierea lor s-a f cut din 
dou zeci i cinci ale lui Pahon pân  în 
patru ale lui Epifi, în patruzeci de zile i 
din cinci ale lui Epifi pân  la apte, în trei 
zile, urma s -i piard ,  
39. Întru care cu mare m rire ar tând 
mila Sa, St pânul tuturor, f  v mare 
i-a izb vit deodat .  
40. i se osp tau, toate de la rege dându-
li-se, pân  la a paisprezecea zi, în care au 

cut i rug ciunea pentru slobozenia lor.  
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41. i l udându-i regele c tre mai marii 
cet ilor, a scris aceast  carte plin  de 

rinimie, ce urmeaz  mai jos :  
CAP. 7 
Cartea regelui Ptolomeu c tre supu ii 

i, cu privire la întoarcerea Iudeilor. 
1. «Regele Ptolomeu Filopator, celor mai 
mari din Egipt i tuturor celor rândui i 
peste treburile domne ti, bucurie i 

tate.  
2. S to i suntem i noi i fiii no tri, 
îndreptându-ne marele Dumnezeu 
lucrurile dup  cum voim.  
3. Unii dintre prieteni, cu r u n rav 
adeseori îndemnându-se, ne-au f cut ca 

 adun m pe to i Iudeii de sub st pânirea 
noastr  la un loc, s -i muncim ca pe ni te 
vicleni cu mari chinuri,  
4. Zicând c , din cauza urii, pe care o au 
ace tia c tre, toate neamurile, niciodat  
lucrurile noastre nu vor fi bine a ezate 
pân  ce se va face aceasta.  
5. Pe ace tia lega i aducându-i, cu 
batjocuri, ca pe ni te robi i mai vârtos ca 
pe ni te vicleni, f  de nici o cercetare i 
iscodire s-au apucat a-i ucide, mai cu 

lbatic  cruzime fiind cuprin i decât în 
datinile Sci ilor.  
6. Iar noi, pentru aceasta, aspru certându-
i pe ace tia, dup  blânde ea pe care o 
avem c tre to i oamenii, cu greu le-am 
cru at via a, cunoscând c  Dumnezeul cel 
ceresc ap i scute te pe Iudei, ca un 
tat  care pururea ajut  pe fii ;  
7. Socotind i prietenia, pe care au 
adeverit c tre noi i c tre p rin ii no tri, 
cugetând bine dup  dreptate i-am slobozit 
pentru orice vin  ar fi,  
8. i am poruncit fiec ruia, to i la casele 
lor s  se întoarc  în tot locul, i nimeni 
întru  nimic  s  nu-i  vat me,  nici  s -i  
oc rasc  pentru cele ce f  de socoteal  
s-au f cut.  

9. C  s ti i c  asupra acestora, de vom 
me te ugi  cu  vreun  r u  vicle ug  sau  îi  
vom  mâhni  cu  totul,  nu  pe  om,  ci  pe  
Dumnezeul cel Preaînalt, Care st pâne te 
toat  puterea, Împotrivitor nou  spre 
izbândirea lucrurilor, totdeauna neap rat 
întru toate Îl vom avea. Fi i s to i».  
10. i luând Iudeii de la rege cartea 
aceasta, nu s-au nevoit îndat  a pleca, ci 
l-au rugat pentru cei din neamul Iudeilor, 
care de bun  voie au f cut r u înaintea lui 
Dumnezeu cel Sfânt i legea lui 
Dumnezeu au c lcat-o, s  li se fac  prin 
ei mustrarea care li se cuvine,  
11. Zicând c  cei care pentru pântece au 

