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PREFA
Au trecut mai mult de optzeci de ani de când cre tinii protestan i i neoprotestan i
folosesc Biblia în versiunea lui Dumitru Cornilescu (1920-1923). Conform
speciali tilor, dup cel mult treizeci de ani, orice versiune a Bibliei trebuie s fie
reeditat într-o form revizuit m car din punct de vedere lexicografic. Dar din
diferite motive, acest lucru nu s-a întâmplat i cu versiunea Cornilescu. În tot acest
timp, dinamica limbii române a impus ie irea din uz a unor cuvinte i/sau expresii ,
fapt care a condus progresiv la îngreunarea considerabil a în elegerii vocabularului
acestei versiuni. Genera ia tân de ast zi este cea care simte mai mult ca oricare alta
acest inconvenient. Reprezentan ilor acestei genera ii le este dedicat aceast nou
versiune mult a teptat a Bibliei. Ea apare ca s le respecte dreptul pe care l-au avut
genera iile bunicilor lor în trecut – accesul la Cuvântul lui Dumnezeu tradus în limba
român literar „la zi” (actual ) i de cea mai bun calitate.
BVA (Biblia în Versiune Actualizat ) este conceput s fie acea versiune actualizat
a Bibliei (în limba român ) care ar fi trebuit s apar acum reeditat în a treia variant
actualizat …
Aceast actualizare s-a f cut în primul rând lexicografic, apoi ortografic, frazeologic,
topic i chiar în ce prive te punctua ia. De fapt, textele originale ale c ilor Bibliei nu
au avut semne de punctua ie (!) i nici m car spa ii între cuvinte (!!!). Acest aspect
ofer posibilitatea transpunerii în limba de sosire (în cazul nostru, în limba român ) a
ideilor exprimate de cuvintele originale f obligativitatea de a folosi acela i num r
de cuvinte ca în limba de plecare. În plus, unul dintre cele mai importante aspecte ale
unei traduceri de acest fel este faptul c permite libertatea form rii propozi iilor i a
frazelor conform normelor topicii i ale punctua iei limbii de sosire. Astfel, frazele
„kilometrice” (foarte lungi) existente în versiunile anterioare (chiar i în TLRC), nu
se justific . Ele sunt o complica ie în plus. Conform speciali tilor în comunicare,
pentru a fi u or de citit i de urm rit, orice enun trebuie s fie relativ scurt, având în
medie aisprezece sau aptesprezece cuvinte. Versiunea BVA respect aceast regul
fundamental a comunic rii eficace; i astfel a împ it în mai multe propozi ii, toate
acele fraze lungi care constituiau o serioas barier în în elegerea textelor biblice.
Proiectul BVA este în lucru din 2004, con ine textul integral al NT, un num r de
peste dou zeci de c i ale VT i exist publicat pe Internet la adresa:
www.Biblia.PentruViata.ro.

Cum s-a lucrat la aceast versiune
Ideal, lucrul destinat apari iei unei noi versiuni a Bibliei, presupune o munc în
echip . Din aceasta trebuie s fac parte cel pu in un om de litere, un teolog, un
expert în limbile originale ale Bibliei i un finan ator al proiectului. Acest ideal este
îns de multe ori greu (dac nu chiar imposibil) de atins în prezent într-un context ca
cel în care tr im noi în România. S-a constatat c se poate renun a la preten ia
consult rii directe a exper ilor în limbile originale ale Bibliei (ebraica veche i greaca
veche). Cuno tin ele acestor erudi i sunt puse la dispozi ia publicului în lucr rile pe
care ace tia deja le-au publicat. Astfel, de i nu-i avem fizic cu noi, lucr rile lor
(dic ionare, lexicoane, glosare) pot fi oricând consultate; i astfel îi vor înlocui cu
succes. Ele sunt necesare atunci când avem de-a face cu texte biblice mai dificile.
Îns dac se poate lucra f a avea în echipa de lucru exper i în limbile originale ale
Bibliei (oricum, ace tia sunt câ iva în toat lumea!), nu se poate realiza ceva notabil
în aceast direc ie f a avea o preg tire de limb român cel pu in la nivel
universitar i nici f cuno tin e serioase în teologie. Din fericire, aceste dou cerin e
pot fi satisf cute chiar de o singur persoan , în cazul în care exist atât nevoia unei
versiuni a Bibliei, cât i dorin a i competen a de a o realiza. Trebuie s vrei, s tii i
po i face acel lucrul pe care ai decis s -l realizezi. Acesta este motivul pentru care,
îndeplinind condi iile strict necesare, ini ial am decis s lucrez singur conform
metodei speciale descrise mai sus.
Între timp s-au al turat realiz rii acestui proiect, Iacob Bud i o familie format din
Corina i Doru Pîrvu, constituind astfel echipa care a lucrat la forma final a textului
acestei versiuni.
Pentru prima parte a proiectului (Noul Testament), au fost utilizate pentru
investiga iile în limba original , urm toarele lucr ri de referin :
Interliniarul „TODAY’S PARALLEL GREEK-ENGLISH NEW
TESTAMENT (King James Version, GREEK INTERLINEAR, Today’s
English Version), The Commission, Foreign Mission Journal, SBC,
Richmond, Virginia.
Noul Testament în limba greac (cu Dic ionar Grec-Englez): THE
GREEK NEW TESTAMENT, Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes
Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger (United Bible Societies),
1993 (2nd to 4th printing 1994-2000).
DIC IONAR GREC-ROMÂN pentru studiul cuvintelor Noului
Testament, Daniel B rnu , Emeric Hubert, Josef Kovàcs, Arad, 1999, Editura
Teologos, Cluj-Napoca.
INTERLINEAR GREC-ROMÂN – Epistola c tre Romani, Editura Agape,
1994 (Textul grec dup : Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, edi ia a
26-a, Societatea Biblic Stuttgart, 1981)

Au mai fost consultate urm toarele versiuni ale Noului Testament, deja
existente:
A. În limba român
Noul Testament GBV (Gute Botschaft Verlag).
Noul Testament – Psalmii (CLV – Cristliche Literatur-Verbeitung).
Noul Testament – Versiune literal nou .
Noul Testament pe în elesul tuturor (LBI – Living Bible International).
Noul Testament – D. Cornilescu revizuit (Iosif on i Adolf Novak).
Noul Testament – TLRC (Traducere în limba român contemporan ).
Noul Testament – TLRM (Traducere în Limba român modern ).

În limba englez
The NEW TESTAMENT, The New King James Version.
The HOLY BIBLE, Revised Standard Version.
The BOOK, Living Bible International.
The Jerusalem BIBLE, Popular Edition.
The HOLY BIBLE, New International Version.
A fost util ca în munca de formare a variantei finale a acestei versiuni în limba
român literar , s fie consultate în paralel câte o versiune pentru fiecare dintre cele
trei moduri distincte de a face traducere (una pentru echivalentul dinamic, una pentru
varianta literal i una ca exemplu reprezentativ pentru parafrazare). Astfel, pentru
echivalent dinamic a fost consultat în special versiunea TLRC, pentru varianta
literal – Versiunea literal nou (2001), iar pentru parafrazare, „Noul Testament pe
în elesul tuturor” (LBI).
Pentru lucrul la Vechiul Testament, au fost consultate urm toarele versiuni ale
Bibliei:
Biblia sau Sfânta Scriptur , Editura Institutului Biblic i de Misiune a
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure ti, 1997.
Biblia sau Sfânta Scriptur , GBV, Germany, 1989.
BISI (Biblia Interna ional de Studiu Inductiv), Percept Ministries, Harvest
House Publishers, 1992 (versiunea D. Corilescu).
Biblia, Traducere Literal Nou , Bucure ti, 2002.
Biblia sau Sfânta Scriptur , Trinitarian Bible Society, Tindale House,
London, England, 2002.
Biblia, Noua Traducere în limba Român (NTR), International Bible Society,
2007.
Septuaginta, Colegiul Noua Europ , Polirom, 2004.

The Jerusalem Bible, Popular Edition, Darton, Longman and Todd, 1974.
The Holy Bible, GBV, Good News Publications, Germany (Darby Version).
The Book, Living Bible, Guideposts, Tyndale House Publishers, 1979.
The Holy Bible, Revised Standard Version, USA, 1952.
The Holy Bible, New International Version, Guideposts, Zondervan
Corporation, 1987.
Pentru partea de limb român , au fost consultate urm toarele lucr ri:
Dic ionarul Explicativ al limbii române (DEX), Editura Academiei Române.
Dic ionar de sinonime, Seche Luiza, Seche Mircea i Preda Irina, Editura
tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1989.
Dic ionar al limbii române vechi, Editura Academiei Române, Bucure ti,
1975.
Dic ionar de cuvinte c toare, Marinescu Gheorghe, Editura tiin ific ,
Bucure ti, 1978.
Dic ionar analogic i de sinonime, Tudor Anicu a, Editura tiin ific ,
Bucure ti, 1978.
Dic ionar de termeni literari, Editura Academiei Române, Bucure ti, 1976.
Glosarul Bibliei D. Cornilescu, Viorel Silion (Tez de licen , 1995).
Gramatica limbii române – Morfologie, Sintax (Edi ia a II-a), Dumitru
Irimia, Editura Plirom, 2004.
Dic ionar explicativ pentru to i (Edi ia a II-a), Alexei Palii, Editura Epigraf,
Chi in u, 2004.
Mic dic ionar ortografic i ortoepic al limbii române, Florin Marcu, Editura
Saeculum Vizual, Bucure ti, 2002.
Mic Enciclopedie a Românei Corecte (Îndreptar de scriere, citire i
vorbire f
gre eli), Ion Calot , Editura Niculescu.
Îndreptar ortografic, ortoepic, morfologic i de punctua ie al limbii
române
(Edi ia a II-a), Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Lucman.
Gramatica esen ial a limbii române, Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura
Vestala, Bucure ti, 2004.
Dic ionar de pleonasme, Ileana C prioar , Editura C. N. I. Coresi, 2004
Dic ionar de sinonime, (Edi ia a III-a), L. Seche, M. Seche, I. Preda, Editura
Vox Cart, 2004.
Dic ionar de pleonasme, Doina Dasc lu, Editura Vox Cart, 2004.
Limba român – O gramatic a gre elilor – Îndreptar pentru evitarea
confuziilor – Fonetic , Lexic, Morfosintax , Sergiu erban, Editura
Niculescu, 2004.

Forma textului acestei versiuni
Primul lucru care atrage aten ia cititorului acestei versiuni a Bibliei, este
redactarea textului pe o singur coloan i nu pe dou , a a cum eram obi nui i
pân acum. Am p strat astfel forma original a textelor c ilor Bibliei.
Avantajul va fi sim it în cazul studiului biblic.
În al doilea rând, textul are continuitate din acela i motiv anun at sumar mai
sus.
Cifrele capitolelor i ale versetelor sunt scrise mai discret, pentru a ajuta înc
odat pe cel care dore te s foloseasc textul pentru studiu biblic.
În al patrulea rând, lipsa titlurilor (introduse oricum arbitrar în unele versiuni)
indic înc odat spre scopul i utilitatea acestei versiuni.
În sfâr it, lipsesc i trimiterile care i-au avut ra iunea lor pentru anumite
versiuni, dar care nu sunt neap rat necesare în cazul studierii Bibliei conform
unei metode justificate.
Parantezele p trate folosite în text indic faptul c acele versete care sunt
încadrate de ele, nu apar în manuscrisele cele mai vechi, considerate ca fiind i
cele mai credibile.
Pentru Noul Testament, aceste texte apar în urm toarele versete:
Matei 17:21;
Matei 18:11;
Matei 23:14;
Marcu 7:16;
Marcu 9:44;
Marcu 9:46;
Marcu 11:26;
Marcu 15:28;
Luca 9:55b;
Luca 9:56a;
Luca 23:17;

Ioan 5:3b;
Ioan 5:4;
Ioan 7:53-8:11;
Faptele Apostolilor 8:37;
Fap. Ap. 18:21b
Fap. Ap. 24:6b;
Fap. Ap. 24:7;
Fap. Ap. 24:8a;
Fap.Ap.28:29
Romani 16: 24

Parantezele rotunde au fost folosite pentru a include între ele unele cuvinte care
ajut la în elegerea mai exact a sensului propozi iei sau al frazei. De i acele
cuvinte nu sunt de regul în textul original, folosirea lor între paranteze le
confer func ia explicativ a unor note de subsol existente în alte versiuni. Deci
pot fi citite ca f când parte din text sau pot fi s rite, f ca textul s sufere
decât de explica ia suplimentar pe care o aduceau.

Utilitatea acestei versiuni
BVA (Biblia în Versiune Actualizat ) este util în primul rând genera iei tinere care
are dreptul legitim la un text biblic în limba român literar actual de cea mai bun
calitate. Dintre cele patru aspecte ale acestei actualiz ri a Bibliei, cel care are de-a
face cu lexicologia (vocabularul), reprezint aici punctul forte. Cuvintele cu care
form m propozi ii i fraze trebuie s fie din lexicul limbii literare. Limba popular
(reprezentat de graiuri i/sau dialecte care nu fac parte din limba român literar ) nu
constituie un factor de unitate lingvistic între români, ci dimpotriv ! În consecin , a
devenit din ce în ce mai clar faptul c pentru a fi cât mai bine realizat , o versiune a
Bibliei trebuie s foloseasc limba român literar de actualitate.
În al doilea rând, aceast versiune este util celor care doresc s studieze Biblia. Deci
va fi ideal pentru studiu biblic. Oricum, în cartea sa (intitulat în limba român
„Cum s interpret m Biblia”), Alfred Kueen spune c pentru studiul biblic, „nu este
benefic s fim lega i doar de op iunile exegetice ale unei singure versiuni.” (pag. 38).
În plus, cei care au în eles cum se studiaz un text biblic, tiu c forma lui ideal
pentru studiu este dat de urm toarele caracteristici:
textul pe o singur coloan ;
continuitate (f întreruperi sesizabile în text);
cifrele care marcheaz num rul capitolelor i al versetelor – scrise mai discret;
absen a titlurilor în text;
absen a trimiterilor în text.
În al treilea rând, este de dorit o participare cât mai benefic a celor competen i mai
ales în domeniul limbii române, pentru a contribui prin propuneri constructive la
realizarea acestui important proiect! A tept reac ii i p reri, ca i propuneri justificate
în mod competent i cu profesionalism, la adresa de email: ViorelSilion@gmail.com

NOUL TESTAMENT
Evanghelia oferit de Matei
1 Isus Cristos provine din David care la rândul lui este un descendent al lui Avraam.
Lista str mo ilor Lui include urm toarele persoane: 2Avraam – tat l lui Isaac; Isaac –
tat l lui Iacov; Iacov – tat l lui Iuda i al fra ilor acestuia; 3Iuda – tat l lui Fares i al
lui Zara; mama lor a fost Tamar. Fares – tat l lui Esrom; Esrom – tat l lui Aram;
4
Aram – tat l lui Aminadab; Aminadab – tat l lui Naason; Naason – tat l lui Salmon;
5
Salmon – tat l lui Boaz. Mama lui Boaz a fost Rahav. Boaz – tat l lui Obed. Obed a
avut ca mam pe Rut. Obed – tat l lui Iese; 6Iese – tat l lui David. David – tat l lui
Solomon; mama lui Solomon fusese so ia lui Urie. 7Solomon – tat l lui Roboam;
Roboam – tat l lui Abia; Abia – tat l lui Asaf. 8Asaf – tat l lui Iosafat; Iosafat – tat l
lui Ioram; Ioram – tat l lui Ozia; 9Ozia – tat l lui Iotam; Iotam – tat l lui Ahaz; Ahaz
– tat l lui Ezechia; 10Ezechia – tat l lui Manase; Manase – tat l lui Amos; Amos –
tat l lui Iosia; 11Iosia – tat l lui Iehonia i al fra ilor lui, n scu i în exilul babilonian.
12
Dup exil: Iehonia – tat l lui Salatiel; Salatiel – tat l lui Zorobabel; 13Zorobabel –
tat l lui Abiud; Abiud – tat l lui Eliachim; Eliachim – tat l lui Azor; 14Azor – tat l lui
Sadoc; Sadoc – tat l lui Achim; Achim – tat l lui Eliud; 15Eliud – tat l lui Eleazar;
Eleazar – tat l lui Matan; Matan – tat l lui Iacov; 16Iacov – tat l lui Iosif care a fost
so ul Mariei, mama lui Isus care este numit i Cristos. 17Deci de la Avraam pân la
David sunt paisprezece genera ii. De la David pân la exilul babilonian sunt tot
paisprezece genera ii; iar de la exilul babilonian pân la Cristos sunt paisprezece
genera ii. 18Na terea lui Isus Cristos a decurs astfel: Maria, mama Lui, era logodit cu
Iosif. Dar înainte de c toria lor i înainte ca ei s locuiasc împreun , Spiritul Sfânt
a f cut ca ea s r mân îns rcinat . 19Iosif, b rbatul cu care era ea logodit , era un om
drept. El i-a propus s rup logodna în secret, ca s evite ru inea public la care i-ar
fi fost expus logodnica. 20În timp ce medita el la acest plan, i s-a revelat în vis un
înger al Domnului, zicându-i: „Iosif, urma ul lui David, nu te nelini tii cu privire la
acceptarea Mariei ca so ie. Copilul pe care-l poart ea este de la Spiritul Sfânt.
21
Urmeaz s nasc un fiu C ruia Îi vei pune numele Isus, pentru c El Î i va salva
poporul de p cate.” 22S-a întâmplat exact cum spusese Domnul prin profetul care
zicea: 23„S ti i c fecioara va r mâne îns rcinat i va na te un Fiu pe care-L vor
numi Emanuel.” Acest nume înseamn „Dumnezeu (este) cu noi”. 24Când s-a trezit
din somn, Iosif a f cut a a cum îi spusese îngerul Domnului: a acceptat ca Maria s -i
fie so ie; 25dar nu a între inut rela ii sexuale cu ea decât dup ce a n scut. Iosif a pus
numele Isus b iatului pe care Îl n scuse Maria. 2 Isus a fost n scut în Betleem – un
or el din zona Iudeeii. Atunci, Irod era guvernator al acelei provincii. Dup un timp
de la na terea Lui, au venit la Ierusalim ni te magi din Est. 2Ei au întrebat: „Unde este
Regele care li S-a n scut iudeilor cu pu in timp în urm ? Noi I-am v zut steaua în Est
i am venit s ne închin m Lui.” 3Dup ce a ascultat mesajul magilor, guvernatorul
Irod a devenit agitat i apoi toat administra ia Ierusalimului a intrat în panic
împreun cu el. 4A organizat o reuniune la care a invitat liderii preo ilor i pe exper ii

în legea mozaic , vrând s afle de la ei în ce localitate trebuia s Se nasc Cristos. 5Ei
i-au spus: „Localitatea se nume te Betleem, care apar ine de provincia Iudeea. Ne
baz m r spunsul pe faptul c profetul a scris astfel: 6«Tu, Betleem, nu e ti deloc o
zon nesemnificativ din teritoriul lui Iuda; pentru c din tine va proveni un
Conduc tor care va îndruma i va ajuta poporul Meu, Israel.»” 7În elegând situa ia,
Irod i-a chemat pe magii veni i din Est la o întâlnire secret . În cadrul ei a aflat cu
exactitate timpul când ap ruse steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem, zicându-le:
„Duce i-v i analiza i totul cu aten ie; iar când ve i g si Copilul, anun i-m ca s
merg i eu s m închin Lui.” 9Dup ce au terminat discu ia cu guvernatorul, magii au
plecat. Steaua pe care o v zuser din Est, a reap rut. Ea a mers înaintea lor ca un
ghid, pân la locul unde era Copilul. 10Ei au fost foarte satisf cu i de reapari ia stelei.
11
Când au ajuns la destina ie, au intrat în casa în care au g sit Copilul împreun cu
Maria – mama Sa. S-au închinat înaintea Lui aplecându-se pân la p mânt. Apoi i-au
deschis cutiile cu comori i I-au oferit daruri: aur, t mâie i smirn . 12Pentru c
Dumnezeu îi anun ase într-un vis s nu mai treac pe la Irod, s-au întors în ara de
unde veniser pe un alt drum. 13Dup ce au plecat ei, lui Iosif i-a ap rut în vis un
înger al Domnului, zicându-i: „Du-te în Egipt împreun cu Copilul i cu mama Lui.
r mâi acolo pân î i voi spune c este cazul s revii; pentru c Irod va c uta
Copilul ca s -L omoare.” 14Iosif s-a sculat, a luat Copilul i pe mama Lui i au fugit
împreun în Egipt, noaptea. 15Acolo a r mas pân la moartea lui Irod. Astfel s-a
întâmplat ce spusese Domnul prin acel profet care a zis: „Mi-am chemat Fiul din
Egipt.” 16Când i-a dat seama c magii nu au respectat în elegerea f cut cu el, Irod sa înfuriat i a ordonat omorârea tuturor b ie ilor sub vârsta de doi ani care locuiau în
Betleem i în jurul lui. El determinase aceast limit de vârst în func ie de timpul
precizat de magi cu privire la apari ia stelei. 17Atunci s-a întâmplat ce se spusese prin
profetul Ieremia: 18„În Rama se strig de durere, se plânge i este mult bocet. Rahela
i plânge copiii i nu accept nici o consolare, pentru c ei nu mai tr iesc.” 19Dup ce
a murit Irod, un înger al Domnului i-a ap rut în vis lui Iosif în timp ce era în Egipt,
20
i i-a spus: „Du-te în Israel împreun cu Copilul i cu mama Lui. Cei care doreau
moartea Copilului, au murit.” 21Dup ce s-a trezit, Iosif a plecat în Israel împreun cu
Copilul i cu mama Lui. 22În Iudeea era guvernator Arhelau – fiul lui Irod. Când a
auzit Iosif acest lucru, i-a fost fric s mearg acolo. Primind în vis un mesaj de la
Dumnezeu, a plecat în zona Galileeii. 23S-a stabilit acolo într-un or el numit
Nazaret; i astfel s-a întâmplat conform profe iei care spunea c El va fi numit
nazarinean. 3 În acele zile, i-a f cut apari ia în de ertul Iudeeii, Ioan Botez torul; i a
început s predice, 2zicând: „Poc i-v , pentru c Regatul ceresc este aproape!” 3El
este cel despre care profetul Isaia a spus urm toarele lucruri: „Se aude în de ert o
voce care strig : «Preg ti i drumul pentru apari ia Domnului; face i poteci drepte
pentru El.»!” 4Ioan era îmbr cat cu o hain f cut din p r de c mil , iar la mijloc avea
o centur de piele. Se hr nea cu l custe i cu miere produs de albine s lbatice.
5
Locuitorii Ierusalimului, to i cei din Iudeea i din regiunile învecinate cu Iordanul,
au venit la el. 6 i m rturiseau p catele i erau boteza i de el în Râul Iordan. 7Dar Ioan
a observat c veneau mul i farisei i mul i saduchei s fie i ei boteza i. Atunci el li sa adresat astfel: „Pui de vipere, cine v-a spus c a a pute i s evita i pedeapsa pe care
urmeaz s v-o administreze Dumnezeu? 8Trebuie mai întâi s demonstra i prin

faptele voastre c v-a i poc it. 9Nu v am gi i l udându-v cu faptul c sunte i
descenden ii lui Avraam. Dumnezeu poate s fac s apar descenden i (reali) ai lui
Avraam chiar din aceste pietre! 10Toporul este pus deja la r cina pomilor. Cel care
nu produce fructe, va fi t iat; apoi va fi aruncat în foc. 11Eu v botez în ap atunci
când constat c aceast transformare în bine a min ii ( i implicit a comportamentului)
s-a produs deja în voi. Dar Cel care vine dup mine, este mai puternic decât mine. Eu
nu merit nici m car s -I duc înc mintea. El este Cel care v va boteza cu Spirit
Sfânt i cu foc. 12Tot El este Cel care are în mân lopata cu care va vântura grâul.
Astfel, pleava va fi separat de grâu. Acesta va fi adunat în grânar, iar pleava va fi
ars de El într-un foc care nu se stinge niciodat .” 13În acele zile a venit Isus din
Galileea la Iordan, ca s fie botezat de Ioan. 14Îns Ioan a încercat s -i refuze botezul,
zicând: „Tocmai eu am nevoie s fiu botezat de Tine! Cum s vii Tu s fii botezat de
unul ca mine?” 15Isus i-a r spuns: „Accept s se întâmple a a; pentru c vom face
astfel tot ce ne cere Dumnezeu.” Apoi Ioan a acceptat. 16Când a ie it Isus din ap
dup ce a fost botezat, I S-a deschis cerul i a v zut Spiritul lui Dumnezeu coborând
i venind spre El sub forma (fizic a) unui porumbel. 17Iar din cer, o voce a spus:
„Acesta este Fiul Meu pe care-L iubesc i de care-Mi place!” 4 Apoi Spiritul Sfânt La dus pe Isus în de ert ca s fie supus unui test din partea diavolului. 2Acolo, Isus a
postit patruzeci de zile i patruzeci de nop i. Apoi a fl mânzit. 3Atunci cel care-l testa,
s-a apropiat de El, zicându-I: „Dac e ti Fiul lui Dumnezeu, d ordin acestor pietre s
devin pâini!” 4Isus i-a r spuns: „Este scris: «Omul nu va tr i numai cu pâine, ci i cu
orice cuvânt rostit de Dumnezeu.».” 5Atunci diavolul L-a dus în ora ul sfânt, L-a pus
pe terasa Templului 6 i I-a zis: „Dac e ti în mod real Fiul lui Dumnezeu, sari de-aici,
pentru c este scris: «El va ordona îngerilor s te ia pe mâini, pentru ca s nu te
ne ti la picior lovindu-te de vreo piatr .».” 7Isus i-a r spuns: „Este scris, de
asemenea: „«S nu încerci s -L provoci pe Domnul, Dumnezeul t u s fac ceva
inadmisibil!».” 8Atunci diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt, de unde I-a ar tat
toate zonele influente ale lumii i toate bog iile lor. 9Apoi I-a zis: „ i le voi da pe
toate dac mi Te vei închina aplecându-Te pân la p mânt în fa a mea.” 10Isus i-a
spus: „Pleac , Satan! Este scris: «S te închini Domnului, Dumnezeului t u; i numai
Lui s -I sluje ti!»” 11Atunci diavolul a plecat de la El. Apoi au venit ni te îngeri i au
început s -I slujeasc . 12Atunci când a auzit Isus c Ioan a fost arestat, S-a dus în
Galileea. 13S-a mutat din Nazaret i S-a stabilit la Capernaum. Acesta era un ora
situat în apropierea m rii, apar inând regiunilor care constituiau teritoriul lui Zabulon
i al lui Neftali. 14A f cut acest lucru în conformitate cu ce spusese Dumnezeu prin
profetul Isaia, când a zis: 15„[…] Teritoriul lui Zabulon i teritoriul lui Neftali, zon
de lâng mare, dincolo de Iordan. Acolo va fi Galileea na iunilor! 16Poporul care
st tuse în întuneric, vede o mare lumin ; ea a r rit peste cei care se afl în ara
umbrei mor ii![…]” 17Atunci Isus a început s predice, zicând: „Poc i-v , pentru c
Regatul ceresc este aproape!” 18În timp ce mergeau pe malul M rii Galileeii, Isus a
zut doi fra i: pe Simon, numit i Petru; i pe Andrei, fratele lui, care era mai tân r
decât Petru. Ei erau pescari i (tocmai) î i lansau în ap plasele de pescuit. 19Isus le-a
zis: „Veni i dup Mine! V voi face pescari de oameni.” 20Cei doi i-au l sat imediat
plasele i s-au dus dup El. 21Mergând mai departe, Isus a v zut al i doi fra i: pe Iacov
i pe Ioan care era mai tân r decât Iacov. Ace tia erau fiii lui Zebedei. Ei se aflau

într-o barc împreun cu tat l lor, reparându- i plasele de pescuit. Isus i-a chemat,
iar ei au l sat imediat barca cu tat l lor i L-au urmat. 23Isus c torea prin toat
Galileea i îi înv a pe oameni în sinagogi. Predica Vestea Bun despre Regatul
ceresc i vindeca oamenii de orice boal i de orice handicap. 24În toat Siria se
vorbea despre El. Cei s to i aduceau la Isus pe cei bolnavi, pe cei demoniza i, pe
cei epileptici i pe cei paraliza i; iar El îi vindeca pe to i. 25Îl urmau foarte mul i
oameni din Galileea, din Decapolis, din Ierusalim, din Iudeea i de dincolo de Iordan.
5 Când a v zut Isus mul imile de oameni, a urcat pe munte. Dup ce a stat jos,
discipolii pe care-i avea, s-au strâns în jurul Lui. 2Atunci a început s -i înve e astfel:
3
„To i cei care (recunosc c ) sunt s raci spiritual, sunt ni te oameni ferici i. Ei posed
Regatul ceresc. 4Cei care plâng sunt i ei ni te oameni ferici i, pentru c Dumnezeu îi
va consola. 5Ferici i sunt i cei blânzi. P mântul va fi al lor. 6Mai exist apoi
categoria celor fl mânzi i înseta i de dreptate. i ei sunt ferici i, pentru c Dumnezeu
le va satisface aceast nevoie. 7Al i oameni ferici i sunt cei care manifest mil fa
de semenii lor; pentru c i Dumnezeu le va acorda mil . 8Ferici i sunt i cei care au o
inim curat ; pentru c ei vor vedea pe Dumnezeu. 9Cei care realizeaz pacea sunt i
ei la rândul lor ni te oameni ferici i. Dumnezeu îi va numi copii ai S i. 10Mai sunt
apoi ferici i cei persecuta i din cauza drept ii; pentru c Regatul Ceresc este al lor.
11
Deci ve i fi ferici i atunci când din cauza Mea, oamenii v vor calomnia, v vor
persecuta, v vor vorbi de r u i vor face afirma ii mincinoase în leg tur cu voi. 12În
aceste situa ii, bucura i-v ; pentru c recompensa voastr în cer va fi mare! S ti i c
la fel au fost persecuta i i profe ii care au tr it înaintea voastr . 13Voi sunte i pentru
omenire ca sarea. Dar dac sarea nu mai are gustul ei specific, oare cum i-l va
reface? Desigur c în nici un fel. i atunci va fi aruncat i va ajunge s fie c lcat cu
picioarele de oameni. 14Voi sunte i pentru oameni ca o lumin . Este imposibil ca un
ora situat pe un munte s nu poat fi v zut. 15În mod asem tor, cine aprinde o
surs de lumin , o pune pe un suport, la în ime. Astfel poate s r spândeasc lumin
pentru cei din cas . Îns nu acela i lucru s-ar întâmpla dac lumina ar fi pus sub un
vas. 16Voi trebuie s fi i ca o lumin pentru oameni. Aceast lumin va fi produs de
faptele voastre bune care-i vor face s laude pe Tat l vostru din cer. 17 nu crede i c
am venit s desfiin ez Legea sau Profe ii! Inten ia Mea este nu s desfiin ez, ci s
completez aceste Scripturi. 18
ti i c atât timp cât p mântul i cerul vor exista, nici
car o liter din Lege sau vre-un semn grafic cât de mic nu vor fi eliminate. Tot ce
este scris în «Lege» se va întâmpla cu maxim exactitate. 19Deci dac cineva încalc
una dintre cele mai mici porunci ale acesteia i-i înva pe al ii acest exemplu, i se va
acorda cea mai nesemnificativ recunoa tere în Regatul ceresc. Dar cea mai înalt
pozi ie o va avea cel care le va respecta i care va înv a i pe al ii s fac la fel. 20
asigur c dac dreptatea voastr nu o va dep i pe cea a fariseilor i pe cea a
înv torilor legii mozaice, nu ve i intra în Regatul ceresc. 21 i auzit c în trecut li sa spus oamenilor: «S nu comi i crim !» Orice om care comite crim , este vinovat i
va fi condamnat. 22Dar Eu v spun c oricine se înfurie pe aproapele lui, va fi vinovat
de comiterea unei crime i va suporta acela i tratament. Cine va spune aproapelui lui
«Prostule!», va fi judecat de Sinedriu; iar cel care-i va spune «Nebunule!», merit s
fie aruncat în focul «gheenei». 23Deci dac atunci când î i aduci darul la altar, î i
aminte ti c aproapele t u are ceva s i repro eze, 24las i jertfa acolo înaintea
22

altarului i du-te întâi s te împaci cu el. Abia apoi po i s i oferi sacrificiul. 25
i
interesul s te împaci cât mai repede cu acuzatorul t u. F acest lucru în timp util,
înainte ca el s te reclame; pentru c altfel este posibil ca judec torul de la tribunal s
te condamne la deten ie. 26
tii c nu vei sc pa de-acolo f
s pl te ti pân la
27
ultimul ban (prev zut de lege).
i auzit c s-a spus: «S nu comi i adulter!» 28Dar
Eu v spun c oricine prive te o femeie i o dore te din punct de vedere sexual, a i
comis adulterul cu ea în sufletul lui. 29Dac ochiul t u drept te determin s
tuie ti, scoate-l i arunc -l; pentru c este mai bine pentru tine s pierzi o parte
din corpul t u, decât s i fie aruncat tot corpul în iad. 30Sau dac mâna ta dreapt te
determin s p tuie ti, tai-o i arunc-o. Este mai bine pentru tine s r mâi f
un
31
membru al corpului t u decât s ajungi în iad cu tot corpul. S-a mai spus: «Cel care
i abandoneaz so ia, s -i dea un certificat de divor .» 32Dar Eu v spun c oricine
divor eaz de so ia lui, exceptând cazul în care ea comite adulter, îi ofer posibilitatea
comit adulter. Iar cel care se c tore te cu o femeie divor at , comite adulter cu
ea. 33 i mai auzit c s-a zis celor din trecut: «S nu juri fals f când o declara ie
mincinoas ; ci s i respec i promisiunea f cut Domnului cu jur mânt.» 34Dar Eu v
spun s nu jura i în nici un caz; nici pe cer cu pretextul c este tronul lui Dumnezeu;
35
nici pe p mânt justifica i de faptul c acesta ar fi locul unde El Î i ine picioarele;
nici pe Ierusalim pentru c ar fi ora ul marelui Rege. 36 nu juri nici m car pe capul
u; pentru c nu po i face nici un fir de p r s fie alb sau negru. 37Când spune i «Da»,
fie «Da», iar «Nu» s fie «Nu»! Tot ce se mai adaug la aceste cuvinte (ca o
garan ie suplimentar ) provine de la cel r u. 38 i auzit c s-a zis: «Ochi pentru ochi
i dinte pentru dinte!» 39Dar Eu v spun: s nu v opune i celui care v face r u; ci
dac te love te cineva peste obrazul drept, întoarce-i i pe cel lalt. 40Celui care vrea
se judece cu tine ca s i ia haina, las -i i c ma a. 41Dac te oblig cineva s
mergi cu el (ducându-i bagajele) o mil , mergi cu el o distan de dou mile. 42
celui care î i cere ceva i nu refuza pe cel care dore te s -l împrumu i. 43 i auzit c sa zis: «S iube ti pe aproapele t u i s ur ti pe du manul t u.» 44Dar Eu v spun s
iubi i du manii, s binecuvânta i pe cel care roste te blesteme la adresa voastr , s
face i bine celor care v ur sc i s v ruga i pentru cei care v exploateaz i care v
persecut . 45Proceda i a a ca s fi i fii ai Tat lui vostru care este în cer. El face s
sar soarele S u atât peste cei r i, cât i peste cei buni; iar cu ploaia procedeaz la
fel, dând-o peste cei drep i i peste cei nedrep i. 46Dac iubi i numai pe cei care v
iubesc, ce recompens mai a tepta i? Nu procedeaz a a i colectorii de impozite?
47
i dac îmbr
i cu dragoste numai pe fra ii vo tri, ce lucru neobi nuit face i?
Oare nu procedeaz i p gânii la fel? 48Voi fi i deci la nivelul maturit ii al c rei
model este dat de Tat l vostru ceresc. 6 Fi i aten i ca dreptatea voastr s nu fie pus
în eviden avându-i ca spectatori pe oameni. Dac în fa a lor v ar ta i corectitudinea
în raportul vostru cu Dumnezeu, El nu v va mai recompensa. 2Ci atunci când faci
acte de caritate, nu recurge la reclam l udându-te ca ipocri ii din sinagogi i de la
intersec iile drumurilor. Ei urm resc s fie aprecia i de oameni. V spun c astfel iau luat recompensa. 3Când faci acte de caritate, procedeaz astfel încât s nu tie
«stânga» ta ce face «dreapta». 4Fii discret, pentru ca actul t u de caritate s i fie
recompensat de Tat l t u care vede ce faci în secret. 5Când v ruga i, s nu proceda i
ca ipocri ii. Lor le place s se roage stând în picioare în sinagogi i la intersec iile

drumurilor, ca s fie v zu i de oameni. V spun adev rul: ei i-au luat astfel
recompensa. 6Când te rogi, intr în camera ta, încuie u a i roag -te Tat lui t u care
este în (orice loc) secret. El care vede tot ce se face în secret, te va recompensa. 7Când
ruga i, s nu bolborosi i (repetând) acelea i cuvinte, cum fac p gânii. Lor li se pare
dac pronun acele cuvinte mult timp, vor fi lua i în considerare. 8Voi s nu
proceda i ca ei; pentru c Tat l vostru tie de ce ave i nevoie chiar înainte ca s v
formula i cererile. 9Asculta i cum trebuie s v ruga i: Tat l nostru care e ti în cer! S
fie sfin it Numele T u. 10Dorim venirea Regatului T u i s se fac ce dore ti pe
mânt a a cum se face în cer! 11 -ne în fiecare zi pâinea de care avem nevoie; 12 i
iart -ne gre elile a a cum îi iert m i noi pe cei care ne gre esc. 13Nu ne l sa s fim
expu i ispitei, ci salveaz -ne de testele celui r u. Ne rug m astfel, pentru c
guvernarea i autoritatea Î i apar in împreun cu gloria pentru eternitate. Amin.
14
Dac le ierta i oamenilor gre elile, le va ierta i Tat l vostru pe ale voastre. 15Dar
dac nu ierta i oamenilor gre elile lor, nici Tat l vostru nu le va ierta pe ale voastre.
16
Când posti i, s nu proceda i ca ipocri ii f cându-v urâ i la fa . Ei î i urâ esc fe ele
ca s arate oamenilor c postesc. V spun adev rul despre ei: în acest mod i-au luat
deja recompensa! 17Tu îns când poste ti, unge- i capul i spal i fa a; 18ca s ar i c
poste ti, dar nu oamenilor, ci Tat lui t u care este capabil s vad ce se face în secret.
i El te va recompensa. 19Nu v aduna i comori pe p mânt unde sunt expuse moliilor
i ruginii sau unde ho ii le dezgroap i le fur . 20Strânge i-v comori în cer – acolo
unde nu sunt atacate nici de molii, nici de rugin i unde nu sunt furate de ho i. 21
ti i c inima voastr va fi acolo unde v este i comoara. 22Ochiul este organul care
percepe lumina. Dac ochiul t u este s tos, corpul t u va recepta prin intermediul
lui toat lumina cu care vine în contact. 23Dar dac ochiul t u este bolnav, corpul t u
va primi numai întuneric. Deci dac lumina pe care o receptezi ajunge astfel s fie
zut ca întuneric, oare cât de pronun at va fi perceput adev ratul întuneric?!
24
Nimeni nu poate sluji la fel doi st pâni: în sensul c va iubi pe unul i va urî pe
altul; va aprecia pe unul i va desconsidera pe cel lalt. Tot a a, nimeni nu poate fi în
acela i timp slujitor al lui Dumnezeu i al bog iilor. 25Eu v spun c nu trebuie s v
face i griji cu privire la via a voastr , gândindu-v la ce ve i mânca sau la ce ve i bea.
Nu v face i griji nici cu privire la îmbr mintea pentru corpul vostru. Oare nu este
via a mai important decât hrana i corpul mai valoros decât îmbr mintea? 26Uita ila p ri: ele nici nu seam , nici nu au campanii agricole de strângere i de
depozitare a recoltei. i totu i, Tat l vostru ceresc le asigur hrana. Oare nu sunte i
voi mai importan i decât ele? 27În plus, chiar îngrijorându-v , cine dintre voi poate s
adauge la în imea lui m car lungimea unui cot? 28De ce v îngrijora i cu privire la
îmbr minte? Privi i cu aten ie cum cresc crinii de pe câmp: ei nu torc i nici nu es;
29
i totu i v spun c nici chiar Solomon în toat gloria lui nu s-a îmbr cat ca unul
dintre ei. 30Deci dac astfel «îmbrac » Dumnezeu vegeta ia care are o scurt existen
pe p mânt, oare nu v va îmbr ca El i pe voi? i totu i sunte i superficiali în ce
prive te credin a în El! 31Deci nu v îngrijora i zicând «Ce vom mânca?» sau «Ce
vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbr ca?» 32Aceste îngrijor ri caracterizeaz celelalte
na iuni p gâne. Tat l vostru tie c ave i nevoie de acele lucruri. 33Fi i interesa i cu
prioritate de Regatul lui Dumnezeu i de dreptatea Lui; i toate celelalte necesit i vi
se vor satisface suplimentar. 34Deci s nu v îngrijora i cu privire la ziua de mâine;

pentru c aceasta se va îngrijora de ea îns i. Este suficient cât necaz v aduce ziua pe
care o tr i! 7 Nu face i evalu ri cu privire la al ii ca ni te judec tori, ca s nu fi i i
voi judeca i la fel. 2
ti i c ve i fi evalua i exact cum a i evaluat pe al ii; i vi se va
aplica în acest caz unitatea de m sur pe care a i folosit-o pentru ei. 3De ce vezi
„paiul” din ochiul fratelui t u i nu te ui i cu aten ie la „bârna” din propriul t u ochi?
4
Sau cum ai curajul s spui fratelui t u «Las -m s i scot paiul din ochi!», în timp
ce tu ai o bârn în al t u?… 5Ipocritule! Scoate întâi bârna din propriul t u ochi; i
atunci vei vedea clar s sco i ( i) paiul din ochiul fratelui t u. 6 nu da i «câinilor»
lucrurile sfinte i s nu arunca i perlele voastre «porcilor»; pentru ca nu cumva s le
calce cu picioarele i apoi s se întoarc împotriva voastr s v distrug . 7Cere i i vi
se va da; c uta i i ve i g si; bate i i vi se va deschide. 8Proceda i a a! Pentru c
oricine cere, prime te; cine caut , g se te; i celui care bate (la o u ), i se va
deschide. 9Care dintre voi va da fiului lui o piatr dac el îi cere o pâine? 10Sau cine îi
va da un arpe copilului care îi cere un pe te? 11Deci dac voi care sunte i r i, ti i s
oferi i daruri bune copiilor vo tri, cu atât mai mult, Tat l vostru ceresc va da daruri
bune celor care I le cer! 12Face i oamenilor tot ce dori i s v fac i ei vou ! În acest
principiu se încadreaz toate cerin ele Legii i ale Profe ilor. 13Intra i pe poarta
strâmt . Poarta larg i drumul lat conduc la dezastru; i mul i merg în aceast
direc ie. 14Dar poarta strâmt i drumul îngust conduc spre via ; i totu i, cei care le
sesc, sunt pu ini. 15Feri i-v de fal ii profe i. Ei vin la voi îmbr ca i în blan de oi,
în timp ce în interior sunt ni te lupi r pitori. 16Faptele lor v vor ajuta s -i
recunoa te i. Oare culeg oamenii struguri din ramurile spinilor sau smochine din
cini? 17Orice pom bun face fructe bune; iar pomul r u face fructe rele. 18Pomul
bun nu poate face fructe rele i nici pomul r u nu poate face fructe bune. 19Orice pom
care nu face fructe bune, este t iat i aruncat în foc. 20Deci «fructele» lor v vor ajuta
îi recunoa te i. 21Nu oricine Îmi zice «Doamne, Doamne!» va intra în Regatul
ceresc; ci acela care tr ie te practic în via a lui ce dore te Tat l Meu care este în cer.
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Mul i Îmi vor zice în acea zi: «Doamne, Doamne! N-am profe it noi în numele T u?
N-am f cut noi exorciz ri în Numele T u? i n-am f cut noi multe miracole în
Numele T u?» 23Atunci le voi spune categoric: «Niciodat nu v-am cunoscut. Pleca i!
Voi sfida i legile Mele!» 24
ti i c oricine pune în practica vie ii lui aceste lucruri
pe care vi le spun, va fi ca un om în elept care i-a construit casa pe stânc . 25A
plouat, au venit rev rs rile de ape, au suflat vânturile i au lovit toate în acea cas ;
dar ea nu s-a pr bu it, pentru c avea temelia a ezat pe stânc . 26Îns cine aude ce
spun Eu i nu tr ie te conform acestor cuvinte, va fi ca un om nechibzuit care i-a
zidit casa pe nisip. 27A plouat, au venit rev rs rile de ape, au suflat vânturile i au
lovit toate în acea cas care s-a pr bu it; iar aceast pr bu ire a fost de mare
amploare.” 28Dup ce a terminat Isus aceste cuvânt ri, oamenii au r mas surprin i de
înv tura Lui. 29El îi înv a cu o autoritate pe care rabinii lor nu o aveau. 8 Când a
coborât Isus de pe munte, mul i oameni au mers dup El. 2S-a apropiat un lepros care
I s-a închinat i I-a zis: „Doamne, dac vrei, po i s m vindeci!” 3Isus a întins mâna,
S-a atins de el i a zis: „Da, vreau; fii vindecat!” i imediat i-a disp rut lepra. 4Apoi
Isus i-a zis: „S nu spui nim nui ce i s-a întâmplat; ci du-te i prezint -te preotului
ducându-i darul stabilit prin Moise ca o confirmare a vindec rii tale.” 5În timp ce
intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un comandant al armatei romane. El avea

în subordine o sut de solda i. Acesta L-a rugat, 6zicându-I: „Doamne, sclavul meu
zace paralizat în cas i se chinuie te foarte r u!” 7Isus a zis: „Voi veni s -l vindec!”
8
Comandantul militar a r spuns: „Doamne, nu merit s intri în casa mea. Pronun
numai un cuvânt i sclavul meu va fi vindecat! 9
tii c i eu, care sunt sub
autoritate, am în subordinea mea solda i; i când ordon unuia «Du-te!», se duce; iar
când zic altuia «Vino!», vine. Când spun sclavului meu «F cutare lucru!», îl face.”
10
Când a auzit Isus aceste cuvinte, S-a mirat i a zis celor care veneau dup El: „V
spun adev rul: o credin atât de mare nu am g sit nici chiar în Israel! 11
ti i c vor
veni mul i de la Est i de la Vest i vor sta la mas cu Avraam, cu Isaac i cu Iacov în
Regatul ceresc. 12Iar fiii de drept ai Regatului vor fi arunca i în întunericul din
exteriorul lui, unde cei ajun i acolo plâng strângând din din i.” 13Apoi a zis
centurionului: „Du-te i s i se întâmple în conformitate cu credin a pe care o ai!” i
sclavul lui s-a vindecat chiar în acel moment. 14Isus S-a dus apoi în casa lui Petru i a
zut pe soacra acestuia z când în pat afectat de febr . 15S-a atins de mâna ei i
febra a încetat. Apoi ea s-a ridicat i a început s le slujeasc . 16Seara au adus la Isus
pe mul i demoniza i. El i-a eliberat ordonând cu autoritate demonilor s plece i a
vindecat mul i al i bolnavi. 17Se întâmpla astfel ce fusese prezis prin profetul Isaia
care zisese: „El a luat asupra Sa infirmit ile i bolile noastre.” 18Isus a constatat c
mul i oameni se adunaser în jurul Lui. Atunci a cerut s fie trecut pe malul cel lalt al
lacului. 19Când a ajuns acolo, s-a apropiat de El un scrib i I-a zis: „Înv torule,
vreau s Te urmez oriunde vei merge.” 20Isus i-a r spuns: „S tii c în timp ce
vulpile au ad posturi unde s se culce i p rile au cuiburi, Fiul Omului nu are unde
i odihneasc propriul S u cap.” 21Altul, care era dintre discipolii Lui, I-a zis:
„Doamne, permite-mi s m duc mai întâi s -mi înmormântez tat l.” 22Isus i-a
spuns: „Vino dup Mine i las mor ii s i înmormânteze pe cei mor i.” 23Isus S-a
urcat într-o barc i discipolii Lui au mers împreun cu El. 24A început de-odat o
furtun atât de mare, încât barca era acoperit de valuri. Isus dormea. 25Discipolii s-au
apropiat de El i L-au de teptat, strigând: „Doamne, scap -ne; altfel murim!” 26El le-a
zis: „De ce v este fric ? În plus, Eu constat c ave i o credin superficial …” Apoi
S-a ridicat, a certat vânturile i marea, dup care s-a instalat lini tea. 27Ei se mirau i
ziceau: „Ce fel de om este Acesta?! Pe El îl ascult vânturile i marea!” 28Când a
ajuns Isus pe cealalt parte (a lacului) în localitatea gadarenilor, L-au întâmpinat doi
demoniza i care ie eau din morminte. Erau atât de periculo i, încât nimeni nu putea
treac pe acel drum. 29Au început s strige: „Ce avem noi în comun cu Tine, Isus,
Fiul lui Dumnezeu? Ai venit s ne chinuie ti înainte de termen?” 30Departe de ei erau
mul i porci care p teau. 31Demonii rugau pe Isus i ziceau: „Dac ne sco i din ei,
permite-ne s intr m în acei porci!” 32El le-a zis: „Duce i-v !” Atunci demonii au
ie it (din oameni) i au intrat în porci care, ca la comand , s-au repezit de pe râp în
mare, unde s-au înecat. 33Porcarii au fugit în ora ul lor i au povestit ce se întâmplase
cu demoniza ii i cu porcii. 34To i oamenii din ora au venit la Isus; i cum L-au
zut, L-au rugat s plece din zona lor. 9 Isus S-a urcat într-o barc i a traversat
marea, venind în ora ul S u (Nazaret). 2I-a fost adus un paralitic z când într-un pat.
Isus a apreciat credin a celor care l-au adus i a zis omului paralizat: „Curaj, fiule!
catele tale sunt iertate!” 3Unii dintre liderii religio i prezen i acolo au zis în gândul
lor: „Acest om roste te blasfemii!” 4Isus care le cuno tea gândurile, a zis: „De ce

ave i gânduri rele în inimile voastre? 5Ce este mai u or: s zici «Î i sunt iertate
catele!», sau s spui «Ridic -te i umbl !»? 6Dar pentru a ti c Fiul Omului poate
ierta p catele pe p mânt, «Ridic -te!», a zis El celui paralizat, «ia- i patul i du-te
acas !»” 7El s-a ridicat i a plecat acas … 8Când au v zut mul imile de oameni acest
lucru, s-au speriat i au glorificat pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea
putere. 9De acolo, Isus a mers mai departe i a v zut pe un om care se numea Matei,
stând la locul lui de munc , în func ia de colector de taxe i impozite. El i-a zis:
„Vino dup Mine!” Acel om s-a ridicat i a mers dup El. 10În timp ce st tea Isus la
mas în casa lui, au venit acolo mul i al i colectori de impozite i mul i p to i care
au servit masa la care erau prezen i i discipolii S i. 11Fariseii au observat ce se
întâmpla i au zis discipolilor lui Isus: „De ce m nânc Înv torul vostru cu
colectorii de taxe i cu p to ii?” 12Isus i-a auzit i le-a r spuns: „Nu cei s to i au
nevoie de medic, ci oamenii bolnavi. 13Duce i-v i înv i ce semnifica ie au
cuvintele «Doresc mil , nu sacrificii!» S ti i c n-am venit s invit la poc in pe
cei (care se consider ) drep i, ci pe cei (care se recunosc) p to i.” 14Atunci au venit
ni te discipoli ai c ror lider era Ioan Botez torul. Ei L-au întrebat pe Isus: „De ce noi
i fariseii postim de multe ori, iar discipolii T i nu postesc deloc?” 15Isus le-a
spuns: „Oare este normal ca nunta ii s plâng în timp ce mirele este înc împreun
cu ei? Vor veni i zile când mirele nu va mai fi cu ei; i atunci vor posti. 16Nimeni nu
pune unei haine vechi un petic de la alta nou ; pentru c ar lua o bucat din haina
bun i ar rezulta o ruptur mult mai mare. 17Nici vinul nou nu este pus în burdufuri
vechi. Altfel, burdufurile se fisureaz , vinul se vars , iar burdufurile se distrug. Ci
vinul nou se pune în burdufuri noi i se p streaz astfel amândou .” 18În timp ce le
spunea Isus aceste lucruri, a venit unul dintre liderii sinagogii, I s-a închinat i I-a zis:
„Fiica mea tocmai a murit cu pu in timp în urm . Dar vino s i pui mâinile peste ea;
i va învia!” 19Isus S-a ridicat i a plecat dup acel om împreun cu discipolii S i. 20 i
s-a întâmplat c o femeie care de doisprezece ani avea o hemoragie, a venit pe la
spatele lui Isus i s-a atins de marginea de jos a hainei Sale. 21Ea î i zicea: „Vreau
doar s reu esc s m ating de haina Lui; i m voi vindeca!” 22Isus S-a întors, a
zut-o i i-a zis: „Curaj, fiic ! Credin a ta te-a vindecat!” i s-a vindecat chiar în
acel moment. 23Când a ajuns Isus în casa liderului sinagogii, v zându-i pe cei care
cântau cu fluierul i pe al ii care se adunaser ca s boceasc , 24le-a zis: „Face i loc!
Feti a n-a murit, ci doarme!” Ei îns L-au ridiculizat. 25Dar dup ce au fost da i afar ,
Isus a intrat i a luat feti a de mân . Atunci ea s-a ridicat! 26 i în toat acea zon s-a
tiut despre aceast minune. 27Când a plecat din acel loc, au venit în urma lui Isus doi
orbi care strigau, zicând: „Ai mil de noi, fiul lui David!” 28Dup ce a intrat în cas ,
orbii au venit la El. Isus le-a zis: „Crede i c pot face a a ceva?” Ei au r spuns: „Da,
Doamne!” 29Atunci S-a atins de ochii lor i le-a zis: „S vi se întâmple exact a a cum
crede i!” 30Ei i-au reprimit vederea; iar Isus le-a ordonat în modul cel mai categoric,
spunându-le: „Fi i foarte aten i s nu tie nimeni (ce vi s-a întâmplat)!” 31Dar ei, cum
au ie it, au r spândit vestea despre El în toat zona. 32În timp ce plecau orbii
vindeca i, la Isus a fost adus un mut demonizat. 33Dup ce a fost scos demonul din el,
mutul a început s vorbeasc ; iar mul imea de oameni, mirat , zicea: „Niciodat nu sa mai întâmplat a a ceva în Israel!” 34Dar fariseii ziceau: „El face exorciz ri în
colaborare cu st pânul demonilor!” 35Isus parcurgea toate ora ele i toate satele,

înv ând poporul în sinagogi, predicând Vestea Bun a Regatului i vindecând orice
fel de boal i orice infirmitate care afecta poporul. 36Când a v zut oamenii aduna i în
mare num r, I s-a f cut mil de ei, pentru c erau nec ji i i împr tia i ca ni te oi f
stor. 37Atunci El a zis discipolilor S i: „«Seceri ul» este mare, dar persoane care s
lucreze sunt pu ine! 38Deci ruga i pe St pânul «seceri ului» s aduc lucr tori pentru
el.” 10 Atunci Isus a chemat pe cei doisprezece (discipoli) i le-a conferit autoritatea
de-a face exorciz ri i de-a vindeca orice boal i orice handicap. 2Numele celor
doisprezece apostoli sunt urm toarele: Simon, numit ulterior i Petru, împreun cu
fratele lui care se numea Andrei; Iacov i Ioan, doi fra i al c ror tat se numea
Zebedei; 3Filip i Bartolomeu; Toma i Matei care fusese colector de impozite; Iacov,
fiul lui Alfeu i Levi care se mai numea i Tadeu; 4Simon canaanitul i Iuda
iscarioteanul care L-a tr dat pe Isus. 5Ace tia sunt cei doisprezece pe care Isus i-a
trimis (în misiune), dup ce le-a dat urm toarele porunci: „S nu merge i pe drumul
gânilor i s nu intra i în ora ele samaritenilor; 6ci s merge i cu prioritate la «oile
pierdute» ale Israelului. 7În drumul pe care-l ve i face, s predica i i s zice i:
«Regatul ceresc este aproape!» 8Vindeca i pe bolnavi, cur i-i pe lepro i i elibera i
pe cei poseda i de demoni. Pentru c a i primit gratuit puterea s face i aceste lucruri,
tot gratuit s le oferi i oamenilor. 9 nu lua i la voi (ca bani) nici aur, nici argint;
10
nici bagaje pentru drum, nici dou (schimburi de) haine, nici înc minte, nici
baston; pentru c oricine lucreaz , î i merit hrana care i se ofer . 11În orice ora sau
sat în care ve i intra, s v decide i la cine ve i g zdui pân ve i pleca în alt zon .
12
La intrarea voastr în cas , saluta i urându-i de bine proprietarului. 13Dac acea cas
merit , pacea voastr s vin în ea. Dar dac nu merit , pacea voastr s se întoarc la
voi. 14Dac nu v va primi cineva i nici nu va asculta mesajul vostru, s ie i din
acea cas sau din acel ora i s scutura i praful de pe picioarele voastre. 15
spun
adev rul: în ziua judec ii, pedeapsa administrat oamenilor acelei localit i va fi mai
mare decât aceea pentru ora ele Sodoma i Gomora. 16Eu v trimit ca pe ni te oi în
mijlocul lupilor. Dar voi s fi i inteligen i ca erpii i f
r utate ca porumbeii.
17
Feri i-v de oameni. M refer la cei care v vor reclama Sanhedrinului i care v vor
bate în sinagogile lor. 18Din cauza Mea ve i fi adu i în fa a conduc torilor i a
guvernatorilor, ca s constitui i o prob împotriva lor i împotriva celorlalte na iuni.
19
Când ve i fi preda i acestor autorit i, s nu v nelini ti i din cauza r spunsului pe
care va trebui s -l da i; pentru c exact la momentul potrivit vi se vor da cuvintele
adecvate. 20De fapt, când ve i vorbi, înseamn c Spiritul Tat lui vostru va vorbi prin
intermediul vostru. 21Omul î i va condamna propriul frate la pedeapsa cu moartea,
tat l va face acela i lucru cu fiul lui; iar copiii se vor revolta împotriva p rin ilor lor
i-i vor omorî. 22Din cauza Numelui Meu, to i v vor urî; dar cine va suporta totul
pân la sfâr it, va fi salvat. 23Când v vor persecuta într-un ora , s fugi i în altul. S
ti i c nu ve i termina de parcurs ora ele Israelului înainte s vin Fiul Omului.
24
Discipolul nu este superior celui care-l înva ; nici sclavul nu este superior
st pânului lui. 25Este suficient discipolului s fie ca înv torul lui i sclavului s fie
ca st pânul lui. Dac pe «St pânul casei» l-au numit Beelzebul, mult mai justifica i se
vor considera acum s denumeasc a a pe cei care sunt «din casa Lui». 26Deci s nu
teme i de ei; pentru c nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit i nimic din ce
este inut secret nu va r mâne necunoscut. 27Ce v spun Eu la întuneric, voi s spune i

la lumin ; i ce auzi i optindu-se la ureche, s predica i de pe acoperi ul caselor.
Nu v teme i de cei care omoar corpul dar care nu pot face nimic sufletului. Ci s
teme i de Cel care poate s distrug în iad pe amândou . 29Oare nu se vând dou
vr bii cu un asarion? i totu i: nici una dintre ele nu moare f
aprobarea Tat lui
30
vostru. În ce v prive te pe voi, pân i firele de p r de pe cap v sunt num rate.
31
Deci s nu v fie fric ; voi sunte i mai valoro i decât multe vr bii. 32
ti i c Eu
voi vorbi (favorabil) înaintea Tat lui Meu care este în cer, pentru oricine va vorbi
oamenilor despre Mine. 33Dar M voi dezice înaintea Tat lui Meu care este în cer, de
oricine se va dezice de Mine în fa a oamenilor. 34 nu crede i c am venit s aduc
pacea pe p mânt. N-am venit s aduc pacea, ci sabia. 35 ci am venit s despart pe
fiu de tat l lui, pe fiic de mama ei i pe nor de soacra ei; 36iar omul va avea ca
du man chiar pe membrii familiei lui… 37Cine iube te pe tat ori pe mam mai mult
decât pe Mine, nu este adecvat pentru Mine; i cine iube te pe fiu ori pe fiic mai
mult decât pe Mine, nu corespunde exigen elor Mele. 38Cine nu- i ia crucea lui i nu
vine dup Mine, nu este apt pentru a M urma. 39Cine va urm ri s i p streze via a, o
va pierde; dar cine î i va consuma via a pentru cauza Mea, i-o va recupera. 40Cine v
prime te pe voi, de fapt pe Mine M prime te; i cine M prime te pe Mine, prime te
i) pe Cel care M-a trimis. 41Cine prime te un profet în numele unui profet, va fi
recompensat ca un profet; i primind pe un om drept, va fi recompensat ca un om
drept. 42 spun adev rul: Va primi recompens chiar i acela care va da un pahar cu
ap rece unuia dintre cei mai mici discipoli ai Mei.” 11 Dup ce a oferit aceste
instruc iuni celor doisprezece discipoli ai S i, Isus a plecat de-acolo ca s înve e pe
oameni i s predice în ora ele lor. 2Ioan (Botez torul) a auzit din închisoare despre
activitatea lui Cristos. 3Atunci i-a trimis discipolii la Isus, ca s -L întrebe: „Tu e ti
oare Acela care ar fi trebuit s vin , sau s a tept m pe altcineva?” 4 spunzându-le,
Isus le-a zis: „Duce i-v la Ioan i spune i-i ce vede i i ce auzi i acum: 5orbii î i
reprimesc vederea, fo tii chiopi umbl , lepro ii sunt vindeca i, surzii aud, mor ii
învie i s racii au privilegiul de a li se predica Vestea Bun . 6Acela pentru care Eu nu
voi constitui un caz dificil, se poate considera un om fericit.” 7În timp ce se întorceau
ei, Isus a început s vorbeasc mul imii de oameni despre Ioan (Botez torul): „Ce a i
teptat s vede i în persoana lui Ioan atunci când a ap rut în de ert? Cineva ca o
trestie cl tinat de vânt? 8Dac nu, atunci la ce va- i a teptat? La apari ia unui om
îmbr cat în haine moi? Cei care se îmbrac astfel, sunt în palatele regale. 9Atunci ce
i sperat s vede i? Un profet? Da?! V spun c a i v zut mai mult decât un profet.
10
El este acela despre care s-a scris astfel: «S tii c trimit înaintea Ta pe emisarul
Meu. El î i va preg ti drumul.» 11Adev rul este acesta: între cei n scu i din femeie, nu
exist nimeni mai mare ca Ioan Botez torul. 12Din vremea lui i pân acum, Regatul
ceresc se însu te în for ; i cine depune efortul asem tor cu cel din timpul unei
invazii, reu te s intre în el. 13Pân în timpul lui Ioan, oamenii au avut acces la
mesajul profe ilor i la cel al legii mozaice. 14Iar dac dori i s v explica i cazul lui
Ioan, atunci trebuie s în elege i c el este Ilie care trebuia s vin . 15Cine M
urm re te cu interes, s re in ce tocmai am afirmat! 16Cu cine voi compara aceast
genera ie de oameni? Ea seam
cu ni te copii care stau în locuri publice i strig la
17
prietenii lor: «V-am cântat cu fluierul i n-a i dansat; v-am cântat cântece de jale i
n-a i plâns.» 18Ioan nu i-a f cut apari ia mâncând i bând; i se zisese despre el «Este
28

demonizat!» 19Când a ap rut Fiul Omului care m nânc i bea, s-a zis despre el:
«Privi i un om mânc cios i b utor de vin – un prieten al colectorilor de impozite i al
to ilor!» Totu i, În elepciunea a fost justificat cu ajutorul propriilor ei lucr ri.”
20
Atunci Isus a început s fac repro uri ora elor în care fuseser f cute cele mai
multe dintre minunile Lui, pentru c (oamenii din ele) nu se poc iser . 21El a zis:
„Vai de tine, Horazin! Vai de tine, Betsaida! Dac ar fi fost f cute în Tir i în Sidon
minunile care au fost f cute în voi, demult s-ar fi poc it acoperi i cu saci i pres ra i
cu cenu … 22Acest lucru face ca la Judecat , Tirul i Sidonul s nu primeasc o
condamnare atât de mare ca a voastr . 23Iar tu, Capernaum, crezi c vei fi în at pân
la cer? Nu, ci vei fi coborât pân în adâncimile p mântului. Dac ar fi fost f cute în
Sodoma minunile care au fost f cute în tine, ar fi supravie uit pân ast zi. 24
ti i c
la Judecat , pentru Sodoma se va rosti o pedeaps mai u oar decât pentru
Capernaum!” 25În acele momente, Isus a mai zis: „Doamne, Tat al cerului i al
mântului, Te laud pentru c ai ascuns aceste lucruri de cei inteligen i i perspicace,
îns le-ai revelat «copiilor». 26Da, Tat , Î i mul umesc pentru c a a ai considerat Tu
trebuie s se întâmple.” 27„Toate lucrurile Mi-au fost date în subordine de Tat l
Meu; i nimeni nu cunoa te perfect pe Fiul cu excep ia Tat lui. În mod asem tor,
nimeni nu cunoa te perfect pe Tat l cu excep ia Fiului i a aceluia c ruia vrea Fiul s
i-L reveleze. 28Veni i la Mine to i care a i obosit c rând poveri grele; i Eu v voi
oferi odihna de care ave i nevoie. 29Lua i jugul Meu asupra voastr , înv ând de la
Mine ce înseamn s -l purta i; pentru c Eu sunt blând i practic o umilin care
provine din interior. Procedând i voi a a, ve i g si odihn pentru sufletele voastre.
30
Jugul Meu despre care v-am vorbit, este unul bun; iar sarcina pe care o ve i purta
astfel, este u oar .” 12 În acea vreme, Isus a trecut prin lanurile de grâu într-o zi
destinat Sabatului. Discipolii Lui care erau fl mânzi, au început s smulg spice de
grâu i s le m nânce (boabele). 2Când au v zut fariseii acest lucru, I-au zis: „Prive te
spre discipolii T i: fac ceva nepermis în ziua Sabatului!” 3Isus le-a r spuns: „Oare ni citit ce a f cut David împreun cu cei care erau cu el atunci când au fl mânzit?
4
ti i c au intrat în Casa lui Dumnezeu i c au mâncat pâinile care erau dedicate
Lui, de i numai preo ii aveau dreptul s le consume. 5Sau n-a i citit oare în Lege cum
încalc preo ii regula Sabatului în Templu i totu i sunt (considera i) nevinova i? 6Eu
spun c aici exist Unul care este mai mare decât Templul! 7Dac a i fi tiut ce
semnifica ie au cuvintele «Doresc mil , nu sacrificii», n-a i fi condamnat pe ni te
(oameni) nevinova i! 8Dar s re ine i c Fiul Omului este St pân chiar i în ce
prive te regula Sabatului!…” 9Isus a plecat de-acolo i a intrat în sinagog . 10Exista în
ea un om care avea o mân infirm . Ca s -L poat acuza pe Isus, acei farisei L-au
întrebat: „Este permis vindecarea în zilele de Sabat?” 11El le-a r spuns: „S
presupunem c ave i o oaie i c v cade într-o groap în ziua Sabatului. Care dintre
voi n-ar scoate-o de-acolo într-o asemenea zi? 12Îns un om este mult mai valoros
decât o oaie. Acesta este motivul pentru care se admite s faci bine (omului) în zilele
de Sabat.” 13Atunci Isus a zis acelui om: „Îndreapt i mâna!” El a îndreptat-o; i ea i
s-a f cut s toas ca cealalt . 14În urma acestui fapt, fariseii au ie it de-acolo i s-au
consultat cum s fac s -L omoare pe Isus. 15Dar El, ca unul care tia despre aceast
inten ie, a plecat de-acolo. Dup Isus au mers mul i oameni. El a vindecat to i
bolnavii 16 i le-a ordonat categoric s nu-I fac reclam . 17Se întâmpla exact ce

anun ase profetul Isaia care zisese: 18„Acesta este Sclavul Meu pe care L-am ales. El
este Cel pe care-L iubesc foarte mult i de care Îmi place. Voi pune Spiritul Meu
peste El i va anun a na iunilor lumii judecata. 19Nimeni nu-I va auzi vocea pe str zi
certându-Se sau strigând (într-o controvers ). 20Nu va rupe de tot o trestie fisurat i
nu va stinge fitilul care (înc ) mai fumeg , pân va face s înving dreptatea. 21El va
constitui o speran pentru na iunile lumii.” 22Atunci I-a fost adus un demonizat orb i
mut, iar Isus l-a vindecat. Apoi acel om vorbea i vedea. 23To i oamenii care v zuser
acest miracol, ziceau mira i: „Oare nu este acesta Fiul lui David?” 24Când au auzit
fariseii aceast discu ie, au zis: „Acest om face exorciz ri cu ajutorul lui Beelzebul,
eful demonilor!” 25Isus care le cuno tea gândurile, le-a zis: „Orice regat dezbinat
împotriva lui însu i se, distruge; i orice ora sau cas unde sunt conflicte interne, nu
poate supravie ui. 26Dac Satan d afar pe Satan, el se lupt împotriva lui însu i.
Consecin a este aceea c se va autoelimina… 27Iar dac Eu scot demonii cu ajutorul
lui Beelzebul, fiii vo tri cu cine-i scot? Tocmai ei vor fi o prob împotriva voastr la
judecat ! 28Dac Eu scot demonii din oameni cu ajutorul Spiritului lui Dumnezeu,
acest fapt înseamn c Regatul lui Dumnezeu v-a invadat! 29Cum crede i c poate
cineva s intre în casa celui puternic i s -i devasteze gospod ria dac nu l-a legat?
Ar putea s -l jefuiasc numai dup ce l-a imobilizat. 30Cine nu este cu mine, este
împotriva Mea; i cine nu strânge cu Mine, risipe te. 31Deci s ti i c oamenilor li se
va ierta orice alt fel de p cat, cu excep ia acestuia pe care l-a i comis voi împotriva
Spiritului Sfânt. 32Oricine se va opune verbal Fiului Omului, va fi iertat; dar cine va
demonstra prin cuvintele lui c se opune Spiritului Sfânt, nu va fi iertat niciodat .
33
Considera i c fructele bune demonstreaz natura bun a pomului în care au crescut;
iar dac fructele sunt rele, considera i c pomul este r u. Da, a a este: natura pomului
se cunoa te privind la fructele lui. 34Pui de scorpioni, cum a i putea voi s spune i
lucruri bune în timp ce sunte i r i? Gura (voastr ) vorbe te în concordan cu ce este
în interior. 35Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul bun al inimii lui; iar omul r u
scoate lucruri rele din tezaurul r u al inimii lui. 36
ti i c la judecat , oamenii vor fi
direct responsabili de orice cuvânt inutil pe care-l vor fi pronun at. 37Se va întâmpla
din cuvintele tale i se va stabili nevinov ia; i tot în baza cuvintelor tale i se va
pronun a sentin a de condamnare.” 38Atunci, unii dintre scribi împreun cu ni te
farisei au zis: „Înv torule, dorim s vedem cum Î i po i demonstra autoritatea în fa a
noastr .” 39 spunzându-le, El le-a zis; „O genera ie perfid i adulter cere fapte
miraculoase pentru confirmarea Mea; dar nu i se va oferi decât cazul profetului Iona.
40
Fiul Omului va sta în p mânt trei zile i trei nop i, exact cât a stat i Iona în
stomacul pe telui. 41 rba ii din Ninive se vor ridica lâng aceast genera ie i o vor
condamna pentru faptul c ei s-au poc it la predica lui Iona. Iar aici este Unul mai
mare decât Iona! 42La Judecat , regina care venise din Est, va constitui o prob
împotriva acestei genera ii; pentru c ea a venit de la mare distan ca s aud
în elepciunea lui Solomon. i totu i, aici este Unul mai mare decât Solomon! 43Când
demonul iese dintr-un om, umbl prin zone de de ert, c utând odihn ; dar n-o
se te. 44Atunci zice: «M voi întoarce la fosta mea locuin .» i când revine în ea, o
se te goal , m turat i împodobit . 45Atunci se duce i mai ia alte apte spirite mai
rele decât el; intr în acea «cas », locuiesc acolo, iar situa ia acelui om devine mai rea
decât cea ini ial . Exact a a se va întâmpla cu aceast genera ie ipocrit !” 46În timp ce

înc vorbea Isus poporului, mama i fra ii Lui st teau afar i doreau s -I vorbeasc .
Atunci cineva I-a zis: „Mama împreun cu fra ii T i sunt afar i vor s i
vorbeasc .” 48Dar Isus a r spuns celui care-I adusese aceast veste: „ ti cine este
mama Mea i care sunt fra ii Mei?” 49Apoi i-a întins mâna spre discipolii S i i a
zis: „Ace tia sunt pentru Mine mam i fra i. 50Pentru c oricine se conformeaz
dorin ei Tat lui Meu din cer, Îmi este frate, sor i mam .” 13 În aceea i zi, Isus a
ie it din cas i st tea lâng mare. 2Pentru c se strânseser mul i oameni în jurul Lui,
Isus a fost obligat s urce într-o barc ; iar ceilal i st teau pe mal. 3El a început s le
vorbeasc folosind parabole: „Un om s-a dus s i semene terenul agricol. 4În timp ce
sem na (aruncând cu mâna) semin ele, unele dintre ele au c zut lâng drum, unde au
venit p rile i le-au mâncat. 5Alte semin e au c zut în zone unde erau mai mult
pietre decât p mânt. Au r rit imediat, pentru c nu au g sit mult p mânt. 6Dar când
a ap rut soarele, s-au ofilit; apoi, pentru c nu au g sit adâncimea necesar unde s i
fixeze r cinile în p mânt, s-au uscat. 7Alte semin e au c zut între spini. Ei au
crescut i au obstruc ionat dezvoltarea noilor plante. 8O alt parte a semin elor a c zut
într-un p mânt bun pentru agricultur . În final, o s mân a produs alte o sut de
semin e, alta aizeci de semin e, iar alta s-a reprodus de treizeci de ori. 9Cine M
urm re te cu interes, s re in ceea ce tocmai v-am spus!” 10Discipolii s-au apropiat
de El i I-au zis: „De ce le vorbe ti folosind parabole?” 11Isus le-a r spuns: „Pentru c
dac vou vi s-a oferit posibilitatea s cunoa te i secretele Regatului ceresc, ei nu au
aceast ans . 12 i s ti i c se întâmpl a a în baza principiului care spune c celui
care are, i se va (mai) da i va avea în plus; iar de la cel care nu are, se va lua chiar i
ce (mai) are. 13Le vorbesc folosind parabole, pentru c ei de i v d i aud, nu în eleg.
14
Iar cu privire la ei se întâmpl ce s-a spus în profe ia lui Isaia, când a zis: «Ve i auzi
cu urechile voastre i nu ve i în elege; ve i privi cu ochii vo tri i nu ve i vedea.
15
Inima acestui popor a devenit insensibil . Au ajuns surzi i i-au închis ochii, ca s
nu aib nici o ans s aud sau s vad ; i astfel inima lor nu poate s în eleag
nimic. Aceast atitudine îi face s refuze întoarcerea la Dumnezeu i implicit
vindecarea lor.» 16Dar cei care aud i v d, sunt ni te oameni ferici i. 17De fapt,
adev rul este c mul i profe i i oameni drep i au dorit s vad i s aud lucrurile la
care a i avut acces voi, dar nu au avut aceast ocazie. 18Asculta i acum care este
semnifica ia parabolei cu sem torul: 19Când omul aude mesajul despre Regatul
ceresc i nu-l în elege, vine diavolul i r pe te ce a fost «sem nat» în inima lui.
Acestea sunt semin ele c zute lâng drum. 20Semin ele c zute în zone pietroase
reprezint pe omul care aude Cuvântul (lui Dumnezeu) i-l prime te imediat cu
entuziasm. 21Dar pentru c nu are «r cini», va supravie ui pân apare un necaz sau
o persecu ie din cauza Cuvântului. Atunci se dezice imediat de el. 22Semin ele c zute
între spini reprezint cazul omului care de i aude Cuvântul, las îngrijor rile
cotidiene i iluzia posesiunilor materiale s sufoce acest Cuvânt. Astfel, acea
persoan va ajunge în final ca o plant f
fructe. 23Semin ele care au c zut în
mânt bun vorbesc despre omul care aude Cuvântul (Scripturilor) i-l în elege. În
aceast categorie, unul are o «produc ie» de sut la sut , altul una de aizeci la sut ,
iar altul de treizeci la sut .” 24Isus le-a spus o alt parabol zicând: „Regatul ceresc se
aseam
cu un om care a sem nat o s mân bun în gr dina lui. 25Dar în timp ce
oamenii dormeau, a venit du manul, a sem nat neghin între grâu i a plecat. 26Dup
47

ce au r rit firele de grâu i au început s produc boabe în spic, a fost evident i
neghina. 27Sclavii acelui st pân au venit la el i i-au zis: «Domnule, n-ai sem nat doar
semin e bune în gr dina ta? De unde a ap rut acum ( i) neghin ?» 28El a r spuns:
«Un du man a f cut s se întâmple astfel.» Sclavii i-au zis: «Vrei s ne ducem i s-o
smulgem?» 29El le-a r spuns: «Nu! Pentru c nu vreau s risc. Este posibil ca odat
cu neghina s smulge i i grâul bun. 30 sa i-le s creasc împreun pân la recoltare;
i la vremea strângerii recoltei, voi spune celor care secer : ‘Smulge i întâi neghina,
lega i-o în snopi pentru a fi ars ; apoi strânge i-mi grâul în grânar.’».” 31Isus le-a
prezentat o alt parabol , zicând: „Regatul ceresc seam
cu o s mân de mu tar
32
sem nat de un om în gr dina lui. Aceasta este cea mai mic dintre toate semin ele.
Dar dup ce a devenit o plant cu multe ramuri, este mai mare decât zarzavaturile.
Seam
cu un copac, iar p rile î i fac cuiburi în ramurile lui.” 33Le-a mai prezentat
o alt parabol , zicând: „Regatul ceresc seam
cu o cantitate de drojdie pe care a
pus-o cineva într-o compozi ie corespunz toare în coc , pentru ca aceasta s creasc .”
34
Isus a spus oamenilor toate aceste lucruri folosind parabole. Nu spunea nimic f
ilustreze înv turile Sale cu ajutorul lor. 35Astfel se întâmpla practic ce fusese
prezis prin profetul Isaia care zisese: „Voi vorbi prin intermediul parabolelor; voi
spune lucruri (care au fost) secrete de la crearea lumii.” 36Atunci Isus a dat oamenilor
posibilitatea s plece i a intrat într-o cas . Discipolii Lui s-au apropiat de El i I-au
zis: „Interpreteaz -ne parabola cu neghina din gr din !” 37El le-a r spuns: „Cel care
seam
semin e bune este Fiul Omului. 38Gr dina este lumea. Semin ele bune sunt
fiii Regatului. Plantele cu neghin sunt fiii celui r u. 39Du manul care le-a sem nat
este diavolul. Vremea «recolt rii» este sfâr itul lumii. Cei care adun recolta sunt
îngerii. 40Deci la sfâr itul lumii va fi ceva asem tor cu smulgerea neghinei i
arderea ei în foc. 41Fiul Omului va trimite îngerii S i i ei vor smulge din Regatul S u
toate lucrurile care constituie o provocare la p tuire i pe cei care comit
nedreptatea. 42Ace tia vor fi arunca i în cuptorul aprins, unde este plâns i chinuire
etern . 43Atunci cei drep i vor str luci ca stelele în Regatul Tat lui lor! Cine dore te
ia în considerare cuvintele Mele, s re in ce tocmai am spus! 44Regatul ceresc se
mai aseam
cu o comoar ascuns într-un câmp. Omul care o g se te, ca s intre în
posesia ei, o ascunde din nou, se duce i vinde tot ce are i cump
terenul în care
45
este îngropat . Regatul ceresc se mai aseam
i cu un comerciant care caut perle
46
frumoase. Când g se te o perl de mare valoare, se duce i vinde tot ce are, ca s
poat s-o cumpere. 47Regatul ceresc se mai aseam
cu o plas mare folosit la
prinderea pe telui. Se lanseaz în mare; i apoi în ea se prind tot felul de pe ti. 48Dup
ce s-a umplut, pescarii o aduc la mal, stau jos i aleg în vase ce este bun; apoi ei
arunc înapoi în mare tot ce nu este bun. 49Tot a a va fi i la sfâr itul lumii: îngerii
vor veni i vor desp i pe oamenii r i de cei buni. 50Cei r i vor fi arunca i în
«cuptorul aprins». Acolo va fi plâns i chin îngrozitor.” 51Isus i-a întrebat: „A i în eles
voi toate aceste lucruri?” Ei au r spuns: „Da, Doamne! 52El le-a zis: „Oricine a
înv at ce trebuie despre Regatul ceresc, seam
cu un om serios care scoate lucruri
noi i lucruri vechi din tezaurul pe care-l de ine.” 53Dup ce a terminat prezentarea
acestor parabole, Isus a plecat din acel loc. 54A venit în localitatea în care a copil rit;
i a început s înve e pe oameni în sinagog . Cei care-L auzeau, se mirau i ziceau:
„De unde are El aceast în elepciune i puterea de a face miracole? 55Oare nu este El

fiul tâmplarului? Iar Iacov, Iosif, Simon i Iuda nu sunt fra ii Lui? 56Chiar i surorile
Lui sunt toate printre noi. Deci cum se explic faptul c posed toate aceste abilit i?”
57
Punând aceste întreb ri, demonstrau c Isus era un caz ciudat; i persoana Lui
constituia o mare dificultate pentru ei. Dar Isus le-a zis: „În nici un loc nu este un
profet mai pu in apreciat decât în patria lui i în familia în care a crescut.” 58În acea
zon , Isus n-a f cut multe minuni din cauza necredin ei lor. 14 În acea vreme,
guvernatorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus; 2 i a zis subalternilor lui: „S ti i
acesta este Ioan Botez torul!… A înviat! A a îmi explic minunile care se fac prin
El.” 3Irod îl arestase pe Ioan i-l inuse în închisoare din cauza irodiadei, so ia lui
Filip care era frate cu Irod. 4Ioan îi zicea: „Nu- i este permis s o ai (pe cumnata ta)
ca so ie!” 5Irod a vrut s -l omoare; dar îi era fric de reac ia poporului care considera
Ioan este un profet. 6Dar când se s rb torea ziua de na tere a lui Irod, fata irodiadei
a dansat încânt tor în fa a oaspe ilor; i lui Irod i-a pl cut. 7În consecin , el i-a
promis jurând c îi va oferi orice îi va cere. 8Influen at de mama ei, fata i-a zis: „D mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botez torul!” 9Guvernatorul s-a întristat; dar din
cauza jur mântului i având în vedere pe cei care st teau la mas cu el, a ordonat s -i
fie satisf cut dorin a. 10A trimis pe cineva care a t iat capul lui Ioan în închisoare.
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Acesta a fost adus într-o farfurie i apoi a fost dat fetei care l-a dus la mama ei.
12
Discipolii lui Ioan au venit, i-au luat corpul, l-au înmormântat i s-au dus s -L
anun e pe Isus. 13Când a auzit aceast veste, Isus a plecat din acea zon cu o barc ,
pentru a r mâne singur, într-un loc nepopulat. Când au observat aceast inten ie a lui
Isus, oamenii au ie it din ora ele în care locuiau i au plecat dup El pe jos. 14Când a
coborât din barc , Isus a v zut o mare mul ime de oameni. I S-a f cut mil de ei i a
vindecat pe cei bolnavi. 15Când s-a înserat, discipolii s-au apropiat de El i I-au zis:
„Acest loc este pustiu i s-a f cut târziu. Ofer -le oamenilor ocazia s se duc prin
sate s i cumpere de mâncare.” 16Isus le-a r spuns: „Da i-le voi s m nânce!” 17Ei Iau zis: „Nu avem cu noi decât cinci pâini i doi pe ti.” 18El le-a zis: „Aduce i-i aici la
Mine!” 19Atunci Isus a ordonat oamenilor s stea jos pe iarb . Apoi a luat cele cinci
pâini i cei doi pe ti. Ridicându- i ochii spre cer, a rostit benedic ia, a rupt pâinile i
le-a dat discipolilor; iar ei le-au împ it oamenilor. 20To i au mâncat i s-au s turat;
apoi au adunat resturile în dou sprezece co uri. 21Cei care mâncaser erau
aproximativ cinci mii de b rba i, la care se pot ad uga femeile i copiii. 22Imediat
dup aceea, Isus a obligat pe discipolii S i s intre în barc i s traverseze marea
înaintea Lui, ajungând pe malul opus. În acest timp, El urma s ofere celor veni i,
ocazia s se întoarc acas . 23Dup ce au plecat ei, Isus S-a urcat pe munte s Se
roage. Se înnoptase i El era singur acolo. 24În acest timp, barca era înconjurat de
valuri în mijlocul m rii, pentru c vântul sufla din direc ia opus deplas rii lor. 25Spre
diminea , Isus a venit la ei mergând pe mare. 26Când L-au v zut mergând pe ap ,
discipolii Lui s-au speriat i au zis: „Este o fantom !” i din cauza fricii, au ipat.
27
Isus le-a zis imediat: „Curaj! Nu v speria i! Eu sunt!” 28Petru I-a zis: „Doamne,
dac Tu e ti, atunci ordon -mi s vin la Tine pe ap !” 29Isus i-a zis: „Vino!” Petru a
coborât i a început s mearg pe ap spre Isus. 30Dar când a constatat c vântul b tea
tare, i-a fost fric ; i fiindc începea s se scufunde, a strigat: „Doamne, salveaz !” 31Isus a întins mâna imediat i l-a prins, zicându-i: „N-ai fost suficient de
curajos. Credin a ta este superficial !” 32Dup ce au urcat în barc , vântul nu a mai

tut. 33Cei care erau în barc , au venit s se închine înaintea lui Isus i I-au zis: „Tu
ti adev ratul Fiu al lui Dumnezeu!” 34Dup ce au traversat marea, au venit în zona
Ghenezaret. 35Oamenii din acea localitate care cuno teau pe Isus, au anun at în toate
zonele învecinate despre venirea Lui i au adus la El pe to i bolnavii. 36Ei Îl rugau s
le permit numai s se ating de marginea de jos a hainelor Sale. i to i câ i s-au
atins, s-au vindecat. 15 Atunci, ni te scribi împreun cu un grup de farisei din
Ierusalim, au venit la Isus i I-au zis: 2„De ce încalc discipolii T i tradi ia b trânilor
nesp lându-se pe mâini când m nânc ?” 3El le-a r spuns: „Dar voi de ce înc lca i
porunca lui Dumnezeu în avantajul tradi iei voastre? 4De exemplu, Dumnezeu a zis:
«S i respec i tat l i mama.» i «Cine va vorbi r u despre tat l sau despre mama lui,
primeasc pedeapsa capital ». 5Dar voi zice i: «Cine zice tat lui sau mamei lui
‘Am dedicat lui Dumnezeu lucrul cu care te-a putea ajuta’, 6este absolvit de datoria
fa de mam i fa de tat .» Astfel a i desfiin at Cuvântul lui Dumnezeu în favoarea
tradi iei voastre. 7Ipocri ilor, a profe it bine Isaia despre voi, când a zis: 8«Acest popor
se apropie de Mine cu gura i M cinste te doar cu buzele; dar inima lui este departe
de Mine. 9Degeaba M cinstesc ei promovând ca înv turi (divine) ni te reguli
omene ti.»” 10Isus a chemat oamenii la Sine i le-a zis: „Asculta i i în elege i:
11
„Omul este afectat nu de ce intr în gura lui; adev rata murd rire este cea care
provine din ce-i iese din ea.” 12Atunci discipolii Lui s-au apropiat de El i I-au zis:
„S
tii c pentru farisei, cuvintele Tale constituie o mare dificultate!”
13
spunzându-le, El le-a zis: „Orice r sad pe care nu l-a plantat Tat l Meu, va fi
smuls cu tot cu r cini. 14 sa i-i! Sunt ni te ghizi orbi; i când un orb îndrum pe
un alt orb, ajung s cad amândoi într-o groap .” 15Petru I-a zis: „Clarific -ne aceast
parabol .” 16Isus a zis: „Nici voi nu în elege i? 17Orice intr în gur , ajunge în stomac,
pentru ca apoi s fie (par ial) eliminat într-un loc special. 18Dar ce iese din gur , vine
din inim ; i tocmai acele lucruri murd resc omul. 19Da, din inim ies: gândurile rele,
crimele, adulterul, rela iile sexuale extramaritale, ho iile, declara iile mincinoase, i
blasfemiile. 20Acestea «murd resc» în mod real. Dar a mânca f
s i speli (în mod
21
ritual) mâinile, nu afecteaz negativ pe om.” Dup ce a plecat de-acolo, S-a dus în
zona Tirului i în cea a Sidonului. 22Acolo a venit o femeie canaaneanc i a început
strige: „Ai mil de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuit r u de
un demon!” 23El nu i-a r spuns nici un cuvânt. Atunci au venit discipolii care l-au
rugat insistent pentru ea, zicându-I: „Rezolv -i cazul, ca s poat pleca, pentru c
strig disperat dup noi!” 24El le-a r spuns: „Eu nu sunt trimis decât pentru «oile
pierdute» ale na iunii Israel.” 25Dar ea a venit, I s-a închinat i I-a zis: „Doamne,
ajut -m !” 26El i-a r spuns: „Nu este bine s iei pâinea copiilor i s-o arunci c eilor.”
27
Ea I-a zis: „Da, Doamne, dar i c eii m nânc din resturile care cad de la masa
st pânilor lor.” 28Atunci Isus a zis: „Femeie, constat c ai o mare credin ! S i se
întâmple exact cum dore ti!” Iar fiica ei s-a vindecat chiar în acel moment. 29Isus a
plecat din acele teritorii i a venit lâng Marea Galileeii. S-a urcat pe munte i a stat
acolo jos. 30Atunci au venit la El mul i oameni având cu ei chiopi, orbi, mu i, infirmi
i mul i al i bolnavi. I-au pus la picioarele Lui; iar El i-a vindecat. 31Oamenii se mirau
când au v zut c mu ii vorbesc, infirmii se fac s to i, chiopii umbl i orbii v d.
În consecin , glorificau pe Dumnezeul lui Israel. 32Isus i-a chemat discipolii i le-a
zis: „Îmi este mil de ace ti oameni. Constat c de trei zile stau cu Mine i nu au ce s

nânce. Nu vreau s plece fl mânzi, pentru c pot le ina de foame pe drum.”
Discipolii I-au zis: „De unde s lu m pâini pentru atâ i oameni în acest de ert?”
34
Isus i-a întrebat: „Câte pâini ave i?” Ei I-au r spuns: „ apte; i câ iva pe ti mici.”
35
Atunci Isus a cerut oamenilor s stea pe p mânt. 36A luat cele apte pâini i
pe ti orii; apoi, dup ce a mul umit lui Dumnezeu, le-a rupt i le-a oferit discipolilor
ca s le împart poporului. 37Au mâncat to i, s-au s turat i au umplut apte co uri cu
resturile. 38Cei care mâncaser erau aproximativ patru mii de b rba i, la care se pot
ad uga femeile i copiii. 39Apoi Isus a dat oamenilor ocazia s plece, a traversat
marea i S-a dus în localitatea Magdala. 16 Fariseii i saducheii s-au apropiat de Isus
ca s -L testeze, cerându-I s fac ceva miraculos. 2 spunzând, Isus a zis: „Când se
însereaz i cerul este ro u aprins la asfin it, zice i: «Mâine va fi vreme frumoas !»
3
Sau când cerul este ro u decolorat în timp ce soarele r sare, zice i: «Ast zi va fi
furtun !». Ipocri ilor, deci voi ti i s interpreta i vremea privind culoarea cerului; dar
oare cum se explic faptul c eviden ele timpului pe care-l tr i nu v spun nimic
semnificativ? 4O genera ie perfid
i adulter solicit prezen a unei eviden e
miraculoase; dar nu va primi alta decât aceea a profetului Iona.” Apoi i-a l sat i a
plecat. 5Discipolii traversaser pe partea cealalt (a lacului) i uitaser s ia pâini.
6
Isus le-a zis: „Fi i aten i: feri i-v de «aluatul» fariseilor i de cel al saducheilor.”
7
Discipolii se gândeau i ziceau în sinea lor: „Ne repro eaz faptul c nu am cump rat
pâini.” 8Isus, tiind ce gândeau ei, le-a zis: „Ave i o credin superficial . De ce v
gândi i la faptul c nu a i luat pâini? 9Tot nu în elege i? Nu v aminti i de cele cinci
pâini din care au mâncat cei cinci mii de b rba i i de câte co uri a i umplut cu
resturile lor? 10Nici de cele apte pâini din care au mâncat cei patru mii de b rba i i
de num rul co urilor umplute cu resturi în acea ocazie? 11De ce nu a i în eles c nu
M-am referit la pâini? Eu v-am avertizat s v feri i de «aluatul» fariseilor i de cel al
saducheilor.” 12Atunci au în eles c nu despre pâine le vorbise El; ci le spusese s se
fereasc de doctrina fariseilor i de cea a saducheilor. 13Isus a venit în teritoriile care
formau Cezareea unde Filip era guvernator. Acolo i-a întrebat discipolii: „Cine zic
oamenii c sunt Eu, Fiul Omului?” 14Ei I-au r spuns: „Unii zic c e ti Ioan
Botez torul; al ii zic c e ti Ilie; iar al ii Te consider Ieremia sau unul dintre profe i.”
15
El le-a zis: „Dar voi cine zice i c sunt?” 16Simon Petru, r spunzând, a zis: „Tu e ti
Cristos, Fiul Dumnezeului Celui viu!” 17Isus a vorbit din nou i a zis: „Simone, fiul
lui Iona, te po i considera un om fericit; fiindc acest lucru nu i-a fost revelat în mod
natural, ci vine de la Tat l Meu care este în cer. 18Iar Eu î i spun: tu e ti «Petros»; i
pe aceast roc Îmi voi construi Comunitatea, iar por ile iadului nu o vor învinge. 19 i
voi oferi cheile Regatului ceresc. Orice vei lega pe p mânt, va fi legat i în cer; i
orice vei dezlega pe p mânt, va fi dezlegat i în cer.” 20Atunci a dat ordin discipolilor
i s nu spun nim nui c El este Cristos. 21Din acel moment, Isus a început s
spun discipolilor S i c El trebuie s mearg la Ierusalim i c acolo va suporta
multe lucruri rele pe care I le vor face b trânii, liderii preo ilor i scribii. Le-a mai
spus c va fi omorât i c a treia zi va învia. 22Petru L-a luat separat i a început s -I
fac repro uri, zicând: „S Te fereasc Dumnezeu, Doamne, de a a ceva!” 23Dar Isus
S-a întors i a zis lui Petru: „La spatele Meu, Satan! Tu constitui o mare dificultate
pentru Mine! Gândurile tale, Petru, nu coincid cu cele ale lui Dumnezeu. Sunt doar
gânduri omene ti.” 24Atunci Isus a zis discipolilor S i: „Dac vrea cineva s vin
33

dup Mine, s se dezic de felul lui de-a fi, s i ia crucea i s M urmeze. 25Oricine
i va proteja via a, o va pierde. Dar cine î i va consuma via a pentru Mine, o va
recupera. 26 i ce avantaj ar avea un om câ tigând toat lumea, dac i-ar pierde
sufletul? Sau oare ce ar putea constitui pentru cineva echivalentul sufletului lui?
27
Fiul Omului va veni în gloria Tat lui S u împreun cu îngerii Lui; i atunci va
recompensa pe fiecare (om) în raport cu faptele lui. 28Adev rul este c unii dintre cei
care stau aici, nu vor muri pân nu vor vedea pe Fiul Omului în postura de Rege.” 17
Dup ase zile, Isus a luat cu Sine pe Petru, pe cei doi fra i – Iacov i Ioan i i-a dus
separat de ceilal i pe un munte înalt. 2El i-a schimbat aspectul fe ei sub privirea lor:
fa a Lui a str lucit ca soarele i hainele I s-au f cut albe ca lumina. 3Ap ruser Moise
i Ilie i vorbeau cu El. 4Petru a zis lui Isus: „Doamne, este bine s fim aici! Dac
vrei, voi face trei ad posturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise i unul pentru Ilie.”
5
În timp ce vorbea el, i-a înv luit o cea dens . i din acel nor s-a auzit o voce care
zicea: „Acesta este Fiul Meu pe care-L iubesc foarte mult i de care-Mi place. S
asculta i de El!” 6Când au auzit vocea, discipolii au c zut cu fe ele spre p mânt i sau speriat foarte r u. 7Dar Isus S-a apropiat, S-a atins de ei i le-a zis: „Ridica i-v ; nu
teme i!” 8Când au privit spre Isus, au constatat c El era singur. 9În timp ce
coborau de pe munte, Isus le-a dat urm torul ordin: „S nu spune i nim nui despre
aceast viziune pân va învia Fiul Omului dintre cei mor i.” 10Discipolii I-au pus
urm toarea întrebare: „Oare de ce sus in scribii c întâi trebuie s vin Ilie?”
11
spunzând, Isus le-a zis: „Este adev rat c întâi trebuie s vin Ilie i s realizeze
o total reabilitare. 12Dar Eu v asigur c , într-un fel, Ilie a i venit, iar ei nu l-au
recunoscut; i s-au comportat cu el cum au vrut. În mod asem tor vor proceda i cu
Fiul Omului.” 13Discipolii au în eles atunci c le vorbise despre Ioan Botez torul.
14
Când au ajuns la popor, a venit un om care a c zut în genunchi înaintea lui Isus i Ia zis: 15„Doamne, ai mil de fiul meu care este somnambul! Se chinuie te foarte r u:
de multe ori ajunge în foc sau cade în ap . 16L-am adus la discipolii T i i n-au putut
-l vindece.” 17Isus a r spuns: „Ah, popor necredincios i predispus la rele! Pân
când crede i c voi fi cu voi i c v voi mai suporta? Aduce i-l aici la Mine!” 18Isus a
certat demonul care a ie it din copil. El s-a vindecat chiar în acel moment. 19Atunci
discipolii au venit la Isus i L-au întrebat separat: „Noi de ce nu am reu it s scoatem
demonul?” 20Isus le-a r spuns: „Din cauza pu inei voastre credin e! V spun
adev rul: dac a i avea credin cât o s mân de mu tar, a i zice acestui munte
«Mut -te de aici, acolo!» i s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil. 21Dar astfel de
demoni nu ies decât atunci când îi înfrunt cineva care practic rug ciunea i postul.”
22
Când se aflau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie s ajung la discre ia
oamenilor. 23Ei Îl vor omorî; dar a treia zi va învia…” Atunci discipolii s-au întristat
foarte mult. 24Când au ajuns în Capernaum, cei care strângeau taxa pentru Templu, au
venit la Petru i i-au zis: „Înv torul vostru nu pl te te taxa?” 25Petru a r spuns: „Ba
da!” i când a intrat el în cas , Isus a vorbit înaintea lui, zicând: „De la cine crezi tu
percep guvernatorii taxe? De la fiii lor, sau de la str ini?” 26Petru I-a r spuns: „De
la str ini.” Iar Isus a zis: „Deci fiii sunt scuti i de ele. 27Dar ca s nu-i determin m s
tuiasc , du-te la mare i prinde cu undi a un pe te. Apoi s -i deschizi gura i vei
si în ea un statir. Cu aceast moned s pl te ti taxa (Templului) pentru Mine i
pentru tine.” 18 Chiar atunci, discipolii s-au apropiat de Isus i L-au întrebat: „Cine

este mai mare în Regatul ceresc?” 2Isus a chemat la El un copila , l-a pus între ei 3 i
le-a zis: „V spun adev rul: dac nu v ve i întoarce la Dumnezeu i nu v ve i face
ca ni te copila i, nu ve i avea nici o ans s intra i în Regatul ceresc. 4În consecin ,
oricine se va smeri ca acest copila , va fi cel mai mare în Regatul ceresc. 5 i oricine
va primi un copila ca acesta în numele Meu, de fapt, M prime te pe Mine. 6Dar
acela care face s p tuiasc pe vreunul dintre ace ti micu i care cred în Mine, ar fi
mai câ tigat dac , în schimb, i s-ar lega de gât o piatr mare i ar fi înecat astfel în
adâncul m rii. 7Vai de oamenii care genereaz condi ii favorabile (comiterii)
catului. Este imposibil s nu vin ocazii de p tuire; dar vai de acel om prin care
vin ele! 8Acum, dac mâna ta sau piciorul t u te determin s comi i p catul, taie-le i
arunc -le! Este mai bine pentru tine s beneficiezi de via chiop sau ciung, decât s
ai dou mâini sau ambele picioare i s fii aruncat în focul etern. 9Dac ochiul t u te
determin s comi i p catul, scoate-l i arunc -l!… Este mai bine pentru tine s
beneficiezi de via numai cu un ochi, decât s -i ai pe amândoi i s fii aruncat în
focul iadului. 10Evita i s def ima i chiar i pe unul dintre ace ti micu i; c ci v spun
îngerii lor v d în cer permanent fa a Tat lui Meu care este acolo. 11[S ti i c Fiul
Omului a venit s salveze ce era pierdut.] 12Ce crede i? – Un om are o sut de oi. Una
dintre ele se r ce te. Oare nu le las el pe cele nou zeci i nou pe mun i ca s se
duc s caute pe cea r cit ? 13 i dac se întâmpl s o g seasc , v spun c se
bucur de ea mai mult decât de celelalte nou zeci i nou care nu se r ciser . 14Tot
a, nici Tat l vostru din cer nu vrea s distrug nici m car pe unul dintre ace ti
copila i. 15Dac fratele t u a p tuit împotriva ta, du-te i f -i repro uri între tine i
el singur. Dac î i însu te critica, luându-te în considerare, ai câ tigat pe fratele t u.
16
Dar dac nu te ascult , mai ia cu tine o persoan sau dou , pentru ca totul s fie
sus inut de declara ia a doi sau trei martori. 17Dac nu vrea s asculte (nici) de ei,
prezint cazul lui în fa a comunit ii credincio ilor; i dac nu vrea s asculte nici de
aceast comunitate, s fie pentru tine ca un p gân i ca un colector de impozite. 18
spun adev rul: ce ve i lega pe p mânt, va fi legat ( i) în cer; i orice ve i dezlega pe
mânt, va fi dezlegat ( i) în cer. 19
mai spun c dac doi dintre voi se unesc pe
mânt s cear un lucru oarecare de la Tat l Meu care este în cer, El li-l va da.
20
Acolo unde sunt dou sau trei persoane adunate pentru numele Meu, sunt i Eu
(prezent) în mijlocul lor.” 21Atunci Petru s-a apropiat de El i I-a zis: „Doamne, de
câte ori s iert pe fratele meu când va p tui împotriva mea? Doar de apte ori?”
22
Isus i-a zis: „Eu nu- i spun «De apte ori», ci de aptezeci de ori câte apte! 23În
acest sens, Regatul ceresc se aseam
cu un rege care a luat unele decizii cu privire
24
la sclavii lui (datori). A început s calculeze; i i-au prezentat cazul unuia care îi era
dator zece mii de talan i. 25Pentru c el nu avea posibilitatea s -i restituie, st pânul a
ordonat ca datoria s -i fie achitat vânzându-l împreun cu: so ia lui, copiii lui i
averea pe care o avea. 26Sclavul s-a aruncat la p mânt, i s-a închinat i i-a zis:
«Doamne, mai prelunge te termenul i- i voi restitui datoria!» 27Pentru c i s-a f cut
mil de el, st pânul acelui sclav i-a anulat toat datoria. 28Când a plecat de la st pân,
sclavul a întâlnit pe unul dintre colegii lui de slujb care îi era dator o sut de dinari.
L-a prins i-l strângea de gât, zicând: «Restituie datoria pe care o ai fa de mine!»
29
Colegul lui s-a aruncat la p mânt, îl ruga i-i zicea: «Mai prelunge te-mi termenul i
voi achita de datorie!» 30Dar el n-a vrut, ci s-a dus i l-a introdus în închisoare,

pân va pl ti datoria. 31Când au v zut prietenii lui ce s-a întâmplat, s-au întristat
foarte mult. S-au dus apoi la st pânul lor i i-au relatat cazul. 32Apoi st pânul l-a
chemat la el pe acel sclav i i-a zis: «Sclav perfid, eu te-am iertat, anulându- i toat
datoria, fiindc m-ai rugat. 33Oare nu era normal ca i tu s ai aceea i mil fa de
colegul t u?» 34Atunci st pânul s-a sup rat i l-a predat chinuitorilor pân î i va pl ti
toat datoria (ini ial ). 35Tot a a va proceda i Tat l Meu ceresc cu fiecare dintre voi
care nu- i iart fratele din toat inima.” 19 Dup ce a terminat Isus aceste cuvânt ri, a
plecat din Galileea i a venit în zona Iudeeii, dincolo de Iordan. 2Dup El au mers
mul i oameni; i acolo, El a vindecat pe cei bolnavi. 3Fariseii au venit la El; i ca s -L
testeze, I-au zis: „Îi este permis b rbatului s i abandoneze so ia pentru orice
motiv?” 4 spunzând, Isus a zis: „Oare n-a i citit c la început Creatorul l-a conceput
pe om s existe ca pereche format dintr-un b rbat i o femeie? 5Cu acea ocazie, s-a
zis: «Omul î i va l sa tat l i mama; i apoi se va uni cu so ia lui; iar cei doi vor fi un
singur corp.» 6Deci, ce a unit Dumnezeu, s nu despart omul!” 7Ei I-au zis: „Dar de
ce a dat ordin Moise ca b rbatul s dea so iei un certificat de desp ire i astfel s fie
justificat s-o abandoneze?” 8Isus le-a r spuns: „Regula lui Moise în aceast privin
permite s v abandona i so iile din cauza insensibilit ii inimilor voastre. Dar de
la început n-a fost a a. 9Eu, îns , v spun c oricine î i abandoneaz so ia – cu
excep ia cazului în care ea are rela ii sexuale în afara c toriei – i ia pe alta ca so ie,
comite adulter. i cine ia ca so ie pe cea abandonat de b rbat, comite adulter.”
10
Discipolii lui Isus I-au zis: „Dac aceasta este situa ia despre b rbat i despre so ia
lui, este inutil ca el s se mai c toreasc !” 11El le-a r spuns: „Nu to i b rba ii se pot
încadra în acest caz. Ce am afirmat se refer doar la o anumit categorie a lor.
12
Fiindc , de exemplu, sunt unii b rba i care s-au n scut incapabili de rela ii sexuale;
apoi sunt eunuci f cu i de al ii. i mai exist b rba i care, pentru Regatul ceresc, au
decis singuri s se ab in de la rela iile sexuale i s nu se c toreasc . Deci cine se
încadreaz în categoria despre care am vorbit, s ia în considerare ce am spus!”
13
Atunci I-au adus ni te copii ca s i pun mâinile peste ei i ca s Se roage pentru
ei. Dar discipolii îi certau pe cei care îi aduceau. 14Isus le-a zis: „L sa i copiii s vin
la Mine. Nu-i opri i, c ci Regatul ceresc apar ine celor asem tori lor.” 15Dup ce
i-a pus mâinile peste ei, a plecat de-acolo. 16Atunci s-a apropiat de Isus un om care
I-a zis: „Înv torule, ce bine s fac ca s am via a etern ?” 17El i-a r spuns: „De ce
întrebi zicând «Ce bine…?»? Binele este Unul singur! Dar dac vrei s
beneficiezi de via , conformeaz -te poruncilor (din Scripturi).” 18El I-a zis: „La care
porunci Te referi?” Iar Isus i-a r spuns: „S nu comi i crim , s nu comi i adulter, s
nu furi, s nu faci declara ii false; 19 i cinste ti tat l i mama; i s iube ti pe cel de
lâng tine exact a a cum te iube ti pe tine însu i.” 20Tân rul I-a zis: „De mic copil am
respectat aceste porunci i m-am conformat cerin elor lor. Ce trebuie s mai fac?”
21
Isus i-a zis: „Dac vrei s i completezi lipsurile, du-te mai întâi i vinde ce ai (ca
avere). D s racilor banii pe care-i vei ob ine (din aceast vânzare); i astfel vei avea
o comoar în cer. Apoi vino i urmeaz -M !” 22Când a auzit tân rul aceste cuvinte, a
plecat foarte întristat; pentru c poseda multe lucruri de mare valoare. 23Isus a zis
discipolilor Lui: „Adev rul este c foarte greu va intra un bogat în Regatul ceresc.
24
mai spun c este mai u or s treac o c mil prin urechea acului, decât s intre
un bogat în Regatul lui Dumnezeu.” 25Când au auzit aceast afirma ie, discipolii lui

Isus au r mas foarte surprin i i au zis: „Atunci cine poate s fie salvat?” 26Isus S-a
uitat fix la ei i le-a zis: „Pentru oameni, acest lucru pare ceva imposibil; dar lui
Dumnezeu, toate lucrurile Îi sunt posibile.” 27Atunci Petru a început s vorbeasc i a
zis: „Noi am abandonat totul i Te-am urmat; ce recompens vom primi?” 28Isus le-a
spuns: „V spun adev rul: atunci când Fiul Omului va sta pe tronul gloriei Sale la
reabilitarea tuturor lucrurilor, voi care M-a i urmat, ve i sta pe dou sprezece scaune
rege ti i ve i judeca pe cele dou sprezece familii l rgite ale lui Israel. 29 i oricine va
renun a la: case, fra i, surori, tat , mam , so ie sau fii, chiar i preocup ri agricole –
pentru Numele Meu –, le va primi înapoi de o sut de ori i va mo teni via a etern .
30
Dar mul i dintre cei care vor fi primii, vor ajunge (s fie) ultimii; i mul i dintre cei
care vor fi ultimii, vor ajunge (s fie) primii. 20 În acest sens, Regatul ceresc se
aseam
cu un om care a plecat diminea a devreme ca s i tocmeasc muncitori la
munc în via lui. 2A stabilit prin negociere cu muncitorii ca plata pentru o zi de
munc s fie de un dinar. Apoi i-a trimis la vie. 3S-a dus în a treia or de lucru a zilei
i a g sit în pia alte persoane stând f
ofert de lucru. 4El le-a zis: «Duce i-v i
voi s lucra i la via mea i v voi oferi o plat echitabil .» i s-au dus. 5El a plecat din
nou în pia în a asea or de munc a zilei i a procedat la fel cu cei pe care i-a g sit
acolo. 6Când a revenit în a unsprezecea or de munc a zilei, a g sit al i oameni stând
în pia i le-a zis: «De ce sta i aici toat ziua f
s lucra i ceva?» 7Ei i-au r spuns:
«Pentru c nu am avut nici o ofert de lucru.» El le-a zis: «Duce i-v i voi la via mea
i ve i fi retribui i cu suma pe care o voi considera corespunz toare muncii voastre.»
8
Seara, st pânul viei a zis administratorului lui: «Cheam muncitorii i d -le banii
începând de la ultimii i terminând cu primii.» 9Cei care veniser în a unsprezecea or
de lucru, au fost chema i; i fiecare a primit câte un dinar. 10Când au venit primii,
considerau c vor primi mai mult. Dar au primit i ei tot câte un dinar fiecare. 11Dup
ce au primit banii, comentau critic împotriva st pânului, 12zicând: «Ace tia care au
venit ultimii, n-au lucrat decât o or ; i (totu i) au fost retribui i la fel ca noi care am
suportat greul muncii i canicula unei zile întregi!…» 13 spunzând (criticilor lor), el
a zis unuia dintre ei: «Prietene, ie nu- i fac nici o nedreptate; oare nu am negociat noi
plata la valoarea de un dinar? 14Ia ce- i revine i pleac ! Eu vreau s pl tesc i
acestuia, care a venit ultimul, la fel ca ie. 15Nu pot s fac ce vreau cu ce este al meu?
Sau este ochiul t u r u pentru c eu sunt bun?» 16Astfel se va întâmpla c ultimii vor
ajunge primii, iar primii vor fi ultimii [pentru c sunt chema i mul i, dar sunt ale i
pu ini].” 17În timp ce mergea Isus spre Ierusalim, i-a luat separat pe cei doisprezece
(discipoli) i le-a zis: 18„S ti i c din moment ce vom ajunge la Ierusalim, Fiul
Omului va fi predat conducerii religioase formate din preo i i din scribi. Ei Îl vor
condamna la moarte 19 i-L vor preda mai departe na iunilor p gâne ca s -L
def imeze, s -L bat i s -L execute prin crucificare; dar a treia zi va învia.” 20Atunci
au venit la Isus cei doi fii care aveau ca tat pe Zebedei, împreun cu mama lor. Ea I
s-a închinat, vrând s -I adreseze o cerere. 21El a întrebat-o: „Ce vrei?” Iar ea a
spuns: „S dai ordin ca în Regatul T u, ace ti doi fii ai mei s stea unul la dreapta,
iar cel lalt la stânga Ta.” 22 spunzând, Isus a zis: „Nu ti i ce cere i! Oare pute i «s
be i paharul pe care-l voi bea» Eu i s suporta i «botezul» care-Mi va fi
administrat?” Ei I-au zis: „Da, putem!” 23Iar El le-a zis: „Este adev rat c «ve i bea
paharul» Meu i c ve i accepta «botezul» care-Mi va fi administrat; dar nu pot

decide Eu cine s stea la dreapta i la stânga Mea; ci aceste locuri sunt rezervate
pentru aceia c rora li le-a preg tit Tat l Meu.” 24Ceilal i zece (discipoli), când au
auzit acest lucru, s-au mâniat pe cei doi fra i. 25Isus i-a chemat i le-a zis: „ ti i c
liderii celorlalte na iuni ale lumii î i exercit func ia în baza ordinelor date de efii lor
în mod dictatorial. 26În rela iile dintre voi s nu fie a a. Ci oricine vrea s fie mare
între voi, s v fie slujitor; 27 i oricine aspir s fie primul între voi, s v fie sclav.
28
Nici Fiul Omului n-a venit pentru a pretinde slujire; ci pentru ca El s slujeasc pe
al ii i ca s i ofere via a ca pre pentru r scump rarea multor oameni.” 29Când au
ie it din Ierihon, o mare mul ime de oameni a mers dup Isus. 30Erau (acolo) doi orbi
care st teau lâng drum. Ei au auzit c trece Isus i au început s strige: „Ai mil de
noi, Fiul lui David!” 31Oamenii îi certau, cerându-le s tac . Dar ei i mai tare strigau:
„Ai mil de noi, Doamne, Fiul lui David!” 32Isus s-a oprit, i-a chemat i le-a zis: „Ce
vre i s v fac?” 33Ei I-au zis: „Ajut -ne s vedem cu ochii no tri!” 34Isus a avut mil
de ei, S-a atins de ochii lor i imediat cei doi i-au ref cut vederea. Apoi au mers
dup El. 21 Când S-a apropiat de Ierusalim i au ajuns la Betfaghe în dreptul
Muntelui M slinilor, Isus a trimis doi discipoli 2 i le-a zis: „Duce i-v în satul din fa a
voastr . Ve i g si imediat acolo o m ri legat i un m ru împreun cu ea. S -i
dezlega i i s -i aduce i la Mine. 3Dac v va zice cineva ceva (în leg tur cu acest
lucru), s spune i c Domnul are nevoie de ei i c în scurt timp îi va trimite înapoi.”
4
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca s se confirme practic ce fusese prezis prin
profetul care zisese: 5„Spune i fiicei Sionului: «Prive te- i Regele! El vine la tine
blând i c lare pe un m gar – pe un m ru – ‘mânzul’ unei m ri e.».” 6Discipolii
s-au dus i au f cut cum le ordonase Isus. 7Au adus m ri a i m ru ul, i-au pus
hainele peste ei, iar El a înc lecat. 8Cei mai mul i oameni î i puneau hainele pe jos, pe
drum, iar al ii t iau ramuri din copaci i le puneau pe jos (în drumul Lui). 9Cei care
mergeau înaintea lui Isus, ca i cei care veneau dup El, strigau: „Osana, Fiul lui
David! Cel care vine în numele Domnului, este binecuvântat! Osana în cerul foarte
înalt!” 10Când a intrat în Ierusalim, toat popula ia ora ului a devenit agitat ; i
fiecare zicea: „Cine este acesta?” 11Iar cei mai mul i r spundeau: „Este Isus, profetul
din Nazaretul Galileeii!” 12Isus a ajuns în zona Templului i a alungat pe to i cei care
ceau comer acolo. A r sturnat mesele schimb torilor de bani i scaunele celor care
vindeau porumbei, 13zicându-le: „Este scris: «Casa Mea se va numi o cas a
rug ciunii.»! Dar voi a i transformat-o într-un cuib de infractori!” 14Ni te orbi i ni te
chiopi au venit la El în Templu; i El i-a vindecat. 15Dar liderii preo ilor i scribii,
când au v zut minunile pe care le f cea i pe copii strigând în Templu „Osana! Fiul
lui David!”, s-au sup rat foarte tare 16 i I-au zis: „Auzi ce zic ace tia?!” Isus le-a
spuns: „Da! Oare n-a i citit niciodat cuvintele «Tu i-ai scos elogii din gura
copiilor i (chiar) din gura sugarilor.»?” 17Apoi i-a l sat i a ie it din ora
îndreptându-Se spre Betania. i a r mas acolo în acea noapte. 18Diminea a, când Se
întorcea în ora , I-a fost foame. 19A v zut pe marginea drumului un smochin i S-a
apropiat de el; dar n-a g sit decât frunze. Atunci a zis: „De acum încolo, niciodat s
nu mai rode ti!” i pe loc, smochinul s-a uscat. 20 zând ce se întâmplase, discipolii
s-au mirat i au zis: „Cum oare s-a uscat acest smochin în mod instantaneu?” 21Isus
le-a zis: „V spun adev rul: dac ve i avea credin f ezit ri, ve i face nu numai ce
s-a f cut acestui smochin; ci chiar dac a i zice acestui munte «Ridic -te de aici i

arunc -te în mare!», a a s-ar întâmpla… 22Având credin , ve i ob ine prin rug ciune
tot ce ve i cere.” 23Isus S-a dus în Templu; i în timp ce înv a poporul acolo, au venit
la El efii preo ilor i b trânii poporului (evreu) care L-au întrebat: „Cine Te-a
autorizat s faci aceste lucruri? Cine i-a dat aprobare pentru ele?” 24 spunzând,
Isus le-a zis: „V voi pune i Eu o întrebare. Dac -Mi ve i r spunde, v voi spune i
Eu cine M-a autorizat s fac aceste lucruri: 25De unde venea botezul administrat de
Ioan? – Din cer, sau de la oameni?” Atunci au început s discute între ei astfel: „Dac
vom r spunde «Din cer», ne va spune «Atunci de ce nu l-a i crezut?». 26 i dac vom
spunde «De la oameni», ne este fric de reac ia poporului, pentru c to i consider
Ioan este un profet.” 27Atunci ei au r spuns lui Isus: „Nu tim!” Iar El, la rândul
u, le-a zis: „Nici Eu nu v voi spune cu ce aprobare lucrez. 28Ce crede i? – Un om
avea doi b ie i. S-a dus la primul i i-a zis: «Fiule, du-te ast zi i lucreaz -mi via.»
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El a r spuns: «Nu vreau!». Apoi i-a regretat decizia; i (în final) s-a dus. 30Tat l s-a
adresat i celuilalt fiu la fel. Acela i-a zis: «M duc, domnule.» Dar nu s-a (mai)
dus… 31Care dintre cei doi fii a f cut ce le-a cerut tat l lor?” Ei au r spuns: „Primul.”
Iar Isus le-a zis: „Colectorii de taxe i femeile adultere merg înaintea voastr în
Regatul lui Dumnezeu. 32Atunci când Ioan i-a f cut apari ia între voi, el tr ia ca un
om drept; i nu l-a i luat în considerare. Dar colectorii de taxe i adulterele l-au
crezut… i cu toate c a i v zut acest lucru, n-a i regretat i n-a i revenit în final
asupra deciziei voastre ca s -l crede i. 33Asculta i alt parabol . Era un proprietar de
terenuri agricole care a plantat o vi de vie. A înconjurat-o cu un gard, a s pat un
teasc în ea i i-a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor viticultori i a plecat în alt ar .
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Când a fost sezonul culegerii strugurilor, i-a trimis sclavii la viticultori ca s le dea
partea lui de struguri. 35Viticultorii i-au sechestrat pe sclavi. Apoi pe unul l-au b tut,
pe altul l-au omorât, iar pe unul l-au b tut cu pietre pân a murit i el. 36Proprietarul
viei a mai trimis al i sclavi – mai mul i decât prima dat . Dar viticultorii i-au tratat la
fel. 37În final i-a trimis la ei fiul, zicându- i în sinea lui: «Vor primi onorabil pe fiul
meu!» 38Dar viticultorii, când l-au v zut, au zis: «Vine mo tenitorul viei! Haide i s -l
omorâm i s ne facem st pâni pe mo tenirea lui!» 39L-au prins, l-au scos din vie i lau omorât. 40Acum, când va veni st pânul viei, ce va face acelor viticultori?” 41Ei au
spuns: „Pe acei vinova i îi va distruge i va da via altora care îi vor oferi partea lui
de struguri la vremea corespunz toare.” 42Isus le-a zis: „N-a i citit niciodat în
Scriptur c «Piatra pe care au aruncat-o zidarii, a ajuns s fie pus la vinclu; Domnul
a f cut acest lucru i noi îl consider m ca fiind ceva remarcabil!»? 43
ti i c
Regatul lui Dumnezeu va fi luat de la voi i va fi dat celorlalte na iuni care vor face
fapte corespunz toare. 44Cel care va c dea peste aceast «piatr », se va zdrobi; iar
dac ea va c dea peste cineva, îl va distruge.” 45Dup ce au auzit parabolele Lui,
liderii preo ilor i fariseii au în eles c prin intermediul lor, Isus vorbise despre ei. 46În
consecin , ei inten ionau s -L prind , dar le era fric de reac ia poporului, pentru c
oamenii Îl considerau profet. 22 Isus a început s vorbeasc din nou folosind
parabole; i a zis: 2„Regatul ceresc se aseam
cu un rege care a organizat nunta
3
fiului lui. i-a trimis sclavii s cheme la nunt pe cei invita i; dar ei n-au vrut s vin .
4
A trimis din nou al i sclavi i le-a zis: «S spune i celor invita i din partea mea: ‘V
anun c am preg tit masa. Am t iat toate animalele mele îngr ate i taurii tineri.
Veni i la nunt . Totul este preg tit. V a tept!’» 5Dar ei, f
s ia în considerare

invita ia lui, au plecat: unul la grâul lui din câmp, iar altul la comer ul lui. 6Ceilal i iau arestat pe sclavi, i-au ridiculizat i apoi i-au omorât. 7Când a auzit regele ce s-a
întâmplat, s-a înfuriat. A trimis armatele lui, a distrus pe acei criminali i le-a ars
ora ul. 8Atunci a zis sclavilor lui: «Nunta este preg tit ; dar cei invita i n-au fost
demni de ea. 9Duce i-v la intersec iile drumurilor i chema i la nunt pe to i aceia pe
care-i ve i g si!» 10Sclavii s-au dus la intersec iile drumurilor, au strâns pe to i pe care
i-au g sit: i buni i r i; iar camera mesei de nunt s-a umplut de oaspe i. 11Regele a
intrat s i vad oaspe ii; i a observat acolo pe unul care nu era îmbr cat cu haina de
nunt . 12El i-a zis: «Prietene, cum ai intrat aici f
s ai hain de nunt ?» Acel om a
13
amu it… Atunci regele a zis slujitorilor lui: «Lega i-i mâinile i picioarele! Lua i-l
i arunca i-l în întunericul de-afar . Acolo va fi plâns i chin.» 14 ci cei chema i sunt
mul i, dar cei ale i sunt pu ini.” 15Atunci fariseii au discutat între ei cum s -L
condamne pe Isus, folosindu-se în acest scop de propriile Lui afirma ii. 16Au trimis la
El pe discipolii lor împreun cu ni te irodieni. Ace tia I-au zis: „Înv torule, tim c
ti corect i c înve i oamenii adev rul referitor la rela ia lor cu Dumnezeu. Mai tim
despre Tine c nu faci evalu ri bazat pe lucruri exterioare i c nu Te la i intimidat de
nimeni. 17Dorim s afl m p rerea Ta: este corect s pl tim taxe Cezarului? Da, sau
nu?” 18Cunoscându-le planul perfid, Isus a r spuns: „De ce M testa i, ipocri ilor?
19
Ar ta i-Mi moneda folosit la achitarea taxei!” Atunci ei I-au adus un dinar. 20El i-a
întrebat: „Ale cui sunt literele i imaginea de pe el?” 21Ei au r spuns: „Ale
Cezarului.” Atunci Isus le-a zis: „Da i Cezarului ce-i apar ine; i oferi i-I lui
Dumnezeu ce este al Lui!” 22Mira i de acest r spuns, ei L-au l sat i au plecat. 23În
aceea i zi au venit la Isus saducheii care sus in c nu exist înviere. Ei s-au prezentat
zicând: 24„Înv torule, Moise a zis: «Dac moare cineva f
s aib copii, fratele lui
se c toreasc luând ca so ie pe v duva r mas , oferindu-i astfel posibilitatea
celui decedat s aib urma i.» 25Au fost apte fra i. Primul s-a c torit i dup un
timp a murit. Fiindc nu avusese copii, femeia r mas v duv a fost luat ca so ie de
unul dintre fra ii lui. 26Dar a murit i cel care i-a fost al doilea so . Iar acest lucru s-a
întâmplat i cu al treilea. Apoi cazul s-a repetat cu fiecare dintre ceilal i fra i. 27Dup
ei to i, a murit i femeia… 28Când va fi Învierea, a cui so ie va fi ea? – Pentru c to i
au avut-o (pe p mânt) ca so ie…” 29 spunzând, Isus le-a zis: „V r ci i, pentru c
nu cunoa te i nici Scripturile i nici puterea lui Dumnezeu. 30Când va fi Învierea, nici
nu se vor însura, nici nu se vor m rita; ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. 31Iar
în leg tur cu eviden a Învierii, oare nu a i citit ce v spune Dumnezeu când zice:
32
«Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov»?
Dumnezeu nu este un zeu al celor mor i, ci Dumnezeul celor vii!” 33Oamenii care
urm riser discu ia, au r mas foarte surprin i de înv tura lui Isus. 34Când au auzit
fariseii c Isus a redus la t cere pe saduchei, s-au adunat 35 i apoi au venit la El ca s L testeze. Un reprezentant de-al lor L-a întrebat: 36„Înv torule, care este cea mai
mare porunc a Legii?” 37Isus i-a r spuns: „«S iube ti pe Domnul, Dumnezeul t u cu
toat inima ta, cu tot sufletul t u i cu toat mintea ta.» 38Aceasta este prima i cea
mai mare porunc . 39Iar a doua, asem toare ei (ca importan ), este «S iube ti pe
cel de lâng tine exact cum te iube ti pe tine însu i.» 40Prin aceste dou porunci se
rezum Legea i Profe ii.” 41În timp ce fariseii erau aduna i într-un loc, Isus i-a
întrebat: 42„Ce crede i voi despre Cristos? Al cui Fiu este El?” Ei I-au r spuns: „Al lui

David!” 43Isus le-a zis: „Atunci cum se explic faptul c David, fiind inspirat de
Spiritul Sfânt, Îl nume te Domn, zicând 44 «Domnul a zis Domnului Meu: ‘Stai la
dreapta Mea pân Î i voi pune du manii sub picioare.’»? 45Deci dac David Îl
nume te Domn, cum este El Fiul lui?” 46Nici unul dintre cei prezen i acolo nu I-a
putut r spunde un cuvânt. i din acea zi, nimeni nu a mai avut curajul s -I pun
întreb ri. 23 În timp ce vorbea mul imilor de oameni i discipolilor S i, 2Isus a zis:
„Scribii i fariseii ocup acum func ia pe care a avut-o Moise. 3 face i ce spun ei,
dar nu i ce-i vede i f când; pentru c ei vorbesc, dar nu tr iesc conform preten iilor
exprimate de gura lor. 4Astfel au ajuns s pun sarcini grele pe umerii oamenilor; dar
nu-i ajut nici cu un deget pe cei înc rca i de aceste responsabilit i. 5Fac totul în
public, pentru a fi remarca i i aprecia i de oameni. Î i confec ioneaz pergamente
late cu versete din Scripturi i poart haine prev zute cu ciucuri lungi pe marginea de
jos a acestora. 6Urm resc s ocupe locurile privilegiate de la mesele cu mult
mâncare i stau pe locurile din fa în sinagogi. 7Le place s fie omagia i în locuri
publice i s li se adreseze oamenii cu apelativul «Rabi! Rabi!». 8Voi s nu v
intitula i «Rabi», pentru c Rabinul vostru este Unul singur: Cristos; iar voi to i
sunte i fra i. 9Nici «P rinte» s nu numi i pe nimeni pe p mânt; pentru c voi ave i un
singur P rinte: Acela care este în cer. 10 nu v numi i între voi nici «dasc li»;
pentru c Dasc lul vostru este Unul singur – Cristos. 11Cel mai mare între voi s v
fie slujitor. 12Oricine se va în a, va fi smerit; i oricine se va smeri, va fi în at.
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Vai de voi scribi i farisei ipocri i! Voi bloca i oamenilor accesul în Regatul ceresc.
Nu numai c voi nu intra i în el, ci împiedica i i pe cei care vor s intre acolo! 14[Vai
de voi scribi i farisei ipocri i! Voi abuza i de bunurile femeilor v duve, în timp ce în
public face i rug ciuni lungi… Aceste fapte v vor m ri condamnarea.] 15Vai de voi,
scribi i farisei ipocri i! Voi face i c torii lungi ca s g si i un adept al religiei
voastre; i dup ce s-a convertit, face i din el un fiu al iadului, de dou ori mai r u
decât voi… 16Vai de voi, ghizi orbi! Voi zice i: «Dac jur cineva pe Templu,
jur mântul lui nu are valoare; dar dac jur pe aurul Templului, este obligat s i
respecte jur mântul.» 17Demonstra i astfel c sunte i nebuni i orbi. Care este mai
mare: aurul, sau Templul care sfin te aurul? 18Voi mai zice i: «Dac jur cineva pe
altar, nu are nici o importan ; dar dac jur pe darul de pe altar, este obligat s i
respecte jur mântul.» 19Din nou demonstra i c sunte i nebuni i orbi. Care este mai
mare: darul, sau altarul care sfin te darul? 20Deci cine jur pe altar, jur pe el i pe
tot ce este pe el; 21iar cine jur pe Templu, jur pe el i pe Cel care locuie te în el.
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Cine jur pe cer, jur pe tronul lui Dumnezeu i pe Cel care st pe el. 23Vai de voi
scribi i farisei ipocri i! Voi da i (pentru Dumnezeu) zece la sut din izm , din m rar
i din chimen; dar l sa i nef cute cele mai importante lucruri din Lege: dreptatea,
bun tatea i calitatea de a fi demn de încredere. Trebuia s le practica i i pe acestea
în timp ce le face i pe celelalte. 24Voi sunte i ni te consilieri orbi care strecura i
ân arul i înghi i c mila! 25Vai de voi scribi i farisei ipocri i! Voi cur i partea
exterioar a paharului i a vasului pentru mâncare; dar în interior ele sunt pline de
jefuire i de lips de modestie… 26Fariseu orb, cur
mai întâi partea interioar a
paharului i a vasului, pentru ca i exteriorul s fie curat! 27Vai de voi scribi i farisei
ipocri i! Voi sunte i ca mormintele vopsite frumos la exterior, dar pline de impurit i
i de oasele mor ilor în interior. 28În mod asem tor, voi v prezenta i în fa a

oamenilor ca fiind drep i, îns în interior sunte i plini de ipocrizie i de nedreptate.
Vai de voi, scribi i farisei ipocri i! Voi renova i i împodobi i mormintele profe ilor
i ale oamenilor drep i, 30zicând: «Dac am fi tr it în vremea p rin ilor no tri, nu neam fi aliat cu ei la omorârea profe ilor.» 31Astfel spune i c sunte i fiii celor care au
omorât pe profe i. 32Voi îns îi dep i pe p rin ii vo tri! 33 erpilor! Pui de scorpioni!
Cum v imagina i c ve i sc pa de pedeapsa iadului? 34
ti i c v voi trimite (al i)
profe i i oameni în elep i. Pe unii dintre ei îi ve i omorî prin crucificare, iar pe al ii îi
ve i bate în sinagogile voastre i-i ve i persecuta din ora în ora . 35Astfel vi se va
imputa tot sângele nevinova ilor care a fost v rsat pe p mânt. Ve i fi responsabili
începând cu v rsarea sângelui acelui om drept numit Abel i pân la cel al lui Zaharia
care a fost omorât între Templu i altar. 36
ti i c aceast genera ie va suporta
37
urm rile tuturor acestor fapte… Ierusalim! Ierusalim! Tu omori pe profe i i dai cu
pietre în cei trimi i la tine!… De câte ori am vrut s i strâng oamenii care te locuiesc
exact cum î i strânge g ina puii sub aripi! Dar nu ai acceptat… 38Acum, s ti i c
aceast «cas » va deveni pustie; 39pentru c începând din acest moment, nu M ve i
mai vedea, pân când ve i zice: «S fie binecuvântat Cel care vine în numele
Domnului!».” 24 În timp ce Isus ie ea din Templu, discipolii Lui s-au apropiat de El
ca s -I arate din exterior impun toarea construc ie a acestuia. 2Dar Isus le-a zis: „V
spun adev rul: din tot ce vede i acum, nu vor mai r mâne nici m car dou pietre
unite. Totul va fi d râmat.” 3El a stat jos pe Muntele M slinilor, iar discipolii S i au
venit i L-au întrebat separat: „Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va
fi dovada venirii Tale i a sfâr itului acestui secol?” 4 spunzând, Isus le-a zis: „Fi i
aten i s nu fi i du i în eroare de cineva! 5Vor veni mul i în numele Meu i vor zice
«Eu sunt Cristos!» i astfel vor în ela pe mul i. 6Ve i auzi de r zboaie i tot felul de
ve ti despre desf urarea lor. S nu v speria i; pentru c toate aceste lucruri trebuie
se întâmple. Dar sfâr itul nu va fi atunci. 7Un popor se va r scula împotriva altui
popor; i un regat se va opune altuia. În unele zone vor fi cutremure de p mânt,
foamete i epidemii. 8Îns toate acestea nu vor reprezenta decât începutul durerilor.
9
Atunci v vor preda chinuitorilor i v vor omorî. Din cauza numelui Meu, ve i fi
urâ i de toate na iunile lumii. 10În aceste condi ii, mul i î i vor pierde credin a; se vor
tr da unii pe al ii i se vor du
ni unii pe al ii. 11 i vor face apari ia mul i pseudoprofe i care vor în ela mul i oameni. 12Din cauza înmul irii faptelor condamnabile,
dragostea celor mai mul i (credincio i) se va diminua. 13Dar cine va rezista pân la
sfâr it, va fi salvat. 14Aceast Veste Bun a Regatului va fi predicat în toat lumea,
ca s fie o prob (în vederea Judec ii) pentru toate na iunile lumii. Atunci va veni
sfâr itul. 15Când ve i vedea pe reprezentantul distrugerii (despre care a vorbit profetul
Daniel) ajuns în locul sfânt – cine cite te, s în eleag despre ce este vorba – , 16cei
care vor fi în Iudeea, s fug spre mun i. 17Cine va fi pe terasa casei, s nu (mai)
coboare s i ia ceva din ea; 18iar cine va fi la câmp, s nu se (mai) întoarc s i ia
haina. 19Vai de femeile care vor fi îns rcinate i de cele care vor al pta în acele zile.
20
Ruga i-v ca fuga voastr s nu fie iarna i nici într-o zi de Sabat. 21Pentru c atunci
va fi un necaz atât de mare, încât nu va avea echivalent în toat istoria lumii. 22Iar
dac acele zile n-ar fi fost reduse, nimeni n-ar sc pa. Dar din cauza celor ale i, ele vor
fi mai pu ine. 23Atunci, dac v va spune cineva «S ti i c aici (sau acolo) este
Cristos», s nu-l crede i! 24 i vor face apari ia cristo i fal i i profe i fal i. Ace tia
29

vor face mari demonstra ii de for , realizând miracole cu scopul de a p li chiar i
pe cei ale i. 25Remarca i faptul c v-am prezentat totul anticipat! 26Deci dac v vor
zice: «Cristos este în de ert», s nu v duce i acolo! Sau dac vi se va zice: «El este în
camere secrete», s nu crede i. 27Pentru c apari ia Fiului Omului va fi asem toare
fulgerului care se vede de la Est la Vest. 28Oriunde va fi un corp mort, acolo se vor
aduna vulturii. 29Imediat dup dezastrul din acele zile de necaz, soarele se va
întuneca, luna nu va mai lumina, stelele vor c dea din cer pe p mânt i corpurile
cere ti vor fi destabilizate. 30Atunci va fi evident pe cer apari ia Fiului Omului.
Toate familiile p mântului vor plânge i vor privi cu regret pe Fiul omului venind pe
norii cerului cu autoritate i într-o mare glorie. 31El Î i va trimite îngerii cu trompeta
care va produce un sunet puternic de la o margine a cerului pân la cealalt ; i vor
aduna pe ale ii Lui din cele patru puncte cardinale. 32Pute i înv a o lec ie privind
smochinul: când ramura lui se face fraged i înfrunze te, ti i c se apropie vara. 33În
mod asem tor, când ve i vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, s ti i c Fiul
Omului este aproape: chiar la u i! 34
spun adev rul: lucrurile despre care v-am
vorbit, se vor întâmpla în timpul acestei genera ii. 35Cerul i p mântul nu vor
supravie ui; dar cuvintele Mele vor r mâne confirmate de tot ce se va întâmpla. 36Cu
excep ia Tat lui, nimeni nu tie ziua i ora când se vor întâmpla aceste lucruri – nici
îngerii din cer i nici (chiar) Fiul! 37Va fi ceva asem tor cu zilele în care tr ia Noe.
38
În perioada premerg toare potopului, oamenii mâncau, beau, se însurau i se
ritau, pân când a intrat Noe în corabie. 39N-au tiut nimic din tot ce urma s se
întâmple pân când a venit potopul i i-a luat pe to i (prin surprindere). Ceva
asem tor se va întâmpla i la venirea Fiului Omului. 40Atunci, dintre doi b rba i
care vor fi la câmp, unul va fi luat i altul va fi l sat. 41Dintre dou femei care vor
cina la moar , una va fi luat iar alta va fi l sat . 42Veghea i permanent, pentru c
nu ti i în ce zi va veni Domnul vostru. 43
ti i c dac st pânul unei case ar ti la ce
or din noapte vine ho ul, ar sta treaz i nu i-ar permite s -i sparg casa. 44Deci fi i i
voi preg ti i; pentru c Fiul Omului va veni în momentul în care nu v a tepta i.
45
Cine dore te s fie sclavul demn de încredere i în elept l sat de st pânul lui s
coordoneze grupa slujitorilor i s le dea hrana la momentul potrivit? 46Acel sclav, pe
care st pânul îl va g si procedând a a la venirea lui, este un om fericit. 47
ti i c va
48
fi pus s administreze toate lucrurile st pânului lui. Dar dac sclavul este unul r u,
va zice în inima lui «St pânul meu întârzie!» 49Dac în consecin va începe apoi s i bat colegii de munc , s m nânce i s bea cu be ivii, 50st pânul lui va reveni în
ziua în care el nu se a teapt la acest lucru. 51Îl va t ia în dou i va avea destinul
ipocri ilor. Acolo va fi plâns i chin devastator. 25 Atunci Regatul ceresc se va
asem na cu zece fecioare care i-au luat candelele i au ie it în întâmpinarea mirelui.
2
Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar celelalte cinci erau în elepte. 3Când i-au luat
candelele, cele nechibzuite n-au luat i ulei (suplimentar) în vase. 4Dar cele în elepte,
împreun cu candelele, au luat cu ele i ulei (de rezerv ) în vase. 5Fiindc mirele
întârzia, toate fecioarele au a ipit i apoi au adormit. 6La mijlocul nop ii s-a auzit un
anun : «Vine mirele! Ie i în întâmpinarea lui!» 7Atunci toate fecioarele s-au trezit i
i-au preg tit candelele. 8Cele nechibzuite au zis celor în elepte: «Da i-ne din uleiul
vostru, pentru c ni se sting candelele!» 9Cele în elepte le-au r spuns: «Nu! Este
posibil ca astfel s nu fie suficient nici pentru noi i nici pentru voi! Mai bine duce i-

la cei care vând ulei i cump ra i-v .» 10În timp ce se duceau ele s i cumpere
ulei, a venit mirele. Cele care erau preg tite, au intrat cu el în camera de nunt i u a
acesteia a fost apoi încuiat . 11Dup un timp, au venit i celelalte fecioare i au zis:
«Domnule, deschide-ne!» 12Dar el, r spunzând a zis: «Nu v cunosc!» 13Veghea i,
deci, pentru c nu ti i nici ziua i nici momentul în care va veni Fiul Omului.
14
Atunci Regatul ceresc se va asem na cu un om care înainte de a pleca în alt ar ,
i-a chemat sclavii i le-a oferit în administrare din bunurile lui. 15Unuia i-a dat cinci
mine, altuia dou i altuia una. Apoi a plecat. 16Cel care primise cele cinci mine, s-a
dus imediat i a f cut comer cu ele, câ tigând astfel înc cinci. 17La fel a procedat i
cel care primise cele dou mine, câ tigând înc dou . 18Cel care nu primise decât o
min , a f cut o groap în p mânt i apoi a ascuns acolo banii st pânului lui. 19Dup
mult timp, st pânul acelor sclavi s-a întors i a ascultat raportul fiec ruia. 20Cel care
primise cinci mine, a venit i i-a prezentat înc cinci, zicând: «St pâne, mi-ai dat în
administrare cinci mine. Am câ tigat cu ele înc cinci.» 21St pânul acelui sclav i-a
zis: «Excelent, sclav bun i demn de încredere; ai procedat bine, de i ai avut pu ini
bani. În consecin , te voi pune s administrezi multe lucruri. Te invit s participi la
atmosfera bucuriei st pânului t u!» 22Cel care primise cele dou mine, a venit i el i
a zis: «St pâne, mi-ai oferit în administrare dou mine; iar eu am câ tigat cu ele înc
dou .» 23St pânul lui i-a zis: «Bine ai procedat! i tu e ti un sclav capabil i demn de
încredere. Pentru c ai tiut s administrezi bine pu ine lucruri, te voi face
administrator al multor lucruri. Particip împreun cu st pânul t u la bucuria lui!»
24
Cel care nu primise decât o min , a venit s i prezinte i el raportul activit ii i a
zis: «St pâne, am tiut c e ti un om care secer de-acolo de unde n-a sem nat i care
adun de unde n-a vânturat. 25În consecin , mi-a fost fric i i-am ascuns mina în
mânt. Acum, poftim ce î i apar ine!» 26St pânul acelui sclav i-a zis: «Sclav perfid i
lene ! Ai tiut deci c secer de-acolo de unde n-am sem nat i c am obiceiul s
strâng (cereale) de unde nu am vânturat. 27În acest caz era normal ca tu s -mi fi dat
banii în administrarea celor care se ocup cu schimbul lor; iar la întoarcerea mea, i-a
fi luat înapoi cu dobând !» 28Apoi a mai zis: «Lua i-i mina i da i-o celui care are
zece; 29pentru c cel care are, va primi ( i va avea) suplimentar; dar de la cel care nu
are, se va lua (chiar) i ce are! 30Iar pe acest sclav incapabil, arunca i-l în întunericul
de-afar . Acolo va fi plâns i chin devastator.» 31Când va veni Fiul Omului în glorie
împreun cu îngerii sfin i, va sta pe tronul Lui glorios. 32Vor fi strânse acolo toate
na iunile lumii. El va face o separare între ei, exact cum procedeaz un p stor când
desparte oile de capre. 33Va pune «oile» la dreapta, iar «caprele» la stânga Lui.
34
Atunci Regele va vorbi celor de la dreapta Lui, astfel: «Voi, care a i fost
binecuvânta i de Tat l Meu, veni i s mo teni i Regatul care v-a fost preg tit de la
începutul lumii; 35 ci în timp ce am fost fl mând, Mi-a i dat s m nânc; Mi-a fost
sete i Mi-a i dat s beau; am fost str in i M-a i primit; 36am fost în lips de haine i
M-a i îmbr cat; am fost bolnav i a i venit s M vizita i; iar când am fost în
închisoare, a i venit pe la Mine.» 37Atunci cei drep i Îi vor r spunde: «Doamne, când
Te-am v zut noi fl mând i i-am dat s m nânci; sau fiindu- i sete i i-am dat s
bei? 38Când Te-am v zut noi str in i Te-am primit (în locuin a noastr ); sau f
haine i Te-am îmbr cat? 39Când am constatat noi c e ti bolnav sau în închisoare i
Te-am vizitat?» 40 spunzându-le, Regele le va zice: «V spun adev rul: de fiecare

dat când a i f cut aceste lucruri unuia dintre ace ti foarte simpli fra i ai Mei, (de
fapt) Mie Mi le-a i f cut.» 41Apoi va spune celor de la stânga Lui: «Pleca i din fa a
Mea, blestema ilor, în focul etern care a fost preg tit diavolului i îngerilor lui;
42
pentru c am fost fl mând i nu Mi-a i dat s m nânc; Mi-a fost sete i nu Mi-a i dat
beau. 43Am fost str in i nu M-a i primit; am fost f
haine i nu M-a i îmbr cat;
am fost bolnav i în închisoare, dar n-a i venit s M vizita i.» 44Atunci Îi vor
spunde i ei: «Doamne, când Te-am v zut noi fl mând, fiindu- i sete, str in, f
haine, bolnav sau în închisoare i nu i-am slujit?» 45Iar El, r spunzând, le va zice:
«De fiecare dat când n-a i f cut aceste lucruri de care ar fi avut nevoie unul dintre
ace ti simpli fra i ai Mei, (de fapt) Mie nu Mi le-a i f cut!» 46Iar ace tia vor merge s i suporte pedeapsa etern , în timp ce oamenii drep i vor primi via a etern .” 26 Dup
ce a terminat Isus toate aceste cuvânt ri, a zis discipolilor Lui: 2 ti i c dup dou
zile vom s rb tori Pa tele; iar Fiul Omului va fi condamnat la moartea prin
crucificare.” 3În acea vreme, liderii preo ilor, scribii i b trânii poporului (evreu) s-au
reunit în curtea marelui preot care se numea Caiafa. 4Acolo au discutat despre
arestarea lui Isus folosind un tr tor i despre planul omorârii Lui. 5Îns au decis s
fie precau i, zicând: „S nu ac ion m în timpul s rb torii, ca s nu se produc
dezordine public !” 6În timp ce Isus era în localitatea Betania, în casa lui Simon
leprosul, 7s-a apropiat de El o femeie care adusese un vas de gips ornamentat, în care
era un ulei parfumat care valora foarte mult. În timp ce st tea Isus la mas , ea a turnat
uleiul parfumat pe capul Lui. 8Discipolilor le-a fost necaz când au v zut ce a f cut ea;
i au zis: „Cum se justific aceast risip ? 9Este o cantitate de ulei parfumat care
putea fi vândut foarte scump; apoi, banii ob inu i s-ar fi putut oferi s racilor!”
10
Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce sup ra i femeia? Ea a f cut un gest frumos fa de
Mine. 11Pe s raci îi ave i totdeauna cu voi; dar pe Mine nu M ave i mereu (ca acum).
12
Turnând acest ulei parfumat pe corpul Meu, ea Mi l-a preg tit pentru înmormântare.
13
spun adev rul: Oriunde se va predica aceast Veste Bun în toat lumea, se va
relata i ce a f cut aceast femeie; i astfel oamenii î i vor aminti (mereu) de ea.”
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Atunci unul dintre cei doisprezece (discipoli) numit Iuda iscarioteanul, s-a dus la
liderii preo ilor 15 i le-a zis: „Ce vre i s -mi da i ca s vi-L predau?” Ei i-au oferit
treizeci de monede de argint. 16Din acel moment, Iuda urm rea o ocazie favorabil
pentru a li-L preda pe Isus. 17În prima zi a s rb torii Azimelor, discipolii au venit la
Isus i I-au zis: „Unde vrei s i preg tim s m nânci Pa tele?” 18El le-a r spuns:
„Duce i-v în ora la cutare om i spune i-i: «Înv torul a zis: ’Timpul Meu este
aproape; voi s rb tori Pa tele cu discipolii Mei în casa ta.’»” 19Discipolii au procedat
cum le ceruse Isus i au preg tit Pa tele. 20Seara, Isus a stat la mas cu cei
doisprezece discipoli ai S i. 21În timp ce mâncau, El le-a zis: „V spun adev rul: unul
dintre voi M va tr da!” 22Ei s-au întristat foarte mult i au început s -I zic unul
dup altul: „Doamne, oare nu sunt eu (acela)?” 23 spunzându-le, Isus le-a zis: „Cel
care M va tr da este acela care a întins mâna (odat ) cu Mine spre vas. 24Desigur,
este o certitudine faptul c Fiul Omului Se îndreapt spre moarte, în conformitate cu
ce este scris despre El. Dar vai de acel om prin intermediul c ruia este tr dat Fiul
Omului! Ar fi fost mai bine pentru el dac nu s-ar fi n scut.” 25Iuda, tr torul, a
vorbit ( i el) i I-a zis: „Oare eu sunt (acela), Înv torule?” Isus i-a r spuns: „Da, tu
ti acela!” 26În timp ce mâncau ei (cina pascal ), Isus a luat o pâine; i dup ce a

rostit binecuvântarea asupra ei, a rupt-o i a dat-o discipolilor, zicând: „Lua i i
mânca i. Aceasta reprezint corpul Meu.” 27Apoi a luat un pahar; i dup ce a
mul umit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Be i to i din el. 28Reprezint sângele Meu
– sânge care ratific Noul Leg mânt. El se vars în vederea iert rii p catelor. 29
asigur c de acum încolo nu voi mai bea din acest produs al vi ei pân în momentul în
care îl voi bea cu voi nou în Regatul Tat lui Meu.” 30Dup ce au cântat imnul
Pa telui, au mers la Muntele M slinilor. 31Atunci Isus le-a zis: „În aceast noapte, to i
ve i considera ca pe o mare dificultate pentru voi. Se va întâmpla a a, pentru c
este scris: «Voi bate p storul, iar oile vor fi risipite.» 32Dar dup ce voi învia, voi
merge înaintea voastr în Galileea.” 33Petru a zis: „Chiar dac to i ceilal i Te-ar
considera o problem dificil (pentru ei), eu niciodat nu voi fi în aceast situa ie!”
34
Isus i-a zis: „Î i spun adev rul: chiar în aceast noapte te vei dezice de Mine de trei
ori.” 35Petru I-a r spuns: „Chiar dac ar trebui s mor cu Tine, tot nu m voi dezice de
Tine!” Apoi to i discipolii au zis aceste cuvinte. 36Atunci Isus a ajuns cu ei într-un loc
înconjurat cu garduri, numit Ghetsimani. Acolo, El a zis discipolilor S i: „Sta i aici
pân M voi duce pu in mai departe s M rog.” 37A luat cu El pe Petru împreun cu
Iacov i Ioan care erau fiii lui Zebedei. Atunci Isus a trecut printr-o mare agonie. 38El
le-a zis: „Am în suflet o întristare specific mor ii. R mâne i aici i veghea i
împreun cu Mine!” 39Apoi a mers pu in mai departe, a c zut cu fa a spre p mânt i
S-a rugat, zicând: „Tat , dac este posibil, ia din fa a Mea acest «pahar»! Totu i,
accept s se întâmple nu cum vreau Eu, ci cum dore ti Tu!” 40Apoi a venit la discipoli
pe care i-a g sit dormind; i i-a zis lui Petru: „Cum? – nici o or n-a i fost capabili s
veghea i împreun cu Mine?! 41Veghea i i ruga i-v , ca s nu c de i la examen!
Desigur, spiritul este energic, dar partea fizic a omului este foarte slab …” 42S-a
dep rtat de ei a doua oar ; i S-a rugat, zicând: „Tat , dac nu va fi posibil s -Mi fie
luat «paharul» f
«s -l beau», accept s se întâmple cum vrei Tu!” 43S-a întors din
nou la discipoli i i-a g sit dormind, pentru c somnul îi învinsese. 44I-a l sat, S-a
dep rtat de ei i S-a rugat a treia oar , zicând acelea i cuvinte. 45Apoi a venit la
discipoli i le-a zis: „De-acum încolo pute i s dormi i i s v odihni i! – A venit
momentul în care Fiul Omului va fi predat p to ilor… 46Scula i-v ! S mergem! Se
apropie tr torul…” 47În timp ce vorbea El, a venit Iuda – unul dintre cei
doisprezece discipoli – cu o mare mul ime de oameni, având cu ei s bii i bâte. Erau
trimi i de liderii preo ilor i de b trânii (religio i ai) poporului (evreu). 48Tr torul
stabilise cu ei urm torul consemn: „Cel pe care trebuie s -L aresta i este Acela pe
care Îl voi s ruta.” 49Imediat, Iuda s-a apropiat de Isus i I-a zis: „S tr ie ti,
Înv torule!” Apoi L-a s rutat. 50Isus i-a zis: „Prietene, f ce ai venit s faci!” Atunci
acei oameni s-au apropiat, L-au prins pe Isus i L-au arestat. 51Unul dintre cei care era
cu Isus, i-a scos sabia, a lovit pe sclavul marelui preot i i-a t iat urechea. 52Atunci
Isus i-a zis: „Pune- i sabia la locul ei; pentru c to i cei care o pun în ac iune, vor fi
distru i tot cu sabia!” 53Crezi c Mi-ar fi greu s -L rog pe Tat l Meu s M apere?
Imediat Mi-ar putea pune la dispozi ie cel pu in dou sprezece armate mari de
îngeri… 54Dar atunci cum s-ar mai confirma Scripturile care spun c a a trebuie s
Mi se întâmple?” 55Apoi, Isus S-a adresat mul imii de oameni care veniser , zicândule: „A i plecat dup Mine, s M prinde i, ca dup un tâlhar – cu s bii i cu bâte. A i
fi putut s M aresta i în oricare dintre zilele când am fost în Templu, i totu i n-a i

cut-o.” 56Îns toate aceste lucruri s-au întâmplat ca s se confirme ce prevestiser
profe ii în c ile lor. Atunci to i discipolii L-au p sit i au fugit… 57Cei care L-au
prins pe Isus, L-au dus la marele preot unde erau aduna i scribii i b trânii. 58Petru La urmat de la distan , pân în curtea marelui preot. Apoi a intrat acolo i a stat jos
împreun cu gardienii ca s vad deznod mântul. 59Liderii preo ilor, b trânii i to i
ceilal i din Sanhedrin c utau pe cineva care s fac o declara ie fals , în baza c reia ei
poat decide omorârea lui Isus. 60Dar de i s-au prezentat mul i martori mincino i,
declara iile lor nu le puteau justifica decizia. În final, au venit doi 61 i au zis: „Acesta
a spus: «Eu pot s stric Templul lui Dumnezeu i s -l reconstruiesc în trei zile.»”
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Marele preot s-a ridicat i a zis: „Nu r spunzi nimic la acuza iile pe care le-au
formulat ace tia împotriva Ta?” 63Isus t cea. eful preo ilor a vorbit din nou, zicând:
„Î i cerem sub jur mânt s ne spui dac Tu e ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu!” 64Isus a
spuns: „Da! Sunt! Iar de-acum încolo ve i vedea pe «Fiul Omului stând la dreapta
lui Dumnezeu, în suprema pozi ie de autoritate i venind deasupra norilor cerului!»”
65
Atunci marele preot i-a rupt hainele i a zis: „Aceasta este blasfemie! Mai avem
oare nevoie de vreun martor? Acum a i auzit-o direct de la El! 66Cum considera i c
trebuie s proced m?” Ei au r spuns: „Este vinovat! Merit moartea!” 67Atunci L-au
scuipat în fa
i L-au lovit cu pumnii. Apoi cei care-L biciuiau, 68ziceau: „Cristos,
profe te-ne cine Te-a lovit!” 69Petru îns st tea afar , în curte. A venit o servitoare
la el i i-a zis: „ i tu erai cu Isus, galileeanul!” 70El s-a dezis în fa a tuturor i i-a zis:
„Nu tiu ce vrei s spui!” 71Când s-a dus spre ie ire, l-a v zut o alt servitoare care a
zis celor de acolo: „ i acesta era cu Isus din Nazaret!” 72El a negat din nou cu
jur mânt, zicând: „Nu cunosc pe acest om!” 73Dup pu in timp, au venit ceilal i
oameni care erau acolo i i-au zis lui Petru: „Suntem siguri c i tu e ti unul dintre
acei oameni; ne demonstrezi acest lucru prin dialectul pe care-l folose ti când
vorbe ti – seam
cu al lor.” 74Atunci Petru a început s se blesteme i s jure,
zicând: „Nu cunosc pe acest om!” i în acel moment, a cântat coco ul. 75Atunci Petru
i-a amintit c Isus îi spusese: „Înainte s cânte coco ul, te vei dezice de Mine de trei
ori.” i plecând afar , a plâns cu un profund regret… 27 Diminea a devreme, to i
liderii preo ilor i b trânii poporului au decis organizarea unui consiliu pentru a
definitiva planul cu privire la omorârea lui Isus. 2Dup ce L-au legat, L-au dus i L-au
predat guvernatorului Pilat din Pont. 3Atunci Iuda, tr torul, când a constatat c Isus
fusese condamnat la moarte, a regretat ce f cuse. Apoi a adus înapoi cele treizeci de
monede de argint i le-a dat liderilor preo ilor i b trânilor, 4zicând: „Am p tuit;
pentru c am tr dat un Om c ruia I se va v rsa sângele f
s fie vinovat!” Ei au
5
spuns: „Nu ne intereseaz . Este propria ta decizie!” Iuda a aruncat aceste monede
de argint în Templu i apoi s-a spânzurat. 6Liderii preo ilor au adunat banii de argint
i au zis: „Nu ne putem permite s -i punem în cutia cu dona ii pentru Templu, pentru
reprezint contravaloarea unei vie i omene ti…” 7Dup ce s-au consultat, au
cump rat cu acei bani „Gr dina Olarului”, pentru a fi folosit ca cimitir pentru
neevrei. 8Acest fapt a f cut ca acea gr din s se numeasc pân ast zi „Gr dina
sângelui”. 9Astfel s-a întâmplat exact cum a fost prezis prin intermediul profetului
Ieremia, care zisese: „Au luat cele treizeci de monede de argint – suma evalu rii
cute de poporul Israel – 10 i le-au folosit pentru (a cump ra) «Gr dina Olarului»,
cum îmi spusese Domnul.” 11Isus a fost prezentat în fa a guvernatorului. Acesta L-a

întrebat: „E ti Tu Regele iudeilor?” Isus i-a r spuns: „Da! Sunt!” 12Dar n-a r spuns
nimic la acuza iile liderilor preo ilor i ale b trânilor. 13Atunci Pilat I-a zis: „Nu auzi
de câte lucruri Te acuz ei?” 14Isus n-a mai pronun at ca r spuns nici m car un
cuvânt. Acest fapt l-a f cut pe guvernator s r mân foarte surprins. 15La fiecare
rb torire a Pa telor, guvernatorul obi nuia s elibereze un de inut – cel pe care îl
doreau oamenii din societatea iudaic . 16Atunci exista în închisoare un de inut notoriu
numit Baraba. 17În timp ce erau ei aduna i, Pilat le-a zis: „Pe care dori i s vi-l
eliberez: pe Baraba, sau pe Isus care Se nume te ( i) Cristos?” 18El tia c Isus îi
fusese predat din invidia celor care i L-au adus. 19În timp ce st tea pe scaunul de
judec tor, Pilat a primit un mesaj de la so ia lui, care îi spunea: „S nu te implici
deloc în acest caz. ine cont de faptul c ai de-a face cu un om drept; i din cauza
Lui, noaptea trecut , am avut un co mar în vis.” 20Liderii preo ilor i b trânii
(evreilor) au convins mul imea de oameni s cear eliberarea lui Baraba i omorârea
lui Isus. 21Guvernatorul a vorbit, zicând: „Pe care dintre cei doi vre i s -l pun în
libertate?” Ei au r spuns: „Pe Baraba!” 22Pilat le-a zis: „Dar ce s fac cu Isus care Se
nume te ( i) Cristos?” Ei au r spuns: „S fie crucificat!” 23Guvernatorul a zis: „Dar
ce r u a comis?” Ei au început s strige i mai tare: „S fie crucificat!” 24Când a
constatat c nu se rezolv nimic i c agita ia cre te, Pilat a luat ap , i-a sp lat
mâinile în public i a zis: „Eu sunt nevinovat în leg tur cu omorârea acestui om
drept! Este problema voastr , pentru care v asuma i r spunderea.” 25Atunci au strigat
to i: „Accept m ca noi i copiii no tri s fim responsabili de v rsarea sângelui Lui!”
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Atunci Pilat le-a eliberat pe Baraba; iar pe Isus L-a predat ca s fie crucificat, dup
ce a ordonat s fie b tut cu nuiele. 27Solda ii guvernatorului au adus pe Isus în sala de
judecat i s-au adunat în jurul Lui. 28L-au dezbr cat de hainele Lui i L-au îmbr cat
cu o hain ro ie. 29Au împletit o coroan de spini pe care I-au pus-o pe cap; apoi I-au
pus o trestie în mâna dreapt , îngenuncheau înaintea lui, Îl ridiculizau i ziceau: „S
tr ie ti, Regele iudeilor!” 30Scuipau spre El, Îi luau trestia i-L loveau cu ea în cap.
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Dup ce i-au b tut joc de El în acest mod, L-au dezbr cat de haina ro ie, L-au
îmbr cat cu hainele Lui i L-au dus la locul de execu ie prin crucificare. 32În timp ce
ie eau din ora , au întâlnit pe un om din Cirena care se numea Simon; i l-au obligat
duc crucea lui Isus. 33Când au ajuns într-un loc numit „Golgota” care înseamn
„Locul craniului”, 34I-au dat s bea vin amestecat cu pelin; dar dup ce a gustat, a
refuzat s mai bea. 35Dup ce L-au crucificat, I-au împ it hainele între ei, tr gând la
sor i. Astfel s-a întâmplat exact ce fusese anun at prin intermediul profetului care
zice: „ i-au împ it hainele Mele între ei; i au tras la sor i pentru c ma a Mea.”
36
Apoi au stat jos i-L p zeau. 37Deasupra capului, I-au scris vina: „Acesta este Isus,
Regele iudeilor”. 38Împreun cu El au (mai) fost crucifica i doi tâlhari: unul la dreapta
i cel lalt la stânga Lui. 39Cei care treceau i priveau ce se întâmpla, Îl ridiculizau,
deau din cap i ziceau: 40„Tu care (ai zis c ) strici Templul i-l reconstruie ti în trei
zile, salveaz -Te (mai întâi) pe Tine Însu i! Dac e ti Fiul lui Dumnezeu, coboar de
pe cruce!” 41Liderii preo ilor împreun cu scribii i cu b trânii, Îl ridiculizau i ei,
zicând: 42„Pe al ii «i-a salvat»; dar pe Sine nu Se poate salva! Dac este Regele
Israelului, s coboare acum de pe cruce i vom crede în El! 43S-a încrezut în
Dumnezeu?! S -L scape acum Dumnezeu, dac -L iube te! Pentru c a pretins c este
Fiul lui Dumnezeu!” 44Tâlharii care erau crucifica i împreun cu El, Îl insultau în

mod asem tor. 45De la a asea or a zilei pân la a noua, s-a f cut întuneric în toat
ara. 46Când era a noua or din zi, Isus a strigat cu voce tare: „Eli, Eli, lama
sabactani?”, adic „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai abandonat?”
47
Unii dintre cei care st teau acolo, dup ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Îl strig
pe Ilie.” 48Imediat, unul dintre ei a luat un burete, l-a muiat în o et, l-a pus în cap tul
unei trestii i i L-a dat s bea. 49Dar ceilal i ziceau: „Las -L! S vedem dac va veni
Ilie s -L salveze!” 50Isus a strigat din nou cu voce tare i apoi a murit. 51Imediat,
perdeaua din interiorul Templului s-a rupt pe la mijloc de sus pân jos. P mântul a
produs un cutremur, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis i mul i sfin i
au înviat în corpurile pe care le avuseser ini ial. 53Ei au ie it din morminte; i dup
învierea Lui, au intrat în ora , prezentându-se în fa a multora. 54Centurionul i cei
care p zeau pe Isus împreun cu el, s-au speriat foarte tare în timp ce observau
cutremurul i tot ce s-a întâmplat. Ei au zis: „Suntem siguri c Acesta a fost Fiul lui
Dumnezeu!” 55Acolo erau i multe femei care priveau de la dep rtare. Ele urmaser
pe Isus din Galileea, ca s -I slujeasc . 56Între ele era Maria Magdalena, Maria –
mama lui Iacov i a lui Iose, împreun cu so ia lui Zebedei. 57Spre sear a venit un
om bogat din Arimateea. Se numea Iosif i era un discipol al lui Isus. 58El s-a dus la
Pilat i i-a cerut aprobarea s ia corpul lui Isus de pe cruce. Pilat a dat ordin s -i fie
dat. 59Iosif a luat corpul lui Isus i l-a înf urat într-o pânz curat de in. 60Apoi l-a
pus într-un mormânt s pat în stânc i care era proprietatea lui. La sfâr it, a rostogolit
o mare piatr la intrarea în mormânt i a plecat. 61Maria Magdalena i cealalt Marie
erau acolo i st teau în fa a mormântului. 62A doua zi, care urmeaz zilei Preg tirii
(pentru s rb toare), liderii preo ilor i fariseii s-au dus împreun la Pilat 63 i i-au zis:
„St pâne, ne-am amintit c Acel în el tor, în timp ce era viu, a zis: «Dup trei zile
voi învia!» 64Dorim s dai ordin ca mormântul s fie bine p zit pân a treia zi. S nu
existe posibilitatea ca discipolii Lui s vin s -I fure corpul i apoi s spun c a
înviat. Dac totu i s-ar întâmpla a a, aceast eroare final ar fi mai grav decât
prima.” 65Pilat le-a zis: „Ave i la dispozi ie o gard . Duce i-v i p zi i cum pute i.”
66
Ei au plecat i au asigurat paza mormântului, sigilând piatra i instalând garda. 28
La sfâr itul zilei Sabatului, când începea s se lumineze în prima zi a s pt mânii,
Maria Magdalena i cealalt femeie numit (tot) Maria, s-au dus s vad mormântul.
2
Atunci s-a produs un mare cutremur de p mânt, în timp ce un înger al Domnului a
coborât din cer. El a rostogolit piatra care era pus la intrarea în mormânt i apoi a
stat pe ea. 3Aspectul lui era ca cel al fulgerului, iar îmbr mintea îi era alb ca
pada. 4Solda ii g rzii au tremurat de fric i au r mas nemi ca i, ca ni te mor i.
5
Dar îngerul a vorbit femeilor, zicând: „Nu v teme i! tiu c Îl c uta i pe Isus care a
fost crucificat. 6Nu este aici; a înviat, exact cum zisese. Veni i s vede i locul unde a
stat Domnul. 7Apoi duce i-v repede i spune i discipolilor Lui c a înviat. S ti i c
El v va a tepta la aceast întâlnire în Galileea. Acolo Îl ve i (putea) vedea. S re ine i
aceast informa ie pe care v-am dat-o!” 8Ele au plecat repede de la mormânt cu fric
i cu mare bucurie; i au alergat spre locul unde erau discipolii, ca s -i anun e. 9Dar sa întâmplat c le-a întâlnit Isus i le-a zis: „Bucura i-v !” Ele s-au apropiat ca s -I
cuprind picioarele i I s-au închinat. 10Atunci Isus le-a zis: „S nu v fie fric !
Duce i-v i spune i fra ilor Mei s mearg în Galileea. Acolo M vor (putea) vedea.”
11
În timp ce se duceau ele, au intrat în ora unii dintre solda ii g rzii i au informat pe

liderii preo ilor despre tot ce se întâmplase. 12Ace tia s-au adunat împreun cu
trânii, au f cut un consiliu, au dat solda ilor mul i bani 13 i le-au zis: „S spune i
(oricui) astfel: «Discipolii Lui au venit i L-au furat în timp ce noi dormeam.» 14 i
dac guvernatorul va auzi i el aceast explica ie, îl vom lini ti noi i v vom sc pa de
consecin e.” 15Solda ii au luat banii i au procedat exact cum au fost înv i. i
astfel, aceast informa ie s-a r spândit printre iudei pân ast zi. 16Cei unsprezece
discipoli s-au dus în Galileea la muntele unde le spusese Isus s mearg . 17Atunci
când L-au v zut, I s-au închinat; dar unii nu erau siguri c ce v d este chiar
realitate… 18Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei i le-a zis: „Mi-a fost conferit
toat autoritatea atât în cer, cât i pe p mânt! 19Duce i-v i face i discipoli din toate
na iunile lumii, botezându-i în numele Tat lui, al Fiului i al Sfântului Spirit. 20 i
înv i-i s respecte toate poruncile pe care vi le-am dat. Iar Eu voi fi permanent cu
voi, pân la sfâr it.”