lcat poruncile cele dumnezeie ti 
niciodat  nu vor cugeta bine, nici 
poruncilor regelui nu vor fi credincio i.  
12. i spunând ei adev rul, regele a 
primit i, l udându-i, le-a dat voie 
slobod  la toate, ca pe cei care au c lcat 
legea lui Dumnezeu s -i piard  în tot 
locul cel de sub st pânirea sa, cu 
îndr zneal , f  de nici o împuternicire 
sau cercetare domneasc .  
13. Atunci, f cându- i ur ri de plecare 
unii  altora,  precum  se  c dea,  preo ii  i  
toat  mul imea lor gl suind aliluia, cu 
bucurie s-au desp it.  
14. i a a pe cei care le c dea în mân  
din cei pâng ri i, care erau de un neam cu 
ei, pe drum îi certa i cu ar ri din lege îi 
omora.  
15.  i  în  acea  zi  au  omorât  mai  mult  
decât trei sute de b rba i i s-au bucurat i 
s-au veselit omorând pe cei f  de lege.  
16. Iar cei ce s-au lipit de Dumnezeu 
pân  la moarte, des vâr it dobândirea 
izb virii luând, au plecat din cetate, 
încununa i cu toate felurile de flori cu 
bun miros, cu veselie i cu strig te de 
laude i cu cânt ri de toate viersurile, 
mul umind Dumnezeului celui Sfânt al 

rin ilor, Izb vitorul lui Israel.  
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17. i sosind în Ptolemaida, care pentru 
firea locului se nume te Rodoforon 
(adic  aduc toare de trandafir), unde-i 

tepta tab ra, dup  sfatul lor cel de 
ob te,  
18. apte zile au f cut acolo osp  de 
izb vire, dându-le regele cu bun  inim  
toate cele trebuincioase la c torie 
fiec ruia pân  la casa lui.  
19. i sosind în pace cu cuvioase 

rturisiri, asemenea i acolo au rânduit 
a ine aceste zile de veselie,  
20. i ei le-au sfin it i printr-o inscrip ie 

pat  pe o column , apoi au în at pe 
locul osp ului o cas  de rug ciune i s-

au întors acas  s to i, liberi i foarte 
veseli, sc pa i din primejdii, cu porunca 
regelui, pe uscat, pe mare i pe fluviu.  
21. i mai mult  putere decât mai înainte 
având între vr jma i, cu m rire i cu fric  
i  de  nimeni  întru  nimic  n-au  fost  

tulbura i în averile lor,  
22. i toate ale sale fiecare dup  scrisoare 
le-au luat, încât cei care aveau câte ceva 
de ale lor, cu mare fric  li le da, slav  
des vâr it  aducând lui Dumnezeu cel 
prea mare, pentru izb virea lor.  
23. Bine este cuvântat Dumnezeu, 
izb vitorul lui Israel, în vremuri ve nice. 
Amin.  
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RUG CIUNEA REGELUI MANASE 
 

Rug ciunea lui Manase, regele lui 
Iuda, când se afla el ca rob în Babilon. 
1. «Doamne, Atot iitorule, Dumnezeul 

rin ilor no tri, al lui Avraam, ai lui 
Isaac i al lui Iacov, i al semin ie celei 
drepte a lor,  

Ie . 3, 6, 15-16.  
2. Cel care ai f cut cerul i p mântul cu 
toat  podoaba lor,  
3. Care ai legat marea cu cuvântul 
poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul i 
l-ai pecetluit cu numele T u cel 
înfrico tor i sl vit,  
4. Înaintea c ruia toate se tem i tremur  
din pricina atotputerniciei Tale,  
5. Pentru c  nimeni nu poate s  stea 
înaintea str lucirii slavei Tale i 
nesuferit  este mânia urgiei Tale asupra 
celor p to i !  

Iov 23, 13. Ps. 129, 3.  
6. Îns  nem surat i neajuns  este i 
mila f duin ei Tale,  

Ps. 102, 17. Ef. 4, 32.  
7. C ci Tu e ti Domnul cel preaînalt, bun, 
îndelung-r bd tor i mult-milostiv, c ruia 
îi pare r u de r ut ile oamenilor.  
8. Tu, Doamne, dup  mul imea bun ii 
Tale, ai f duit poc in i iertare celor 
ce i-au gre it i dup  mul imea 
îndur rilor Tale ai hot rât poc in  

to ilor spre mântuire. A adar Tu, 
Doamne, Dumnezeul celor drep i, n-ai 
pus poc in  pentru cei drep i : pentru 
Avraam i Isaac i Iacov, care nu i-au 

gre it ie, ci ai pus poc in  mie 
tosului, pentru c  am p tuit mai 

mult decât nisipul m rii.  
Iez. 18, 23, 32. Mat. 9, 12-13. Luc. 15, 7. Luc. 18, 13.  