Evanghelia oferit de Marcu
1 Vestea Bun referitoare la Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 2este de la început în
acord cu ceea ce anun aser profe ii (despre El). De exemplu, Maleahi, în cartea lui,
scrisese: „S tii c voi trimite înaintea Ta pe reprezentantul Meu. El Î i va preg ti
drumul […]. 3Iar Isaia a spus: „Se va auzi o voce în de ert care va striga: «Preg ti i
Domnului drumul, nivelându-l!».” 4Exact în acest mod i-a f cut apari ia Ioan,
botezând pe oamenii care- i rezolvau problema p catelor. 5Veneau la el din toat
zona Iudeii i din Ierusalim. Dup ce î i recuno teau p catele, ca s fie ierta i, erau
boteza i de el în Râul Iordan. 6Ioan era îmbr cat cu o hain f cut din p r de c mil ,
pe care o inea legat de mijlocul lui cu o centur de piele. Hrana lui era format din
custe i miere produs de albine s lbatice. 7El predica zicând: „Dup mine va veni
Cineva care m dep
te în putere. Eu nu merit nici s m plec s -I dezleg curelele
8
înc mintelor . În ce m prive te, eu v botez doar cu ap ; dar El v va boteza cu
Spiritul Sfânt.” 9În acea vreme i-a f cut apari ia i Isus din Nazaret, localitate care
apar inea provinciei Galileea. El a fost botezat de Ioan în Iordan. 10În timp ce ie ea
Isus din ap , Ioan a v zut cerul deschis, de unde Spiritul Sfânt a coborât spre Isus sub
forma unui porumbel. 11Apoi, din cer s-a auzit o voce care zicea: „Tu e ti Fiul Meu
pe care Îl iubesc foarte mult i de care Îmi place!” 12Imediat, Spiritul (Sfânt) a condus
pe Isus în de ert. 13Acolo a stat patruzeci de zile, timp în care a fost testat de Satan.
Era o zon în care tr iau animale s lbatice; dar Isus era slujit de îngeri. 14Dup ce
Ioan a fost arestat i b gat în închisoare, Isus a venit în Galileea i predica Vestea
Bun a lui Dumnezeu. 15El zicea: „Timpul a expirat! Regatul lui Dumnezeu este
aproape. Poc i-v i crede i ca adev rat Vestea Bun pe care v-o prezint!” 16În
timp ce trecea pe lâng Marea Galileeii, Isus a v zut doi fra i care se numeau Simon
i Andrei. Ei introduceau în mare o plas de prins pe te, pentru c erau pescari. 17Isus
le-a zis: „Veni i i urma i-M ! V voi face pescari de oameni!” 18Imediat, ei i-au
abandonat plasele de prins pe te i au mers dup El. 19Deplasându-Se pu in mai
departe, Isus a v zut pe Iacov i pe Ioan care erau fiii lui Zebedei. Se aflau într-o
barc , reparându- i plasele pentru pescuit. 20I-a chemat i pe ei. Imediat, ace tia l-au
sat pe tat l lor în barc împreun cu cei care lucrau ca angaja i ai lor, i au mers
dup El. 21S-au dus la Capernaum. În ziua Sabatului, Isus a intrat în sinagog i a
început imediat s înve e oamenii care erau aduna i acolo. 22Ei erau surprin i de
înv tura Lui, pentru c nu vorbea ca ceilal i rabini, ci o f cea cu autoritate. 23În
sinagoga lor venise un om care avea în el un demon. Acesta a început s strige: 24„Ce
vrei de la noi, Isus din Nazaret? Ai venit s ne distrugi? Te cunosc: e ti Fiul lui
Dumnezeu!” 25Isus l-a certat zicându-i: „Taci i ie i din acest om!” 26Demonul a ie it
din el scuturându-l puternic i f când un mare zgomot. 27To i au r mas foarte
surprin i i se întrebau reciproc: „Ce înseamn acest fapt? O nou înv tur ? El d
ordin ca un st pân chiar i demonilor, iar ei se conformeaz (ordinelor) Lui!” 28 i
imediat s-a tiut despre El în toate zonele din vecin tatea localit ii Galileea. 29Dup
ce a ie it din sinagog , a intrat împreun cu Iacov i cu Ioan în casa lui Simon i a lui
Andrei. 30Soacra lui Simon era bolnav la pat, având febr . Imediat ei au vorbit lui
Isus despre ea. 31El S-a apropiat, a apucat-o de mân i febra a disp rut. Apoi ea a

început s -i serveasc . 32Seara, dup apusul soarelui, au adus la El pe to i bolnavii i
pe to i demoniza ii din localitate. 33To i cei din ora se adunaser la u . 34El a
vindecat pe mul i care sufereau de diverse boli. A f cut i multe exorciz ri; iar
demonilor nu le permitea s vorbeasc , pentru c Îl cuno teau. 35A doua zi,
diminea a, în timp ce înc era întuneric, Isus S-a trezit din somn, S-a dus într-un loc
pustiu i Se ruga acolo. 36Între timp, Simon i ceilal i care erau cu el, au plecat s -L
caute. 37Dup ce L-au g sit, I-au zis: „To i Te caut !” 38El le-a r spuns: „S mergem
i în alte localit i, prin pie ele i prin satele vecine, ca s predic i acolo; c ci cu
acest scop am venit (aici).” 39S-a dus i predica în sinagogi, prin toat provincia
Galileea, f când exorciz ri. 40A venit la El un lepros care s-a aruncat în genunchi în
fa a Lui, zicându-I politicos: „Dac vrei, po i s m scapi de lepr !” 41Comp timindul, Isus a întins mâna, S-a atins de el i a zis: „Da, vreau! Fii vindecat!” 42 i lepra a
disp rut imediat de pe el. 43Isus I-a spus foarte categoric s plece imediat; 44 i a
ad ugat: „S nu spui nim nui nimic; ci s te duci la preot. Acolo s te prezin i în fa a
lui cu ce a stabilit Moise c trebuie adus în cazul vindec rii de lepr , ca dovad
pentru preo i.” 45Dar acel om, dup ce a plecat, a început s spun cu mare entuziasm
ce i se întâmplase. În consecin , Isus nu mai putea s intre în vreun ora în mod
direct; ci st tea în afara zidurilor ora elor i acolo veneau la El oameni din toate
localit ile. 2 Dup câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit c este într-o
cas 2 i s-au strâns imediat atât de mul i oameni, încât nu-i putea cuprinde locul din
fa a u ii. El predica, proclamând Cuvântul Scripturilor. 3Au venit la El ni te oameni i
I-au adus pe cineva care era paralizat. Bolnavul fusese transportat acolo de patru
persoane. 4Fiindc nu puteau s ajung la El din cauza poporului adunat, au desf cut
acoperi ul casei în care era Isus. Apoi au coborât prin acel loc pe omul paralizat
împreun cu patul în care acesta z cea. 5Când le-a v zut Isus credin a, a zis
paralizatului: „Fiule, p catele tale sunt iertate!” 6Unii dintre înv torii legii mozaice
care erau prezen i acolo, gândeau astfel în sinea lor: 7„Cum Î i permite acest om s
vorbeasc a a? Este o blasfemie! Cine ar putea s ierte p catele? Numai Dumnezeu!”
8
Imediat, Isus a în eles la nivelul spiritului S u c ei gândeau astfel; i le-a zis: „De ce
ave i asemenea gânduri în voi? 9Ce este mai u or? – s zici «Î i sunt iertate
catele!», sau s -i spui «Scoal -te, ridic i patul i umbl s tos!»? 10Dar pentru ca
ti i c Fiul Omului are pe p mânt autoritatea s ierte p catele, 11«Î i ordon», a zis
El paralizatului, «s te ridici, s i strângi patul i s te duci acas !»” 12Imediat,
paraliticul s-a i ridicat, i-a strâns patul, l-a luat i a ie it din cas în fa a tuturor…
To i au r mas surprin i, glorificau pe Dumnezeu i ziceau: „Niciodat n-am v zut a a
ceva!” 13Isus S-a dus din nou la mare. Mul i oameni veneau la El; i îi înv a pe to i.
14
Când trecea pe-acolo, a v zut pe Levi care era fiul lui Alfeu, lucrând ca i colector
de impozite. Isus i-a zis: „Vino dup mine!” Levi s-a ridicat i a mers dup El. 15În
timp ce Isus st tea la mas în casa lui Levi, mul i al i colectori de impozite i mul i
to i au mâncat împreun cu El. Isus venise acolo i cu discipolii S i. Mul i dintre
ceilal i se aflau acolo pentru c obi nuiau s mearg dup Isus oriunde Se ducea El.
16
Ni te înv tori ai legii mozaice i unii dintre farisei L-au v zut pe Isus servind
masa împreun cu colectorii de impozite i cu p to ii. Atunci, acei lideri au zis
discipolilor Lui: „De ce procedeaz El astfel?” 17Auzind aceast întrebare, Isus le-a
zis: „Nu cei care sunt s to i necesit îngrijire medical ; ci tocmai cei bolnavi au

nevoie de medic. Eu am venit s pretind poc in a nu celor care sunt drep i, ci
to ilor.” 18Discipolii lui Ioan i cei ai fariseilor obi nuiau s posteasc . Ace tia au
venit la Isus i I-au zis: „De ce nu postesc i discipolii T i a a cum o fac discipolii lui
Ioan i ai fariseilor?” 19Isus le-a r spuns: „Oare este normal s posteasc participan ii
la o nunt atât timp cât mirele este împreun cu ei la mas ? Desigur c nu! 20Vor veni
zile când mirele nu va mai fi cu ei; i atunci î i vor permite s posteasc . 21Nimeni nu
coase unei haine un petic dintr-o bucat de pânz nou , neintrodus niciodat în ap .
Dac îns ar proceda a a, peticul pus se va mic ora cu prima ocazie a ac iunii apei
asupra hainei i va produce astfel o ruptur mai mare decât cea ini ial . 22Nici vinul
nou nu va fi pus în burdufuri vechi; altfel, vinul nou sparge burdufurile vechi care nu
l-ar mai putea re ine – deci se vor distruge amândou . Corect este ca vinul nou s fie
strat în burdufuri noi.” 23Într-o zi de Sabat, Isus trecea printre ni te lanuri de grâu.
Discipolii S i smulgeau din mers spice de grâu pentru a le mânca (boabele). 24Fariseii
I-au zis: „Observi ce se întâmpl ? De ce fac ei lucruri care sunt interzise într-o zi de
Sabat?” 25Isus le-a r spuns: „Oare n-a i citit ce a f cut David într-o situa ie
asem toare? Nu ti i cum a procedat el împreun cu oamenii care-l înso eau atunci
când erau fl mânzi? 26Este scris c au intrat în casa lui Dumnezeu când oficiul de
mare preot era încredin at lui Abiatar. Ei au mâncat atunci pâinile care erau oferite
Domnului i pe care numai preo ii le mâncau.” 27Continuând, Isus le-a zis: „Sabatul a
fost conceput ca un avantaj pentru om, nu ca s -l dezavantajeze! 28Deci s re ine i c
Fiul Omului este St pân chiar i peste Sabat.” 3 Isus a intrat din nou în sinagog .
Acolo era prezent un om cu o mân paralizat . 2Ei Îl urm reau pe Isus, ca s vad
dac -l va vindeca în ziua de Sabat; c ci era o bun ocazie pentru a-L acuza. 3Isus S-a
adresat omului cu mâna paralizat , zicându-i: „Ridic -te i stai la mijloc!” 4Apoi le-a
zis: „Este permis în ziua de Sabat s faci cuiva bine, sau s -i faci r u?” Ei îns t ceau.
5
Atunci, privind în jurul Lui sup rat i trist din cauza insensibilit ii inimii lor, a zis
omului cu pareza: „Întinde- i mâna!” El a întins-o; i mâna i s-a f cut s toas .
6
Fariseii au ie it din sinagog ; i împreun cu irodienii, au discutat un plan pentru
omorârea lui Isus. 7El S-a dus cu discipolii S i spre Marea Galileeii. L-a urmat o
mare mul ime de oameni. 8Ace tia proveneau din Galileea, din Ierusalim, din
Idumeea, ca i din zonele de pe cel lalt mal al Iordanului, din jurul Tirului i al
Sidonului. Ei veneau la Isus pentru c auziser vorbindu-se despre tot ce f cea El.
9
Isus a ordonat discipolilor S i s Îi pun la dispozi ie o barc pentru a evita
aglomera ia. 10Oamenii se adunau în mare num r în jurul lui Isus ca s se ating de
El, pentru c obi nuia s -i vindece pe cei care erau bolnavi. 11Atunci când ap rea
Isus, spiritele rele c deau la p mânt odat cu cei pe care-i posedau, strigându-I: „Tu
ti Fiul lui Dumnezeu!” 12Dar El le ordona imediat în mod categoric s nu-I fac
reclam . 13Apoi, Isus a urcat pe munte. A chemat la El pe cine a vrut, iar aceia au
venit. 14A ales dintre ei doisprezece, ca s -i aib cu Sine i ca s -i trimit s predice.
15
Le-a dat i autoritate (în baza c reia puteau) s vindece pe cei bolnavi i s fac
exorciz ri. 16Cei selecta i de Isus (în acest scop) sunt urm torii: Simon, pe care l-a
numit Petru; 17Iacov i Ioan, care erau fiii lui Zebedei. Acestora le-a pus numele
„Boanerghes” care înseamn „Fiii tunetului”. 18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei;
Toma; Iacov, care era fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul; 19 i Iuda,
Iscarioteanul, care L-a tr dat. 20Au intrat într-o cas ; i din nou s-au adunat foarte

mul i oameni. Astfel, Isus i discipolii S i nu puteau nici m car s m nânce. 21Când
au auzit ce se întâmpla, rudele lui Isus au venit s -L ia dintre ei, gândind c a
înnebunit. Ei ziceau: „Nu mai este în toate facult ile mentale!” 22Iar cei care erau
cunoscu i ca înv tori ai legii mozaice, veni i din Ierusalim, ziceau despre El: „Este
posedat de Beelzebul; face exorciz ri cu ajutorul efului demonilor.” 23Isus li S-a
adresat, provocându-le gândirea prin intermediul parabolelor: „Cum poate Satan s -l
dea afar (tot) pe Satan? 24Dac un regat este dezbinat împotriva lui însu i prin
conflicte interne, desigur c nu va putea supravie ui. 25 i dac o cas este dezbinat
prin conflicte în interiorul acelei familii, se va distruge. 26În mod asem tor, dac
Satan se manifest ostil împotriva lui însu i, este dezbinat i se autodistruge.
27
Nimeni nu comite un jaf în casa unui om puternic decât dup ce l-a imobilizat. 28
ti i c toate p catele i toate celelalte blasfemii ale oamenilor le vor fi iertate; 29dar
oricine va spune blasfemii împotriva Spiritului Sfânt, nu va primi iertare niciodat . El
devine astfel vinovat pentru eternitate de acest p cat…” 30A spus aceste lucruri pentru
ei ziseser : „Este posedat de un spirit r u!” 31Atunci, mama i fra ii lui Isus care
veniser i st teau afar , au trimis pe cineva s -L cheme. 32În timp ce mul i erau
aduna i în jurul Lui, I s-a spus: „S tii c mama Ta i fra ii T i sunt afar i Te
caut !” 33El le-a r spuns: „Cine este mama Mea i care sunt fra ii Mei?” 34Apoi
privind spre cei care st teau în jurul Lui, a zis: „Ace tia reprezint mama Mea i fra ii
Mei. 35Pentru c oricine se conformeaz dorin ei lui Dumnezeu, Îmi este frate, sor i
mam !” 4 Isus a continuat s înve e mul imile de oameni lâng marea Galileeii.
Pentru c erau mul i aduna i, El a folosit o barc , iar ceilal i st teau pe mal. 2Din acea
barc a început s îi înve e multe lucruri utilizând parabole. De exemplu, le spunea:
3
„Asculta i cu aten ie! Era un om care a ie it la îns mân ri. 4În timp ce sem na, o
parte dintre semin e a c zut lâng drum. Acestea au fost mâncate de p ri. 5O alt
parte dintre semin e a c zut pe un teren pietros, unde nu exista mult p mânt. Acele
semin e au r rit imediat, pentru c nu au g sit un sol adânc. 6Dar când a ap rut
soarele, s-au ofilit; i pentru c nu aveau unde s i înfig adânc r cina, s-au uscat.
7
O alt parte a semin elor a ajuns i a crescut între spini. Ace tia, dezvoltându-se, au
obstruc ionat dezvoltarea normal a noilor plante; i în final, pentru c fuseser
sufocate de spini, nu au avut fructe. 8O alt parte a semin elor a c zut pe un teren
fertil. Plantele s-au dezvoltat i au produs fructe. Recolta a fost de treizeci, de aizeci
i de o sut de ori mai mult decât cantitatea de semin e îns mân at .” 9Apoi a zis:
„Cine este receptiv la ce am spus, s ia în considerare ce a auzit!” 10Când a fost
singur, cei din jurul Lui, între care erau i cei doisprezece discipoli ai S i, L-au
întrebat despre semnifica ia parabolelor. 11El le-a zis: „Vou vi s-a oferit posibilitatea
cunoa te i secretul Regatului lui Dumnezeu; dar pentru ceilal i, lucrurile din acest
domeniu sunt prezentate prin intermediul parabolelor. 12Inten ia este aceasta: privind
i auzind, ei s nu fie capabili totu i s în eleag ; pentru ca s nu se întoarc ulterior
la Dumnezeu, ceea ce ar fi implicat iertarea p catelor lor.” 13El le-a mai zis: „Nu
în elege i nici voi semnifica ia acestei parabole? Atunci oare cum o ve i percepe pe a
celorlalte? 14Sem torul îns mân eaz s mân a Cuvântului. 15Semin ele c zute lâng
drum reprezint pe cei în care este sem nat Cuvântul; dar dup ce l-au auzit, vine
imediat Satan care ia din ei ce s-a sem nat din Cuvânt. 16Semin ele c zute în locuri
pietroase reprezint pe aceia care atunci când aud Cuvântul, îl primesc imediat cu

bucurie; 17dar nu au acea «r cin »; i astfel rezist pu in. În mod concret, atunci
când au de-a face cu un necaz sau cu o persecu ie din cauza Cuvântului, ei se dezic
imediat de el… 18Semin ele c zute între spini reprezint pe aceia care de i aud
Cuvântul, 19sunt asalta i de îngrijor ri legate de via a de pe p mânt. Ei sunt de
asemenea obseda i de posesiuni materiale i de tenta ia altor lucruri care
obstruc ioneaz Cuvântul, f cându-l astfel ineficace în via sau f
efect în tr irea
20
lor personal . Apoi sunt i unii reprezenta i de semin ele c zute pe un teren fertil. Ei
sunt cei care dup ce aud i primesc Cuvântul, produc «fructe»: unul treizeci la sut ,
altul aizeci la sut i altul sut la sut .” 21El le-a mai zis: „Se pune oare lampa sub un
vas sau sub pat? Oare nu este ea pus într-un suport? 22
ti i c nu este nimic ascuns
care nu va fi ar tat în public; i nimic inut secret care s nu fie cunoscut. 23Cine este
receptiv la mesajul Meu, s ia în considerare cu maxim seriozitate ce am spus!” 24El
le-a mai zis: „Fi i aten i i la ceea ce ve i auzi în continuare. Cum evalua i pe al ii, a a
ve i fi evalua i i voi. Ba chiar vi se va oferi în plus fa de ce a i oferit altora. 25Se va
întâmpla a a pentru c celui care are, i se va mai da; îns cel care nu are, va fi privat
chiar i de ceea ce are.” 26Isus a mai zis: „În ce prive te Regatul lui Dumnezeu, se
întâmpl ca în urm toarea situa ie: un om î i seam
semin e în terenul lui agricol.
27
Indiferent c doarme când este noapte sau c st treaz ziua, semin ele încol esc i
cresc f
ca el s poat observa acest proces. 28 mântul faciliteaz în mod discret
dezvoltarea noilor plante. La început, ele se prezint sub forma unui fir verde. Apoi,
fiecare dintre aceste fire ajunge s produc spic, în care grâul se dezvolt pân la
maturitate. 29Iar când acesta este copt, proprietarul recoltelor începe campania de
secerat.” 30Isus a mai zis: „Cu ce vom mai asem na Regatul lui Dumnezeu? Sau prin
intermediul c rei parabole îl vom prezenta? 31Se aseam
i cu o s mân de mu tar.
Când este sem nat în p mânt, este cea mai mic dintre semin e. 32Dar ulterior cre te
i devine mai mare decât toate zarzavaturile; iar p rile zbur toare î i pot face
cuiburi în ramurile lui mari.” 33Isus le prezenta mesajul Scripturilor prin intermediul
multor parabole de acest fel, în func ie de capacitatea lor de în elegere. 34Nu le
comunica nimic f
s foloseasc parabole. Dar când era singur cu discipolii S i, le
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explica totul. În aceea i zi, seara, Isus le-a zis discipolilor S i: „S travers m pe
cel lalt mal.” 36Dup ce le-a oferit oamenilor ocazia s plece, discipolii L-au luat
împreun cu ei în barca în care se aflau. Traversând marea, s-au deplasat împreun cu
alte b rci spre destina ia dorit . 37O mare furtun a început s arunce valurile în barc
pân aproape de limita de plutire a ei. 38Isus dormea cu capul pe o pern în partea din
spate a b rcii. Discipolii L-au trezit zicându-I: „Înv torule, nu Te intereseaz ce se
întâmpl ?! Murim!” 39El S-a trezit; i ridicându-Se, a certat vântul i a zis m rii:
„Înceteaz ! Lini te te-te!” Vântul i-a oprit intensitatea i s-a f cut o lini te total .
40
Apoi a zis discipolilor S i: „De ce v l sa i afecta i de fric ? Tot f
credin
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sunte i?” Ei erau foarte speria i i ziceau unii altora: „Cine este Acesta încât I se
subordoneaz chiar i vântul împreun cu marea?” 5 Au ajuns pe cel lalt mal al M rii
Galileeii, în regiunea gadarenilor. 2Când a coborât Isus din barc , L-a întâmpinat
imediat un demonizat care tocmai ie ea din cimitir. 3Acest om locuia în (grotele unde
erau s pate) morminte i nimeni nu-l mai putea imobiliza nici m car cu un lan . 4De
multe ori i se legaser fiare grele de picioare i c tu e la mâini; dar le rupsese i era
imposibil de inut sub control. 5Permanent st tea în zona mormintelor i pe mun i,

ipând i mutilându-se cu pietre, cu care î i f cea t ieturi. 6Când L-a v zut pe Isus de
la dep rtare, a alergat spre El i I s-a închinat, 7strigând: „Ce avem noi în comun,
Isus, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Jur -mi pe Dumnezeu c nu m vei chinui!”
8
Zicea a a, pentru c Isus îi ordona: „Spirit r u, ie i din acest om!” 9Isus l-a întrebat:
„Cum te nume ti?” El a r spuns: „Numele meu este «Legiune», pentru c suntem
mul i.” 10Spiritul r u Îl ruga pe Isus insistent s nu-l trimit în afara acelei regiuni.
11
Acolo, lâng munte, era o mare mul ime de porci care p teau. 12Demonii L-au
rugat pe Isus, zicându-I: „Permite-ne s intr m în acei porci!” 13Isus le-a permis; iar
spiritele rele, ie ind din acel om, au intrat în mul imea de porci care s-a repezit de pe
râp în mare. To i cei aproape dou mii de porci s-au înecat. 14Cei care p zeau porcii,
au fugit în ora i prin satele din jur, anun ând despre acest caz. Oamenii au venit s
vad ce s-a întâmplat. 15Ajun i la Isus, au constatat c cel care fusese posedat de
legiunea de demoni, era îmbr cat decent i în toate facult ile mentale. Ei s-au speriat
16
ascultând martorii oculari care le-au povestit tot ce se întâmplase cu demonizatul i
cu porcii. 17Atunci au început s -L roage pe Isus s plece din zona lor. 18În timp ce
Isus urca în barc , omul care fusese posedat de demoni, Îl ruga s -i permit s r mân
cu El. 19Isus n-a aprobat cererea lui, ci i-a zis: „Du-te acas la familia ta i poveste tele tot ce i-a f cut Domnul i cum i-a manifestat mila Lui fa de tine.” 20El a plecat
i a început s povesteasc prin Decapolis tot ce-i f cuse Isus; i îi uimea pe to i.
21
Dup ce a traversat Isus pe cel lalt mal folosind barca, o mare mul ime de oameni sa adunat în jurul Lui. El st tea pe mal, aproape de ap . 22Atunci a venit la El unul
dintre liderii sinagogii, numit Iair. Cum L-a v zut pe Isus, I s-a aruncat la picioare 23 i
I-a f cut urm toarea rug minte insistent : „Feti a mea este aproape moart . Te rog,
vino i pune- i mâinile peste ea ca s devin s toas i s tr iasc !” 24Isus a plecat
împreun cu el; iar mul imea de oameni din jurul Lui produsese aglomera ie. 25Exista
o femeie care de doisprezece ani avea o hemoragie. 26Ea suportase interven ia multor
medici. Cheltuise toate resursele de care dispusese; dar nu constatase nici o
schimbare în bine a s
ii ei; ba înc situa ia se complica odat cu trecerea
27
timpului. Auzind vorbindu-se despre Isus, a venit pe la spatele Lui printre oameni i
I s-a atins de hain . 28A procedat a a, pentru c î i zicea: „Dac voi reu i s m ating
de haina Lui, m voi vindeca!” 29Imediat, hemoragia a încetat i a sim it în tot corpul
ei c s-a vindecat. 30Isus i-a dat seama imediat c din El ie ise o putere; i
întorcându-se spre mul imea de oameni, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?”
31
Discipolii I-au zis: „Vezi ce mul i sunt în jurul T u; i mai zici «Cine s-a atins de
Mine?»?!” 32El privea în jur ca s vad pe aceea care f cuse acest lucru. 33Femeia,
speriat i tremurând pentru c tia ce se întâmplase, a venit, s-a aruncat la picioarele
Lui i I-a spus tot adev rul. 34Dar Isus i-a zis: „Femeie, credin a ta te-a salvat! Du-te
lini tit i fii vindecat de boala ta!” 35În timp ce înc vorbea El, au venit ni te
oameni din partea liderului sinagogii. Ace tia i-au spus: „Fiica ta a murit; de ce Îl mai
deranjezi pe Înv tor?” 36Dar Isus, f
s ia în considerare aceste cuvinte, a zis
liderului sinagogii: „S nu te sperii! Credin a pe care trebuie s o ai, va face diferen a
acum!” 37 i nu a permis nim nui s -L înso easc , excep ie f când Petru, împreun cu
cei doi fra i – Iacov i Ioan. 38Au ajuns la casa liderului sinagogii. Acolo, Isus a g sit
agita ie printre cei prezen i i pe unii care plângeau exact ca la mort. 39A intrat i le-a
zis: „De ce face i atât zgomot i de ce plânge i? Feti a n-a murit, ci doarme!” 40Ei L-

au ironizat. Atunci, dup ce i-a dat afar pe to i, i-a luat cu El pe p rin ii feti ei
împreun cu cei care-L înso iser ; i au intrat împreun acolo unde z cea ea. 41A
apucat-o de mân i i-a zis: „Talita, cumi!”, care se traduce cu „Feti o, scoal -te!”
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Imediat, ea s-a ridicat i a început s umble, pentru c avea vârsta de doisprezece
ani. Ei au r mas foarte surprin i de acest lucru. 43Isus le-a cerut în mod categoric s
nu tie nimeni ce s-a întâmplat; i a mai cerut ca feti a s fie hr nit . 6 Isus a plecat
de-acolo i a ajuns în zona Sa natal . Discipolii Lui au mers dup El. 2În ziua de
Sabat, a început s înve e oamenii care veniser în sinagog . Mul i se mirau auzinduL; i ziceau: „Care este sursa acestei în elepciuni pe care o posed El? Sau cum se
explic minunile pe care le face? 3Oare nu este El fiul tâmplarului i al Mariei? Nu
are ca fra i pe Iacov, pe Iose, pe Iuda i pe Simon? i nu locuiesc aici, în zon ,
surorile Lui?” Toate aceste lucruri Îl f cuser pe Isus s fie un caz dificil pentru ei.
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Dar Isus le-a zis: „Un profet este subapreciat doar în patria lui, între rudele lui i
între membrii familiei din care provine el.” 5Nu a putut s fac nici o minune acolo.
Doar a vindecat câ iva bolnavi punându- i mâinile peste ei. 6 i era foarte surprins de
necredin a locuitorilor acelei zone. Isus parcurgea satele din jur i înv a pe foarte
mul i oameni. 7În acea perioad de timp, i-a chemat la Sine pe cei doisprezece
discipoli ai S i i i-a trimis câte doi (în misiune). Le-a conferit autoritate asupra
demonilor 8 i le-a ordonat s nu aib la ei nici un toiag, nici pâine, nici sac pentru
alimente i nici bani de aram ; 9 se încal e cu sandale i s nu aib dou feluri de
haine cu ei. 10Apoi le-a mai zis: „S nu v schimba i gazda; ci s r mâne i acolo unde
ve i fi primi i, pân ve i pleca din acea zon . 11Iar dac în vreun loc nu ve i fi bine
primi i i nici lua i în considerare, s pleca i din acea zon scuturând praful de pe
sandalele voastre. Acesta va fi ca o prob împotriva lor în momentul când va avea loc
Judecata. S ti i c atunci, la Judecat , chiar i pedeapsa Sodomei i a Gomorei va fi
mai mic decât cea care le va fi administrat lor.” 12Discipolii au plecat i au predicat
poc in a. 13 ceau multe exorciz ri i vindecau mul i bolnavi pe care îi ungeau cu
ulei. 14Tetrarhul Irod, auzind vorbindu-se despre Isus care era un nume foarte
cunoscut printre evrei, a zis: „Singura mea explica ie cu privire la acest om este aceea
El e Ioan Botez torul înviat. Altfel nu pot în elege sursa puterilor Lui
miraculoase!” 15Al ii ziceau: „Este Ilie.” Iar al ii sus ineau c , de fapt, este unul dintre
profe i. 16Totu i, Irod repeta: „Eu i-am t iat capul lui Ioan Botez torul; i acum a
înviat!” 17Era obsedat de aceast ipotez pentru c î i tot amintea cum procedase cu
Ioan. Îl arestase i-l b gase în închisoare din cauza Irodiadei care era, de fapt, so ia
fratelui lui, numit Filip. 18Ioan îi spusese lui Irod: „Nu- i este permis s te compor i ca
so fa de aceea care, de fapt, este so ia fratelui t u!” 19Irodiada era foarte indignat
i l-ar fi omorât pe Ioan; 20dar înc nu putea s i vad planul pus în aplicare atât timp
cât Irod se temea de Ioan, fiind convins c acesta este un om drept i sfânt. Îi acorda
protec ia lui, iar când îi asculta mesajele, era provocat la decizii; îns evita luarea lor
de mai mult timp. În ciuda faptului c Irod îl agrea pe Ioan, 21planul Irodiadei a g sit
un moment favorabil pentru punerea lui în aplicare, chiar când tetrarhul î i s rb torea
ziua de na tere. Atunci el organizase o petrecere la care î i invitase subalternii din
armat i prietenii-colegi cu care guverna provincia Galileea. 22La petrecere a
participat i fata Irodiadei. Ea a dansat astfel încât a primit multe aplauze i aprecieri
pozitive atât din partea lui Irod, cât i din partea oaspe ilor lui. Tetrarhul a zis fetei:

„Î i voi oferi orice îmi vei cere!” 23Apoi a ad ugat jurându-i: „Sunt dispus s î i dau
chiar i jum tate din administra ia mea!” 24Ie ind, fata s-a consultat cu mama ei, pe
care a întrebat-o: „Ce s -i cer?” Iar Irodiada i-a r spuns: „Cere-i capul lui Ioan
Botez torul!” 25Fata s-a gr bit s vin la tetrarh, prezentându-i urm toarea cerere:
„Vreau s -mi dai imediat capul lui Ioan Botez torul pe o farfurie!” 26Irod a fost foarte
dezam git; dar din cauza jur mântului i pentru a ar ta oaspe ilor c i respect
promisiunile, n-a putut s-o refuze. 27A trimis la închisoare un soldat dintre cei care
ceau serviciul de paz , cu ordinul de a aduce capul lui Ioan Botez torul. Soldatul sa dus i i-a t iat capul lui Ioan în închisoare. 28Apoi l-a adus pe o farfurie, l-a dat
fetei; iar fata l-a dat mamei ei… 29Auzind ce s-a întâmplat, discipolii lui Ioan au
venit, i-au luat corpul i i l-au pus într-un mormânt. 30Apostolii s-au adunat la Isus i
I-au relatat tot ce f cuser i tot ce-i înv aser pe oameni. 31Isus le-a zis: „Veni i
singuri separat, într-un loc lini tit i odihni i-v pu in.” A spus acest lucru pentru c
din cauza suprasolicit rii lor, nu aveau timp nici s m nânce. 32Au plecat cu barca,
inten ionând s se retrag într-un loc mai nepopulat, unde s fie numai ei singuri.
33
Îns oamenii i-au observat plecând; i pentru c i-au cunoscut, au alergat pe jos din
toate ora ele i au venit înaintea lor în locul unde inten ionau ei s ajung . 34Când a
coborât din barc , Isus a v zut o mare mul ime de oameni. I s-a f cut mil de ei,
pentru c erau ca ni te oi f
p stor; i a început s -i înve e multe lucruri. 35Ziua
aproape trecuse. Atunci discipolii Lui s-au apropiat de El i I-au zis: „Aceast zon
este nepopulat , iar ziua aproape a trecut. 36Ofer oamenilor ocazia s plece în
localit ile din jur, ca s i cumpere pâine; pentru c nu au ce s m nânce.” 37Isus le-a
spuns: „Da i-le voi s m nânce!” Dar ei I-au zis: „Vrei s spui c îi vom putea hr ni
cu pâinea pe care o vom cump ra pe cei dou sute de dinari?” 38Isus le-a zis:
„Merge i printre oamenii aduna i i vede i câte pâini exist aici, în zon !” Ei s-au dus
constate câte pâini au oamenii; i au venit cu urm torul r spuns: „Avem cinci pâini
i doi pe ti!”. 39Atunci Isus a spus discipolilor S i s cear oamenilor s stea jos pe
iarb în grupuri. 40Astfel s-au format grupuri de câte o sut i de câte cincizeci de
persoane. 41El a luat cele cinci pâini i cei doi pe ti. Cu ochii îndrepta i spre cer, a
rostit asupra lor benedic ia; i apoi, rupând pâinile, le-a dat discipolilor, pentru ca ei
le împart mul imii de oameni. A procedat la fel i cu pe tii, împ indu-i tuturor.
42
To i au mâncat i s-au s turat. 43În final, resturile din pâini i din pe ti au fost
adunate în dou sprezece co uri. 44Între cei care mâncaser , au fost cinci mii de
rba i. 45Isus i-a determinat pe discipolii S i s urce în barc i s traverseze imediat,
înaintea Lui, pe cel lalt mal, în zona Betsaida. În acest timp, El inten iona s ofere
oamenilor posibilitatea s plece acas . 46Dup ce i-a luat r mas bun de la mul imile
de oameni, Isus S-a dus pe munte ca s Se roage. 47Când s-a înserat, barca era în
mijlocul m rii, iar Isus era singur pe mal. 48A v zut c discipolii Lui vâsleau cu mare
dificultate, pentru c vântul b tea din fa . Chiar în timpul când î i efectua serviciul
nocturn de paz a patra gard , Isus a mers spre ei, c lcând peste ap . Inten iona s
treac pe lâng ei; 49dar discipolii, având impresia c v d o fantom care umbl pe
mare, au ipat. 50Gestul lor a fost cauzat de faptul c s-au speriat. Dar Isus le-a vorbit
imediat, zicându-le: „Curaj! Sunt Eu; nu v teme i!” 51Apoi a urcat la ei în barc , iar
vântul n-a mai b tut. Ei au r mas foarte surprin i de cele întâmplate, 52pentru c fiind
insensibili i nereceptivi, nu în eleseser mesajul care le fusese transmis odat cu

înmul irea (recent a) pâinilor i a pe tilor. 53Dup ce au traversat marea, au ajuns cu
barca pe malul localit ii Ghenezaret. 54Când au coborât din barc , oamenii L-au
recunoscut imediat pe Isus. 55Alergând prin localit ile învecinate i pe tot traseul pe
care auzeau c trecea Isus, aduceau bolnavii la El. 56Ace tia, fiind pu i în drumul Lui,
Îl rugau s le permit doar s se ating de marginea de jos a hainelor Sale. i to i câ i
procedau astfel, erau vindeca i. 7 În Ierusalim, Isus a avut o discu ie cu reprezentan ii
fariseilor i ai înv torilor legii mozaice. 2Ace tia v zuser pe unii dintre discipolii
i servind masa de prânz cu mâinile „necurate”, adic f
s i le fi sp lat (în mod
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ritual). – Conform tradi iei str mo ti, fariseii i to i ceilal i iudei, nu m nânc f
i spele mâinile cu mare aten ie. 4 i când se întorc din pia , nu m nânc decât
dup ce s-au îmb iat. Tradi ia lor con ine i alte obiceiuri, cum ar fi sp larea (ritual )
a paharelor, a ulcioarelor, a g le ilor i a paturilor. – 5Acei farisei, împreun cu
exper ii legii mozaice, L-au întrebat: „De ce nu respect discipolii T i regulile
tradi iei str mo ti, permi ându- i s m nânce cu mâinile «nesp late»?” 6Isus le-a
spuns: „Ipocri ilor, bine a mai profe it Isaia despre voi, când a scris: «Acest popor
cinste te cu buzele; dar inima lui este departe de Mine. 7Degeaba procedeaz ei
astfel, decretând legi care nu reprezint decât reguli omene ti.» 8Voi ignora i porunca
lui Dumnezeu i în acela i timp respecta i tradi ia stabilit de oameni, cum ar fi:
sp larea ulcioarelor i a paharelor; i ave i multe reguli de acest fel…” 9Isus le-a mai
zis: „Promovând tradi ia voastr , v-a i permis s anula i porunca lui Dumnezeu. 10De
exemplu, El a spus prin Moise: «S i cinste ti mama i tat l.» i «Cine va vorbi r u
despre tat l lui sau despre mama lui, s suporte pedeapsa capital .» 11Voi, dimpotriv ,
i decretat c dac un om pretinde cu privire la bunurile lui c sunt «corban», adic
dedicate lui Dumnezeu, este absolvit de datoria de a- i ajuta p rin ii cu ele; 12 i astfel
nu-i mai permite i s i sus in p rin ii cu nimic… 13 a a i ajuns s desfiin i
Cuvântul lui Dumnezeu din cauza tradi iei voastre. i acesta este doar un exemplu.
Dar voi proceda i la fel în cazul multor alte tradi ii.” 14La sfâr it, Isus a chemat din
nou mul imile de oameni la Sine i le-a zis: „Sunt interesat s în elege i ce v voi
spune în continuare. Deci asculta i cu aten ie: 15Omul nu devine «necurat» atunci
când introduce în el ceva mâncând. De fapt, numai ceea ce iese din el îl poate face
«necurat». 16[Deci dac vrea cineva s ia în considerare cuvintele Mele, s re in ceea
ce tocmai am spus.”] 17Dup ce a intrat în cas i era departe de mul imea
ascult torilor, discipolii L-au întrebat pe Isus despre semnifica ia acestei parabole.
18
El le-a zis: „ i voi sunte i atât de incapabili în descifrarea în elesului ei? Nu v da i
seama c nimic din exterior care intr în om nu-l poate face «necurat»? 19Când
nânc cineva, nu introduce nimic în suflet, ci în stomac; apoi o parte din ce a
introdus în el, este dat afar .” A spus acest lucru, declarând toate alimentele „curate”.
20
El le-a mai zis: „Ce iese din om, îl face s fie «necurat». 21Sursa lucrurilor care fac
pe om «necurat», este tocmai în sufletul lui, de unde provin gândurile rele, adulterul,
rela iile sexuale extraconjugale, crimele, 22furturile, în el ciunile, faptele care produc
ru ine, ochiul r u, blasfemia, arogan a, nebunia. 23Toate aceste lucruri vin din
interiorul omului i-l fac s fie «necurat»”. 24Isus a plecat de-acolo i S-a dus în
regiunea Tirului i a Sidonului. A intrat într-o cas , dorind s nu tie nimeni c este
acolo. Dar n-a putut s r mân neobservat; 25pentru c imediat a venit la El o femeie
care s-a aruncat la picioarele Lui. Ea avea o feti care era posedat de un demon.

Venise la Isus pentru c auzise vorbindu-se despre El. 26Femeia care Îl ruga s scoat
demonul din fiica ei, era de na ionalitate siro-fenician . 27Isus i-a zis: „Las -i întâi pe
copii s se sature; c ci nu este bine s iei pâinea copiilor i s-o arunci c eilor.”
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Femeia I-a r spuns: „Este adev rat ce spui, domnule; dar i c eii de sub mas
nânc din ce r mâne copiilor.” 29Atunci Isus i-a zis: „Suficient! M-ai convins! Po i
pleca acas ; pentru c deja demonul a ie it din fiica ta!” 30Când a intrat în cas ,
femeia i-a g sit feti a culcat în pat i eliberat de demon. 31Isus a plecat din zona
Tirului i a venit din nou la Marea Galileeii trecând prin Sidon, care apar inea de
regiunea numit Decapolis. 32Acolo I-au adus un surd care vorbea cu mare dificultate;
i L-au rugat s i pun mâinile peste el. 33Isus l-a luat separat de mul imea de
oameni, i-a pus degetele Sale în urechi i i-a atins limba cu saliva Lui. 34Apoi a privit
spre cer, a oftat i a zis: „Efata!”, care se traduce cu „Deschide-te!” 35Imediat, atât
urechile, cât i gura, au func ionat normal; i acel om a vorbit foarte clar. 36Isus le-a
cerut în mod categoric s nu spun nim nui despre ce s-a întâmplat; dar cu cât le
cerea mai mult acest lucru, cu atât vorbeau mai mult despre El. 37Ei erau foarte
surprin i i exclamau: „Este fantastic! El îi vindec i pe surdomu i!” 8 În timpul
acelor zile se adunaser din nou foarte mul i oameni în jurul lui Isus; dar nu aveau ce
m nânce. Isus i-a chemat discipolii i le-a zis: 2„Îmi este mil de aceast mul ime
de oameni care st lâng Mine de trei zile f
s aib mâncarea necesar . 3Dac le
voi oferi ocazia s plece a a fl mânzi cum sunt, vor le ina de foame pe drum; pentru
unii dintre ei au venit de la mare distan ..” 4Discipolii I-au r spuns: „Zona este
nepopulat . Cum ar putea cineva s sature cu pâine pe ace ti oameni tocmai aici?”
5
Isus le-a zis: „Câte pâini ave i?” ei au r spuns: „ apte.” 6Atunci Isus a poruncit
oamenilor s se a eze pe p mânt. A luat cele apte pâini; i dup ce I-a mul umit lui
Dumnezeu, le-a rupt i le-a dat discipolilor S i, care le-au împ it mul imii de
oameni. 7Mai aveau i câ iva pe ti ori pe care i-au împ it dup ce Isus a rostit o
binecuvântare asupra lor. 8Au mâncat i s-au s turat; iar la sfâr it, au adunat resturile,
umplând cu ele apte co uri. 9Cei care mâncaser erau aproximativ patru mii de
persoane. Apoi Isus le-a oferit ocazia s plece. 10El a urcat într-o barc împreun cu
discipolii S i i au venit în zona Dalmanutei. 11Fariseii au venit în mod surprinz tor i
L-au provocat pe Isus la o polemic . Ei I-au cerut s i demonstreze autoritatea în
fa a lor, f când un miracol. 12Isus a oftat profund i apoi a zis: „De ce pretinde aceast
genera ie de oameni s asiste la miracole? V asigur c aceast preten ie nu-i va fi
satisf cut !” 13Apoi i-a l sat i a urcat din nou în barc pentru a ajunge pe malul opus.
14
Discipolii Lui uitaser s ia pâini; iar cu ei, în barc , nu aveau decât o pâine. 15Isus
îi avertiza zicându-le: „Fi i aten i: s v feri i bine de «aluatul» fariseilor i de cel al
lui Irod!” 16Discipolii Lui î i ziceau: „Vorbind astfel, ne repro eaz faptul c nu avem
suficiente pâini!” 17Isus a în eles cum erau interpretate cuvintele Lui; i le-a zis: „De
ce v gândi i tocmai la lipsa de pâini? Nici acum nu în elege i? Tot insensibili i
nereceptivi a i r mas? 18Ochii i urechile cu care sunte i dota i, nu v ajut la nimic?
Dar oare nici nu v aminti i ce s-a întâmplat cu pu in timp în urm ? 19Când am rupt
cele cinci pâini din care au mâncat cei cinci mii de b rba i, câte co uri cu resturi a i
adunat?” Ei au r spuns: „Dou sprezece co uri!” 20El a continuat: „ i câte co uri s-au
umplut cu resturi dup ce au mâncat patru mii de b rba i din cele apte pâini pe care
le-a i rupt?” Discipolii S i au r spuns: „ apte co uri.” 21Isus le-a zis: „Nici acum nu

în elege i?” 22Au venit împreun la Betsaida. Acolo a fost adus la Isus un orb i L-au
rugat s Se ating de el. 23Isus l-a luat pe orb de mân i l-a dus în afara satului. Apoi
i-a aplicat saliv pe ochi; i punându- i mâinile peste el, l-a întrebat: „Vezi ceva?”
24
El s-a uitat i a zis: „V d ni te oameni umblând, dar parc ar fi ni te copaci.” 25Isus
i-a pus din nou mâinile pe ochi i i-a cerut s se uite fix; i când s-a concentrat a a
cum i s-a cerut, a fost vindecat i a v zut toate lucrurile clar. 26Atunci Isus l-a trimis
acas , zicându-i: „S nu intri în sat i nici s nu informezi pe cineva din el despre ce i
s-a întâmplat!” 27Isus a plecat împreun cu discipolii S i în zona satelor provinciei
Cezareea care era guvernat de Filip. Pe drum, El le-a pus urm toarea întrebare: „Ce
rere au oamenii cu privire la identitatea Mea?” 28Ei I-au r spuns: „Unii cred c e ti
Ioan Botez torul; al ii consider c Tu ai fi Ilie; în timp ce al ii spun despre Tine c
ti unul dintre profe ii poporului evreu.” 29El i-a întrebat: „Dar voi ce p rere ave i
despre Mine? Cine sunt Eu pentru voi?” Petru I-a r spuns: „Tu e ti Cristos!” 30Isus
le-a ordonat în cel mai categoric mod s nu comunice altora aceast informa ie cu
privire la identitatea Sa. 31Atunci a început s -i înve e c Fiul Omului trebuie s
treac prin multe suferin e, c va fi contestat de conduc torii religio i ai poporului
evreu, reprezenta i de preo i i de exper ii în legea mozaic . Le-a mai spus c dup
toate acestea, va fi omorât i c dup trei zile va învia. 32Vorbea cu ei foarte deschis.
Îns Petru L-a luat separat pe Isus i a început s -I fac repro uri. 33Dar Isus S-a
întors; i privindu- i discipolii, S-a adresat direct lui Petru în auzul tuturor, zicându-i:
„La spatele Meu, Satan! Tu, Petru, nu gânde ti ca Dumnezeu, ci promovezi
mentalitatea oamenilor!” 34Apoi a chemat la Sine mul imea de oameni împreun cu
discipolii S i i le-a zis: „Dac vrea cineva s vin dup Mine, s se dezic de felul
lui de-a fi, s i ia crucea i a a s M urmeze. 35Oricine va dori s i protejeze via a,
o va pierde; dar oricine î i va consuma via a pentru cauza Mea i a Ve tii Bune, i-o
va recupera. 36 i, de fapt, ce rezolv un om câ tigând toat lumea, dac î i pierde
sufletul? 37Sau, cu alte cuvinte, ce poate oferi un om ca echivalent pentru sufletul lui?
38
ti i c oricine se va ru ina de Mine i de cuvintele Mele între oamenii acestei
genera ii adultere i p toase, va primi acela i tratament din partea Fiului Omului
când va veni în gloria Tat lui S u împreun cu sfin ii îngeri.” 9 El le-a mai zis: „S
ti i c unii care sunt prezen i aici, nu vor muri pân nu vor vedea Regatul lui
Dumnezeu venind în for .” 2Dup ase zile de la aceast precizare, Isus a luat cu El
pe Petru, pe Iacov i pe Ioan; i i-a dus separat, numai pe ei, pe un munte înalt. Acolo
S-a transfigurat sub privirile lor. 3Hainele Lui au devenit str lucitoare i foarte albe.
Acel alb dep ea orice performan a în lbitorilor de pe p mânt. 4Au ap rut acolo Ilie
i Moise. Ei vorbeau cu Isus. 5Petru a zis: „Înv torule, este bine s st m aici. Hai s
facem trei ad posturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise i unul pentru Ilie.” 6A
spus aceste cuvinte pentru c fusese atât de surprins, încât nu tia ce este mai bine s
zic … 7A venit apoi un nor care i-a acoperit cu umbra lui; iar din nor s-a auzit o voce
care zicea: „Acesta este Fiul Meu pe care-L iubesc foarte mult. S asculta i de El!”
8
Când au privit în jur, discipolii lui Isus au constatat c atât Ilie, cât i Moise nu mai
erau; iar Isus r
sese doar cu ei. 9În timp ce coborau de pe munte, El le-a ordonat s
nu spun nim nui ce au v zut, pân va învia Fiul Omului dintre cei mor i. 10Ei au
strat acest secret i se întrebau între ei ce ar fi putut s însemne acea înviere dintre
cei mor i. 11Discipolii I-au pus lui Isus urm toarea întrebare: „De ce spun exper ii

legii mozaice c întâi trebuie s vin Ilie?” 12El le-a r spuns: „Este adev rat c Ilie va
veni înainte s se întâmple o serie de lucruri i va restabili totul. Aceste evenimente
au fost prezise, a a cum i despre Fiul Omului s-au f cut preziceri care au r mas
înregistrate în scris. În leg tur cu El se spune c va suporta multe suferin e i c va fi
calomniat. 13Dar despre Ilie Eu v spun c , într-un fel, a i venit; iar ei s-au comportat
cum au vrut cu el, exact cum fusese scris în profe iile Scripturilor.” 14Când au ajuns la
ceilal i discipoli, au v zut c în jurul acestora era o mare mul ime de oameni. Existau
acolo i exper ii legii mozaice, care discutau în contradictoriu cu discipolii lui Isus.
15
Când au v zut oamenii pe Isus, s-au mirat i au alergat spre El s I se închine. 16El ia întrebat: „Despre ce discuta i cu exper ii Legii?” 17Unul din acea mul ime de
oameni, I-a r spuns: „Înv torule, venisem la Tine cu fiul meu. Este posedat de un
demon care i-a cauzat mu enie. 18În plus, oriunde are crize, cade la p mânt, face
spume la gur , î i încle teaz maxilarul i r mâne anchilozat. M-am adresat
discipolilor T i i i-am rugat s scoat demonul, dar n-au putut.” 19Isus le-a zis: „Vai,
ce genera ie necredincioas ! Oare cât crede i c voi mai fi cu voi i c v voi suporta?
Aduce i-l la Mine!” 20L-au adus pe copil la El. i cum a v zut copilul pe Isus,
demonul l-a zguduit cu o mare for . Apoi copilul a c zut la p mânt i se zb tea
când spum la gur . 21Isus l-a întrebat pe tat l copilului: „De cât timp i se întâmpl
a?” El a r spuns: „De când era mic copil. 22 i de multe ori, spiritul r u l-a aruncat
ba în foc, ba în ap , ca s -l omoare. Dar dac po i face ceva, Te rog s ai mil de noi
i s ne aju i!” 23Isus a r spuns: „Tu zici «Dac po i…»!? Toate lucrurile sunt posibile
celui care crede!” 24Imediat, tat l copilului a strigat l crimând: „Cred, domnule; am
nevoie de ajutor s -mi înving necredin a!” 25Când a v zut Isus c mul imea de
oameni se îndreapt spre ei alergând, s-a adresat demonului, zicându-i: „Spirit de
surdo-mu enie, î i ordon s ie i din acest copil i s nu mai intri în el!” 26Spiritul r u a
ie it f cându-l pe b iat s ipe i producându-i pentru ultima dat o zguduire violent .
A r mas apoi ca mort, ceea ce i-a f cut pe mul i dintre cei prezen i acolo s spun : „A
murit!” 27Dar Isus l-a apucat de mân i l-a ridicat, iar b iatul a stat pe picioarele lui.
28
Când a intrat Isus în cas , discipolii Lui L-au întrebat separat: „De ce noi nu am
reu it s scoatem demonul din b iat?” 29Isus le-a zis: „Acest fel de demoni nu poate
ie i decât atunci când îl înfrunt cineva care practic rug ciunea i postul.” 30Plecând
de-acolo, au trecut prin provincia Galileea, în timp ce Isus ar fi vrut s nu tie nimeni
despre prezen a Lui în acea zon . 31El Î i înv a discipolii, zicând: „Fiul Omului va fi
arestat, apoi omorât, iar a treia zi dup omorârea Lui, va învia.” 32Dar discipolii nu
în elegeau ce vrea s spun Isus vorbindu-le astfel; i evitau s -L întrebe despre
sensul acelor cuvinte. 33Apoi au ajuns în Capernaum. Când era într-o cas , Isus i-a
întrebat: „Despre ce discuta i între voi pe drum?” 34Îns ei nu I-au dat nici un r spuns.
De fapt, t cerea lor încerca s ascund faptul c în timp ce se deplasau, a existat o
ceart între ei ca s se stabileasc cine este liderul pentru grupul lor. 35Atunci Isus a
stat jos, i-a chemat în jurul S u pe cei doisprezece discipoli i le-a zis: „Dac vrea
cineva s fie primul între voi, trebuie s devin ultimul, slujind tuturor!” 36A pus un
copil în mijlocul lor. Apoi, luându-l în bra e, le-a zis: 37„Oricine prime te pe unul
dintre ace ti copila i în Numele Meu, pe Mine M prime te; i, de fapt, cine M
prime te, nu doar pe Mine M prime te, ci i pe Cel care M-a trimis.” 38Ioan I-a zis:
„Înv torule, noi am v zut un om f când exorciz ri în Numele T u i i-am interzis s

le mai fac , pentru c nu f cea parte din grupul nostru.” 39Isus a r spuns: „Nu este
corect s proceda i a a; pentru simplul motiv c nu exist nimeni care dup ce a f cut
minuni în Numele Meu, s M denigreze. 40Cine nu se manifest împotriva noastr ,
este ca un membru de-al grupului nostru. 41 i s re ine i c recompensa va fi acordat
chiar i celor care v vor da s be i un pahar cu ap având în vedere statutul vostru de
discipoli ai lui Cristos. 42Dar în acela i timp, este adev rat i faptul c este grav ca
cineva s provoace la comiterea p catului pe vreunul dintre ace ti micu i care cred în
Mine. Acelui provocator, ar fi mai bine s i se lege de gât o piatr mare ca cea de
moar i s fie apoi aruncat a a în mare… 43Dac mâna ta te determin s p tuie ti,
tai-o; este mai bine pentru tine s fii infirm în via , decât s mergi în iad având
ambele mâini. [Acolo, focul nu se stinge 44 i nici viermele lor nu moare în timp ce
focul persist ]. 45Dac piciorul t u te determin s p tuie ti, taie-l. Este în avantajul
u s fii chiop în via , decât s fii aruncat în iad având ambele picioare. [În acel
loc, focul continu la nesfâr it, 46iar viermele celor de-acolo nu moare, de i focul arde
permanent]. 47 i dac ochiul t u te determin s p tuie ti, scoate-l! Pentru tine este
mai bine s intri în Regatul lui Dumnezeu având numai un ochi, decât s -i ai pe
amândoi i s fii aruncat în focul iadului, 48acolo unde viermele celor din el nu moare
chiar dac focul nu se stinge. 49
ti i c din aceast cauz , fiecare va fi «s rat» cu
foc, a a cum fiecare animal oferit ca sacrificiu lui Dumnezeu este pres rat cu sare.
50
Sarea este bun cât timp mai are proprietatea de a s ra; dar când i-o pierde, oare
cum i-ar reface-o? S ave i «sare» în voi i s tr i în armonie unii cu al ii.” 10 Isus
a plecat de-acolo i a venit în zona provinciei Iudeea, dincolo de Iordan. S-au adunat
din nou foarte mul i oameni la El; i conform obiceiului pe care-l avea, a început s -i
înve e. 2În acest timp, Isus a fost vizitat de ni te farisei. Ace tia, ca s -L testeze, L-au
întrebat dac îi este permis unui b rbat c torit s divor eze. 3 spunzându-le, Isus
le-a zis: „Ce v-a poruncit Moise?” 4Ei au zis: „Moise a permis b rbatului s scrie un
certificat de divor i apoi s i abandoneze so ia.” 5Isus le-a zis: „Moise v-a l sat
scris aceast porunc din cauza insensibilit ii inimii voastre; 6dar de la începutul
Crea iei, Dumnezeu l-a conceput pe om s existe împreun ca b rbat i femeie.
7
Conform acestei legi, omul î i formeaz o familie unindu-se în c torie cu so ia lui,
dup ce fiecare dintre ei s-a desprins de familia tat lui i a mamei lui. 8Astfel, cei doi
devin (ca) un singur organism. Deci nu mai sunt doi, ci formeaz împreun un întreg.
9
De aici rezult c omul nu are voie s distrug acest întreg conceput ini ial de
Dumnezeu i pus în practic prin consim mântul celor doi so i.” 10Atunci când au
intrat în cas , discipolii L-au abordat pe Isus în leg tur cu subiectul divor ului. 11El
le-a zis: „Oricine divor eaz i se c tore te cu alt femeie, comite adulter fa de
fosta lui so ie; 12 i acela i lucru se întâmpl dac o so ie divor eaz i se c tore te
apoi cu alt b rbat: va comite adulter fa de so ul ini ial.” 13Lui Isus I-au fost adu i
ni te copii ca s Se ating de ei. Dar discipolii au f cut repro uri celor care îi
aduceau. 14Observând ce se întâmpl , Isus S-a mâniat i le-a zis: „L sa i-i pe copii s
vin la Mine! S ti i c Regatul lui Dumnezeu apar ine celor care sunt asem tori
acestora; deci nu-i opri i din inten ia lor! 15 asigur c nimeni nu va intra în Regatul
lui Dumnezeu dac nu îl va primi a a cum o face un copil! 16Apoi i-a luat în bra e pe
rând i i-a pus mâinile peste ei, binecuvântându-i. 17Tocmai când urma s plece din
acel loc, a venit la Isus un om alergând. Ajuns în fa a Lui, a îngenunchiat i L-a

întrebat: „Bunule Înv tor, ce s fac ca s ob in via a etern ?” 18Isus i-a zis: „De ce
nume ti bun? Nimeni nu este bun cu excep ia lui Dumnezeu. 19În al doilea rând,
cuno ti poruncile care spun s nu comi i adulter, s nu comi i crim , s nu furi, s nu
faci o afirma ie mincinoas , s nu în eli i s i respec i tat l i mama.” 20El I-a
spuns: „Înv torule, toate aceste cerin e le-am respectat cu aten ie înc din
adolescen .” 21Isus l-a privit direct în fa , l-a iubit i i-a r spuns: „Nu ai îndeplinit
toate condi iile. Primul lucru pe care- i cer s -l mai faci este s te duci i s vinzi tot
ce ai, iar banii ob inu i din aceast vânzare s -i oferi s racilor; i astfel vei avea o
comoar în cer. Dup ce ai procedat astfel, trebuie s î i iei crucea i s M urmezi.”
22
Dezam git i profund afectat de acest r spuns, omul care venise la Isus a plecat
total întristat, pentru c era proprietarul multor averi. 23Isus a privit în jurul Lui i S-a
adresat discipolilor, zicând: „Va fi foarte dificil pentru cei boga i s intre în Regatul
lui Dumnezeu.” 24Discipolii au r mas surprin i de aceast afirma ie a lui Isus. El a
continuat, zicându-le: „Dragii Mei, de fapt, le va fi dificil s intre în Regatul lui
Dumnezeu celor care sper s rezolve totul cu ajutorul bog iilor. 25Mai u or va trece
o c mil prin urechea unui ac, decât va intra un om bogat în Regatul lui Dumnezeu.”
26
Discipolii lui Isus au r mas i mai surprin i i au zis între ei: „Dac aceasta este
realitatea, cine poate atunci s fie salvat?” 27Isus i-a privit în fa i le-a zis: „Da, este
imposibil omului; dar nu i lui Dumnezeu. Pentru c lui Dumnezeu toate lucrurile Îi
sunt posibile.” 28Petru a început s vorbeasc i a zis: „Vezi c noi am l sat totul i
am mers dup Tine…” 29Isus a r spuns: „S ti i c to i cei care au l sat pentru Mine
i pentru Vestea Bun : cas , fra i, surori, tat , mam , so ie, copii, preocup ri agricole,
30
vor primi acum, de o sut de ori mai mult: case, fra i, surori, mame, copii i
activit i agricole, împreun cu persecu ii; iar în viitor, via a etern . 31Vor fi mul i
care din primii vor ajunge s fie ultimii; i mul i dintre cei care vor fi ultimii, vor
ajunge s fie primii.” 32Ei erau pe drum i se deplasau spre Ierusalim. Isus mergea
înaintea lor. Discipolii erau dezorienta i i mergeau panica i dup El. Isus i-a chemat
din nou pe cei doisprezece discipoli ai S i în jurul Lui i a început s le vorbeasc
despre lucrurile care urmau s I se întâmple. 33El le-a zis: „S ti i c mergând la
Ierusalim, Fiul Omului va fi predat liderilor preo ilor i exper ilor în legea mozaic .
Ei Îl vor preda celor care nu sunt evrei, cu scopul execut rii Lui. 34Ace tia Îl vor
ridiculiza, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa i-L vor omorî. Dar dup trei zile de la
moartea Sa, va învia!” 35Fiii lui Zebedei care se numeau Iacov i Ioan, au venit la Isus
i I-au zis: „Înv torule, am vrea s ne îndepline ti o dorin .” 36El le-a zis: „Ce
dori i s fac pentru voi?” 37Iar ei au r spuns: „S ne oferi locul din dreapta i pe cel
din stânga Ta, atunci când vei fi în glorie!” 38Isus a zis: „Nu ti i ce cere i. Oare pute i
be i paharul pe care-L voi bea Eu? Pute i s suporta i «botezul» care-Mi va fi
administrat?” 39Ei au zis: „Da, putem!” Iar Isus le-a zis: „Este adev rat c ve i bea i
voi paharul pe care-l voi bea Eu i c vi se va administra acela i botez care Mi se va
administra întâi Mie; 40dar nu Eu v voi oferi cinstea de a sta la dreapta i la stânga
Mea. Aceasta este rezervat numai celor pentru care a fost preg tit .” 41În urma
acestei discu ii, ceilal i zece discipoli s-au sup rat pe Iacov i pe Ioan. 42Dar Isus i-a
chemat discipolii i le-a zis: „ ti i c na iunile lumii au guvernatori, c rora superiorii
lor le dau ordine în mod autoritar. 43Dar între voi s nu existe aceea i practic . Ci
acela care vrea s de in autoritatea, s slujeasc tuturor; 44 i oricine dore te s fie

primul între voi, s fie sclavul tuturor celorlal i. 45Pentru c nici chiar Fiul Omului n-a
venit cu preten ia ca s fie slujit, ci cu scopul ca El s slujeasc i s i sacrifice via a
pentru recuperarea multora!” 46Mergând, au ajuns în Ierihon. În timp ce Isus Î i urma
drumul i ie ea din aceast localitate împreun cu discipolii S i i cu o mare mul ime
de oameni, exista în apropiere un loc în care st tea i cer ea un orb. El se numea
Bartimeu i era fiul lui Timeu. 47Auzind c trece Isus din Nazaret, orbul a început s
strige: „Isus, Fiul lui David, ai mil de mine!” 48Mul i îl certau i-i cereau s tac ; dar
el striga i mai tare: „Fiul lui David, ai mil de mine!” 49Isus S-a oprit i a zis:
„Chema i-l s vin aici!” Orbul a fost chemat, zicându-i-se: „Curaj, omule, ridic -te
i hai s mergem; c ci te cheam Isus!” 50Orbul i-a aruncat haina (specific
cer etorilor) i a venit foarte energic la Isus. 51El a zis orbului: „Ce dore ti s i fac?”
Orbul a r spuns: „Rabuni, s m aju i s -mi ob in vederea!” 52Isus i-a zis: „Du-te;
credin a ta te-a salvat.” Imediat, acel orb i-a ob inut vederea i a mers pe drum dup
Isus. 11 Când au fost aproape de Ierusalim i treceau pe lâng localit ile Betfaghe i
Betania situate în apropiere de Muntele M slinilor, Isus i-a trimis într-o misiune
special pe doi dintre discipolii S i. 2El le-a zis: „Duce i-v în satul dinaintea voastr .
Imediat când ve i intra în el, ve i g si un m ru legat, pe care înc nu a mai
înc lecat nici un om. S -l dezlega i i s Mi-l aduce i. 3Dac ve i fi întreba i de cineva
de ce proceda i astfel, s -i r spunde i: «Domnul are nevoie de el; i dup ce îl va
folosi, îl va trimite imediat înapoi».” 4Discipolii s-au dus i au dezlegat m ru ul pe
care l-au g sit legat lâng o u , la curba drumului pe care mergeau. 5Unii dintre cei
care locuiau în acea cas , le-au zis: „Ce face i? De ce dezlega i acest m ru ?” 6Ei
au r spuns exact cum îi înv ase Isus. Apoi au fost l sa i s plece. 7 i-au aruncat
hainele peste m ru ul pe care l-au adus pentru Isus, iar El a înc lecat. 8Mul i
oameni î i întindeau hainele pe drumul pe care venea Isus, iar al ii puneau pe jos
ramuri t iate din copacii de pe câmp. 9Atât cei care mergeau înaintea lui Isus, cât i
cei care veneau dup El, strigau: „Osana! Este binecuvântat Cel care vine în numele
Domnului! 10Regatul care vine este unul binecuvântat: acesta este Regatul
str mo ului nostru David! Osana în cerul foarte înalt!” 11Isus a intrat în Ierusalim i
S-a dus în Templu. Apoi, dup ce a privit la toate lucrurile din jurul S u, fiind
aproape seara, a plecat la Betania împreun cu cei doisprezece discipoli ai S i. 12A
doua zi, dup ce au plecat din localitatea Betania, Isus era fl mând. 13A observat de la
mare distan un smochin care avea frunze i a mers spre el, s vad dac va g si
câteva fructe. Când s-a apropiat, a constatat c nu avea decât frunze, pentru c înc
nu era perioada smochinelor. 14Atunci Isus a zis smochinului: „Niciodat s nu mai
nânce cineva fructe din tine!” Iar discipolii au auzit aceste cuvinte. 15Ajun i la
Ierusalim, Isus a intrat în Templu. A r sturnat mesele celor care schimbau bani i
scaunele celor care vindeau porumbei. 16Nu permitea nim nui s poarte vreun vas
prin Templu. 17Îi înv a apoi, zicând: „Oare nu este scris în Scripturi «Casa Mea va fi
numit o cas a rug ciunii pentru toate na iunile.»? Îns voi a i f cut din ea un cuib
de infractori!” 18Liderii preo ilor i exper ii în legea mozaic au auzit i ei aceste
cuvinte. În consecin , se gândeau cum s -L omoare în secret; pentru c se temeau de
El, din cauza poporului care era fascinat de înv turile Lui. 19Iar Isus ie ea din ora
de fiecare dat când se însera. 20În diminea a urm toare, când treceau pe lâng acel
smochin, discipolii l-au v zut uscat din r cini. 21Petru, care i-a amintit ce se

întâmplase cu o zi înainte, a zis lui Isus: „Înv torule, prive te: smochinul blestemat
de Tine, s-a uscat!” 22Isus a zis: „Este necesar s ave i credin în Dumnezeu! 23
asigur c dac va zice cineva acestui munte «Ridic -te i arunc -te în mare!» i dac
nu va avea dubii în inima lui, ci va crede c ce a spus se va realiza, va ob ine ce a
cerut. 24 spun aceste lucruri pentru c în baza aceluia i principiu, trebuie s crede i
anticipat c a i i primit lucrul pentru care v ruga i; i astfel îl ve i ob ine. 25Iar când
ruga i stând în picioare, s ierta i orice a i avea de repro at cuiva; pentru ca s fi i
i voi ierta i de gre eli de c tre Tat l vostru care este în cer. 26[Dar dac nu ierta i,
nici Tat l vostru care este în cer nu v va ierta gre elile.”] 27S-au dus din nou în
Ierusalim. i în timp ce Isus Se deplasa prin Templu, au venit la El liderii preo ilor,
exper ii în legea mozaic i conduc torii poporului evreu, 28zicându-I: „Cu ce
autoritate faci Tu aceste lucruri? Cine i-a permis s le faci?” 29Isus le-a r spuns:
„Am i Eu o întrebare. Îmi ve i r spunde întâi la aceasta; i abia apoi v voi spune i
Eu cine Mi-a dat aprobare s fac ceea ce fac. 30Întrebarea Mea pentru voi este aceasta:
Botezul lui Ioan provenea din cer, sau era o inven ie omeneasc ? A tept r spunsul
vostru.” 31Ei îns discutau astfel: „Dac r spundem «Din cer», ne va zice: «De ce nu
l-a i luat în considerare?»; 32iar dac vom r spunde «Provine din imagina ia omului»,
…” (Se temeau de mul imile de oameni care considerau c Ioan a fost un profet
autentic.) 33Atunci ei I-au r spuns lui Isus: „Nu tim.” Iar Isus le-a zis: „Nici Eu nu v
voi spune cine M-a autorizat s fac aceste lucruri!” 12 Isus a început apoi s le
vorbeasc folosind parabole. El a zis: „Un om a plantat o vi de vie. A înconjurat-o
cu un gard, a s pat un teasc în ea i i-a construit un turn; apoi a dat-o în arend unor
viticultori i a plecat din ar . 2Când trebuia s fie aduna i strugurii cop i, a trimis un
sclav la viticultori ca s ia de la ei fructele viei. 3Viticultorii l-au prins, l-au b tut i lau trimis înapoi cu mâinile goale. 4A mai trimis din nou la ei un alt sclav. Ei l-au r nit
la cap i l-au def imat. 5A mai trimis un altul pe care l-au omorât; apoi a trimis mul i
al i sclavi, dintre care unii au fost b tu i, iar al ii omorâ i de acei viticultori. 6Mai avea
un singur fiu pe care-l iubea foarte mult. În final, l-a trimis i pe el la ei. Proprietarul
viei î i zicea: «Vor primi onorabil pe fiul meu!» 7Dar viticultorii au discutat astfel
între ei: «Privi i: vine cel care este mo tenitorul de drept al viei! Haide i s -l omorâm;
i astfel mo tenirea lui va fi a noastr !» 8L-au prins, l-au omorât i i-au aruncat corpul
în afara viei. 9Acum oare ce va face proprietarul viei? Va veni, îi va distruge pe acei
viticultori i va da via altora. 10Oare n-a i citit în Scriptur c «Piatra aruncat de
zidari ca fiind inutil , a ajuns s fie pus la vinclu; 11Domnul a procedat astfel i ne-a
uimit»?” 12Ei inten ionau s -L prind pe Isus, dar le era fric de mul imea de oameni.
În final, L-au l sat i au plecat. Dar în eleseser c parabola prezentat de Isus îi viza
pe ei. 13Apoi, liderii religio i au trimis la Isus un grup care era format din farisei i
din irodieni, cu scopul de a-L prinde într-o capcan a propriilor lui declara ii.
14
Ace tia au venit i I-au zis: „Înv torule, tim c spui adev rul i c nu- i este fric
de oameni. Mai tim c Tu nu iei decizii bazat pe lucruri exterioare care pot fi doar
aparen e în el toare; ci îi înve i pe oameni adev rul în conformitate cu metoda lui
Dumnezeu. Este corect s pl tim impozitele Cezarului? 15Ce zici Tu: s pl tim, sau s
nu pl tim?” Isus le-a în eles ipocrizia i le-a r spuns: „De ce M testa i? Aduce i-Mi
un dinar ca s -l v d!” 16Ei I-au adus un dinar; i Isus i-a întrebat: „Ale cui sunt
imaginea i inscrip ia de pe el?” Ei au r spuns: „Ele apar in Cezarului.” 17Atunci Isus

le-a zis: „Da i deci Cezarului ce-i apar ine; i oferi i lui Dumnezeu ce este al Lui!”
Acest r spuns al lui Isus i-a surprins foarte mult. 18Saducheii care sus in c nu exist
posibilitatea învierii, au venit la Isus cu un caz, zicându-I: 19„Înv torule, ascult ce
ne-a l sat scris Moise: «Dac moare fratele unui b rbat, iar celui mort îi r mâne so ia
duv i f
copii, cel care tr ie te s o ia ca so ie i s conceap cu acea femeie
copii care vor fi considera i urma i ai celui mort.» 20Erau apte fra i. Primul dintre ei
s-a c torit, dar a murit f
s lase urma i. 21Al doilea a luat-o pe v duv i ea i-a
fost so ie; dar i el a murit f
s lase urma i. La fel s-a întâmplat i cu al treilea.
22
i, de fapt, nici unul dintre cei apte n-a l sat urma i, având pe rând ca so ie acea
femeie. Dup ei to i, a murit i ea. 23Când va fi învierea, a cui so ie va fi femeia?
Pentru c to i au avut-o ca so ie…” 24 spunzându-le, Isus le-a zis: „Oare nu v
ci i voi din cauz c nu în elege i nici Scripturile i nici puterea lui Dumnezeu?
25
Aceasta este concluzia Mea despre voi; pentru c oamenii învia i nu se vor mai
tori; ci în aceast privin vor fi ca îngerii din cer. 26Iar în ce prive te învierea
mor ilor, oare n-a i citit în cartea lui Moise textul care vorbe te despre acel tufi care
ardea? Acolo Dumnezeu S-a prezentat lui Moise zicând: «Eu sunt Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov.» 27Dumnezeu nu este un zeu al
celor mor i, ci Dumnezeul celor vii. Deci este evident cât de mult v r ci i!” 28Unul
dintre exper ii legii mozaice asistase la discu ie i a constatat c Isus r spunsese bine
i saducheilor. Atunci a venit la El i L-a întrebat: „Care este prima dintre toate
poruncile din Scriptur ?” 29Isus i-a r spuns: „Prima porunc este aceasta: «Ascult
Israel! Domnul, Dumnezeul nostru este unul singur»; 30 i: «S iube ti pe Domnul,
Dumnezeul t u cu toat inima ta, cu tot sufletul t u, cu toat mintea ta i cu toat
puterea ta.» Aceasta este prima porunc . 31Iar a doua (ca importan ) este urm toarea:
«S -L iube ti pe cel de lâng tine ca pe tine însu i.» Nu exist cerin e mai importante
decât acestea.” 32Expertul legii mozaice I-a zis: „Bine ai r spuns, Rabinule. A a este:
Dumnezeu este unul singur, nu mai exist nici un altul ca El; 33 i ceea ce valoreaz
mai mult decât toate animalele sacrificate i arse integral pe altar, este s -L iube ti cu
toat inima, cu toat mintea, cu tot sufletul i cu toat puterea pe care o ai, în timp cel iube ti i pe cel de lâng tine ca pe tine însu i.” 34Isus a apreciat aceste cuvinte ca pe
un r spuns care demonstreaz în elepciune; i i-a zis celui care l-a dat: „Tu nu e ti
departe de Regatul lui Dumnezeu.” Iar din acel moment, nimeni n-a mai avut curajul
pun întreb ri lui Isus. 35În timp ce înv a mul imea de oameni adunat în Templu,
Isus a zis: „Cum se explic faptul c exper ii legii mozaice sus in despre Cristos c
este fiul lui David? 36Fiind inspirat de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, tocmai el,
David, a zis: «Domnul a spus Domnului meu: ‘Ocup locul privilegiat din dreapta
Mea pân Î i voi pune du manii sub picioarele Tale.‘» 37Deci chiar David Îl nume te
Domn. Atunci cum se explic faptul c este (declarat) Fiul lui?” Iar audien a lui Isus
era foarte pl cut impresionat de presta ia Lui. 38Înv tura lui Isus con inea pentru
ascult torii S i i urm torul avertisment: „Feri i-v de exper ii în legea mozaic i de
scribi! Lor le place s umble în locuri publice îmbr ca i cu haine lungi, a teptând
aprecieri deosebite din partea oamenilor. 39Le face pl cere s stea pe primele scaune
din sinagogi i s ocupe cele mai bune locuri când se organizeaz mese festive. 40Ei
sunt cu atât mai vinova i i vor fi cu atât mai sever condamna i, cu cât fac în mod
ipocrit rug ciuni lungi în public, dar pe de alt parte abuzeaz de casele v duvelor.”
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Isus st tea jos, în fa a cutiei unde se colectau fondurile Templului i privea pe cei
care introduceau bani în ea. Mul i dintre cei boga i donau sume mari de bani. 42A
venit i o v duv s rac i a donat i ea dou monede mici valorând împreun un
codrant. 43Atunci Isus i-a chemat discipolii i le-a zis: „S ti i c aceast v duv
rac a oferit lui Dumnezeu mai mult decât to i ceilal i care au introdus bani în cutie;
44
pentru c ei au oferit din ce aveau în plus. Dar ea, fiind s rac , a oferit tot ce îi mai
sese pentru supravie uire.” 13 Când a ie it Isus din Templu, unul dintre
discipolii Lui I-a zis: „Înv torule, prive te: ce pietre i ce ziduri impun toare au fost
construite cu ele!” 2Isus i-a r spuns: „Toate aceste ziduri pe care le vezi, vor fi
râmate i nu vor mai r mâne nici m car dou dintre aceste pietre împreun …”
3
Apoi Isus S-a a ezat pe Muntele M slinilor în fa a Templului. Petru, Iacov i Ioan Lau întrebat pe Isus separat de ceilal i discipoli: 4„Când se va întâmpla ce ne-ai relatat
mai devreme? Spune-ne cum vom putea s ne d m seama c aceste lucruri urmeaz
se întâmple în viitorul apropiat?” 5Isus a început atunci s le ofere unele indicii,
spunându-le: „Fi i aten i s nu fi i în ela i de cineva. 6
avertizez astfel, având în
vedere faptul c mul i î i vor face apari ia sub pretextul c ac ioneaz în numele Meu,
pretinzând chiar c ei ar fi Cristos. i vor în ela pe mul i cu aceast preten ie. 7Când
ve i auzi despre conflicte armate i despre iminen a r zboaielor, s nu intra i în
panic , pentru c aceste lucruri se vor termina în mod inevitabil. Deci ele nu vor
reprezenta sfâr itul. 8O na iune va lupta contra alteia i un regat va fi în conflict cu
altul; în anumite zone vor fi cutremure de p mânt, în altele foamete i instabilitate.
Aceste lucruri vor reprezenta doar începutul durerilor. 9Ave i grij de voi. V vor
deferi justi iei i ve i fi b tu i în sinagogi. Din cauza Mea, ve i fi du i înaintea
guvernatorilor i a regilor, ca s constitui i o prob pentru ei. 10Întâi trebuie ca Vestea
Bun s fie prezentat tuturor na iunilor. 11Când ve i fi du i la tribunal, s nu v
îngrijora i dinainte referitor la ce ve i vorbi acolo; ci s r spunde i în conformitate cu
ce ve i fi inspira i atunci s vorbi i; pentru c , de fapt, nu voi ve i oferi acele
spunsuri, ci Spiritul Sfânt va vorbi prin intermediul vostru. 12Fra ii se vor condamna
la moarte între ei i tat l î i va condamna fiul la pedeapsa capital . Copiii revolta i
împotriva p rin ilor lor, îi vor omorî. 13Din cauza Numelui Meu, ve i fi urâ i de to i.
Dar cine va rezista tuturor acestor adversit i pân la sfâr it, va fi salvat. 14Când ve i
vedea reprezentantul oribilei distrugeri stând acolo unde nu este normal s fie” – cine
cite te, s în eleag despre ce este vorba –, „atunci cei care vor fi în Iudeea, s fug
spre mun i. 15Cine va fi pe terasa casei, s nu (mai) coboare ca s i ia ceva din ea.
16
Cine va fi pe câmp, s nu se (mai) întoarc s i ia haina. 17Vai de femeile care vor
fi îns rcinate atunci i de cele care vor avea copii de al ptat. 18Ruga i-v cerând ca
aceste lucruri s nu se întâmple iarna. 19Pentru c în acele zile va fi un dezastru atât
de mare, încât nu va avea echivalent nici înainte i nici dup el. 20 i dac Domnul nar fi limitat acea perioad de timp, nimeni nu ar supravie ui. Dar acea limitare a fost
decis de El din cauza celor ale i. 21Dac v va zice atunci cineva «Cristos este aici»
sau «S ti i c este acolo», s nu-l crede i. 22 previn în leg tur cu faptul c î i vor
face apari ia pseudo-cristo i i pseudo-profe i. Ei vor face lucruri supranaturale,
încercând s în ele astfel, dac ar fi posibil, chiar i pe cei ale i. 23Fi i deci aten i la
aceste pericole. Remarca i faptul c vi le-am prezentat anticipat. 24Trebuie s mai ti i
în zilele care vor veni dup acest dezastru, soarele se va întuneca, luna nu- i va

mai oferi obi nuita ei lumin noaptea, 25iar stelele vor c dea din cer pe p mânt i
legile cosmosului vor fi destabilizate. 26Atunci va fi v zut Fiul Omului venind
deasupra norilor cu o mare autoritate i în glorie. 27El Î i va trimite îngerii i îi va
aduna pe cei ale i din cele patru puncte cardinale, de oriunde vor fi ei atunci. 28Când
ramura tân
a smochinului devine fraged i înfrunze te, ti i c se apropie vara. S
înv i s aplica i aceast lec ie i în cazul lucrurilor despre care tocmai v-am vorbit.
29
Când ve i vedea întâmplându-se lucrurile deja precizate, s ti i c Fiul Omului este
aproape, chiar «la u ». 30
asigur c nu va trece aceast genera ie pân nu se va
31
întâmpla ce v-am spus. Cerul împreun cu p mântul se vor dezintegra, dar cuvintele
Mele nu vor fi contrazise (de ceea ce se va întâmpla). 32Îns cu excep ia Tat lui,
despre ziua i ora când se vor întâmpla aceste lucruri, nu tie nimeni – nici îngerii din
cer, i nici (chiar) Fiul. 33Fi i aten i i urm ri i evenimentele, pentru c nu ti i exact
când va veni acel moment. 34Va fi ca atunci când un om pleac în alt ar l sându- i
casa în administrare sclavilor lui. Le confer astfel autoritate i stabile te clar
responsabilit ile fiec ruia, ordonând paznicului s fie permanent la post. 35Deci fi i i
voi aten i, pentru c nu pute i ti exact când va veni proprietarul casei. Poate veni
seara sau la jum tatea nop ii. Poate s apar în timpul când cânt coco ii spre
diminea sau chiar diminea a. 36Nu risca i s fi i surprin i dormind la apari ia lui
neanun at . 37Avertizarea adresat vou este valabil pentru to i ceilal i. Fi i vigilen i!
Veghea i!” 14 Dup dou zile, începea s rb toarea Pa telor i cea a Azimelor. Liderii
preo ilor i exper ii legii mozaice inten ionau s pun în aplicare un plan perfid pentru
arestarea i omorârea lui Isus. 2Totu i, în final au ajuns la urm toarea concluzie: „Nu
trebuie s -L arest m în timpul s rb torii, pentru c risc m s provoc m reac ii
imprevizibile din partea mul imilor de oameni.” 3Isus ajunsese în Betania i st tea la
mas în casa lui Simon leprosul. Acolo a venit o femeie cu un vas de alabastru în care
avea un ulei parfumat foarte scump, f cut din nard. Ea a desigilat vasul sp rgându-i
gura; i apoi a turnat con inutul lui pe capul lui Isus. 4Unii dintre cei care erau acolo
au fost indigna i de gestul femeii; i au zis: „Cum se justific aceast risip de
parfum? 5Dac s-ar fi vândut, puteam ob ine în schimbul lui trei sute de dinari, cu
care am fi ajutat apoi pe s raci!” În timp ce î i manifestau nemul umirea fa de fapta
acelei femei, 6Isus le-a zis: „L sa i-o i n-o mai critica i! Ea a f cut un lucru frumos
fa de Mine. 7Pe s raci îi ave i permanent cu voi i îi pute i ajuta oricând dori i. Dar
pe Mine nu M ve i avea permanent cu voi (ca acum). 8Ea a f cut pentru Mine ce a
putut; i astfel Mi-a uns corpul anticipat pentru înmormântare. 9
ti i c oriunde va
fi predicat Vestea Bun , se va relata i ce a f cut aceast femeie. Iar oamenii î i vor
aminti astfel mereu de ea!” 10Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece discipoli
ai lui Isus, s-a dus la liderii preo ilor ca s -L tr deze. 11Când au primit ei aceast
veste, s-au bucurat i i-au promis ca recompens o sum de bani. Apoi Iuda urm rea
momentul oportun ca s i pun planul în aplicare. 12În prima zi a s rb torii
Azimelor, când se sacrifica mielul pentru Pa te, discipolii I-au zis lui Isus: „Unde
dore ti s i preg tim s serve ti masa pascal ?” 13El a vorbit cu doi dintre discipolii
i, zicându-le: „Duce i-v în ora . Acolo ve i întâlni un om transportând un ulcior cu
ap . Urm ri i-l i observa i unde se duce. 14Vorbi i apoi cu proprietarul casei în care
va intra i spune i-i: «Înv torul dore te s tie unde este camera de oaspe i în care
va mânca Pa tele împreun cu discipolii S i.» 15Atunci el v va prezenta o camer

mare la etaj deja rezervat în acest scop. S preg ti i acolo masa de Pa te pentru noi.”
Discipolii au plecat i au ajuns în ora , unde au g sit totul exact cum le spusese
Isus; i au preg tit acolo cina pascal . 17Când s-a înserat, Isus a venit acolo împreun
cu cei doisprezece discipoli ai S i. 18În timp ce st teau la mas mâncând, Isus a zis:
„V spun adev rul: unul dintre voi, care m nânc împreun cu Mine, M va tr da…”
19
Ei au fost foarte afecta i de aceast veste i au început s -I zic pe rând: „Oare eu
sunt cel care va proceda a a?” 20Isus le-a r spuns: „Este vorba despre unul dintre cei
doisprezece. Mai precis, M refer la cel care întinde mâna spre farfurie odat cu
Mine. 21Fiul Omului, în mod sigur va muri, exact cum este scris despre El. Dar vai de
acela care face posibil tr darea Lui! Mai bine ar fi fost pentru el dac nu s-ar fi
scut!” 22În timpul mesei (pascale), Isus a luat o pâine; i dup ce a rostit
binecuvântarea asupra ei, a rupt-o i le-a dat-o discipolilor, zicând: „Servi i-v !
Aceasta reprezint corpul Meu.” 23Apoi a luat un pahar; i dup ce a mul umit lui
Dumnezeu pentru el, l-a oferit discipolilor care au b ut to i din el. 24Isus le-a zis:
„Acesta este sângele Meu care face ratificarea Noului Leg mânt de care vor beneficia
mul i. 25
ti i c din acest moment, nu voi mai bea din acest produs al fructului vi ei
pân când o voi face într-o nou form , în Regatul lui Dumnezeu.” 26Dup ce au
udat pe Dumnezeu cântând, au urcat împreun pe Muntele M slinilor. 27Isus le-a
zis: „În aceast noapte, to i ve i fi în mare dificultate; pentru c referitor la aceast
situa ie, este scris: «Voi bate P storul i I se vor împr tia oile.»! 28Dar dup ce voi
învia, voi veni la întâlnire cu voi în Galileea.” 29Petru I-a zis: „Chiar dac to i ceilal i
vor trece printr-un moment dificil al la it ii, cu mine nu se va întâmpla a a!” 30Iar
Isus i-a zis: „Î i spun adev rul: în aceast noapte, înainte s cânte coco ul de dou ori,
te vei fi dezis de Mine de trei ori.” 31Dar Petru I-a r spuns i mai categoric: „Chiar
dac ar fi cazul s mor împreun cu Tine, eu nu m voi dezice de Tine!” i to i
ceilal i au repetat imediat declara ia de loialitate f cut de Petru. 32S-au dus apoi în
Ghetsimani, care era o zon înconjurat cu gard. Isus le-a zis discipolilor S i: „Sta i i
tepta i aici pân M voi ruga!” 33A luat îns dintre ei pe Petru, pe Iacov i pe Ioan,
care au mers împreun cu El. Isus a început atunci s treac printr-o stare de profund
nelini te. 34El le-a zis: „Simt în suflet o durere specific mor ii. R mâne i în acest loc
i s nu adormi i.” 35Mergând apoi pu in mai departe, a început s Se roage c zut cu
fa a la p mânt. În rug ciunea Lui, cerea ca dac este posibil, s nu mai treac prin
acele momente dificile. 36Concret, El zicea: „Ava (adic : Tat ), M adresez ie,
ruia toate lucrurile Îi sunt posibile: Te rog s iei din fa a Mea acest «pahar»!
Totu i, accept pân la urm ce vei decide Tu, chiar dac dorin a Ta nu va fi
asem toare cu a Mea.” 37A venit la grupul celor trei discipoli, pe care i-a g sit
dormind. Atunci i-a zis lui Petru: „Simon, i tu dormi?! Nici o or n-ai rezistat
tenta iei somnului? 38Sta i treji i ruga i-v ca s nu c de i la prob . În compara ie cu
spiritul care este dinamic, corpul este slab.” 39Ducându-Se din nou s Se roage, a
repetat ce spusese prima dat . 40Apoi a revenit la discipoli i i-a surprins din nou
dormind, pentru c oboseala îi învinsese. Ei îns n-au putut s -I ofere nici o
explica ie. 41Când a venit a treia oar , le-a zis: „Voi tot mai dormi i?! Suficient! A
venit timpul ca Fiul Omului s fie la discre ia p to ilor. 42Ridica i-v i s mergem
de-aici! Privi i: vine tr torul!” 43În timp ce vorbea Isus cu ei, a venit Iuda care
apar inea de grupul celor doisprezece discipoli ai Lui. Împreun cu el era o mul ime
16

de oameni cu s bii i cu bâte. Ei fuseser trimi i de liderii preo ilor, de exper ii legii
mozaice i de b trânii iudeilor. 44Tr torul stabilise cu ei urm torul consemn: „Îl voi
ruta. Acela este Isus. i dup ce Îl ve i aresta, s -L transporta i bine p zit.” 45Când a
ajuns Iuda aproape, s-a îndreptat spre Isus i I-a zis: „Înv torule!” Apoi L-a s rutat.
46
Atunci acei oameni L-au prins pe Isus i L-au arestat. 47Unul dintre cei care st teau
lâng Isus, a scos sabia; i lovind cu ea spre sclavul marelui preot, i-a t iat urechea.
48
Isus le-a vorbit, zicându-le: „A i venit la Mine ca s M aresta i înarma i cu s bii i
cu bâte – ca la un tâlhar!… 49 i fi putut s M aresta i de atâtea ori când înv am
oamenii în Templu; dar n-a i f cut-o. Îns astfel se confirm Scripturile!” 50În acele
momente, to i discipolii L-au l sat pe Isus singur i au fugit. 51Totu i, un tân r
mergea dup El. Acel tân r era îmbr cat doar cu o pânz de in. L-au prins i pe el,
52
dar a sc pat l sând pânza în mâinile lor i fugind complet dezbr cat. 53Isus a fost
dus la marele preot. Acolo s-au adunat to i liderii preo ilor, b trânii evreilor i
exper ii legii mozaice. 54Petru Îl urma pe Isus de la distan
i L-a urm rit pân a
ajuns în curtea marelui preot. A intrat i el acolo i se înc lzea la un foc împreun cu
cei care î i f ceau serviciul pentru marele preot. 55Liderii preo ilor i to i ceilal i care
constituiau Sinedriul, discutau capetele de acuzare împotriva lui Isus. Ei inten ionau
cear omorârea Lui, dar înc nu g seau nimic care s justifice aceast dorin a lor.
56
De i mul i f ceau declara ii mincinoase împotriva lui Isus, acestea erau
contradictorii i nu- i puteau atinge scopul. 57Unii, de exemplu, au declarat despre
Isus astfel: 58„Noi L-am auzit spunând: «Eu voi demola acest Templu f cut de
mâinile omului i în trei zile voi construi un altul care nu va fi f cut de mâini
omene ti.»!” 59Nici aceast declara ie nu era adecvat scopului urm rit de ei cu
privire la Isus. 60Atunci marele preot s-a ridicat între ei i L-a întrebat pe Isus: „Nu
spunzi nimic la acuza iile care au fost f cute împotriva Ta?” 61Pentru c Isus t cea,
marele preot a continuat cu o alt întrebare: „E ti Tu Cristos, Fiul Celui
binecuvântat?” 62Isus i-a r spuns: „Da, sunt! i «Ve i vedea pe Fiul Omului stând în
pozi ia suprem de autoritate i venind deasupra norilor de pe cer.»!” 63Atunci marele
preot i-a rupt hainele i a zis: „Mai avem oare nevoie de martori? 64 i auzit ce
blasfemie a rostit! Care este verdictul vostru?” To i au decis c merit pedeapsa
capital . 65Unii au început atunci s -L scuipe; i lovindu-L cu pumnii dup ce-I
acoperiser fa a, Îi ziceau: „Profe te-ne cine Te-a lovit!” Iar g rzile L-au preluat
lmuindu-L. 66Una dintre femeile care lucrau pentru marele preot, a venit în acea
curte unde era i Petru, stând jos. 67Când l-a v zut ea înc lzindu-se la foc, a privit fix
spre el i i-a zis: „Erai i tu împreun cu Isus din Nazaret!” 68Petru a negat imediat,
zicând: „Nu tiu i nici nu în eleg despre ce vorbe ti.” A ie it apoi de-acolo i s-a dus
în fa a por ii. Atunci a cântat coco ul. 69Când acea femeie l-a v zut din nou, a început
spun celor aduna i acolo: „Acest om face parte din grupul lor!” 70Petru s-a dezis
din nou. Dar în scurt timp, cei care erau aduna i în curte, i-au zis: „Ne-am convins c
ti unul dintre acei oameni; pentru c deja am observat c vorbe ti ca ei. E ti
galileean.” 71Atunci Petru a încercat s -i conving blestemând i jurându-se, în timp
ce sus inea: „Nu-L cunosc pe omul despre care vorbi i!” 72Imediat dup acest
spuns, a cântat coco ul a doua oar . Atunci Petru i-a amintit c Isus îi spusese:
„Înainte s cânte coco ul a doua oar , te vei dezice de Mine de trei ori.” i gândinduse la acest lucru, a început s plâng . 15 În diminea a care a urmat acelei nop i, liderii

preo ilor au organizat un consiliu la care au participat b trânii poporului, exper ii în
legea mozaic i to i ceilal i care f ceau parte din Sinedriu. În urma acestui consiliu,
L-au legat pe Isus i L-au trimis a a la Pilat. 2Acesta L-a întrebat pe Isus: „E ti Tu
Regele iudeilor?” Isus i-a r spuns: „Da, exact cum spui!” 3Liderii preo ilor prezentau
multe acuza ii împotriva lui Isus. 4Pilat L-a întrebat: „Vezi câte acuza ii au formulat
ei împotriva Ta? Nu r spunzi nimic la ele?” 5Îns Isus nu a mai oferit nici un r spuns,
fapt care l-a surprins pe Pilat. 6Cu ocazia fiec rei s rb tori a Pa telor, Pilat obi nuia
gra ieze un de inut; iar poporul decidea cine va fi acela. 7Unul dintre cei închi i se
numea Baraba. În complicitate cu al ii, el comisese o crim în timpul unei revolte.
8
Mul imea de oameni care se adunase, a solicitat lui Pilat s -i fac din nou o ofert de
gra iere. 9Pilat le-a zis: „Dori i gra ierea Regelui iudeilor?” 10A pus aceast întrebare
în elegând c , de fapt, liderii preo ilor i-L predaser pe Isus pentru c -L invidiau.
11
Tot ei au determinat mul imea de oameni s cear lui Pilat gra ierea lui Baraba.
12
Vorbindu-le din nou, Pilat le-a zis: „Atunci ce dori i s fac cu Acela pe care-L
numi i «Regele Iudeilor»?” 13Ei au strigat din nou: „Crucific -L!” 14Pilat i-a întrebat:
„Ce rele a f cut?” Ei au r spuns, scandând i mai intens: „Crucific -L!” 15Pilat a ales
satisfac cererea acelei mul imi de oameni; i astfel a hot rât s -l gra ieze pe
Baraba. Iar cu privire la Isus, el a decis s fie crucificat dup ce a ordonat s fie b tut
cu nuiele. 16Solda ii din subordinea lui Pilat L-au dus pe Isus în curtea fort re ei
guvernatorului, unde s-a adunat toat compania lor. 17Acolo L-au îmbr cat cu o hain
care avea culoarea ro u aprins. Au f cut o coroan împletind spini i I-au pus-o pe
cap. 18Apoi au început s -I zic : „Salutare, Regele Iudeilor!” 19În acest timp, Îl loveau
în cap cu o trestie, Îl scuipau i îngenuncheau în fa a Lui ca i când I s-ar fi
închinat… 20Dup ce L-au ridiculizat astfel, L-au dezbr cat de acea hain ro ie. Apoi
L-au îmbr cat cu hainele Lui i L-au dus la locul de execu ie prin crucificare. 21Pe
drumul spre acel loc, au întâlnit un om care se întorcea de la câmp. El a fost obligat
duc crucea lui Isus pân la locul de execu ie. Acel om se numea Simon din Cirena
i era tat l lui Alexandru i al lui Ruf. 22Isus a fost dus la locul numit „Golgota”.
Aceast denumire se traduce prin „Locul Craniului”. 23Executorii I-au dat lui Isus s
bea vin amestecat cu un anestezic f cut din plante; dar El l-a refuzat. 24Dup ce L-au
crucificat, au tras la sor i pentru ca fiecare s tie ce s ia din hainele Lui. 25Când Lau crucificat, era ora nou diminea a. 26Deasupra Lui I se scrisese motivul
condamn rii la moarte prin crucificare: „Regele Iudeilor”. 27Împreun cu Isus
fuseser crucifica i înc doi tâlhari – unul la dreapta i cel lalt la stânga Lui. 28[Astfel
s-a întâmplat exact ce prevestise Scriptura care zisese: „El a fost pus între cei
to i.”] 29Cei care treceau prin zon , Îl ridiculizau dând din cap i zicând: „Aha!
Tu ai pretins c d râmi Templul i c în trei zile îl reconstruie ti?! 30Dac Te
consideri atât de capabil, salveaz -Te acum i coboar de pe cruce!” 31Liderii
preo ilor împreun cu exper ii legii mozaice Îl ridiculizau i ei, zicând: „Nu este
capabil s Se salveze pe El, dar a avut preten ia c «i-a salvat» pe al ii! 32El Se crede
Cristos, Regele lui Israel. Dac este adev rat, s ne demonstreze coborând acum de
pe cruce; i vom crede c a spus adev rul!” Chiar i cei crucifica i împreun cu El Îl
ridiculizau. 33În a asea or a zilei s-a f cut întuneric peste toat ara timp de trei ore,
34
dup care Isus a strigat cu voce tare: „Eli, Eli, lama sabactani?!”, care se traduce cu
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai abandonat?!” 35Cei care asistau la ce

se întâmpla, au zis: „Îl strig pe Ilie.” 36Unul dintre ei a muiat un burete în o et i I l-a
dat lui Isus s bea din vârful unei trestii, zicând: „S vedem acum dac va veni Ilie
-L dea jos de pe cruce!” 37Dar Isus a scos un sunet puternic i apoi a murit. 38Atunci
perdeaua din Templu s-a rupt în dou buc i de sus pân jos. 39Când a v zut cum
murise Isus, centurionul care condusese execu ia, a zis: „Sunt convins acum c acest
om era Fiul lui Dumnezeu.” 40Existau acolo în zon i ni te femei; dar priveau de la
distan la ce se întâmpla. Între ele se afla Maria Magdalena, Maria – mama lui Iacov
cel tân r i a lui Iose; i Salome. 41Acestea merseser împreun cu Isus prin zona
Galileeii i-L slujiser . Iar acum, împreun cu ele, veniser multe alte femei la
Ierusalim. 42Se înserase. A doua zi, evreii f ceau preg tiri în vederea respect rii
Sabatului. 43În acele circumstan e, Iosif din Arimateea care era un membru
remarcabil al Sinedriului i care a tepta apari ia Regatului lui Dumnezeu, a avut
curajul s mearg în audien la Pilat. Acolo el a cerut aprobarea s înmormânteze
corpul neînsufle it al lui Isus. 44Pilat a fost surprins s afle c Isus murise atât de
repede. A chemat un centurion 45care i-a confirmat moartea lui Isus. Apoi a fost de
acord ca Iosif s ia corpul lui Isus de pe cruce. 46Dup ce l-a coborât, l-a înf urat cu
o pânz sub ire de in pe care o cump rase. Apoi l-a b gat într-un mormânt s pat în
stânc i a rostogolit o piatr pe care a pus-o la intrarea în el. 47Maria Magdalena i
Maria – mama lui Iose, au v zut unde a fost pus corpul lui Isus. 16 Dup ce a trecut
ziua de Sabat, Maria Magdalena împreun cu Maria – mama lui Iacov i cu Salome,
au cump rat uleiuri parfumate cu care inten ionau s îmb ls meze corpul lui Isus. 2Sau dus la mormânt în prima zi a s pt mânii, diminea a devreme, când r rea soarele.
3
Femeile discutau între ele, zicând: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în
mormânt?” 4Dar când au ajuns acolo i au privit spre el, au observat c acea piatr de
mari dimensiuni, nu mai bloca intrarea. 5Atunci au intrat în mormânt i au v zut acolo
un tân r îmbr cat cu o rob alb stând în partea dreapt . Ele s-au speriat; 6dar el le-a
zis: „Nu v teme i. tiu c voi Îl c uta i pe Isus din Nazaret care a fost crucificat.
Privi i spre locul unde a fost pus; vede i c nu mai este acolo. El a înviat! 7Acum
duce i-v i anun i-i pe discipolii Lui c Se va întâlni cu voi în Galileea, exact a a
cum v-a spus!” 8Ele au ie it din mormânt i au început s fug speriate. i de fric , nau spus nim nui nimic. 9[Prima persoan c reia i S-a revelat Isus dup ce a înviat, a
fost Maria Magdalena. Isus o eliberase de sub influen a a apte demoni. Apari ia Lui
în fa a ei s-a întâmplat în prima zi a s pt mânii. 10Maria Magdalena s-a dus apoi i i-a
anun at pe cei care fuseser împreun cu Isus. I-a g sit tri ti i plângând. 11Când au
auzit vestea c Isus este viu i c a fost v zut de ea, n-au crezut-o. 12Apoi, în timp ce
doi dintre discipolii simpatizan i ai lui Isus se deplasau pe jos mergând la câmp, El li
S-a revelat într-alt mod. 13Ace tia s-au dus i au relatat celorlal i discipoli ce li s-a
întâmplat; dar nici ei n-au fost crezu i. 14În final, Isus S-a revelat celor unsprezece
discipoli ai S i în timp ce ei serveau masa. El le-a f cut repro uri pentru necredin a i
pentru insensibilitatea inimii lor, demonstrate când n-au crezut relat rile celor care-L
zuser înviat. 15Apoi le-a zis: „Duce i-v în toat lumea i predica i Vestea Bun
oric rei fiin e umane. 16Cine va crede mesajul ei i (apoi) va accepta s fie botezat, va
fi salvat; dar cine nu va crede, va fi condamnat. 17Cei care vor crede, vor fi înso i de
ni te semne distinctive. Acestea sunt urm toarele: vor face exorciz ri în numele Meu,
vor vorbi limbi noi ; 18nu vor fi afecta i de nici un fel de otrav , chiar dac ea provine

de la mu tura erpilor sau din alimente; î i vor pune mâinile peste bolnavi, iar
ace tia vor deveni s to i.” 19Dup ce a vorbit cu ei, Domnul Isus S-a ridicat la cer,
luând locul de la dreapta lui Dumnezeu. 20Discipolii Lui s-au dus în toat lumea
cunoscut de-atunci i au predicat oamenilor din toate zonele geografice. Domnul
lucra împreun cu ei i f cea ca în acest parteneriat, Cuvântul Lui s fie înso it de
„semnele” care-l confirmau.]

Evanghelia oferit de Luca
1 Mul i oameni au încercat s prezinte o relatare detaliat despre anumite lucruri
întâmplate în vremurile noastre. 2Ei au scris despre acestea baza i pe informa ii
primite de la martori oculari; i au ob inut astfel dreptul s fie slujitori ai Cuvântului.
3
Drag Teofil, având în vedere acest fapt, am considerat c este cazul s i ofer
varianta mea. Mai întâi am f cut o analiz a originii acestor lucruri, pentru ca s i le
prezint în scris într-o ordine cronologic . 4Astfel vei avea posibilitatea s verifici
calitatea înv turilor pe care le-ai primit ini ial pe cale oral . 5În timpul guvern rii
tetrarhului Irod în (provincia) Iudeea, exista un preot numit Zaharia. El apar inea de
gruparea lui Abia. So ia (lui Zaharia) era una dintre fetele lui Aaron i se numea
Elisabeta. 6Amândoi erau corec i în rela ia lor cu Dumnezeu i respectau f excep ii
toate poruncile i regulile Domnului. 7Ei erau b trâni i f
copii, Elisabeta fiind
8
steril . Dar în timp ce Zaharia era în slujb pentru Dumnezeu împreun cu grupul
din care f cea parte, 9conform regulamentului preo ilor, el a fost desemnat prin
tragere la sor i s intre în Templul Domnului ca s t mâieze. 10În timpul
ceremonialului t mâierii, to i ceilal i închin tori se rugau afar . 11Atunci, înaintea lui
Zaharia a ap rut un înger al Domnului, stând în picioare la dreapta altarului destinat
mâierii. 12Zaharia a fost surprins de prezen a lui i i-a fost fric . 13Dar îngerul i-a
zis: „Zaharia, nu te speria! Te anun c rug ciunea ta a fost luat în considerare. În
consecin , Elisabeta, so ia ta, î i va na te un fiu, c ruia îi vei pune numele Ioan. 14El
va constitui pentru tine o surs de bucurie i vei avea motive s fii vesel; iar de
na terea lui se vor mai bucura mul i (al i) oameni. 15El va fi mare înaintea Domnului.
Nu va consuma nici vin, nici vreo alt b utur alcoolic ; i se va umple de Spirit
Sfânt înainte de a se na te. 16Îi va readuce pe mul i dintre descenden ii lui Israel la
Domnul, Dumnezeul lor. 17Va merge înaintea Lui într-un mod asem tor spiritului
i puterii lui Ilie, cu scopul refacerii rela iilor între p rin i i copii. Va readuce pe cei
sfid tori la modul în elept de via al celor drep i, preg tind astfel poporul pentru
Domnul .” 18Zaharia i-a zis îngerului: „Eu împreun cu so ia mea, suntem deja prea
trâni! Cum garantezi c se va întâmpla ce mi-ai spus?” 19 spunzând, îngerul i-a
zis: „Eu sunt Gabriel, cel care st în prezen a lui Dumnezeu. Am fost trimis la tine ca
i comunic aceast veste bun . 20Pentru c n-ai crezut c lucrurile prezise de mine
se vor întâmpla la momentul potrivit, vei deveni mut. Nu vei mai putea vorbi pân în
ziua când se va întâmpla ce i-am spus.” 21Mul imea de oameni îl a tepta pe Zaharia
ias i se mira de întârzierea lui în Templu. 22Când a ie it, n-a (mai) putut s le
vorbeasc . Atunci ei au în eles c Zaharia avusese o viziune în Templu. El a început
comunice cu ei prin semne, pentru c devenise mut. 23Când i-a terminat slujba,
Zaharia s-a dus acas . 24Dup un timp, so ia lui care se numea Elisabeta, a r mas
îns rcinat . În primele cinci luni, ea a p strat secret acest lucru, zicându- i: 25„Ce mi
se întâmpl , are o singur explica ie: Domnul a decis s m scape de dispre ul cu care
eram privit de oameni!” 26Când era ea în a asea lun de sarcin , Dumnezeu a trimis
pe îngerul Gabriel într-un ora numit Nazaret care apar inea de provincia Galileea.
27
El s-a dus la o fecioar care se numea Maria. Aceasta era logodit cu un b rbat
numit Iosif – un descendent al lui David. 28Intrând în locuin a ei, îngerul i-a zis: „Te

salut, Maria! Te anun c e ti beneficiara unui mare har; i Domnul este cu tine!”
Maria a r mas surprins i afectat de mesajul îngerului, ne tiind cum s -l în eleag .
30
Îngerul a mai zis: „Nu te speria, Maria! Fii lini tit , pentru c Dumnezeu i-a f cut o
mare favoare, acordându- i har: 31vei r mâne îns rcinat i vei na te un Fiu, c ruia îi
vei pune numele Isus. 32El va fi mare i se va numi «Fiul Celui Foarte Înalt».
Domnul, Dumnezeu Îi va oferi ocazia s guverneze la fel ca David. 33Regatul Lui,
format din descenden ii lui Iacov, va d inui etern”. 34Maria a zis îngerului: „Cum va
fi posibil ce mi-ai spus? – Eu sunt (totu i) fecioar …” 35Îngerul i-a r spuns: „Spiritul
Sfânt va veni asupra ta; i prin puterea Celui Foarte Înalt, tu vei na te Sfântul care se
va numi Fiul lui Dumnezeu. 36
tii c i Elisabeta care este rud cu tine, a r mas
îns rcinat i va na te un fiu la b trâne e. De i fusese declarat steril , ea este acum
în a asea lun de sarcin . 37Acest lucru demonstreaz c nimic nu-I este imposibil lui
Dumnezeu!” 38Maria a zis: „Sunt sclava Domnului. A tept s mi se întâmple exact
cum ai spus!” Apoi îngerul a disp rut din fa a ei. 39Dup câteva zile, Maria a plecat
gr bit într-un ora muntos care apar inea teritoriului lui Iuda. 40Ajungând la familia
lui Zaharia, a intrat în cas i a salutat-o pe Elisabeta. 41Când a auzit ea salutul
Mariei, a sim it copilul mi când i a fost umplut cu Spiritul Sfânt. 42Apoi a zis cu
voce tare: „Cât de binecuvântat e ti tu în compara ie cu celelalte femei! i cât de
binecuvântat î i este i Copilul! 43Nu în eleg de ce mi s-a oferit onoarea s primesc în
vizit pe mama Domnului meu… 44
tii c în urma salutului t u, am sim it copilul
45
mi când. Aceea care crede c ce i-a spus Domnul se va întâmpla, este o persoan
fericit .” 46Maria a zis: „Îl laud pe Domnul din suflet 47 i m bucur în spiritul meu
pentru c Domnul îmi este Salvator. 48El a privit la sclava Sa smerit i a f cut ca de
acum încolo s fiu numit fericit de toate genera iile de oameni. 49Cel Omnipotent a
cut lucruri remarcabile pentru mine! Numele Lui este sfânt, 50iar generozitatea Sa
trece din genera ie în genera ie pentru cei care-L ascult . 51El a demonstrat c dispune
de o mare putere, f când s e ueze planurile f cute de cei arogan i. 52A detronat pe
cei puternici i a oferit locuri onorabile celor mode ti. 53A s turat cu bun i pe cei
fl mânzi, iar pe cei boga i i-a dat afar neoferindu-le nimic. 54I-a acordat ajutor
sclavului S u, Iacov, pentru c i-a reactivat bun tatea fa de el. 55A procedat exact
cum promisese str mo ilor no tri, începând cu Avraam i continuând cu descenden ii
lui, pentru eternitate!…” 56Maria a r mas împreun cu Elisabeta aproximativ trei luni.
Apoi s-a întors acas . 57Timpul pentru sarcina Elisabetei a expirat; i ea a n scut un
fiu. 58Vecinii i rudele ei au considerat c Domnul i-a acordat o mare favoare; i au
participat la bucuria ei. 59Când au circumcis copilul în a opta zi de la na terea lui,
inten ia lor a fost s -i pun numele tat lui lui – Zaharia. 60Dar mama lui a zis: „Nu! Îi
vom pune numele Ioan!” 61Ei au zis: „Nimeni dintre rudele tale nu are acest nume.”
62
Au consultat i pe tat l copilului, întrebându-l prin intermediul semnelor cu privire
la numele b iatului. 63Zaharia a cerut o t bli , pe care apoi a scris: El se nume te
Ioan. Atunci to i (ceilal i) au r mas surprin i. 64Chiar în acel moment, Zaharia a
început s vorbeasc normal, l udând pe Dumnezeu. 65To i vecinii lor au fost cuprin i
de fric i oamenii din toat acea zon au aflat ce se întâmplase. 66Ei re ineau
informa iile despre el i se întrebau: „Oare ce va deveni acest copil?” Iar Domnul era
în mod evident cu el. 67Zaharia, tat l lui, a fost umplut de Spiritul Sfânt i a profe it,
zicând: 68„Binecuvântez pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru c
i-a ajutat
29

poporul i l-a r scump rat. 69El ne-a ridicat un Salvator puternic provenit dintre
descenden ii sclavului s u – David. 70A f cut exact cum prezisese folosindu-Se de
gura sfin ilor S i profe i care au existat în vremurile vechi. 71Ei anun aser salvare de
du manii no tri i din mâinile celor care ne ur sc. 72Astfel, El Î i demonstreaz
bun tatea fa de str mo ii no tri i Î i aminte te de sfântul S u Leg mânt. 73Acesta
este în acord cu ce-i jurase Dumnezeu str mo ului nostru – Avraam. 74El îi spusese c
dup ce ne va salva de du manii no tri, ne va permite s -I slujim f
fric , 75tr ind
permanent în prezen a Lui în sfin enie i în dreptate. 76Iar tu, copile, vei fi numit
Profet al Celui Foarte Înalt, pentru c vei merge înaintea Domnului ca s -I preg te ti
drumul. 77Vei con tientiza poporul S u cu privire la conceptul salv rii care const în
iertarea p catelor, 78gra ie îndur rii i milei Dumnezeului nostru. Iar salvarea va veni
la noi ca soarele atunci când r sare în zori. 79Astfel vor fi lumina i cei care erau în
întuneric i care tr iau amenin i de iminen a mor ii; iar noi vom fi orienta i spre
metoda p cii!” 80Copilul cre tea fizic i se dezvolta spiritual. A locuit în zone de
de ert pân când i-a f cut apari ia înaintea poporului Israel. 2 În acea vreme, Cezar
Augustus a decretat un recens mânt al tuturor oamenilor din imperiu. 2Acel
recens mânt a fost primul de acest fel în perioada guvern rii lui Quirinius în Siria.
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Înregistrarea tuturor locuitorilor imperiului se f cea pentru fiecare cet ean în
localitatea originii str mo ilor lui. 4Pentru c provenea genealogic din (regele) David,
Iosif a plecat i el din ora ul Nazaret apar inând provinciei Galileea, în Betleem care
apar inea de provincia Iudeea. 5Acolo urma s se înregistreze în eviden a popula iei
(imperiului) împreun cu Maria – logodnica lui – care era îns rcinat . 6În timp ce se
aflau acolo, Maria ajunsese la termenul când trebuia s nasc . 7Astfel, a n scut pe
primul ei copil. Era un b iat. L-a înf at în scutece i L-a culcat într-o iesle, pentru c
nu g siser loc de g zduire într-un han. 8În acea regiune existau ni te p stori care
st teau cu oile pe câmp i le p zeau în timpul nop ii. 9Atunci un înger al Domnului a
ap rut înaintea lor, iar gloria lui a produs o lumin puternic . P storii s-au speriat
foarte tare. 10Dar îngerul le-a zis: „Nu v teme i! V aduc o veste bun care va
produce o mare bucurie întregului popor. 11Ast zi vi S-a n scut un Salvator în ora ul
lui David. El este Cristos, Domnul! 12Îl ve i putea recunoa te astfel: ve i g si un copil
nou-n scut înf at în scutece i culcat într-o iesle.” 13În mod instantaneu a ap rut o
mul ime de îngeri care s-a unit cu el în lauda la adresa lui Dumnezeu, zicând:
14
„Glorie lui Dumnezeu i pace pe p mânt între oamenii pe care El îi agreeaz !”
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Dup ce s-au întors îngerii în cer, p storii au vorbit astfel între ei: „S mergem la
Betleem, ca s vedem personal lucrurile pe care ni le-a revelat Domnul.” 16Au plecat
repede i când au ajuns, au g sit pe Maria i pe Iosif împreun cu ieslea în care era
culcat copilul lor. 17Dup ce L-au v zut, au relatat (p rin ilor Lui) ce li se spusese
despre Copil. 18To i (ceilal i) care auzeau relatarea p storilor, r mâneau foarte
surprin i. 19Dar Maria re inea totul cu mare aten ie i se gândea profund la ce spuneau
ei. 20 storii au plecat (la turmele lor) glorificându-L i l udându-L pe Dumnezeu
pentru toat revela ia pe care le-o oferise i pentru c ea a fost confirmat apoi de tot
ce au v zut i de tot ce au auzit. 21Când copilul a împlinit opt zile, trebuia circumcis.
Atunci I-au pus numele Isus. Despre acest nume vorbise îngerul (Mariei) înainte ca
El s fi fost conceput (în uterul ei). 22Dup ce au trecut zilele stabilite prin Legea dat
lui Moise referitoare la purificarea lor, Iosif i Maria au dus Copilul la Ierusalim, ca

-L dedice Domnului. 23Aceasta era prevederea Legii Domnului: dac primul copil
este b iat, va fi oferit Domnului. 24Ei au respectat aceast regul care spunea c I se
va oferi Domnului un sacrificiu (ca înlocuitor) format dintr-o pereche de turturele sau
din doi pui de porumbel. 25În Ierusalim era un om care se numea Simeon. El era
religios, drept i a tepta ca Israel s fie salvat de Dumnezeu. Spiritul Sfânt care era
asupra lui, 26îl anun ase c nu va muri înainte de a-L vedea pe Cristos – (Cel) Trimis
de Domnul. 27Simeon a venit în Templu impulsionat de Spiritul Sfânt, tocmai atunci
când Copilul Isus a fost adus de p rin ii Lui ca s respecte poruncile Legii referitoare
la El. 28Simeon L-a luat pe bra e i a binecuvântat apoi pe Dumnezeu, zicând:
29
„St pâne, de-acum elibereaz -l pe sclavul T u în pace, a a cum ai promis; 30pentru
am v zut salvarea pe care ai trimis-o 31 i pe care o preg tise i în prezen a tuturor
popoarelor. 32Ea este lumina care a fost revelat tuturor na iunilor i care reprezint
gloria poporului T u – Israel!” 33Tat l i mama Copilului se mirau de cuvintele pe
care le spunea Simeon (despre El). 34Acesta i-a binecuvântat i a zis mamei Lui care
se numea Maria: „Acest Copil este destinat s fie cauza c derii i a ridic rii multora
din Israel. El va fi remarcat prin opozi ia pe care o va suporta din partea oamenilor.
35
Chiar i sufletul t u va fi «str puns de o sabie», atunci când mul i î i vor prezenta în
public concluziile lor (cu privire la El).” 36Acolo mai exista i o profetes care se
numea Ana. Ea era fata lui Fanuel care provenea din urma ii lui A er. Ana era acum
trân i v duv , dup ce convie uise apte ani cu fostul ei so . 37Avea optzeci i
patru de ani. Nu pleca din zona Templului, ci slujea permanent lui Dumnezeu,
postind i rugându-se. 38În acele momente, a venit i ea; i l udând pe Dumnezeu, a
început s vorbeasc despre Isus tuturor celor care a teptau salvarea Ierusalimului.
39
Dup ce au respectat tot ce prevedea Legea Domnului, s-au întors în ora ul Nazaret
care apar inea de provincia Galileea. 40Copilul cre tea fizic i Se umplea de
în elepciune. Iar Dumnezeu Îi oferea permanent gra ia Sa. 41În fiecare an, cu ocazia
rb torii Pa telui, p rin ii lui Isus se duceau la Ierusalim. 42Când avea El doisprezece
ani, s-au dus la Ierusalim conform obiceiului s rb torii. 43Dup zilele consacrate
rb torii, în timp ce p rin ii Lui se întorceau acas , b iatul Isus a r mas în Ierusalim
ca ei s observe acest lucru. 44Crezând c El se afl printre oamenii care
toreau împreun cu ei, au mers o zi i apoi L-au c utat în grupul rudelor i în cel
al cunoscu ilor lor; 45dar nu L-au g sit. Atunci s-au întors în Ierusalim ca s -L caute.
46
Dup trei zile L-au g sit în Templu, stând între înv tori pe care-i asculta i c rora
le punea întreb ri. 47To i cei care-L auzeau, r mâneau foarte surprin i de
perspicacitatea Lui i de r spunsurile pe care le oferea. 48Când L-au v zut p rin ii
Lui, au fost ( i ei) foarte surprin i. Mama Lui I-a zis: „Fiule, de ce ai avut acest
comportament? Tat l T u împreun cu mine Te-am c utat îngrijora i!” 49El le-a zis:
„De ce M-a i c utat? Oare nu tia i c trebuie s fiu în Casa Tat lui Meu?” 50Dar ei
nu au în eles ce a vrut s le spun . 51Apoi a plecat împreun cu ei i au ajuns la
Nazaret, unde li Se subordona. Iar mama Lui re inea în memorie toate aceste cuvinte.
52
Isus progresa fizic i intelectual, fiind în elept i agreat atât de Dumnezeu, cât i de
oameni. 3 Era al cincisprezecelea an al domniei cezarului Tiberius. Atunci, în Iudeea
era guvernator Pilat din Pont, iar Irod era tetrarhul Galileeii. Fratele lui Irod, numit
Filip, era tetrarh al Ituriei i al Trahonitei; iar în Abilena era tetrarh Lisania. 2În acea
vreme, evreii aveau ca mari preo i pe Ana i pe Caiafa. Atunci Dumnezeu i-a vorbit

lui Ioan – fiul lui Zaharia – prin intermediul Cuvântului S u, în de ert. 3Ioan s-a dus
în toate zonele învecinate cu Iordanul i predica (despre) botezul (administrat în
urma) poc in ei pentru iertarea p catelor. 4Se întâmpla exact cum este scris în cartea
care con ine profe ia lui Isaia: „Vocea care strig în de ert, zice: «Preg ti i-I
Domnului drumul; nivela i-i c rile! 5Orice vale va fi astupat ; orice munte i orice
deal vor fi transforma i într-un teritoriu f
denivel ri. Potecile strâmbe vor fi
îndreptate i drumurile cu bolovani vor fi nivelate. 6Orice om va vedea cum salveaz
Dumnezeu!»”. 7Mul imilor de oameni care veneau la el s îi solicite botezul, Ioan le
spunea: „Pui de scorpioni, cine v-a înv at s evita i (astfel) pedeapsa care urmeaz s
fie administrat ? 8Demonstra i-v poc in a prin fapte! S nu v am gi i zicând:
«Suntem descenden ii lui Avraam!»; pentru c Dumnezeu poate s fac descenden i
lui Avraam (chiar i) din aceste pietre. 9Toporul a fost deja înfipt la r cina pomilor!
Orice pom care nu produce fructe bune, va fi t iat i va ajunge în foc.” 10Mul i îl
întrebau: „Atunci ce trebuie s facem?” 11Iar el le r spundea: „Cine are dou c
i,
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împart cu cine nu are nici una; i cine are mâncare, s procedeze la fel.” Au
venit s solicite botezul i ni te colectori de impozite. Ace tia i-au zis: „Înv torule,
ce trebuie s facem?” 13El le-a r spuns: „S nu cere i nim nui în plus fa de cât
sunte i autoriza i s colecta i.” 14Au venit i ni te solda i care au întrebat: „Dar noi, ce
trebuie s facem?” Ioan le-a r spuns: „S nu lua i bani de la oameni cu for a i s nu
formula i acuza ii false împotriva lor; ci s fi i mul umi i cu soldele voastre.” 15To i
oamenii erau în a teptarea lui Cristos; i se întrebau în sinea lor dac nu cumva Ioan
este Trimisul lui Dumnezeu. 16Atunci Ioan, r spunzând acestei întreb ri, a zis: „Eu v
botez doar cu ap . Dar va veni Acela care este mai puternic decât mine. Eu nu merit
(nici) s -I dezleg cureaua înc mintei. El v va boteza cu Spiritul Sfânt i cu foc.
17
Va folosi lopata, pentru a desp i grâul de pleav . Î i va cur a terenul strângând
grâul în grânar i aruncând pleava într-un foc care arde permanent.” 18 a predica
Ioan Vestea Bun mul imilor de oameni, dându-le multe alte sfaturi. 19El f cuse
repro uri i tetrarhului Irod, pentru c tr ia în concubinaj cu so ia fratelui lui – Filip,
i pentru c f cea multe alte rele. 20La toate acestea, Irod a ad ugat (apoi) arestarea i
încarcerarea lui Ioan. 21Dup ce au fost boteza i to i care solicitau pe Ioan în acest
scop, a fost botezat i Isus. i în timp ce Se ruga, s-a deschis cerul, 22iar Spiritul Sfânt
a coborât asupra Lui în mod fizic sub forma unui porumbel. Atunci s-a auzit o voce
care venea din cer, zicând: „Tu e ti Fiul Meu pe care-L iubesc foarte mult. Sunt total
satisf cut de Tine!” 23Isus avea aproximativ treizeci de ani când a început s înve e
poporul. Se credea despre El c era fiul lui Iosif, care la rândul lui a fost fiul lui Eli;
24
Eli a fost fiul lui Matat; Matat a fost fiul lui Levi; Levi a fost fiul lui Melhi; Melhi a
fost fiul lui Ianai; Ianai a fost fiul lui Iosif; 25Iosif a fost fiul lui Matatia; Matatia a fost
fiul lui Amos; Amos a fost fiul lui Naum; Naum a fost fiul lui Esli; Esli a fost fiul lui
Nagai; 26Nagai a fost fiul lui Maat; Maat a fost fiul lui Matatia; Matatia a fost fiul lui
Semei; Semei a fost fiul lui Ioseh; Ioseh a fost fiul lui Ioda; 27Ioda a fost fiul lui
Ioanan; Ioanan a fost fiul lui Resa; Resa a fost fiul lui Zorobabel; Zorobabel a fost
fiul lui Salatiel; Salatiel a fost fiul lui Neri; 28Neri a fost fiul lui Melhi; Melhi a fost
fiul lui Adi; Adi a fost fiul lui Cosam; Cosam a fost fiul lui Elmadam; Elmadam a
fost fiul lui Er; 29Er a fost fiul lui Isus; Isus a fost fiul lui Eliezer; Eliezer a fost fiul lui
Iorim; Iorim a fost fiul lui Matat; Matat a fost fiul lui Levi; 30Levi a fost fiul lui

Simeon; Simeon a fost fiul Iuda; Iuda a fost fiul lui Iosif; Iosif a fost fiul lui Ionam;
Ionam a fost fiul lui Eliachim; 31Eliachim a fost fiul lui Melea; Melea a fost fiul lui
Mena; Mena a fost fiul lui Matata; Matata a fost fiul lui Natan; Natan a fost fiul lui
David; 32David a fost fiul lui Isai; Isai a fost fiul lui Iobed; Iobed a fost fiul lui Boaz;
Boaz a fost fiul lui Salmon; Salmon a fost fiul lui Naason; 33Naason a fost fiul lui
Aminadab; Aminadab a fost fiul lui Admin; Admin a fost fiul lui Arni; Arni a fost
fiul lui Esrom; Esrom a fost fiul lui Fares; Fares a fost fiul lui Iuda; 34Iuda a fost fiul
lui Iacov; Iacov a fost fiul lui Isaac; Isaac a fost fiul lui Avraam; Avraam a fost fiul
lui Terah; Terah a fost fiul lui Nahor; 35Nahor a fost fiul lui Seruh; Seruh a fost fiul
lui Ragau; Ragau a fost fiul lui Falec; Falec a fost fiul lui Eber; Eber a fost fiul lui
Sala; 36Sala a fost fiul lui Cainam; Cainam a fost fiul lui Harfaxad; Harfaxad a fost
fiul lui Sem; Sem a fost fiul lui Noe; Noe a fost fiul lui Lameh; 37Lameh a fost fiul lui
Metusala; Metusala a fost fiul lui Enoh; Enoh a fost fiul lui Iared; Iared a fost fiul lui
Ialeleel; Ialeleel a fost fiul lui Cainan; 38Cainan a fost fiul lui Enos; Enos a fost fiul
lui Set; Set a fost fiul lui Adam; iar Adam a fost „fiul” lui Dumnezeu. 4 Plin de
Spiritul Sfânt, Isus S-a întors de la Iordan i a fost condus de Acesta în de ert. 2Acolo
a fost testat de diavol patruzeci de zile, timp în care nu a mâncat nimic. Apoi a
fl mânzit. 3Diavolul I-a zis: „Dac e ti Fiul lui Dumnezeu, ordon acestei pietre s se
transforme în pâine!” 4Isus i-a r spuns: „Este scris: «Omul nu va tr i numai cu pâine,
[ci ( i) cu orice cuvânt care provine din gura lui Dumnezeu.»]” 5Diavolul L-a dus pe
un loc foarte înalt i I-a prezentat într-o clip toate regatele lumii; 6apoi I-a zis: „Î i
voi oferi toat autoritatea i toat gloria acestora – c ci mie îmi este acordat i o
confer oricui doresc. 7Deci dac Te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale Tale.”
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spunzând, Isus i-a zis: „La spatele Meu, Satan! Este scris: «S te închini
Domnului, Dumnezeului t u; i numai Lui s -I sluje ti.».” 9Diavolul L-a dus apoi în
Ierusalim, L-a pus pe terasa Templului i I-a zis: „Dac e ti Fiul lui Dumnezeu,
arunc -Te jos de aici; 10pentru c este scris: «El va porunci îngerilor S i s Te
zeasc .» 11 i «ei Te vor lua pe bra e ca s nu- i love ti piciorul de vreo piatr .»
12
Isus i-a r spuns: „S-a zis: «S nu-L provoci pe Domnul, Dumnezeul t u la
nereguli!».” 13Dup ce L-a testat pe Isus în toate felurile, diavolul a plecat temporar
de la El. 14Plin de puterea Spiritului, Isus S-a întors în Galileea; i oamenii au început
vorbeasc despre El în localit ile învecinate cu aceast zon . 15În timp ce îi înv a
pe oameni în sinagogile lor, era l udat de to i. 16A venit în Nazaret, unde crescuse ca
i copil. Conform obiceiului pe care-l avea, a intrat în sinagog în ziua Sabatului. S-a
ridicat s citeasc 17 i I s-a dat cartea profetului Isaia. Când a deschis-o, a citit textul
care avea urm torul con inut: 18„Spiritul Domnului este asupra Mea. El M-a desemnat
predic s racilor Vestea Bun . M-a trimis s vindec pe cei cu inima zdrobit i s
anun eliberarea prizonierilor. Am mai fost trimis s ofer vedere orbilor, s eliberez
pe cei oprima i 19 i s anun începutul anului în care putem beneficia de bun voin a
Domnului.” 20Apoi a închis cartea, a dat-o înapoi celui care se ocupa cu p strarea ei i
a stat jos. To i cei care erau în sinagog , Îl priveau cu maxim aten ie. 21Atunci a
început s le spun : „Ce am citit din Scriptur , s-a întâmplat (chiar) ast zi!” 22To i
vorbeau bine despre El; i mirându-se cu privire la cuvintele pline de har pe care le
rostea, se întrebau: „Oare nu este Acesta fiul lui Iosif?” 23Isus le-a zis: „Desigur, ve i
considera c este cazul s -Mi spune i proverbul «Doctore, vindec -Te pe Tine!»,

adic Îmi ve i pretinde: «F i aici, în patria Ta, tot ce am auzit c ai f cut în
Capernaum!» 24Dar s ti i c nici un profet nu este apreciat corespunz tor în patria
lui. 25Da, a a este. Aminti i-v c pe vremea lui Ilie, de i erau multe v duve în Israel
atunci când a fost foamete din cauza secetei, 26Ilie n-a fost trimis la nici una dintre
ele, cu excep ia aceleia din Sarepta, apar inând de Sidon. 27Iar pe vremea profetului
Elisei, erau mul i lepro i în Israel; i totu i, cu excep ia lui Naaman, sirianul, nici
unul dintre ei n-a fost vindecat de lepra lui.” 28To i oamenii care erau în sinagog , sau mâniat foarte tare când au auzit aceste remarci ale lui Isus. 29Atunci s-au ridicat, Lau scos de-acolo i L-au dus pe creasta muntelui pe care era construit ora ul, ca s -L
arunce în pr pastie. 30Dar Isus a trecut prin mijlocul lor i a plecat de-acolo. 31A
coborât în Capernaum, care era un ora din provincia Galileea. Acolo înv a oamenii
în ziua Sabatului. 32Ei erau foarte surprin i de faptul c îi înv a cu o autoritate
remarcabil . 33În sinagog era un om posedat de un demon. Acesta a strigat cu voce
tare: 34„Ah! Isus din Nazaret, ce avem noi în comun? Ai venit s ne anihilezi? Î i
cunosc identitatea: e ti Sfântul lui Dumnezeu!” 35Isus i-a ordonat: „Taci i ie i din
acest om!” Dup ce l-a trântit pe p mânt în mijlocul lor, demonul a ie it din el f
-i mai fac vreun r u. 36To i au r mas foarte surprin i i se întrebau reciproc: „Ce
înseamn acest lucru? El d ordine în mod autoritar demonilor; iar ace tia Îl ascult ,
ie ind din oameni!” 37 i imediat, oamenii din toate zonele învecinate cu acea
localitate, au aflat despre aceste lucruri. 38Plecând din sinagog , Isus a intrat în casa
lui Simon. Au g sit acolo pe soacra lui, având mare febr ; i L-au rugat pe Isus s
fac ceva pentru situa ia ei. 39Îndreptându-Se spre ea, El a certat febra care a i
încetat. Apoi femeia s-a ridicat imediat din pat i a început s îi serveasc . 40Dup
apusul soarelui, to i oamenii care aveau bolnavi în familie, i-au adus la Isus; iar El Î i
punea mâinile peste ei i-i vindeca. 41Din mul i bolnavi ie eau i demoni care strigau:
„Tu e ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu!” Dar El le interzicea în mod autoritar s
vorbeasc , pentru c tiau c este Cristos. 42Când s-a f cut ziu , Isus a plecat din
zon , inten ionând s ajung într-un loc nepopulat. Îns mul imile de oameni au
început s -L caute; i pân la urm L-au g sit. Inten ionau s -L opreasc s plece de
la ei. 43Dar El le-a zis: „Trebuie s predic Vestea Bun a Regatului lui Dumnezeu i
în alte ora e. Acesta este scopul pentru care am fost trimis.” 44Astfel a continuat s
predice în sinagogile regiunii Galileea. 5 Stând lâng Lacul Ghenezaret, mul imile de
oameni produceau aglomera ie în jurul Lui, ca s aud (cât mai de aproape) Cuvântul
lui Dumnezeu. 2Isus a observat dou b rci la mal. Erau ale unor pescari care
coborâser din ele ca s i cure e plasele de pescuit. 3El a urcat în una dintre ele.
Aceea era barca lui Simon. Isus l-a rugat s o dep rteze pu in de mal. Apoi El a stat
jos în barc i de-acolo înv a mul imile de oameni. 4Când i-a terminat cuvânt rile,
Isus i-a zis lui Simon: „Dep rteaz barca spre zona cu ap adânc i lansa i-v plasele
pentru pescuit”. 5 spunzându-I, Simon a zis: „Înv torule, am obosit toat noaptea
încercând astfel; i n-am prins nimic! Dar dac spui Tu, vom (mai) lansa plasele
(odat ).” 6Dup ce le-au lansat, au prins în ele atât de mul i pe ti, încât amenin au s
se rup . 7Au cerut ajutorul celor care erau în cealalt barc . Astfel au reu it s umple
cu pe ti ambele b rci pân la limita lor de plutire. 8Când a v zut Simon Petru tot ce sa întâmplat, s-a dus la Isus i I-a zis stând în genunchi: „Doamne, pleac de la mine:
sunt un om p tos!” 9A spus aceste cuvinte pentru c era foarte impresionat de

modul special în care pescuiser . 10Aceea i reac ie au avut i prietenii lui Simon.
Ace tia se numeau Iacov i Ioan. Ei erau fiii lui Zebedei. Atunci Isus i-a zis lui
Simon: „Fii lini tit! De acum încolo vei fi pescar de oameni!” 11Dup ce au adus
rcile la mal, ei au l sat totul i au mers dup El. 12Cu alt ocazie, Isus a fost întâlnit
de un lepros într-un ora . Acesta s-a aruncat la p mânt în fa a Lui i I-a zis:
„Doamne, dac vrei, po i s m cure i (de lepr )!” 13Isus, întinzând mâna, s-a atins de
el i a zis: „Da, vreau! Fii cur at (de boal )!” Atunci lepra a disp rut imediat. 14Isus
i-a ordonat s nu spun nim nui despre ce i s-a întâmplat. Apoi a ad ugat: „Du-te la
preot; i când te vei prezenta în fa a lui (ca s fii examinat), s oferi ca eviden
necesar lor, ce a stabilit Moise pentru vindecarea ta.” 15Oamenii vorbeau tot mai
mult despre Isus i veneau la El în mare num r ca s -L asculte i ca s fie vindeca i
de bolile lor. 16Iar El Se ducea în locuri pustii; i Se ruga acolo. 17În alt zi, în timp ce
înv a mul imile de oameni, Isus era înso it de puterea Domnului care-I oferea
posibilitatea s fac minuni. Acolo erau prezen i i ni te farisei împreun cu (unii)
înv tori ai legii (mozaice), veni i din toate satele Galileeii, din ale Iudeeii i din
Ierusalim. 18S-a întâmplat c ni te oameni transportaser cu targa pe unul care era
paralizat i inten ionau s ajung cu el în fa a lui Isus. 19Dar pentru c nu puteau s
intre din cauza aglomera iei, s-au urcat pe acoperi ul casei (în care era El) i au
coborât paraliticul în targa lui prin tavan, l sându-l în mijlocul ei, chiar în fa a lui
Isus. 20Când le-a v zut credin a, Isus a zis (paralizatului): „Omule, p catele tale sunt
iertate!” 21Înv torii legii mozaice au început s protesteze, gândind astfel: „Cine Se
crede Acesta? A pronun at o blasfemie! Numai Dumnezeu poate ierta p catele!”
22
Isus cuno tea ce gândeau ei i le-a zis: „De ce protesta i în interiorul vostru? 23Ce
este mai u or s zici: «Î i sunt iertate p catele!», sau «Ridic -te i umbl (s tos)!»?
24
Îns pentru a v demonstra c Fiul omului este autorizat pe p mânt s ierte p catele
(oamenilor), «Î i ordon», a zis El paraliticului, «s te ridici, s i strângi patul i s te
duci acas !»” 25Atunci, în mod instantaneu, acel om s-a ridicat din targa în care
st tuse, a strâns-o i s-a dus acas glorificând pe Dumnezeu. 26To i au r mas foarte
surprin i i s-au speriat, exclamând: „Azi am asistat la ceva deosebit!” 27Dup ce a
ie it, Isus a v zut un colector de taxe numit Levi, stând în locul (special) destinat
acestui serviciu. El i-a zis: „Vino dup Mine!” 28Acel colector de taxe a abandonat
orice (alt ) activitate i a mers dup Isus. 29Ajuns acas , Levi a organizat o mas
festiv la care, împreun cu ei, au participat mul i al i oaspe i. 30Fariseii i înv torii
legii mozaice comentau i au zis discipolilor S i: „De ce mânca i i be i împreun cu
colectorii de taxe i cu p to ii?” 31Isus le-a r spuns, zicând: „Oamenii care au
nevoie de medic sunt cei bolnavi, nu aceia (declara i) s to i! 32Eu nu am venit cu
inten ia s chem la poc in pe cei drep i, ci pe cei p to i.” 33Ei I-au (mai) zis:
„(Am observat c ) discipolii lui Ioan i cei ai fariseilor postesc frecvent i fac
rug ciuni, în timp ce ai T i (doar) m nânc i beau.” 34Isus le-a r spuns: „Oare pute i
pretinde participan ilor la nunt s posteasc în timp ce mirele este cu ei (la mas )?
35
Vor veni ( i) acele zile când mirele va fi luat dintre ei; i atunci vor posti.” 36Le-a
mai spus i o parabol : „Nimeni nu rupe un petic dintr-o hain nou ca s -l pun la
una veche. Dac îns ar proceda a a, ar rupe haina nou , iar peticul luat de la ea nu sar potrivi la cea veche. 37Nici vinul nou nu se pune în burdufuri vechi; altfel, vinul
nou sparge burdufurile vechi i se vars . 38Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi; i

astfel se vor p stra amândou . 39Nimeni nu dore te s bea vin nou dup ce a b ut din
cel vechi. Justificarea (oricui) este aceasta: «Vinul vechi este mai bun!»” 6 Într-o
(alt ) zi – destinat Sabatului – Isus trecea prin lanurile de grâu împreun cu
discipolii S i. Ace tia smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile i le mâncau
(boabele). 2Atunci unii dintre farisei le-au zis: „De ce face i ce nu este permis într-o zi
de Sabat?” 3Isus le-a r spuns: „Oare n-a i citit ce a f cut David împreun cu aceia
care au fost cu el atunci când erau fl mânzi? 4A intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat
pâinile care erau oferite Domnului i le-a mâncat împreun cu ei, de i numai preo ilor
le era permis s le m nânce.” 5Apoi le-a zis: „Fiul Omului este Suveran chiar i în ce
prive te Sabatul!” 6În alt zi de Sabat, Isus intrase în sinagog i înv a (pe cei
aduna i acolo). Între cei prezen i era un om care avea mâna dreapt deformat de
paralizie. 7Înv torii legii mozaice Îl urm reau pe Isus ca s -L acuze în cazul în care
l-ar fi vindecat în acea zi de Sabat. 8Dar El care le cuno tea inten ia, s-a adresat
omului cu mâna paralizat , zicându-i: „Ridic -te i stai la mijloc!” El a f cut a a cum
i s-a cerut. 9Iar Isus le-a zis: „Am o întrebare: Ce este permis s faci în ziua Sabatului
– ceva bun, sau ceva r u? S salvezi o via , sau s o distrugi?” 10Apoi S-a uitat la to i
cei care erau în jurul Lui i a zis acelui om: „Întinde- i mâna!” El a f cut cum i s-a
cerut; i mâna i-a devenit s toas ca cealalt . 11Ei îns au fost foarte intriga i i
discutau despre ce ar putea s -I fac lui Isus. 12În acele zile, Isus S-a dus pe munte s
Se roage. Acolo a petrecut toat noaptea rugându-Se lui Dumnezeu. 13Când s-a f cut
ziu , i-a chemat discipolii i a ales doisprezece dintre ei, numindu-i apostoli. Ace tia
sunt urm torii: 14Simon, pe care l-a numit i Petru; Andrei, fratele lui (Simon); Iacov;
Ioan; Filip; Bartolomeu; 15Matei; Toma; Iacov – fiul lui Alfeu; Simon, supranumit
Zilotul; 16Iuda – fiul lui Iacov; Iuda Iscarioteanul – cel care a devenit tr tor. 17A
coborât cu ei i a ajuns într-o câmpie unde (mai) erau mul i (al i) discipoli de-ai S i i
o mare mul ime de oameni. Ace tia erau veni i ca s -L asculte i ca s fie vindeca i
de bolile lor. Ei proveneau din toate zonele Iudeeii, din Ierusalim i din jurul Tirului
i al Sidonului. 18Cei poseda i i chinui i de demoni, erau vindeca i; 19iar ceilal i
(bolnavi) inten ionau s -L ating , pentru c din El ie ea o putere care-i vindeca pe
to i. 20Isus a privit c tre discipolii S i i le-a zis: „S ti i c voi, care sunte i s raci,
constitui i grupul oamenilor ferici i; pentru c Regatul lui Dumnezeu este al vostru!
21
Fiind fl mânzi acum, sunte i (totu i) ferici i; pentru c ve i fi s tura i. Cei care
plânge i acum, sunte i (tot) ni te oameni ferici i; pentru c (în viitor) ve i râde. 22Ve i
fi ferici i atunci când oamenii v vor urî, v vor expulza dintre ei, v vor jigni i v
vor def ima din cauza Fiului Omului. 23Când se va întâmpla a a, s v bucura i i s
ri i de veselie având în vedere marea recompens care v a teapt în cer. La fel a
procedat i genera ia str mo ilor lor cu profe ii. 24Dar vai de voi, boga ilor, pentru c
deja v-a i primit aici recompensa (pe care putea i s-o primi i în cer)! 25Vai de voi care
acum sunte i s tui; pentru c voi ve i (deveni) fl mânzi. Vai ( i) de voi care râde i
acum; pentru c ve i ajunge s plânge i! 26Va fi vai de voi i atunci când to i oamenii
vor avea doar laude la adresa voastr ! La fel au procedat i str mo ii vo tri cu fal ii
profe i… 27
adresez îns vou , care M asculta i: iubi i-v du manii; face i bine
celor care v ur sc; 28binecuvânta i pe cei care v blestem i ruga i-v pentru cei
care se comport r u cu voi, chinuindu-v . 29Când te love te cineva peste un obraz,
întoarce-i-l i pe cel lalt. Iar dac cineva î i ia haina (cu for a), nu te opune s -i la i i

ma a. 30 celui care- i cere i nu pretinde s i fie date înapoi lucrurile care i-au
fost luate (abuziv). 31Comporta i-v exact a a cum a i prefera s se comporte ceilal i
oameni cu voi. 32Dac iubi i (numai) pe cei care v iubesc, oare la ce recompens v
mai a tepta i? Chiar i p to ii manifest iubire fa de cei care-i iubesc. 33Dac
face i ( i voi) bine (doar) celor care v fac bine, ce recompens mai a tepta i? A a
procedeaz (chiar) i p to ii! 34Iar dac oferi i ceva sub form de împrumut cu
speran a recuper rii datoriei, oare la ce recompens v mai a tepta i? P to ii
procedeaz la fel, pretinzând înapoi ce au împrumutat cuiva. 35Îns voi iubi i-v
du manii, face i bine (semenilor) i împrumuta i f
a mai spera c datornicii vor
restitui datoria. Astfel, recompensa voastr va fi mare i ve i fi fiii Celui Foarte Înalt,
care este bun (chiar) i cu cei nerecunosc tori i r i. 36Deci fi i i voi la fel de buni ca
Tat l vostru. 37 nu face i evalu ri de pe o pozi ie ca cea de judec tor; i astfel nici
voi nu ve i fi judeca i în acest mod. Nu condamna i; i (în consecin ) nu ve i fi
condamna i. Ierta i; i ve i fi (la rândul vostru) ierta i. 38Da i; i ve i primi (apoi) o
cantitate mult mai mare care v va dep i a tept rile; pentru c vi se va da în
conformitate cu unitatea de m sur folosit de voi atunci când d rui i altora.” 39Le-a
spus apoi i urm toarea parabol : „Poate oare un orb s conduc (bine) pe un altul tot
orb? Nu! Vor c dea amândoi în(tr-o) groap … 40Discipolul nu poate fi superior (în
preg tire) înv torului lui; ci dup ce i-a însu it cuno tin ele corespunz toare, este
la nivelul înv torului. 41Cum se explic faptul c vezi a chia pe care o are în ochi
fratele t u, în timp ce nu vezi bârna din propriul t u ochi? 42Cum po i s spui fratelui
u: «Permite-mi s i scot a chia din ochi.», când tu ai o bârn în al t u?! Ipocritule,
scoate întâi bârna din ochiul t u; i apoi vei vedea clar s sco i a chia din ochiul
semenului t u! 43Este imposibil ca un pom bun s fac fructe rele sau unul r u s
produc fructe bune. 44Orice pom bun se recunoa te dup fructele pe care le produce.
Spinii nu produc smochine i nici m cinii nu au ca fruct struguri. 45Omul bun
scoate lucruri bune din tezaurul bun al inimii lui; dar omul r u scoate lucruri rele din
tezaurul r u al inimii lui. Se întâmpl a a, pentru c ce vorbe te gura, provine din
surplusul inimii! 46De ce v adresa i Mie zicând «Doamne, Doamne!» dac nu v
conforma i cerin elor Mele?! 47
voi ilustra cazul celui care vine la Mine i se
conformeaz cuvintelor pe care i le adresez. 48El este ca acel om care atunci când a
construit o cas , a s pat adânc i i-a pus temelia pe stânc . În consecin , când a venit
un torent de ap , acea cas nu a putut fi afectat de el, pentru c fusese bine
construit . 49Dar cine nu pune în practic ce aude, este ca un om care i-a construit
casa direct pe p mânt i f
temelie. Când a venit uvoiul de ap , acea cas a sfâr it
printr-o mare pr bu ire!” 7 Dup ce a terminat aceste cuvânt ri adresate poporului,
Isus S-a dus în Capernaum. 2Sclavul foarte apreciat al unui centurion, era bolnav i
aproape de moarte. 3Auzind vorbindu-se despre Isus, centurionul a trimis la El pe
ni te (b trâni) reprezentan i ai iudeilor ca s -L solicite s vin i s -i vindece sclavul.
4
Ajungând la Isus, ace tia au insistat cu rug mintea lor, zicând: „Merit s -i faci acest
bine; 5pentru c iube te na iunea noastr i el (este cel care) ne-a construit sinagoga!”
6
Isus a plecat împreun cu ei. Dar când înc nu se dep rtase (mult) de cas , prietenii
centurionului au venit la Isus i I-au transmis urm torul mesaj din partea acestuia:
„St pâne, nu Te mai deranja s vii la mine acas , pentru c nu merit (acest favor).
7
Pentru acela i motiv, nici nu am venit personal la Tine. Consider c este suficient s

pronun i (doar) un cuvânt pentru ca sclavul meu s se fac s tos! 8 i propun acest
lucru, pentru c i eu, care sunt subordonat autorit ii, o exercit asupra solda ilor din
subordinea mea. Astfel, când zic unuia «Du-te!», se duce. Când ordon altuia «Vino!»,
vine; iar când spun sclavului meu «F cutare lucru!», execut ce i-am cerut.” 9Auzind
aceste cuvinte, Isus a fost surprins de mesajul centurionului. Apoi S-a întors spre
mul imea de oameni care-L urma i a zis: „S ti i c nici chiar în Israel nu am g sit o
credin atât de mare!” 10Când s-au întors cei trimi i (la Isus), au constatat c sclavul
(centurionului) devenise s tos. 11Într-o alt zi, Isus S-a dus într-un ora numit Nain.
Era urmat de discipoli i de o mare mul ime de oameni. 12Când s-au apropiat de
poarta ora ului, au v zut mul i oameni care ie eau din el ca s participe la
înmormântarea singurului fiu al unei femei v duve. 13Domnul a v zut-o, I-a fost mil
de ea i i-a zis: „Nu (mai) plânge!” 14Apoi S-a apropiat i s-a atins de sicriu; iar cei
care-l duceau, s-au oprit. El a zis: „Tinere, cu tine vorbesc: ridic -te!” 15Cel care
fusese mort, s-a ridicat i a început s vorbeasc . Iar Isus l-a dat înapoi mamei lui.
16
To i au experimentat un sentiment de fric , L-au glorificat pe Dumnezeu i au zis:
„A ap rut un mare profet între noi!” i „Dumnezeu Î i ajut poporul S u!” 17Iar
vestea despre Isus s-a r spândit în toat Iudeea i în toate localit ile din jur.
18
Discipolii lui Ioan i-au relatat i lui despre toate aceste lucruri. 19Atunci el i-a
trimis la Isus pe doi dintre discipoli cu urm toarea întrebare: Tu e ti Acela care urma
vin (dup mine), sau s a tept m pe altul? 20Când s-au prezentat în fa a lui Isus,
ace tia I-au zis: „Ioan Botez torul ne-a trimis la Tine, vrând s tie: Tu e ti Acela
despre care a spus c va veni (dup el), sau s a tept m pe altul?” 21Chiar atunci, Isus
tocmai vindecase pe mul i de infirmit i, de boli, de influen demonic i de orbire.
22
Ca r spuns, Isus le-a zis: „Duce i-v la Ioan i relata i-i ce a i v zut i ce a i auzit:
orbii v d, chiopii umbl , lepro ii sunt cur i, surzii aud, mor ii învie i s racilor li
se predic Vestea Bun . 23Acela care nu are dubii cu privire la identitatea Mea, este
un om fericit!” 24Dup ce au plecat cei trimi i de Ioan, Isus a început s vorbeasc
mul imilor de oameni despre el, zicând: „Ce a i vrut s vede i când a i mers în de ert?
O trestie care se îndoaie când bate vântul? 25Sau oare ce credea i c ve i g si acolo?
Un om îmbr cat în haine frumoase? Cei care poart asemenea haine i care tr iesc o
via de lux, sunt în palatele regilor. 26Ce spera i (totu i) s vede i? Un profet?! Da, v
asigur c a i v zut mai mult decât un profet! 27El este cel despre care s-a scris: «Î i voi
trimite Înainte pe mesagerul Meu; i el Î i va preg ti drumul.». 28
ti i c Ioan este
mai mare decât oricare om care s-a n scut vreodat din femeie! Totu i, cel mai mic în
Regatul lui Dumnezeu, este mai mare decât el. 29 i apoi, to i acei oameni care l-au
auzit pe Ioan, printre care erau chiar i colectori de impozite, au recunoscut c
Dumnezeu are dreptate, acceptând botezul administrat de el. 30Dar fariseii i
înv torii legii mozaice au refuzat planul lui Dumnezeu pentru ei, respingând
botezul lui. 31Oare cu cine seam
oamenii din aceast genera ie? 32Ei se aseam
cu ni te copii care stau în pia
i î i zic unii altora: «V-am cântat cu fluierul (ca
pentru nunt ) i n-a i dansat; v-am cântat ceva trist i n-a i plâns.» 33La fel (de
insensibili) a i fost i voi fa de cazul lui Ioan Botez torul. El nu a venit mâncând
(pâine) i nici bând (vin); iar voi a i declarat despre el c este demonizat… 34Iar când
i observat c Fiul Omului m nânc i c bea, a i spus: «Privi i un om mânc cios,
ruia Îi place s bea vin i s fie prieten cu colectorii de impozite i cu p to ii!».
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Îns prin rezultatele ei, În elepciunea i-a demonstrat corectitudinea!” 36Unul dintre
farisei L-a invitat pe Isus s serveasc masa la el. i astfel Isus a intrat în casa lui,
ezându-Se la mas . 37Acolo a venit din ora i o femeie p toas care auzise c
Isus era la mas în casa fariseului. Ea a adus un vas de alabastru plin cu ulei parfumat
foarte scump. 38Stând în spate, la picioarele lui Isus, plângea i-I stropea picioarele cu
lacrimile ei; apoi I le tergea cu p rul capului, le s ruta i le ungea cu (acel) ulei
parfumat. 39Când a v zut ce se întâmpla, fariseul care-L invitase (pe Isus), s-a gândit:
„Dac Acest Om ar fi un (adev rat) profet, ar ti c femeia care-L atinge este o
toas !” 40Isus a început s vorbeasc i a zis: „Simon, doresc s i spun ceva.” El
i-a r spuns: „Vorbe te, Înv torule!” 41„Doi oameni erau datori unui c
tar. Unul îi
42
era dator cinci sute de dinari, iar cel lalt îi datora cincizeci de dinari. Fiindc nici
unul dintre ei nu avea posibilitatea s i pl teasc datoria, i-a absolvit de ea,
anulându-le-o. Doresc s -Mi spui care dintre cei doi îl va iubi mai mult?” 43Simon I-a
spuns: „Consider c cel c ruia i-a anulat datoria mai mare.” Isus i-a zis: „Ai judecat
corect!” 44Apoi s-a întors c tre femeie i i-a zis lui Simon: „O vezi? Atunci când am
intrat în casa ta, nu Mi-ai oferit ap s -Mi sp l picioarele; dar ea Mi le-a stropit cu
lacrimi i Mi le-a ters cu p rul ei. 45Tu nu M-ai salutat s rutându-M ; dar de când a
intrat, ea nu înceteaz s Îmi s rute picioarele. 46Tu nu Mi-ai uns capul cu ulei, dar ea
Mi-a uns picioarele cu ulei parfumat. 47De aceea, s tii c iubirea ei mare se explic
prin faptul c multele p cate pe care le-a f cut, îi sunt (deja) iertate! Dar cel c ruia i
se iart pu in, iube te pu in…” 48Apoi a zis femeii: „P catele tale sunt iertate!” 49Cei
care st teau cu El la mas , au început s gândeasc astfel: „Cine este Acesta de- i
permite s ierte p cate?” 50Dar Isus a zis femeii: „Credin a ta te-a salvat. Po i pleca
lini tit !” 8 În urm toarele zile, Isus S-a deplasat dintr-un ora în altul i din sat în
sat, predicând Vestea Bun a Regatului lui Dumnezeu. Era înso it de cei doisprezece
(discipoli). 2Îl mai urmau i ni te femei pe care le eliberase de influen e demonice i
de boli. Acestea se numeau: Maria, supranumit Magdalena – din ea ie iser apte
demoni; 3Ioana, care era so ia lui Cuza – administratorul lui Irod; Suzana i alte femei
care-L slujeau cu ce aveau. 4Veniser (în jurul lui Isus) mul i oameni din diferite
ora e; iar El le-a spus urm toarea parabol : 5„Sem torul a plecat s fac
îns mân ri. În timp ce sem na, o parte din cantitatea de semin e a c zut lâng drum.
Acolo, unele semin e au fost c lcate cu picioarele, iar pe altele le-au mâncat p rile.
6
O alt parte a semin elor a c zut pe un teren pietros. Au r rit în scurt timp, dar apoi
s-au uscat, pentru c nu au g sit (suficient ) umezeal . 7Alt parte a semin elor a
zut printre m cini care, în timp ce cre teau împreun , au împiedicat dezvoltarea
(normal a) noilor plante. 8O alt parte a semin elor a c zut pe un sol fertil, în care a
produs o recolt (de semin e) de o sut de ori mai mare fa de cantitatea
îns mân at .” Dup ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat: „Cine vrea s ia în
considerare mesajul (Meu), s re in ceea ce (tocmai) am spus!” 9Unii dintre discipoli
L-au întrebat cu privire la semnifica ia acestei parabole. 10El le-a r spuns: „Vou vi sa oferit posibilitatea cunoa terii secretelor Regatului lui Dumnezeu; dar ceilal i au
acces la ele (numai) prin intermediul parabolelor – pentru ca, «de i v d i aud, s nu
ajung s le în eleag ». 11
voi spune acum semnifica ia parabolei: S mân a este
12
Cuvântul lui Dumnezeu. Semin ele c zute lâng drum îi reprezint pe cei care (mai
întâi) aud (Cuvântul); dar apoi, acesta este furat de diavol din inima lor, ca s nu

cread i s fie salva i. 13Cei reprezenta i de semin ele c zute pe un teren pietros, sunt
aceia care atunci când aud Cuvântul, îl primesc imediat cu bucurie; dar pentru c nu
sunt bine «înr cina i», au o credin temporar . În consecin , când sunt confrunta i
cu vreo tenta ie spre p cat, nu-i pot rezista, ci cad. 14Semin ele c zute între m cini îi
reprezint pe aceia care, dup ce au auzit Cuvântul, las ca preocup rile fa de
nevoile urgente p mânte ti, ca i bog iile sau pl cerile cotidiene, s -L
obstruc ioneze; i astfel nu produc «fructul» care s ajung la «coacere». 15Semin ele
zute pe p mânt fertil reprezint pe aceia care, dup ce au auzit Cuvântul, îl
streaz într-o inim bun i curat , ajungând în mod perseverent la cele mai bune
rezultate. 16Nici un om nu aprinde o lumin ca s-o pun sub un vas, ci într-un suport,
de unde poate s fie v zut de to i cei care intr (în acea înc pere). 17Nimic din ce
este ascuns sau secret nu va r mâne nedescoperit; ci va fi pus în eviden de lumin .
18
Deci fi i aten i la modul în care asculta i; pentru c cel care (deja) are (ceva), va mai
primi. Dar de la cel care nu are (mai nimic), se va lua chiar i ceea ce în mod iluzoriu
consider c are!” 19Mama i fra ii lui Isus veniser la El; dar nu puteau s -I
vorbeasc din cauza mul imii de oameni (care era în jurul Lui). 20Cineva I-a spus:
„Mama Ta, împreun cu fra ii T i sunt afar i vor s Te vad !” 21Îns El a r spuns:
„Pentru Mine, mam i fra i sunt cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu i-L pun în
practica vie ii lor!” 22Într-o alt zi, Isus a urcat într-o barc împreun cu discipolii S i.
El le-a zis: „S travers m lacul.” i au plecat. 23În timp ce ei vâsleau, Isus a adormit.
Pe acel lac s-a declan at o furtun care amenin a s umple barca de ap ; i to i erau în
pericol (de scufundare). 24Venind la Isus, L-au trezit i au zis: „Înv torule, suntem
în pericol de moarte!” Isus S-a ridicat, a certat vântul i valurile (provocate de el);
apoi, acestea au încetat i s-a f cut lini te. 25Atunci a zis discipolilor: „Unde v este
credin a?” Plini de fric i mirându-se, ei au zis unii altora: „Cine este Acesta? El d
ordin vântului i valurilor, iar ele I se subordoneaz !” 26Au continuat s se deplaseze
(cu barca) i au ajuns în zona unde locuiau gherasenii, pe cealalt parte a lacului
Galileeii. 27Când a ie it pe mal, L-a întâmpinat un om demonizat care ie ea din ora .
Acesta nu mai locuia de mult timp într-o cas , ci umbla dezbr cat printre morminte.
28
Când L-a v zut pe Isus, a ipat. Apoi a c zut înaintea Lui i a zis cu voce tare: „Ce
am eu în comun cu Tine, Isus, Fiul Dumnezeului Foarte Înalt? Te rog s nu m
pedepse ti!” 29Isus îi ordonase demonului s ias din omul pe care-l poseda de mult
timp; pentru c de i fusese p zit i legat cu lan uri de mâini i de picioare, le rupea i
era condus cu for a de demon în locuri pustii. 30Isus l-a întrebat: „Cum te nume ti?”
El a r spuns: „Numele meu este «Legiune»!” – pentru c în acel om intraser mai
mul i demoni. 31Ace tia Îl rugau insistent pe Isus, cerându-I s nu le ordone s se
duc în Adânc. 32În acea zon , era o mare turm de porci care p teau pe munte.
Demonii L-au rugat pe Isus s le permit s intre în acei porci. Iar El a acceptat acest
lucru. 33Demonii au ie it din acel om i au intrat în porci. Ei au coborât rapid panta i
au intrat în apa lacului, unde s-au înecat. 34Paznicii porcilor au fugit în ora i prin
satele din jurul lui, relatând despre ce se întâmplase. 35Oamenii au venit s verifice
(informa ia primit ) i au g sit pe omul din care ie iser demonii, stând la picioarele
lui Isus, îmbr cat i cu mintea s toas . Atunci ei s-au speriat. 36Martorii oculari au
povestit cum fusese vindecat fostul demonizat. 37Pentru c erau afecta i de fric , to i
cei (veni i) din zona gherasenilor L-au rugat pe Isus s plece de la ei. Atunci Isus a

urcat într-o barc i S-a întors. 38Omul din care ie iser demonii, Îl ruga s -i permit
r mân cu El. Dar Isus l-a trimis înapoi i i-a zis: 39„Du-te acas i poveste te tot
ce i-a f cut Dumnezeu.” El a plecat i a relatat în tot ora ul despre ce f cuse Isus
(pentru el). 40Când a revenit (pe cel lalt mal), pentru c to i Îl a teptau, Isus a fost
primit cu mare entuziasm. 41Atunci a venit la Isus un om care se numea Iair – un lider
al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus, rugându-L s vin la el acas , 42unde
singura lui feti , în vârst de doisprezece ani, era pe moarte. În timp ce Se deplasa
spre casa lui (Iair), mul imea de oameni producea aglomera ie în jurul Lui. 43Între
ace tia era i o femeie care de doisprezece ani avea o hemoragie. Ea î i cheltuise tot
ce avea pl tind medicilor care nu au putut s-o vindece. 44Apropiindu-se pe la spatele
lui Isus, s-a atins de marginea de jos a hainei Lui. i imediat, hemoragia s-a oprit.
45
Isus a zis: „Cine s-a atins de Mine?” Pentru c nimeni nu recuno tea, Petru i
ceilal i care erau în jurul Lui, au zis: „Înv torule, vezi c mul imile de oameni Te
înconjoar i fac aglomera ie în jurul T u! De ce mai întrebi «Cine s-a atins de
Mine?»?” 46Isus le-a r spuns: „S-a atins cineva într-un mod care M-a f cut s simt c
din Mine a ie it o putere.” 47Când a constatat c este descoperit , acea femeie a venit
tremurând; i aruncându-se jos înaintea Lui, a spus în auzul tuturor de ce se atinsese
de El i cum fusese vindecat instantaneu. 48Isus i-a zis: „Curaj, femeie! Credin a ta
te-a vindecat! Du-te (acas ) lini tit !” 49În timp ce înc vorbea El, a venit cineva din
partea liderului sinagogii i i-a spus acestuia: „Nu-L mai deranja pe Înv tor; pentru
fiica ta a murit…” 50Dar Isus, când a auzit aceste cuvinte, a zis conduc torului
sinagogii: „Nu te speria! Important este s crezi; i va fi vindecat !” 51Când a ajuns la
casa lui, nu a permis nim nui s intre acolo. Excep ie au f cut Petru, Iacov, Ioan,
împreun cu tat l i cu mama fetei. 52To i plângeau i o jeleau. Atunci Isus a zis: „Nu
(mai) plânge i! Feti a n-a murit, ci doarme!” 53Ei l-au ridiculizat, pentru c tiau c
(fata) murise. 54Dar dup ce i-a dat pe to i afar , Isus a apucat-o de mân i a strigat
cu voce tare: „Feti o, scoal -te!” 55Spiritul s-a întors în ea i s-a ridicat imediat. Apoi
Isus le-a cerut s -i dea (fetei) s m nânce. 56 rin ii ei au r mas foarte surprin i. Dar
Isus le-a ordonat s nu relateze nim nui despre ce s-a întâmplat. 9 Isus a chemat pe
cei doisprezece discipoli ai S i i le-a conferit autoritate asupra tuturor demonilor i
posibilitatea s vindece bolile. 2Apoi i-a trimis s predice (despre) Regatul lui
Dumnezeu i s vindece oamenii bolnavi. 3El le-a zis: „S nu lua i cu voi (în aceast
deplasare) nici baston, nici traist , nici pâine, nici bani i nici dou haine. 4Cât timp
ve i afla într-o localitate, s r mâne i la aceea i gazd pân ve i pleca din zon .
5
Iar dac nu ve i fi primi i, s ie i din ora ul acelor oameni i s scutura i praful de
pe picioarele voastre ca (o) prob împotriva lor.” 6Ei au plecat i au mers din sat în
sat, predicând Vestea Bun i vindecând oameni în toate locurile (pe unde treceau).
7
Tetrarhul Irod a auzit vorbindu-se despre tot ce f cea Isus i nu tia ce s cread .
Unii sus ineau c a înviat Ioan, 8al ii pretindeau c ar fi ap rut Ilie, iar al ii considerau
ar fi înviat unul dintre profe ii din timpurile str vechi. 9Irod, îns , spunea: „Pe Ioan
l-am decapitat! Cine ar putea s fie Acesta despre care aud asemenea lucruri?” i
inten iona s -L vad . 10Apostolii s-au întors i I-au relatat (lui Isus) tot ce au f cut. El
i-a luat i S-a retras cu ei separat, lâng un ora numit Betsaida. 11Mul imile de
oameni au în eles acest lucru i au mers dup El. Isus i-a primit, le-a vorbit despre
Regatul lui Dumnezeu i a vindecat pe cei care aveau nevoie de s tate. 12Pentru c

se însera, cei doisprezece (discipoli) s-au apropiat i I-au zis: „Ofer oamenilor
posibilitatea s se duc în satele i în zonele (locuite) din apropiere s i g seasc
mâncare i gazd ; pentru c aici suntem într-o zon nelocuit !” 13Isus le-a zis: „Da ile voi s m nânce!” Dar ei au r spuns: „Nu avem decât cinci pâini i doi pe ti.
Problema s-ar putea rezolva numai dac am merge s cump m alimente pentru to i
ace ti oameni.” 14Acolo erau (aduna i) aproximativ cinci mii de b rba i. Isus le-a zis
discipolilor S i: „Împ
i-i în grupuri de câte cincizeci de persoane i spune i-le s
15
stea jos.” Ei au procedat a a cum le spusese (Isus) i le-au cerut s stea jos. 16Isus a
luat cele cinci pâini i cei doi pe ti, a privit spre cer i a rostit o binecuvântare asupra
lor. Apoi le-a rupt i le-a dat discipolilor ca s le împart mul imii de oameni. 17Au
mâncat to i pân s-au s turat; i au umplut dou sprezece co uri cu ce a r mas (din
pe ti i din pâini). 18Într-o alt zi, Isus era împreun cu discipolii, inten ionând s Se
roage. Atunci El i-a întrebat: „Cine zic oamenii c sunt Eu?” 19Ei I-au r spuns: „Unii
spun c ai fi Ioan Botez torul, al ii sus in c e ti Ilie, iar al ii afirm c e ti un profet
care a existat în vremurile str vechi i care a înviat.” 20El le-a zis: „Dar care este
rerea voastr (cu privire la persoana Mea)?” Petru I-a r spuns: „Tu e ti Cristos, Cel
Trimis de Dumnezeu!” 21Isus le-a ordonat în mod categoric s nu spun nim nui
acest lucru (despre El). 22Apoi le-a spus c Fiul Omului trebuie s suporte mult
suferin , i c va fi contestat de b trânii conduc tori ai poporului (evreu), de preo i i
de înv torii legii mozaice. Le-a mai spus c to i ace tia vor vota în favoarea
omorârii Lui, dar c a treia zi va învia. 23Apoi le-a zis tuturor: „Dac dore te cineva
M urmeze, s se dezic de felul lui de-a fi, s i ia crucea în fiecare zi i (a a) s
Îmi urmeze exemplul! 24
ti i c oricine va dori s i salveze via a, o va pierde; dar
cine î i va consuma via a pentru Mine, o va recupera. 25 i, de fapt, ce avantaj ar fi
pentru cineva s câ tige toat lumea, dac (dup ce o are) s-ar distruge singur? 26
spun aceste lucruri pentru c atunci când Fiul Omului va veni în gloria Sa, a Tat lui i
a sfin ilor îngeri, Îi va trata pe cei care s-au ru inat de El i de cuvintele Sale, cu
propria lor atitudine. 27
ti i c unii dintre cei care sunt aici, nu vor muri pân nu
vor vedea Regatul lui Dumnezeu.” 28La aproximativ opt zile dup ce spusese aceste
cuvinte, Isus S-a dus s Se roage pe munte. A luat cu El pe Petru, pe Ioan i pe Iacov.
29
În timp ce Se ruga, fa a Lui i-a schimbat aspectul, iar îmbr mintea I-a devenit
alb str lucitoare. 30Doi b rba i discutau cu El. Ace tia erau Moise i Ilie. 31Ei
ap ruser în glorie i vorbeau cu Isus despre moartea Lui care (conform planului
divin,) urma s aib loc în Ierusalim. 32Petru dormea profund împreun cu ceilal i
(doi discipoli). Când s-au trezit, au v zut gloria lui Isus i pe cei doi b rba i care
st teau împreun cu El. 33În momentul când ace tia se desp eau de Isus, Petru I-a
zis: „Înv torule, este bine s r mânem aici. Propun s facem trei ad posturi: unul
pentru Tine, unul pentru Moise i unul pentru Ilie!” Dar el nu tia ce zice. 34În timp ce
vorbea (Petru), a venit un nor care i-a acoperit. Când i-au v zut intrând în nor,
discipolii s-au speriat. 35Apoi, din el s-a auzit o voce care zicea: „Acesta este Fiu Meu
pe care-L iubesc foarte mult. S asculta i de El!” 36În timp ce erau rostite aceste
cuvinte, Isus a r mas singur. Discipolii n-au vorbit nim nui despre ce v zuser
(acolo). 37A doua zi, când au coborât de pe munte, Isus a fost întâmpinat de o mare
mul ime de oameni. 38 i din mijlocul ei, un om a strigat: „Înv torule, Te rog s ai
mil de singurul fiu al meu: 39este chinuit de un spirit (r u). În crizele pe care i le

produce, zbiar , are convulsii i face spum la gur . Acest spirit îl abandoneaz abia
dup ce l-a agresat pân la epuizare! 40I-am rugat pe discipolii T i s -l scoat ; dar nau reu it!” 41Isus a r spuns: „Vai cât de necredincioas i de orientat spre r u este
aceast genera ie! Oare cât timp v voi mai suporta? Adu- i fiul aici!” 42În timp ce
venea b iatul, demonul l-a trântit i i-a provocat convulsii. Dar Isus a certat spiritul
u i i-a redat tat lui fiul vindecat. 43To i au r mas foarte surprin i de marea putere a
lui Dumnezeu. Dar în timp ce to i se mirau de ceea ce f cea Isus, El le-a zis
discipolilor: 44„Fi i foarte aten i la ce v spun acum: Fiul Omului va fi tr dat i va
ajunge la discre ia oamenilor!” 45Dar discipolii nu tiau ce înseamn aceste cuvinte,
pentru c semnifica ia lor le era ascuns , ca s nu le în eleag . i le era team s -I
solicite lui Isus o explica ie. 46Apoi au început s discute între ei, pentru a afla cine ar
fi cel mai mare (în grupul lor). 47Isus, care tia ce gândeau ei, a luat un copil i l-a pus
lâng El. 48Apoi le-a zis: „Cine prime te acest copil în numele Meu, (de fapt) pe Mine
prime te; i cine M prime te, Îl prime te ( i) pe Cel care M-a trimis. S ti i c
cine este cel mai mic între voi, (în realitate) este cel mai mare.” 49Ioan a zis:
„Înv torule, noi am v zut un om care f cea exorciz ri în numele T u; i i-am
interzis s le mai fac , pentru c nu f cea parte din grupul nostru.” 50Isus i-a r spuns:
„S nu-i mai interzice i acest lucru; pentru c cine nu se manifest ostil fa de voi,
este de partea voastr .” 51Când se apropiase timpul în care Isus urma s fie luat în cer,
El a privit spre Ierusalim, decis s mearg acolo. 52A trimis câ iva reprezentan i de-ai
i într-un sat locuit de samariteni, ca s -I preg teasc o gazd . 53Dar acei oameni nu
au acceptat s -L primeasc – pentru c (de fapt,) Isus urma s mearg în Ierusalim.
54
În urma acestui refuz, discipolii S i numi i Iacov i Ioan, au zis: „Doamne, vrei s
ordon m s coboare foc din cer i s -i distrug – a a cum a f cut (alt dat ) Ilie?”
55
Isus S-a întors spre ei i le-a f cut repro uri, [zicându-le: „Nu ti i ce fel de spirit v
inspir ! 56Fiul Omului nu a venit s distrug sufletele oamenilor, ci s le salveze.]”
Apoi au plecat în alt sat. 57În timp ce erau pe drum, un om I-a zis (lui Isus): „Doamne,
Te voi urma oriunde vei merge.” 58Isus i-a r spuns: „Vulpile au culcu urile lor, iar
rile dorm în cuiburi; dar Fiul Omului nu are un loc unde s Se odihneasc .” 59A
zis altuia: „Vino dup Mine!” Acela I-a r spuns: „Doamne, las -m mai întâi s m
duc s -l îngrijesc pe tat l meu pân va muri!” 60Dar Isus i-a zis: „Las pe ace ti
oameni s se îngrijeasc reciproc, iar tu du-te i proclam Regatul lui Dumnezeu!”
61
Altul I-a zis (lui Isus): „Te voi urma, dar permite-mi ca mai întâi s m duc s spun
«La revedere!» familiei mele!” 62Isus i-a r spuns: „Nimeni nu se calific pentru
Regatul lui Dumnezeu dac dup ce a luat plugul de coarne, prive te înapoi!” 10
Dup aceea, Domnul a selectat al i aptezeci de discipoli i i-a trimis câte doi înaintea
Lui, în toate ora ele i în toate localit ile pe unde urma s treac El. 2Apoi le-a zis:
„Seceri ul este mare, dar cei care lucreaz în cadrul lui, sunt pu ini! Deci ruga i pe
Domnul recoltelor s trimit mai mul i (oameni) pentru a I le aduna! 3Duce i-v ! Dar
ti i c v trimit ca pe ni te miei în mijlocul lupilor. 4 nu lua i cu voi nici pung
(cu bani), nici traist i nici înc minte (de schimb). Pe drumul pe care ve i merge,
nu între ine i discu ii cu nimeni. 5Când ve i intra într-o cas , s spune i mai întâi:
«Pacea s fie cu aceast cas !». 6Iar dac va exista acolo vreun reprezentant al p cii,
ce a i urat voi, s i se întâmple. În caz contrar, pacea se va întoarce la voi. 7În casa
unde ve i fi servi i, s r mâne i s mânca i i s be i ce vi se va oferi; pentru c orice

lucr tor merit s fie (astfel) recompensat. S nu v schimba i locul de g zduire de la
o cas la alta. 8În orice ora unde ve i fi primi i, s mânca i ce vi se va oferi. 9
vindeca i pe bolnavii care vor fi acolo i s prezenta i urm torul mesaj: «Regatul lui
Dumnezeu s-a apropiat de voi!» 10Dar dac nu ve i fi primi i, s merge i pe str zile
acelui ora i s zice i: 11«Praful pe care-l scutur m de pe picioarele noastre va fi o
prob împotriva voastr . Oricum, Regatul lui Dumnezeu s-a apropiat de voi!». 12
asigur c la Judecat , (chiar i) Sodoma va primi o pedeaps mai mic decât acel
ora … 13Vai de tine, Horazin! Vai de tine, Betsaida! Dac ar fi fost f cute în Tir i în
Sidon minunile care s-au întâmplat în voi, de mult timp s-ar fi poc it stând
(îmbr ca i) în sac i (pres ra i cu) cenu . 14 a se explic faptul c la Judecat ,
pedeapsa pentru Tir i pentru Sidon va fi mai mic decât pedeapsa voastr . 15Oare tu,
Capernaum, (crezi c ) vei fi în at pân la cer? Nu! Vei fi coborât pân în locuin a
mor ilor. 16Cine v ascult , (de fapt,) pe Mine M ascult ; i cine v desconsider ,
fa de Mine se comport astfel; iar aceast desconsiderare la adresa Mea, este una
îndreptat împotriva Celui care M-a trimis.” 17Cei aptezeci (de discipoli) s-au întors
plini de bucurie i I-au zis: „Doamne, când lucr m în numele T u, chiar i demonii ni
se subordoneaz !” 18Isus le-a zis: „L-am v zut pe Satan c zând din cer ca un fulger.
19
V-am oferit autoritate s c lca i peste erpi, peste scorpioni i peste toat puterea
du manului. În aceste condi ii, nimic r u nu vi se poate întâmpla. 20Totu i, s nu v
bucura i pentru c vi se subordoneaz demonii; ci bucuria voastr s fie motivat de
faptul c numele voastre sunt scrise în cer.” 21În acele momente, Isus a experimentat
prin intermediul Spiritului Sfânt (o mare) bucurie; i a zis: „Doamne, Tat al cerului
i al p mântului, Î i mul umesc pentru c în timp ce ai ascuns aceste lucruri de cei
în elep i i inteligen i, le-ai revelat «copiilor». Da, Tat , a a ai considerat Tu c este
cazul s procedezi!” 22Tat l Mi-a conferit autoritate asupra tuturor lucrurilor. Nimeni
nu tie cine este Fiul, cu excep ia Tat lui; i nimeni nu cunoa te pe Tat l, cu excep ia
Fiului i a aceluia c ruia Fiul vrea s i-L reveleze.” 23Apoi S-a întors spre discipoli, i
le-a spus separat: „Este un privilegiu special pentru cei care v d lucrurile la care
asista i voi! 24
ti i c mul i profe i i regi i-au dorit s fie contemporani cu
lucrurile pe care le-a i v zut i pe care le-a i auzit; dar n-au avut aceast posibilitate.”
25
Un înv tor al legii mozaice a venit la Isus cu inten ia s -L testeze; i I-a zis:
„Înv torule, ce s fac ca s mo tenesc via a etern ?” 26Isus i-a zis: „Ce scrie în
Lege? Ce cite ti acolo (în ea)?” 27El a r spuns: „«S iube ti pe Domnul, Dumnezeul
u cu toat inima ta, cu tot sufletul t u, cu toat puterea ta i cu toat mintea ta.» i
«S iube ti pe aproapele t u ca pe tine însu i.»” 28Isus i-a zis: „Ai dat un r spuns
corect. Procedeaz a a (cum scrie) i vei avea via a etern .” 29Dar el, ca i când
spunsul nu ar fi fost satisf tor, a întrebat pe Isus: „ i cine este aproapele meu?”
30
Isus i-a vorbit din nou i a zis: „Un om cobora din Ierusalim la Ierihon. Pe drum, a
fost atacat de ni te tâlhari care l-au dezbr cat, l-au jefuit de tot ce avea, l-au b tut
foarte r u i au plecat l sându-l aproape mort. 31Din întâmplare, pe acela i drum
venea un preot. Atunci când l-a v zut (pe cel jefuit), i-a continuat c toria, trecând
pe lâng el. 32Pe acela i traseu c torea i un levit, care atunci când l-a v zut (pe cel
zut), a trecut mai departe pe lâng el. 33Dar un samaritean care era în c torie, a
venit, s-a oprit în locul unde era omul c zut; i când l-a v zut, i-a fost mil de el.
34
Atunci i-a bandajat r nile i a turnat pe ele ulei i vin. Apoi l-a pus pe animalul lui

i l-a dus la un han, unde l-a îngrijit. 35A doua zi, când urma s plece ca s i continue
drumul, a dat hangiului doi dinari i i-a zis: «Îngrije te-l; i când voi reveni, î i voi
restitui tot ce vei mai cheltui pentru el.». 36Care dintre cei trei a demonstrat c este
aproapele celui atacat de tâlhari?” 37Înv torul legii mozaice I-a r spuns: „Consider
cel c ruia i-a fost mil de el.” Isus i-a zis: „Du-te i procedeaz i tu la fel!” 38În
drumul pe care mergea împreun cu discipolii, Isus a trecut printr-un sat. Acolo era o
femeie numit Marta, care L-a primit în casa ei. 39Avea i o sor care se numea
Maria. Ea s-a a ezat jos, la picioarele Domnului i asculta cuvintele Lui. 40Marta, care
era preocupat cu multe activit i legate de servire(a musafirilor), a zis lui Isus:
„Doamne, nu Te intereseaz c servesc singur ? Spune-i surorii mele, Maria, s m
ajute!” 41 spunzându-i, Isus i-a zis: „Marta, Marta, observ c tu te îngrijorezi i te
agi i pentru multe lucruri; 42dar (în realitate) exist un singur aspect care conteaz . Iar
Maria a f cut alegerea bun ; i astfel, ea i-a rezervat un drept care nu-i poate fi luat!”
11 Într-o (alt ) zi, Isus Se ruga într-un anumit loc. Când i-a terminat rug ciunea,
unul dintre discipolii S i I-a zis: „Doamne, înva -ne s ne rug m, a a cum i-a
înv at i Ioan discipolii.” 2El le-a zis: „Când v ruga i, s zice i: Tat l nostru, care
ti în cer! S fie sfin it numele T u! Dorim venirea Regatului T u i s se fac ce
dore ti pe p mânt a a cum se face în cer! 3 -ne în fiecare zi pâinea de care avem
nevoie; 4 i iart -ne gre elile, pentru c i noi iert m pe cei care ne gre esc. Nu ne l sa
fim expu i ispitei, ci salveaz -ne de testele celui r u.” 5Apoi le-a mai zis: „S
presupunem c unul dintre voi are un prieten la care se duce la mijlocul nop ii,
zicându-i: «Prietene, împrumut -mi trei pâini, 6pentru c a venit la mine, dintr-o
torie, un bun prieten; i nu am ce s -i dau s m nânce!». 7Este posibil ca din
interiorul casei, acest prieten s r spund : «Nu m deranja! Am încuiat u a i m-am
culcat în pat împreun cu copiii. Nu pot s m (mai) ridic s i dau pâini!» 8 asigur
dac prietenia nu va constitui un argument suficient de puternic, insisten a lui
sup toare îl va determina (pân la urm ) s se ridice din pat i s -i dea tot ce-i
trebuie. 9Conform acestei ilustra ii, Eu v spun: „Cere i i vi se va da; c uta i i ve i
si; bate i (la u ) i vi se va deschide. 10Pentru c oricine cere, prime te; cine caut ,
se te i celui care bate (la o u ), i se deschide. 11Care tat va oferi fiului lui o
piatr atunci când el îi cere pâine; ori un arpe în loc de pe te? 12Sau îi va da oare un
scorpion atunci când el cere un ou? 13Deci dac voi care sunte i r i, ti i s oferi i
daruri bune copiilor vo tri, cu atât mai mult ( i) Tat l vostru din cer, va oferi Spiritul
Sfânt celor care I-L cer.” 14Isus a exorcizat un bolnav care era mut. Dup ce a ie it
demonul, cel care fusese mut, vorbea i a produs o mare uimire mul imilor de oameni
(care l-au v zut). 15Dar unii dintre ei ziceau: „El face exorciz ri cu Beelzebul –
conduc torul demonilor”. 16Al ii, ca s -I testeze autoritatea, Îi cereau s
i-o
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demonstreze f când un miracol. Isus le-a cunoscut inten iile i le-a zis: „Un regat
afectat de tensiuni interne, este distrus; i o cas dezbinat , ajunge la pr bu ire. 18Deci
dac pretinde i c Eu fac exorciz ri cu Beelzebul, rezult c Satan se auto-dezbin .
Atunci cum oare va supravie ui regatul lui? 19Iar dac Eu dau afar demonii cu
Beelzebul, fiii vo tri cu cine sunt alia i atunci când fac exorciz ri? Din aceast cauz ,
ei personal vor fi judec torii vo tri! 20Dac îns Eu fac exorciz ri cu degetul lui
Dumnezeu, înseamn c Regatul Lui v-a invadat! 21Când omul puternic i bine
înarmat î i p ze te casa, averile lui sunt protejate. 22Dar dac îl atac unul mai

puternic decât el i-l învinge, atunci îi ia cu for a toate armele pe care se baza i
împarte toate lucrurile de care l-a jefuit. 23Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea;
iar cel care nu adun împreun cu Mine, risipe te! 24Dup ce iese dintr-un om, spiritul
u umbl prin zone f
ap , c utând un loc de odihn . Fiindc n-o g se te, zice:
«Voi reveni de unde am plecat!» 25 i când vine în vechea lui locuin , o g se te
turat i împodobit . 26Atunci se duce i mai ia cu el al i apte demoni mai r i
decât el. Vin împreun în acea «cas », o transform în domiciliul lor i fac ca în final,
situa ia acelui om s devin mai rea decât era ea la început.” 27În timp ce vorbea Isus,
o femeie din mul imea de oameni, I s-a adresat, zicând: „Femeia care Te-a n scut i
care Te-a al ptat, se poate considera una fericit !” 28Dar El a r spuns: „Mult mai
ferici i sunt cei care ascult cuvântul lui Dumnezeu i care-l pun în practic !” 29În
timp ce se adunau mari mul imi de oameni, Isus a început s spun : „Aceast
genera ie este una perfid : solicit o dovad divin ; dar nu va primi alta decât cea a
profetului Iona. 30 ci pentru aceast genera ie, Fiul Omului va fi exact ce a fost Iona
pentru niniveni. 31Regina din Est va fi un martor al acuz rii pentru aceast genera ie;
pentru c ea a venit de la mare distan ca s aud în elepciunea lui Solomon; i
totu i, aici este Unul mai mare decât Solomon! 32La Judecat , b rba ii din Ninive vor
constitui proba care va justifica acuzarea acestei genera ii; pentru c ei s-au poc it în
urma predicii lui Iona; i totu i, aici este Unul mai mare decât Iona! 33Nimeni nu
aprinde o lamp ca s-o ascund (undeva) sau ca s-o pun sub un vas; ci o pune într-un
suport, pentru ca cei care intr (în acea camer ) s beneficieze de lumina ei. 34Ochiul
este organul care percepe lumina pentru tine. Dac el este s tos, corpul t u va
recepta toat lumina cu care acesta vine în contact. Dar dac ochiul t u este bolnav,
corpul t u va primi numai întuneric. 35Fi atent la faptul c este posibil ca lumina pe
care o receptezi astfel, s fie perceput ca întuneric! 36Deci când corpul t u va fi total
expus luminii, este ca atunci când ar beneficia de lumina unei l mpi mari aprinse.”
37
În timp ce vorbea Isus, un fariseu L-a invitat s serveasc masa de prânz în casa lui.
El a intrat i s-a a ezat la mas . 38Fariseul s-a mirat observând c Isus nu Se sp lase
(ritual) pe mâini înainte de a servi masa. 39Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, cur i
partea exterioar a paharului i a farfuriei; dar interiorul vostru este plin de abuzuri i
de r utate. 40Nebunilor, oare Cel care a f cut exteriorul, nu a creat i interiorul? 41Mai
bine începe i cu interiorul, f când fapte care s demonstreze bun tate; i atunci vor fi
curate i lucrurile care reprezint exteriorul. 42Îns , (în prezent) voi sunte i într-o
situa ie foarte periculoas ! În timp ce oferi i lui Dumnezeu a zecea parte (chiar) din
ment , din rut i din toate zarzavaturile, uita i s practica i dreptatea i dragostea de
Dumnezeu… Trebuie s v caracterizeze i acestea, în timp ce le face i pe celelalte!
43
Vai de voi, farisei! Pentru c urm ri i s ocupa i locurile privilegiate din sinagogi i
place s fi i saluta i cu cel mai mare respect de oameni în locuri publice! 44Vai de
voi, exper i ai legii mozaice i farisei ipocri i! Pentru c voi sunte i ca mormintele
care nu se v d i peste care oamenii umbl f
s tie (pe ce calc ).” 45Unul dintre
înv torii legii mozaice, I-a zis (lui Isus): „Înv torule, cu aceste afirma ii ne insul i
i pe noi!” 46Isus a r spuns: „ i voi, înv torii legii mozaice, sunte i într-o situa ie la
fel de critic ! Pentru c pretinde i oamenilor s respecte multe reguli; i astfel le da i
responsabilit i, f
s -i ajuta i nici m car cu un deget la îndeplinirea lor! 47Vai de
voi! Pentru c a i ajuns s renova i mormintele profe ilor omorâ i de p rin ii vo tri!
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Prin acest gest, voi demonstra i c aproba i faptele p rin ilor vo tri. Ei i-au omorât,
iar voi împodobi i mormintele celor omorâ i de ei… 49În consecin , Dumnezeu, în
în elepciunea Lui, a zis: «Le voi trimite profe i i apostoli. Pe unii îi vor omorî, iar pe
al ii îi vor persecuta. 50 i astfel, aceast genera ie va deveni vinovat de omorârea
tuturor profe ilor care au existat de la crearea lumii…» 51Lista va începe cu Abel i se
va termina cu Zaharia care a fost omorât între altar i Templu! Da, v asigur c
aceast genera ie va pl ti pentru tot ce am amintit! 52Vai de voi, exper i ai legii
mozaice! Pentru c voi a i monopolizat cunoa terea; i nu numai c v-a i plafonat, ci
le-a i luat i altora dreptul la cunoa tere.” 53Dup ce a ie it de acolo, exper ii Legii i
fariseii au început s -L determine pe Isus s vorbeasc , punându-I multe întreb ri
provocatoare. 54Inten ionau ca astfel s -L poat acuza, folosindu-se (în acest scop) de
propriile Lui declara ii. 12 Mul imile de oameni se adunau din nou cu miile. Atunci
Isus S-a adresat discipolilor S i, astfel: „Feri i-v de «drojdia» fariseilor, care const
în ipocrizia pe care o practic . 2Nu exist nici un secret care (pân la urm ) s nu fie
cunoscut; i nici un lucru ascuns nu va r mâne nedezv luit. 3Deci, orice a i afirmat la
întuneric, va fi spus la lumin ; i orice a i vorbit optind la ureche într-o camer , va fi
cut public (de pe acoperi ul caselor). 4 spun în calitate de prieteni ai Mei: s nu
teme i de cei care distrug corpul i care apoi nu mai pot face nimic. 5Ci s v
teme i de Cel care dup ce a distrus corpul, are autoritatea s (v ) trimit în iad. Da,
avertizez c de El trebuie s v teme i! 6De i vr biile sunt atât de ieftine încât se
vând cinci buc i pe doi bani, Dumnezeu are grij de fiecare dintre ele. 7Iar în ce v
prive te, chiar i firele de p r de pe cap v sunt num rate! Deci s nu v teme i;
pentru c voi sunte i mai valoro i decât multe vr bii. 8
asigur c cel care M va
prezenta înaintea oamenilor, va fi l udat de Fiul Omului înaintea îngerilor lui
Dumnezeu. 9Dar cine se va dezice de Mine înaintea oamenilor, va fi contestat
înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi
iertat; dar cine va rosti blasfemii în leg tur cu Spiritul Sfânt, nu va putea primi
iertare. 11Când v vor duce în fa a (reprezentan ilor) sinagogilor, înaintea
guvernatorilor i înaintea autorit ilor, s nu v îngrijora i cu privire la r spunsurile
pe care va trebui s le da i pentru ap rarea voastr . 12Spiritul Sfânt v va înv a chiar
în acele momente, ce va trebui s spune i.” 13Unul din mul imea de oameni, I-a zis:
„Înv torule, spune fratelui meu s împart (corect) mo tenirea noastr .” 14Isus i-a
spuns: „Omule, cine M-a desemnat pe Mine ca judec tor ca s fac împ irea
mo tenirii între voi?” 15Apoi le-a zis: „Fi i aten i i evita i orice fel de l comie de
bani; c ci via a omului nu depinde de mul imea lucrurilor pe care le are.” 16Le-a mai
spus i aceast parabol : „P mântul unui om bogat produsese multe recolte. 17El î i
zicea în gând: «Ce voi face? Nu mai am loc unde s pun atâtea cereale! 18Am totu i o
solu ie: s stric vechile grânare i s fac altele mai mari, unde voi putea s adun toat
recolta. 19Apoi voi zice sufletului meu: ‘Ai aici tot ce- i trebuie pentru mul i ani!
Odihne te-te, m nânc , bea i bucur -te!’». 20Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule,
chiar în aceast noapte î i voi lua sufletul! Ale cui vor fi toate aceste lucruri pe care
le-ai adunat?» 21Tot a a se va întâmpla i cu cel care î i adun comori pentru el i nu
se îmbog
te fa de Dumnezeu.” 22Apoi Isus le-a zis discipolilor S i: „Acesta este
motivul pentru care v spun s nu v îngrijora i cu privire la via a voastr , gândindula ce ve i mânca; nici cu privire la corpul vostru, gândindu-v cu ce-l ve i îmbr ca.
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Via a valoreaz mai mult decât hrana i corpul are o valoare mai mare decât
îmbr mintea. 24Privi i cu aten ie la corbi: ei nu seam , nu au campanii de
strângere a recoltei, nu au nici depozit de cereale i nici grânar; i totu i Dumnezeu le
asigur hrana! Îns voi sunte i mult mai valoro i decât p rile! 25Apoi, chiar dac v
îngrijora i, care dintre voi ar reu i astfel s i lungeasc via a cu un cot? 26Deci dac
îngrijorându-v , nu pute i face nici cel mai mic lucru, ce rezolva i când v nelini ti i
cu privire la celelalte? 27Privi i cu aten ie la crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu
es; i totu i, v spun c nici Solomon în toat gloria lui, nu a avut haine atât de
frumoase ca ale lor. 28Deci dac astfel îmbrac Dumnezeu iarba care ast zi este pe
câmp, iar mâine va fi aruncat (s ard ) în cuptor, cu atât mai mult v va asigura El i
vou îmbr mintea de care ave i nevoie! 29 nu v înc rca i mintea cu gânduri
referitoare la ce ve i mânca sau ce ve i bea. 30Aceasta este practica celorlalte na iuni.
Iar Tat l vostru v cunoa te nevoile. 31Fi i preocupa i cu prioritate de Regatul lui
Dumnezeu; i toate aceste lucruri vi se vor oferi suplimentar. 32Nu te teme, turm
mic ; pentru c Tat l t u î i ofer Regatul cu pl cere! 33Vinde i ce ave i i face i acte
de binefacere. Procura i-v pungi care nu se învechesc i aduna i-v o comoar în cer,
unde va fi ferit de ho i i de rugin . 34Pentru c inima voastr va fi acolo unde v
este comoara! 35 fi i bine echipa i i cu tor ele aprinse. 36 v comporta i ca ni te
oameni care- i a teapt st pânul ca s -i deschid atunci când se va întoarce de la
nunt . 37Sclavii pe care st pânul îi va g si veghind la revenirea lui, sunt ni te oameni
ferici i! V spun c se va echipa, îi va pune s stea la mas i (personal) îi va servi.
38
Când va veni el, indiferent c apare în timpul când î i efectueaz serviciul de paz a
doua sau a treia gard , sclavii pe care-i va g si veghind, sunt ni te oameni ferici i.
39
Fi i siguri c dac ar ti proprietarul unei case la ce or va veni ho ul, ar veghea i
nu i-ar permite s i-o sparg . 40În mod asem tor, fi i i voi preg ti i, având în
vedere c Fiul Omului va veni atunci când nu v a tepta i!” 41Petru I-a zis: „Doamne,
spui aceast parabol (numai) pentru noi, sau ea îi vizeaz pe to i?” 42Iar Domnul i-a
zis: „Cine este sclavul con tiincios i în elept, care va fi desemnat de st pân s dea
hran la timpul potrivit slugilor lui? 43Cel care va proceda a a, va fi fericit la
(re)venirea st pânului. 44 asigur c îi va oferi slujba de administrator al întregii lui
averi. 45Dar dac acel sclav î i va zice în inima lui: «St pânul meu întârzie s vin .»;
i dac va începe s bat b rba ii i femeile din subordinea lui, s m nânce, s bea i
se îmbete, 46st pânul lui va reveni prin surprindere. Îl va t ia în buc i i va avea
destinul administratorilor care nu lucreaz cu responsabilitate. 47Sclavul care cuno tea
regulile stabilite de st pânul lui i nu le-a respectat, va fi pedepsit cu multe lovituri.
48
Dar cel care nu le cuno tea, de i ar merita o mare pedeaps , va primi pu ine lovituri.
Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; i cui i s-a încredin at mult( administrare), va
avea o i mai mare responsabilitate. 49Eu am venit s aduc (un) foc pe p mânt; i
doresc s se aprind chiar acum! 50Urmeaz s Mi se administreze un botez; i sunt
intens preocupat ca acest lucru s se întâmple! 51Crede i c am venit s aduc pace pe
mânt? V asigur c nu; ci mai degrab dezbinare! 52De acum înainte, într-o cas
unde vor fi cinci persoane, trei dintre ele vor fi în conflict cu dou , iar dou nu se vor
în elege cu celelalte trei. 53Tat l va fi în conflict cu fiul i invers; mama nu se va
în elege cu fiica i nici fiica nu va tr i în armonie cu mama; acela i lucru se va
întâmpla în raporturile dintre soacr i nor …” 54El a mai zis mul imilor de oameni:

„Când vede i un nor care apare în timp ce soarele apune, zice i imediat: «Vine
ploaia.» i a a se întâmpl . 55Iar când constata i c sufl vântul dinspre Sud, zice i:
«Va fi canicul .»; i exact a a se întâmpl ! 56Ipocri ilor, cum se explic faptul c ti i
interpreta i aspectele p mântului i ale cerului, dar în acela i timp nu în elege i
semnifica ia acestor vremuri? 57 i de ce nu judeca i voi personal ce este corect?
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Când te duci la tribunal împreun cu reclamantul t u, f tot ce depinde de tine s te
împaci cu el pân s ajunge i acolo. Astfel vei evita s fii adus în fa a judec torului,
de unde ar urma s fii predat gardianului care te-ar introduce în închisoare. 59Te
asigur c dac ai ajunge acolo, n-ai mai putea ie i din ea decât dup ce vei pl ti pân
la ultimul ban (pe care-l datorezi).” 13 În acea vreme, au venit ni te oameni i I-au
relatat lui Isus despre galileenii pe care Pilat i-a omorât în timp ce- i ofereau jertfele
lor (de animale). 2Isus le-a zis: „Crede i c ce s-a întâmplat se explic prin faptul c
acei galileeni au fost mai p to i decât al ii? 3Eu v asigur c r spunsul este «Nu!».
i dac nu v poc i, to i ve i fi distru i la fel! 4Sau crede i c cei optsprezece
(b rba i) peste care a c zut turnul din Siloam, erau mai vinova i decât to i ceilal i
locuitori ai Ierusalimului? 5Eu v spun c nu; iar dac nu v poc i, to i ve i muri la
fel!” 6El a mai spus i aceast parabol : „Un om avea un smochin s dit în via lui. A
venit s culeag fructe din el, dar nu le-a g sit. 7Atunci a zis viticultorului: «Sunt trei
ani de când vin i doresc s culeg fructe produse de acest smochin. Taie-l! De ce s
mai ocupe terenul în mod inutil?» 8Viticultorul i-a zis: «St pâne, mai las -l i acest
an; voi s pa în jurul lui i îi voi pune gunoi (la r cin ). 9Poate c de acum încolo va
produce fructe; iar dac nu se va întâmpla a a, îl vei (putea) t ia!»” 10Isus înv a
mul imile de oameni într-o sinagog , în ziua Sabatului. 11Acolo era o femeie care de
optsprezece ani era posedat de un spirit de invaliditate. Ea era coco at , fiindu-i
imposibil s stea în pozi ie vertical . 12Când a v zut-o, Isus a chemat-o i i-a zis:
„Femeie, e ti eliberat de handicapul t u!” 13El i-a întins mâinile peste ea i imediat
s-a îndreptat. Apoi glorifica pe Dumnezeu. 14Dar liderul sinagogii, fiind sup rat pe
Isus pentru c f cuse aceast vindecare în ziua Sabatului, a zis mul imilor de oameni:
„Sunt ase zile în care omul trebuie s lucreze. Veni i atunci s fi i vindeca i; nu în
ziua (consacrat ) Sabatului!” 15Domnul le-a r spuns: „Ipocri ilor! Care dintre voi nui dezleag boul sau m garul de la iesle ca s -i duc s -i adape în ziua de Sabat? 16Cu
atât mai mult când este vorba despre aceast femeie – o fiic a lui Avraam! Satan o
inea legat de optsprezece ani. Oare nu era normal s i se desfac aceast leg tur în
ziua destinat Sabatului?” 17În timp ce vorbea El astfel, to i du manii Lui au r mas
ru ina i; iar ceilal i se bucurau de lucrurile deosebite pe care le f cea El. 18Isus a mai
zis: „Cu ce se aseam
Regatul lui Dumnezeu? Cu ce îl vom compara? 19Se
aseam
cu o s mân de mu tar sem nat de un om în gr dina lui. Ea a crescut, a
devenit (ca) un copac mare, iar p rile zbur toare i-au f cut cuiburi în ramurile lui.”
20
El a zis din nou: „Cu ce voi asem na Regatul lui Dumnezeu? 21Se aseam
cu
drojdia pus de o femeie în coc ; i astfel, compozi ia este determinat s creasc .”
22
Isus umbla prin ora e i prin sate, înv ând poporul i c torind spre Ierusalim.
23
Cineva L-a întrebat: „Doamne, oare sunt pu ini cei salva i?” El i-a r spuns: 24„Da itot interesul s intra i pe poarta strâmt . Pentru c mul i vor inten iona s intre, dar
nu vor putea. 25Din momentul în care St pânul casei Se va ridica i va încuia u a, voi
ve i r mâne afar , de unde ve i începe s bate i i s zice i: «Doamne, Doamne,

deschide-ne!» Iar El v va r spunde: «Nu tiu de unde proveni i!» 26Atunci ve i
începe s zice i: «Noi am mâncat i am b ut în fa a Ta; i (chiar) pe str zile noastre ai
înv at mul i oameni!» 27Dar El va r spunde: «V asigur c nu tiu de unde sunte i.
Pleca i din fa a Mea! Voi lucra i sfidând legile Mele!». 28Ve i plânge i ve i strânge
din din i când ve i vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov i pe to i profe ii în Regatul
lui Dumnezeu, iar pe voi exclu i din el… 29Vor veni (oameni) de la Est i de la Vest,
de la Nord i de la Sud – i vor sta la mas în Regatul lui Dumnezeu. 30
ti i c cei
care vor fi ultimii, vor ajunge (s fie) primii; iar cei care vor fi primii, vor ajunge
ultimii.” 31În aceea i zi au venit câ iva farisei (la Isus) i I-au zis: „Pleac de aici,
pentru c Irod inten ioneaz s Te omoare!” 32Isus le-a r spuns: „Duce i-v i spune i
acelei vulpi astfel: «S tii c fac exorciz ri i vindec ri azi i mâine; iar a treia zi voi
înceta (s le mai fac).» 33Dar azi, mâine i poimâine M deplasez pe drumul pe care
am plecat; pentru c este imposibil ca un profet s moar în exteriorul Ierusalimului.”
34
„Ierusalim! Ierusalim! Tu omori pe profe i i dai cu pietre în cei trimi i la tine! De
atâtea ori am vrut s -i adun pe fiii t i a a cum î i strânge g ina puii sub aripi; dar ai
refuzat!… 35Acum, aceast cas v va r mâne pustie: pentru c nu M ve i mai vedea
pân ve i zice: «Este binecuvântat Cel care vine în numele Domnului!».” 14 Într-o
(alt ) zi de Sabat, Isus a intrat s serveasc masa în casa unuia dintre liderii fariseilor.
Ceilal i (farisei) Îl urm reau de la mic distan . 2Înaintea Lui a venit un om care era
bolnav de hidropizie. 3Isus S-a adresat înv torilor legii mozaice i fariseilor,
zicându-le: „Este permis oare s vindeci în ziua de Sabat, sau este interzis?” 4Dar ei
ceau. Atunci Isus l-a apucat de mân pe acel om; i dup ce l-a vindecat, i-a dat
ocazia s plece. 5Apoi le-a zis: „Cine dintre voi nu- i scoate imediat copilul sau boul
din fântân , dac se întâmpl s -i s cad acolo în ziua Sabatului?” 6Nimeni n-a
spuns nimic la aceast întrebare. 7Apoi, când a v zut c cei invita i î i alegeau
locurile onorabile, le-a spus o parabol , zicând: 8„Când e ti invitat la nunt , s nu
ocupi locul din fa . Ar fi posibil ca altcineva dintre cei invita i s fie mai apreciat
decât tine. 9În consecin , cel care v-a invitat, ar putea s i zic : «Ofer locul t u
acelui om!» Atunci vei fi obligat s ocupi ru inat ultimul loc… 10Îns atunci când e ti
invitat, ocup de la început ultimul loc; pentru ca atunci când va veni cel care te-a
invitat, s i zic : «Prietene, mut -te mai în fa !» Acest gest te va onora în fa a
celorlal i invita i; 11pentru c oricine se înal (singur), va fi smerit; iar cine se
smere te, va fi în at.” 12Apoi S-a adresat i celui care-L invitase: „Când oferi o mas
de prânz sau o cin , s nu- i chemi nici prietenii, nici fra ii, nici rudele i nici vecinii
boga i; pentru ca s evi i situa ia în care ei te-ar recompensa pentru gestul t u,
cându- i aceea i invita ie. 13Ci atunci când oferi o mas , cheam pe s raci, pe
infirmi, pe chiopi i pe orbi. 14Procedând a a, vei fi un om fericit; pentru c de i ei
nu au posibilitatea s te recompenseze, vei primi recompensa la învierea celor
drep i.” 15Auzind aceste cuvinte, unul dintre cei care participau la acea mas , I-a zis
(lui Isus): „Cel care va servi masa (de prânz) în Regatul lui Dumnezeu, este un om
fericit!” 16Isus i-a r spuns: „Un om a oferit o cin la care a avut mul i invita i. 17La
ora când trebuia servit masa, i-a trimis sclavul s spun celor invita i: «Veni i!
Totul este preg tit!» 18Dar fiecare dintre ei a refuzat invita ia, scuzându-se. Primul i-a
transmis urm torul mesaj: «Te rog s m ier i c te refuz; dar (tocmai) am cump rat
un teren agricol i trebuie s m duc s -l v d.». 19Altul a zis: «Am cump rat cinci

perechi de boi i trebuie s m duc s -i testez; deci te rog s m ier i (pentru c voi
absenta).» 20Un altul i-a zis: «Tocmai m-am c torit. Acesta este motivul pentru care
nu pot veni.». 21Sclavul s-a întors i a prezentat st pânului lui aceste r spunsuri.
Atunci st pânul s-a înfuriat i a zis sclavului: «Du-te repede i adu aici pe cei s raci,
pe infirmi, pe orbi i pe chiopi din locurile publice i de pe str zile ora ului.» 22Dup
ce a executat ordinul st pânului lui, sclavul a zis: «St pâne, am f cut cum ai ordonat;
i tot mai este loc.» 23Atunci st pânul i-a zis sclavului: «Mergi pe drumuri, pe c ri
i adu-i aici pe to i aceia pe care-i vei întâlni – ca s mi se umple casa. 24Pentru c v
asigur c nici unul dintre cei invita i (ini ial) nu va gusta din cina mea!».” 25Isus era
înso it de mari mul imi de oameni. El s-a întors i le-a zis: 26„Dac vine cineva la
Mine i nu- i ur te tat l, mama, so ia, copiii, fra ii, surorile, ba chiar i propria
persoan , nu poate fi discipolul Meu. 27Acela care nu- i poart crucea i nu M
urmeaz , nu-Mi poate fi discipol. 28Cine dintre voi nu- i face calculele cheltuielilor
când inten ioneaz s construiasc un turn – pentru a vedea dac va putea s -l
termine? 29Altfel, dup ce i-a pus temelia, constatând c nu poate finaliza construirea
lui, cei care îl vor vedea, îl vor ridiculiza, 30zicând: «Acest om n-a fost capabil s
termine ce a început (s construiasc )!» 31Sau care rege, atunci când se duce s lupte
contra altuia, nu se consult mai întâi – s se conving dac va putea s mearg (la
lupt ) cu zece mii de oameni împotriva celui care vine s lupte având dou zeci de
mii? 32Dac va constata c nu are anse s înving , renun la lupt ; i în timp ce este
departe de cel lalt (rege), î i trimite reprezentan ii, propunându-i pacea. 33În mod
asem tor, nici unul dintre voi nu poate fi discipolul Meu dac nu renun la tot ce
are. 34Sarea este bun atât timp cât î i p streaz proprietatea de a s ra; dar dac i-a
pierdut-o, oare cum i-ar mai reface-o? 35Atunci nu mai este util nici pentru p mânt,
nici ca gunoi, ci este abandonat . Cine este atent la mesajul Meu, s re in aceste
lucruri!” 15 To i colectorii de impozite i to i p to ii se apropiau de Isus ca s -I
asculte mesajul. 2Fariseii i înv torii legii mozaice comentau, zicând: „Acest Om îi
prime te pe p to i i m nânc împreun cu ei!” 3Dar El le-a spus urm toarea
parabol : 4„S presupunem c ave i o sut de oi i pierde i pe una dintre ele. Care
dintre voi n-ar l sa pe celelalte nou zeci i nou pe câmp, ca s se duc s-o g seasc
pe cea pierdut ? 5 i dup ce a g sit-o, o pune bucuros pe umeri. 6Apoi, când se
întoarce acas , chemându- i prietenii i vecinii, le zice: «Bucura i-v împreun cu
mine, pentru c mi-am g sit oaia care fusese pierdut !». 7În mod asem tor, în cer
va fi mai mult bucurie pentru un singur p tos care se poc ie te decât pentru
nou zeci i nou de oameni drep i care nu au nevoie de poc in . 8Sau dac o femeie
are zece drahme (de argint) i pierde pe una dintre ele, oare nu va aprinde o lumin i
nu va m tura casa cu aten ie pân o va g si? 9Iar dup ce a g sit-o, î i cheam
prietenele i vecinele, zicându-le: «Bucura i-v împreun cu mine; pentru c am g sit
drahma pe care o pierdusem!» 10În mod asem tor, îngerii lui Dumnezeu se bucur
pentru un singur p tos care se poc ie te.” 11El a mai zis: „Un om avea doi fii. 12Cel
mai tân r dintre ei i-a zis tat lui lui: «Tat , d -mi partea care-mi revine din avere!»
Iar tat l le-a împ it ce avea. 13Dup câteva zile, cel mai tân r fiu i-a transformat tot
ce avea în bani i a plecat într-o ar îndep rtat . Acolo a risipit totul, tr ind imoral.
14
Dup ce a cheltuit to i banii, în acea ar a fost foamete; iar el a început s suporte
lipsuri. 15Atunci s-a angajat s lucreze pentru unul dintre locuitorii acelei ri. Acesta

l-a trimis pe câmpurile lui, s -i p zeasc porcii. 16 i dorea foarte mult s m nânce i
el ro covele pe care le consumau porcii; dar nu i le oferea nimeni… 17Atunci i-a
revenit i a zis: «To i angaja ii tat lui meu au pâine din abunden , iar eu mor de
foame aici! 18Voi pleca de-aici, m voi duce la tat l meu i-i voi zice: ‘Tat , am
tuit împotriva cerului i împotriva ta. 19Nu mai merit s m numesc fiul t u.
Accept -m ca pe unul dintre angaja ii t i!’». 20S-a ridicat i a plecat la tat l lui. Când
era înc departe, tat l lui l-a v zut i i s-a f cut mil de el. A alergat (înaintea lui), l-a
îmbr at i l-a s rutat. 21Fiul i-a zis: «Tat , am p tuit împotriva cerului i
împotriva ta. Nu mai merit s m numesc fiul t u.» 22Dar tat l a zis sclavilor lui:
«Aduce i repede cea mai bun hain i îmbr ca i-l cu ea! Pune i-i un inel în deget i
înc minte în picioare! 23Aduce i vi elul îngr at i t ia i-l. S mânc m i s
rb torim; 24pentru c acest fiu al meu era mort i a înviat; era pierdut i a fost
sit!» i au început s i manifeste bucuria. 25Fiul lui cel mai mare era la câmp.
Când s-a întors i s-a apropiat de cas , a auzit muzic i dansuri. 26A chemat pe unul
dintre sclavi i l-a întrebat ce se întâmpl . 27Acel sclav a r spuns: «A revenit fratele
u; iar tat l t u a t iat vi elul îngr at, pentru c l-a rev zut s tos.» 28Atunci el s-a
înfuriat i n-a vrut s intre în cas . Tat l lui a ie it i l-a rugat s intre. 29Dar el i-a
spuns tat lui: «Vezi c î i slujesc ca un sclav de atâ ia ani i niciodat nu i-am
înc lcat ordinul. i (totu i) mie nu mi-ai dat niciodat m car un ied ca s s rb toresc
cu prietenii mei. 30Iar acum, când a venit acest fiu al t u care i-a consumat averea
împreun cu prostituatele, i-ai t iat vi elul îngr at!» 31Tat l i-a zis: «Fiule, tu e ti
permanent cu mine; i tot ce am, î i apar ine! 32Dar trebuia s s rb torim i s ne
bucur m; pentru c acest frate al t u era mort i a înviat; era pierdut i a fost g sit!».”
16 Isus a mai spus discipolilor S i: „Un om bogat avea un administrator care a fost
acuzat c -i risipe te averea. 2El l-a chemat i i-a zis: «Aud spunându-se lucruri grave
despre tine! Deci d -mi un raport cu privire la activitatea ta de administrator; pentru
(în consecin ) nu mai po i exercita aceast func ie.» 3Administratorul i-a zis: «Ce
voi face atunci când St pânul îmi va lua administra ia? Nu a fi capabil s
supravie uiesc muncind cu sapa; i (apoi) mi-ar fi ru ine s cer esc. 4Dar tiu ce a
putea s fac (acum) pentru ca oamenii s m primeasc în casele lor atunci când voi
pierde aceast slujb !» 5A chemat pe fiecare dintre cei care erau datori st pânului lui;
i apoi a zis primului (datornic): «Cât e ti dator st pânului meu?» 6El a r spuns: «O
sut de ba i de ulei.» Atunci (administratorul) i-a zis: «Scrie aici repede pe chitan
(numai) cincizeci.» 7Apoi a zis altuia: «Dar tu, cât trebuie s dai înapoi (st pânului)?»
El a r spuns: «O sut de cori de grâu.» Atunci (administratorul) a zis: «Scrie pe
chitan (numai) optzeci.» 8St pânul l-a l udat pe acest administrator incorect, pentru
ac ionase în mod în elept. S-a întâmplat a a, pentru c în rela iile cu semenii lor,
oamenii acestei lumi sunt mai în elep i decât fiii luminii. 9Iar Eu v spun: Folosi i-v
bog iile asupra c rora nu ave i dreptul de proprietar. i astfel, când ve i muri, ve i
beneficia de prietenia celor care v vor primi în locuin ele lor eterne. 10Cine este
corect în administrarea lucrurilor de mic valoare, este corect i când le va administra
pe cele de mare valoare; iar cine este necinstit în administrarea celor mai
nesemnificative bunuri, va fi necinstit i când va administra bunuri valoroase. 11Deci
dac n-a i procedat corect cu bog iile asupra c rora nu avea i dreptul de proprietar,
cine v va oferi adev ratele bog ii? 12 i dac n-a i fost cinsti i administrând

proprietatea altuia, cine v va oferi o proprietate personal ? 13Nici un slujitor nu poate
servi (la fel) doi st pâni. Ori va urî pe unul i va iubi pe cel lalt, ori va aprecia pe
unul i va desconsidera pe cel lalt. Nu pute i fi în acela i timp atât sclavii lui
Dumnezeu, cât i ai bog iilor.” 14Fariseii care ascultaser aceste cuvinte, Îl
ridiculizau (pe Isus). Ei procedau astfel, pentru c iubeau banii. 15Isus le-a zis: „Voi
da i interesul s v prezenta i drep i în fa a oamenilor; dar Dumnezeu v cunoa te
inimile. i astfel, ce este apreciat de oameni, nu are nici o valoare pentru Dumnezeu.
16
Pân la apari ia lui Ioan (Botez torul), oamenii au avut «Legea» i «Profe ii». Dar
de atunci încoace, se predic Vestea Bun a Regatului lui Dumnezeu; i cine intr în
el, o face foarte decis! 17Este mai u or s dispar cerul i p mântul decât s fie
anulat m car o liter din «Lege»! 18Oricine î i abandoneaz so ia i î i ia alt femeie
(ca so ie), comite adulter; iar b rbatul care se c tore te cu femeia abandonat (de
altul), comite adulter. 19A fost un om bogat, care se îmbr ca cu haine scumpe i în
fiecare zi tr ia bucurându-se de o via de lux. 20La u a lui st tea un om s rac, numit
Laz r, care avea corpul plin de bube. 21Ar fi dorit mult s se sature cu resturile care
deau de la masa bogatului. (În acest timp), câinii veneau i-i lingeau r nile. 22Dar
într-o zi, Laz r a murit; i a fost dus de îngeri lâng Avraam. Apoi a murit i bogatul;
i l-au înmormântat. 23În timp ce era el în locuin a mor ilor, chinuindu-se, a privit în
sus i l-a v zut pe Avraam împreun cu Laz r. 24Atunci a strigat: «P rinte Avraam, ai
mil de mine i trimite pe Laz r s i moaie degetul în ap i s -mi r coreasc limba;
pentru c m chinuiesc foarte r u în acest foc!» 25Avraam i-a r spuns: «Fiule,
aminte te- i c în timpul vie ii, tu ai primit lucrurile bune, iar Laz r pe cele rele.
Acum, el este într-un loc confortabil, iar tu în agonie! 26În plus, între noi i voi a fost
pus o mare pr pastie care face imposibil trecerea dintr-o parte în alta.» 27Bogatul a
zis: «P rinte, atunci te rog s trimi i pe Laz r la familia tat lui meu, 28unde mai am
cinci fra i; i s îi avertizeze, ca s nu vin i ei în acest loc de chin!» 29Dar Avraam ia r spuns: «Au acolo scrierile lui Moise i ale profe ilor – s asculte de ele!» 30El a
zis: «Nu, p rinte Avraam, ci dac se va duce la ei cineva dintre cei care au murit, se
vor poc i!» 31Avraam i-a r spuns: «Dac nu ascult de Moise i de profe i, nu vor
crede nici dac ar învia cineva dintre mor i!»” 17 Isus le-a zis apoi discipolilor S i:
„Este imposibil s nu apar ocazii de p tuire. Dar vai de acela prin care vin ele!
2
Decât s provoace la p tuire pe unul dintre ace ti micu i, mai bine i s-ar lega de
gât o piatr de moar i apoi ar fi (astfel) aruncat în mare. 3Fi i aten i la voi în iv !
Dac cel de lâng tine p tuie te împotriva ta, repro eaz -i acest fapt! i dac
regret ce a f cut, iart -l! 4 -l ier i chiar dac ar p tui de apte ori pe zi fa de tine
i dac tot de atâtea ori î i spune «Iart -m !».” 5Atunci apostolii au zis Domnului:
„M re te-ne credin a!” 6El a zis: „Dac a i avea credin (m car) cât o s mân de
mu tar, a i zice acestui dud: «Dezr cineaz -te i s de te-te în mare!», i ar executa
ce i-a i cerut! 7 presupunem c ave i un sclav care ar i merge cu oile la p scut.
Când acesta se întoarce de la câmp, care dintre voi i-ar zice: «Vino i a eaz -te la
mas !»? 8Oare nu ar fi mult mai normal s -i spun «Preg te te masa i serve te-m ;
apoi vei putea lua masa i tu!»? 9Se va sim i el dator (s -i mul umeasc ) sclavului
pentru c a f cut ceea ce (oricum) era dator s fac ?! Nu cred! 10În mod asem tor,
atunci când a i f cut tot ce vi s-a ordonat, s zice i i voi: «Suntem ni te sclavi care
nu merit laude. Doar ne-am f cut datoria!».” 11În timp ce c torea spre Ierusalim,

Isus a trecut printre Samaria i Galileea. 12Când intra într-un sat, a întâlnit zece
lepro i. Ei au stat la distan de El 13 i au strigat: „Isus, Înv torule, ai mil de noi!”
14
Când i-a v zut, Isus le-a zis: „Duce i-v i prezenta i-v în fa a preo ilor!” În timp
ce se duceau, au fost cur i (de lepr ). 15Unul dintre ei, atunci când a constatat c
este vindecat, s-a întors l udând pe Dumnezeu cu voce tare. 16Apoi s-a aruncat cu fa a
la p mânt la picioarele lui Isus i I-a mul umit. Era un samaritean… 17Isus a zis:
„Oare nu au fost vindeca i to i cei zece? Unde sunt ceilal i nou ? 18Oare de ce s-a
întors doar acest str in ca s -L glorifice pe Dumnezeu?” 19Apoi i-a zis: „Ridic -te!
Po i pleca! Credin a ta te-a salvat!” 20Fariseii L-au întrebat pe Isus când va veni
Regatul lui Dumnezeu. R spunzându-le, El le-a zis: „Regatul lui Dumnezeu nu- i
face apari ia într-un mod care s -l fac vizibil cu ochii. 21Nu se va putea zice despre
el «Este aici!» sau «Este acolo!»; pentru c Regatul lui Dumnezeu este (deja) între
voi!” 22Apoi le-a zis discipolilor S i: „Va veni timpul când ve i dori s vede i una
dintre zilele Fiului Omului, dar v va fi imposibil! 23Vi se va zice: «Este aici!» sau
«Este acolo!»; dar s nu v duce i i nici s nu-i urma i (pe cei care fac aceste
afirma ii). 24Pentru c Fiul Omului, în ziua stabilit revenirii Lui, Î i va face apari ia
la fel ca fulgerul care lumineaz tot cerul. 25Dar pân atunci, trebuie ca mai întâi s
fie respins de oamenii acestei genera ii, care-I vor face multe rele. 26În zilele
(dinaintea revenirii) Fiului Omului, se va întâmpla exact ca în vremea când tr ia Noe:
27
oamenii mâncau, beau i se c toreau pân când Noe a intrat în corabie. Apoi a
venit potopul care i-a distrus pe to i… 28Ce se va întâmpla, va sem na i cu zilele în
care tr ia Lot. Atunci oamenii mâncau, beau, cump rau, vindeau, s deau i
construiau; 29dar când Lot a ie it din Sodoma, au murit to i sub o ploaie de foc i de
sulf. 30La fel se va întâmpla i în ziua când Fiul Omului Î i va face apari ia. 31Atunci,
cine va fi pe terasa casei, s nu coboare s i ia vasele din ea; iar cine va fi la câmp,
nu se mai întoarc . 32Aminti i-v de so ia lui Lot! 33Oricine va inten iona s i
scape via a, o va pierde; i oricine va accepta s i-o piard , o va recupera! 34
ti i
în acea noapte, dintre doi b rba i care dorm în acela i pat, unul va fi luat, iar
cel lalt va fi l sat. 35Dintre dou femei care vor m cina la aceea i moar , una va fi
luat , iar cealalt va fi l sat . 36Dintre doi b rba i care vor fi la câmp, unul va fi luat,
iar altul va fi l sat.” 37Discipolii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El le-a r spuns:
„Vulturii se adun în locul unde exist un cadavru!” 18 Isus le-a spus apoi o parabol ,
ca s le demonstreze c trebuie s se roage permanent, cu insisten . 2El le-a zis:
„Într-un ora exista un judec tor care nu se temea de Dumnezeu i c ruia nu-i era
ru ine de oameni. 3În acel ora exista i o v duv care venea i-l solicita frecvent,
zicând: «F -mi dreptate în procesul pe care-l am cu cel care m-a reclamat!» 4Mult
timp, el a refuzat s -i fac dreptate. Dar în final i-a zis: «Chiar dac nu m tem de
Dumnezeu i nu-mi este ru ine de oameni (pentru faptele mele), 5 car pentru
deranjul pe care mi-l produce insisten a acestei v duve, îi voi face dreptate!»”
6
Domnul a ad ugat: „A i auzit ce a spus judec torul incorect? 7Oare Dumnezeu nu va
face dreptate ale ilor S i care strig la El ziua i noaptea cerându-I ajutorul? De i
(aparent) El întârzie s le r spund , 8 asigur c le va face dreptate în scurt timp. Dar
atunci când Fiul Omului va veni pe p mânt, va g si El credin ?” 9A mai spus înc o
parabol . Aceasta îi viza pe unii care se considerau „drep i” i-i desconsiderau pe
ceilal i. 10„Doi oameni au mers la Templu s se roage. Unul era fariseu, iar cel lalt

era colector de impozite. 11Fariseul st tea în picioare separat i se ruga astfel:
«Dumnezeule, Î i mul umesc c nu sunt ca ceilal i oameni: jefuitori, nedrep i,
adulteri; i nici ca acest colector de impozite… 12Eu postesc de dou ori pe s pt mân
i dau zece la sut din toate veniturile mele.» 13Colectorul de impozite st tea la
distan mai mare i nu avea curajul nici s priveasc spre cer; ci î i b tea pieptul i
zicea: «Dumnezeule, sunt p tos! Ai mil de mine!» 14Eu v asigur c nu primul, ci
acesta s-a întors acas considerat drept. Pentru c oricine se înal , va fi smerit; i
cine se smere te, va fi în at.” 15I-au fost adu i ni te copii ca s -i ating cu mâinile.
Dar discipolii au f cut repro uri celor care-i aduceau. 16Isus i-a chemat pe copii i a
zis (celorlal i): „L sa i-i pe copii s vin la Mine! Nu le refuza i aceast dorin !
Pentru c Regatul lui Dumnezeu apar ine celor care sunt ca ei! 17
spun adev rul:
nimeni nu va intra în Regatul lui Dumnezeu dac nu-l va primi ca un copil!” 18Unul
dintre lideri L-a întrebat pe Isus: „Bunule Înv tor, ce trebuie s fac ca s mo tenesc
via a etern ?” 19Isus i-a r spuns: „De ce M nume ti bun? Cu excep ia lui Dumnezeu,
nimeni nu este bun. 20Cuno ti poruncile: s nu comi i adulter, s nu comi i crim , s
nu furi, s nu faci o declara ie fals , s i cinste ti tat l i mama.” 21El I-a zis: „Am
respectat toate aceste cerin e înc de când eram tân r.” 22Când a auzit acest r spuns,
Isus i-a zis: „Î i mai lipse te un lucru. Vinde tot ce ai, împarte s racilor banii (astfel)
ob inu i i vei avea o comoar în cer. Apoi vino i urmeaz -M !” 23Când a auzit el
aceste cuvinte, a r mas foarte dezam git; pentru c avea multe bog ii. 24Isus l-a
zut întristat i a zis: „Cei care au averi, vor intra foarte greu în Regatul lui
Dumnezeu! 25Îi este mai u or unei c mile s treac prin urechea acului, decât unui
bogat s intre în Regatul lui Dumnezeu!” 26Cei care-L ascultau, au zis: „În acest caz,
cine poate s fie salvat?” 27Isus a r spuns: „Ce este imposibil oamenilor, Îi este
posibil lui Dumnezeu.” 28Atunci Petru a zis: „Vezi c noi am l sat totul i Te-am
urmat…” 29Dar Isus le-a zis: „V asigur c acela care a renun at pentru Regatul lui
Dumnezeu la: cas , so ie, fra i, p rin i sau copii, 30va primi mai mult în aceast via ,
iar în existen a viitoare va beneficia de via a etern .” 31Isus i-a luat separat pe cei
doisprezece (discipoli) i le-a zis: „S ti i c mergem la Ierusalim, unde se va
întâmpla tot ce au scris profe ii despre Fiul Omului. 32El va ajunge la discre ia
neevreilor, care-L vor ridiculiza, Îl vor def ima i-L vor scuipa. 33Apoi, dup ce-L
vor bate cu nuiele, Îl vor omorî. Îns a treia zi (de la moartea Lui), va învia!” 34Ei nu
percepeau semnifica ia acestor cuvinte, pentru c ea le era inaccesibil ; i astfel, nu
au în eles nimic din tot ce le spunea (El). 35În timp ce Isus Se apropia de Ierihon, a
trecut pe un drum la marginea c ruia era un orb care cer ea. 36Când a auzit mul imea
de oameni trecând, (orbul) a întrebat ce se întâmpl . 37Ei i-au spus: „Trece Isus din
Nazaret.” 38Atunci el a strigat: „Isus, fiul lui David, ai mil de mine!” 39Cei care
mergeau înainte, îl certau i-i cereau s tac . Dar el striga mai tare: „Isus, fiul lui
David, ai mil de mine!” 40Isus S-a oprit i a ordonat ca orbul s fie adus la El. Dup
ce s-a apropiat de El, Isus l-a întrebat: 41„Ce dore ti s i fac?” El a r spuns:
„Doamne, doresc s pot vedea!” 42Isus i-a zis: „Prime te- i vederea! Credin a ta te-a
vindecat!” 43Imediat, orbul i-a primit vederea i a mers dup Isus, glorificând pe
Dumnezeu. Când au v zut ce se întâmplase, to i oamenii care erau acolo au l udat pe
Dumnezeu. 19 Isus intrase în Ierihon i traversa ora ul. 2Acolo locuia un om numit
Zacheu – eful colectorilor de impozite. 3El inten iona s vad pe Isus; dar din cauza

mul imii de oameni, îi era imposibil; pentru c era mic de statur . 4Atunci a alergat
înainte pe drumul pe care urma s treac (Isus) i s-a urcat într-un sicomor, ca s -L
poat vedea. 5Când a ajuns în acel loc, Isus a privit în sus i i-a zis: „Zacheu, coboar
repede; pentru c azi trebuie s r mân în casa ta!” 6Zacheu a coborât imediat i L-a
primit cu bucurie. 7Când au v zut acest lucru, to i comentau, zicând: „A intrat s
zduiasc la un om p tos!” 8Dar Zacheu a zis Domnului: „S tii, Doamne, c am
decis s dau s racilor jum tate din averea mea; i voi restitui oamenilor de patru ori
sumele de bani cu care i-am în elat!” 9Isus i-a zis: „Azi a intrat salvarea în aceast
cas ; pentru c i el este unul dintre descenden ii lui Avraam; 10 i beneficiaz de
faptul c ) Fiul Omului a venit s caute i s salveze pe cei care erau pierdu i!” 11În
timp ce ascultau ei aceste lucruri, fiind aproape de Ierusalim, Isus a mai spus o
parabol pentru cei care credeau c Regatul lui Dumnezeu î i va face apari ia în scurt
timp. 12În consecin , El le-a zis: „Un nobil a plecat într-o ar îndep rtat , de unde
urma s revin dup ce era investit ca rege. 13A chemat zece sclavi i le-a dat zece
mine, zicându-le: «Face i comer cu ele pân voi reveni!» 14Dar concet enii lui îl
urau; i au trimis o delega ie cu urm torul mesaj: «Nu vrem ca acest om s fie regele
nostru!» 15Când a revenit dup ce i-a luat regatul, a dat ordin s vin sclavii c rora le
duse banii, ca s vad cât câ tigase fiecare din comer ul f cut cu ei. 16Primul i-a
prezentat raportul, zicând: «St pâne, cu mina ta am mai câ tigat alte zece mine!» 17El
i-a zis: «Excelent! E ti un sclav bun! Fiindc ai demonstrat c e ti capabil s
administrezi bine pu ine lucruri, prime ti din partea mea autoritate asupra a zece
ora e!» 18A venit al doilea (sclav) i a zis: «St pâne, cu mina ta am mai câ tigat alte
cinci mine!» 19El i-a zis: «Î i ofer i ie autoritate peste cinci ora e!» 20Un alt sclav, i-a
zis: «St pâne, poftim mina pe care am p strat-o într-un prosop; 21pentru c mi-a fost
fric , tiind c e ti un om dur care ia de unde n-a pus i care secer ce n-a sem nat…»
22
St pânul i-a zis: «Sclav r u, te voi judeca în conformitate cu afirma iile tale. Deci
tiai c sunt un om dur, care ia de unde n-a pus i care secer ce n-a sem nat. 23În
acest caz, de ce nu ai dus banii la cei care se ocup cu schimbul lor, ca s -i fi luat
înapoi cu dobând ?» 24Apoi le-a zis celor care erau prezen i acolo: «Lua i-i mina i
da i-o celui care are zece mine!» 25Ei i-au zis: «St pâne, el are (deja) zece mine!»
26
Dar el le-a r spuns: «Da, celui care are, i se va (mai) da; îns celui care nu are, i se
va lua chiar i ce are! 27Iar despre du manii mei care mi-au refuzat dreptul de a
guverna, am decis s -i aduc aici i s fie omorâ i în fa a mea!»” 28Dup ce a vorbit
astfel, Isus a plecat i i-a continuat drumul, mergând spre Ierusalim. 29Când S-a
apropiat de Betfaghe i de Betania care se afl în apropierea muntelui numit „al
slinilor”, Isus i-a trimis doi dintre discipoli, 30zicând: „Duce i-v în satul din fa a
voastr . Când ve i intra în el, ve i g si un m ru legat, pe care înc nu a înc lecat
nimeni niciodat . Dezlega i-l i aduce i-Mi-l. 31Dac v va întreba cineva «De ce-l
dezlega i?», s -i spune i: «Domnul are nevoie de el!».” 32Cei care fuseser trimi i, sau dus i au g sit totul a a cum le spusese Isus. 33În timp ce dezlegau m ru ul,
st pânii lui le-au zis: „De ce dezlega i m ru ul?” 34Ei au r spuns: „Domnul are
nevoie de el.” 35 i au adus m ru ul la Isus. Apoi i-au a ezat hainele pe m ru ,
iar pe Isus L-au pus c lare deasupra. 36În timp ce mergea Isus, oamenii î i întindeau
hainele pe drum. 37Iar când S-a apropiat de Ierusalim, în dreptul pantei care coboar
dinspre Muntele M slinilor, to i discipolii erau plini de bucurie; i au început s laude

pe Dumnezeu cu voce tare, pentru toate minunile pe care le v zuser . 38Ei ziceau:
„Regele care vine în numele Domnului, este binecuvântat! Pace în cer i glorie lui
Dumnezeu!” 39Unii dintre fariseii care se aflau în acea mul ime de oameni, au zis lui
Isus: „Înv torule, ceart i discipolii!” 40El le-a r spuns: „V spun c dac ei vor
cea, vor striga pietrele!” 41Când S-a apropiat de ora i l-a v zut, Isus a plâns pentru
el, 42zicând: „Ce bine ar fi fost s fi cunoscut i tu m car în aceast zi lucrurile care
puteau s i ofere pacea! Dar acum nu le mai po i în elege! 43Vei fi obligat s tr ie ti
zile când du manii t i te vor încercui cu an uri, te vor înconjura i te vor asedia din
toate p ile. 44Te vor distruge împreun cu to i locuitorii din tine i nu vor l sa nici
car dou pietre împreun – pentru c n-ai cunoscut vremea când i s-a oferit
posibilitatea salv rii…” 45Apoi Isus a intrat în Templu i a început s dea afar pe cei
care f ceau comer în el, 46zicându-le: „Este scris: «Casa Mea se va numi o cas de
rug ciune.» Dar voi a i f cut din ea un cuib de infractori!” 47Isus înv a în fiecare zi
mul imile de oameni care erau în Templu. În acest timp, liderii preo ilor, înv torii
legii mozaice i conduc torii na iunii (iudaice) inten ionau s -L omoare. 48Îns ei înc
nu aveau o strategie de evitare a reac iei poporului care Îl asculta cu mare interes. 20
Într-o zi, Isus înv a mul imea de oameni din Templu, predicându-i Vestea Bun .
Atunci au venit la El liderii preo ilor, înv torii legii mozaice i conduc torii
poporului (evreu). 2Ace tia I-au zis: „Spune-ne: cu aprobarea cui faci aceste lucruri?
Cine Te-a autorizat s le faci?” 3 spunzându-le, Isus le-a zis: „Am i Eu o întrebare.
Doresc s tiu: 4De unde provenea botezul lui Ioan – din cer, sau de la oameni?” 5Dar
ei au ezitat s r spund i gândeau astfel: „Dac r spundem «Din cer.», ne va zice
«Atunci, de ce nu l-a i crezut?». 6Iar dac vom r spunde «De la oameni.», tot poporul
ne va omorî cu pietre; pentru c oamenii sunt convin i c Ioan a fost un profet.”
7
Atunci au r spuns lui Isus c nu tiu de unde provenea botezul lui Ioan. 8Iar Isus le-a
zis: „Nici Eu nu v voi spune în baza c rei autoriz ri fac aceste lucruri!” 9Apoi a
început s spun poporului aceast parabol : „Un om a plantat o vi de vie, a
arendat-o unor viticultori i a plecat pentru un timp îndelungat într-o alt ar . 10Când
era timpul strângerii fructelor, (proprietarul viei) a trimis la viticultori un sclav, ca s i dea partea lui din produc ia de struguri. Dar viticultorii l-au b tut i l-au trimis
înapoi cu mâinile goale. 11A trimis un alt sclav; îns viticultorii l-au b tut i pe acela,
l-au ridiculizat i l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 12A mai trimis un al treilea
sclav. Ei l-au r nit i l-au dat afar (din vie). 13Proprietarul viei a zis: «Ce s fac? Îl
voi trimite pe fiul meu, pe care-l iubesc foarte mult. Poate c pe el îl vor primi
onorabil!» 14Dar atunci când l-au v zut (venind), viticultorii au zis: «Privi i: vine cel
care este mo tenitorul de drept al viei! Haide i s -l omorâm, pentru ca mo tenirea
(lui) s fie a noastr !» 15L-au scos din vie i l-au omorât. În aceste condi ii, ce le va
face proprietarul viei? 16Va veni, îi va distruge i va arenda via altor viticultori.” Când
au auzit ei aceast concluzie, au zis: „În nici un caz!” 17Dar Isus le-a zis: „Ce
semnifica ie au aceste cuvinte care au fost scrise: «Piatra pe care zidarii au aruncat-o
(ca fiind inutil ), a ajuns s fie pus la vinclu. 18Oricine va c dea peste aceast piatr ,
va fi sf râmat; iar acela peste care va c dea ea, va fi anihilat»?” 19Liderii preo ilor i
înv torii legii mozaice inten ionau s -L prind chiar atunci; dar se temeau de popor.
În eleseser c spunând aceast parabol , Isus vorbise despre ei. 20Inten ionând s -L
predea (în final) guvernatorului, ei au trimis la El ni te spioni care se prezentau ca

fiind sinceri. În realitate, ace tia urm reau afirma iile lui Isus, pentru a le folosi
împotriva Lui. 21Ei L-au întrebat: „Înv torule, tim c în vorbirea Ta îi înve i pe
oameni corect cum s se raporteze la Dumnezeu i c nu-i evaluezi bazat pe lucruri
exterioare. 22Este normal s pl tim Cezarului impozit, sau nu?” 23Isus, care le
în elesese viclenia, le-a r spuns: „De ce M testa i? 24Ar ta i-Mi un dinar. Ale cui
sunt imaginea împreun cu literele imprimate pe el?” Ei au r spuns: „Ale Cezarului!”
25
Atunci El le-a zis: „Da i Cezarului ce-i apar ine i oferi i-I lui Dumnezeu ce este al
Lui!” 26Atunci au constatat c nu pot folosi afirma iile Lui ca pe o capcan care L-ar
fi discreditat public; i mirându-se de r spunsul primit, au t cut! 27Au venit la Isus i
ni te saduchei. Ace tia f ceau parte din grupul celor care sus ineau c nu exist
posibilitatea învierii. Ei I-au zis: 28„Înv torule, Moise ne-a l sat scris c «dac
cineva moare i-i r mâne so ia (v duv ) f
s fi avut copii cu ea, fratele lui s o ia
pe acea femeie ca so ie i s conceap împreun copii, care vor fi considera i ca
urma i ai celui mort.» 29S-a întâmplat c au existat apte fra i. Primul s-a c torit i
(dup un timp) a murit f
s aib copii. 30Al doilea s-a c torit cu femeia (r mas
duv ); dar a murit i el f
s aib copii cu ea. 31Cazul s-a repetat cu al treilea,
pân la al aptelea. 32În final, a murit i femeia… 33(Întrebarea noastr este aceasta:)
Când va fi Învierea, a cui so ie va fi femeia? – pentru c to i cei apte (fra i) au avut-o
(pe p mânt) ca so ie!” 34Isus le-a r spuns: „Cât tr iesc pe p mânt, oamenii se
toresc. 35Dar cei care vor beneficia de învierea dintre mor i în via a viitoare, nu se
vor mai c tori! 36Acolo nici nu vor mai putea muri, pentru c fiind învia i în calitate
de fii ai lui Dumnezeu, ei vor fi ca îngerii. 37Îns dovada c mor ii învie, v este
oferit chiar de Moise, în textul unde vorbe te despre acel tufi . Acolo, el Îl nume te
pe Domnul, «Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov.»
38
Iar El nu este un zeu al celor mor i, ci Dumnezeul celor vii!” 39Unii dintre
înv torii legii mozaice, au zis: „Înv torule, ai dat un bun r spuns!” 40Apoi nimeni
n-a mai avut curajul s -I pun întreb ri. 41Isus le-a zis: „Cum se explic faptul c
Cristos este fiul lui David? 42În cartea Psalmilor, David spune: «Domnul a zis
Domnului meu: ‘Stai la dreapta Mea, 43pân Î i voi pune du manii sub picioare.’
44
Deci David Îl nume te Domn. Atunci cum este el (în acela i timp) fiul lui?” 45Apoi
le-a vorbit discipolilor în auzul tuturor (celor prezen i acolo): 46„Feri i-v de
înv torii legii mozaice, c rora le place s umble îmbr ca i cu robe lungi i s fie
saluta i cu cel mai mare respect în public! Ei urm resc s ocupe locurile din fa în
sinagogi i se a eaz la mesele festive pe cele mai onorabile locuri. 47În timp ce fac
rug ciuni lungi în fa a oamenilor, ace tia jefuiesc propriet ile v duvelor. Din aceast
cauz , ei vor primi o condamnare mai mare!” 21 Isus a privit spre cutia unde se
colectau banii (pentru Templu) i a v zut ni te boga i care introduceau darurile lor în
ea. 2A (mai) v zut i o v duv s rac donând dou monede mici. 3Atunci a zis: „V
sigur c aceast v duv a donat mai mult decât to i ceilal i. 4Pentru c dona ia lor a
fost f cut din ce aveau în plus; dar ea, în s cia ei, a dat tot ce mai avea pentru
supravie uire. 5În timp ce unii vorbeau despre pietrele cu care era împodobit Templul
i despre jertfele din el, Isus le-a zis: 6„Va veni timpul când nu vor mai r mâne dou
pietre împreun ; ci totul va fi d râmat!” 7Ei L-au întrebat: „Înv torule, când se vor
întâmpla aceste lucruri? i ce anume le va preceda?” 8Isus a r spuns: „Fi i aten i s
nu v în ele cineva. Pentru c vor veni mul i în numele Meu i vor zice «Eu sunt

Cristos!» i «Timpul a expirat!». S nu-i urma i. 9Când ve i auzi despre existen a unor
conflicte armate i despre revolte, s nu v speria i; pentru c trebuie ca acestea s se
întâmple mai întâi. Îns nu atunci va veni sfâr itul.” 10Apoi le-a zis: „O na iune va
intra în conflict cu alta i un regat se va revolta împotriva altuia. 11În anumite zone
vor fi mari cutremure de p mânt, iar altele vor suporta foamete i epidemii. Se vor
întâmpla lucruri înfrico toare i î i vor face apari ia fenomene cosmice
interpretabile. 12Dar înainte de toate acestea, v vor aresta i v vor persecuta. V vor
preda liderilor din sinagogi i v vor introduce în închisori. Din cauza numelui Meu,
ve i fi determina i s ajunge i în fa a regilor i înaintea guvernatorilor. 13Vi se vor
întâmpla aceste lucruri, ca s ave i ocazia s face i declara ii în fa a lor. 14Re ine i c
nu va trebui s v preg ti i r spunsurile (ap rii voastre); 15pentru c v voi asigura
cuvintele i în elepciunea pentru care du manii vo tri nu vor g si replic ! 16Ve i fi
preda i lor chiar i de cei care v sunt p rin i, fra i, rude i prieteni. i unii dintre voi
vor fi omorâ i. 17Din cauza numelui Meu, ve i suporta ura tuturor. 18Dar nici un fir de
r de pe capul vostru nu se va distruge. 19 bdând, v ve i salva sufletul. 20Când ve i
vedea Ierusalimul înconjurat de armate, s ti i c în scurt timp va fi distrus. 21Atunci,
cei din Iudeea s fug la mun i. Cei din Ierusalim, s -l p seasc ; iar aceia care vor
fi pe câmp, s nu (mai) intre în el. 22Acele zile vor constitui pedeapsa care se va
întâmpla în conformitate cu ce este scris. 23Vai de femeile care vor fi îns rcinate
atunci i de cele care vor al pta; pentru c poporul acestei ri va ajunge într-o mare
dificultate. 24Unii vor fi t ia i cu sabia, iar al ii vor fi du i ca prizonieri în toate rile.
Ierusalimul va fi c lcat în picioare de c tre (celelalte) na iuni pân va expira timpul
lor. 25Cu soarele, cu luna i cu stelele se vor produce lucruri surprinz toare; iar pe
mânt, na iunile lumii vor fi în criz , ne tiind ce s fac în timp ce în mare se vor
produce valuri (uria e). 26Oamenii vor muri de frica lucrurilor care vor urma s vin
pe p mânt; pentru c sistemul cosmic va fi destabilizat. 27Atunci Îl vor vedea pe Fiul
Omului venind cu autoritate i în mare glorie deasupra norilor. 28Când vor începe s
se întâmple aceste lucruri, s v ridica i capul i s privi i (spre cer); pentru c
salvarea voastr este aproape.” 29Apoi le-a spus o parabol : „Observa i smochinul i
to i ceilal i copaci. 30Când îi vede i înfrunzind, ti i c se apropie vara. 31În mod
asem tor, când ve i vedea aceste lucruri întâmplându-se, s ti i c Regatul lui
Dumnezeu este aproape. 32
asigur c tot ce v-am spus, se va întâmpla în timpul
33
acestei genera ii. Cerul i p mântul vor fi distruse; dar cuvintele Mele nu vor fi
infirmate de ce se va întâmpla. 34Pentru ca acea zi s nu v surprind (nepreg ti i), fi i
aten i la inima voastr , s nu ajung înc rcat de îmbuibare cu mâncare i b utur i
preocupat cu îngrijor rile vie ii cotidiene. 35Ce se va întâmpla, va veni ca o capcan
pentru to i oamenii de pe p mânt. 36Veghea i permanent i ruga i-v , ca s pute i
sc pa de toate aceste lucruri care urmeaz s se întâmple i ca s pute i sta în picioare
în fa a Fiului Omului!” 37În timpul zilei, Isus înv a poporul în Templu, iar noaptea
Se ducea i st tea pe Muntele m slinilor. 38 i (apoi) tot poporul venea în Templu
diminea a devreme, ca s -L asculte. 22 Se apropia timpul s rb torii Azimelor, care se
mai numea i s rb toarea Pa telor. 2Liderii preo ilor i înv torii legii mozaice
discutau (între ei) despre o metod (special ) prin care s -L omoare pe Isus; pentru c
le era fric de reac ia mul imilor de oameni. 3Dar Satan a intrat în Iuda care se mai
numea i „iscarioteanul”. El era unul dintre cei doisprezece (discipoli). 4Iuda s-a dus

la liderii preo ilor i la comandan ii g rzii Templului, ca s stabileasc împreun cu ei
cum s li-L predea pe Isus. 5Ei s-au bucurat i au decis s -i ofere bani. 6Dup ce le-a
promis c li-L va preda, Iuda urm rea un moment favorabil în care acest lucru s se
întâmple în absen a mul imilor de oameni. 7În cadrul s rb torii, a venit ziua când
trebuia sacrificat mielul pascal. 8Isus a zis lui Petru i lui Ioan: „Duce i-v i preg ti ine masa pascal !” 9Ei L-au întrebat: „Unde dore ti s o preg tim?” 10El le-a r spuns:
„Când ve i intra în ora , ve i întâlni un om ducând un ulcior cu ap . Merge i dup el;
i în casa în care va intra, 11 spune i proprietarului ei: «Înv torul te întreab :
‘Unde este camera de oaspe i în care voi mânca Pa tele cu discipolii Mei?’» 12El v
va prezenta o camer mare la etaj, aranjat (pentru noi). Acolo s face i preg tirile
(pentru Pa te).” 13Ei au plecat i au g sit totul exact cum le spusese Isus. i au
preg tit masa de Pa te. 14La momentul corespunz tor, Isus S-a a ezat la mas
împreun cu cei doisprezece apostoli. 15El le-a zis: „Am avut o mare dorin s
nânc aceste Pa te împreun cu voi înainte de tot ce urmeaz s suf r. 16
ti i c
de acum încolo, nu le voi mai mânca pân când nu se va demonstra practic
semnifica ia lor în Regatul lui Dumnezeu.” 17Apoi a luat un pahar, I-a mul umit lui
Dumnezeu i a zis: „Lua i-l i împ
i con inutul lui între voi. 18
ti i c de acum
încolo nu voi mai bea (ce se produce) din fructul viei pân va veni Regatul lui
Dumnezeu.” 19Apoi a luat pâine; i dup ce I-a mul umit lui Dumnezeu, a rupt-o i lea dat-o, zicând: „Aceasta reprezint corpul Meu care se sacrific pentru voi. S v
aminti i de Mine, f când i voi acela i lucru (cu o pâine).” 20Continuând, a luat
paharul, li l-a dat i a zis: „Con inutul acestui pahar reprezint sângele Meu care se
vars pentru voi, ratificând Noul Leg mânt. 21Îns cel care M va tr da, întinde mâna
împreun cu Mine la aceast mas . 22Este o certitudine c Fiul Omului va muri; dar
vai de acel om prin care va fi El tr dat!” 23Atunci (discipolii) au început s se întrebe
unii pe al ii, care dintre ei ar putea fi acela. 24Între apostoli a mai ap rut i o
controvers , în timp ce încercau s r spund la întrebarea „Care dintre ei va fi
considerat cel mai mare.” 25Isus le-a zis: „Regii de pe p mânt guverneaz peste
popoarele lor; i cei care î i exercit (astfel) autoritatea asupra oamenilor, primesc
numele de «binef tori». 26În raporturile dintre voi, s nu copia i acest model. Ci cel
mai mare dintre voi s fie ca cel mai mic; iar cel care conduce, s fie ca cel care
sluje te. 27Cine este mai mare: cel care st la mas , sau cel care sluje te la mas ? Oare
nu cel care st la mas ? i totu i, Eu am fost între voi ca Cel care sluje te la mas .
28
Voi sunte i cei care a i r mas permanent cu Mine în toate momentele dificile prin
care am trecut… 29Acesta este motivul pentru care v ofer autoritatea s guverna i în
Regatul pe care Mi l-a preg tit Tat l! 30Acolo ve i mânca, ve i bea i ve i sta pe
dou sprezece tronuri ca s judeca i pe urma ii celor doisprezece fii ai lui Israel.”
31
Domnul a zis: „Simon, Simon, s tii c Satan a cerut (aprobarea) s v «cearn » ca
atunci când se separ grâul de pleav . 32Dar Eu m-am rugat pentru tine, pentru ca s
nu- i pierzi credin a! i dup ce te vei întoarce, (va trebui) s i încurajezi fra ii!”
33
Dar Petru I-a zis: „Doamne, sunt preg tit s merg cu Tine în închisoare i chiar la
moarte!” 34Isus i-a zis: „Petru, te asigur c ast zi, înainte s cânte coco ul, te vei
dezice de Mine de trei ori, sus inând c nu M cuno ti!” 35Apoi le-a mai zis: „Când vam trimis f
pung (cu bani), f
traist (cu alimente) i f
înc minte (de
36
schimb), v-a lipsit ceva?” Ei au r spuns: „Nu!” Iar El le-a zis: „Acum, dimpotriv :

cine are vreo pung (cu bani) sau traist (cu alimente), s le ia! Iar cine nu are sabie,
i vând haina i s i cumpere una! 37
ti i c trebuie s se întâmple cu Mine
exact cum este scris: «El a fost considerat ca f când parte dintre infractori.» i acele
lucruri prezise despre Mine, se vor întâmpla în scurt timp.” 38Ei I-au zis: „Doamne,
prive te: avem aici dou s bii!” Iar El le-a r spuns: „Este suficient!” 39Conform
obiceiului, dup ce au ie it, au mers împreun cu Isus la Muntele M slinilor. 40Când
au ajuns acolo, Isus le-a zis: „Ruga i-v , ca s nu c de i la prob .” 41Apoi S-a dep rtat
de ei la distan a la care ajungea o piatr aruncat cu mâna. Acolo a îngenunchiat i a
început s Se roage. 42El zicea: „Tat , dac e ti de acord, dep rteaz acest «pahar»
din fa a Mea! Totu i, accept s se întâmple a a cum dore ti Tu, nu cum vreau Eu!”
43
Atunci a ap rut un înger din cer ca s -L înt reasc . 44Ajunsese într-o agonie ca cea
premerg toare mor ii; i a început s Se roage cu o mai mare intensitate. Transpira ia
I se f cuse ca ni te pic turi mari de sânge, care c deau pe p mânt. 45Dup ce S-a
rugat, S-a ridicat i a venit la discipoli, pe care i-a g sit dormind, afecta i de întristare.
46
Atunci le-a zis: „De ce dormi i? Ridica i-v i ruga i-v ca s nu c de i la examen!”
47
În timp ce înc vorbea, a venit o mare mul ime de oameni condu i spre El de Iuda
care era unul dintre cei doisprezece (discipoli). El s-a apropiat de Isus ca s -L s rute.
48
Iar Isus i-a zis: „Iuda, cu un (simplu) s rut Îl tr dezi pe Fiul Omului?” 49Cei care
erau cu Isus, au în eles ce urma s se întâmple; i au zis: „Doamne, s lovim cu
sabia?” 50Iar unul dintre ei a lovit spre sclavul marelui preot i i-a t iat urechea
dreapt . 51Dar Isus i-a zis: „L sa i-i! Suficient!” Apoi s-a atins de urechea acelui om
i l-a vindecat. 52Isus S-a adresat apoi liderilor preo ilor, comandan ilor g rzii
Templului i conduc torilor poporului care veniser s -L aresteze: „A i plecat dup
Mine cu s bii i cu bâte – ca i cum a fi un tâlhar! 53 i fi putut s M aresta i în
oricare dintre zilele când eram în curtea Templului! Dar acesta este timpul vostru,
când întunericul are autoritate.” 54Dup ce L-au prins pe Isus, L-au dus în casa
marelui preot. Petru mergea dup El, urmându-L de la distan . 55Apoi a stat jos
împreun cu cei care se înc lzeau la un foc f cut în mijlocul cur ii. 56Una dintre
femeile care slujeau acolo, a privit fix spre el i a zis: „ i acest om era cu El!” 57Dar
Petru s-a dezis i a spus: „Femeie, nu-L cunosc!” 58Dup pu in timp, L-a v zut
altcineva i a zis: „ i tu e ti unul dintre acei oameni!” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt
dintre ei!” 59Dup aproximativ o or , altcineva sus inea acela i lucru, zicând: „Nu mai
avem nici un dubiu c i acest om era cu El, pentru c este galileean!” 60Petru a
spuns: „Omule, nu tiu despre ce vorbe ti!” i, în timp ce spunea aceste cuvinte, a
cântat coco ul. 61Domnul S-a întors i a privit spre Petru, care i-a amintit c (El) îi
spusese: „Înainte s cânte coco ul, te vei dezice de Mine de trei ori!” 62Apoi a ie it
(de-acolo) i a început s plâng cu mare regret. 63Oamenii care-L p zeau pe Isus, Îl
ridiculizau i-L b teau. 64Dup ce L-au legat la ochi, L-au lovit peste fa
i L-au
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întrebat (ironic): „Profe te: cine Te-a lovit?” Apoi pronun au multe alte insulte la
adresa Lui. 66Când s-a f cut ziu , conduc torii poporului, liderii preo ilor i
înv torii legii mozaice au convocat Sinedriul i L-au adus pe Isus acolo, în mijlocul
lor. Ei I-au zis: 67„Spune-ne: Tu e ti Cristos?” Isus le-a r spuns: „Dac v voi spune,
nu ve i crede; 68iar dac v voi întreba, nu-Mi ve i r spunde i nici nu M ve i elibera!
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De acum încolo, Fiul Omului va sta în pozi ia de autoritate de la dreapta lui
Dumnezeu!” 70Ei I-au zis to i: „Deci e ti Fiul lui Dumnezeu?” Iar El le-a r spuns:

„Da, exact a a cum spune i!” 71Ei au r spuns: „De ce mai c ut m alte declara ii ca
baz pentru acuzarea Lui? Noi personal deja am auzit ce a afirmat cu propria Lui
gur !” 23 To i s-au ridicat i au dus pe Isus la Pilat. 2Acolo au început s -L acuze,
zicând: „Pe acest om L-am surprins provocând poporul la revolt , pronun ându-Se
împotriva achit rii impozitelor c tre Cezar i pretinzând c El este Cristos, Regele
(evreilor).” 3Pilat L-a întrebat: „E ti Tu Regele iudeilor?” Isus i-a r spuns: „Da,
sunt!” 4Pilat a zis liderilor preo ilor i mul imilor de oameni: „Acestui Om nu I-am
sit nici o vin !” 5Dar ei insistau, zicând: „Prin înv tura pe care o propag
începând din Galileea i pân aici, El provoac poporul la revolt !” 6Auzind aceste
cuvinte, Pilat a întrebat dac Isus este galileean. 7Iar când a aflat c zona de unde
provenea El este sub jurisdic ia lui Irod, L-a trimis la el. În acele zile, Irod se afla în
Ierusalim. 8Atunci când L-a v zut pe Isus, s-a bucurat foarte mult. Bazat pe
informa iile pe care le avea cu privire la El, Irod spera ca atunci când Îl va vedea, Isus
fac o minune în fa a lui. 9I-a pus multe întreb ri, dar Isus nu a r spuns la nici una
dintre ele. 10Liderii preo ilor i înv torii legii mozaice erau prezen i acolo i-L
acuzau vehement. 11Irod i solda ii lui L-au ridiculizat i L-au tratat cu
desconsiderare. Apoi L-au îmbr cat cu o rob frumoas i L-au trimis înapoi la Pilat.
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În acea zi, Irod i Pilat care fuseser du mani, s-au împrietenit. 13Pilat a adunat pe
liderii preo ilor, pe conduc torii poporului i pe ceilal i oameni care erau prezen i
acolo. 14Apoi le-a zis: „L-a i adus la mine pe acest Om, ca pe Unul care provoac
poporul la revolt . i dup ce L-am interogat cu aten ie în fa a voastr , constat c nici
una dintre acuza iile voastre împotriva Lui, nu se poate proba cu fapte. 15Nici Irod nu
a putut stabili vreun cap de acuzare împotriva Lui, pentru c L-a trimis înapoi. Deci
acest Om nu a f cut nimic care s merite pedeapsa capital . 16Dup ce voi ordona s
fie b tut, eu Îl voi elibera!” 17[Cu ocazia fiec rei s rb tori a Pa telui, Pilat trebuia s
le gra ieze câte un de inut.] 18Ei au strigat, scandând: „Pe El, omoar -L! Vrem
gra ierea lui Baraba!” 19Iar acesta fusese introdus în închisoare pentru o crim f cut
în ora cu ocazia unei revolte. 20Pilat li s-a adresat din nou, inten ionând s -L
elibereze pe Isus. 21Dar ei au strigat: „Crucific -L! Crucific -L!” 22Pilat le-a vorbit a
treia oar , zicând: „Dar ce rele a f cut? Eu n-am g sit nimic care s justifice
pedepsirea Lui cu moartea. Deci, dup ce voi ordona s fie b tut, Îl voi elibera!”
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Dar ei au continuat s strige insistent în favoarea crucific rii Lui. În final, ce strigau
ei a fost luat în considerare. 24Astfel, Pilat a decis s le îndeplineasc cererea. 25L-a
gra iat pe cel care fusese introdus în închisoare pentru crim – a a cum ceruser ei.
Iar pe Isus L-a predat lor, ca s fac ce vor cu El. 26În timp ce Îl duceau s -L
crucifice, l-au obligat pe un anume Simon din Cirena care se întorcea de la câmp, s
duc în spate crucea lui Isus. 27În urma lui Isus mergea o mare mul ime de oameni i
de femei care plângeau i- i exprimau regretul pentru El. 28Dar Isus S-a întors spre
ele i le-a zis: „Locuitoare ale Ierusalimului, nu plânge i pentru Mine, ci pentru voi i
pentru copiii vo tri. 29Pentru c va veni timpul când se va zice: «Sunt fericite cele
sterile, cele care (înc ) n-au n scut i cele care n-au al ptat!» 30Atunci (oamenii) vor
începe s zic mun ilor: «C de i peste noi!» i dealurilor «Acoperi i-ne!». 31Iar dac
aceste lucruri se întâmpl copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?”
32
Împreun cu Isus erau du i doi infractori, ca s fie omorâ i. 33Când au ajuns la locul
numit „Craniul”, L-au crucificat acolo împreun cu cei doi infractori. Unul a fost

ezat la stânga lui Isus, iar cel lalt la dreapta Lui. 34Isus zicea: „Tat , iart -i, pentru
(ei) nu tiu ce fac!” Au tras la sor i ca s tie ce s ia fiecare din hainele Lui.
35
Acolo veniser mul i oameni care asistau la ce se întâmpla. Conduc torii poporului
(evreu) Îl ridiculizau pe Isus i ziceau: „Pretinde c i-a salvat pe al ii! S Se salveze
(acum) pe Sine, dac El este Cristos, Cel ales de Dumnezeu!” 36Solda ii aveau fa de
El aceea i atitudine de desconsiderare. Se apropiau de El, Îi d deau o et 37 i ziceau:
„Dac e ti Regele iudeilor, salveaz -Te!” 38Deasupra Lui era o inscrip ie (f cut în
limba greac , în limba latin i în limba aramaic ): Acesta este Regele iudeilor.
39
Unul dintre tâlharii crucifica i, Îl ridiculiza i el, zicând: „Oare nu e ti Tu Cristos?
Salveaz -Te (întâi) pe Tine i (apoi) salveaz -ne i pe noi!” 40Dar cel lalt i s-a opus,
zicând: „Nu ai team de Dumnezeu? Tu e ti pus sub aceea i acuzare (ca a Lui); 41dar
în timp ce pentru noi ea este meritat , acest Om o suport f
s fi f cut nici un
42
u…” Apoi I-a zis lui Isus: „Doamne, aminte te- i de mine atunci când vei veni ca
Rege!” 43Isus i-a r spuns: „Te asigur c ast zi vei fi cu Mine în rai!” 44În a asea or a
zilei, s-a f cut întuneric în toat ara. Acest întuneric a persistat pân în a noua or a
zilei. 45În timp ce soarele s-a întunecat, perdeaua din interiorul Templului s-a rupt
prin mijloc. 46Isus a strigat: „Tat , în mâinile Tale Îmi predau spiritul!” i dup ce a
spus aceste cuvinte, a murit. 47 zând ce se întâmplase, centurionul a glorificat pe
Dumnezeu i a zis: „Acesta era un om drept!” 48Tot poporul care venise i asistase la
acest „spectacol”, a plecat de-acolo b tându-se cu pumnul în piept. 49 i to i cei care
ceau parte din grupul intim al lui Isus, împreun cu grupul femeilor, st teau separat
i priveau la ce se întâmpla. 50Exista un membru-consilier al Sinedriului care se
numea Iosif. El era un om bun, religios 51 i nu participase cu ceilal i la luarea
deciziilor. Provenea din Arimateea – un ora al iudeilor. Iosif era dintre aceia care
teptau Regatul lui Dumnezeu. 52El s-a dus la Pilat i i-a cerut corpul lui Isus. 53L-a
dat jos de pe cruce, l-a înf urat într-o pânz de in i l-a pus într-un mormânt nou,
pat în piatr . În acel mormânt nu mai fusese pus nimeni. 54Era ziua preg tirii, la
finalul c reia începea Sabatul. 55Femeile care veniser cu Isus din Galileea, au mers
dup Iosif i au v zut atât mormântul, cât i felul în care a fost pus corpul lui Isus în
el. 56S-au întors i au preg tit uleiuri aromate i parfumuri. Apoi, în conformitate cu
legea mozaic , în ziua de Sabat, s-au odihnit. 24 În prima zi a s pt mânii, aceste
femei împreun cu altele au venit la mormânt diminea a devreme i au adus uleiurile
parfumate pe care le preparaser . 2Piatra de la intrarea în mormânt, a fost g sit
sturnat . 3Au intrat în el, dar n-au g sit acolo corpul Domnului Isus. 4În timp ce ele
erau dezorientate, au ap rut doi b rba i îmbr ca i cu haine str lucitoare. 5Speriate,
femeile s-au plecat cu fe ele pân la p mânt. Dar ei le-au zis: „De ce c uta i între cei
mor i pe Acela care este viu? 6Nu (mai) este aici, ci a înviat! Aminti i-v ce v-a spus
când înc era în Galileea. 7Atunci zicea c Fiul Omului trebuie s ajung la discre ia
to ilor, s fie crucificat i a treia zi s învie!” 8Atunci ele i-au amintit cuvintele
lui Isus. 9La întoarcerea lor de la mormânt, au relatat celor unsprezece (discipoli) i
tuturor celorlal i despre aceste lucruri. 10Cele care i-au informat pe apostoli despre
ele, au fost: Maria Magdalena, Ioana, Maria – mama lui Iacov, împreun cu toate
celelalte. 11Ei îns au considerat cuvintele lor ca fiind ni te basme; i nu le-au crezut
ca relatând ceva real. 12Dar Petru s-a ridicat i a fugit la mormânt. S-a aplecat i a
privit în interiorul lui; dar n-a v zut decât fâ iile de pânz care st teau pe p mânt.

Apoi, mirat de ceea ce se întâmplase, s-a întors acas . 13În aceea i zi, doi dintre
discipoli erau pe drum, deplasându-se spre Emaus. Aceast localitate era la o distan
de aizeci de stadii de Ierusalim. 14În drumul lor, ei discutau despre tot ce se
întâmplase. 15În timp ce vorbeau, li S-a al turat Isus, mergând pe drum împreun cu
ei. 16Dar le era imposibil s -L recunoasc . 17El le-a zis: „Despre ce discuta i în timp
ce merge i pe acest drum?” Atunci ei s-au oprit i L-au privit tri ti. 18Apoi,
spunzând, unul dintre ei care se numea Cleopa, a zis: „De ce nu tii ce s-a întâmplat
în aceste zile în Ierusalim? E ti cumva un str in?” 19El i-a zis: „Ce (s-a întâmplat)?”
Iar ei au r spuns: „Este vorba despre Isus din Nazaret, care atât în fa a lui Dumnezeu,
cât i în fa a oamenilor, era un profet puternic în fapte i în cuvinte. 20Liderii preo ilor
i b trânii no tri L-au condamnat la moarte prin crucificare. 21Noi speram c El va
elibera pe Israel. Dar acum este a treia zi de când deja s-au întâmplat aceste lucruri.
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Am fost i mai surprin i când ni te femei din grupul nostru care au fost la mormânt
diminea a devreme, 23ne-au relatat la întoarcere c li s-ar fi revelat acolo i ni te
îngeri care spuneau c El este viu! 24Unii dintre cei care erau cu noi, s-au dus la
mormânt i au g sit totul a a cum spuseser femeile; dar pe El nu L-au v zut!”
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Atunci Isus le-a zis: „O, cât de incapabili sunte i i cât de nedecis v este inima
atunci când este cazul s crede i tot ce au spus profe ii! 26Oare nu trebuia s suporte
Cristos toate aceste lucruri i s intre (astfel) în gloria Sa?” 27Apoi a început cu
scrierile lui Moise i a continuat cu to i profe ii, explicându-le în toate Scripturile,
textele care vorbeau despre El. 28Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, Isus a
dat impresia c vrea s mearg mai departe. 29Dar ei I-au zis în mod insistent: „R mâi
cu noi; pentru c se apropie seara. Ziua aproape a trecut!” Apoi El a intrat ca s
mân cu ei. 30În timp ce st teau la mas împreun , El a luat pâinea; i dup ce a
rostit binecuvântarea, a rupt-o i le-a dat-o. 31Atunci L-au recunoscut; dar El a
disp rut din fa a lor. 32Apoi au zis unul altuia: „Nu este a a c ne înc lzea inimile pe
drum când ne explica Scripturile referitoare la El?” 33Chiar în acel moment s-au
ridicat i s-au întors la Ierusalim. Acolo i-au g sit pe cei unsprezece (discipoli) i pe
ceilal i împreun cu ei, 34zicând: „Faptul c Domnul a înviat, este o certitudine! El s-a
revelat lui Simon!” 35Apoi ei au relatat ce li se întâmplase pe drum i cum L-au
recunoscut în momentul când a rupt pâinea. 36În timp ce vorbeau ei despre aceste
lucruri, a ap rut Isus în mijlocul lor i le-a zis: „Pace vou !” 37Ei s-au speriat; i în
panica pe care au experimentat-o, credeau c v d un spirit. 38Dar El le-a zis: „De ce
sunte i dezorienta i? i de ce gândi i astfel? 39Privi i la mâinile i la picioarele Mele –
Eu sunt! Convinge i-v , pip indu-M ! Un spirit nu are carne i oase ca Mine!” 40Apoi
le-a ar tat mâinile i picioarele Lui. 41Îns pentru c din cauza (impactului) bucuriei
înc nu credeau (ce vedeau) i se mirau, El le-a zis: „Ave i ceva de mâncare?” 42I-au
dat o bucat de pe te fript i un fagure cu miere. 43El le-a luat i le-a mâncat înaintea
lor. 44Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile despre care am vorbit cu voi, când v
spuneam c trebuie s se întâmple practic tot ce este scris despre Mine în Lege, în
Profe i i în Psalmi.” 45Atunci le-a f cut mintea capabil s în eleag Scripturile.
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Apoi le-a zis: „A a cum scrie, Cristos trebuia s suporte suferin i s învie a treia
zi dintre cei mor i. 47 i urmeaz ca începând din Ierusalim, s se predice tuturor
na iunilor, în numele Lui, despre poc in i despre iertarea p catelor. 48Voi sunte i
martori ai acestor lucruri. 49
ti i c voi trimite peste voi ceea ce a promis Tat l

Meu. Dar s r mâne i în ora pân ve i fi îmbr ca i cu puterea (care va veni) de sus.”
Ei au mers afar (din ora ) pân spre Betania, unde El i-a ridicat mâinile i i-a
binecuvântat. 51În timp ce îi binecuvânta, S-a desp it de ei i a fost în at la cer.
52
Dup ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim experimentând o mare bucurie.
53
St teau tot timpul în Templu i-L l udau pe Dumnezeu.
50

Evanghelia oferit de Ioan
1 Cuvântul exista înainte de crearea Universului. Acest Cuvânt era (împreun ) cu
Dumnezeu i (în acela i timp) El era Dumnezeu. 2Existând în comuniune cu
Dumnezeu înc înainte ca Universul s fi fost creat, 3totul a fost f cut prin El. Nimic
(din Univers) n-a fost f cut f El. 4Via a era în El i ea constituia lumina oamenilor.
5
Lumina î i produce efectul în întuneric; iar acesta nu a învins-o. 6 i-a f cut apari ia
un om trimis de Dumnezeu. El se numea Ioan. 7Venise în calitate de martor, ca s
vorbeasc despre Lumin ; i astfel, el urma s ofere tuturor posibilitatea s O cread .
8
Nu el era Lumina; ci a venit ca s vorbeasc despre Lumin , în calitate de martor.
9
Aceasta era adev rata Lumin care, din momentul apari iei în lume, î i produce
efectul ei asupra oric rui om. 10A ap rut în lumea care fusese f cut de El; dar ea nu
L-a cunoscut. 11A venit ini ial la cei care erau ai S i. Dar ace tia nu L-au primit.
12
Îns tuturor celor care L-au primit, adic celor care cred în El, le-a oferit dreptul s
devin copii ai lui Dumnezeu. 13Ei au fost n scu i nu dintr-o fiin uman , nici ca o
consecin a unei dorin e fizice, i nici printr-o decizie a omului; ci din Dumnezeu.
14
Cuvântul a tr it printre noi într-un corp uman, plin de har i de adev r. Noi I-am
admirat gloria care era identic cu aceea a Unicului Fiu n scut al Tat lui (ceresc).
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Ioan a f cut o declara ie referitoare la El, atunci când a strigat: „El este Acela despre
care am afirmat c vine dup mine i care (totu i) este înaintea mea; pentru c exista
înainte de mine!” 16Noi to i am primit din plenitudinea Lui, har peste har.. 17Legea a
fost dat prin Moise; dar harul i adev rul au venit prin Isus Cristos. 18Nimeni nu L-a
zut vreodat pe Dumnezeu. Îns El a fost revelat de unicul Lui Fiu, venit din partea
Tat lui.” 19Iudeii din Ierusalim trimiseser la Ioan (o delega ie format din) ni te
preo i i ni te levi i, cu urm toarea întrebare: „Cine e ti?”. Atunci, el a f cut o
declara ie, 20în care a precizat f
s se contrazic , faptul c nu este el Cristos.
21
Atunci ei l-au întrebat: „Dar care este identitatea ta? E ti (cumva) Ilie?” El le-a
spuns: „Nu sunt!” Apoi l-au întrebat: „E ti profetul (a teptat)?” Iar el le-a r spuns:
„Nu!” 22Ei i-au zis: „Atunci, cine e ti? Trebuie s ne întoarcem cu un r spuns (clar) la
cei care ne-au trimis! Ce afirmi tu despre tine?” 23El a zis: „Eu reprezint acea voce
despre care Isaia a spus c strig în de ert: «Face i un drum drept pentru Domnul!».”
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Cei trimi i la Ioan erau din gruparea fariseilor. 25Ei l-au mai întrebat: „Dac nu e ti
nici Cristos i nici Ilie, de ce botezi?” 26Ioan le-a r spuns: „Eu botez folosind doar
ap . Dar între voi este Unul pe care voi nu-L cunoa te i. 27El este Cel care vine dup
mine – i totu i, exista înainte de mine. Eu nu merit nici s -I dezleg cureaua de la
înc minte.” 28Aceste lucruri s-au întâmplat în Betania, pe cel lalt mal al Iordanului,
în zona unde boteza Ioan. 29A doua zi, Ioan L-a v zut pe Isus venind spre el. Atunci a
zis: „Privi i: Acesta este Mielul lui Dumnezeu care ia (asupra Lui) p catul lumii! 30El
este Cel despre care ziceam c este înainte de mine; pentru c acest Om exista înainte
de apari ia mea în lume. 31Eu nu-L cuno team. Dar am venit s botez în ap , ca s -L
revelez poporului Israel!” 32Ioan a (mai) f cut urm toarea declara ie: „Am v zut
Spiritul coborând din cer sub forma unui porumbel i oprindu-se (din zbor) asupra
Lui. 33Eu nu-L cuno team; dar Cel care m-a trimis s botez în ap , mi-a zis: «Cel care
boteaz în Spiritul Sfânt, este Acela peste care vei vedea Spiritul coborând i

oprindu-Se.» 34Iar eu am v zut exact acest lucru; i atunci am declarat despre El c
este Fiul lui Dumnezeu!” 35A doua zi, Ioan era din nou împreun cu doi dintre
discipolii lui. 36 i în timp ce privea pe Isus umblând, a zis: „Acesta este «Mielul lui
Dumnezeu»!” 37Cei doi discipoli care-l auziser zicând aceste cuvinte, au mers dup
Isus. 38El S-a întors; i când i-a v zut c -L urmeaz , le-a zis: „Ce dori i?” Numindu-L
„Înv tor” (în limba aramaic ), ei I-au r spuns: „Rabi, unde locuie ti?” 39El le-a zis:
„Veni i s vede i!” Ei s-au dus i au v zut unde locuia; i au r mas la El în acea zi.
(Când au ajuns acolo,) era a zecea or din zi. 40Unul dintre cei doi care-L urmaser pe
Isus dup ce auziser cuvintele lui Ioan, era Andrei – fratele lui Simon Petru. 41El a
fost primul care l-a informat pe Petru, zicându-i: „Noi L-am g sit pe «Mesia»!” –
care (în limba greac ) se traduce prin „Cristos” – . 42El l-a adus (pe Petru) la Isus,
care l-a privit i i-a zis: „Tu e ti Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi ( i) «Chifa».” –
Acest nume (în limba greac ) se traduce prin „Petru”. 43A doua zi, Isus a vrut s Se
duc în Galileea. L-a g sit pe Filip i i-a zis: „Vino dup Mine!” 44Filip locuia în
Betsaida, ora ul lui Andrei i al lui Petru. 45Filip s-a întâlnit cu Natanael i i-a zis:
„Noi L-am g sit pe Acela despre care este scris în Legea lui Moise i în c ile
profe ilor! Este vorba despre Isus din Nazaret – fiul lui Iosif!” 46Natanael i-a zis:
„Poate proveni ceva bun din Nazaret?” Filip i-a r spuns: „Vino s vezi!”
47
Observându-l pe Natanael venind, Isus a zis despre el: „Acesta este un israelit
onest!” 48Natanael L-a întrebat: „De unde m cuno ti?” Iar Isus i-a r spuns: „Te-am
zut înainte s te cheme Filip, când erai sub smochin!” 49Natanael I-a r spuns:
„Rabi, Tu e ti Fiul lui Dumnezeu! Tu e ti Regele lui Israel!” 50 spunzându-i, Isus ia zis: „Faptul c i-am spus c te-am v zut sub smochin, te face s crezi? Vei vedea
lucruri mult mai mari decât acesta!” 51Apoi i-a zis: „V asigur c de acum încolo, ve i
avea ocazia s vede i cerul deschis i pe îngerii lui Dumnezeu urcând i coborând
peste Fiul Omului!” 2 A treia zi, a fost o nunt în (localitatea) Cana din (provincia)
Galileea. Acolo era i mama lui Isus. 2La nunt , împreun cu Isus fuseser invita i i
discipolii S i. 3Când s-a terminat vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin!” 4Isus
i-a r spuns: „Femeie, de ce trebuie s ne consider m noi responsabili de acest fapt?
Timpul Meu înc nu a venit!” 5Mama Lui a zis servitorilor: „S face i orice v va
spune!” 6Acolo erau ase vase de piatr , folosite de iudei pentru sp lare – conform
tradi iei lor de purificare (ritual ). În fiecare dintre ele înc pea con inutul din dou
sau trei g le i. 7Isus le-a zis: „Umple i aceste vase cu ap .” Iar ei le-au umplut pân la
marginea de sus a acestora. 8Apoi El le-a zis: „Scoate i acum i duce i celui care este
responsabil cu servirea mesei!” Ei i-au dus acestuia, 9care a gustat apa transformat în
vin. El nu tia de unde provenea acest vin; îns servitorii care-l scoseser (din acele
vase), tiau. Atunci l-a chemat pe mire 10 i i-a zis: „Orice om serve te mesenii prima
dat cu vinul bun; i abia dup ce oamenii au b ut bine, îl ofer pe cel inferior. Îns tu
ai p strat vinul bun pân acum!” 11Acest lucru care s-a întâmplat în localitatea Cana
din provincia Galileea, a fost prima minune f cut de Isus. Prin intermediul ei, i-a
ar tat gloria; iar discipolii Lui au crezut în El. 12Apoi a venit la Capernaum împreun
cu: mama, fra ii i discipolii S i. Dar n-a r mas multe zile acolo. 13Se apropia
rb toarea iudeilor numit Pa te. Isus S-a dus la Ierusalim 14 i a g sit în Templu pe
cei care vindeau boi, oi i porumbei. Tot acolo erau i cei care schimbau banii stând
jos (la mesele lor). 15Atunci a f cut un bici din frânghii i i-a scos pe to i din Templu

împreun cu oile i cu boii. A v rsat banii celor care practicau schimbul lor,
sturnându-le mesele. 16Apoi a zis celor care vindeau porumbei: „Lua i de-aici ce
ave i; i nu face i din casa Tat lui Meu o zon de comer !” 17Unii dintre discipolii Lui
i-au amintit c este scris: „Pasiunea pentru casa Ta M consum !” 18Iudeii I-au zis:
„Prin ce minune ne demonstrezi c e ti autorizat s faci aceste lucruri?”
19
spunzându-le, Isus le-a zis: „D râma i acest Templu; i în trei zile îl voi
reconstrui!” 20Iudeii au zis: „Templul a fost construit în patruzeci i ase de ani; iar
Tu îl vei reconstrui în trei zile?!” 21Îns El a folosit cuvântul „Templu” referindu-Se
la corpul S u. 22Când a fost înviat dintre cei mor i, discipolii Lui i-au amintit tocmai
de aceste cuvinte. Ei au crezut (atunci) Scripturile i cuvintele spuse de Isus. 23Când
era Isus în Ierusalim în timpul s rb torii Pa telor, mul i au crezut în Numele Lui,
pentru c vedeau minunile pe care le f cea. 24Dar Isus nu se baza pe manifest rile lor
(exterioare), pentru c El îi cuno tea pe to i. 25Nu avea nevoie de informa ii despre
nici un om, pentru c El personal tia ce este în sufletul fiec ruia. 3 Exista un om care
se numea Nicodim. El era un lider al iudeilor i provenea din grupul fariseilor.
2
Acesta a venit noaptea la Isus i I-a zis: „Înv torule, tim c Tu e ti venit de la
Dumnezeu; pentru c nici un alt înv tor nu poate s fac aceste minuni ca Tine,
dac nu este sus inut de Dumnezeu!” 3Isus i-a r spuns astfel: „Te asigur c dac un
om nu este n scut din nou, nu poate vedea Regatul lui Dumnezeu.” 4Nicodim I-a zis:
„Cum este posibil ca un om b trân s se nasc înc odat ? Poate oare mama lui s -l
nasc a doua oar ?” 5Isus i-a r spuns: „S tii c în mod sigur, dac nu se na te
cineva din ap i din Spirit, nu poate s intre în Regatul lui Dumnezeu!” 6Ce rezult
din na terea fizic , este ceva tot fizic; dar na terea din Spirit se refer la ceva
spiritual. 7Nu te mira c i-am zis «Trebuie s v na te i din nou!». 8Când bate vântul,
îi auzi sunetul f
s tii de unde a plecat i unde va ajunge. La fel (de misterioas )
este i na terea cuiva din Spirit.” 9Nicodim I-a zis: „Cum este posibil a a ceva?”
10
Isus i-a r spuns: „Tu, care e ti rabin în Israel, nu în elegi aceste lucruri? 11Te asigur
noi vorbim baza i pe ce cunoa tem i facem declara ii cu privire la ce am v zut;
dar voi nu accepta i (ca adev rate) aceste declara ii. 12Dac v-am vorbit despre lucruri
de pe p mânt i nu crede i, oare cum ve i reu i s crede i atunci când v voi vorbi
despre cele cere ti? 13Nimeni n-a urcat în cer, cu excep ia Celui care a coborât deacolo – M refer la Fiul Omului. 14Acesta trebuie s fie în at exact cum a ridicat
Moise arpele în de ert; 15pentru ca oricine crede în El, s aib via a etern . 16Atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât i-a oferit unicul Fiu, pentru ca oricine crede în
El, s nu moar , ci s aib via a etern . 17De fapt, Dumnezeu i-a trimis Fiul în lume
nu ca s-o condamne, ci pentru ca ea s fie salvat prin El. 18Oricine crede în El, nu
este condamnat; dar cine nu crede, a fost deja condamnat, pentru c n-a crezut în
Numele sigurului Fiu al lui Dumnezeu. 19Iar aceast condamnare se bazeaz pe faptul
din momentul în care a venit Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult
întunericul decât Lumina. Ei au procedat astfel, pentru c faptele lor erau rele.
20
Oricine comite r ul, ur te Lumina i o evit , pentru ca ea s nu-i eviden ieze
faptele. 21Dar cine lucreaz în concordan cu adev rul, vine în prezen a luminii, ca s
i se arate faptele, pentru c ele sunt f cute în (ascultare de) Dumnezeu.” 22Apoi Isus a
venit împreun cu discipolii S i în zona (provinciei) Iudeea. St tea acolo cu ei i
boteza. 23Ioan boteza i el în localitatea Enon, aproape de Salim, pentru c acolo era o

zon cu mult ap , iar oamenii veneau ca s fie boteza i. 24Ioan înc nu era în
închisoare. 25Între discipolii lui Ioan i un iudeu a existat o disput pe tema purific rii.
26
Ei au venit la Ioan i i-au zis: „Înv torule, s tii c Cel despre care ai f cut acele
declara ii dincolo de Iordan, boteaz ( i El); i to i oamenii se duc la El!”
27
spunzând, Ioan le-a zis: „Nimeni nu poate beneficia decât de oferta care-i vine
din cer! 28Voi personal a i auzit când am declarat c nu sunt Cristos, ci (doar) un
reprezentant al S u. 29Cine are mireas , este mire; iar prietenul mirelui este plin de
bucurie atunci când îi aude vocea. Eu experimentez o astfel de bucurie; i ea este
total . 30Popularitatea Lui trebuie s creasc , iar a mea s se diminueze! 31Cel care
vine din cer, este superior tuturor; iar cel care este de pe p mânt, are în elegerea
limitat la lucrurile de pe p mânt. Acela care este superior tuturor, 32face declara ii
despre ce a v zut i a auzit; i totu i, nimeni nu accept (ca adev rate) aceste
declara ii. 33Dar cine accept declara iile Lui (Isus), confirm faptul c Dumnezeu
spune adev rul. 34Cel trimis de Dumnezeu, vorbe te cuvintele lui Dumnezeu, care nuI pune limite atunci când Îi ofer Spiritul. 35Tat l iube te pe Fiul i I-a oferit toate
lucrurile la discre ia Lui. 36Cine crede în Fiul, are via a etern ; dar cine nu ascult de
Fiul, nu va vedea via a; ci va r mâne sub amenin area pedepsei lui Dumnezeu.” 4
Domnul a aflat c fariseii auziser despre El c face i c boteaz mai mul i discipoli
decât Ioan. 2Dar, de fapt, botezul nu era administrat direct de Isus, ci de discipolii S i.
3
Atunci a plecat din Iudeea i S-a întors în Galileea. 4Pentru c trebuia s treac prin
Samaria, 5a ajuns aproape de un ora al acestei regiuni. El se numea Sihar i era situat
în apropierea terenului dat de Iacov fiului lui numit Iosif. 6Acolo exista fântâna lui
Iacov. Isus, fiind obosit de c torie, st tea lâng fântân . Era a asea or din zi. 7A
venit o femeie din Samaria ca s scoat ap . Isus i-a zis: „D -Mi s beau!” 8Discipolii
Lui se duseser în ora s cumpere mâncare. 9Femeia samariteanc I-a zis: „Cum se
explic faptul c Tu, un iudeu, ceri s bei ap de la mine, care sunt femeie
samariteanc ?” Ea avea dreptate: iudeii nu au rela ii cu samaritenii. 10Isus i-a r spuns:
„Dac ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu i dac ai fi tiut cine este Cel care- i zice
«D -Mi s beau!», tu ai fi luat ini iativa i I-ai fi cerut s i dea s bei; iar El i-ar fi
dat ap vie!” 11Femeia I-a zis: „Domnule, nu ai cu ce s sco i ap , iar fântâna este
adânc . Deci de unde ai putea avea aceast ap vie? 12 ti mai mare decât str mo ul
nostru Iacov care ne-a l sat aceast fântân din care a b ut împreun cu fiii i cu
vitele lui?” 13Isus i-a r spuns: „Oricine va bea din aceast ap , va înseta din nou.
14
Dar cel care bea din apa pe care i-o ofer Eu, nu va mai înseta; ci aceast ap se va
transforma în el într-un izvor care va ni spre via a etern .” 15Atunci femeia I-a zis:
„Domnule, d -mi aceast ap , ca s nu mai vin pân aici s scot atunci când îmi este
sete!” 16Isus i-a zis: „Du-te, ia- i so ul i întoarce-te aici cu el.” 17Femeia I-a r spuns:
„Nu am so !” Isus i-a zis: „Da, ai f cut o afirma ie corect cu privire la so . 18De i ai
avut cinci so i, în prezent tr ie ti al turi de un b rbat care nu î i este so . Deci
(apreciez c ) ai spus adev rul!” 19Femeia I-a zis: „Domnule, constat c e ti profet!
20
Str mo ii no tri s-au închinat pe acest munte; iar voi sus ine i c Ierusalimul este
locul de închinare pentru oameni…” 21Isus i-a zis: „Femeie, crede-M c vine timpul
când închinarea înaintea Tat lui nu se va mai practica nici pe acest munte i nici în
Ierusalim. 22(Acum,) voi nu cunoa te i la ce v închina i, iar noi ne închin m la ce
cunoa tem; pentru c salvarea vine de la iudei. 23Dar va veni un timp când adev ra ii