9. Multe sunt f delegile mele i nu sunt 
vrednic a c uta i a privi în imea 
cerului din pricina mul imii nedrept ilor 
mele.  
10. Strâns sunt eu cu multe c tu e de fier, 
încât nu pot s -mi ridic capul meu i nu 
am nici loc de odihn , pentru c  Te-am 
mâniat i am f cut r u înaintea Ta ; n-am 
împlinit voia Ta, nici am p zit poruncile 
Tale, ci am pus urâciuni i am înmul it 
smintelile.  

2 Paral. 33, 11. 4 Reg. 21, 2. 2 Paral. 33, 2.  
11. Dar acum îmi plec genunchii inimii 
mele, rugând bun tatea Ta,  

Pild. 28, 13. 1 Ioan 1, 9. Ef. 3, 14.  
12. Am p tuit, Doamne, am p tuit i 

delegile mele eu le cunosc,  
13. Îns  cer, rugându-Te : Iart -m  
Doamne, iart -m i nu m  pierde în 

delegile mele i nici nu m  osândi la 
întuneric sub p mânt,  
14. C ci Tu e ti, Dumnezeule, 
Dumnezeul celor ce se poc iesc. Arat i 
peste mine bun tatea Ta, mântuindu-m  
pe mine nevrednicul, dup  mare mila Ta.  
15. i Te voi preasl vi în toate zilele 
vie ii mele. C ci pe Tine Te sl vesc toate 
puterile cere ti i a Ta este slava în vecii 
vecilor. Amin !»  

Ps. 6, 5. Is. 38, 18
.  
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UNIT I DE M SUR I MONEDE 
MEN IONATE ÎN SFÂNTA SCRIPTUR  

 
În perioada scrierii c ilor biblice, m surile de lungime, de capacitate i de greutate, 
precum i monedele întrebuin ate de poporul evreu, au suferit multe schimb ri, atât ca 
denumire, cât i ca valoare. Aceste schimb ri, întâlnite i la celelalte popoare din 
antichitate, au fost impuse fie de evolu ia situa iei economice din ar , fie de schimburile 
comerciale cu popoarele vecine. Pentru multe din aceste denumiri, de mult disp rute, nu 
s-au putut g si cuvinte corespunz toare în limba român ; din aceast  cauz , ele au fost 
fie transcrise aproape întocmai, ca neologisme, fie traduse prin denumiri generale, ca: 

suri, co uri, bani e etc. Tabelele de mai jos indic  valorile medii (aproximative) ale 
acestor unit i de m sur :  

suri de lungime 
Deget 0,02 m  Pas 0,96 m 
Lat de mân    0,08 m  Bra  1,756 m 
Palm  0,24 m  Trestie (pr jin )   2,88 m 
Cot 0,48 m  Stadiu 185,00 m 
Picior 0,32 m  Mil  1480,00 m 

Calea sâmbetei: dou  mii de co i sau o mie de pa i (circa 1000 m).  
Jug: suprafa a ce putea fi arat  cu doi boi, într-o zi (2500 m.p.); traduc torii latini l-au 
redat prin «Jugerum» (1Reg 14, 14; Isaia 5, 10), adic  iug r.  
 

suri de capacitate 
Pentru cereale: 

Homer sau kor 388,00 l 
Letek 194,00 l 
Efa (abth) 38,80 l 
Sea sau saton 12,90 l 
Hin sau efa omer   6,50 l 
Omer sau isaron 3,88 l 
Kab 2,20 l 
Log sau kotil 0,55 l 