închin tori se vor închina Tat lui în spirit i în adev r; pentru c Tat l dore te s aib
astfel de închin tori. Iar noi deja tr im acest timp. 24Dumnezeu este Spirit; i cine I Se
închin , trebuie s fac acest lucru în spirit i în adev r.” 25Femeia I-a zis: „ tiu c
urmeaz s vin Mesia – numit i Cristos. Când va veni El, ne va spune toate
lucrurile (pe care trebuie s le tim).” 26Isus i-a zis: „Eu – Cel care vorbesc cu tine –
sunt Acela!” 27Atunci au venit discipolii care s-au mirat v zându-L c vorbe te cu o
femeie. Totu i, nici unul dintre ei nu L-a întrebat „Ce dore ti s aflii sau despre ce
vorbe ti cu ea?” 28Atunci femeia i-a l sat g leata, s-a dus în ora i le-a zis
oamenilor: 29„Veni i s vede i un Om care mi-a spus tot ce am f cut! Oare nu este El
Cristos?” 30Ei ie iser din ora i veneau spre El. 31În acest timp, discipolii Îl rugau pe
Isus s m nânce, zicând: „Înv torule, m nânc !” 32Dar El le-a zis: „Eu voi servi o
mâncare pe care voi nu o cunoa te i.” 33Discipolii au început s discute între ei astfel:
„Oare nu I-a adus cineva s m nânce?” 34Isus le-a zis: „Pentru Mine, a mânca
înseamn s îndeplinesc dorin a Celui care M-a trimis i s realizez lucrarea Lui!
35
Oare nu afirma i voi c mai sunt patru luni pân la seceri ? Eu v provoc s privi i
«recoltele» care deja sunt coapte, preg tite pentru seceri . 36Cine secer , este retribuit
i adun recolte pentru via a etern ; pentru ca atât Cel care seam , cât i cel care
secer , s experimenteze bucurie în acela i timp. 37Aici se potrive te proverbul «Unul
seam , iar altul secer .» 38Eu v-am trimis s secera i într-o zon unde voi nu a i mai
muncit. Acea munc (ini ial ) a fost f cut de al ii; iar voi a i beneficiat de rezultatele
muncii lor.” 39Mul i samariteni din acel ora au crezut în Isus, determina i de
afirma ia femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am f cut!” 40Când au venit samaritenii
la Isus, L-au rugat s r mân la ei. i El a r mas acolo dou zile. 41Auzind cuvintele
lui Isus, mult mai mul i au crezut în El. 42 i ziceau femeii: „Acum tim c Acesta este
adev ratul Cristos, Salvatorul lumii! Suntem convin i nu numai de cuvintele tale, ci
(mai ales) pentru c L-am auzit în mod personal.” 43Dup acele dou zile, Isus a
plecat de-acolo, ca s Se duc în Galileea. 44Afirmase chiar El personal c un profet
nu este apreciat în zona de unde provine. 45Când a ajuns în Galileea, a fost bine primit
de oamenii acestei provincii care fuseser la s rb toare i care v zuser tot ce f cuse
El în Ierusalim cu acea ocazie. 46Isus a revenit în localitatea Cana din provincia
Galileea, unde transformase apa în vin. În Capernaum exista un demnitar regal care
avea un fiu bolnav. 47Acest func ionar a aflat c Isus venise din Iudeea în Galileea.
Atunci s-a dus la El i L-a rugat s vin s -l vindece pe fiul lui care era aproape mort.
48
Isus i-a zis: „Dac nu vede i (lucruri spectaculoase i) minuni, în nici un caz nu
crede i!” 49Func ionarul regal I-a zis: „Doamne, vino pân nu-mi moare fiul!” 50Isus ia zis: „Du-te! Fiul t u este (deja) s tos!” Acel om a crezut cuvintele spuse de Isus
i a plecat. 51În timp ce se îndrepta spre cas , l-au întâmpinat sclavii lui i i-au adus
vestea c fiul lui tr ie te. 52El le-a cerut s -i precizeze momentul din care copilul a
început s i revin . Ei i-au zis: „Febra a început s scad ieri, când era a aptea or
din zi.” 53Tat l copilului a constatat c exact în acel timp, Isus îi zisese „Fiul t u este
(deja) s tos!”. i a crezut împreun cu toat familia lui. 54Aceasta este a doua
minune f cut de Isus, dup ce S-a întors din Iudeea în Galileea. 5 Apoi era o
rb toare a iudeilor. În timpul ei, Isus S-a dus în Ierusalim. 2Acolo, lâng „Poarta
Oilor”, exista un bazin numit în limba aramaic „Betezda”. El avea cinci culoare
acoperite. 3Pe aceste culoare z ceau foarte mul i bolnavi: orbi, ologi i paralitici. [Ei

teptau mi carea apei; 4pentru c din când în când venea un înger al Domnului i
tulbura apa din bazin. Apoi, bolnavul care cobora primul în ap dup ce ea era
tulburat , devenea s tos, indiferent de boala pe care o avusese.] 5Acolo exista un
om bolnav de treizeci i opt de ani. 6Isus l-a v zut z când acolo; i tiind despre el c
era bolnav de mult timp, i-a zis: „Vrei s devii s tos?” 7Bolnavul I-a r spuns:
„Domnule, nu am pe nimeni care s m introduc în bazin atunci când apa este
tulburat ; i pân s ajung în ea (cu for ele mele), intr altul (acolo) înaintea mea…”
8
Isus i-a zis: „Ridic -te, ia- i targa i umbl !” 9Imediat, acel om a devenit s tos, i-a
luat targa i a plecat. Aceea era o zi a Sabatului. 10Iudeii discutau cu cel care fusese
vindecat i-i ziceau: „Nu- i este permis s i ridici targa în ziua Sabatului!” 11Dar el
le-a r spuns: „Cel care m-a f cut s tos, mi-a zis: «Ridic i targa i mergi!».” 12Ei
l-au întrebat: „Cine este acel Om care i-a spus «Ridic i targa i mergi!»?” 13Dar cel
vindecat n-a putut s r spund , pentru c Isus disp ruse din mul imea de oameni care
era în acel loc. 14Apoi Isus l-a g sit în Templu i i-a zis: „Vezi c ai devenit s tos.
nu mai p tuie ti, ca s nu i se întâmple ceva mai r u!” 15Atunci, acel om s-a dus
i a spus iudeilor c Isus este Cel care-l vindecase. 16Astfel, iudeii au început s -L
urm reasc pe Isus i inten ionau s -L omoare, pentru c f cea aceste lucruri în ziua
Sabatului. 17Dar Isus le-a zis: „Tat l Meu înc lucreaz ; i Eu continui s lucrez!”
18
Inten ia lor de a-L omorî era motivat nu numai de faptul c înc lca regulile zilei de
Sabat, ci i de preten ia Lui c Dumnezeu I-ar fi Tat , declarându-Se astfel egal cu
Dumnezeu. 19Isus le-a vorbit din nou: „V asigur c Fiul nu poate face nimic din
proprie ini iativ ; ci urmeaz exemplul Tat lui, f când tot ce face Acesta. 20Tat l Î i
iube te Fiul i-I arat tot ce face. Îi va ar ta (s fac ) lucruri mai mari decât acestea;
i ve i r mâne foarte surprin i de ele. 21 a cum Tat l învie mor ii i cum le ofer
via , procedeaz i Fiul oferind-o cui dore te. 22Tat l nu judec pe nimeni; ci a oferit
Fiului exclusivitatea judec ii. 23A procedat a a, pentru ca to i s acorde Fiului
recunoa terea pe care-o acord Tat lui. Cine nu respect pe Fiul, nu-L respect nici
pe Tat l care L-a trimis! 24
asigur c cine ascult cuvintele Mele i crede în Cel
care M-a trimis, are via a etern ; i nu vine la judecat , ci a trecut din moarte la via .
25
mai asigur de înc un lucru: va veni timpul când cei mor i vor auzi vocea Fiului
Omului; i cei care-L vor asculta, vor învia. S ti i c acest timp deja a început!
26
a cum Tat l are via a în Sine, I-a dat i Fiului posibilitatea s-o aib în Sine Însu i.
27
I-a mai dat i autoritatea de a judeca, pentru c este «Fiu al Omului». 28Nu v mira i
de acest lucru; pentru c va veni timpul când to i cei din morminte vor auzi vocea Lui
29
i vor ie i din ele. Cei care au f cut binele, vor învia pentru via ; iar cei care au
cut r ul, vor învia pentru judecat . 30Eu nu pot face nimic din proprie ini iativ .
Judec în conformitate cu ce aud; iar judecata Mea este corect , pentru c nu
inten ionez s fac ce vreau Eu, ci (doar) ce dore te Tat l care M-a trimis. 31Dac Eu
fac declara ii despre Mine Însumi, ceea ce declar nu este valid. 32Dar exist un Altul
care face declara ii despre Mine i tiu c ce declar El despre Mine, reprezint
adev rul. 33Voi a i trimis (reprezentan i) la Ioan i el a f cut declara ii în favoarea
adev rului. 34Nu vreau s sugerez c declara iile despre Mine provin de la un om. Dar
spun aceste lucruri pentru ca s fi i salva i. 35Ioan era acea lumin aprins de care a i
vrut s beneficia i temporar. 36Dar Eu am o declara ie mai mare decât a lui Ioan. Ce
Mi-a dat Tat l s lucrez, demonstreaz despre Mine c El M-a trimis. 37Iar Tat l care

M-a trimis, a f cut El personal declara ii despre Mine. Voi nu I-a i auzit niciodat
vocea i nici nu I-a i v zut deloc fa a; 38iar Cuvântul Lui nu r mâne în voi, pentru c
nu crede i în Acela pe care L-a trimis El. 39Voi studia i minu ios Scripturile,
considerând c în ele ave i („re eta” pentru) via a etern . Dar tocmai acestea con in
afirma ii despre Mine! 40 i (totu i) nu accepta i s veni i la Mine, ca s ave i via a!
41
Eu nu inten ionez s beneficiez de gloria pe care Mi-o pot oferi oamenii. 42Dar tiu
nu ave i în voi dragoste de Dumnezeu. 43Eu am venit în numele Tat lui Meu i nu
primi i. Dac va veni altcineva în numele lui, îl ve i primi… 44Oare cum ve i
putea crede, în timp ce urm ri i gloria oferit de oameni unii altora i o evita i pe cea
care vine de la unicul Dumnezeu? 45
nu v imagina i c Eu personal v voi
condamna înaintea Tat lui. Exist deja cineva care v va condamna: Moise, care
constituie speran a voastr ! 46Dac l-a i crede pe Moise, M-a i crede i pe Mine;
pentru c el a scris despre Mine. 47Dar dac nu crede i ce a scris el, cum ve i crede
cuvintele Mele?” 6 Apoi Isus S-a dus pe cel lalt mal al M rii Galileeii care se mai
numea i Marea Tiberiadei. 2Dup El venea o mare mul ime de oameni, pentru c
vedea minunile pe care le f cea cu cei bolnavi. 3Isus a urcat pe munte împreun cu
discipolii S i i st tea acolo. 4Se apropia timpul Pa telor, care era s rb toarea
iudeilor. 5Isus a v zut venind spre El o mare mul ime de oameni. Atunci a zis lui
Filip: „De unde vom cump ra pâini ca s m nânce to i ace tia?” 6I-a pus aceast
întrebare ca s -l testeze; pentru c (oricum) tia ce inten iona s fac . 7Filip I-a
spuns: „Din pâinile pe care le-am putea cump ra cu dou sute de dinari, n-ar putea
ajunge nici câte pu in pentru fiecare dintre ei!” 8Andrei, frate cu Simon Petru i care
era unul dintre discipolii S i, I-a zis: 9„Exist aici un b iat care are cinci pâini de orz
i doi pe ti. Dar ce reprezint acestea pentru atâ i oameni?” 10Isus a zis: „Spune i
oamenilor s stea jos. În acea zon era mult iarb , pe care s-au a ezat aproape cinci
mii de b rba i. 11Isus a luat pâinile, I-a mul umit lui Dumnezeu i le-a împ it
discipolilor care la rândul lor, le-au împ it celor care st teau jos. În mod
asem tor, le-a dat i din pe ti cât a dorit fiecare. 12Dup ce s-au s turat, Isus a zis
discipolilor S i: „Strânge i tot ce a r mas, ca s nu se piard nimic.” 13Dup ce au
mâncat to i, au adunat resturile de la cele cinci pâini de orz (ini iale) i au umplut cu
ele dou sprezece co uri. 14Când au v zut ce minune f cuse Isus, acei oameni ziceau:
„Suntem siguri c acesta este Profetul care urma s apar în lume!” 15Pentru c tia
despre inten ia lor de a-L face rege cu for a, Isus S-a dus din nou pe munte singur.
16
Când s-a înserat, discipolii Lui au venit la marginea m rii. 17Apoi au urcat într-o
barc i traversau marea, ca s se duc în Capernaum. Se întunecase i Isus înc nu
venise la ei. 18Sufla un vânt puternic care agita marea. 19Dup ce au vâslit
aproximativ dou zeci i cinci sau treizeci de stadii, L-au v zut pe Isus umblând pe
mare i apropiindu-Se de barc . Atunci s-au speriat. 20Dar Isus le-a zis: „Eu sunt! Nu
teme i!” 21Doreau deci s -L ia în barc i au ajuns în scurt timp în locul spre care
mergeau. 22Mul imea de oameni care r
sese pe cel lalt mal, observase c acolo era
numai o barc i c Isus nu urcase în ea împreun cu discipolii S i, ci c ei plecaser
singuri cu ea. 23A doua zi sosiser alte b rci din Tiberiada în apropiere de locul unde
mâncaser ei pâinea dup ce Domnul Îi mul umise lui Dumnezeu. 24Când au v zut
mul imile de oameni c nici Isus i nici discipolii Lui nu erau acolo, s-au urcat în
acele b rci i s-au dus la Capernaum ca s -L caute. 25Când L-au g sit pe cel lalt mal,

I-au zis: „Înv torule, când ai venit aici?” 26Isus le-a r spuns: „V asigur c M
uta i nu pentru c v-au impresionat minunile pe care le-a i v zut, ci pentru c a i
mâncat pân v-a i s turat din acele pâini! 27Lucra i nu pentru mâncarea care se
altereaz , ci pentru aceea care r mâne pentru via a etern . Pe aceasta v-o va da Fiul
Omului; pentru c El a fost marcat cu sigiliul Tat lui care este Însu i Dumnezeu.”
28
Ei I-au zis: „Ce s facem ca s realiz m lucr rile pe care ni le cere Dumnezeu?”
29
Isus le-a r spuns: „Lucrarea pe care Dumnezeu dore te s o face i, este aceasta: s
crede i în Acela pe care L-a trimis El.” 30Ei L-au întrebat: „Prin ce minune ne po i
demonstra c avem motive s credem în Tine? Ce vei face? 31Str mo ii no tri au
mâncat man în de ert, a a cum este scris: «Le-a dat s m nânce pâine din cer.».”
32
Isus le-a zis: „V asigur c nu Moise v-a dat adev rata pâine din cer; ci ea v este
dat de Tat l Meu. 33Pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboar din cer i care
ofer lumii via a.” 34Ei I-au zis: „Doamne, d -ne mereu aceast pâine!” 35Isus le-a zis:
„Eu sunt Pâinea vie ii. Cine vine la Mine, nu va ajunge fl mând niciodat ; i cine
crede în Mine, nu va fi niciodat însetat. 36Îns v-am precizat c deja M-a i v zut; i
tot nu crede i. 37To i cei pe care mi-i d Tat l, vor ajunge la Mine. i nu voi da afar
pe nimeni dintre cei care vin la Mine! 38Am coborât din cer ca s fac nu ce vreau Eu,
ci s îndeplinesc dorin a Celui care M-a trimis. 39Iar El dore te s nu pierd pe nimeni
dintre to i cei pe care Mi i-a dat, ci s -i învii în final. 40Dorin a Tat lui Meu este ca
oricine vede pe Fiul i crede în El, s aib via a etern ; iar Eu, în ziua de la final, îl
voi învia.” 41Atunci iudeii au început s i exprime dezaprobarea fa de El, pentru c
zisese „Eu sunt pâinea care a coborât din cer.” 42Ei ziceau: „Oare nu este El Isus, fiul
lui Iosif? Îi cunoa tem atât tat l, cât i mama. Deci cum Î i poate permite s zic «Eu
am coborât din cer»?” 43Isus le-a zis: „Nu protesta i între voi! 44Nimeni nu poate veni
la Mine, dac nu-L atrage Tat l care M-a trimis; i apoi Eu, în final, îl voi învia. 45În
ile profe ilor este scris: «To i vor fi înv i de Dumnezeu.» Deci oricine L-a
ascultat pe Tat l i a primit înv tura Lui, vine la Mine. 46Nu M refer la faptul c Lar fi v zut cineva pe Tat l. El a fost v zut doar de Acela care vine de la Dumnezeu.
47
asigur c cine crede în Mine, are via a etern . 48Eu sunt pâinea vie ii. 49Str mo ii
vo tri au mâncat man în de ert; i (totu i) au murit. 50Dar pâinea care coboar din
cer, îl face s nu mai moar pe acela care o m nânc . 51Eu sunt pâinea vie care a
coborât din cer. Dac m nânc cineva din aceast pâine, va tr i etern; iar pâinea pe
care Eu o ofer, este corpul Meu, pe care îl voi sacrifica pentru (a salva) via a lumii.”
52
Când au auzit aceste cuvinte, iudeii se certau între ei i ziceau: „Cum poate acest
om s ne dea s -I mânc m corpul?” 53Isus le-a zis: „V asigur c dac nu mânca i
corpul Fiului Omului i dac nu be i sângele Lui, nu ave i via a în voi. 54Cine
nânc corpul Meu i bea sângele Meu, are via a etern ; iar Eu, în final, îl voi învia.
55
Corpul Meu constituie în mod real o hran , iar sângele Meu este o autentic
utur . 56Cine m nânc corpul Meu i bea sângele Meu, r mâne în Mine; iar Eu
mân în el. 57 a cum Tat l, care este viu, M-a trimis i Eu exist tr ind prin El, în
mod asem tor se va întâmpla i cu acela care M m nânc pe Mine: va tr i prin
Mine. 58Aceasta este caracteristica pâinii care a coborât din cer. Ea nu se aseam
cu
mana care nu i-a sc pat de moarte pe str mo ii vo tri dup ce au mâncat-o. Ci acela
care m nânc din aceast pâine, va tr i etern.” 59Isus a spus aceste lucruri în
sinagog , în timp ce înv a oamenii în Capernaum. 60Dup ce au auzit aceste cuvinte,

mul i dintre discipolii Lui au zis: „Aceast vorbire este ceva exagerat. Cine poate s-o
accepte?” 61 tiind c discipolii S i comentau critic în leg tur cu acest discurs, El le-a
zis: „Aceste cuvinte constituie o dificultate pentru voi? 62Atunci cum oare a i
reac iona dac L-a i vedea pe Fiul Omului urcând unde era mai înainte?… 63Via a
este oferit de Spirit, în timp ce partea fizic este inutil în acest scop. Ce v-am spus,
sunt «spirit» i «via ». 64Dar sunt unii dintre voi care nu cred.” Isus tia de la început
cine erau cei care credeau i cine urma s -L tr deze. 65Apoi a ad ugat: „Acum deja
am demonstrat ce înseamn c nimeni nu poate s vin la Mine dac aceast
posibilitate nu i-a fost oferit de Tat l Meu.” 66Din acel moment, mul i dintre
discipolii lui Isus au plecat i au încetat s -L mai urmeze. 67Atunci Isus le-a zis celor
doisprezece: „Nu vre i s v duce i i voi?” 68Simon Petru I-a r spuns: „Doamne, la
cine s ne ducem? Tu ai cuvintele vie ii eterne! 69Noi am crezut i am ajuns s
cunoa tem c Tu e ti Cristos – Sfântul lui Dumnezeu!” 70Isus le-a r spuns: „Oare nu
sunte i voi cei doisprezece selecta i de Mine? i totu i, unul dintre voi este un
demon!” 71El vorbea despre Iuda – fiul lui Simon iscarioteanul – care de i era unul
dintre cei doisprezece, urma s -L tr deze. 7 Apoi Isus parcurgea provincia Galileea i
refuza s mearg în Iudeea, pentru c iudeii inten ionau s -L omoare. 2Pentru iudei,
se apropia „S rb toarea corturilor”. 3Fra ii lui Isus I-au zis: „Pleac de-aici i du-Te
în Iudeea, ca s vad i discipolii T i ce faci! 4Nimeni nu face ceva în secret atunci
când inten ioneaz s fie cunoscut. Arat oamenilor ceea ce faci!” 5Spuneau aceste
cuvinte, pentru c nici ei – fra ii Lui – nu credeau în El. 6Isus le-a zis: „Timpul Meu
înc nu a venit; dar vou , timpul v este mereu favorabil. 7Pe voi, lumea nu v poate
urî; dar pe Mine M ur te, pentru c afirm despre ea c face lucruri rele. 8Merge i
voi la s rb toare. Eu înc nu voi participa la ea, pentru c timpul Meu nu a venit.”
9
Dup ce le-a spus aceste lucruri, a r mas în Galileea. 10Dup ce fra ii Lui au plecat s
participe la s rb toare, S-a dus i El acolo, dar nu direct, ci într-un mod mai discret.
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Iudeii Îl c utau în timpul s rb torii i ziceau: „Unde este?” 12Mul imile de oameni
vorbeau discret despre El. Unii ziceau: „Este un om bun!”. Dar al ii sus ineau: „Nu!
El r ce te poporul!” 13Totu i, fiindu-le fric de iudei, nimeni nu vorbea direct în
public despre El. 14Când s rb toarea ajunsese la jum tate, Isus S-a dus la Templu; i
acolo înv a mul imea de oameni. 15Surprin i, iudeii ziceau: „Acest Om nu a absolvit
niciodat vreo coal remarcabil ; i totu i nu ne explic m de unde are El aceste
cuno tin e!” 16Isus le-a r spuns: „Înv tura pe care o am, nu Îmi apar ine, ci este a
Celui care M-a trimis. 17Dac dore te cineva s tr iasc în acord cu dorin a Lui, va
ajunge s în eleag dac aceast înv tur este de la Dumnezeu sau dac Eu vorbesc
din proprie ini iativ . 18Cine vorbe te din proprie ini iativ , inten ioneaz s ob in
glorie personal . Dar cine este cinstit i nu promoveaz falsa modestie, are inten ia s
produc glorie Celui care L-a trimis. 19Oare nu ave i Legea dat de Moise? i totu i,
nimeni dintre voi nu o respect (integral). De ce inten iona i s M omorâ i?”
20
Mul imea de oameni I-a r spuns: „E ti demonizat! Cine inten ioneaz s Te
omoare?” 21 spunzând, Isus le-a zis: „Am f cut o lucrare, de care to i v mira i!
22
Moise v-a dat porunca referitoare la circumcizie. De fapt, ea nu provine în mod
exclusiv de la Moise, ci de la patriarhi. Iar voi face i circumcizia în ziua Sabatului!…
23
Dac i se face cuiva circumcizia în ziua Sabatului ca s nu se încalce Legea lui
Moise, de ce sunte i atât de furio i fa Mine pentru c am vindecat un om în ziua

Sabatului? 24Nu judeca i baza i doar pe aparen e, ci într-un mod corect!” 25Ni te
locuitori din Ierusalim ziceau: „Oare nu este El tocmai Acela pe care inten ioneaz ei
-L omoare? 26 i totu i El îi confrunt în mod direct, iar ei nu au replic ! Nu cumva
liderii no tri au ajuns la concluzia c El este Cristos? 27Dar noi tim totu i de unde
provine acest Om. Când va veni Cristos, nimeni nu va ti de unde este El.” 28Iar Isus,
atunci când înv a mul imea de oameni în Templu, striga: „M cunoa te i i ti i de
unde provin! Eu n-am venit din proprie ini iativ . Cel care M-a trimis, este adev rat
i voi nu-L cunoa te i. 29Eu Îl cunosc pentru c provin de la El i (chiar) El M-a
trimis.” 30În consecin , ei inten ionau s -L prind ; dar nimeni nu L-a arestat, pentru
timpul în care urma s I se întâmple acest lucru, înc nu venise. 31Mul i din acea
mul ime de oameni au crezut în El i ziceau: „Când va veni Cristos, va face mai
multe minuni decât a f cut acest Om!” 32Fariseii au auzit mul imea de oameni
discutând discret aceste lucruri despre El. Atunci liderii preo ilor i fariseii au trimis
ni te g rzi s -L prind . 33Isus a zis: „Voi mai fi cu voi pu in timp. Apoi M duc la Cel
care M-a trimis. 34
ve i c uta i nu M ve i g si. Iar unde voi fi Eu (atunci), voi nu
35
pute i veni.” Iudeii au zis între ei: „Unde inten ioneaz s Se duc acest Om astfel
încât s nu-L putem g si? Oare Se va duce s înve e pe evreii care sunt împr tia i
printre greci? 36Ce a vrut El s spun prin cuvintele «M ve i c uta i nu M ve i g si;
iar unde voi fi Eu (atunci), voi nu pute i veni.»?” 37În ultima i cea mai semnificativ
zi a s rb torii, Isus a stat în picioare i a strigat: „Dac înseteaz cineva, s vin la
Mine i s bea! 38Din inima celui care crede în Mine, vor curge râuri de ap vie, exact
cum zice Scriptura!” 39Spunea aceste cuvinte referindu-Se la Spiritul pe care urma s L primeasc cei care vor crede în El. Spiritul Sfânt înc nu fusese dat, pentru c Isus
înc nu fusese glorificat. 40Când unii oameni din acea mul ime au auzit aceste
cuvinte, ziceau: „Acesta este adev ratul Profet!” 41Al ii ziceau: „Acesta este Cristos!”
Iar al ii spuneau: „Cum? Va veni Cristos din Galileea?! 42Oare nu spune Scriptura c
Acel Cristos va fi unul dintre urma ii lui David care locuiesc în satul Betleem unde a
tr it i el?” 43 i astfel, mul imea de oameni s-a dezbinat din cauza Lui. 44Unii doreau
-L prind , dar nimeni nu L-a arestat. 45 rzile s-au întors la liderii preo ilor i la
farisei, care le-au zis: „De ce nu L-a i adus?” 46 rzile au r spuns: „Niciodat n-a
vorbit vreun om ca Acesta!” 47Fariseii le-au r spuns: „Sper c n-a i fost i voi du i în
eroare. 48A crezut în El vreunul dintre liderii no tri sau dintre farisei? 49Nu, ci numai
acest popor blestemat care nu cunoa te Legea!” 50Nicodim, cel care venise noaptea la
Isus i care era unul dintre ei, le-a zis: 51„Oare ne permite legea noastr s
condamn m pe un om înainte de-al asculta pentru a ti ce face el?” 52Ei i-au r spuns:
i tu e ti din Galileea? Verific atent i te vei convinge c nici un profet nu a
provenit din Galileea!” 53[Apoi fiecare a plecat acas . 8 Isus S-a dus pe Muntele
slinilor. 2Dar diminea a devreme a venit din nou în Templu; i stând jos, înv a tot
poporul care venise la El. 3Atunci înv torii legii mozaice i fariseii I-au adus o
femeie pe care o surprinseser în timp ce era implicat într-un adulter. Ei au pus-o în
mijlocul mul imii de oameni 4 i I-au zis lui Isus: „Înv torule, aceast femeie a fost
surprins chiar în momentul când comitea adulterul. 5În Lege, Moise ne-a poruncit ca
astfel de femei s fie omorâte cu pietre. Tu ce zici?” 6Veniser cu acest caz ca s -L
pun în dificultate i s aib un cap de acuzare împotriva Lui. Dar Isus S-a aplecat i
scria cu degetul pe p mânt. 7Pentru c ei insistau cu întrebarea, El S-a ridicat i le-a

zis: „Acela dintre voi care nu este vinovat de nici un p cat, s arunce primul cu piatra
în ea!” 8Apoi S-a aplecat din nou i scria cu degetul pe p mânt. 9Când au auzit ei
aceste cuvinte, au ie it de-acolo pe rând, începând cu cei mai b trâni. Atunci Isus a
mas singur cu femeia care st tea în mijloc. 10Dup ce S-a ridicat i n-a mai v zut
decât femeia, i-a zis: „Femeie, unde sunt reclaman ii t i? Nimeni nu te-a
condamnat?” 11Ea a r spuns: „Nimeni, domnule!” Iar Isus i-a zis: „Nici Eu nu te
condamn. Du-te i s nu mai p tuie ti!”] 12Isus le-a zis din nou: „Eu sunt Lumina
lumii. Cine M urmeaz , nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie ii.” 13Auzind
aceste cuvinte, fariseii I-au zis: „Tu faci declara ii despre Tine; deci ele nu sunt
valide.” 14Isus le-a r spuns: „Chiar dac fac declara ii despre Mine, ele sunt totu i
valide; pentru c Eu tiu de unde am venit i unde M duc. Dar voi nu ti i nici de
unde vin i nici unde M duc. 15Voi judeca i bazându-v pe aparen e. Eu nu judec pe
nimeni (a a). 16 i chiar dac judec, Eu nu sunt singur, ci împreun cu Tat l care M-a
trimis; deci decizia Mea va fi corect . 17În Legea voastr este scris c declara ia a doi
martori este valid . 18Deci despre Mine exist declara ii atât din partea Mea, cât i din
partea Tat lui care M-a trimis.” 19Ei I-au zis: „Unde este Tat l T u?” Isus a r spuns:
„Voi nu M cunoa te i nici pe Mine i nu-L cunoa te i nici pe Tat l Meu. Dac M-a i
cunoa te, L-a i cunoa te i pe Tat l Meu.” 20Isus a spus aceste cuvinte în timp ce
înv a mul imea de oameni în Templu, în locul unde era cutia în care se colectau
banii. i nimeni nu L-a prins, pentru c înc nu venise timpul pentru arestarea Lui.
21
Isus le-a mai spus: „Eu M duc, iar voi M ve i c uta. i ve i muri în p catul vostru.
Acolo unde M duc, voi nu pute i veni.” 22Atunci iudeii au zis: „Presupunem c nu Sa referit la moarte atunci când a zis «Unde M duc, nu pute i veni.»!” 23El le-a zis:
„Voi sunte i de jos, iar Eu sunt de sus. Voi sunte i din aceast lume, dar Eu nu sunt
din ea. 24Acesta este motivul pentru care v-am spus c ve i muri în p catele voastre.
Dac nu crede i c Eu sunt, ve i muri în p catele voastre!” 25Ei L-au întrebat: „Cine
(zici c ) e ti Tu? Isus le-a r spuns: „Ceea ce v-am spus de la început c sunt! 26Am
multe de zis i multe condamn ri de f cut cu privire la voi. Dar Cel care M-a trimis,
este adev rat; i Eu spun lumii ce am auzit de la El.” 27Ei n-au în eles c le vorbea
despre Tat l. 28Isus le-a zis: „Când Îl ve i în a pe Fiul Omului, atunci ve i cunoa te
Eu sunt i c nu fac nimic din proprie ini iativ , ci vorbesc a a cum M-a înv at
Tat l Meu. 29Cel care M-a trimis, este cu Mine. Tat l nu M-a l sat singur, pentru c
totdeauna fac ce Îi place.” 30În timp ce vorbea Isus astfel, mul i au crezut în El.
31
Atunci le-a zis iudeilor care crezuser în El: „Dac ve i continua s asculta i de
înv tura Mea, sunte i în mod real discipolii Mei. 32Ve i cunoa te adev rul care v
va face liberi. 33Ei I-au r spuns: „Noi suntem urma ii lui Avraam i n-am fost
niciodat sclavii nim nui! Cum Î i permi i s ne spui «Ve i fi liberi.»?” 34Isus le-a
spuns: „V asigur c oricine tr ie te în p cat, este sclavul p catului. 35Iar sclavul nu
mâne permanent în cas ; îns fiul r mâne mereu în ea. 36Deci dac Fiul v va
elibera, ve i fi în mod real liberi! 37 tiu c sunte i descenden ii lui Avraam. Dar voi
inten iona i s M omorâ i, pentru c nu accepta i în voi Cuvântul Meu. 38Eu spun ce
am v zut la Tat l Meu; iar voi face i ce a i auzit de la tat l vostru.” 39Ei I-au r spuns:
„Tat l nostru este Avraam!” Isus le-a zis: „Dac a i fi urma ii lui Avraam, a i face
faptele lui Avraam. 40Dar acum inten iona i s M omorâ i pentru c v-am spus
adev rul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam nu a f cut asemenea fapte!
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Voi face i faptele tat lui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii rezulta i din
adulter, ci avem un singur Tat i Acela este Dumnezeu!” 42Isus le-a zis: „Dac
Dumnezeu ar fi Tat l vostru, M-a i iubi i pe Mine; pentru c Eu provin de la
Dumnezeu. N-am venit din proprie ini iativ , ci El M-a trimis. 43De ce nu în elege i
mesajul Meu? Pentru c nu pute i s accepta i Cuvântul Meu. 44Voi ave i pe Diavolul
ca tat i vre i s satisface i dorin ele tat lui vostru. El a fost de la început criminal; i
n-a r mas în adev r, pentru c în el nu este adev r. De fiecare dat când spune o
minciun , vorbe te ceva care îl caracterizeaz ; pentru c este mincinos i tat l
minciunii. 45Iar dac Eu v spun adev rul, nu M crede i. 46Cine poate s -Mi
demonstreze c am p tuit? Dac spun adev rul, de ce nu M crede i? 47Cine
provine din Dumnezeu, ascult cuvintele lui Dumnezeu. Dar voi nu proveni i din
Dumnezeu; i a a se explic de ce nu le accepta i.” 48Iudeii I-au r spuns: „Oare nu
avem noi dreptate când spunem c e ti samaritean i c ai un demon în Tine?” 49Isus
le-a r spuns: „Nu sunt posedat de un demon; ci Eu Îmi respect Tat l, dar voi nu M
respecta i. 50Eu nu urm resc propria Mea glorie. Exist Unul care o urm re te i care
este Judec tor. 51
asigur c cel care respect Cuvântul Meu, niciodat nu va
experimenta moartea!” 52Iudeii I-au zis: „Acum suntem foarte convin i c e ti
demonizat! Atât Avraam, cât i profe ii, au murit; iar Tu zici «Cel care respect
Cuvântul Meu, niciodat nu va experimenta moartea.»! 53Tu insinuezi c ai fi mai
mare decât str mo ul nostru Avraam care (totu i) a murit. Pretinzi c e ti mai mare
chiar decât profe ii care i ei au murit. Cine Te consideri c e ti?” 54Isus le-a r spuns:
„Dac M auto-glorific, aceast glorie este nesemnificativ . Dar Cel care M
glorific este Tat l Meu, despre care voi pretinde i c este Dumnezeul vostru; 55 i
totu i, nu-L cunoa te i. Eu Îl cunosc bine i a fi un mincinos ca voi dac a spune c
nu-L cunosc. Dar Eu Îl cunosc i Îi respect Cuvântul. 56Str mo ul vostru, Avraam, ia manifestat o mare bucurie pentru c urma s vad ziua Mea. Apoi a v zut-o i s-a
bucurat!” 57Iudeii I-au zis: „Nu ai nici cincizeci de ani; i pretinzi c l-ai v zut pe
Avraam?!” 58Isus le-a zis: „V asigur c Eu sunt înainte s se fi n scut Avraam!”
59
Dup ce au auzit aceste cuvinte, au luat pietre ca s arunce în El. Dar Isus S-a
ascuns, a trecut printre ei i a ie it din Templu. 9 Trecând, Isus a v zut un orb din
na tere. 2Discipolii Lui L-au întrebat: „Înv torule de ce s-a n scut acest om orb? Al
cui p cat a determinat acest fapt: al lui, sau al p rin ilor lui?” 3Isus a r spuns: „Cazul
nu se explic nici prin p catul lui, nici prin cel al p rin ilor lui; ci s-a n scut a a
pentru ca prin el s fie puse în eviden lucr rile lui Dumnezeu. 4Cât este ziu , trebuie
realizez lucr rile Celui care M-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate s
lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” 6Dup ce a zis aceste cuvinte, a
scuipat pe p mânt i a f cut noroi cu saliv . Apoi a uns ochii orbului cu acel noroi 7 i
i-a zis: „Du-te i spal -te în bazinul Siloamului.” Aceast denumire se traduce prin
„Trimis”. El s-a dus, s-a sp lat i s-a întors v zând bine. 8Vecinii i cei care-l
cunoscuser înainte ca cer etor, ziceau: „Oare nu este el acela care st tea i cer ea?”
9
Unii ziceau: „El este!” Al ii ziceau: „Nu este el, ci doar seam
cu el!” Iar el
10
personal spunea: „Eu sunt!” Ei i-au zis: „Cum ai reu it s i ob ii vederea?” 11El a
spuns: „Acel Om c ruia I se spune Isus, a f cut noroi, mi-a uns ochii i mi-a zis:
«Du-te i spal -te în bazinul Siloamului!». M-am dus, m-am sp lat i mi-am ob inut
vederea.” 12Ei l-au întrebat: „Unde este acel Om?” Iar el a r spuns: „Nu tiu.” 13L-au

adus la farisei pe cel care fusese orb. 14Atunci când Isus produsese acel noroi i-l
cuse pe orb s vad , era o zi de Sabat. 15Fariseii l-au întrebat din nou i ei cum s-a
întâmplat când i-a ob inut vederea. El le-a zis: „Mi-a pus noroi pe ochi, m-am sp lat
i (de-atunci) v d!” 16Atunci unii dintre farisei au început s zic : „Acest Om nu
provine de la Dumnezeu, pentru c nu respect Sabatul!” Al ii ziceau: „Cum poate un
om p tos s fac asemenea minuni?” i se f cuse dezbinare între ei. 17L-au întrebat
din nou pe orb: „Tu ce zici despre El referitor la faptul c i-a dat vederea?” El le-a
spuns: „Este un profet!” 18Iudeii n-au crezut c fusese orb i c î i ob inuse vederea,
pân nu i-au chemat pe p rin ii lui. 19Când au venit ace tia, ei i-au întrebat: „Acesta
este fiul vostru despre care sus ine i c s-a n scut orb? Cum se explic faptul c acum
vede?” 20 rin ii lui au zis: „ tim c acesta este copilul nostru i c s-a n scut orb.
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Dar nu tim cum s-a întâmplat c acum vede i nici cine l-a f cut s vad . Întreba il, pentru c este major i poate vorbi singur despre el.” 22 rin ii lui au zis aceste
cuvinte, pentru c le era fric de iudei, care deciseser c dac va declara cineva
despre Isus c este Cristos, s fie exclus din sinagog . 23Acest fapt explic de ce
rin ii lui au zis „Este major i poate vorbi singur despre el.” 24Fariseii l-au chemat a
doua oar pe cel care fusese orb i i-au zis: „Glorific pe Dumnezeu (nu pe acest
Om), pentru c noi tim despre El c este un p tos!” 25El le-a r spuns: „Eu nu tiu
dac este un p tos. Ce tiu eu foarte bine este c eram orb i c acum v d.” 26L-au
întrebat din nou: „Cum te-a f cut s vezi cu ochii t i?” 27El le-a r spuns: „V-am spus
deja i n-a i ascultat. De ce dori i s auzi i înc o dat ? S în eleg oare c sunte i
interesa i s deveni i i voi discipolii Lui?” 28Ei l-au insultat i i-au zis: „Tu e ti
discipolul Lui! Noi suntem discipolii lui Moise! 29 tim c Dumnezeu i-a vorbit lui
Moise; dar nu tim de unde provine acest Om!” 30Fostul orb le-a zis: „Tocmai aceasta
este curiozitatea: de i voi nu ti i de unde provine, El m-a f cut s v d! 31 tim c
Dumnezeu nu-i ascult pe p to i, ci pe aceia care se tem de El i-I respect dorin a.
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De când exist aceast lume, nu a fost nici un caz ca acesta, când cineva (a putut)
-l fac s vad pe un orb din na tere! 33Dac acest Om n-ar veni de la Dumnezeu, nar putea face nimic.” 34Ei i-au r spuns: „Tu, care e ti n scut total în p cat, vrei s ne
înve i pe noi?” i apoi l-au dat afar . 35Isus a auzit c l-au exclus. i când l-a g sit, i-a
zis: „Crezi în Fiul lui Dumnezeu?” 36El I-a r spuns: „Cine este, Doamne, ca s cred în
El?” 37Isus i-a zis: „Deja L-ai v zut; i El este tocmai Cel care vorbe te acum cu
tine!” 38El I-a zis: Cred, Doamne!” i apoi I s-a închinat. 39Isus a zis: „Eu am venit în
aceast lume pentru judecat : pentru ca cei care nu v d, s vad ; iar cei care v d, s
ajung orbi!” 40Unii dintre fariseii care erau lâng El, dup ce au auzit aceste cuvinte,
I-au zis: „Presupun c nu ne-ai f cut i pe noi orbi!” 41Isus le-a r spuns: „Dac a i fi
orbi, n-a i avea p cat. Dar pentru c zice i «Vedem.», p catul vostru r mâne! 10
asigur c cine nu intr în staul pe poart ci sare prin alt loc, este un ho i un tâlhar.
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Îns p storul este cel care intr pe poart . 3Portarul îi deschide i oile îi aud vocea
chemându-le pe nume când le scoate din staul. 4Dup ce a scos toate oile, merge
înaintea lor i ele merg dup el, pentru c îi cunosc vocea. 5Nu merg dup un str in, ci
totdeauna fug de el; pentru c nu recunosc vocea str inilor.” 6Isus le-a spus aceast
parabol , a c rei semnifica ie n-au în eles-o. 7El le-a mai zis: „V asigur c Eu sunt
poarta oilor. 8To i cei care au venit înainte de Mine, sunt ho i i tâlhari; dar oile n-au
ascultat de ei. 9Eu sunt Poarta. Dac intr cineva prin Mine, va putea intra, va putea

ie i i va g si p une. 10Ho ul vine doar s fure, s înjunghie i s distrug . Eu am
venit ca oile s aib o via abundent . 11Eu sunt Bunul P stor care î i sacrific via a
pentru oi. 12Dar cel pl tit, nu este p stor; i nici oile (pe care le are) nu sunt ale lui. În
consecin , când vede lupul venind, las oile i fuge; iar lupul le r pe te i le
disperseaz . 13Cel care este doar angajat s mearg cu oile la p scut, fuge pentru c
nu este motivat s le apere. 14Eu sunt Bunul P stor. Eu Îmi cunosc oile i ele M
cunosc 15 a cum M cunoa te Tat l i cum Îl cunosc Eu pe El. Eu Îmi sacrific via a
pentru oile Mele. 16Mai am i alte oi care nu apar in de acest staul. Trebuie s le aduc
i pe acelea. Ele vor asculta de vocea Mea i va fi (doar) o turm i un P stor. 17Tat l
iube te, pentru c Îmi dau via a, pentru ca apoi s-o iau din nou. 18Nimeni nu Mi-o
ia cu for a, ci o dau din proprie ini iativ . Pot s-o dau i pot s-o iau din nou. Tat l
Meu a decis acest lucru.” 19Din cauza acestor cuvinte, s-a f cut din nou dezbinare
între iudei. 20Mul i ziceau: „Are un demon în El; este nebun! De ce-L asculta i?”
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Al ii ziceau: „Acestea nu sunt cuvinte de om demonizat. Poate un demon s fac pe
orbi s vad ?” 22În Ierusalim era anotimpul iernii i se celebra Înnoirea Templului.
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Isus Se plimba prin Templu, în zona unde erau coloanele lui Solomon. 24Iudeii L-au
înconjurat i I-au zis: „Pân când ne vei ine în tensiune? Dac e ti Cristos,
recunoa te direct acest lucru!” 25Isus le-a r spuns: „V-am spus i nu crede i.
Declara ia Mea v este comunicat chiar prin lucr rile pe care le fac în numele
Tat lui Meu. 26Dar a a cum deja v-am spus, voi nu sunte i dintre oile Mele; i nu
crede i. 27Oile Mele ascult (de) vocea Mea. Eu le cunosc i ele vin dup Mine. 28Eu
le dau via a etern ; niciodat nu vor fi distruse i nimeni nu le va smulge din mâna
Mea. 29Tat l Meu care Mi le-a dat, este mai mare decât to i; i nimeni nu le poate
smulge din mâna Tat lui Meu. 30Eu i Tat l suntem una.” 31Atunci iudeii au luat din
nou pietre ca s -L omoare (cu ele). 32Isus le-a zis: „V-am ar tat multe lucr ri bune
care provin de la Tat l Meu. Pentru care dintre acestea arunca i cu pietre în Mine?”
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Iudeii I-au r spuns: „Nu pentru o lucrare bun arunc m cu pietre în Tine; ci pentru
o blasfemie: Tu care e ti un om, Te declari Dumnezeu!” 34Isus le-a r spuns: „Oare nu
scrie în Legea voastr «Eu am zis: ‘Sunte i dumnezei.’»? 35Deci Legea i-a numit
«dumnezei» pe cei c rora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu – i Scriptura nu poate
fi desfiin at ! 36Atunci cum pute i s sus ine i c am spus blasfemii, când Eu am fost
sfin it i trimis în lume de Tat l? Doar pentru c am spus «Sunt Fiul lui Dumnezeu»?!
37
Dac nu fac lucr rile Tat lui Meu, s nu M crede i. 38Îns dac le fac, ignora i-M
pe Mine, dar crede i m car pentru c le vede i; ca s ajunge i s cunoa te i i s
în elege i c Tat l este în Mine i c Eu sunt în Tat l!” 39Dup ce au auzit aceste
cuvinte, inten ionau din nou s -L aresteze; dar El le-a sc pat ca printre degete…
40
Isus S-a dus din nou la Iordan i a r mas în locul unde administrase Ioan botezul la
început. 41Mul i veneau la El, zicând: „Ioan n-a f cut nici o minune; dar tot ce a spus
Ioan despre acest Om, era adev rat!” 42 i mul i au crezut în El în acel loc. 11 Exista
un om bolnav, numit Laz r din Betania – satul Mariei i al surorii ei, numit Marta.
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Maria era aceea care L-a uns pe Domnul cu ulei parfumat i care I-a ters picioarele
cu p rul ei. Iar bolnavul Laz r era fratele ei. 3Aceste surori au trimis pe cineva la Isus,
-I spun : „Doamne, s tii c acela pe care-l iube ti, este bolnav.” 4Îns când a auzit
aceast veste, Isus a zis: „Aceast boal nu este destinat s duc (doar) la moarte, ci
demonstreze gloria lui Dumnezeu; pentru ca Fiul Omului s fie glorificat prin (ce

se va întâmpla cu) ea.” 5Isus iubea pe Marta, pe sora ei i pe Laz r. 6Deci când a auzit
Laz r este bolnav, a mai întârziat dou zile în locul în care Se afla. 7Apoi le-a zis
discipolilor: „S ne întoarcem în Iudeea!” 8Discipolii I-au zis: „Înv torule, cu pu in
timp în urm , iudeii inten ionau s Te omoare cu pietre! În aceste condi ii, Te (mai)
întorci în Iudeea?” 9Isus a r spuns: „Oare nu sunt dou sprezece ore ale zilei? Dac
umbl cineva ziua, nu se împiedic , pentru c lumina acestei lumi îl face s vad pe
unde merge. 10Dar dac umbl noaptea, se împiedic , pentru c nu are lumina în el.”
11
Dup aceste cuvinte, le-a zis: „Prietenul nostru, Laz r, doarme; dar M duc s -l
trezesc din somn.” 12Discipolii I-au zis: „Doamne, dac doarme, va deveni s tos!”
13
Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau c atunci când vorbise despre somn,
Se referise la odihna organismului. 14Atunci le-a spus direct: „Laz r a murit! 15 i M
bucur c n-am fost acolo. S-a întâmplat a a pentru voi, ca s crede i. Dar acum
trebuie s mergem la el.” 16Atunci Toma, numit i „Geam nul”, a zis: „S mergem i
noi s murim cu el!” 17Când a venit Isus, a aflat c Laz r fusese deja înmormântat de
patru zile. 18Pentru c Betania era doar la aproximativ cincisprezece stadii distan de
Ierusalim, 19mul i iudei veniser la Marta i la Maria, ca s le consoleze pentru
moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta c vine Isus, a plecat s -L întâmpine; iar
Maria st tea în cas . 21Marta I-a zis: „Doamne, dac erai aici, nu murea fratele meu!
22
Dar tiu c i acum, Dumnezeu Î i va da orice Îi vei cere. 23Isus i-a zis: „Fratele t u
va învia!” 24Marta I-a r spuns: „Desigur, tiu c va învia în final, când va fi
Învierea!” 25Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea i Via a. Cine crede în Mine, chiar dac ar
fi murit, va tr i. 26 i oricine tr ie te i crede în Mine, nu va muri niciodat . Crezi
acest lucru?” 27Ea I-a zis: „Da, Doamne, cred c Tu e ti Cristos, Fiul lui Dumnezeu
care trebuia s vin în lume!” 28Dup ce a spus aceste cuvinte, s-a dus i a chemat-o
în secret pe sora ei care se numea Maria; i i-a zis: „A venit Înv torul i te cheam .”
29
Cum a auzit aceast veste, Maria s-a ridicat repede i s-a dus la El. 30Isus înc nu
intrase în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. 31Când au v zut-o
ridicându-se repede i plecând din cas , iudeii care veniser la Maria s-o consoleze,
au mers dup ea. Ei ziceau: „Se duce s plâng la mormânt.” 32Când a ajuns unde era
Isus i L-a v zut, Maria s-a aruncat la picioarele Lui i I-a zis: „Doamne, dac ai fi
fost aici, n-ar fi murit fratele meu. 33 zând-o cum plângea împreun cu iudeii care
veniser cu ea, Isus a fost impresionat i foarte afectat în spiritul Lui. 34Apoi a zis:
„Unde l-a i pus?” Ei I-au r spuns: „Doamne, vino s vezi!” 35Isus plângea. 36Atunci
iudeii au zis: „Acum se poate vedea cât de mult îl iubea!” 37Iar unii dintre ei au zis:
„El care a dat orbului vederea, nu putea s salveze pe acest om de la moarte?” 38Isus a
fost din nou profund impresionat i a plecat la mormânt. Acesta era într-o pe ter a
rei intrare fusese blocat cu o mare piatr . 39Isus a zis: „Da i piatra într-o parte!”
Marta, sora celui mort, a zis: „Doamne, are un miros (specific) puternic, pentru c
este mort de patru zile!” 40Isus i-a zis: „Nu i-am spus (deja) c dac vei crede, vei
vedea gloria lui Dumnezeu?” 41Atunci au luat piatra din fa a grotei unde era mortul.
Apoi Isus a privit spre cer i a zis: „Tat , Î i mul umesc c M-ai ascultat. 42 tiam c
totdeauna M ascul i; dar am vorbit astfel pentru mul imea de oameni care este în
jurul Meu, ca s cread c Tu M-ai trimis.” 43Dup ce a zis aceste cuvinte, a strigat:
„Laz r, vino afar !” 44Mortul a ie it având mâinile i picioarele înf urate cu pânz i
cu fa a înf urat cu un prosop. Isus le-a zis: „Dezlega i-l i l sa i-l s mearg .”

45

Când au v zut ce a f cut Isus, mul i dintre iudeii care veniser la Maria, au crezut în
El. 46Dar unii dintre ei, s-au dus la farisei i le-au relatat ce f cuse Isus. 47Atunci
liderii preo ilor i fariseii au convocat Sanhedrinul i au zis: „Trebuie s g sim o
rezolvare! Acest Om face multe minuni! 48Dac -L l m s continue a a, to i vor
crede în El; i vor veni apoi romanii care ne vor distruge atât locul nostru (de
închinare), cât i poporul!” 49Unul dintre ei numit Caiafa care avea func ia de mare
preot în acel an, le-a zis: „Voi nu ti i nimic! 50Nu v pare evident faptul c este în
avantajul nostru s moar un singur om decât s fie distrus tot poporul?” 51Îns el n-a
spus aceste cuvinte doar din proprie ini iativ ; ci având func ia de mare preot în acel
an, a f cut o prezicere asem toare profe iilor, afirmând c Isus va muri pentru
popor. 52 i moartea Lui urma s fie benefic nu doar acelei na iuni, ci ea garanta
posibilitatea unirii tuturor copiilor dispersa i ai lui Dumnezeu într-un singur
„Organism”. 53Din acea zi, au decis s -L omoare. 54Acest fapt explic de ce Isus nu
mai umbla în public printre iudei, ci a plecat de-acolo în zona de ertului, într-un ora
numit Efraim; i a r mas acolo împreun cu discipolii S i. 55În scurt timp, iudeii
rb toreau Pa tele. Acela era momentul când mul i oameni veneau la Ierusalim ca s
se purifice înaintea s rb toririi Pa telor. 56Cei care-L c utau pe Isus în Templu,
vorbeau unii cu al ii: „Ce crede i? Va participa la s rb toare?” 57Iar liderii preo ilor i
fariseii decretaser un ordin prin care stabiliser c oricine tia unde este Isus, era
obligat s -i anun e, pentru ca ei s -L prind . 12 Isus a venit în Betania cu ase zile
înainte de s rb toarea Pa telor. Acolo era Laz r care fusese mort i pe care-l înviase.
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I-au preg tit o cin . Marta era cea care îi servea, iar Laz r era unul dintre cei care
st teau la mas cu El. 3Maria a luat aproximativ o jum tate de litru de ulei parfumat
curat f cut din nard, a uns picioarele lui Isus cu el i I le-a ters cu p rul ei. Apoi
mirosul acelui parfum s-a r spândit în toat casa. 4Unul dintre discipolii Lui, numit
Iuda iscarioteanul – fiul lui Simon – care urma s -L tr deze, a zis: 5„De ce nu s-a
vândut acest ulei parfumat cu trei sute de dinari, pentru a da apoi s racilor banii
ob inu i astfel?” 6El a vorbit a a nu pentru c îngrijea de s raci, ci pentru c era un
ho . Fiind el cel care inea punga, lua (pentru el) ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis:
„Las-o în pace, pentru c ea l-a p strat pentru ziua înmormânt ri Mele. 8Pe s raci îi
ave i permanent cu voi, dar pe Mine nu M ave i mereu.” 9Mul i iudei au aflat c Isus
era în Betania; i au venit acolo nu doar pentru El, ci mai ales ca s -l vad i pe Laz r
pe care-l înviase. 10Liderii preo ilor au decis s -l omoare i pe Laz r, 11pentru c din
cauza lui, mul i plecau de la ei i credeau în Isus. 12A doua zi, cum a auzit c vine
Isus în Ierusalim, o mare mul ime de participan i la s rb toare, 13a luat ramuri de
palmier i L-a întâmpinat, strigând: „Osana! Cel care vine în numele Domnului –
Regele lui Israel! El este binecuvântat!” 14Isus a g sit un m ru i a înc lecat pe el,
exact cum este scris: 15„Nu v teme i, locuitori ai Sionului, pentru c Regele vostru
vine c lare pe un m ru .” 16Discipolii Lui n-au în eles aceste lucruri de la început;
dar dup ce a fost glorificat Isus, i-au amintit c ele se întâmplaser în prezen a lor
exact cum fuseser scrise (anticipat) cu privire la El. 17To i cei care fuseser împreun
cu Isus când îl chemase pe Laz r din mormânt înviindu-l, vorbeau despre El. 18Iar
mul imea de oameni venise s Îl întâmpine pentru c aflase despre aceast minune.
19
Fariseii au zis: „S ti i c planul nostru nu va avea rezultatul pe care-l a tept m.
Observ m c lumea se duce dup El!” 20Erau ni te greci care veniser s participe la

rb toare. 21Ei s-au apropiat de Filip care provenea din Betsaida, localitate inclus în
provincia Galileea. Rugându-l, i-au zis: „Domnule, dorim s -L vedem pe Isus.”
22
Filip s-a dus i a vorbit cu Andrei; apoi Andrei i Filip au discutat cu Isus.
23
spunzându-le, Isus le-a zis: „A venit timpul în care Fiul Omului s fie glorificat.
24
asigur c dac bobul de grâu care a intrat în p mânt nu moare, r mâne singur.
Dar dac moare, va produce o bogat recolt . 25Cine î i iube te via a, o va pierde; dar
cine î i ur te via a în aceast lume, o va p stra pentru eternitate. 26Dac Îmi sluje te
cineva, (trebuie) s M urmeze. i slujitorul Meu va fi acolo unde sunt Eu. Dac Îmi
sluje te cineva, Tat l îl va onora! 27Acum inima Mea este tulburat . i oare ce voi
zice – «Tat , scap -M de aceste momente»? Dar am ajuns pân aici tocmai pentru a
trece prin ele! 28Tat , glorific numele T u!” i din cer s-a auzit o voce care zicea:
„L-am glorificat i-l voi mai glorifica!” 29Mul imea de oameni care st tea acolo i
care auzise acea voce, a zis c a fost un tunet. Al ii ziceau: „A fost un înger care a
vorbit cu El.” 30Isus a r spuns: „Aceast voce s-a auzit nu pentru Mine, ci pentru
voi.” 31Acum este momentul pentru judecata acestei lumi, când st pânitorul ei va fi
aruncat afar . 32 i dup ce voi fi în at de pe p mânt, îi voi atrage la Mine pe to i
oamenii.” 33Aceste cuvinte descriau felul în care urma s moar Isus. 34Mul imea de
oameni I-a r spuns: „Despre Cristos, noi am auzit din c ile Legii c r mâne etern.
Atunci cum po i s afirmi c Fiul Omului trebuie s fie în at? Cine este acest Fiu al
Omului?” 35Isus le-a zis: „Lumina va mai fi pentru pu in timp între voi. Comporta ica unii care ave i lumina, ca s nu v afecteze întunericul. Cine umbl în întuneric,
nu tie unde merge. 36Atât timp cât ave i lumina printre voi, crede i în ea, ca s fi i fii
ai luminii.” Dup ce a spus aceste cuvinte, Isus a plecat i s-a ascuns de ei. 37De i
cuse atâtea minuni înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca s se întâmple exact ce
spusese profetul Isaia: „Cine a acordat credit predic rii noastre? Cui i-a fost revelat
puterea bra ului Domnului?” 39Ei nu puteau crede i pentru c Isaia mai zisese: 40„Lea orbit ochii i le-a f cut inima insensibil , ca s nu vad i s nu în eleag ; i astfel,
neîntorcându-se la Dumnezeu, s nu aib ansa de a-i vindeca.” 41Isaia a spus aceste
cuvinte atunci când a v zut gloria Lui i a vorbit despre El. 42Totu i, chiar dintre
lideri au existat mul i care au crezut în Isus. Dar nu vorbeau (în) public despre El, ca
nu fie exclu i din sinagog . 43Ei demonstrau astfel c iubesc mai mult aprecierea
oamenilor decât pe cea a lui Dumnezeu. 44Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu
crede (numai) în Mine, ci ( i) în Cel care M-a trimis. 45 i cine M vede, (de fapt), Îl
vede pe Cel care M-a trimis. 46Eu am venit s fiu o lumin în lume; pentru ca oricine
crede în Mine, s nu r mân în întuneric. 47Dac aude cineva cuvintele Mele i nu le
respect , nu Eu îl judec; pentru c n-am venit s judec lumea, ci ca s-o salvez. 48Cine
va desconsidera i va respinge cuvintele Mele, va fi îns condamnat în final de
Cuvântul pe care i l-am predicat. 49Pentru c Eu n-am vorbit din proprie ini iativ , ci
a cum Mi-a poruncit Tat l care M-a trimis. El Mi-a ordonat cum i ce trebuie s
vorbesc. 50 i tiu c porunca Lui este (dat vizând accesul la) via a etern . Iar Eu v
prezint lucrurile exact a a cum Mi le-a spus Tat l.” 13 Înainte de s rb toarea
Pa telor, tiind c a venit timpul s plece din aceast lume, Isus care- i iubea
discipolii, a continuat s -i iubeasc pân la sfâr it. 2În timpul cinei (pascale), dup ce
Diavolul pusese gândul tr rii lui Isus în mintea lui Iuda – Iscarioteanul – fiul lui
Simon, 3Isus tia c Tat l îi d duse autoritate asupra tuturor lucrurilor, c provenea de

la Dumnezeu i c urma s mearg la El. 4Atunci s-a ridicat de la mas , S-a dezbr cat
de hainele Lui i a luat un prosop cu care S-a înf urat la mijloc. 5Apoi a turnat ap
într-un lighean i a început s le spele picioarele discipolilor i s le tearg cu
prosopul cu care era înf urat la mijloc. 6A venit la Simon Petru, care I-a zis:
„Doamne, chiar Tu îmi speli picioarele?!” 7 spunzând, Isus i-a zis: „Tu nu în elegi
acum ce fac Eu; dar mai târziu vei în elege.” 8Petru I-a zis: „Niciodat nu-mi vei
sp la picioarele!” Isus i-a r spuns: „Dac nu te sp l Eu, nu ai nici o ans s ob ii un
loc al turi de Mine.” 9Petru I-a zis: „Doamne, (atunci) spal -mi nu numai picioarele,
ci i mâinile i capul!” 10Isus i-a zis: „Cine s-a îmb iat, ca s fie total curat, nu are
nevoie s i spele decât picioarele. i voi sunte i «cura i», dar nu to i.” 11A spus
cuvintele „Nu sunte i to i «cura i»”, pentru c îl cuno tea pe cel care urma s -L
tr deze. 12Dup ce le-a sp lat picioarele, i-a luat hainele, S-a a ezat din nou la mas
i le-a zis: „În elege i ce v-am f cut? 13Voi M numi i «Înv torul» i «Domnul». i
este adev rat ce zice i despre Mine, pentru c exact a a sunt! 14Deci dac Eu –
Domnul i Înv torul vostru – v-am sp lat picioarele, i voi sunte i datori s v
sp la i picioarele unii altora. 15Eu v-am dat un exemplu, pentru ca i voi s face i cum
am f cut Eu. 16
asigur c sclavul nu este mai mare decât st pânul lui i nici
apostolul nu este mai mare decât cel care l-a trimis. 17Dac ti i aceste lucruri, sunte i
ni te oameni ferici i dac le pune i în practic . 18Nu vorbesc despre voi to i. Îi cunosc
pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie s se întâmple ce spune Scriptura în care scrie:
«Cel care m nânc împreun cu Mine, a ridicat c lcâiul împotriva Mea.» 19
spun
acest lucru înainte ca el s se întâmple; pentru ca atunci când se va întâmpla, s
crede i c Eu sunt. 20 asigur c cine prime te pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine
prime te; i cine M prime te pe Mine, Îl prime te pe Tat l care M-a trimis.”
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Dup ce a spus aceste cuvinte, Isus a fost tulburat în spiritul Lui i a zis: „Este o
certitudine faptul c unul dintre voi M va tr da!” 22Discipolii se uitau unii la al ii i
nu în elegeau despre cine vorbe te. 23Acela pe care-l iubea Isus, st tea la mas cu
capul pe pieptul Lui. 24Simon Petru i-a f cut semn s -L întrebe pe Isus cine este acela
despre care vorbise El. 25Sprijinindu-se de pieptul lui Isus, acel discipol I-a zis:
„Doamne, cine este (acela care te va tr da)?” 26Isus i-a r spuns: „Cel spre care voi
întinde mâna i-i voi da buc ica. i întinzând mâna, i-a dat buc ica lui Iuda, fiul lui
Simon iscarioteanul. 27Imediat dup ce i-a fost dat buc ica lui Iuda, Satana a intrat
în el. Isus i-a zis: „F repede ce ai de f cut!” 28Dar nimeni dintre cei care st teau la
mas , nu a în eles de ce-i zisese aceste cuvinte. 29Unii se gândeau c din moment ce
Iuda de inea punga, Isus ar fi vrut s -i spun : „Cump
ce ne trebuie pentru
30
rb toare!”, sau îi spunea s ofere ceva s racilor. Dup ce a luat buc ica, Iuda a
ie it imediat. 31Dup ie irea lui Iuda, Isus a zis: „Acum Fiul Omului a fost glorificat
i Dumnezeu a fost glorificat în El. 32Dac Dumnezeu va fi glorificat în El, Îl va
glorifica în Sine Însu i; i va face acest lucru imediat. 33Copila ilor, mai sunt pu in cu
voi. M ve i c uta. Am pentru voi aceea i precizare pe care le-am f cut-o i iudeilor
spunându-le c ei nu pot vei unde M voi duce Eu. 34 dau o nou porunc : s v
iubi i unii pe al ii exact a a cum v-am iubit Eu! 35Dac ve i avea dragoste unii pentru
al ii, aceasta va fi dovada c sunte i discipolii Mei.” 36Simon Petru I-a zis: „Doamne,
unde Te duci?” Isus i-a r spuns: „Tu nu po i veni dup Mine acolo unde M duc
acum; dar mai târziu, vei veni.” 37Petru I-a zis: „Doamne, de ce nu pot veni dup Tine

acum? Eu îmi voi sacrifica via a pentru Tine!” 38Isus i-a r spuns: „Chiar î i vei
sacrifica via a pentru Mine?! Te asigur c nu va cânta coco ul, pân nu te vei dezice
de Mine de trei ori! 14 Inima voastr nu trebuie s fie nelini tit . Crede i în
Dumnezeu i crede i în Mine! 2În casa Tat lui Meu sunt multe locuin e. Dac n-ar fi
fost a a, v-a fi spus. M duc s v preg tesc un loc. 3 i dup ce M voi duce i v
voi preg ti un loc, M voi întoarce i v voi lua cu Mine; pentru ca acolo unde sunt
Eu, s fi i i voi. 4 ti i unde M duc i cunoa te i i drumul în acea direc ie.” 5Toma Ia zis: „Doamne, nu tim unde Te duci! Cum putem s cunoa tem drumul în acea
direc ie?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt drumul, adev rul i via a. Nimeni nu vine la Tat l
decât prin Mine! 7Dac M-a i fi cunoscut, L-a i fi cunoscut i pe Tat l Meu. De acum
încolo Îl ve i cunoa te; i deja L-a i v zut.” 8Filip I-a zis: „Doamne, arat -ne pe Tat l
i ne va fi suficient!” 9Isus i-a zis: „Filip, de atât timp sunt cu voi; i nu M-ai
cunoscut?” Cine M-a v zut pe Mine, L-a v zut pe Tat l. Deci ce sens mai are s spui
«Arat -ne pe Tat l.»? 10Nu crezi c Eu sunt în Tat l i c Tat l este în Mine?
Cuvintele Mele nu sunt spuse din proprie ini iativ . Ci aceste lucr ri sunt f cute de
Tat l care locuie te în Mine. 11Crede i c Eu sunt în Tat l i c Tat l este în Mine; i
face i acest lucru m car baza i pe aceste lucr ri. 12 asigur c cine crede în Mine, va
face lucr rile pe care le fac Eu i chiar altele mai mari decât acestea, pentru c Eu M
duc la Tat l; 13 i pentru ca Tat l s fie glorificat în Fiul, voi face orice ve i cere în
numele Meu. 14Dac ve i cere ceva în numele Meu, voi r spunde cererii voastre.
15
Dac M iubi i, ve i pune în aplicare ce v cer prin poruncile Mele. 16Eu voi ruga pe
Tat l; i El v va oferi un alt «Ajutor» care s r mân cu voi etern. 17Este vorba
despre Spiritul Adev rului. Lumea nu-L poate primi, pentru c nu-L vede i nu-L
cunoa te; dar voi Îl cunoa te i, pentru c r mâne cu voi i va fi în voi. 18Nu v voi
sa orfani, ci M voi întoarce la voi. 19Peste pu in timp, lumea nu M va mai vedea,
dar voi M ve i vedea; pentru c Eu tr iesc i voi (de asemenea) ve i tr i. 20În acea zi
ve i cunoa te c Eu sunt în Tat l Meu, c voi sunte i în Mine i c Eu sunt în voi.
21
Cine are poruncile Mele i le respect , acela M iube te. i cine M iube te, va fi
iubit de Tat l Meu. Eu îl voi iubi i M voi revela lui.” 22Iuda, îns nu cel numit i
„iscarioteanul”, I-a zis: „Doamne, cum va fi posibil s Te revelezi nou i nu lumii?”
23
spunzându-i, Isus i-a zis: „Dac M iube te cineva, va respecta Cuvântul Meu; i
Tat l Meu îl va iubi. Noi vom veni i vom locui împreun cu el. 24Cine nu M
iube te, nu ascult cuvintele Mele. Iar Cuvântul pe care l-a i auzit, nu este al Meu, ci
al Tat lui care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar
«Ajutorul», adic Spiritul Sfânt pe care-L va trimite Tat l în numele Meu, v va
înv a toate lucrurile i v va aminti tot ce v-am spus Eu. 27 las pacea; v dau pacea
Mea. Nu v-o ofer a a cum o ofer lumea. S nu vi se îngrijoreze i nici s nu vi se
sperie inima. 28 i auzit c v-am spus: «M duc i M voi întoarce la voi.» Dac Mi iubi, v-a i fi bucurat c v-am zis «M duc la Tat l.». Pentru c Tat l este mai mare
decât Mine. 29V-am prezentat aceste lucruri anticipat, pentru ca atunci când se vor
întâmpla, s crede i. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi; pentru c vine st pânitorul
acestei lumi. Dar el nu are nici o autoritate asupra Mea. 31Se va întâmpla a a pentru
ca lumea s tie c Eu iubesc pe Tat l i c fac exact cum Mi-a poruncit. Ridica i-v
i s plec m de-aici! 15 Eu sunt adev rata vi , iar Tat l Meu este viticultorul. 2El taie
orice l star al ei care nu produce fruct. Dar cur pe cel care produce fructe, ca s fie

i mai productiv. 3Acum voi sunte i cura i din cauza Cuvântului pe care vi l-am spus.
4
mâne i în Mine, iar Eu voi r mâne în voi. Exact cum l starul vi ei nu poate
produce fructul dac nu r mâne în contact cu ea, nici voi nu pute i fi productivi dac
nu r mâne i uni i cu Mine. 5Eu sunt vi a, iar voi sunte i l starii. Cine r mâne în (unire
cu) Mine i în cine r mân Eu, este foarte productiv. Separa i de Mine, nu pute i face
nimic. 6Dac nu r mâne cineva unit cu Mine, este aruncat afar ca l starul
neproductiv; i se usuc . Apoi, l starii usca i sunt aduna i i arunca i în foc, unde ard.
7
Dac r mâne i în (unire cu) Mine i dac r mân în voi cuvintele Mele, cere i orice
ve i dori; i ve i primi. 8Dac sunte i foarte productivi, Tat l Meu va fi glorificat.; iar
voi ve i fi astfel discipolii Mei. 9Eu v trimit exact cum M-a trimis Tat l pe Mine.
mâne i (ancora i) în dragostea Mea. 10Dac respecta i poruncile Mele, ve i r mâne
în dragostea Mea, a a cum le respect Eu pe ale Tat lui i r mân în dragostea Lui. 11Vam spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea s r mân în voi i pentru ca aceast
bucurie s fie pentru voi complet . 12Porunca Mea pentru voi, este aceasta: s v
iubi i unii pe al ii exact cum v-am iubit Eu! 13Nu exist o mai mare demonstra ie de
dragoste decât atunci când cineva î i sacrific via a pentru prietenii lui. 14Voi sunte i
prietenii Mei, dac respecta i practic ce v poruncesc. 15Nu v mai numesc sclavi;
pentru c sclavul nu tie ce face st pânul lui. Ci v-am numit prieteni, pentru c v-am
revelat ce am auzit de la Tat l Meu. 16Nu voi M-a i ales, ci Eu v-am ales pe voi i vam desemnat ca s fi i productivi i rezultatul vostru s r mân ; pentru ca Tat l s v
dea orice Îi ve i cere în numele Meu. 17Porunca Mea pentru voi este aceasta: s v
iubi i unii pe al ii. 18Dac ve i constata c v ur te lumea, s ti i c pe Mine M-a
urât înaintea voastr . 19Dac a i face parte din aceast lume, v-ar iubi; pentru c ea
iube te pe cei care-i apar in. Dar v ur te pentru c Eu v-am selectat din ea.
20
Aminti i-v c v-am spus: «Sclavul nu este superior st pânului lui.» Deci dac Mau persecutat pe Mine, i pe voi v vor persecuta. Dac au respectat cuvintele Mele,
le vor respecta i pe ale voastre. 21Dar se vor comporta astfel din cauza numelui Meu
i pentru c ei nu-L cunosc pe cel care M-a trimis. 22Dac nu a fi venit s le vorbesc,
nu li s-ar putea repro a p catul; dar acum nu au nici o scuz pentru p catul lor! 23Cine
ur te pe Mine, Îl ur te i pe Tat l Meu. 24Dac nu a fi f cut între ei lucr ri pe
care nimeni nu le-a mai f cut, nu li s-ar putea repro a p catul; dar acum, de i le-au
zut, M-au urât i L-au urât i pe Tat l Meu. 25Îns acest lucru s-a întâmplat ca s se
confirme practic urm toarele cuvinte scrise în Legea lor: «M-au urât f
motiv.»
26
Când va veni «Ajutorul» pe care-L voi trimite de la Tat l, adic Spiritul adev rului
care vine de la Tat l, El va vorbi despre Mine. 27 i voi la rândul vostru, ve i vorbi
despre Mine, pentru c noi am fost împreun de la început. 16 V-am spus aceste
lucruri preventiv, pentru ca ele s nu v determine pierderea credin ei. 2
vor
exclude din sinagogi; i va veni timpul în care cine v va omorî, va crede c face o
slujb lui Dumnezeu. 3Se vor comporta astfel cu voi, pentru c nu L-au cunoscut nici
pe Tat l i nu M-au cunoscut nici pe Mine. 4V-am vorbit despre aceste lucruri, pentru
ca atunci când se vor întâmpla, s v aminti i ce v-am spus (în leg tur cu ele). Nu vam vorbit despre aceste lucruri de la început, pentru c (atunci) eram cu voi. 5Acum
duc la Cel care M-a trimis; i nimeni dintre voi nu M întreab «Unde Te duci?».
6
Vestea pe care v-am dat-o, v-a întristat inima. 7Totu i, v asigur c este în avantajul
vostru s M duc. Dac nu M duc Eu, «Ajutorul» nu va veni la voi; dar dac M

duc, Îl voi trimite. 8 i când va veni El, va dovedi lumea vinovat în leg tur cu:
catul, dreptatea i judecata. 9În ce prive te p catul, vinov ia lor const în faptul c
ei nu cred în Mine. 10Referitor la dreptate, pentru c M duc la Tat l i nu M ve i
mai vedea. 11Iar în leg tur cu judecata, pentru c (se va demonstra c ) st pânitorul
acestei lumi este judecat. 12Mai am s v spun multe lucruri; dar acum nu le pute i
suporta. 13Când va veni «Ajutorul» – Spiritul Adev rului, va fi ghidul vostru în tot
adev rul. El nu va vorbi din proprie ini iativ , ci va spune tot ce va fi auzit i v va
revela lucrurile viitoare. 14El M va glorifica, pentru c va lua din ce este al Meu i v
va revela. 15Tot ce are Tat l, este al Meu. Din acest motiv am spus c va lua din ce
este al Meu i v va revela. 16În scurt timp, nu M ve i mai vedea, pentru c M duc
la Tat l. Apoi, dup pu in timp, M ve i vedea.” 17Auzind aceste cuvinte, unii dintre
discipolii Lui au zis între ei: „Ce semnifica ie au aceste cuvinte – «În scurt timp nu
ve i mai vedea pentru c M duc la Tat l»; i «apoi, peste pu in vreme M ve i
vedea.»?” 18Ei continuau s zic : „Ce înseamn cuvintele «În scurt timp»? Nu tim
ce vrea s spun cu ele!” 19Isus a tiut c doreau s -L întrebe; i le-a zis: „Dori i s
ti i ce înseamn cuvintele «În scurt timp nu M ve i mai vedea» i «Apoi, peste
pu in vreme M ve i vedea.»? 20 asigur c în timp ce voi ve i plânge, lumea se va
bucura. V ve i întrista, dar întristarea voastr se va transforma în bucurie. 21Femeia
gravid , atunci când a venit timpul s nasc , se întristeaz . Dar dup ce a n scut
copilul, bucurându-se c a mai venit un om pe lume, nu- i mai aminte te suferin a
prin care a trecut. 22La fel se va întâmpla i cu voi. Acum sunte i plini de întristare;
dar Eu v voi revedea, iar inima voastr va experimenta bucuria pe care nimeni nu va
putea s v-o ia. 23Atunci nu-Mi ve i mai pune nici o întrebare. V asigur c orice ve i
cere de la Tat l Meu, v va da. 24Pân acum n-a i cerut nimic în numele Meu. Cere i
i ve i primi, pentru ca bucuria voastr s fie total . 25V-am spus aceste lucruri
folosind parabole. Vine timpul când nu voi mai comunica prin intermediul lor, ci v
voi vorbi în mod direct despre Tat l. 26În acea zi, ve i face cereri în numele Meu; i
nu v spun c voi interveni în fa a Tat lui pentru voi. 27El personal v iube te, pentru
M-a i iubit i pentru c a i crezut c Eu provin de la Dumnezeu. 28Am plecat de la
Tat l i am venit în lume. Acum las lumea i M duc la Tat l.” 29Discipolii S i I-au
zis: „Observ m c acum nu mai folose ti nici o parabol , ci ne vorbe ti direct.
30
Pentru noi este evident c Tu ti toate lucrurile i c nu ai nevoie de cineva ca s i
pun întreb ri. Acest fapt ne face s credem c vi de la Dumnezeu.” 31Isus le-a
spuns: „Acum crede i? 32
ti i c vine timpul – care deja a început – când fiecare
dintre voi se va duce la preocup rile lui; i M ve i l sa singur. Dar, de fapt, nu sunt
singur, pentru c Tat l este cu Mine. 33V-am spus aceste lucruri ca s ave i pace în
(leg tur cu) Mine. În lume ve i avea necazuri; dar s fi i curajo i, pentru c Eu am
învins lumea!” 17 Dup ce a spus aceste cuvinte, a privit spre cer i a zis: „Tat , a
venit timpul: glorific -L pe Fiul T u, pentru ca i El s Te glorifice. 2Tu deja I-ai dat
autoritate fa de orice om, ca s ofere via a etern tuturor acelora pe care I i-ai dat.
3
Iar via a etern este aceasta: s Te cunoasc pe Tine, unicul Dumnezeu real, i s -L
cunoasc pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis. 4Eu Te-am glorificat pe p mânt i am
terminat ce Mi-ai dat s fac. 5Tat , acum ia-M în glorie la Tine, a a cum eram
înainte de a fi (creat ) lumea. 6Am revelat numele T u oamenilor pe care Mi i-ai dat
din lume. Erau ai t i i Tu Mi i-ai dat; iar ei au respectat Cuvântul T u. 7Acum au

în eles c tot ce Mi-ai dat, provine de la Tine. 8Le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai
dat. Ei le-au primit, cunoscând realitatea c vin de la Tine; i astfel au crezut c Tu
M-ai trimis. 9
rog nu pentru lume, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat; pentru c sunt
10
ai T i. Tot ce este al Meu, este al T u; i tot ce este al T u, este al Meu. Iar Eu sunt
glorificat în ei. 11Eu nu mai sunt în lume, dar ei continu s fie în lume în timp ce Eu
vin la Tine. Sfinte Tat , p ze te-i în numele T u pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru
ca ei s fie uni i la fel ca Noi. 12Când eram cu ei în lume, îi p zeam Eu în numele
u. Am protejat pe aceia pe care Mi i-ai dat; i nici unul dintre ei nu s-a pierdut, cu
excep ia fiului distrugerii, ca s se confirme practic ce a spus Scriptura. 13Dar acum
Eu (urmeaz s ) vin la Tine; i spun aceste lucruri cât înc mai sunt în lume, pentru
ca s aib în ei totala Mea bucurie. 14Le-am dat Cuvântul T u i lumea i-a urât, pentru
ei nu (mai) apar in lumii, a a cum nici Eu nu-i apar in. 15Nu Te rog s -i iei din
lume, ci s -i p ze ti de cel r u. 16Ei nu sunt din lume, a a cum nici Eu nu sunt din
lume. 17Sfin te-i prin adev rul T u. Cuvântul T u este adev rul! 18Cum M-ai trimis
Tu pe Mine, a a i-am trimis i Eu pe ei în lume. 19Eu personal M sfin esc pentru ei,
pentru ca i ei s fie sfin i prin adev r. 20
rog nu numai pentru ei, ci i pentru
aceia care vor crede în Mine atunci când ei vor vorbi. 21
rog pentru unitatea lor,
(ca ea s fie) a a cum Tu, Tat , e ti în Mine, iar Eu sunt în Tine. Exact a a doresc s
fie ei uni i în Noi, pentru ca lumea s cread c Tu M-ai trimis. 22Eu le-am dat gloria
pe care Mi-ai dat-o, pentru ca ei s fie uni i exact cum suntem Noi. – 23Eu în ei i Tu
în Mine – i astfel, ei s fie într-o unitate perfect ; pentru ca lumea s cread c Tu
M-ai trimis i c i-ai iubit a a cum M-ai iubit pe Mine. 24Tat , doresc ca acolo unde
sunt Eu, s fie împreun cu Mine i aceia pe care Mi i-ai dat Tu; ca s vad gloria
Mea pe care Mi-ai oferit-o Tu, pentru c M-ai iubit înainte de crearea lumii.
25
Dreptule Tat , în timp ce lumea nu Te-a cunoscut, Eu Te-am cunoscut; iar ace tia
au în eles c Tu M-ai trimis. 26Eu le-am revelat numele T u i îl voi mai revela;
pentru ca dragostea cu care M-ai iubit, s fie în ei i Eu s fiu în ei”. 18 Dup ce a
spus aceste cuvinte, Isus a plecat cu discipolii S i pe partea cealalt a pârâului
Chedron, unde era o gr din în care a intrat împreun cu ei. 2Iuda, tr torul,
cuno tea i el acel loc, pentru c Isus Se dusese de multe ori acolo împreun cu
discipolii S i. 3Deci Iuda a venit acolo, conducând grupul solda ilor, g rzile trimise
de liderii preo ilor i fariseii, care veniser cu tor e i cu arme. 4 tiind ce urmeaz s
se întâmple, Isus a mers spre ei i i-a întrebat: „Pe cine c uta i?” 5Ei I-au r spuns: „Pe
Isus din Nazaret!” Isus le-a spus: „Eu sunt!” Iuda, tr torul, era i el împreun cu ei.
6
Când Isus le-a zis „Eu sunt!”, ei s-au dat înapoi i au c zut la p mânt. 7El i-a întrebat
din nou: „Pe cine c uta i?” Ei I-au zis: „Pe Isus din Nazaret!” 8Isus a r spuns: „V-am
spus (deja) c Eu sunt. Deci dac pe Mine M c uta i, l sa i-i pe ace tia s plece.” 9A
vorbit astfel, ca s se confirme cuvintele pe care le spusese: „N-am pierdut pe nici
unul dintre aceia pe care Mi i-ai dat.” 10Simon Petru care avea o sabie, a scos-o i a
lovit pe sclavul marelui preot, t indu-i urechea dreapt . Acel sclav se numea Malhu.
11
Isus i-a zis lui Petru: „Pune sabia înapoi în teac ! Oare (crezi c ) voi refuza s beau
«paharul» pe care Mi l-a dat Tat l?” 12Grupul solda ilor, comandantul lor i g rzile
iudeilor, L-au prins pe Isus i L-au legat. 13L-au dus întâi la Ana – socrul lui Caiafa
care era mare preot în acel an. 14Iar Caiafa era cel care le d duse iudeilor acest sfat:
„Este mai bine s moar un singur om, decât s fie distrus tot poporul!”. 15Simon

Petru mergea dup Isus împreun cu un alt discipol care era cunoscut marelui preot.
Astfel, amândoi au primit aprobarea s intre în curtea marelui preot. 16Îns Petru a
mas afar la u . Cel lalt discipol – cuno tin a marelui preot – a ie it, a vorbit cu
femeia de la intrare i l-a adus pe Petru în untru. 17Atunci, acea femeie care- i f cea
serviciul la intrare, i-a zis lui Petru: „E ti i tu unul dintre discipolii acestui Om?” El a
spuns: „Nu sunt!” 18Sclavii i g rzile care erau acolo, f cuser un foc cu c rbuni,
pentru c era frig. Petru st tea împreun cu ei i se înc lzea. 19Marele preot L-a
întrebat pe Isus despre discipolii Lui i despre înv tura Lui. 20Isus i-a r spuns: „Eu
am vorbit oamenilor în public. Totdeauna am înv at mul imile de oameni în
sinagog i în Templu, unde se adun to i iudeii. N-am spus nimic în secret. 21De ce
dore ti s aflii de la Mine (despre aceast înv tur )? Întreab -i pe cei care M-au
auzit vorbind, pentru c ei tiu ce am spus!” 22Auzind acest r spuns, un gardian care
st tea acolo, I-a dat o palm lui Isus i i-a zis: „A a vorbe ti Tu marelui preot?” 23Isus
i-a r spuns: „Dac am vorbit r u, demonstreaz ! Dar dac am r spuns bine, de ce M
ba i?” 24Ana L-a trimis legat la marele preot care se numea Caiafa. 25Simon Petru
st tea acolo i se înc lzea. Ei i-au zis: „Oare nu e ti i tu unul dintre discipolii Lui?”
El a negat, r spunzând: „Nu sunt!” 26Unul dintre sclavii marelui preot – rud cu acela
ruia Petru îi t iase urechea – a zis: „Oare nu te-am v zut eu împreun cu El în
gr din ?” 27Atunci Petru s-a dezis din nou. i imediat a cântat coco ul… 28Apoi, de la
Caiafa, L-au dus pe Isus în sala de judecat . Era diminea a. Ei n-au intrat în sala de
judecat , ca s nu devin astfel descalifica i de la s rb torirea Pa telor. 29Pilat a ie it
i le-a zis: „Care este acuza ia pe care o formula i împotriva acestui om?” 30Ei i-au
spuns: „Dac n-ar fi fost Unul care face lucruri rele, nu L-am fi adus s
i-l
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pred m.” Atunci, Pilat le-a zis: „Lua i-L i judeca i-L conform Legii voastre!”
Iudeii i-au zis: „Legea noastr nu ne permite s omorâm pe nimeni!” 32Aceste cuvinte
au fost spuse ca s se întâmple exact cum anun ase Isus atunci când spusese cum
urma s moar . 33Pilat a intrat din nou în sala de judecat , L-a chemat pe Isus i I-a
zis: „E ti Tu Regele iudeilor?” 34Isus i-a r spuns: „Din proprie ini iativ spui acest
lucru, sau i l-au spus al ii despre Mine?” 35Pilat a r spuns: „Sunt eu iudeu? Tocmai
na iunea Ta i liderii preo ilor ei mi Te-au predat. Ce ai f cut?” 36Isus a r spuns:
„Regatul Meu nu este din aceast lume. Dac el ar fi apar inut de aceast lume,
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca s nu fiu predat ie. Dar (acum este evident c ) Regatul
Meu nu apar ine acestei lumi.” 37Pilat i-a zis: „Atunci rezult c Tu oricum e ti un fel
de Rege!” Isus a r spuns: „Da, Eu sunt Rege. De fapt, cu acest scop M-am n scut; i
am venit în lume ca s fac declara ii despre adev r. Oricine este de partea adev rului,
ia în considerare ce vorbesc Eu.” 38Pilat I-a zis: „Ce este adev rul?” Dup ce a
formulat aceast întrebare, a ie it în fa a iudeilor i le-a zis: „Nu I-am g sit nici o
vin ! 39Dar pentru c obi nui i s cere i gra ierea cuiva cu ocazia s rb toririi Pa telor,
propun ca acela s fie «Regele iudeilor». Accepta i oferta mea?” 40Atunci to i au
strigat: „Nu accept m! Gra iaz -ni-l pe Baraba!” Iar acel Baraba era un criminal. 19
Atunci Pilat a dat ordin ca Isus s fie b tut. 2Solda ii au f cut o coroan împletind
spini; i dup ce I-au pus-o pe cap, L-au îmbr cat cu o hain ro ie. 3Apoi se apropiau
de El i ziceau: „S tr ie ti, Regele iudeilor!” i Îl p lmuiau. 4Pilat a ie it din nou i
le-a zis iudeilor: „S ti i c vi-L aduc afar , ca s v demonstrez c nu I-am g sit nici
o vin .” 5Isus a ie it purtând coroana de spini i haina ro ie. Pilat le-a zis: „Iat

Omul!” 6Când L-au v zut liderii preo ilor i g rzile, au început s strige: „Crucific L! Crucific -L!” Pilat le-a zis: „Lua i-L voi i crucifica i-L, pentru c eu nu I-am
sit nici o vin !” 7Iudeii au r spuns: „Conform Legii noastre, El trebuie s moar ,
pentru c a pretins despre Sine c este Fiul lui Dumnezeu!” 8Când a auzit Pilat aceste
cuvinte, i-a fost i mai mare fric . 9A intrat din nou în sala de judecat i L-a întrebat
pe Isus: „De unde e ti?” Dar Isus nu i-a mai dat nici un r spuns. 10Pilat I-a zis:
„Tocmai mie refuzi s -mi r spunzi? Nu ti c am dreptul s decid crucificarea sau
eliberarea Ta?” 11Isus i-a r spuns: „N-ai avea nici un drept asupra Mea dac nu ai fi
fost investit cu autoritate de sus. Acesta este motivul pentru care cel care M-a predat
ie, a comis un p cat mai mare.” 12Din acel moment, Pilat inten iona s -L elibereze.
Dar iudeii strigau: „Dac eliberezi pe acest om, nu vei fi în bune rela ii cu Cezarul!
Oricine se declar Rege, este împotriva Cezarului!” 13Când a auzit Pilat aceste
cuvinte, L-a scos pe Isus i apoi s-a a ezat pe scaunul de judec tor, în locul care se
numea „Pavajul de piatr ” i pe care evreii îl numeau „Gabata”. 14Era a asea or a
zilei, când se f cea preg tirea pentru s rb toarea Pa telor. Pilat le-a zis iudeilor:
„Acesta este Regele vostru!” 15Dar ei au strigat: „Ia-L! Ia-L i crucific -L!” Pilat le-a
zis : „S -L crucific pe Regele vostru?!” Liderii preo ilor i-au zis: „Noi nu avem alt
rege decât pe Cezar!” 16Atunci li L-a predat ca s fie crucificat. Ei L-au luat pe Isus i
L-au dus la locul execu iei prin crucificare. 17Ducându- i crucea, Isus a ajuns în locul
numit „Craniul”, care în limba evreilor se numea Golgota. 18 Acolo a fost crucificat
împreun cu al i doi. Unul era într-o parte, iar altul în cealalt , Isus fiind pus la
mijloc. 19Pilat a f cut o inscrip ie pe care a pus-o deasupra crucii. Pe ea era scris:
„Isus din Nazaret, Regele iudeilor.” 20Pentru c locul unde fusese crucificat Isus era
aproape de ora , mul i iudei au avut ocazia s-o citeasc . Era scris în limba aramaic ,
în limba latin i în limba greac . 21Liderii preo ilor iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie
«Regele iudeilor», ci c El a zis: «Sunt Regele iudeilor.»!” 22Pilat a zis: „R mâne a a
cum am scris!” 23Dup ce L-au crucificat pe Isus, solda ii I-au luat hainele i le-au
împ it în patru, luând fiecare câte o parte din ele. I-au luat i c ma a care nu avea
nici o cus tur , ci era format dintr-o singur es tur de sus pân jos. 24Atunci au zis
între ei: „S n-o rupem, ci s tragem la sor i, pentru ca astfel s vedem a cui va fi.” Sa întâmplat a a, ca s se confirme ce zisese Scriptura: „ i-au împ it hainele Mele
între ei i au tras la sor i pentru c ma a Mea.” Exact a a au procedat solda ii. 25Lâng
crucea lui Isus st tea mama Lui i sora mamei Lui; apoi mai erau: Maria, so ia lui
Clopa i Maria Magdalena. 26Când a v zut Isus pe mama Sa i pe discipolul pe care-L
iubea stând lâng ea, i-a zis: „Femeie, acesta este fiul t u!”. 27Apoi a zis discipolului:
„Ea este mama ta!” i din acel moment, discipolul a decis s-o ia la el acas . 28 tiind
totul a ajuns la final, ca s procedeze conform Scripturii, Isus a zis: „Mi-e sete!”
29
Acolo era un vas plin cu o et. Solda ii au luat o ramur de isop, în cap tul c reia au
pus un burete plin cu o et i I l-au dus aproape de gur . 30Când a primit o etul, Isus a
zis: „S-a terminat!” Apoi i-a plecat capul i a murit. 31Ca s nu r mân corpurile pe
cruce în timpul Sabatului – pentru c acea zi avea o semnifica ie special – iudeii l-au
rugat pe Pilat s aprobe sf râmarea picioarelor celor de pe cruce. 32Solda ii au venit i
au sf râmat picioarele celor doi care se aflau crucifica i împreun cu Isus. 33Dar când
s-au dus la Isus i au constatat c deja murise, nu I-au mai sf râmat picioarele; 34ci
unul dintre solda i L-a str puns cu o lance în zona coastelor. i imediat a ie it de-

acolo sânge i ap . 35Acest lucru este confirmat de cel care l-a v zut. Declara ia lui
este adev rat ; i el este con tient c spune adev rul, pentru ca voi s crede i.
36
Aceste lucruri s-au întâmplat ca s se confirme cuvintele Scripturii care a spus:
„Nici unul dintre oasele Lui nu va fi zdrobit.”; 37iar alt text al ei spune: „Vor vedea pe
Cel pe care L-au str puns.” 38Apoi, Iosif din Arimateea – unul care, fiindu-i fric de
iudei, era un discipol al lui Isus, dar în secret – l-a rugat pe Pilat s -i permit s ia
corpul lui Isus de pe cruce. Dup ce Pilat i-a aprobat cererea, el a venit i a luat
corpul lui Isus. 39Acolo a mai venit i Nicodim, care la început se dusese la Isus
noaptea. El a adus o compozi ie de aproximativ treizeci de litri de ulei parfumat
format cu smirn i aloe. 40Apoi a luat corpul lui Isus i l-a înf urat cu fa e de pânz
de in, ad ugând i acel ulei parfumat, a a cum era obiceiul înmormânt rii între iudei.
41
În zona unde fusese crucificat Isus, era o gr din . În ea era un mormânt nou, în care
nu mai fusese pus nimeni. 42Fiind ziua preg tirii (pentru s rb toarea Pa telor) i
pentru c mormântul era aproape, L-au pus pe Isus acolo. 20 În prima zi a s pt mânii,
Maria Magdalena s-a dus la mormânt diminea a devreme, când înc era întuneric; i a
zut c piatra de la intrarea în mormânt, fusese luat . 2S-a dus alergând la Simon
Petru i la cel lalt discipol pe care-l iubea Isus, i le-a zis: „L-au luat pe Domnul din
mormânt i nu tiu unde L-au pus!” 3Petru a ie it împreun cu cel lalt discipol i au
plecat spre mormânt. 4Au început amândoi s alerge. Dar cel lalt discipol alerga mai
repede decât Petru i a ajuns primul la mormânt. 5S-a aplecat i s-a uitat în untru, a
zut pânzele acolo, dar n-a intrat. 6Simon Petru care venea dup el, a ajuns, a intrat
i a v zut pânzele jos. 7Prosopul care fusese folosit la înf urarea capului lui Isus, nu
era în acela i loc în care erau pânzele; ci fiind f cut sul, era pus în alt loc, singur.
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Atunci cel lalt discipol care ajunsese primul la mormânt, a intrat i el, a v zut i a
crezut. 9Ei tot nu puteau în elege c în conformitate cu Scriptura, Isus trebuia s învie.
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Apoi discipolii s-au întors acas . 11Dar Maria st tea afar lâng mormânt plângând.
În timp ce plângea, s-a aplecat s se uite în mormânt. 12Atunci a v zut doi îngeri
îmbr ca i în alb, stând în locul unde fusese pus corpul lui Isus. Unul era în dreptul
capului, iar cel lalt acolo unde fuseser picioarele Lui. 13Ei i-au zis: „Femeie, de ce
plângi?’” Ea le-a r spuns: „Pentru c L-au luat pe Domnul i nu tiu unde L-au pus.”
14
Dup ce a spus aceste cuvinte, ea s-a întors i L-a v zut pe Isus stând acolo în
picioare; dar nu tia c este El. 15Isus i-a zis: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cau i?”
Ea a crezut c este gr dinarul i I-a zis: „Domnule, dac L-ai luat, spune-mi unde L-ai
pus i m voi duce s -L iau!” 16Isus i-a zis:”Maria!” Ea s-a întors i I-a zis în
aramaic : „Rabuni!”, adic „Înv torule!” 17Isus i-a zis: „Nu M re ine; pentru c
înc nu am urcat la Tat l Meu. Ci du-te la fra ii Mei i spune-le c urc la Cel care este
Tat l Meu i Tat l vostru, la Dumnezeul Meu i al vostru.” 18Maria Magdalena s-a
dus i i-a anun at pe discipoli c L-a v zut pe Domnul i c i-a spus aceste lucruri.
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În seara aceleia i zile care era prima din s pt mân , Isus a ap rut în locul unde erau
aduna i discipolii stând încuia i de fric s nu fie descoperi i de iudei. El a stat în
mijlocul lor i le-a zis: „Pacea s fie cu voi!” 20Iar dup ce a zis aceste cuvinte, le-a
ar tat semnele din mâini i din dreptul coastelor. Discipolii s-au bucurat când L-au
zut pe Domnul. 21Isus le-a zis din nou: „Pacea s fie cu voi! V trimit exact a a
cum M-a trimis i Tat l pe Mine!” 22Dup ce a spus aceste cuvinte, a suflat peste ei i
le-a zis: „Lua i Spirit Sfânt! 23Dac ve i ierta p catele cuiva, ele vor fi iertate; dar

dac nu le ve i ierta, nu vor fi iertate.” 24Toma, care se mai numea i Geam n, f când
parte dintre cei doisprezece, nu era cu ei atunci când a venit Isus. 25Ceilal i discipoli iau zis: „L-am v zut pe Domnul!” Dar el le-a r spuns: „Dac nu voi vedea în mâinile
Lui semnele unde au fost cuiele ca s le pip i cu degetul meu i dac nu voi putea
atinge cu mâna mea coastele Lui, nu (v ) voi crede.” 26Dup opt zile, discipolii lui
Isus erau din nou în cas ; i era i Toma împreun cu ei. În timp ce u ile erau
încuiate, a venit Isus între ei i le-a zis: „Pacea s fie cu voi!” 27Apoi i-a zis lui Toma:
„Vino cu degetul i verific mâinile Mele. Pune mâna pe coastele Mele; i nu fi
necredincios, ci credincios!” 28 spunzând, Toma I-a zis: „Domnul meu i
Dumnezeul meu!” 29Isus i-a zis: „Toma, tu ai crezut pentru c M-ai v zut. Dar cei
care n-au v zut i (totu i) au crezut, sunt ni te oameni ferici i.” 30Isus a mai f cut în
fa a discipolilor S i multe alte minuni care nu sunt scrise în aceast carte. 31Dar
aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi s crede i c Isus este Cristos, Fiul lui
Dumnezeu; i crezând, s ave i via a în numele Lui. 21 Apoi Isus S-a mai revelat
discipolilor S i la Marea Tiberiadei, astfel: 2Simon Petru, Toma supranumit Geam n,
Natanael din localitatea Cana care apar inea de provincia Galileea, fiii lui Zebedei i
al i doi discipoli ai lui Isus, erau împreun . 3Atunci Simon Petru le-a zis: „M duc s
prind pe te.” Ei i-au zis: „Mergem i noi cu tine!” Au urcat într-o barc i au plecat.
Dar în acea noapte, n-au prins nimic… 4Diminea a, Isus st tea pe mal; dar discipolii
nu tiau c este El. 5Isus le-a zis: „Copii, ave i ceva de mâncare?” Ei I-au r spuns:
„Nu.” 6El le-a zis: „Lansa i plasa în partea dreapt a b rcii i ve i prinde.” Au lansat-o
acolo i apoi s-au adunat în ea atât de mul i pe ti, încât n-o mai puteau ridica în barc .
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Atunci discipolul pe care-l iubea Isus, i-a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit
Simon Petru c este Domnul, i-a luat hainele i s-a echipat; pentru c era dezbr cat.
Apoi a s rit în mare. 8Ceilal i discipoli au venit cu barca tr gând plasa cu pe ti. Nu
erau departe de mal, ci doar la aproximativ dou sute de co i. 9Când au coborât pe
mal, au v zut acolo jar de c rbuni, pe te pus deasupra lui i pâine. 10Isus le-a zis:
„Aduce i din pe tii pe care i-a i prins acum!” 11Simon Petru a urcat în barc i a tras
la mal plasa care era plin cu o sut cincizeci i trei de pe ti mari. i chiar dac au
fost atâ ia, plasa nu s-a rupt. 12Isus le-a zis: „Veni i s mânca i!” i nici unul dintre ei
nu avea curajul s -L întrebe „Cine e ti?”, pentru c tiau c este Domnul. 13Isus S-a
apropiat de pâine, a luat-o i le-a dat-o; la fel a procedat apoi i cu pe tele. 14Aceasta
era a treia apari ie a lui Isus în fa a discipolilor S i dup Înviere. 15Dup ce au
mâncat, Isus a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Iona, M iube ti mai mult decât
ace tia?” Petru I-a r spuns: „Da, Doamne, ti c Te iubesc!” Isus i-a zis: „P store te
mieii Mei!” 16L-a întrebat a doua oar : „Simon, fiul lui Iona, M iube ti?” Petru I-a
spuns: „Da, Doamne, ti c Te iubesc!” Isus i-a zis: „P store te oile Mele!” 17Isus ia zis a treia oar : „Simon, fiul lui Iona, M iube ti?” Pentru c -i zisese a treia oar
„M iube ti?”, Petru s-a întristat i I-a r spuns: „Doamne, Tu cuno ti totul! ti c Te
iubesc!” Isus i-a zis: „P store te oile Mele! 18Atunci când erai tân r, te echipai singur
i te duceai unde doreai. Dar te asigur c atunci când vei îmb trâni, î i vei întinde
mâinile i altcineva te va «echipa», pentru ca apoi s te duc acolo unde nu vei dori
ajungi.” 19Spunând aceste cuvinte, El a vrut s arate cu ce fel de moarte urma s -L
glorifice Petru pe Dumnezeu. Apoi i-a zis: „Vino dup Mine!” 20Petru s-a uitat înapoi
i l-a v zut venind dup ei pe discipolul pe care-l iubea Isus. El era cel care cu ocazia

cinei (pascale), î i rezemase capul de pieptul lui Isus i-I zisese: „Doamne, cine este
cel care Te va tr da?” 21Uitându-se la el, Petru I-a zis lui Isus: „Doamne, dar cu
acesta ce se va întâmpla?” 22Isus i-a r spuns: „Dac vreau ca el s r mân pân voi
veni Eu, de ce trebuie s tii? Tu vino dup Mine!” 23Aceste cuvinte au generat
printre fra i zvonul c acel discipol nu va muri niciodat . Dar Isus nu-i zisese lui
Petru c nu va muri niciodat , ci „Dac vreau ca el s r mân pân voi veni Eu, de ce
trebuie s tii?” 24Acel discipol este cel care confirm c a a s-a întâmplat; i tot el
este cel care le-a scris. i mai tim c ce a afirmat el, este adev rat. 25Mai sunt multe
alte lucruri pe care le-a f cut Isus. Dac s-ar fi scris despre fiecare dintre ele, cred c
nici în toat lumea nu ar fi avut suficient loc acele c i care ar fi fost scrise.

Faptele apostolilor
1 Teofil, în prima mea carte am vorbit despre toate faptele f cute de Isus i despre
înv turile Lui în timp ce a fost printre oameni. 2 i le-am prezentat de la începutul
activit ii Sale i pân în ziua când a fost luat în cer. Înainte de acest final, prin
intermediul Spiritului Sfânt, El d duse porunci apostolilor pe care-i alesese. 3Dup
suferin ele Lui, a ap rut în fa a lor viu; i le-a demonstrat c a înviat, oferindu-le
multe dovezi în acest sens. Acele dovezi le-au fost prezentate în perioada celor
patruzeci de zile (dup învierea Sa), timp în care El a vorbit cu ei despre Regatul lui
Dumnezeu. 4Atunci când (înc mai) era cu ei, le-a poruncit s nu se dep rteze de
Ierusalim; ci s a tepte ce a promis Tat l. Isus le-a zis: „Eu deja v-am vorbit despre
aceast promisiune. 5Ea se refer la un alt botez: nu este vorba despre cel administrat
de Ioan folosind ap , ci M refer la botezul cu Spiritul Sfânt. El v va fi administrat
peste pu ine zile.” 6Când erau aduna i împreun cu Isus, apostolii L-au întrebat:
„Doamne, acum este timpul când vei reinstaura Regatul lui Israel?” 7El le-a r spuns:
„Nu este cazul s v intereseze aceste lucruri i (nici) data la care se vor întâmpla.
Tat l este Cel care are autoritatea s ia decizii cu privire la ele! 8În ce v prive te,
atunci când va coborî Spiritul Sfânt peste voi, ve i primi puterea s -Mi fi i martori în
Ierusalim, în toat Iudeea, în Samaria i pân la marginile p mântului!” 9Dup ce a
spus aceste lucruri, în timp ce se uitau la El, a fost ridicat spre cer i L-au privit cum
urca într-un nor pân nu L-au mai v zut deloc. 10În timp ce st teau i-L priveau
plecând spre cer, au ap rut doi b rba i îmbr ca i în haine albe. 11Ei au zis:
„Galileenilor, de ce sta i privind cerul? Acest Isus care a urcat spre cer dintre voi, va
reveni exact cum L-a i v zut plecând.” 12Ei s-au întors de pe Muntele M slinilor în
Ierusalim. Distan a dintre acest munte i Ierusalim era aproximativ aceea i cu cea
maxim admis pentru c torie în ziua Sabatului. 13Ajungând acas , au urcat în
camera de la etaj a locuin ei unde st teau. Ace tia erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei,
Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov – fiul lui Alfeu, Simon zilotul i Iuda – fiul lui
Iacov. 14Ei erau perseveren i în rug ciuni, exprimând prin ele dorin ele lor comune.
La aceste rug ciuni participau i femeile, împreun cu mama i cu fra ii lui Isus. 15În
acele zile, Petru a vorbit celor care erau aduna i. Num rul lor era de aproximativ o
sut dou zeci de persoane. El le-a zis: 16„Fra ilor, trebuia s se întâmple cu Iuda ce
spusese Spiritul Sfânt prin David. Astfel s-a confirmat Scriptura, prin faptul c el a
fost ghidul celor care L-au prins pe Isus. 17Era unul dintre membrii grupului nostru i
avea acelea i drepturi în aceast slujb . 18Cu banii ob inu i în urma faptei lui
nedrepte, acest om a cump rat un teren. Apoi a c zut cu capul în jos, i-a plesnit
abdomenul i i-au ie it toate intestinele din el. 19Acest fapt a ajuns atât de cunoscut de
to i locuitorii din Ierusalim, încât acel teren a fost numit în limba lor «Acheldama»,
adic «Terenul sângelui». 20În cartea Psalmilor este scris: «Casa lui s r mân pustie
i nimeni s nu (mai) locuiasc în ea.» Apoi mai scrie: «Slujba lui s fie preluat de
altcineva!». 21Deci dintre cei care ne-au înso it permanent cât a tr it Domnul Isus
printre noi, 22trebuie s alegem un înlocuitor (al lui Iuda). El va trebui s fie dintre cei
care ne-au înso it începând din perioada când boteza Ioan i pân când a plecat Isus
dintre noi. Astfel, el va putea fi martor al învierii Lui împreun cu noi.” 23Ei au

propus doi b rba i. Primul a fost Iosif, care se mai numea Barsaba i Iust. Al doilea
rbat se numea Matia. 24Apoi s-au rugat astfel: „Doamne, Tu cuno ti inimile tuturor
oamenilor. Arat -ne pe care dintre ace tia doi l-ai ales 25ca s preia responsabilitatea
i slujba de apostol fa de care Iuda s-a descalificat ducându-se (acum) în locul carei corespunde.” 26Au tras la sor i i au decis astfel ca Matia s fie cel care s se adauge
grupului format din ceilal i unsprezece apostoli. 2 Când era „ziua Cincizecimii”,
(discipolii) erau to i împreun în acela i loc. 2Atunci, în mod instantaneu, a venit din
cer un sunet ca cel produs de un vânt puternic i s-a auzit în toat casa în care erau ei
aduna i. 3Au v zut ( i) ni te limbi ca de foc venind i a ezându-se câte una pe fiecare
dintre ei. 4To i s-au umplut de Spirit Sfânt; apoi au început s vorbeasc în alte limbi
(decât ebraica), iar Spiritul decidea pentru ei care erau acelea. 5Existau atunci în
Ierusalim iudei religio i veni i dintre toate na iunile de pe p mânt. 6Când au auzit acel
sunet, mul i oameni s-au adunat acolo i au fost foarte surprin i când i-au auzit
vorbind în limba lor. 7To i se mirau i discutau uimi i unii cu al ii, zicând: „Oare to i
ace tia care vorbesc, nu sunt galileeni? 8Atunci cum se explic faptul c -i auzim
vorbind fiec ruia dintre noi în limba (poporului) în care ne-am n scut? 9Suntem aici
par i, mezi, elami i, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont,
din Asia, 10din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, din zonele Libiei, dinspre Cirena,
oaspe i din Roma… Indiferent c suntem iudei sau prozeli i, 11cretani i arabi – îi
auzim vorbind (despre) lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbile popoarelor de
unde venim!” 12To i erau foarte surprin i; i ne tiind ce s cread , se întrebau
reciproc: „Ce înseamn acest fenomen?” 13Dar al ii îi ridiculizau, zicând celorlal i:
„Sunt be i!” 14Atunci Petru s-a ridicat împreun cu ceilal i unsprezece i li s-a adresat
cu voce tare astfel: „B rba i iudei i voi care locui i în Ierusalim! Asculta i-m !
15
Ace ti oameni nu sunt be i – cum a i presupus voi – pentru c nu este decât a treia
or a zilei. 16Ci cu ei se întâmpl ce a spus profetul Ioel: 17«În zilele de la sfâr it –
zice Dumnezeu – voi turna din Spiritul Meu peste orice om. Fiii i fiicele voastre vor
profe i, tinerii vo tri vor avea revela ii supranaturale i b trânii vo tri vor visa lucruri
semnificative. 18Da, în acele zile voi turna din Spiritul Meu chiar peste sclavi i peste
sclave, care vor profe i. 19Voi face s apar semne miraculoase, iar pe p mânt vor fi
minuni, sânge, foc i un vârtej de fum. 20Înaintea apari iei acelei zile speciale a
Domnului, soarele se va transforma într-un corp ceresc f
lumin , iar luna va fi ca
21
sângele. Atunci, oricine va invoca Numele Domnului, va fi salvat.» 22 rba i
israeli i, asculta i-m ! Vreau s v vorbesc acum despre Isus din Nazaret – acel Om
confirmat de Dumnezeu în fa a voastr prin minunile, prin lucrurile supranaturale i
prin faptele Lui care-I demonstrau autoritatea. ti i c toate aceste lucruri le-a f cut
Dumnezeu prin El în mijlocul vostru. 23Conform pre tiin ei lui Dumnezeu, acest Om
a ajuns la discre ia voastr i L-a i crucificat folosindu-v în acest scop de cei
to i. 24Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I leg turile mor ii; pentru c era
imposibil s r mân re inut (în mormânt) de ea! 25De fapt, David zisese despre El
astfel: «Eu îl aveam permanent pe Domnul înaintea Mea, pentru c El este la dreapta
ca s nu M clatin. 26Acesta este motivul pentru care am bucurie în inim i limba
Mea exprim cuvinte de veselie. Chiar i corpul Mi se va odihni în speran ; 27pentru
nu-Mi vei l sa sufletul în locuin a mor ilor i nu vei permite ca Sfântul T u s
experimenteze descompunerea. 28Mi-ai revelat strategia vie ii i M vei umple de

bucurie cu prezen a Ta.» 29În leg tur cu patriarhul David, v cer permisiunea,
fra ilor, s declar f ru ine c a murit i c (apoi) a fost înmormântat; iar mormântul
lui s-a p strat în ara noastr pân ast zi. 30David era profet i tia c Dumnezeu îi
promisese cu jur mânt c îi va instala pe tronul lui pe unul dintre descenden i. 31Când
a spus c sufletul lui nu va fi l sat în locuin a mor ilor i când a afirmat despre corpul
lui c nu va suferi descompunerea, el profe ea despre învierea lui Cristos!
32
Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, iar noi to i suntem martori ai Lui. 33 i ce se
întâmpl acum, este urmarea faptului c dup ce S-a în at la dreapta lui Dumnezeu
i a primit de la Tat l aprobarea s i respecte promisiunea referitoare la Spiritul
Sfânt, «a turnat» (peste noi) exact ce vede i i ce auzi i. 34Desigur, David nu a urcat în
cer; ci singur recunoa te: «Domnul a zis Domnului meu: ‘Stai la dreapta Mea, 35pân
i voi pune du manii sub picioare.’» 36Deci s fie clar tuturor urma ilor lui Israel c
Dumnezeu a f cut Domn i Cristos pe acest Isus pe care voi L-a i crucificat.” 37Dup
ce au auzit ei aceste cuvinte, au fost foarte impresiona i; apoi au zis lui Petru i
celorlal i apostoli: „Fra ilor, ce s facem?” 38Petru le-a zis: „Poc i-v ! i fiecare
dintre voi s solicite botezul în numele lui Isus Cristos, având în vedere iertarea
catelor voastre. Apoi ve i primi darul Sfântului Spirit. 39Pentru c aceast
promisiune este valabil pentru voi, pentru copiii vo tri, pentru copiii copiilor vo tri
i pentru to i cei care se vor na te în viitor i c rora Domnul, Dumnezeul nostru le va
adresa aceast chemare, indiferent cât de mare va fi num rul lor!” 40Astfel încerca
Petru s -i conving , zicându-le printre altele: „Salva i-v din mijlocul acestei
genera ii degradate.” 41Cei care au crezut ce predica el, au fost boteza i. Astfel, în
acea zi, la num rul discipolilor s-au ad ugat aproape trei mii de persoane. 42În mod
consecvent, ei practicau însu irea înv turii apostolilor, p rt ia între fra i, frângerea
pâinii i rug ciunea. 43Fiecare dintre ei avea o atitudine de reveren ; iar prin
intermediul apostolilor se f ceau multe minuni i lucruri supranaturale. 44To i cei care
credeau (în Isus), constituiser un grup în care foloseau împreun tot ce aveau. 45 i
vindeau terenurile agricole i averile, iar banii ob inu i astfel erau împ
i între ei
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conform nevoilor fiec ruia. To i erau prezen i la Templu în fiecare zi. Apoi, când se
duceau acas , frângeau pâinea i serveau masa cu bucurie i cu o inim curat . 47Ei Îl
udau pe Dumnezeu i erau admira i de to i oamenii. Iar Domnul îi ad uga în fiecare
zi la num rul lor pe cei care erau salva i. 3 Petru i Ioan mergeau împreun la Templu
la ora consacrat rug ciunii. Aceea era a noua or din zi. 2Acolo, la poarta numit
„Frumoas ”, exista un om paralizat din na tere care era adus în fiecare zi s cer easc
de la cei care intrau în Templu. 3Când i-a v zut pe Petru i pe Ioan c inten ionau s
intre în Templu, acel om a cer it i în fa a lor. 4Împreun cu Ioan, Petru s-a uitat fix la
el i i-a zis: „Prive te la noi!” 5El i-a privit atent i a tepta s primeasc ceva de la ei.
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Atunci Petru i-a zis: „Nu am nici aur i nici argint. Dar î i dau ce am: În Numele lui
Isus Cristos din Nazaret, ridic -te i umbl !” 7L-a apucat de mâna dreapt i l-a
ridicat. Imediat i-a putut folosi t lpile i gleznele; 8 i dintr-o s ritur a fost pe
picioarele lui. Apoi a început s umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, s rind i
udându-L pe Dumnezeu. 9To i cei de-acolo l-au remarcat umblând i glorificându-L
pe Dumnezeu. 10L-au recunoscut imediat, pentru c el era cel care st tea ca cer etor la
poarta Templului numit „Frumoas ”. Atunci ei au fost foarte surprin i de ceea ce i
se întâmplase. 11Pentru c el mergea împreun cu Petru i cu Ioan, toat mul imea de

oameni a alergat la ei cu mare interes în zona numit „coloanele lui Solomon”.
Când a v zut acest lucru, Petru a zis mul imii de oameni: „B rba i israelieni, de ce
mira i de acest lucru i de ce v uita i fix la noi? Considera i oare c noi, prin
puterea sau prin religiozitatea noastr am f cut pe acest om s umble? 13Dumnezeul
lui Avraam, al lui Isaac i al lui Iacov – Cel care este Dumnezeul str mo ilor no tri –
L-a glorificat pe Sclavul S u, Isus, pe care voi L-a i predat lui Pilat i v-a i dezis de
El în fa a lui, de i el a considerat c era cazul s -L elibereze. 14V-a i dezis de Cel
Sfânt i Drept, cerând gra ierea unui criminal. 15L-a i omorât pe Domnul vie ii, pe
care Dumnezeu L-a înviat! Noi suntem martorii Lui. 16Acest om pe care-l vede i i pe
care-l i cunoa te i, a fost vindecat prin credin a în Numele lui Isus. Ea i-a oferit o
vindecare complet , a a cum pute i constata to i. 17Acum, fra ilor, tiu c atât voi, cât
i liderii vo tri au procedat a a din ignoran . 18Dar Dumnezeu a f cut astfel s se
întâmple exact ce fusese prevestit prin intermediul tuturor profe ilor Lui care
spuseser despre (Fiul S u) Cristos c va suferi. 19Poc i-v i întoarce i-v la
Dumnezeu, pentru ca s vi se tearg p catele. 20Atunci Domnul va face s vin
vremuri de prosperitate spiritual , trimi ându-L pe Cel care a fost stabilit anticipat
pentru voi în acest scop, adic pe Isus Cristos. 21Acum El trebuie s r mân în cer
pân în vremea reabilit rii tuturor lucrurilor. Despre acea vreme, Dumnezeu a vorbit
în trecut prin intermediul sfin ilor S i profe i. 22Moise zisese str mo ilor no tri:
«Domnul, Dumnezeul vostru, v va desemna dintre fra ii vo tri un Profet ca mine. S
asculta i de tot ce v va spune El. 23Cine nu va asculta de acel Profet, va fi total
separat de poporul lui.» 24De fapt, to i ceilal i profe i începând cu Samuel, au vorbit
prevestind aceste zile. 25Voi sunte i descenden ii profe ilor i ai leg mântului pe care
l-a f cut Dumnezeu cu str mo ii no tri. El zisese lui Avraam: «Toate na iunile
mântului vor fi binecuvântate prin descenden ii t i!». 26Dup ce L-a în at pe
Sclavul S u – Isus –, Dumnezeu vi L-a trimis mai întâi vou ; pentru ca întorcându-v
de la tr irea vie ii în p cat, El s v binecuvânteze.” 4 În timp ce Petru i Ioan
vorbeau mul imii de oameni, în mod surprinz tor au ap rut saducheii înso i de
comandantul g rzii Templului, 2manifestând o mare ostilitate fa de ei, pentru c îi
înv au pe oameni despre Isus i despre înviere. 3I-au arestat i i-au introdus în
închisoare pân a doua zi; pentru c se înserase. 4Dar mul i dintre cei care auziser
acele cuvinte, au crezut; i num rul b rba ilor credincio i a ajuns astfel la
aproximativ cinci mii. 5A doua zi, conduc torii poporului (evreu) i înv torii legii
mozaice, au f cut un consiliu în Ierusalim. 6Acolo au mai fost prezen i: marele preot
numit Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru i to i ceilal i care proveneau din familii de mari
preo i. 7I-au adus pe Petru i pe Ioan între ei i i-au întrebat: „Cu ce aprobare sau în
numele cui a i f cut acest lucru?” 8Atunci Petru, fiind plin de Spiritul Sfânt, le-a zis:
„Lideri ai poporului i conduc tori ai Israelului! 9Constat m c suntem interoga i
pentru o binefacere de care a beneficiat un om bolnav i dori i s afla i cum a fost
vindecat. 10În consecin , vom face o declara ie pe care ar fi bine s-o aud to i
oamenii din Israel: acest om se prezint în fa a voastr complet s tos în numele lui
Isus Cristos din Nazaret, pe care voi L-a i crucificat, dar pe care Dumnezeu L-a
înviat! 11Voi L-a i abandonat exact cum au f cut constructorii cu acea piatr care
(pân la urm ) a ajuns s fie pus la vinclu. 12Salvarea nu este posibil decât în
numele Lui; pentru c nu li s-a dat oamenilor nici un alt Nume în care s-o poat
12

ob ine!” 13Remarcând curajul lui Petru i al lui Ioan, liderii religio i au fost surprin i
constate c ei erau totu i oameni simpli care nu absolviser coli remarcabile; i
atunci au în eles c fuseser cu Isus. 14Dar pentru c îl vedeau lâng ei pe omul care
fusese vindecat, nu puteau contesta nimic. 15Doar le-au ordonat s ias din Sinedriu i
apoi au f cut o edin . 16În cadrul ei, au zis: „Ce decizie vom lua cu privire la ace ti
oameni? Am aflat c to i locuitorii Ierusalimului tiu despre aceast minune evident
pe care nu o putem contesta. 17Totu i, ca s nu se r spândeasc aceast informa ie
mai departe între ceilal i oameni, s îi amenin m i s le ordon m ca în viitor s nu
mai vorbeasc nim nui evocând acest Nume.” 18Dup ce i-au chemat (între ei), le-au
interzis s mai vorbeasc i s mai înve e în vreun fel pe oameni în Numele lui Isus.
19
spunsul lui Petru i al lui Ioan a fost acesta: „Gândi i-v dac proceda i corect
înaintea lui Dumnezeu când ne pretinde i s ascult m mai mult de voi decât de El!
20
Noi nu putem s nu vorbim despre ce am v zut i despre ce am auzit!” 21I-au
amenin at din nou i i-au l sat s plece, pentru c nu tiau cum s -i pedepseasc ; iar
mul imea de oameni glorifica pe Dumnezeu pentru ce se întâmplase. 22Omul care
fusese vindecat prin aceast minune, avea mai mult de patruzeci de ani. 23Dup ce au
fost elibera i, ei s-au dus la grupul lor i le-au relatat tot ce le spuseser liderii
preo ilor i conduc torii poporului. 24Când au auzit relatarea, i-au exprimat to i
aceea i dorin , zicând: „Doamne, Tu, St pânul care ai f cut cerul, p mântul, marea
i toate viet ile care le populeaz ! 25Sub inspira ia Spiritului Sfânt, str mo ul nostru
David, sclavul T u, a fost folosit de Tine s zic : «De ce se agit na iunile lumii i de
ce concep popoarele strategii inutile? 26Regii de pe p mânt s-au revoltat i au f cut o
coali ie împotriva Celui pe care El L-a trimis.» 27Aceast profe ie s-a confirmat atunci
când împotriva Sclavului T u celui sfânt – Isus – s-au aliat în acest ora Irod, Pilat
din Pont, celelalte na iuni i mul imile de oameni din poporul Israel. 28Ei au f cut s
se întâmple astfel tot ce deja planificase i prin puterea i prin voin a de care dispui
Tu. 29Acum, Doamne, prive te la amenin rile lor i d putere sclavilor T i s predice
Cuvântul T u cu tot curajul. 30Întinde- i mâna i f vindec ri, minuni i lucruri
supranaturale în Numele Sclavului T u Celui Sfânt – Isus!” 31Dup ce s-au rugat ei,
s-a cutremurat locul unde erau aduna i. To i s-au umplut de Spirit Sfânt i predicau
Cuvântul lui Dumnezeu cu (un mare) curaj. 32Acei oameni mul i care crezuser , erau
uni i în inim i în gând. Nici unul nu pretindea c are dreptul exclusiv asupra
averilor lui, ci î i considerau propriet ile ca fiind bunuri comune. 33Apostolii
vorbeau cu mare autoritate despre învierea Domnului Isus; i to i erau beneficiarii
unui mare har. 34Problema lipsurilor era rezolvat prin faptul c to i cei care aveau
terenuri agricole, le vindeau i apoi aduceau banii 35care erau pu i la picioarele
apostolilor, de unde se împ eau conform nevoilor fiec ruia. 36Iosif, cel numit de
apostoli i Barnaba – nume care se traduce prin „Fiul încuraj rii” – era un levit care
provenea din Cipru. 37El a vândut un teren agricol pe care-l avea i apoi a adus banii,
punându-i la picioarele apostolilor. 5 Îns un (alt) om numit Anania a vândut o
proprietate împreun cu so ia lui care se numea Safira. 2Amândoi au decis s opreasc
o parte din banii cu care o vânduser . Apoi el a adus restul banilor pe care i-a pus la
picioarele apostolilor. 3Petru i-a zis: „Anania, de ce i-ai permis lui Satan s te
determine s -L min i pe Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu ascunzând o parte din bani?
4
Dac nu vindeai aceast proprietate, oare nu r mânea ea a ta? i dup ce ai vândut-o,

nu erai liber s faci ce vrei cu acei bani? De ce ai decis s procedezi astfel? Nu ai
min it pe oameni, ci pe Dumnezeu!” 5Dup ce a auzit aceste cuvinte, Anania a c zut
i a murit. Apoi to i cei care ascultau aceste lucruri, au experimentat un accentuat
sentiment de fric . 6Tinerii l-au învelit (pe Anania), l-au dus afar
i l-au
7
înmormântat. Dup aproximativ trei ore, a intrat acolo i so ia lui, f
s tie ce se
8
întâmplase. Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atâ i bani a i vândut proprietatea?” Ea a
spuns: „Da, acesta este pre ul cu care am vândut-o!” 9Atunci Petru i-a zis: „Ce v-a
determinat s risca i testându-L pe Spiritul Domnului? Cei care l-au îngropat pe so ul
u, sunt la u i te vor lua i pe tine! 10Ea a c zut imediat la picioarele lui i a murit.
Când au intrat tinerii, au g sit-o moart . Atunci au scos-o i au înmormântat-o lâng
so ul ei. 11Apoi to i cei aduna i acolo i cei care au auzit ce se întâmplase, au fost
afecta i de o mare fric . 12Prin mâinile apostolilor se f ceau multe minuni între
oameni. To i (cre tinii) st teau împreun în zona coloanelor lui Solomon 13 i nimeni
dintre ceilal i nu avea curajul s li se al ture. Dar mul imea de oameni îi l uda cu
voce tare în public. 14Num rul celor care credeau în Domnul, atât cel al b rba ilor cât
i cel al femeilor, era în cre tere. 15Bolnavii erau adu i cu t rgile i pu i pe str zi,
pentru ca atunci când va veni Petru pe-acolo, m car umbra lui s treac peste vreunul
dintre ei. 16Mul i al ii aduceau din Ierusalim i din ora ele învecinate acestuia, pe cei
bolnavi i pe cei chinui i de demoni; i to i erau vindeca i. 17Îns marele preot
împreun cu gruparea saducheilor au devenit foarte invidio i. 18În consecin , ei i-au
arestat pe apostoli i i-au b gat în închisoare. 19Dar un înger al Domnului a deschis
ile închisorii în timpul nop ii i i-a scos de-acolo, zicându-le: 20„Duce i-v în
Templu i predica i mul imii de oameni tot mesajul acestei (noi) vie i. 21Dup ce au
auzit aceste cuvinte, au mers la Templu diminea a devreme i apoi au început s
înve e mul imile de oameni. Atunci, în mod surprinz tor au venit în Templu marele
preot i cei care-l sus ineau. Ei au convocat Sanhedrinul; i împreun cu ceilal i lideri
ai Israelului, au decis s scoat pe apostoli din închisoare. 22Când au ajuns g rzile
acolo, nu i-au mai g sit. Apoi s-au întors i au spus: 23„Am g sit închisoarea încuiat
corespunz tor i pe paznici stând în picioare la posturile lor lâng u i. Dar când am
intrat, n-am mai g sit pe nimeni acolo.” 24Dup ce au auzit acest raport, comandantul
rzilor Templului i liderii preo ilor au r mas foarte dezorienta i i nu tiau cum s i explice cazul dispari iei apostolilor. 25Apoi a venit cineva i le-a spus: „S ti i c
oamenii pe care i-a i b gat în închisoare, sunt în Templu i înva mul imile de
ascult tori. 26Atunci comandantul g rzilor a plecat cu subordona ii lui i i-au adus pe
apostoli, dar nu cu for a; pentru c erau con tien i c altfel ar fi fost expu i pericolului
de a fi omorâ i cu pietre de mul imea oamenilor. 27Dup ce i-au adus, i-au a ezat în
fa a Sanhedrinului; i marele preot a zis: 28„Nu v-am ordonat noi în mod categoric s
nu mai înv i pe oameni evocând acest Nume? În ciuda acestei interdic ii, voi a i
umplut Ierusalimul cu înv tura voastr
i ne-a i acuzat de (complicitate la)
29
omorârea acelui Om!”
spunzând, Petru i ceilal i le-au zis: „Trebuie s ascult m
mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 30Dumnezeul str mo ilor no tri L-a înviat
pe acest Isus pe care voi L-a i omorât punându-L pe lemnul crucii. 31Dumnezeu L-a
în at cu puterea Lui pe acest Isus i L-a f cut Domn i Salvator, ca s ofere
Israelului poc in a i iertarea p catelor. 32Noi suntem martori ai acestor lucruri i
parteneri cu Spiritul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor care ascult de El!”
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Dup ce au auzit ei aceste cuvinte, s-au înfuriat i au discutat cum s procedeze ca
-i omoare. 34Exista îns între ei un înv tor al legii mozaice din gruparea fariseilor,
numit Gamaliel. El era apreciat de întregul popor. S-a ridicat în picioare între cei care
formau Sanhedrinul i a cerut ca apostolii s fie pu in sco i din sal . 35Apoi le-a zis:
„B rba i israelieni, fi i foarte aten i la inten iile pe care le ave i cu privire la ace ti
oameni. 36 ti i c nu cu mult timp în urm a existat Teuda care pretindea c are
autoritate; i i s-au al turat aproximativ patru sute de b rba i. Dar a fost omorât i
apoi grupul simpatizan ilor lui au fost distrus. 37Dup el i-a f cut apari ia Iuda
Galileeanul în timpul recens mântului i a atras simpatia multor oameni. Îns i el a
murit i apoi adep ii grup rii lui au fost dispersa i. 38Acum, v propun s -i l m în
pace pe ace ti oameni; pentru c dac este doar o încercare omeneasc de a face ceva,
pân la urm ea se va distruge. 39Dar dac ce fac ei vine de la Dumnezeu, s ti i c
nu ve i avea succes. V previn s nu v trezi i luptând împotriva lui Dumnezeu.” 40Ei
au acceptat propunerea lui; i dup ce i-au chemat pe apostoli, au decis ca ace tia s
fie pedepsi i prin b taia cu nuiele. Apoi le-au interzis s vorbeasc în Numele lui Isus
i i-au pus în libertate. 41Ei au plecat din fa a Sanhedrinului i s-au bucurat c au avut
onoarea s fie def ima i din cauza Numelui lui Isus. 42Apoi au continuat în fiecare zi
înve e oamenii atât în Templu, cât i acas , predicând Vestea Bun despre Isus
Cristos. 6 În acele zile, când s-a m rit num rul discipolilor, evreii care vorbeau limba
greac , protestau împotriva celorlal i evrei, pentru c v duvele lor nu beneficiau de
ajutoarele care erau distribuite în fiecare zi. 2Cei doisprezece (apostoli) au adunat
mul imea discipolilor i au zis: „Nu este normal ca noi s l m Cuvântul lui
Dumnezeu i s ne ocup m de administra ie. 3În consecin , v propunem, fra ilor, s
alege i dintre voi apte b rba i cu o bun reputa ie, plini de Spiritul Sfânt i de
în elepciune, pe care-i vom desemna s fac acest serviciu. 4Iar noi vom persevera în
rug ciune i în predicarea Cuvântului. 5Aceast propunere a fost aprobat de c tre to i
cei care erau aduna i acolo. Astfel, b rba ii pe care i-au ales (ca administratori), au
fost urm torii: tefan, un b rbat plin de Spirit Sfânt i de credin , Filip, Prohor,
Nicanor, Timon, Parmena i Nicolae – un (fost) adept al iudaismului care provenea
din Antiohia. 6I-au adus pe to i înaintea apostolilor care s-au rugat i au pus mâinile
peste ei. 7Cuvântul lui Dumnezeu se r spândea tot mai mult, num rul discipolilor se
rea în Ierusalim i foarte mul i preo i deveneau cre tini. 8 tefan era plin de har, de
autoritate i f cea mari minuni i lucruri supranaturale între oameni. 9Exista un loc de
închinare numit „Sinagoga oamenilor liberi”. În aceast cl dire se adunau evrei care
proveneau din Cirena i din Alexandria. Împreun cu al i iudei din Cilicia i din Asia,
ace tia au ini iat o disput cu tefan. 10Dar nu au reu it în inte ia lor de a-l contrazice,
pentru c fiind inspirat de Spiritul Sfânt, el vorbea cu în elepciune. 11Atunci au vorbit
(în secret) cu ni te oameni, înv ându-i s zic : „Noi l-am auzit (pe tefan)
pronun ând blasfemii împotriva lui Moise i împotriva lui Dumnezeu!” 12Au provocat
astfel poporul, pe liderii lui i pe înv torii legii mozaice, care au venit în for , l-au
arestat i l-au dus în Sanhedrin. 13Acolo au adus ni te martori mincino i care au zis:
„Acest om nu înceteaz s pronun e blasfemii împotriva acestui loc sfânt i împotriva
legii mozaice. 14Noi l-am auzit zicând c Isus din Nazaret va d râma aceast cl dire
i c va schimba obiceiurile pe care ni le-a l sat Moise!” 15To i cei care formau
Sanhedrinul s-au uitat fix la tefan; i au v zut c fa a lui sem na cu cea a unui înger.

7 Marele preot a zis: „Este adev rat?” 2 tefan a r spuns: „Fra i i p rin i, asculta i! Dumnezeu gloriei s-a revelat str mo ului nostru Avraam, când era în
Mesopotamia, înainte de stabilirea lui în Haran, 3 i i-a zis: «Ie i din ara ta i din
familia din care provi; i du-te în ara pe care i-o voi ar ta.» 4Atunci el a plecat din
ara caldeenilor i i-a stabilit domiciliul în Haran. Dup moartea tat lui lui,
Dumnezeu l-a adus (pe Avraam) în aceast ar în care locui i i voi acum. 5Dar în
aceste teritorii nu i-a dat nimic sub form de proprietate personal – nici m car o
palm de teren – ci i-a promis c în viitor ea va fi a urma ilor lui, de i el (înc ) nu
avea nici un copil. 6Dumnezeu i-a spus c descenden ii lui vor locui (ini ial) într-o
ar str in , c vor tr i acolo ca sclavi i c astfel vor fi chinui i patru sute de ani.
7
Dumnezeu îi mai zisese: «Eu voi judeca acea na iune care-i va ine în sclavie. i apoi
ei Îmi vor sluji în aceste teritorii.» 8Apoi a instituit leg mântul circumciziei; i astfel,
când s-a n scut Isaac, Avraam l-a circumcis în a opta zi de via . Când s-a n scut
Iacov – fiul lui Isaac – acesta i-a circumcis fiul. Iar Iacov a avut ca fii pe cei
doisprezece patriarhi. 9Ace tia, pentru c -l invidiau pe Iosif, l-au vândut ca s fie dus
în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el 10 i l-a sc pat de toate necazurile lui. I-a dat
în elepciune i l-a f cut s primeasc favoarea faraonului care guverna Egiptul. i el
l-a desemnat ca administrator al Egiptului i al tuturor posesiunilor lui. 11A fost o
foamete în toat zona Egiptului i în cea a Canaanului. Criza era mare i str mo ii
no tri nu g seau alimente. 12Iacov a auzit c este grâu în Egipt i i-a trimis pe
str mo ii no tri pentru prima dat acolo. 13Când au venit a doua oar , Iosif i-a
recunoscut fra ii i faraonul a aflat din ce familie provenea el. 14Apoi Iosif a chemat
pe tat l lor numit Iacov i pe ceilal i membri ai familiei lui – aptezeci i cinci de
persoane. 15Iacov a venit în Egipt, unde a murit. Apoi, i str mo ii no tri au murit tot
acolo. 16To i au fost du i la ehem i pu i în mormântul pe care-l cump rase Avraam
cu o sum de bani de la descenden ii lui Hamor în ehem. 17Se apropia vremea când
urma s se întâmple ce promisese Dumnezeu lui Avraam. Poporul a crescut numeric
în Egipt, 18pân s-a instalat un (nou) conduc tor care nu-l cunoscuse pe Iosif. 19Acel
rege a exploatat poporul nostru i i-a chinuit pe str mo ii no tri, obligându-i chiar s i abandoneze noii-n scu i, pentru ca ace tia s moar . 20În acele condi ii s-a n scut
Moise, care era un copil frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hr nit trei luni în
familia tat lui lui. 21Iar când a trebuit s fie abandonat, l-a luat fiica faraonului i l-a
crescut ca pe copilul ei. 22Moise a înv at toat tiin a egiptenilor i era puternic în
vorbe i în fapte. 23Când avea vârsta de patruzeci de ani, s-a gândit s mearg între
evrei, ca s vad cum tr iesc fra ii lui care formau poporul Israel. 24L-a v zut pe unul
ruia i se f cea o nedreptate. Atunci l-a ap rat, l-a r zbunat pe cel exploatat i l-a
omorât pe egiptean. 25Credea c fra ii lui vor realiza c Dumnezeu urma s Se
foloseasc de el ca s -i elibereze. Dar ei n-au în eles acest lucru. 26A doua zi, când
(doi evrei) se b teau, Moise a venit între ei i a încercat s atenueze conflictul,
zicându-le: «Voi sunte i fra i! De ce v nedrept i unul pe cel lalt?!» 27Dar cel care
cea nedreptatea celuilalt, i s-a opus fizic i apoi i-a zis: «Cine te-a desemnat pe tine
ca ef i judec tor pentru noi? 28Vrei s m omori i pe mine la fel cum ai procedat
ieri cu acel egiptean?» 29Auzind aceste cuvinte, Moise a fugit în Madian, unde a
locuit ca str in; i acolo i s-au n scut doi fii. 30Dup (al i) patruzeci de ani, a avut o
viziune în de ertul Sinai, v zând un înger în flac ra unui tufi arzând. 31Când a

observat acest lucru ciudat, Moise s-a apropiat s vad ce se întâmpl ; i atunci a
auzit vocea Domnului, 32care i-a zis: «Eu sunt Dumnezeul p rin ilor t i: Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov». Iar Moise, tremurând, n-a
avut curajul s (mai) priveasc . 33Domnul i-a zis: «Descal -te, pentru c locul pe
care stai este un p mânt sfânt! 34Am v zut suferin a poporului Meu care este în Egipt.
Le-am auzit gemetele i am decis s -i eliberez. Acum trebuie s pleci; pentru c te
voi trimite în Egipt.» 35Vorbindu-i prin Îngerul care-i ap ruse în acel tufi arzând,
Dumnezeu l-a trimis pe acest Moise ca st pânitor i eliberator, în ciuda faptului c
fusese respins de ei când i-au zis: «Cine te-a desemnat s fii st pânul i judec torul
nostru?». 36Tocmai el i-a scos din Egipt; i a f cut miracole atât în aceast ar , la
marea Ro ie, cât i în de ert, timp de patru zeci de ani. 37Acest Moise le-a zis
descenden ilor lui Israel: «Domnul, Dumnezeul vostru, v va da dintre fra ii vo tri un
profet ca mine. S asculta i de El!» 38Tot Moise este cel care a condus adunarea
israelienilor în de ert, unde pe muntele Sinai i-a vorbit un Înger; i astfel a primit
împreun cu str mo ii no tri cuvinte vii, ca s ni le transmit ( i) nou . 39Str mo ii
no tri au refuzat s -l asculte i l-au desconsiderat. Apoi, în inimile lor, ei s-au întors
în Egipt 40 i au zis lui Aaron: «F -ne ni te zei care s mearg înaintea noastr ; pentru
nu tim ce s-a întâmplat cu acel Moise care ne-a scos din Egipt!» 41Astfel, în acele
zile au f cut un vi el, au adus ofrande idolului sacrificând animale i s-au bucurat de
obiectul f cut de mâna lor. 42Atunci Dumnezeu S-a îndep rtat de ei i i-a l sat s se
închine corpurilor cere ti. S-a întâmplat cu ei a a cum este scris în cartea profe ilor:
«Israelienilor, nu Mie Mi-a i oferit sacrificii în timpul celor patruzeci de ani cât a i
fost în de ert. 43 i transportat cu voi cortul lui Moloh i imaginea stelei zeului
Remfan – lucruri pe care le-a i f cut ca s v închina i lor! Acesta este motivul pentru
care v voi exila dincolo de Babilon!» 44Str mo ii no tri aveau în de ert cortul
întâlnirii, a a cum decisese Cel care i-a spus lui Moise s -l fac în conformitate cu
modelul pe care-l v zuse. 45L-au adus cu ei în ara st pânit de na iunile pe care
Dumnezeu le-a alungat din fa a lor în timpul lui Iosua; i a r mas acolo pân în zilele
când tr ia David. 46Dumnezeu i-a acordat mil ; iar el i-a exprimat dorin a s
construiasc o locuin pentru Dumnezeul lui Iacov. 47 i Solomon a fost cel care I-a
construit o cas . 48Îns Cel Foarte Înalt nu locuie te în construc ii f cute de mâini
omene ti. Acest lucru este sus inut i de profetul care zice: 49«Cerul este tronul Meu
i p mântul este locul unde Îmi in picioarele. Cel fel de cas Îmi ve i construi voi
Mie – zice Domnul – sau care va fi locul Meu de odihn ? 50N-a f cut mâna Mea toate
aceste lucruri?»… 51Oameni înc
âna i, necircumci i cu inima i cu urechile! Voi
totdeauna v-a i opus Spiritului Sfânt. A i procedat exact ca p rin ii vo tri. 52Pe care
dintre profe i nu i-au persecutat ei? Au omorât pe cei care anun au venirea Celui
Drept; iar acum L-a i tr dat i L-a i omorât – 53tocmai voi care a i primit Legea dat
prin intermediul îngerilor; i (totu i) n-a i respectat-o!…” 54Când au auzit ei aceste
cuvinte, s-au înfuriat împotriva lui, încle tându- i maxilarele. 55Dar tefan, plin de
Spiritul Sfânt, a privit spre cer, a v zut gloria lui Dumnezeu i pe Isus stând în
picioare (în pozi ie de autoritate) la dreapta lui Dumnezeu. 56Apoi a zis: „S ti i c
d cerul deschis i pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”
57
Atunci ei au început s zbiere i n-au vrut s -l mai asculte; ci având aceea i inten ie,
s-au repezit to i asupra lui, 58l-au scos din ora i l-au omorât cu pietre. Martorii i-au

pus hainele la picioarele unui tân r care se numea Saul. 59Ei aruncau cu pietre în
tefan, care se ruga, zicând: „Doamne Isus, prime te sufletul meu!” 60Apoi a
îngenunchiat i a strigat cu voce tare: „Doamne, nu le lua în considerare acest p cat!”
i dup ce a spus aceste cuvinte, a murit. 8 Saul votase i el pentru omorârea lui
tefan. Din acea zi s-a declan at o mare persecu ie împotriva comunit ii discipolilor
(lui Cristos) din Ierusalim. Atunci to i ceilal i cu excep ia apostolilor, s-au împr tiat
prin zonele Iudeeii i ale Samariei. 2Ni te oameni cu reveren fa de Dumnezeu l-au
înmormântat pe tefan i l-au plâns foarte mult. 3Îns Saul devenise foarte periculos
pentru comunitatea discipolilor (lui Cristos); pentru c intra prin case i lua cu for a
rba i i femei, pe care îi b ga apoi în închisoare. 4Cei care se împr tiaser ,
predicau Cuvântul în toate locurile pe unde mergeau. 5Filip a venit în ora ul Samaria
i a predicat acolo, prezentându-le (oamenilor) pe Cristos. 6Când au auzit i au v zut
minunile pe care le f cea Filip, mul imile de oameni erau foarte receptive la ce
vorbea el. 7Din mul i oameni demoniza i ie eau spirite rele care-i f ceau s produc
sunete stridente; i mul i al i oameni paraliza i i care nu puteau merge, erau
vindeca i. 8Astfel, locuitorii acelui ora au experimentat o mare bucurie. 9Acolo exista
un om numit Simon. El pretindea c este o persoan remarcabil ; pentru c
practicând vr jitoria, îi uimise pe oamenii din Samaria. 10To i îl ascultau cu aten ie i
ziceau: „Aceasta este puterea lui Dumnezeu numit «mare»!” 11Erau receptivi fa de
el pentru c de mult timp îi uimise cu vr jitoriile lui. 12Dar atunci când în urma
predicii lui Filip au crezut Vestea Bun despre Regatul lui Dumnezeu i despre Isus
Cristos, au fost boteza i atât b rba i, cât i femei. 13A crezut chiar i Simon. i dup
ce a fost botezat, nu se mai desp ea de Filip i privea cu mare admira ie la minunile
care se f ceau. 14Apostolii care erau în Ierusalim, au auzit c Samaria a primit
Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au trimis la ei pe Petru i pe Ioan. 15Când au ajuns
acolo, s-au rugat pentru samariteni ca s primeasc Spiritul Sfânt. 16Acesta înc nu
coborâse peste nici unul dintre ei, ci fuseser doar boteza i în numele Domnului Isus.
17
Atunci Petru i Ioan i-au pus mâinile peste ei i; aceia au primit Spiritul Sfânt.
18
Când a v zut Simon c Spiritul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor
(asupra altora), le-a oferit bani 19 i le-a zis: „Da i-mi i mie aceast putere, pentru ca
orice om peste care-mi voi pune mâinile, s primeasc Spiritul Sfânt.” 20Dar Petru i-a
zis: „Banii t i s fie distru i împreun cu tine; pentru c ai crezut c darul lui
Dumnezeu s-ar putea primi în schimbul banilor! 21Tu nu ai dreptul s participi în
aceast activitate, pentru c inima ta nu este sincer înaintea lui Dumnezeu!
22
Poc ie te-te, renun ând la aceast r utate. i roag -te Domnului ca dac este
posibil, s i ierte aceast tendin (gre it ) care provine din inima ta; 23pentru c
observ la tine c e ti plin de invidie i înl uit de nedreptate!” 24Simon a r spuns:
„Ruga i-v voi Domnului pentru mine, ( i cere i-I) s nu mi se întâmple nimic din ce
i zis!” 25Dup ce le-au predicat Cuvântul Domnului, Petru i Ioan s-au întors la
Ierusalim, prezentând (în drumul lor) Vestea Bun în multe sate unde tr iau
samariteni. 26Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip astfel: „Du-te spre Sud pe
drumul care leag Ierusalimul de Gaza i care trece prin de ert.” 27Filip a plecat i a
întâlnit un eunuc etiopian. Acesta era responsabil cu îngrijirea averii reginei
etiopienilor numit Candace. El venise la Ierusalim ca s se închine 28 i se întorcea
de-acolo în carul lui, citind din cartea profetului Isaia. 29Spiritul i-a zis lui Filip: „Du-

te pân în dreptul acelui car!” 30Filip a alergat i (când a fost în dreptul lui) a auzit
etiopianul citind cuvintele profetului Isaia. Atunci el i-a zis: „În elegi ce cite ti?”
31
Eunucul i-a r spuns: „Nu tiu cum a reu i s în eleg dac nu m va îndruma
cineva!” Apoi l-a rugat pe Filip s urce în car lâng el. 32Textul din Scriptur pe carel citea era acesta: „El s-a comportat ca o oaie dus la t iere i ca un miel f
voce în
33
fa a celui care-i tunde blana. Exact ca ei, nici El nu a deschis gura… A fost umilit i
nedrept it la judecat . Lui I-a fost luat dreptul la via . i cine va descrie pe
contemporanii Lui?” 34Eunucul i-a zis lui Filip: „Te rog s -mi spui despre cine
vorbe te astfel profetul: despre el, sau despre altcineva?” 35Atunci Filip a început cu
aceast parte de Scriptur i (apoi) i L-a prezentat pe Isus. 36În timp ce parcurgeau ei
drumul, au ajuns în dreptul unei ape. Atunci eunucul a zis: „Prive te: acolo este ap !
vrea s fiu botezat. Este posibil?” 37[Filip a zis: „Desigur, cu condi ia ca tu s crezi
din toat inima.” Eunucul a r spuns: „Cred c Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!”]
38
A dat ordin s stea carul, au coborât amândoi în ap i Filip l-a botezat pe eunuc.
39
Dar când au ie it ei din ap , Spiritul Domnului l-a r pit pe Filip; i eunucul nu l-a
mai v zut. În timp ce el î i continua drumul plin de bucurie, 40Filip era la Azot, de
unde a plecat la Cezareea; i predica Vestea Bun în toate ora ele prin care trecea. 9
Dar Saul înc amenin a cu moartea pe discipolii Domnului. El s-a dus la marele
preot, 2 ruia i-a cerut aprob ri scrise pentru a opera arest ri în toate sinagogile din
Damasc; i astfel, dac va constata (acolo) c exist unii care merg pe Drumul
Credin ei, indiferent c sunt b rba i sau femei, s poat s -i prind i s -i aduc la
Ierusalim. 3În timp ce era pe drum i se apropia de Damasc, în mod instantaneu a
ap rut în jurul lui o lumin din cer. 4Atunci el a c zut la p mânt i a auzit o voce carei zicea: „Saul, Saul, de ce M persecu i?” 5El a r spuns: „Cine e ti Tu, Doamne?” Iar
Domnul i-a zis: „Eu sunt Isus, pe care tu Îl persecu i. [ i-ar fi incomod s dai cu
piciorul înapoi într-un obiect ascu it!]” 6Atunci, tremurând din cauza fricii, el a zis:
„Doamne, ce vrei s fac?” Iar Domnul i-a zis: „Ridic -te, intr în ora i acolo cineva
i va spune ce trebuie s faci.” 7Oamenii care-l înso eau, au r mas foarte surprin i;
pentru c de i auzeau vocea, nu vedeau pe nimeni. 8Saul s-a ridicat de la p mânt; i
chiar dac avea ochii deschi i, nu mai vedea nimic cu ei. Atunci ei l-au luat de mâini
i l-au dus în Damasc. 9Timp de trei zile nu a v zut, nu a mâncat i nici nu a b ut
nimic. 10În Damasc exista un discipol care se numea Anania. Domnul i-a zis într-o
viziune: „Anania!” Iar el a r spuns: „Sunt la dispozi ia Ta, Doamne!” 11Atunci
Domnul i-a zis: „Pleac i du-te pe strada care se nume te «Dreapt ». Acolo s cau i
în casa lui Iuda pe cineva care se nume te Saul i care provine din Tars. Acum el se
roag ; 12 i i s-a ar tat într-o viziune c a venit la el un om numit Anania care a intrat
i i-a pus mâinile peste el ca s i refac vederea.” 13Anania a r spuns: „Doamne, am
auzit de la mul i despre toate relele pe care le-a f cut acest om sfin ilor T i din
Ierusalim. 14 tiu c el chiar i aici este autorizat de liderii preo ilor ca s aresteze pe
to i cei care invoc Numele T u!” 15Dar Domnul i-a zis: „Du-te la el, pentru l-am ales
ca s duc mesajul despre Numele Meu atât celorlalte na iuni i regilor (lor), cât i
urma ilor lui Israel; 16 i îi voi ar ta tot ce va trebui s suporte pentru Numele Meu!”
17
Atunci Anania a plecat. Dup ce a ajuns în acea cas , i-a pus mâinile peste Saul i
a zis: „Frate Saul, Domnul Isus, care i s-a revelat pe drumul pe care veneai, m-a
trimis ca s i refaci vederea i s te umplii de Spiritul Sfânt.” 18Chiar în acel

moment, de pe ochii lui au c zut un fel de solzi; iar el i-a ref cut vederea. Apoi s-a
ridicat i a fost botezat. 19Dup ce a mâncat, i-au revenit puterile. Saul a r mas câteva
zile cu discipolii care erau în Damasc. 20 i imediat a început s predice în sinagogi,
spunând c Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21To i cei care-l auzeau, r mâneau foarte
surprin i i ziceau: „Oare nu este el acel persecutor renumit care-i urm rea în
Ierusalim pe cei care invocau acest Nume? i n-a venit el aici cu inten ia s -i aresteze
i s -i duc în fa a liderilor preo ilor?” 22Totu i, Saul î i consolida pozi ia din ce în ce
mai mult i intimida iudeii care locuiau în Damasc, demonstrându-le în fa a tuturor c
Isus este Cristos. 23Dup un timp, iudeii au decis s -l omoare. 24Dar Saul a aflat
despre acest complot. Pentru c aveau aceast inten ie, por ile (ora ului) erau p zite
permanent ziua i noaptea. 25Totu i, într-o noapte, discipolii l-au sc pat coborându-l
(cu frânghii) într-un co , printr-o fereastr din zid. 26Când a ajuns în Ierusalim, Saul a
vrut s se integreze în gruparea discipolilor; dar to i se temeau de el, pentru c nu
puteau s cread c este ( i el) discipol. 27Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la
apostoli i le-a relatat cum Îl v zuse Saul pe Domnul care i-a vorbit pe drumul spre
Damasc i cum predicase acolo cu mare curaj în Numele lui Isus. 28Din acel moment,
el st tea în compania lor, oriunde mergeau ei prin Ierusalim. 29Saul vorbea cu mare
curaj în Numele Domnului, între inând discu ii controversate cu iudeii care vorbeau
limba greac . Dar ei inten ionau s -l omoare. 30Când au aflat fra ii despre aceast
inten ie, l-au dus la Cezareea i de acolo l-au trimis la Troa. 31Comunitatea
discipolilor beneficia de pace în toate zonele din Iudeea, din Galileea i din Samaria.
Ea se consolida spiritual, manifesta reveren fa de Domnul i cu ajutorul Spiritului
Sfânt, cre tea numeric. 32În timp ce Petru c torea f când vizite tuturor fra ilor, a
ajuns i la cei care locuiau în Lida. 33Acolo a g sit un om care se numea Enea. El se
afla într-un pat, fiind paralizat de opt ani. 34Petru i-a zis: „Enea, Isus Cristos te
vindec ! Ridic -te i strânge- i patul!” Atunci Enea s-a ridicat imediat. 35 zându-l
(vindecat), to i locuitorii din Lida i din Sarona s-au întors la Domnul. 36În Iope exista
o femeie care apar inea grupului discipolilor. Ea se numea Tabita – nume care se
traduce cu Dorca. Aceast femeie f cea fapte bune i multe alte acte de caritate. 37În
acel timp, s-a îmboln vit i a murit. Dup ce au sp lat-o, au pus-o într-o camer la
etaj. 38Pentru c Lida era aproape de Iope, când au auzit discipolii c Petru este acolo,
au trimis doi oameni la el, care l-au chemat, rugându-l: „Nu întârzia s vii pân la
noi!” 39Petru s-a ridicat i a plecat împreun cu ei. Când a ajuns acolo, l-au dus în
camera de la etaj, unde toate v duvele l-au înconjurat plângând i ar tându-i hainele
ic
ile pe care le f cea Dorca atunci când tr ia. 40Petru a dat afar pe to i i apoi
a îngenunchiat i s-a rugat. Întorcându-se spre corpul femeii, a zis: „Tabita, scoal te!” Ea a deschis ochii; i când l-a v zut pe Petru, s-a ridicat. 41El i-a întins mâna i a
ridicat-o. Apoi a chemat imediat pe sfin i i pe v duve i le-a prezentat-o vie!
42
Aceast minune a fost cunoscut în tot ora ul Iope i mul i oameni din el au crezut
în Domnul. 43Petru a r mas mai multe zile în Iope la un t car care se numea Simon.
10 În Cezareea exista un om numit Cornelius. El era un centurion într-o unitate
militar numit „Italiana” care era format din cel pu in cinci sute de solda i. 2Acest
om era religios i manifesta reveren fa de Dumnezeu împreun cu to i ceilal i
membrii ai familiei lui. El f cea multe acte de caritate i totdeauna se ruga lui
Dumnezeu. 3În timpul celei de-a noua ore a zilei, el a v zut clar într-o viziune cum un

înger al lui Dumnezeu a intrat la el i i-a zis: „Cornelius!” 4Atunci el s-a uitat fix la
înger, s-a speriat i a zis: „Ce se întâmpl , Doamne?” Iar îngerul i-a zis: „Rug ciunile
i actele tale de caritate sunt cunoscute de Dumnezeu; i El le-a apreciat. 5Acum
trimite ni te oameni în localitatea Iope, de unde trebuie s -l chemi la tine pe Petru
care se mai nume te i Simon. 6El locuie te în gazd la un om numit Simon t carul,
care are casa lâng mare. Acel Petru î i va spune ce trebuie s faci.” 7Imediat dup ce
a plecat îngerul de la el, Cornelius a chemat pe doi dintre subordona ii lui; i
împreun cu un soldat religios care era permanent la dispozi ia lui, 8i-a trimis la Iope,
dup ce le-a relatat totul. 9A doua zi, când se apropiau ei de ora , în a asea or a
zilei, Petru s-a urcat pe acoperi ul casei s se roage. 10I se f cuse foame i inten iona
m nânce. În timp ce i se preg tea mâncarea, el a avut o viziune: 11a v zut cerul
deschis, de unde cobora spre p mânt un vas care avea forma unei fe e de mas . 12În el
erau tot felul de animale cu patru picioare i reptile de pe p mânt, împreun cu p ri
zbur toare. 13Iar o voce i-a zis: „Petru, ridic -te, taie i m nânc !” 14Petru a r spuns:
„În nici un caz, Doamne! Niciodat n-am mâncat ceva interzis sau «murdar»!” 15Acea
voce i-a vorbit a doua oar : „S nu nume ti «murdar» ce a f cut Dumnezeu curat!”
16
Acest lucru s-a repetat de trei ori; i apoi vasul a fost ridicat la cer. 17În timp ce
Petru nu tia ce semnifica ie avea viziunea pe care o avusese, oamenii trimi i de
Cornelius i care întrebau de casa lui Simon, ajunseser la poart . 18Atunci ei au
întrebat cu voce tare dac Simon numit i Petru locuie te acolo. 19În timp ce Petru se
gândea la acea viziune, Spiritul i-a zis: „S tii c e ti c utat de trei oameni. 20Ridic te, coboar i du-te cu ei f
ezitare; pentru c Eu i-am trimis!” 21Petru a coborât i
le-a zis acelor oameni: „Eu sunt cel pe care-l c uta i. Ce v-a f cut s veni i?” 22Ei i-au
spuns: „Centurionul Cornelius care este un om drept, cu reveren fa de
Dumnezeu i apreciat de to i iudeii, a fost informat de Dumnezeu, printr-un înger, s
te cheme în casa lui i s aud cuvintele pe care i le vei spune.” 23Petru i-a chemat
în untru i i-a g zduit. 24Apoi, a doua zi, a plecat împreun cu ei. Au fost înso i i de
câ iva fra i din Iope. În cealalt zi au ajuns la Cezareea. Cornelius îi a tepta împreun
cu rudele i cu prietenii apropia i pe care-i chemase acolo. 25Când Petru a intrat în
cas , Cornelius care îl întâmpinase, s-a aruncat la picioarele lui i i s-a închinat. 26Dar
Petru, ajutându-l s se ridice, i-a zis: „Ridic -te! i eu sunt (tot) om!” 27Apoi, vorbind
cu el, a intrat în cas , unde a g sit aduna i mul i oameni. 28El le-a zis: „ ti i c legea
mozaic nu permite unui iudeu s aib rela ii cu cineva dintr-o alt na iune sau s
vin la el. Dar Dumnezeu mi-a ar tat c nu trebuie s numesc pe nici un om
«inadecvat» sau «murdar». 29 a se explic de ce am venit f
s v refuz cererea
atunci când m-a i chemat. Acum vreau s tiu ce v-a determinat s apela i la mine.”
30
Cornelius a r spuns: „Cu patru zile în urm , chiar într-un moment ca acesta, m
rugam în casa mea în a noua or a zilei. Atunci a ap rut în fa a mea un om care era
îmbr cat cu o hain str lucitoare. 31El a zis: «Cornelius, rug ciunea ta a fost luat în
considerare de Dumnezeu care a apreciat i actele tale de caritate. 32Acum trimite pe
cineva la Iope i cheam de acolo pe Simon care se mai nume te i Petru, ca s i
vorbeasc . El locuie te în gazd la Simon t carul, a c rui cas este lâng mare.»
33
Imediat am trimis câ iva oameni la tine; i consider c ai procedat bine venind.
Acum, to i suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca s ascult m tot ce i-a ordonat
Domnul s ne spui.” 34Atunci Petru a zis: „Constat acum c se confirm un adev r:

Dumnezeu este impar ial 35 i accept din orice na iune pe acela care manifest
reveren fa de El i care face fapte ale drept ii! 36El a trimis Cuvântul S u
urma ilor lui Israel i le-a prezentat Vestea Bun a p cii prin Isus Cristos care este
Domnul tuturor. 37 ti i c începând din Galileea i pân în Iudeea, circul o veste în
urma botezului despre care predica Ioan. 38Aceast veste este în leg tur cu Isus din
Nazaret. El a fost coordonat de Spiritul Sfânt i a avut putere de la Dumnezeu care La sus inut s fac bine i s vindece pe to i cei care erau poseda i de diavol. 39Noi
suntem martori cu privire la tot ce a f cut El în ara iudeilor i în Ierusalim. Ei L-au
omorât, atârnându-L pe lemnul crucii. 40Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi i a f cut
ca El s apar , 41dar nu în fa a întregului popor, ci numai între noi care suntem
martori selecta i de Dumnezeu. Noi am mâncat i am b ut împreun cu El dup ce a
înviat! 42Isus ne-a ordonat s predic m mul imilor de oameni c El a fost desemnat de
Dumnezeu ca Judec tor al celor vii i al celor mor i. 43To i profe ii vorbesc despre
Isus, afirmând c oricine crede în El, prime te iertarea p catelor în Numele Lui.” 44În
timp ce vorbea Petru astfel, Spiritul Sfânt a coborât peste to i cei care ascultau
Cuvântul. 45To i credincio ii circumci i care veniser cu Petru, au r mas surprin i
când au v zut c darul Spiritului Sfânt a fost turnat i peste oameni care nu erau evrei.
46
Îi auzeau vorbind în alte limbi (decât ebraica) i l udându-L pe Dumnezeu. Atunci
Petru a zis: 47„Oare poate cineva s le refuze acestor oameni botezul în ap , când ei
deja au primit Spiritul Sfânt exact cum L-am primit i noi?” 48 i apoi a ordonat
botezarea lor în numele Domnului Isus Cristos. Atunci l-au rugat s mai r mân
câteva zile la ei. 11 Apostolii i fra ii care erau în Iudeea, au auzit c i oameni dintre
celelalte na iuni au primit Cuvântul lui Dumnezeu. 2Iar când a ajuns Petru la
Ierusalim, cei circumci i îi f ceau repro uri, 3zicându-i: „Ai intrat în casa unor
oameni necircumci i i ai mâncat cu ei!…” 4Atunci Petru a început s le relateze ce
se întâmplase. El a zis: 5„Eram în ora ul Iope. În timp ce m rugam, am avut o
viziune: un vas mare ca o fa de mas , cobora din cer i s-a oprit în dreptul meu.
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Când am privit ce era în el, am observat acolo animale cu patru picioare, atât
domestice cât i s lbatice, reptile i p ri zbur toare. 7Apoi, o voce puternic mi-a
zis: «Petru, ridic -te, taie i m nânc !» 8Dar eu am r spuns: «În nici un caz, Doamne;
pentru c nu am introdus niciodat ceva interzis sau murdar în gura mea.» 9Atunci
vocea care venea din cer mi-a spus a doua oar : «S nu nume ti ‘murdar’ ce a f cut
Dumnezeu curat!» 10Acest lucru s-a repetat de trei ori. Apoi toate au fost ridicate la
cer. 11 i imediat s-au oprit trei oameni la poarta casei în care eram. Ei veniser din
Cezareea, trimi i special pentru mine. 12Spiritul mi-a spus s plec împreun cu ei f
fac vreo discriminare. Ace ti ase fra i m-au înso it i ei; i împreun am intrat în
casa acelui om. 13El ne-a relatat cum a v zut în casa lui îngerul zicându-i: «Trimite pe
cineva la Iope i cheam de-acolo pe Petru care se mai nume te i Simon. 14El î i va
spune cuvinte prin care vei fi salvat împreun cu cei din familia ta.» 15În timp ce
începusem s vorbesc, Spiritul Sfânt a coborât peste ei exact cum s-a întâmplat i cu
noi la început. 16Atunci mi-am amintit de cuvântul Domnului care zisese: «Ioan a
administrat un botez f cut cu ap ; dar voi ve i fi boteza i cu Spiritul Sfânt.» 17Deci
dac Dumnezeu le-a oferit acela i dar ca i nou care am crezut în Domnul Isus
Cristos, oare cum a fi putut s m opun Lui?” 18Dup ce au auzit ei aceste cuvinte, sau lini tit, au glorificat pe Dumnezeu i au zis: „Constat m c Dumnezeu a oferit i

celorlalte na iuni posibilitatea poc in ei ca s aib via a!” 19Cei care se împr tiaser
din cauza persecu iei declan ate cu ocazia omorârii lui tefan, au ajuns pân în
Fenicia, în Cipru i în Antiohia. Ei predicau Cuvântul (lui Dumnezeu) numai iudeilor.
20
Totu i, printre ei au fost i câ iva oameni din Cipru i din Cirena care au venit în
Antiohia; i vorbind cu grecii, le-au predicat Vestea Bun a Domnului Isus. 21Ei erau
înso i de puterea Domnului; i un mare num r de oameni au crezut i s-au întors la
El. 22Comunitatea disipolilor din Ierusalim a auzit despre ei. Atunci l-a trimis pe
Barnaba pân la Antiohia. 23Când a ajuns el acolo i a v zut harul lui Dumnezeu, s-a
bucurat i i-a îndemnat pe to i s r mân credincio i Domnului cu toat inima lor.
24
Barnaba era un om bun, plin de Spiritul Sfânt i de credin . Astfel, mul i al i
oameni s-au ad ugat num rului celor care veneau la Domnul. 25Barnaba s-a dus apoi
la Tars ca s -l caute pe Saul. 26Când l-a g sit, l-a adus în Antiohia. Astfel, ei au
participat un an întreg la adun rile comunit ilor de credincio i; i au înv at acolo pe
mul i oameni. Antiohia a fost locul unde pentru prima dat , discipolii au fost numi i
„cre tini”. 27În acea vreme, au venit în Antiohia ni te profe i din Ierusalim. 28Unul
dintre ei care se numea Agab, a anun at prin inspira ia Spiritului c va fi o mare
foamete în toat lumea. i a a a fost – chiar în timpul cezarului Claudius. 29Atunci
discipolii au decis s trimit conform posibilit ilor fiec ruia, ni te ajutoare pentru
fra ii care locuiau în Iudeea. 30 a au i f cut, trimi ând aceste ajutoare prezbiterilor
(comunit ii cre tinilor) prin Barnaba i prin Saul. 12 În acele circumstan e, tetrarhul
Irod a început o persecu ie, arestând pe unii dintre apar in torii acestei Comunit i.
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L-a omorât cu sabia pe Iacov care era frate cu Ioan. 3Iar când a constatat c acest
lucru este agreat de iudei, l-a mai prins i pe Petru. Acest lucru se întâmpla în zilele
rb torii Azimelor. 4Dup ce l-a arestat i l-a b gat în închisoare, a dispus s fie
zit de patru grupe (de gardieni) formate din patru solda i fiecare. Dup s rb toarea
Pa telor, (Irod) inten iona s -l scoat ( i s -l judece) în fa a poporului. 5În timp ce
Petru era p zit în închisoare, comunitatea cre tinilor se ruga insistent lui Dumnezeu
pentru el. 6În noaptea premerg toare zilei în care inten iona Irod s -l aduc la proces
pentru a fi judecat, Petru dormea între doi gardieni, fiind legat de mâini cu dou
lan uri; iar al i gardieni asigurau paza la u a închisorii. 7Atunci un înger al Domnului
a ap rut în mod instantaneu lâng el, producând lumin în închisoare. El l-a trezit pe
Petru, lovindu-l în coast i zicându-i: „Ridic -te repede!” Atunci lan urile (cu care
era legat) i-au c zut de la mâini. 8Apoi îngerul i-a zis: „Îmbrac -te i încal -te!” Iar
el a f cut a a cum i s-a spus. Îngerul i-a mai zis: „Îmbrac -te i cu mantaua; i apoi
urmeaz -m !” 9Petru a ie it de-acolo i a mers dup el, ne tiind dac ce f cea îngerul
era real. Presupunea c ce se întâmpla cu el, reprezint o scen dintr-o viziune.
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Dup ce au trecut de prima i apoi de a doua gard , au ajuns la poarta de fier care
permitea accesul în ora ; i ea li s-a deschis singur . Ie ind de-acolo, au ajuns pe o
strad . Atunci îngerul a disp rut în mod instantaneu de lâng el. 11Când a în eles
Petru ce se întâmplase cu el, a zis: „Acum în eleg c acesta a fost îngerul Domnului
trimis de El ca s m salveze de Irod i de la tot ce inten iona poporul iudeu s -mi
fac .” 12Dup ce a realizat mai bine situa ia în care se afla, a plecat spre casa Mariei –
mama lui Ioan care se mai numea i Marcu – unde erau aduna i mul i (cre tini) care
se rugau. 13A b tut la poart . Atunci a venit o servitoare numit Roda, ca s vad cine
este acolo. 14A recunoscut vocea lui Petru; i din cauza bucuriei, în loc s -i deschid ,

ea a alergat i a anun at pe cei din cas c Petru se afl în fa a por ii. 15Ei i-au zis:
„E ti nebun !” Dar ea insista, sus inând c el este acolo în mod real. Ei o
contraziceau, zicând: „Este îngerul lui!” 16Îns Petru continua s bat … Atunci au
deschis i au r mas foarte surprin i când l-au v zut. 17Petru le-a f cut semn cu mâna
ca s tac i le-a relatat cum îl scosese Domnul din închisoare, zicând (în final):
„Spune i despre acest fapt lui Iacov i celorlal i fra i!” Apoi a ie it de-acolo i s-a dus
în alt loc. 18Diminea a, solda ii (care asigurau paza închisorii) au fost foarte agita i,
dorind s afle ce s-a întâmplat cu Petru. 19Dup ce l-a c utat peste tot i nu l-a g sit,
Irod a interogat pe gardieni; i în final a ordonat s fie omorâ i. Apoi a plecat din
Iudeea în Cezareea i a r mas (pentru un timp) acolo. 20Irod era într-un conflict
deschis cu cei din Tir i din Sidon. Dar Blastus care era responsabil cu dormitorul lui,
a fost convins de ei s pledeze în favoarea lor pentru a ajunge la o conciliere – pentru
în leg tur cu hrana lor, ace tia erau dependen i de produc ia care provenea din
provincia tetrarhului. 21Într-o zi, Irod s-a îmbr cat cu roba specific unui tetrarh i
vorbea poporului de pe tron. 22Atunci mul imea de oameni a strigat: „Aceasta este
voce de Dumnezeu, nu de om!” 23Dar pentru c el nu-L glorificase pe Dumnezeu, a
fost lovit instantaneu de un înger al Domnului; i a murit mâncat de viermi… 24Îns
Cuvântul lui Dumnezeu continua s se propage tot mai mult, iar num rul discipolilor
cre tea. 25Dup ce i-au îndeplinit misiunea, Barnaba i Pavel s-au întors din
Ierusalim, luându-l împreun cu ei pe Ioan care se mai numea i Marcu. 13 În
comunitatea cre tinilor din Antiohia exista un grup format din profe i i din
înv tori. Din el f ceau parte: Barnaba, Simon numit i Niger, Luciu din Cirena,
Manaen care fusese crescut împreun cu tetrarhul Irod, i Saul. 2În timp ce
(credincio ii din acea comunitate) slujeau Domnului i posteau, Spiritul Sfânt a zis:
„Separa i de restul grupului pe Barnaba i pe Saul, având în vedere c ei urmeaz s
îndeplineasc misiunea la care i-am chemat.” 3Atunci, dup ce au postit i s-au rugat,
i-au pus mâinile peste ei i apoi le-au oferit ocazia s plece. 4Fiind trimi i de Spiritul
Sfânt, Barnaba i Saul s-au dus la Seleucia; i de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
5
Când au ajuns la Salamina, au predicat Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile unde se
întruneau iudeii. Împreun cu ei era i Ioan, ca slujitor. 6Dup ce au traversat toat
insula i au ajuns la Pafos, au întâlnit un iudeu care pretindea c este profet, dar care
în realitate era un vr jitor. El se numea Bar-Isus 7 i f cea parte din grupul privilegiat
al proconsulului Sergius Paulus – un om (cunoscut ca) inteligent. El i-a chemat pe
Barnaba i pe Saul, manifestându- i dorin a s aud Cuvântul lui Dumnezeu. 8Dar
vr jitorul al c rui nume se traduce în limba greac prin Elima, li se opunea i urm rea
devieze proconsulul de la (interesul lui pentru) credin . 9Atunci Saul, numit i
Pavel, plin de Spiritul Sfânt, s-a uitat fix la el 10 i i-a zis: „E ti un om plin de viclenie
i de r utate – un fiu al Diavolului – du man al oric rui lucru drept! Oare când vei
înceta aceast denaturare a lucrurilor Domnului? 11
tii c de acum încolo, mâna
Domnului va fi împotriva ta. Vei fi orb i pentru un timp nu vei mai vedea soarele!”
Imediat a fost afectat de (un fel de) cea care i-a provocat senza ia de întuneric. Apoi
el a solicitat pe cineva care s -l duc de mân . 12Când a v zut ce se întâmplase,
proconsulul a crezut i a fost foarte surprins de înv tura Domnului. 13Pavel a plecat
din Pafos împreun cu cei care-l înso eau i au ajuns la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a
desp it de ei i s-a întors la Ierusalim. 14Continuându- i c toria, au plecat din

Perga i au ajuns în localitatea Antiohia din Pisidia. Apoi în ziua Sabatului, au intrat
în sinagog i au stat jos. 15Dup citirea unor texte din legea mozaic i din scrierile
profe ilor, liderii sinagogii au trimis la ei pe cineva s le spun : „Fra ilor, dac ave i
un mesaj de încurajare pentru popor, (ave i acum ocazia s ) vorbi i!” 16Atunci Pavel
s-a ridicat, a f cut semn cu mâna (c inten ioneaz s vorbeasc ) i apoi a zis:
„B rba i israelieni i voi care nu sunte i evrei, dar care ave i respect fa de
Dumnezeu, asculta i-m ! 17Dup ce a ales pe str mo ii no tri, Dumnezeu a format din
ei acest popor numit Israel pe care l-a onorat cu sus inerea Lui când se dezvolta în
ara Egipt. Apoi, ac ionând cu o mare putere (în favoarea lor), i-a scos de-acolo.
18
Aproximativ patruzeci de ani, El le-a suportat comportamentul în de ert. 19Iar dup
ce a distrus apte popoare în ara Canaan, le-a oferit teritoriul lor. 20Au trecut astfel
aproximativ patru sute cincizeci de ani; i apoi El le-a dat judec tori, pân în perioada
când a tr it profetul Samuel. 21Atunci ei au cerut un rege. i pentru aproximativ
patruzeci de ani, Dumnezeu le-a oferit pe Saul – fiul lui Chis – care era unul dintre
descenden ii lui Beniamin. 22Apoi El l-a îndep rtat (pe Saul) i le-a oferit pe David.
Despre el a f cut urm toarea afirma ie: «L-am g sit pe David – fiul lui Iese – un om
care Îmi satisface inima. El Îmi va îndeplini dorin ele.» 23Conform promisiunii Sale,
Dumnezeu a oferit Israelului un Salvator care face parte dintre descenden ii lui
David. Acest Salvator este Isus. 24Înainte de apari ia Lui, Ioan predicase întregului
popor Israel despre botezul (pe care-l administra în urma) poc in ei. 25Iar când era la
finalul misiunii lui, acest Ioan a zis: «Cine crede i c sunt? S ti i c nu sunt eu
Acela (pe care-L a tepta i). Ci El va veni dup mine; iar eu nu merit nici s -I dezleg
înc mintea din picioare.» 26Fra ilor, urma i ai lui Avraam i voi to i ceilal i care
manifesta i respect fa de Dumnezeu, s ti i c pentru noi a fost trimis acest mesaj
al salv rii! 27Locuitorii Ierusalimului i liderii lor n-au cunoscut identitatea lui Isus;
iar prin faptul c L-au condamnat, au f cut s se întâmple exact cum preziseser
profe ii din scrierile c rora se cite te în fiecare zi de Sabat. 28De i nu au g sit nici un
motiv care s justifice omorârea Lui, ei i-au cerut lui Pilat s -L condamne la moarte.
29
i dup ce au f cut tot ce era scris dinainte despre El, L-au dat jos de pe lemn(nul
crucii) i L-au pus într-un mormânt. 30Dar Dumnezeu L-a înviat! 31El i-a f cut
apari ia de mai multe ori în fa a celor care Îl urmaser din Galileea la Ierusalim.
Ace tia sunt acum martorii Lui înaintea poporului. 32Iar noi v aducem aceast veste
bun care se refer la faptul c promisiunea f cut p rin ilor no tri 33a fost respectat
de Dumnezeu acum, între noi, care suntem descenden ii lor. Acest fapt fusese deja
anun at în al doilea Psalm, prin cuvintele: «Tu e ti Fiul Meu! Ast zi Te-am n scut!»
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El a mai vorbit i despre înviere, precizând c nu Se va mai întoarce în procesul
descompunerii. Garan ia respect rii acestor promisiuni a fost precizat atunci când a
zis: «Voi respecta cu cea mai mare seriozitate promisiunile sfinte pe care i le-am
cut lui David.» 35Iar în alt Psalm, El promite: «Nu vei accepta ca Sfântul T u s fie
afectat de descompunerea fizic .» 36Dup ce a slujit celor din vremea lui în acord cu
planul lui Dumnezeu, David a murit i a fost înmormântat lâng p rin ii lui. Este
evident c el a fost totu i afectat de descompunerea fizic . 37Dar Cel pe care L-a
înviat Dumnezeu, n-a fost afectat de ea. 38 anun deci, fra ilor, c ave i posibilitatea
ca datorit Lui, s pute i fi ierta i de p cate! 39Oricine crede (în El), este iertat prin El
de toate acele p cate pe care legea lui Moise nu le putea ierta. 40Acum fi i aten i s nu

se întâmple cu voi a a cum au spus profe ii: 41«Privi i i mira i-v , oameni
calomniatori; pentru c voi face în timpul genera iei voastre o lucrare pe care nu va- i
imagina-o posibil dac nu v-ar relata-o cineva.»!” 42Când au ie it (din sinagog ),
oamenii i-au rugat s le vorbeasc i în Sabatul urm tor despre acelea i lucruri.
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Dup ce grupul din sinagog s-a împr tiat, mul i iudei împreun cu al i oameni
religio i, adep i ai iudaismului, au mers dup Pavel i dup Barnaba care au vorbit cu
ei i i-au încurajat s i continue via a în harul lui Dumnezeu. 44Când a venit ziua
urm torului Sabat, aproape to i oamenii din ora s-au adunat ca s aud Cuvântul lui
Dumnezeu. 45 zând mul imile de oameni care se adunaser , iudeii au devenit foarte
invidio i i au început s vorbeasc împotriva lucrurilor despre care predica Pavel,
ridiculizându-l. 46Îns Pavel i cu Barnaba le-au zis curajo i: „Cuvântul lui Dumnezeu
trebuia predicat întâi vou . Dar pentru c nu-l accepta i i nici nu v considera i
demni de via a etern , s ti i c ne întoarcem spre celelalte na iuni. 47De fapt, a a nea i poruncit Domnul, zicând: «Te-am desemnat s fii lumina na iunilor lumii, ducând
salvarea pân la marginile p mântului.»” 48Dup ce au auzit aceste cuvinte, cei care
nu erau evrei s-au bucurat, au glorificat Cuvântul Domnului, iar unii l-au i crezut.
Ace tia erau dintre cei care fuseser ale i s aib via a etern . 49Cuvântul lui
Dumnezeu se r spândea în toat acea zon . 50Dar iudeii au determinat pe femeile
religioase cu autoritate i pe liderii ora ului s provoace o persecu ie împotriva lui
Pavel i a lui Barnaba. Astfel au reu it s -i expulzeze din teritoriul lor. 51Pavel i
Barnaba i-au scuturat praful de pe picioare ca gest de protest fa de ei; i apoi s-au
dus în Iconia. 52Discipolii care se formaser (ca rezultat al misiunii lor) erau plini de
bucurie i de Spiritul Sfânt. 14 Pavel a intrat apoi împreun cu Barnaba în sinagoga
iudeilor din Iconia. Acolo erau prezen i atât evrei, cât i oameni de alte na ionalit i.
Vorbind celor aduna i, au determinat pe mul i dintre ei s cread . 2Îns unii iudei care
nu crezuser , au provocat pe cei care nu erau evrei s discute în contradictoriu cu
Pavel i cu Barnaba. 3Ei au r mas totu i mai mult timp în Iconia i vorbeau curajo i
despre harul Domnului. El sus inea mesajul lor, confirmându-i autenticitatea prin
lucrurile supranaturale i prin minunile pe care le f ceau. 4Oamenii din ora au format
dou grupuri: unii erau partizanii iudeilor, iar ceilal i sus ineau pe apostoli. 5Iudeii
(care nu crezuser ) i oameni din alte etnii care le erau ostili, au decis împreun cu
liderii lor s provoace o revolt i s -i omoare cu pietre. 6Îns când au în eles inten ia
lor, Pavel i Barnaba au fugit în regiunea numit Licaonia i în vecin ile ei. Acolo
erau ora ele Listra i Derbe, 7unde au continuat s predice Vestea bun . 8În Listra
exista un om ale c rui picioare erau paralizate. Având acest handicap fizic din
na tere, nu putuse niciodat s mearg . 9În timp ce Pavel vorbea, el st tea jos i îi
asculta mesajul. Pavel a privit direct spre el; i constatând c avea credin care i-ar fi
facilitat vindecarea, 10i-a zis cu voce tare: „Ridic -te i stai drept pe picioarele tale!”
Atunci, dintr-o s ritur , el a stat pe picioarele lui; i astfel a început s mearg singur.
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Când au v zut ce f cuse Pavel, mul imile de oameni au strigat în limba licaonian :
„Au coborât zeii între noi sub form de oameni!” 12Pe Barnaba îl considerau Zeus, iar
pe Pavel îl numeau Hermes – pentru c el le prezenta Cuvântul. 13Templul lui Zeus
era amplasat chiar la intrarea în ora . Preotul lui a venit lâng por i cu boi i cu
ghirlande de flori, inten ionând ca împreun cu mul imile de oameni, s -i sacrifice i
le ofere (lui Pavel i lui Barnaba) ca ofrand . 14Când au în eles inten ia lor, Pavel i