 
Pentru lichide: 

Kor 388,00 l 
Bath   38,00 l 
Hin 6,50 l 
Kab 2,20 l 
Log 0,55 l 
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suri de greutate 
Talant 34,5 kg  se subdivide în 60 mine i 3000 sicli 
Min  0,575 kg  se subdivide în 50 sicli 
Siclu 11,5 gr  se subdivide în 20 ghere 
Jum tate de siclu 5,75 gr  valoreaz  10 ghere 
Gher  (1/20 siclu)   0,57 gr  era unitatea cea mai mic  
Litr  326,00 gr  cuprindea 12 uncii 

Monede 
Valoarea de schimb a monedelor depindea de natura i greutatea metalului din care erau 
confec ionate, raportul obi nuit dintre aur i argint fiind de 1 la 13 1/3, iar cel dintre 
argint i aram  de 1 la 60. Astfel, un siclu de aur echivala cu 13 1/3 sicli de argint, iar un 
siclu de argint, cu 60 de sicli de aram . În epoca Patriarhilor, se practica schimbul în 
natur , produsele fiind evaluate prin cânt rire. Trecerea la sistemul monetar s-a f cut 
treptat, încheindu-se abia în epoca profe ilor. La început, aurul i argintul folosite ca 
mijloc de schimb circulau în forme i dimensiuni variate i, pentru a li se stabili 
valoarea, trebuiau cânt rite de fiecare dat . De aceea denumirile m surilor curente de 
greutate s-au dat i celor dintâi monede propriu-zise. Dup  ce forma i greutatea acestora 
s-a standardizat (începând din sec. VII î.d.Hr.), n-a mai fost nevoie de cânt rirea lor. 
Denumirile i valorile monetare men ionate în Sfânta Scriptur  se prezint  astfel: 

 Din aur:   Din argint: 
Siclul 16,36 gr 14,54 gr 
Demi-siclul   8,18 gr 7,27 gr 
Drahma 4,09 gr 3,65 gr 
Didrahma 8,18 gr 7,30 gr 
Statirul 8,52 gr 14,60 gr 
Dinarul -- 4,50 gr 
Mina 818,00 gr 727,00 gr 
Talantul 49,077 kg 43,620 kg 

Codrantul, leptaua, asariul i obolul, mici subdiviziuni monetare din aram , unele 
cânt rind sub 1 gram, serveau la darea restului i la micile cump turi zilnice.  
Mina (= 50 sicli = 2000 drahme) i talantul (= 3000 sicli = 12000 drahme) nu erau 
monede, ci denumiri ale sumelor monetare mari.  
Puterea de cump rare a acestor monede, pe vremea Mântuitorului, rezult  din informa ia 

 dinarul reprezenta salariul zilnic al unui muncitor agricol (Matei 20.13) i asigura 
între inerea unui om pe timp de 24 ore (Matei 20.2, 9, 10, 13; Luca 10.35; Marcu 14.5 
etc.).  
---------- 
Cuvântul FRA I - referitor la «fra ii Domnului» : Matei 12, 46, 48-49; Matei 13, 55. Marcu 3, 31-35; 6, 3. Luca 8, 19-21. 
Ioan 2, 12; 7, 3-5. Fapte 1, 14. 1 Cor. 9, 5. Gal. 1, 19 - red  cuvântul grecesc adelfoi (în ebraic : ah), având urm toarele 
SENSURI: fra i, veri, rude apropiate. În toate aceste cazuri nu este vorba de fra i propriu-zis, dup  trup, ci de rude 
apropiate, îndeosebi veri. În alte cazuri: Matei 28, 10. Ioan 20, 17-18, prin cuvântul «fra ii Mei» se în eleg apostolii 
(ucenicii) Mântuitorului. (Aceste sensuri multiple ale cuvântului frate sunt cunoscute din Vechiul Testament. Limba ebraic  
având un vocabular redus, unele cuvinte prezint  mai multe sensuri. Între acestea este i cuvântul frate).  