Barnaba i-au rupt hainele. Apoi au venit în mijlocul lor i au strigat: 15„Oamenilor,
de ce face i acest lucru? Noi suntem tot oameni ca voi! i v predic m Vestea bun ,
tocmai ca s abandona i aceste practici inutile i s v întoarce i (în ce prive te
închinarea voastr ) spre Dumnezeul viu. El este Cel care a creat cerul, p mântul,
marea i tot ce le populeaz . 16Pân acum, a permis tuturor na iunilor s i decid
modul de existen , 17de i El v-a demonstrat c exist i v-a f cut bine, dându-v
ploaie din cer i favorizând productivitatea agricol la timpul optim. Tot El este Cel
care v-a oferit hran (din abunden ) i v-a umplut inimile de bucurie!” 18Cu aceste
cuvinte, ei abia au reu it s opreasc mul imile de oameni din inten ia lor de a li se
închina prin sacrificii de animale. 19Atunci, ni te iudei care proveneau din Antiohia i
din Iconia, au venit acolo i au provocat o reac ie de respingere din partea mul imilor
de oameni. Astfel, Pavel a fost lovit de ei cu pietre. Apoi, considerându-l deja mort, lau scos dintre ei, târându-l în exteriorul ora ului. 20Dar când a fost înconjurat de
discipoli, Pavel i-a revenit, s-a ridicat i a intrat în ora . Apoi, a doua zi a plecat la
Derbe împreun cu Barnaba. 21Au predicat Vestea Bun i în acel ora , determinând
apari ia multor discipoli. Apoi s-au deplasat pe traseul Listra – Iconia – Antiohia. 22În
acele localit i au consolidat spiritual discipolii, încurajându-i s persevereze în ce
prive te credin a. Apoi le-au mai precizat c pentru a intra în Regatul lui Dumnezeu,
trebuie s suport m multe necazuri. 23Au desemnat prezbiteri în fiecare comunitate
(local ) de cre tini; iar dup ce s-au rugat (pentru ei) i au postit, i-au l sat în grija
Domnului în care crezuser . 24Trecând apoi prin Pisidia, au ajuns în Pamfilia. 25Dup
ce au predicat Cuvântul (lui Dumnezeu) în Perga, au ajuns în Atalia. 26Apoi i-au
continuat drumul deplasându-se cu corabia spre Antiohia. Astfel au ajuns în locul din
care plecaser dup ce fuseser preda i harului lui Dumnezeu pentru aceast misiune.
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Dup revenirea lor, au convocat o adunare a comunit ii cre tinilor, în cadrul c reia
au relatat tot ce realizase Dumnezeu prin intermediul lor i cum a facilitat El credin a
celorlalte na iuni. 28Apoi au r mas acolo mai mult timp cu discipolii. 15 Din
provincia Iudeea, veniser ni te oameni care aduseser fra ilor urm toarea înv tur :
„Dac nu sunte i circumci i conform tradi iei provenite de la Moise, nu pute i fi
salva i!” 2Ei au provocat astfel o mare controvers , discutând în contradictoriu cu
Pavel i cu Barnaba. Atunci fra ii au decis s trimit la Ierusalim pe Pavel i pe
Barnaba împreun cu câ iva dintre ei, pentru a dezbate acest subiect cu apostolii i cu
prezbiterii. 3În urma acestei deleg ri din partea Comunit ii, ei au plecat i au
torit prin (provinciile) Fenicia i prin Samaria, povestind despre întoarcerea
celorlalte na iuni la Dumnezeu. Astfel au produs o mare bucurie tuturor fra ilor din
acele localit i. 4Când au ajuns la Ierusalim, comunitatea cre tinilor împreun cu
apostolii i prezbiterii (acesteia), au fost încânta i de venirea lor i i-au ascultat
relatând tot ce f cuse Dumnezeu prin ei. 5Atunci unii care proveneau din gruparea
fariseilor, s-au ridicat i au sus inut obligativitatea circumciziei i a respect rii legii
mozaice pentru cei care devin cre tini i care nu sunt evrei. 6În consecin , apostolii i
prezbiterii au organizat o reuniune, pentru a decide cu privire la aceast disput .
7
Dup o lung dezbatere, Petru s-a ridicat i le-a zis: „Fra ilor, cunoa te i faptul c
Dumnezeu a decis de mai mult timp s m aleag dintre voi; i m-a desemnat s
predic celorlalte na iuni despre Vestea Bun care se accept prin credin . 8Iar
Dumnezeu care cunoa te ce gândesc oamenii, le-a oferit Spiritul Sfânt exact cum ni

L-a oferit i nou . 9El nu a f cut distinc ie între noi i ceilal i care au crezut, ci le-a
iertat ( i lor) p catele. 10În consecin , vreau s tiu de ce-L provoca i pe Dumnezeu
pretinzând discipolilor respectarea altor reguli. Ele au fost imposibil de respectat atât
pentru str mo ii no tri, cât i pentru genera ia noastr . 11Noi credem c indiferent de
na ionalitate, suntem salva i prin harul Domnului nostru Isus.” 12Apoi to i cei care
erau aduna i acolo, au continuat s asculte pe Barnaba i pe Pavel. Ei le-au relatat
despre toate minunile pe care le f cuse Dumnezeu prin intermediul lor pentru a
demonstra celorlalte na iuni cine este El. 13Când au terminat de vorbit, Iacov a zis:
„Fra ilor, asculta i-m ! 14Simon ne-a relatat despre faptul c Dumnezeu este
preocupat de na iunile lumii i a decis ini ial s aleag dintre ele un popor care s -L
reprezinte. 15Astfel se confirm urm toarele cuvinte scrise în c ile profe ilor:
16
«Apoi voi reveni i voi reface familia lui David, îi voi reconstitui edificiile care
fuseser d râmate i-l voi reabilita. 17Voi proceda astfel pentru ca ceilal i oameni care
nu sunt evrei i care totu i Îmi apar in, s M caute! – 18Aceste lucruri au fost spuse
de Domnul, care le cuno tea din eternitate i care face ca ele s se întâmple.» 19De
aceea, consider c nu este cazul s impunem oamenilor dintre celelalte na iuni ni te
reguli suplimentare dup ce ei s-au întors la Dumnezeu; 20ci s scriem o decizie în
care s preciz m c le sunt interzise urm toarele lucruri: consumarea c rnii de
animale care fuseser ini ial oferite zeilor, practicarea imoralit ii sexuale, mâncarea
animalelor sugrumate i folosirea sângelui ca aliment. 21În ce prive te scrierile care-l
au ca redactor pe Moise, ele sunt prezentate (prin citire) de mult timp în zilele de
Sabat, în fiecare ora unde exist sinagogi.” 22Atunci apostolii i prezbiterii, în acord
cu to i ceilal i care formau comunitatea lui Cristos, au decis ca Pavel i Barnaba s fie
trimi i la Antiohia împreun cu Iuda care se mai numea i Barsaba i cu Sila. Ei erau
recunoscu i ca b rba i remarcabili între ceilal i fra i. 23Decizia trimis prin ei avea
urm torul con inut: „Apostolii, prezbiterii i fra ii, pentru fra ii dintre celelalte na iuni
care sunt în Antiohia, în Siria i în Cilicia: salut ri. 24Am fost informa i despre faptul
exist unele persoane dintre noi care v-au vizitat i v-au prezentat f
aprobarea
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noastr un mesaj care v-a produs confuzie. În urma unui conciliu pe care l-am f cut,
am hot rât în unanimitate s v transmitem decizia noastr printr-un grup de oameni,
din care s fac parte Barnaba i Pavel. Noi avem un mare respect fa de ace ti doi
reprezentan i ai no tri, 26pentru c ei i-au riscat via a din cauza Numelui Domnului
nostru Isus Cristos. 27Am trimis i pe Iuda împreun cu Sila care v vor confirma
verbal decizia noastr . 28Fiind aproba i i de Spiritul Sfânt, noi am stabilit c nu este
cazul s v solicit m respectarea unor reguli suplimentare; ci trebuie s v limita i la
câteva lucruri strict necesare. 29Astfel, decizia noastr se refer la interdic ie pentru
urm toarele lucruri: consumul c rnii închinate idolilor, al sângelui ca aliment i al
animalelor sugrumate. De asemenea, vi se interzice i adulterul. Pentru voi este bine
i suficient s respecta i aceste reguli. Salut ri.” 30Ei au plecat i au ajuns în Antiohia,
unde au înmânat decizia celor care se adunaser . 31Dup ce au citit-o, fra ii au fost
încânta i de încurajarea pe care au primit-o. 32Iuda i Sila care erau profe i, le-au
vorbit i i-au edificat printr-un amplu mesaj. 33Dup un timp, fra ii le-au permis s
revin la cei care-i trimiseser . 34[Totu i, Sila a decis s mai r mân acolo.] 35Pavel i
Barnaba au r mas în Antiohia i înv au mul imile de oameni, proclamând Cuvântul
Domnului împreun cu mul i al i predicatori. 36Dup un timp, Pavel a zis lui Barnaba:

„S ne întoarcem i s vizit m fra ii din toate ora ele în care am predicat Cuvântul
Domnului.” 37Barnaba dorea s -l ia împreun cu ei i pe Ioan, care se mai numea i
Marcu. 38Dar Pavel a considerat c nu este corect ca el s fac parte din echipa lor,
pentru c refuzase s -i înso easc în misiunea din Pamfilia. 39Acesta a fost motivul
pentru care cei doi nu au mai putut merge împreun . Astfel, Barnaba a plecat în Cipru
împreun cu Marcu; 40iar Pavel a format o echip cu Sila i au plecat, dup ce fra ii
i-au exprimat dorin a ca harul Domnului s fie cu ei. 41Au c torit prin Siria i prin
Cilicia, unde au ajutat la cre terea spiritual a comunit ilor de cre tini. 16 Pavel a
ajuns apoi la Derbe i la Listra. Acolo exista un discipol numit Timotei care era fiul
unei iudaice credincioase. Tat l lui era grec. 2Fra ii din localitatea Listra au spus
lucruri bune despre Timotei. 3Pavel a vrut s -l ia în echipa lui; dar mai întâi l-a
circumcis – din cauza iudeilor care erau în acea zon i care tiau c tat l lui este
grec. 4În timp ce treceau prin ora e, au informat fra ii despre deciziile apostolilor i
ale prezbiterilor din Ierusalim, înv ându-i s le respecte. 5Comunit ile celor care
credeau progresau spiritual consolidându- i credin a; i în fiecare zi cre tea num rul
cre tinilor care le formau. 6Spiritul Sfânt nu le-a permis s predice Cuvântul în Asia.
Atunci ei au c torit prin teritoriile Frigiei i ale Galatiei. 7Când au fost lâng Misia,
inten ionau s treac prin Bitinia. Dar nici pentru aceast zon nu au primit aprobarea
din partea Spiritului lui Isus. 8Astfel, au trecut prin Misia i au ajuns la Troa. 9Acolo,
noaptea, Pavel a avut o viziune supranatural . A v zut un b rbat macedonian care
st tea în picioare i-l ruga astfel: „Vino în Macedonia i ajut -ne!” 10Dup acea
viziune, am decis s mergem în Macedonia. Pentru noi era deja evident c Dumnezeu
ne chema acolo ca s predic m Vestea Bun . 11Am plecat cu corabia din Troa având
ca destina ie Samotracia. A doua zi ne-am deplasat spre Neapolis. 12Apoi ne-am
continuat drumul i am ajuns la Filipi care este primul ora al provinciei Macedonia
cu statut de colonie roman . Acolo am r mas mai multe zile. 13În ziua destinat
Sabatului, am ie it din ora i am mers pe malul unui râu unde presupuneam c este
un loc unde vin oamenii s se roage. Am stat jos i am vorbit femeilor care deja erau
adunate acolo. 14Una dintre ele era o femeie cu reveren fa de Dumnezeu. Ea se
numea Lidia i provenea din ora ul Tiatira, unde vindea haine de purpur . În timp ce
asculta, Domnul a f cut-o s în eleag mesajul lui Pavel. 15Dup ce a fost botezat
împreun cu membrii familiei ei, ne-a zis: „Dac m considera i credincioas
Domnului, v rog s veni i ca s g zdui i în casa mea!” Astfel ne-a convins i am
acceptat oferta ei. 16În timp ce ne duceam la locul de rug ciune, ne-am întâlnit cu o
sclav posedat de un spirit care îi conferea capacitatea s ghiceasc . Datorit
performan elor în acest domeniu, era folosit de st pânii ei ca o important surs de
câ tig financiar. 17Sclava venea dup Pavel i dup noi, strigând: „Ace ti oameni sunt
sclavii Dumnezeului Foarte Înalt. Ei v predic despre cum pute i fi salva i!” 18A
vorbit astfel mai multe zile. Atunci Pavel, foarte deranjat, s-a întors i a zis spiritului:
„În numele lui Isus Cristos î i ordon s ie i din ea!” i spiritul a ie it chiar atunci.
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Când au constatat st pânii sclavei c posibilitatea de a mai câ tiga bani din ghicit
este distrus , au prins pe Pavel i pe Sila. Apoi i-au adus cu for a în pia a public ,
predându-i autorit ilor ora ului. 20Ei i-au pârât în fa a guvernatorilor, zicând: „Ace ti
oameni ne perturb ordinea public a ora ului. Ei sunt ni te iudei 21care predic ni te
obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie s le accept m i nici s le practic m!”
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Mul imea celor care se adunaser acolo, s-a manifestat i ea împotriva lor; iar
guvernatorii au ordonat s li se rup hainele de pe ei i apoi s fie b tu i. 23Dup ce
le-au aplicat multe lovituri, i-au b gat în închisoare i au ordonat g rzii s -i p zeasc
bine. 24În urma acestui ordin, eful închisorii i-a introdus în cea mai sigur celul i
le-a imobilizat picioarele în butuci. 25Pe la mijlocul nop ii, Pavel i Sila se rugau i-L
udau pe Dumnezeu cântând, în timp ce to i ceilal i de inu i îi ascultau. 26Atunci s-a
produs un mare cutremur de p mânt care a afectat închisoarea pân la funda ie, a
deschis toate u ile i a distrus toate sistemele de imobilizare ale de inu ilor. 27 eful
închisorii s-a trezit i a v zut c u ile închisorii erau deschise. Atunci i-a scos sabia
i inten iona s se sinucid , crezând c de inu ii au fugit. 28Dar Pavel a strigat cu voce
tare: „S nu- i faci nici un r u! Nimeni nu a fugit!” 29Dup ce a cerut o tor , eful
închisorii s-a dus repede jos unde erau Pavel i Sila i a c zut la picioarele lor,
tremurând. 30Apoi i-a scos de-acolo i le-a zis: „Domnilor, ce trebuie s fac ca s fiu
salvat?” 31Ei i-au r spuns: „Crede în Domnul Isus împreun cu toat familia ta; i ve i
fi salva i!” 32Ei le-au predicat Cuvântul Domnului tuturor celor care f ceau parte din
familia lui. 33 eful închisorii le-a sp lat chiar atunci r nile; i apoi, el împreun cu
ceilal i membrii ai familiei, au fost boteza i. 34Dup ce i-a dus acas la el, le-a dat s
nânce i i-au exprimat to i bucuria c au crezut în Dumnezeu. 35Când s-a f cut
ziu , guvernatorii ora ului i-au trimis pe cei care executau i transmiteau ordinele lor,
ca s spun efului închisorii: „Elibereaz pe acei oameni!” 36Atunci eful închisorii a
vorbit lui Pavel, zicându-i: „Guvernatorii au dat ordin s fi i elibera i. Acum sunte i
liberi s pleca i lini ti i unde dori i.” 37Dar Pavel le-a zis: „Am fost b tu i în public
s fim judeca i i ne-au b gat în închisoare – de i suntem cet eni romani – iar
acum vor s ne elibereze în secret!? Nu accept m! S vin ei personal s ne duc
afar !” 38Cei care transmiseser ordinul guvernatorilor, au revenit la ei cu acest
spuns. Ace tia s-au temut când au aflat c cei pe care-i trataser astfel sunt cet eni
romani. 39Apoi au venit s -i lini teasc , i-au condus (amabil) afar i i-au rugat s
plece din ora . 40Dup ce au ie it din închisoare, s-au dus în casa Lidiei unde au
încurajat fra ii; i apoi au plecat. 17 Trecând prin Amfipoli i prin Apolonia, Pavel
împreun cu Sila au ajuns la Tesalonic. Acolo exista o sinagog (a iudeilor).
2
Conform obiceiului lui, Pavel a intrat în sinagog ; i în trei zile de Sabat a discutat
cu ei din Scripturi, 3explicând i demonstrând c ele vorbesc despre suferin a,
moartea i învierea lui Cristos. El le spunea apoi: „Acest Isus despre care v-am
vorbit, este, de fapt, Cristos!” 4Unii dintre iudei împreun cu mai mul i greci care
aveau reveren fa de Dumnezeu, au fost convin i i au acceptat ce spuneau Pavel i
Sila. Acestui grup i s-a al turat i unul format din femei respectate în (acel) ora .
5
Îns iudeii care nu crezuser , au devenit invidio i. Atunci ei au adunat un grup de
oameni r i pe care i-au g sit în pia i au provocat dezordine în ora . Au intrat cu
for a în casa lui Iason, c utând pe Pavel i pe Sila ca s -i aduc în fa a poporului.
6
Dar pentru c nu i-au g sit acolo, au luat cu for a pe Iason i pe câ iva fra i i i-au
dus în fa a guvernatorilor ora ului, unde au strigat despre ei astfel: „Ace ti oameni
care au întors lumea pe dos, au venit i aici, 7iar Iason i-a primit în casa lui. To i
ace tia nu respect decretele Cezarului i sus in c exist un alt Rege care se nume te
Isus!” 8Atât oamenii aduna i, cât i guvernatorii au fost deranja i când au auzit aceste
lucruri. 9Ei au eliberat pe Iason i pe ceilal i numai dup ce ace tia au pl tit o sum de

bani. 10Dup ce s-a înnoptat, fra ii au trimis imediat pe Pavel i pe Sila la Bereea.
Când au ajuns acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Aceia erau mai receptivi decât
cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu mult entuziasm i comparau mesajul
predicilor cu Scripturile, ca s testeze corectitudinea lui. 12În consecin , multe femei
grecoaice care aveau pozi ii sociale respectabile i mul i al i b rba i, au crezut. 13Dar
când au constatat c Pavel proclama Cuvântul lui Dumnezeu i în Bereea, iudeii din
Tesalonic au venit acolo ca s provoace oamenii la revolt împotriva lui. 14Atunci
fra ii l-au condus pe Pavel pân spre mare, în timp ce Sila i Timotei au r mas în
Bereea. 15Cei care au mers cu Pavel, l-au escortat pân la Atena. Apoi au plecat ca s i anun e pe Sila i pe Timotei s vin cât pot de repede la el. 16În timp ce îi a tepta
Pavel în Atena, a fost foarte provocat de idolatria ora ului. 17În sinagog avea discu ii
cu iudei i cu oameni care manifestau reveren fa de Dumnezeu; iar în pia vorbea
în fiecare zi cu cei pe care-i întâlnea acolo. 18Unii dintre filosofii epicurieni i stoici,
au avut unele discu ii cu el. Apoi unii dintre ei au zis: „Ce vrea s spun acest
vorbitor mediocru?” Dar când au auzit c vorbe te despre Isus i despre înviere, al ii
au zis: „Probabil are discursuri despre ni te zei pe care înc nu-i cunoa tem!”
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Atunci l-au invitat în Areopag i i-au zis: „Dorim s auzim care este noutatea despre
care vorbe ti tu! 20Ne-ai f cut curio i, pentru c mesajul t u ni se pare ciudat.” 21(To i
atenienii i ceilal i str ini care locuiau în acel ora aveau obiceiul s spun sau s
asculte nout i.) 22Pavel s-a ridicat în mijlocul Areopagului i a zis: „Cet eni ai
Atenei! Am constatat c sunte i foarte religio i. 23În timp ce m deplasam prin ora ul
vostru i m uitam la ce v închina i voi, am descoperit chiar i un altar care avea pe
el urm toarea inscrip ie: «Unui Dumnezeu necunoscut». Discursul meu va fi tocmai
despre acest Dumnezeu c ruia v închina i f
s -L cunoa te i. 24Este vorba despre
Dumnezeul care a creat atât Universul, cât i p mântul. El nu locuie te în temple
construite de mâna omului; 25 i nici nu are nevoie de ajutorul vreunui om; pentru c
tocmai El este Cel care d tuturor via , puterea de a tr i i toate celelalte lucruri
necesare existen ei. 26Dintr-un singur om, El a f cut ca p mântul s fie locuit de toate
na iunile existente acum pe el; i le-a stabilit anticipat atât timpul, cât i zona lor de
existen . 27Le-a oferit astfel (oamenilor) posibilitatea s -L caute i s încerce s -L
identifice, chiar dac El nu este departe de nici unul dintre noi. 28Atunci când unii
dintre poe ii vo tri au spus «Suntem descenden ii Lui», ei au afirmat astfel c în El
este sursa noastr pentru via , pentru mi care i pentru existen . 29Deci pentru c
descindem din Dumnezeu, nu trebuie s credem c aceast Divinitate este
asem toare cu o imagine f cut din aur, din argint sau din pietre sculptate conform
imagina iei omene ti. 30Dumnezeu nu ne responsabilizeaz pentru felul în care am
tr it în vremea în care nu am cunoscut aceast realitate. Dar de-acum înainte, El
ordon tuturor oamenilor, oriunde s-ar afla ei, s se poc iasc ; 31pentru c a stabilit o
zi în care va judeca într-un mod corect lumea. A decis c postul de Judec tor Îi va fi
conferit atunci Acelui Om desemnat de El în acest scop. i deja I-a confirmat aceast
func ie din momentul în care L-a înviat.” 32Când au auzit ei despre mor i care învie,
unii l-au ridiculizat, iar al ii au zis: „Despre aceste lucruri te vom asculta cu alt
ocazie.” 33Astfel, Pavel a plecat dintre ei. 34Dar unii dintre cei care ascultaser
mesajul lui, au crezut i au format un grup, în care era Dionisie – membru al
areopagului – i o femeie care se numea Damaris. 18 Apoi Pavel a plecat din Atena i

s-a dus la Corint. 2Acolo s-a întâlnit cu un iudeu care se numea Acuila. El era originar
din Pont i tocmai venise acolo împreun cu so ia lui care se numea Priscila.
Amândoi p siser Italia, pentru c cezarul Claudius d duse un decret care prevedea
ca to i iudeii s plece din Roma. Pavel s-a dus la ei; 3 i pentru c aveau meseria pe
care o practica i el, au decis s lucreze împreun . Ei confec ionau corturi. 4În fiecare
zi destinat Sabatului, Pavel vorbea iudeilor i grecilor, încercând s -i conving . 5Dar
dup ce Sila i Timotei au venit din Macedonia, Pavel s-a dedicat total predic rii i
demonstra iudeilor c Isus este Cristos. 6Constatând c ei i se opuneau i-l ridiculizau,
Pavel a protestat scuturându- i praful de pe haine i a zis: „Voi personal sunte i
singurii vinova i pentru aceast decizie care v va cauza distrugerea. De acum
înainte, nu pot fi acuzat dac voi merge la celelalte na iuni!” 7Apoi a plecat din
sinagog i s-a dus în casa lui Titus Iustus care era un om cu reveren fa de
Dumnezeu. 8Totu i, Crispus – conduc torul sinagogii – a crezut în Domnul împreun
cu to i membrii familiei lui. i mul i al i corinteni care ascultaser mesajul lui Pavel,
au crezut i au fost boteza i. 9În timpul unei viziuni pe care Pavel a avut-o noaptea,
Domnul i-a zis: „S nu- i fie fric i s nu ai re ineri, ci vorbe te; 10pentru c Eu sunt
(implicat împreun ) cu tine i nimeni nu va putea s i fac vreun r u. Am în acest
ora mul i oameni care-Mi apar in!” 11Astfel, Pavel a r mas un an i ase luni printre
corinteni i îi înv a Cuvântul lui Dumnezeu. 12În timp ce Galio era guvernator al
provinciei Ahaia, iudeii au f cut o coali ie împotriva lui Pavel. Ei l-au determinat s
ajung în sala de judecat , 13unde au formulat împotriva lui urm toarea acuza ie:
„Acest om îi provoac pe al ii s se închine lui Dumnezeu într-un mod care intr în
contradic ie cu legea mozaic !” 14În timp ce Pavel se preg tea s vorbeasc , Galio a
zis iudeilor: „Dac a i fi venit cu un caz de înc lcare a legii statului sau ca s -mi
reclama i vreo crim , v asigur, iudeilor, c a fi fost de acord s iau în considerare
plângerea voastr . 15Dar pentru c este doar o disput referitoare la cuvinte i nume
din legea voastr , eu refuz s m implic. Rezolva i-v singuri aceast problem !”
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Astfel, el i-a dat afar din sala de judecat . 17Atunci ei l-au prins pe Sosten care era
conduc torul sinagogii; i l-au b tut chiar în fa a acelui tribunal (teritorial), în timp ce
Galio i-a ignorat. 18Pavel a r mas mai mult timp în Corint. Apoi, dup ce a salutat
fra ii, a plecat spre Siria împreun cu Acuila i cu Priscila. În localitatea Chencrea,
Pavel s-a tuns, respectând astfel un jur mânt pe care-l f cuse. 19Dup ce au ajuns în
Efes, Pavel s-a desp it de cei doi care-l înso iser . Apoi a intrat în sinagog i a
vorbit cu iudeii. 20Ei l-au rugat s r mân mai mult timp acolo; dar Pavel i-a refuzat;
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i dup ce i-a salutat, a plecat zicând: „[Sunt obligat s m duc la Ierusalim pentru a
participa la urm toarea s rb toare.] Dac Dumnezeu îmi va permite, m voi întoarce
la voi!” Apoi el a plecat din Efes, c torind pe mare. 22Dup ce a coborât (din
corabie) la Cezareea, a mers la Ierusalim, unde a vizitat comunitatea ce tinilor. A
plecat apoi în Antiohia; 23dar n-a stat mult timp acolo, ci a c torit mai departe spre
Galatia i spre Frigia. În aceste provincii, el s-a oprit ca s -i încurajeze pe discipoli.
24
În Efes venise un iudeu care provenea din Alexandria. El era un bun orator i
cuno tea bine Scripturile. 25Fusese instruit cu privire la „calea Domnului” i vorbea
oamenilor cu mult entuziasm, fiind foarte minu ios când Îl prezenta pe Isus. Totu i, el
nu cuno tea decât botezul lui Ioan. 26Când au v zut curajul cu care vorbea în
sinagog , Acuila i Priscila l-au luat împreun cu ei i i-au prezentat mai detaliat

aceast „cale a lui Dumnezeu”. 27Pentru c el dorea s se duc în Ahaia, fra ii l-au
aprobat i au scris discipolilor o recomandare pentru el. Dup ce a ajuns acolo, cei
care deveniser credincio i beneficiind de harul lui Dumnezeu, au fost încuraja i
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zându-l cum îi comb tea pe iudei demonstrându-le cu texte din Scripturi c Isus
este Cel care se nume te Cristos. 19 În timp ce Apolo era în Corint, Pavel a ajuns la
Efes. Acolo s-a întâlnit cu câ iva discipoli, 2pe care i-a întrebat: „A i primit Spiritul
Sfânt atunci când a i crezut?” Ei i-au r spuns: „Nici nu am auzit pân acum despre un
«Spirit Sfânt».” 3Pavel le-a zis: „Dar ce fel de botez vi s-a f cut? Ei au r spuns: „Ni sa administrat botezul pe care-l practica Ioan (Botez torul).” 4Atunci Pavel a zis: „Ioan
boteza pe cei care se poc iau, spunându-le s cread în Cel care urma s vin dup el,
adic în Isus.” 5Dup ce au auzit acest mesaj, ei au fost boteza i în numele Domnului
Isus. 6Pavel i-a pus mâinile peste ei. Atunci Spiritul Sfânt a coborât asupra lor; i au
început s vorbeasc în alte limbi (decât ebraica) i s profe easc . 7Cei cu care s-au
întâmplat aceste lucruri, erau în total doisprezece b rba i. 8Apoi Pavel a intrat în
sinagog . Acolo a avut posibilitatea s le vorbeasc despre Regatul lui Dumnezeu.
Timp de trei luni, el a încercat s -i conving pe cei care-i ascultau mesajele. 9Dar unii
nu au crezut; i i s-au opus, def imând în public „Drumul (Domnului)”. Atunci Pavel
a plecat de la ei împreun cu discipolii i a continuat s -i înve e în coala lui Tiranus.
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El a putut s in prelegeri acolo timp de doi ani. Astfel, to i iudeii i grecii care
locuiau în Asia, au avut posibilitatea s aud Cuvântul Domnului. 11Minunile pe care
Dumnezeu le f cea prin intermediul lui Pavel, erau excep ionale. 12Astfel, cei bolnavi
se vindecau sau sc pau de posed ri demonice doar prin contactul cu batistele sau cu
or urile atinse de Pavel. 13Exista un grup de iudei care c toreau i practicau
exorcizarea. Au încercat s foloseasc numele Domnului Isus pentru a elibera pe
cineva care era posedat de un spirit r u. Ei au zis: „În numele lui Isus despre care
predic Pavel, î i ordon s ie i (din acest om)!” 14 a au procedat fiii lui Sceva – un
mare preot iudeu. 15Îns spiritul le-a r spuns: „Îi cunosc atât pe Isus, cât i pe Pavel.
Dar cine sunte i voi?!” 16Apoi spiritul r u s-a folosit de cel pe care-l poseda; i pentru
era mai puternic decât ei, i-a b tut i i-a f cut s plece din acea cas r ni i i cu
hainele rupte. 17Iudeii i grecii care locuiau în Efes, au auzit despre acest incident; i
to i s-au speriat. Astfel, numele Domnului (Isus) a fost mai mult glorificat între ei.
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Mul i dintre cei care crezuser , relatau în public despre trecutul lor. 19Iar al ii care
practicaser magia, i-au adunat c ile i apoi le-au ars în fa a tuturor. Valoarea lor a
fost estimat la cincizeci de mii de drahme. 20Astfel, Cuvântul Domnului devenea din
ce în ce mai cunoscut i producea efecte puternice. 21Dup ce s-au întâmplat aceste
lucruri, Pavel a decis s se duc la Ierusalim, trecând prin Macedonia i prin Ahaia.
El zicea: „Dup ce voi ajunge acolo, trebuie s vizitez i Roma.” 22I-a trimis în
Macedonia pe Timotei i pe Erastus, care erau doi dintre colaboratorii lui. Dar el a
mai r mas un timp în (provincia) Asia. 23În acea vreme, s-a produs un conflict
referitor la „Drumul Domnului”. 24Exista un argintar numit Demetrius. Acesta avea o
echip de lucr tori cu care prosperase producând în miniatur temple ale zei ei
Artemis. 25El a organizat o întâlnire cu to i cei care lucrau în acela i domeniu i le-a
zis: „Oameni buni, ti i, desigur, c noi am progresat economic practicând aceast
meserie. 26Constat m îns c acest Pavel sus ine c zeii f cu i de om nu au nici o
valoare. El a convins mul i oameni s i schimbe convingerile i s cread acest lucru

nu numai în Efes, ci i în toat Asia!” 27Exist astfel un dublu pericol. În primul rând,
meseria noastr va fi def imat . Apoi templul marii zei e Artemis venerat de
oamenii din Asia i din toat lumea, nu va mai avea nici o valoare; iar renumele ei va
fi distrus!” 28Dup ce au auzit aceste cuvinte, au devenit foarte agita i i au început s
strige: „Artemis a efesenilor este mare!” 29S-a produs o mare agita ie în tot ora ul i
oamenii au venit to i spre teatru. Acolo fuseser adu i doi macedonieni care-l
înso eau pe Pavel în c torie. Ei se numeau Gaius i Aristarh. 30Pavel dorea s vin
acolo s vorbeasc celor aduna i; dar nu i-au permis discipolii. 31Chiar i unii dintre
prietenii lui, care lucrau în administra ia provinciei, l-au rugat s nu mearg la teatru.
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Între cei aduna i, unii strigau ceva, al ii altceva; i confuzia era general , pentru c
cei mai mul i nici nu cuno teau motivul real pentru care veniser acolo. 33Au scos din
mul imea de oameni pe unul care era împins în fa de c tre iudei. El se numea
Alexandru. În timp ce f cuse semn cu mâna inten ionând s vorbeasc pentru
ap rarea lui, 34cei care se adunaser au constatat c era iudeu. Atunci au scandat
aproximativ dou ore: „Artemis a efesenilor este mare!” 35Totu i, unul dintre
conduc torii ora ului a reu it s -i lini teasc i le-a zis: „Efeseni, cine nu tie c
ora ul Efes este protectorul templului marii zei e Artemis i al imaginii ei c zute din
cer? 36Pentru c nu exist nici o disput referitoare la aceste lucruri, trebuie s v
lini ti i i s nu face i nici o impruden . 37Constat c a i reclamat pe ace ti b rba i
care nici nu au jefuit templul i nici nu au def imat zei a noastr . 38Deci dac
Demetrius împreun cu echipa lui are o acuza ie împotriva cuiva, s mearg la
tribunal, unde judec torii decid cu privire la orice reclama ie. 39Dar dac ave i altceva
mai complicat, decizia final va fi luat într-o adunare constituit legal. 40Ce s-a
întâmplat ast zi aici încalc legea; i risc m s fim acuza i c am inten ionat s
ini iem o revolt !” 41Dup aceste cuvinte, el a dat celor aduna i posibilitatea s plece.
20 Dup ce agita ia oamenilor a încetat, Pavel a chemat discipolii i i-a încurajat.
Apoi i-a salutat i a plecat în Macedonia. 2A trecut prin aceast zon dând multe
sfaturi discipolilor; apoi s-a dus în Grecia, 3unde a stat trei luni. Tocmai când
inten iona s plece în c torie pe mare spre Siria, iudeii au organizat un complot
împotriva lui. Atunci a decis s se întoarc prin Macedonia. 4Pân în Asia a fost
înso it de: Sopater – fiul lui Pirus – originar din Bereea, Aristarh i Secund din
Tesalonic, Gaius din Derbe; Timotei, Tihic i Trofim care erau din Asia. 5Ace tia au
plecat înaintea noastr i ne-au a teptat la Troa. 6Dup zilele în care am participat la
rb toarea azimelor, noi am plecat cu corabia din Filipi i am ajuns la Troa.
toria a durat cinci zile. Apoi am mai stat acolo apte zile. 7În prima zi a
pt mânii, când eram aduna i ca s rupem pâinea, Pavel a vorbit discipolilor. i
pentru c a doua zi trebuia s plece, î i prelungise mesajul pân la jum tatea nop ii.
8
În camera unde eram aduna i, existau multe surse de lumin . 9Un tân r care se
numea Eutih, în timp ce asculta pe Pavel vorbind, a adormit stând pe pervazul unei
ferestre i a c zut astfel de la al treilea nivel al cl dirii. Când a fost ridicat, era mort.
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Pavel a coborât la el, l-a luat în bra e i apoi le-a zis (celorlal i): „Nu v agita i! El
este înc viu!” 11Dup ce a urcat, a frânt pâinea, au mâncat i a mai vorbit cu ei
despre multe lucruri pân spre ziu . Apoi a plecat. 12Acel tân r a fost readus viu –
fapt care a fost o mare încurajare (pentru cei prezen i acolo). 13Noi am plecat înainte
i am c torit cu corabia pân la Asos. În acea localitate urma s ne întâlnim cu

Pavel, pentru c el trebuia s ajung acolo pe jos. 14Dup ce ne-am întâlnit la Asos, a
torit pe mare cu noi i am mers la Mitilene. 15De acolo ne-am continuat drumul i
am navigat pân a doua zi, când am fost în apropiere de insula Chios. Dup înc o zi
am ajuns lâng Samos; apoi, în ziua urm toare am sosit la Milet. 16Pavel a decis s
treac pe lâng Efes, pentru c nu dorea s mai întârzie în Asia. El inten iona astfel ca
dac va fi posibil, s poat participa la s rb toarea Cincizecimii în Ierusalim. 17De
când era în Milet, trimisese un mesaj celor din Efes i îi anun ase astfel pe liderii
comunit ii cre tinilor c dore te s aib o întâlnire cu ei. 18Când au venit, el le-a zis:
„A i observat comportamentul meu consecvent chiar din prima zi în care am venit în
Asia. 19Am lucrat pentru Domnul în mod umil i cu lacrimi, fiind determinat s
supravie uiesc tuturor comploturilor organizate de iudei. 20V-am spus f
nici o
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re inere tot ce v era util i am predicat atât în public, cât i în case, avertizând pe
iudei i pe celelalte na iuni s se poc iasc în fa a lui Dumnezeu i s cread în
Domnul nostru Isus Cristos. 22Acum constat c Spiritul m determin s merg la
Ierusalim, f
s tiu exact ce urmeaz s mi se întâmple. 23Totu i El m avertizeaz
în fiecare localitate prin care trec, anun ându-m c trebuie s fiu preg tit pentru
închisoare i pentru alte necazuri. 24Îns eu nu-mi consider via a ca cel mai important
lucru; ci pentru mine conteaz în primul rând s -mi îndeplinesc misiunea pe care mi-a
dat-o Domnul Isus. Ea const în datoria de a predica Vestea Bun care vorbe te
despre harul lui Dumnezeu. 25Deci sunt con tient c aceasta este ultima mea întâlnire
cu voi, c rora v-am predicat despre Regatul lui Dumnezeu. 26Vreau s v spun c miam f cut datoria fa de voi, astfel încât nimeni nu va fi pierdut din cauza mea;
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pentru c nu am ezitat s (v ) prezint tot planul lui Dumnezeu! 28Fi i aten i la
comportamentul vostru i ave i grij de to i cei care fac parte din comunitatea
Domnului câ tigat cu sângele S u. Voi a i fost pu i de Spiritul Sfânt ca
supraveghetori ai acestei turme; i trebuie deci s o p stori i. 29 tiu c dup plecarea
mea vor veni între voi «lupi» cu inten ia de a r pi; i nu vor evita pe nimeni.
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Asemenea persoane vor proveni chiar dintre voi. Ei vor deforma adev rul i vor
încerca s atrag pe discipoli spre acceptarea ereziilor lor. 31Acesta este motivul
pentru care v spun s fi i aten i, amintindu-v cum în cei trei ani, atât ziua cât i
noaptea, v-am înv at cu lacrimi pe fiecare dintre voi. 32De-acum v voi l sa în grija
lui Dumnezeu i a Cuvântului harului S u care are putere s v edifice spiritual i s
ofere ce a promis Dumnezeu tuturor sfin ilor. 33Nu am pretins nim nui s -mi dea
bani sau haine. 34 ti i c am lucrat cu aceste mâini pentru între inerea mea i a celor
care erau cu mine. 35V-am oferit astfel un exemplu în tot ce am f cut i v-am
demonstrat c muncind intens, putem s -i ajut m pe cei slabi. Astfel v pute i aminti
i de cuvintele Domnului Isus, care a spus c e ti mai fericit atunci când oferi ceva
decât atunci când prime ti.” 36Dup ce a spus aceste cuvinte, a îngenuncheat
împreun cu ei i s-a rugat. 37To i au început s plâng , l-au îmbr at i l-au s rutat
ca pentru ultima dat . 38Ei au fost foarte afecta i când au aflat de la Pavel c nu-l vor
mai vedea niciodat … Apoi l-au înso it pân la corabie. 21 Dup ce ne-am desp it
de ei, am plecat pe mare i am c torit pân la Cos. A doua zi am ajuns la Rodos; iar
urm toarea oprire a fost la Patara. 2Am urcat apoi într-o corabie care mergea spre
Fenicia. 3Am c torit astfel i am trecut pe lâng (insula) Cipru. Am ocolit-o prin
dreapta i am mers mai departe spre Siria. Corabia a oprit în portul Tir, unde trebuia

fie desc rcat . 4Acolo am g sit discipoli la care am r mas apte zile. Pentru c
Spiritul Sfânt le revelase ce urmeaz s i se întâmple lui Pavel la Ierusalim, ei îl rugau
nu mearg acolo. 5Dar când a expirat timpul, am plecat continuându-ne drumul. Ei
ne-au condus împreun cu so iile i cu copiii lor pân la ie irea din ora . Acolo am
îngenuncheat pe mal i ne-am rugat. 6Ne-am salutat unii pe al ii i apoi am urcat în
corabie, iar ei au plecat acas . 7Dup ce am ajuns la Tir, am plecat spre Ptolemaida,
unde am vizitat fra ii; i am r mas la ei o zi. 8Apoi am plecat; i dup înc o zi, am
ajuns la Cezareea. Acolo ne-am dus la locuin a „evanghelistului” Filip, unde am fost
zdui i. El era unul dintre cei apte b rba i desemna i ca diaconi. 9Avea patru fiice
nec torite care profe eau. 10Am r mas acolo mai multe zile. În acest timp a venit
din Iudeea un profet care se numea Agab. 11El a intrat în casa unde eram; i dup ce a
luat centura lui Pavel, i-a legat picioarele i mâinile. Apoi a zis: „Spiritul Sfânt
spune: «A a vor lega iudeii din Ierusalim pe proprietarul acestei centuri. Apoi îl vor
preda celor care nu sunt evrei».” 12Dup ce am auzit acest mesaj, atât noi cât i
ceilal i care erau acolo, l-am rugat pe Pavel s nu mearg la Ierusalim. 13Atunci Pavel
a r spuns: „Sunt foarte afectat v zându-v cum plânge i. Dar nu v în eleg motivul.
ti i c eu sunt preg tit nu numai s fiu legat la Ierusalim, ci i s mor pentru
numele Domnului Isus!” 14Constatând c nu-l putem convinge, am renun at i am zis:
„S se întâmple ce va dori Domnul!” 15Dup acele zile, am f cut preg tirile i am
plecat spre Ierusalim. 16Ne-au înso it câ iva discipoli din Cezareea care-l cuno teau pe
Mnason – cel care urma s ne g zduiasc . El era unul dintre primii discipoli din
Cipru. 17Când am ajuns la Ierusalim, fra ii ne-au primit cu bucurie. 18A doua zi, Pavel
a mers împreun cu noi la Iacov, unde s-au adunat to i conduc torii comunit ii
cre tinilor. 19Dup ce i-a salutat, le-a relatat în mod detaliat ce a f cut Dumnezeu în
timp ce lucra pentru El între celelalte na iuni. 20În urma auzirii mesajului lui, au
glorificat pe Dumnezeu i au zis lui Pavel: „Ai remarcat frate, câte mii de iudei au
devenit credincio i. i totu i, sunt foarte ata i de legea mozaic . 21Ei au auzit c în
înv tura pe care o dai iudeilor care tr iesc între celelalte na iuni, le spui s renun e
la respectarea legii care a fost dat prin Moise, s nu- i mai circumcid copiii i s nu
mai respecte tradi iile. 22Ce ar fi mai bine s facem? Trebuie s lu m o decizie, pentru
în scurt timp vor afla i ceilal i c ai venit. 23Deci credem c este bine s iei în
considerare propunerea noastr . Exist aici patru b rba i care au f cut un jur mânt.
24
Particip împreun cu ei la ritualul de purificare i pl te te pentru ca ace tia s
poat s i rad p rul de pe cap. Astfel, ceilal i vor în elege c zvonurile despre tine
nu sunt adev rate i c tr ie ti în concordan cu legea mozaic . 25Iar pentru
credincio ii care apar in celorlalte na iuni, noi le-am trimis deja o decizie scris prin
care le-am spus s nu m nânce din carnea consacrat idolilor, s nu foloseasc sânge
sau animale sugrumate ca aliment i s nu comit adulter.” 26Atunci Pavel a plecat cu
acei oameni; i a doua zi, dup ce au participat la ceremonia de purificare, a intrat
împreun cu ei în Templu. Acolo au anun at câte zile mai sunt pân la sfâr itul
perioadei de purificare, când urma s fie sacrificat câte un animal pentru fiecare
dintre ei. 27Aproape de finalul celor apte zile, iudeii din Asia l-au v zut pe Pavel în
Templu. Atunci au provocat oamenii care erau acolo s -l prind , 28strigând:
„Israelieni, ajutor! Acesta este omul care predic peste tot împotriva poporului nostru,
împotriva legii mozaice i împotriva acestui edificiu. i-a permis chiar s aduc în el

pe ni te greci i s profaneze astfel acest Templu sfânt!” 29Pentru c îl v zuser mai
înainte umblând prin ora împreun cu Trofim care era efesean, credeau c Pavel
intrase cu el în Templu. 30Ora ul a devenit foarte agitat; i oamenii care veniser din
toate zonele lui, l-au prins pe Pavel i l-au scos din Templu. Apoi i-au încuiat imediat
ile. 31În timp ce încercau s -l omoare pe Pavel, comandantul garnizoanei a fost
informat c a ap rut o agita ie între oameni în tot ora ul Ierusalim. 32El s-a dus
imediat împreun cu centurioni i cu solda i în locul unde erau aduna i oamenii. Când
l-au v zut pe comandant i pe subalternii lui, au încetat s -l mai bat pe Pavel.
33
Atunci comandantul s-a apropiat de el, l-a arestat i a ordonat s fie legat cu dou
lan uri. Apoi a vrut s tie cine este i ce a f cut. 34Dar pentru c unii strigau ceva iar
al ii altceva i nu putea s în eleag nimic din cauza zgomotului, a dat ordin s fie dus
în fort rea . 35Când a ajuns pe treptele ei, solda ii l-au înconjurat pe Pavel, ca s -l
protejeze de violen a mul imilor de oameni 36care veneau dup ei i strigau:
„Omoar -l!” 37În timp ce urma s intre cu el în fort rea , Pavel i-a zis comandantului
cohortei: „Îmi este permis s i spun ceva?” Atunci comandantul a zis: „ ti s
vorbe ti grece te? 38Probabil c tu e ti acel egiptean care cu pu in timp în urm a
organizat o revolt i a plecat în de ert cu patru mii de criminali!” 39Pavel a spus: „Eu
sunt iudeu, cet ean al ora ului Tars din Cilicia. Deci sunt cet ean al unui ora
important. Te rog s -mi permi i s vorbesc acestei mul imi de oameni.” 40Dup ce
comandantul i-a permis, Pavel a stat în picioare pe trepte i a f cut semn oamenilor
cu mâna. Apoi s-a f cut o mare lini te; iar Pavel le-a vorbit în limba aramaic ,
zicând: 22 „Fra i i p rin i! Doresc s asculta i mesajul meu prin care îmi formulez
ap rarea!” 2 – Când au constatat ei c le vorbe te în limba aramaic , au f cut i mai
mult lini te. Apoi Pavel a continuat: – 3„Eu sunt iudeu, n scut în ora ul Tars din
Cilicia. Dar am fost educat în acest ora i am înv at de la Gamaliel toate lucrurile
referitoare la legea mozaic mo tenit de la str mo ii no tri. i eu am fost la fel de
dedicat lui Dumnezeu – exact cum sunte i voi acum! 4În consecin , am persecutat pe
cei care aderau la acest «Drum» chiar pân le-am determinat moartea. Îi arestam i îi
gam în închisoare. Am aplicat acela i tratament atât b rba ilor, cât i femeilor –
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marele preot i b trânii no tri conduc tori v pot confirma acest lucru – . Luasem
aprobare scris de la ei ca s -i pot aresta pe fra ii din Damasc i apoi s -i duc lega i la
Ierusalim, unde urma s fie pedepsi i. 6Era jum tatea zilei când eram pe drum i m
apropiam de Damasc. Atunci, în jurul meu a ap rut instantaneu o lumin puternic
venind din cer. 7Am c zut la p mânt i am auzit o voce care-mi zicea: „Saul! Saul, de
ce M persecu i?” 8Eu am zis: „Cine e ti Doamne?” Iar El a r spuns: „Eu sunt Isus
din Nazaret pe care tu Îl persecu i!” 9Cei care erau împreun cu mine, vedeau lumina,
dar nu auzeau vocea Celui care-Mi vorbea. 10Atunci eu am zis: „Ce s fac, Doamne?”
Domnul mi-a r spuns: „Ridic -te, du-te în Damasc i acolo i se va spune ce trebuie
faci.” 11Pentru c din cauza intensit ii acelei lumini nu mai puteam s v d, cei
care c toreau cu mine m-au luat de mân i m-au dus în Damasc. 12Acolo a venit la
mine un om numit Anania. El era un b rbat cu reveren fa de Dumnezeu, avea
respect fa de legea mozaic i era apreciat de to i iudeii din ora . 13S-a apropiat de
mine i mi-a zis: «Frate Saul! Reprime te- i vederea!» Imediat am putut vedea i mam uitat la el. 14Atunci mi-a zis: «Dumnezeul str mo ilor no tri te-a ales s -I cuno ti
dorin a, s -L vezi pe Cel Drept i s i vorbeasc direct. 15Tu vei face declara ii

vorbind despre El în fa a tuturor oamenilor; i vei relata despre lucrurile pe care le-ai
zut i pe care le-ai auzit. 16Iar acum, ce mai a tep i? Ridic -te, accept s fii
botezat; i roag -te invocând numele Domnului, ca s fii cur at de p catele tale!»
17
Dup ce m-am întors în Ierusalim, în timp ce m rugam în Templu, am avut o
viziune supranatural . 18În aceast viziune L-am v zut pe Domnul care mi-a zis:
«Pleac repede din Ierusalim, pentru c nu vor accepta ce le vei spune despre Mine!»
19
Atunci eu am zis: «Doamne, ei tiu despre mine c -i introduceam în închisoare i c
îi b team în sinagogi pe cei care credeau în Tine. 20Iar când a fost omorât tefan care
rturisea despre Tine, eu eram acolo i am aprobat fapta lor, p zind hainele celor
care-l omorau…» 21Atunci El mi-a zis: «Du-te! Te voi trimite departe la celelalte
na iuni!».” 22Ei l-au ascultat pân la aceste cuvine. Apoi au început s strige: „Ia de
pe p mânt un astfel de om; pentru c nu trebuie s mai tr iasc !” 23În timp ce strigau,
aruncau cu haine i cu praf în sus… 24Atunci comandantul a dat ordin ca Pavel s fie
dus în fort rea , inten ionând s -l bat cu biciul, ca s afle de ce strigau a a
împotriva lui. 25În timp ce-l legau cu curele ca s fie biciuit, Pavel a zis centurionului
care era acolo: „Vi se permite s bate i un cet ean roman care nu a fost judecat i
condamnat oficial?” 26Când a auzit aceste cuvinte, centurionul s-a dus la comandantul
garnizoanei i i-a zis: „Ce inten ionezi s faci? Acest om este cet ean roman!”
27
Comandantul a venit i i-a zis lui Pavel: „Spune-mi, e ti cet ean roman?” Pavel a
spuns: „Da!” 28Atunci comandantul a zis: „Eu am pl tit o mare sum de bani ca s
ob in aceast cet enie!” Pavel a zis: „Eu am fost n scut ca cet ean roman!” 29Atunci
cei care inten ionau s -l interogheze folosind bicele, s-au retras. Iar când a aflat c
este roman, comandantul s-a temut pentru c ordonase ca Pavel s fie legat. 30El
dorea s afle de la iudei care erau acuza iile pe care le puteau formula împotriva lui
Pavel. A doua zi l-a eliberat i a ordonat o reuniune la care au fost chema i liderii
preo ilor i to i membrii Sanhedrinului. Apoi l-a adus acolo i pe Pavel. 23 Pavel s-a
uitat cu aten ie la Sanhedrin i a zis: „Fra ilor, Dumnezeu cunoa te c am tr it pân
ast zi f când exact ce mi-a cerut con tiin a.” 2Atunci marele preot Anania a ordonat
celor care erau lâng el s -l loveasc pe Pavel peste gur . 3Pavel i-a zis: „Te va bate
Dumnezeu, perete v ruit! Stai acolo ca s m judeci în acord cu legea mozaic ; i
totu i o încalci ordonând s fiu lovit!” 4Cei care st teau lâng el, iau zis lui Pavel: „Îl
insul i pe marele preot al lui Dumnezeu?” 5Pavel a r spuns: „Nu mi-am dat seama,
fra ilor, c este marele preot. tiu c este scris: «S nu vorbe ti r u despre
conduc torul poporului t u!».” 6Pavel tia c Sanhedrinul era format din gruparea
saducheilor împreun cu cea a fariseilor. Atunci el a strigat în fa a tuturor: „Fra ilor,
eu sunt fariseu; iar tat l meu a fost de asemenea fariseu! Sunt acuzat pentru c am
speran a c va fi o înviere a celor mor i!” 7Dup ce au auzit ei aceste cuvinte, s-a
produs o mare disput între farisei i saduchei. i din acel moment, adunarea s-a
împ it în dou grupuri. 8Cel format din saduchei sus inea c nu exist nici înviere,
nici îngeri i nici spirit; iar grupul fariseilor credea c toate acestea exist . 9S-a produs
o mare disput , în care ni te înv tori ai legii mozaice care f ceau parte din grupul
fariseilor, s-au ridicat în picioare foarte determina i i au zis: „Nu constat m nimic
u la acest om. Putem oare s -l acuz m dac s-a întâmplat s -i fi vorbit vreun spirit
sau vreun înger?” 10Pentru c tensiunea dintre ei cre tea, comandantul garnizoanei se
temea pentru integritatea fizic a lui Pavel. Fiind con tient c puteau oricând s -l rup

în buc i, a ordonat solda ilor s mearg între ei, s -l scoat de-acolo pe Pavel i s -l
duc în fort rea . 11În urm toarea noapte, Domnul i S-a revelat lui Pavel i i-a zis:
„Curaj! A a cum ai m rturisit despre Mine oamenilor din Ierusalim, trebuie s
vorbe ti în calitate de martor pentru Mine i la Roma!” 12În urm toarea diminea ,
iudeii au conceput un plan pentru omorârea lui Pavel; i au decis sub amenin area
unui blestem c nu vor mânca i nici nu vor bea nimic pân nu-l vor pune în aplicare.
13
Cei care f cuser aceast conven ie erau aproximativ patruzeci de persoane. 14Ei sau dus la liderii preo ilor i la b trâni, c rora le-au zis: „Noi am acceptat riscul unui
mare blestem, promi ând s nu gust m nimic pân nu îl vom omorî pe Pavel. 15Acum,
planul trebuie s func ioneze astfel: împreun cu Sanhedrinul, ve i ruga pe
comandantul garnizoanei s -l aduc mâine între voi, cu pretextul c dori i s -i
analiza i mai atent concep iile. Noi vom fi preg ti i atunci s -l omorâm înainte s
ajung acolo.” 16Fiul surorii lui Pavel i-a auzit discutând planul acestui complot. Apoi
s-a dus în fort rea i l-a anun at pe Pavel. 17Atunci Pavel a chemat pe unul dintre
centurioni i i-a zis: „Condu acest tân r la comandant, pentru c dore te s -i ofere o
informa ie.” 18Centurionul l-a dus pe tân r la comandantul garnizoanei i i-a zis:
„De inutul Pavel m-a rugat s aduc la tine pe acest tân r care dore te s i vorbeasc .”
19
Comandantul, l-a luat de mân i a plecat împreun cu el într-un loc separat, unde la întrebat: „Ce dore ti s -mi spui?” 20El a r spuns: „Iudeii au f cut o în elegere
împreun cu cei din Sanhedrin ca s i cear mâine s -l aduci din nou pe Pavel între
ei. Vor pretinde c doresc s reanalizeze concep ia lui religioas . 21Dar tu s nu le
aprobi cererea; pentru c , de fapt, ei inten ioneaz altceva. Sunt deja aproximativ
patruzeci de persoane care au jurat s nu m nânce i s nu bea nimic pân nu-l vor
omorî. Acum ei a teapt doar s fii de acord cu propunerea lor.” 22Comandantul l-a
sat pe acel tân r s plece i i-a ordonat s nu mai spun nim nui ce-i relatase lui.
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Apoi el a chemat doi centurioni i le-a zis: „S fi i preg ti i cu dou sute de solda i,
aptezeci de c re i i dou sute de l ncieri, pentru o deplasare în aceast noapte la
Cezareea. Ve i pleca în a treia or a nop ii. 24Lua i i cai pentru transportul lui Pavel,
ca s ajung protejat pân la guvernatorul Felix!” 25A scris i un mesaj adresat lui
Felix. El avea urm torul con inut: 26„Claudius Lisias, c tre excelen a sa, guvernatorul
Felix: Salut ri! 27Iudeii au prins acest om i inten ionau s -l omoare. Aflând c este
cet ean roman, am intervenit cu solda ii mei i l-am salvat. 28Apoi am vrut s tiu ce
acuza ii formulau iudeii împotriva lui; i l-am expus unei confrunt ri cu Sanhedrinul
lor. 29Am constatat astfel c era acuzat doar de lucruri referitoare la legea lor
religioas . Deci nu era vinovat de înc lcarea vreunei legi a satului care s fie
pedepsit cu închisoarea sau cu moartea. 30Apoi am fost informat c iudeii
organizaser un complot împotriva lui. Acesta este motivul pentru care i l-am trimis
imediat; i am informat pe cei care-l acuz , s se prezinte la tine pentru rezolvarea
acestui caz.” 31Conform ordinului primit, solda ii l-au luat pe Pavel i l-au dus
noaptea pân la Antipatris. 32A doua zi, solda ii s-au întors în fort rea , iar c re ii
i-au continuat drumul împreun cu el. 33Când au ajuns în Cezareea, c re ii au
înmânat scrisoarea guvernatorului i i l-au predat pe Pavel. 34Dup ce a citit-o,
guvernatorul a întrebat care este provincia din care provine Pavel. Când a aflat c
Pavel este originar din Cilicia, i-a zis: 35„M voi ocupa de cazul t u dup ce vor veni
i cei care te acuz .” Apoi a ordonat s fie p zit în fort rea a lui Irod. 24 Dup cinci

zile a venit marele preot Anania împreun cu unii dintre b trânii poporului (iudeu),
înso i de un avocat care se numea Tertulius. Apoi au prezentat guvernatorului o
plângere pe care o formulaser împotriva lui Pavel. 2Dup ce acesta a fost adus între
ei, Tertulius a spus: „Excelen , noi apreciem c tu e ti cel care a avut o remarcabil
contribu ie la climatul de mare stabilitate în care tr im. Na iunea noastr a beneficiat
de multele reforme pe care le-ai ini iat. 3Noi suntem foarte mul umi i i recunoa tem
oriunde i oricând aceste realiz ri. 4Dar ca s nu te deranjez prea mult, te rog s fii
binevoitor i s mai ascul i câteva cuvinte. 5Am constatat c acest om este ca o
epidemie. Concret, el produce conflicte între to i iudeii din lume i este liderul
grup rii nazarinenilor. 6A încercat s profaneze chiar i Templul. Atunci noi l-am
prins [ i inten ionam s -l judec m în conformitate cu legea noastr . 7Dar comandantul
Lisias a venit în for i l-a luat dintre noi, spunând c cei care-l acuz , s vin la tine
pentru rezolvarea cazului.]. 8Dac -l vei interoga, vei afla singur despre toate aceste
lucruri de care îl acuz m.” 9Iudeii care erau prezen i acolo, au sus inut avocatul lor,
declarând c acesta este adev rul. 10Dup ce guvernatorul i-a f cut semn cu mâna
permi ându-i s vorbeasc , Pavel a zis: „ tiind c de mul i ani e ti judec torul acestei
na iuni, m simt încurajat s vorbesc pentru a m ap ra. 11Po i s verifici c nu sunt
mai mult de dou sprezece zile de când am mers la Ierusalim ca s m închin. 12Acolo
nu am fost g sit certându-m cu cineva în Templu, i nici provocând oamenii la
conflicte în sinagog ori în vreun alt loc din ora . 13Deci acuza ia lor deja formulat
nu poate fi sus inut cu fapte. 14Recunosc totu i în fa a ta c slujesc Dumnezeului
str mo ilor no tri în acord cu acel «Drum» despre care ei spun c este promovat de o
sect care propag idei gre ite. Eu cred tot ce este scris în c ile Legii (lui Moise) i
în ale profe ilor. 15Am aceea i speran pe care o împ rt esc i ei. Aceasta se refer
la faptul c Dumnezeu va face într-o zi s învie atât cei drep i, cât i cei nedrep i.
16
Acesta este motivul pentru care mi-am dat tot interesul s fac ce este bine fa de
Dumnezeu i fa de oameni, în acord cu îndemnurile con tiin ei mele. 17Dup o
absen de mai mul i ani, am revenit la Ierusalim ca s ofer ni te daruri oamenilor
(s raci) din poporul meu i s aduc sacrificii în Templu. 18În acest context, ni te iudei
din Asia m-au observat tocmai când terminasem ritualul de purificare în Templu.
Atunci nu eram înconjurat de mul imi de oameni i nici nu produceam dezordine.
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Erau acolo i ni te iudei din Asia. Dac m car ei ar fi avut ceva de reclamat despre
mine, ar fi trebuit s fie prezen i aici. 20Sau poate î i vor explica cei de aici care sunt
acele lucruri rele pe care mi le pot repro a în urma prezent rii mele în fa a
Sanhedrinului. 21Singura acuza ie care mi-ar putea fi adus , este aceea c am strigat
«Eu sunt judecat de voi pentru concep ia pe care o am în leg tur cu învierea!».”
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Atunci Felix care era bine informat cu privire la acest „Drum”, a întrerupt edin a,
spunând: „Verdictul meu va fi dat atunci când va veni comandantul Lisias!” 23Apoi a
ordonat centurionului responsabil de Pavel, s -l p zeasc , dar s -i ofere libertatea de
a fi vizitat i îngrijit de cei care doreau s -l ajute. 24Dup câteva zile, a venit Felix
împreun cu so ia lui care era iudeic . Ea se numea Drusila. El a trimis atunci pe
cineva s -l aduc pe Pavel. Apoi l-a ascultat vorbind despre credin a în Isus Cristos.
25
În cadrul discursului lui, Pavel a vorbit i despre dreptate, despre autocontrol, ca i
despre judecata divin din viitor. Atunci Felix i-a zis speriat: „Suficient! Po i s pleci.
Te voi chema când voi mai avea timp.” 26El spera în acela i timp c Pavel îi va oferi

bani. Acesta era motivul pentru care îl chema frecvent ca s -i vorbeasc . 27Au trecut
astfel doi ani; iar Felix a fost înlocuit cu Porcius Festus. Vrând s ob in favoarea
iudeilor, Felix l sase pe Pavel în închisoare. 25 La trei zile dup ce a venit s preia
func ia de guvernator al provinciei, Festus a plecat din Cezareea la Ierusalim. 2Cei
mai remarcabili preo i i conduc torii iudeilor i-au prezentat o plângere în care îl
acuzau pe Pavel; 3apoi l-au rugat s -l aduc la Ierusalim. Îns ei inten ionau s -l
omoare pe drum. 4Festus le-a spus c Pavel este închis la Cezareea i c el însu i
urmeaz s se duc acolo în scurt timp. 5Apoi le-a mai zis: „Conduc torii vo tri s
vin împreun cu mine; i dac acest om este vinovat, vor avea posibilitatea s -mi
demonstreze.” 6Nu a mai stat acolo decât opt sau zece zile. Apoi a plecat la Cezareea.
A doua zi dup venirea lui, Festus a intrat în sala de judecat i a ordonat ca Pavel s
fie adus acolo. 7Când a venit Pavel, iudeii care sosiser din Ierusalim l-au înconjurat
i au formulat împotriva lui grave acuza ii pe care nu le puteau dovedi. 8Pavel i-a
prezentat ap rarea zicând: „Nu am înc lcat nici legea iudeilor, nici regulamentul
Templului i nici vreo lege decretat de Cezar!” 9Pentru c Festus inten iona s aib
rela ii bune cu iudeii, i-a zis lui Pavel: „Vrei s mergi la Ierusalim i s i judec cauza
acolo?” 10Pavel a r spuns: „Eu sunt acum la tribunalul Cezarului. Consider c aici
trebuie s fiu judecat. Iudeilor nu le-am f cut nici o nedreptate, a a cum deja te-ai
convins. 11Dac am comis vreo fapt care necesit pedeapsa cu moartea, eu nu vreau
m sustrag unei asemenea decizii. Dar în acela i timp, dac acuza iile iudeilor nu
sunt adev rate, nimeni nu are dreptul s m predea lor. Vreau fiu judecat chiar de
tre Cezar!” 12Atunci, dup ce s-a consultat cu consilierii lui, Festus a zis: „Dac
vrei s fii judecat de Cezar, a a se va întâmpla. Chiar el va prezida judecarea cazului
u!” 13Dup câteva zile, regele Agripa a sosit la Cezareea împreun cu so ia lui care
se numea Berenice. El îi f cea astfel o vizit lui Festus, ca s -l felicite. 14Pentru c
st tea acolo de mai multe zile, Festus i-a vorbit regelui despre Pavel. El a zis: „Am un
de inut care st în închisoare din perioada în care provincia era guvernat de Felix.
15
Atunci când eram în Ierusalim, conduc torii preo ilor i b trânii iudeilor l-au acuzat
i mi-au cerut s -l condamn. 16Le-am explicat c romanii nu au obiceiul s condamne
pe cineva decât dup ce i s-a dat posibilitatea s se apere fa de tot ce este acuzat.
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Astfel, când au sosit aici împreun cu mine, chiar în urm toarea zi am mers cu ei în
tribunal i am ordonat s fie adus acolo. 18Dar când reclaman ii lui s-au ridicat s -l
acuze, am constatat cu surprindere c nu au vorbit despre nimic din tot ce m
teptam. 19Toat disputa dintre ei i acest om era în leg tur cu religia lor i despre
un anume Isus care murise, dar despre care Pavel declara c este viu. 20Pentru c
aveam în fa un caz ciudat i nu tiam ce decizie s iau, l-am întrebat dac dore te s
mearg la Ierusalim ca s fie judecat acolo. 21Dar acest Pavel a refuzat propunerea
mea. i atunci am ordonat s fie p zit în continuare, pân îl voi trimite s fie judecat
de Cezar, conform dorin ei lui.” 22Agripa i-a zis lui Festus: „Doresc s -l ascult i eu.”
Iar Festus a r spuns: „Mâine vei avea aceast ocazie.” 23A doua zi, Agripa i Berenice
au venit în mod festiv la sala de audieri împreun cu comandan ii militari i cu cei
mai importan i oameni ai ora ului. Festus a ordonat s fie adus i Pavel. 24Atunci el a
zis: „Rege Agripa i voi to i care sunte i aici împreun cu noi! Privi i acest om despre
care to i iudeii din Ierusalim i din aceast zon sus in c nu merit s mai tr iasc !
25
Am ajuns la concluzia c , de fapt, el nu a f cut nimic pasibil de pedeapsa capital ;

i pentru c din proprie ini iativ a cerut s fie judecat de Cezar, am decis s i-l trimit.
Totu i, sunt înc într-o situa ie delicat : nu tiu cum s justific Cezarului trimiterea
acestui om în fa a lui… Prezint asisten ei acest caz ciudat i în mod special ie, rege
Agripa. Sper c dup ce-l ve i investiga, voi avea ce s scriu despre el. 27Altfel, mi se
pare absurd s trimit Cezarului un de inut f
s pot preciza clar acuza iile care i se
aduc.” 26 Agripa a zis lui Pavel: „Po i s vorbe ti, ap rându- i cauza!” Atunci Pavel a
întins mâna i a început s i prezinte argumentele ap rii. El a zis: 2„Rege Agripa,
consider fericit c e ti prezent ast zi aici, asistând la ap rarea pe care mi-am
formulat-o fa de tot ce m acuz iudeii. 3Tu cuno ti foarte bine toate obiceiurile i
disputele lor. Din acest motiv, te rog s m ascul i cu r bdare. 4To i iudeii m cunosc
înc de când eram tân r, pentru c am tr it între ei în Ierusalim. 5Dac ar recunoa te,
ei tiu i ar putea confirma despre mine c am tr it ca fariseu, conformându-m celei
mai stricte grup ri a oamenilor no tri religio i. 6Iar acum sunt acuzat pentru c sper
Dumnezeu Î i va respecta promisiunea pe care a f cut-o str mo ilor no tri. 7De
fapt, toate cele dou sprezece familii din care s-a dezvoltat poporul nostru, slujesc lui
Dumnezeu ziua i noaptea, sperând c Dumnezeu va respecta aceast promisiune. S
tii, rege, c acuza iile iudeilor sunt în direct leg tur cu acest lucru. 8Chiar nu
crede i c Dumnezeu învie pe cei care au murit? 9
ti i c i eu am fost foarte
convins c trebuie s m opun numelui lui Isus din Nazaret. 10 i exact a a am ac ionat
în Ierusalim. Fiind autorizat de marii preo i, am contribuit la ajungerea în închisoare a
multor sfin i. Iar când se decidea omorârea lor, eu eram între cei care votau în
favoarea acestei decizii. 11I-am pedepsit de multe ori în toate sinagogile i îi for am s
declare c renun la aceast credin . Am fost atât de provocat, încât i-am persecutat
chiar i în alte ora e. 12Când m duceam cu acest scop la Damasc având total
autoritate conferit de aprobarea scris de la conduc torii preo ilor, 13
tii, rege, c
pe acel drum mi s-a întâmplat ceva (ciudat). În timpul amiezii, am v zut o lumin din
cer care a str lucit în jurul meu i în jurul celor care erau cu mine. Ea era mai
puternic decât cea produs de soare. 14Atunci to i am c zut la p mânt i am auzit o
voce care-mi zicea în limba aramaic «Saul, Saul! De ce M persecu i? Î i produci
singur suferin prin ceea ce faci!» 15Eu am zis: „Cine e ti, Doamne?” Iar Domnul
mi-a r spuns: «Eu sunt Isus – Cel pe care-L persecu i! 16Dar acum, ridic -te; pentru
i-am oferit ocazia s M cuno ti. Vreau s te desemnez ca slujitor al Meu i ca
martor. Tu vei vorbi altora, spunându-le nu numai c M-ai v zut, ci i tot ce- i voi
mai revela. 17Te-am ales dintre oamenii poporului t u i dintre toate celelalte na iuni
– la care te i trimit – 18 le deschizi ochii, ca s aib posibilitatea de a se întoarce
din întuneric la lumin i de sub autoritatea Satanei, la Dumnezeu. Astfel ei vor putea
cread în Mine i s primeasc prin aceast credin iertarea pentru p catele lor i
facilit ile celor care sunt sfin i.» 19Acum cred c ai în eles, rege Agripa, c nu mam opus acestei viziuni cere ti. 20În consecin , am predicat întâi celor din Damasc,
apoi în Ierusalim, în toat Iudeea i între toate celelalte na iuni, spunându-le s adopte
modul lui Dumnezeu de a gândi i s demonstreze apoi prin fapte c acest lucru s-a
întâmplat în via a lor. 21Acesta este motivul pentru care m-au prins iudeii în Templu
i inten ionau s m omoare. 22Dar pân în aceast zi am supravie uit cu ajutorul lui
Dumnezeu; i am avut astfel ocazia s fac declara ii i aici, atât în fa a subordona ilor,
cât i în fa a celor care de in autoritatea în stat. Totu i, eu nu vorbesc despre ceva
26

nou. Tot ce predic eu oamenilor, este în acord cu ce fusese deja prezis în scrierile lui
Moise i în cele ale profe ilor. 23Acolo a fost scris c Cel care se va numi Cristos,
trebuie s sufere i c dup ce El va fi prima persoan care va învia, va oferi lumin
poporului nostru i celorlalte na iuni.” 24În timp ce vorbea el astfel ca s i sus in
cauza, Festus i-a zis cu voce tare: „Pavel, ai înnebunit din cauza excesului t u de
înv tur !” 25Dar Pavel i-a zis: „Nu sunt nebun, excelen a ta, Festus! Ce spun este
adev rat i bine judecat. 26Îmi permit s vorbesc regelui f
re ineri, pentru c sunt
convins c el cunoa te aceste lucruri. Ele nu s-au întâmplat undeva într-un loc
nesemnificativ (al imperiului). 27Rege Agripa, crezi c este adev rat ce au scris
profe ii? Eu tiu c tu crezi!” 28Atunci Agripa a zis ui Pavel: „Observ c e ti decis s
determini ca în scurt timp s devin cre tin!” 29Pavel a zis: „Indiferent dac se va
întâmpla curând sau mai târziu, v doresc tuturor ca Dumnezeu s v ajute s fi i ca
mine, cu excep ia acestor lan uri…!” 30Atunci regele, guvernatorul, Berenice i to i
cei care erau împreun cu ei, s-au ridicat. 31Apoi, în timp ce plecau, ziceau unii altora:
„Acest om nu a f cut nimic care s necesite pedeapsa capital sau deten ia.” 32Iar
Agripa a zis lui Festus: „Dac n-ar fi cerut s fie judecat de Cezar, acum ar fi putut fi
eliberat!” 27 Apoi a fost luat decizia s plec m cu corabia în Italia. Împreun cu al i
de inu i, Pavel a fost predat unui centurion numit Iulius. El f cea parte din garnizoana
imperial . 2Am plecat din portul Adramit cu o corabie care urma s treac prin mai
multe porturi ale Asiei. Împreun cu noi venise i Aristarh – un macedonian care
provenea din Tesalonic. 3A doua zi am ajuns în portul Sidon. Iulius a fost binevoitor
cu Pavel i i-a permis s i viziteze prietenii care i-au dat un ajutor pentru c torie.
4
Dup ce am plecat de acolo, am navigat pe lâng sudul coastelor insulei Cipru, ca s
evit m vântul care b tea în sensul opus deplas rii noastre. 5Am traversat marea
navigând pe lâng Cilicia i pe lâng Pamfilia; apoi am ajuns la portul Mira, în Licia.
6
Acolo, centurionul a g sit o corabie care venea din Alexandria i mergea în Italia. El
a decis s c torim cu ea; 7 i am plecat navigând încet i cu dificultate, pân am
ajuns la Cnidus. Dar pentru c vântul b tea din fa , am navigat la ad post, pe lâng
insula Creta, trecând de ora ul Salmona. 8Dup ce am dep it foarte greu zona
coastelor insulei, am ajuns la un loc numit „Porturi bune”, în apropierea ora ului
Lasea. 9Acolo am stat mult timp; iar c toria pe mare devenea periculoas , pentru c
deja trecuse vremea Postului. Atunci Pavel a spus tuturor: 10„Oamenilor, constat c
dac ne vom continua c toria, va fi riscant atât pentru înc rc tura corabiei, cât i
pentru via a noastr !” 11Dar centurionul a ignorat ce spusese Pavel; i a ascultat sfatul
pe care i l-au dat comandantul corabiei i proprietarul ei. 12Ei inten ionau s ierneze
acolo, dar au constatat c acest lucru le era imposibil. Atunci cei mai mul i dintre cei
din corabie l-au convins s c toreasc mai departe pe mare pân la Fenix. Acesta
era un port al Cretei i avea deschidere atât spre nord-est, cât i spre sud-vest.
13
Vântul b tea u or dinspre sud; i crezând c vor ajunge relativ u or acolo, au plecat
pe lâng insula Creta i au navigat cât au putut de aproape de ea. 14Dar în scurt timp,
a început s sufle dinspre insul un vânt care venea din direc ia nord-est. 15Corabia nu
a mai putut fi controlat de noi, ci ne-am l sat du i de vânt. 16 a am navigat trecând
pe lâng o insul mic numit Clauda; i cu mare dificultate am reu it s prindem
barca de salvare a corabiei. 17Dup ce au luat-o, marinarii au legat corabia cu
frânghii; i ca s nu e ueze în bancurile de nisip ale Sirtei, au coborât pânzele i astfel

am fost du i de vânt… 18Pentru c a doua zi furtuna era din ce în ce mai puternic ,
marinarii au început s arunce în ap înc rc tura corabiei; 19iar în ziua a treia, cu
propriile lor mâini au aruncat i echipamentul acesteia. 20Timp de mai multe zile, nu
am mai v zut pe cer nici soarele i nici stelele. Furtuna era atât de violent , încât
nimeni nu mai spera c va supravie ui. 21Dup mult timp în care oamenii nu
mâncaser , Pavel s-a ridicat în picioare între ei i le-a zis: „Oamenilor, trebuia s m
asculta i când v-am propus s nu plec m din Creta. Dac a i fi f cut a a, am fi evitat
avariile i aceste pagube. 22Acum îns v propun s v încuraja i, pentru c nici unul
dintre voi nu va muri. Va fi distrus doar aceast corabie. 23În timpul nop ii care a
trecut, a venit la mine un înger al Dumnezeului c ruia îi apar in i pe care îl slujesc.
24
Acel înger mi-a spus: «Pavel, fii lini tit! Pentru c tu trebuie s ajungi în fa a
Cezarului. i din aceast cauz , Dumnezeu va salva via a tuturor celor care c toresc
împreun cu tine!» 25Deci lini ti i-v , oameni buni, pentru c eu am încredere în
Dumnezeu. Cred c se va întâmpla exact a a cum mi-a spus El. 26Acum va trebui
doar s e m pe o insul .” 27În a paisprezecea noapte, în timp ce eram împin i de
vânt pe Marea Adriatic , marinarii au b nuit pe la mijlocul nop ii c ne apropiem de
mânt. 28Au m surat adâncimea apei i au constatat c ea era de dou zeci de
stânjeni. Au mai înaintat pu in, au m surat din nou adâncimea i au v zut c era de
cincisprezece stânjeni. 29Pentru a evita lovirea de stânci, ei au aruncat patru ancore în
partea din spate a corabiei; i apoi se rugau s se fac ziu . 30Marinarii inten ionau s
fug din corabie. Spunând c doresc s arunce ancora în partea din fa a acesteia, de
fapt ei coborâser barca de salvare. 31Dar Pavel a zis centurionului i solda ilor:
„Dac ei nu r mân în corabie, nu ve i putea fi salva i!” 32Atunci solda ii au t iat
frânghiile b rcii de salvare i au l sat-o s cad . 33Înainte de ziu , Pavel i-a invitat pe
to i s m nânce, zicând: „De paisprezece zile a tepta i (deznod mântul) i n-a i
mâncat nimic. 34
propun s mânca i ceva, ca s pute i supravie ui. Nu vi se va
întâmpla nimic r u. Nici m car un fir de p r de pe cap nu vi se va pierde.” 35Dup ce
a spus aceste cuvinte, a luat pâine i a mul umit lui Dumnezeu pentru ea în fa a
tuturor. Apoi a rupt-o i a început s m nânce. 36Atunci to i ceilal i s-au încurajat i
au început s m nânce i ei. 37În corabie erau în total dou sute aptezeci i ase de
oameni. 38Dup ce s-au s turat, au aruncat în mare grâul pe care-l mai aveau în
corabie, ca s o fac mai u oar . 39Când s-a f cut ziu , marinarii au observat c în
dep rtare se vedea p mântul. Îns ei nu recuno teau locul. Au v zut un golf cu plaj
i au decis ca dac va fi posibil, s orienteze corabia spre acea zon . 40Au t iat
leg turile ancorelor i le-au l sat s cad în mare. Apoi au dezlegat frânghiile care
ineau cârma i au ridicat pânza din fa în b taia vântului, pentru ca s se îndrepte
spre mal. 41Dar corabia s-a înfipt într-un banc de nisip i s-a oprit. Partea din fa a
corabiei a r mas imobilizat acolo, iar din cea de la spate se desprindeau buc i sub
for a valurilor. 42Solda ii au propus ca prizonierii s fie omorâ i, pentru ca nici unul s
nu fug . 43Dar centurionul care dorea s -l salveze pe Pavel, nu a acceptat propunerea
lor. Apoi a ordonat celor care tiau s înoate, s sar în ap i s ajung primii pe mal.
44
Iar celorlal i le-a sugerat s se urce pe scânduri sau pe buc i desprinse din corabie.
i astfel, to i au ajuns în siguran pe mal. 28 Dup ce am sc pat de pericol, am aflat
acea insul se numea Malta. 2Locuitorii ei au fost surprinz tor de amabili cu noi.
Pentru c începuse s plou i era frig, ei ne-au invitat s ne înc lzim la focul pe care-

l f cuser . 3Pavel adunase ni te crengi i le punea pe foc. Din cauza c ldurii, a ie it o
viper i s-a prins de mâna lui. 4Când au v zut-o, locuitorii insulei au zis: „De i a fost
salvat din naufragiu, acest om este totu i un criminal: zei a Dreptatea nu-i permite s
tr iasc !” 5Dar Pavel a scuturat arpele în foc, f s fie afectat de el. 6Ei a teptau s l vad umflându-se sau c zând mort. Îns dup ce au constatat c trece mult timp i
nu i se întâmpl nimic r u, i-au revizuit p rerea i credeau c este un zeu. 7În
apropiere de acea zon , erau terenurile care f ceau parte din proprietatea lui Publius.
Acesta era conduc torul insulei. El ne-a primit binevoitor i ne-a g zduit cu
amabilitate zece zile. 8Tat l lui Publius z cea în pat, bolnav de dizenterie i având
febr . Pavel s-a dus la el, s-a rugat punându- i mâinile peste el i l-a vindecat. 9Apoi
au venit i ceilal i bolnavi care existau pe insul ; i to i care veneau la el, erau
vindeca i. 10Ei ne-au acordat un mare respect; iar atunci când am plecat, ne-au oferit
toate lucrurile de care aveam nevoie pentru c torie. 11Dup aproximativ trei luni,
am plecat cu o corabie venit din Alexandria care sta ionase acolo în timpul iernii i
care avea semnul Gemenilor. 12Am ajuns la Siracuza, unde am stat trei zile. 13Apoi
ne-am continuat c toria, navigând spre Regium. A doua zi a început s bat vântul
dinspre Sud; iar dup înc o zi am ajuns la Puzole. 14Acolo am întâlnit ni te fra i; i
am r mas la ei apte zile. Apoi am ajuns la Roma, 15unde începând cu Forumul lui
Apius i pân la "Trei hanuri”, ne-au întâmpinat fra i care auziser c am sosit. Pavel
a fost încurajat v zându-i; i I-a mul umit lui Dumnezeu. 16Când am sosit la Roma,
centurionul a predat prizonierii; iar lui Pavel i s-a permis s locuiasc singur, fiind
zit de un soldat. 17Dup trei zile, Pavel i-a chemat pe conduc torii iudeilor; i dup
ce s-au adunat, el le-a zis: „Fra ilor, de i nu am f cut nimic r u poporului meu i nici
nu am ignorat vreun obicei str mo esc, am fost arestat în Ierusalim i apoi predat
romanilor. 18Dup interogatoriu, ei inten ionau s m elibereze, pentru c nu f cusem
nici o fapt care se pedepse te cu moartea. 19Dar pentru c iudeii au contestat decizia
lor, am fost determinat s solicit judecarea cazului meu în fa a Cezarului, de i nu
inten ionez s -mi acuz poporul. 20Acum cred c în elege i motivul pentru care am
solicitat aceast întâlnire cu voi. S ti i deci c eu sunt legat cu aceste lan uri din
cauza speran ei pe care o are poporul Israel!” 21Ei i-au zis: „Noi n-am primit din
Iudeea nici o scrisoare referitoare la cazul t u; i nici fra ii care au venit aici nu au
nimic r u de spus despre tine. 22Dar tiind c aceast grupare provoac oriunde
opozi ie, suntem interesa i s i cunoa tem concep iile.” 23Au stabilit împreun o zi,
în care Pavel a fost vizitat de foarte mul i iudei la locuin a unde g zduia. El le-a
vorbit despre Regatul lui Dumnezeu. Încerca s -i conving , folosind ca dovezi
(unele) texte citate din c ile scrise de Moise i din c ile profe ilor. Le-a vorbit de
diminea a pân seara… 24Unii au fost convin i de argumentele lui, dar al ii au refuzat
cread . 25Ei au plecat contrazicându-se unii pe al ii, ceea ce l-a determinat pe Pavel
le mai spun : „Spiritul Sfânt a vorbit cu mare exactitate prin profetul Isaia, 26când
a zis: «Du-te la acest popor i spune-i: ‘Ve i auzi, dar nu ve i în elege; ve i privi, dar
nu ve i vedea!’ 27Se va întâmpla a a pentru c au devenit insensibili în sufletul lor din
momentul în care i-au astupat urechile i i-au închis ochii. Astfel ei refuz s se
întoarc la Mine i au anulat orice posibilitate de a fi vindeca i.» 28Trebuie s ti i c
Dumnezeu a oferit aceast posibilitate de salvare ( i) celorlalte na iuni; i ele vor
beneficia de ea!” 29[Când au auzit aceste cuvinte, iudeii au plecat certându-se între

ei.] 30Pavel a r mas doi ani la Roma (în arest la domiciliu), într-o cas în care locuia
cu chirie. Acolo el primea pe to i cei care doreau s -l viziteze. 31Le predica despre
Regatul lui Dumnezeu, înv ându-i f restric ii i cu mult curaj despre Domnul Isus
Cristos.

Epistola apostolului Pavel trimis cre tinilor romani
1 Pavel, sclav al lui Isus Cristos, chemat s fie apostol i selectat pentru a proclama
Vestea Bun a lui Dumnezeu. 2Aceast Veste Bun fusese deja promis de El în
sfintele Scripturi prin intermediul profe ilor S i. 3Ea se refer la Fiul Lui, care din
punct de vedere omenesc, este un descendent al lui David. 4Dar în leg tur cu spiritul
sfin eniei, prin faptul c a înviat, El a fost confirmat cu putere ca Fiu al lui
Dumnezeu. Desigur, v vorbesc despre Isus Cristos, Domnul nostru. 5Prin El am
primit harul i slujba de apostol; pentru ca având în vedere numele S u, s aduc toate
na iunile la credin a care produce ascultarea (de Dumnezeu). 6Între aceste na iuni ale
lumii, sunte i i voi, care a i fost chema i s apar ine i lui Isus Cristos. 7Deci vou ,
tuturor celor care tr i ca iubi i ai lui Dumnezeu în Roma i care sunte i chema i s
fi i sfin i, v transmit har i pace de la Dumnezeu – Tat l nostru – i de la Domnul
Isus Cristos. 8Mai întâi, având în vedere faptul c ave i o credin care este cunoscut
în toat lumea, (vreau s ti i c ) Îi mul umesc Dumnezeului meu prin Isus Cristos
pentru voi to i. 9Dumnezeu, c ruia Îi slujesc în spiritul meu proclamând Vestea Bun
a Fiului S u, îmi este martor c totdeauna v amintesc în rug ciunile mele. 10Astfel,
cer ca în acord cu dorin a lui Dumnezeu, s am oportunitatea de a veni la voi. 11Îmi
doresc s v (re)v d i s beneficia i astfel împreun de vreun dar spiritual pe care (a
putea) s vi-l ofer pentru fortificarea voastr (spiritual ). 12În acest mod ne-am putea
încuraja reciproc prin credin a pe care o avem fiecare. 13Fra ilor, vreau s v informez
acum despre faptul c de mai multe ori am inten ionat s vin ca s constat între voi
vreun rezultat remarcabil, a a cum am procedat i cu (acele comunit i de cre tini
dintre) celelalte na iuni. Dar pân acum am fost împiedicat. 14Eu sunt dator (s
proclam Vestea Bun ) atât grecului, cât i celui care nu apar ine lumii educate; atât
filosofului, cât i celui neimplicat în filozofie. 15Astfel, sunt disponibil s v proclam
Vestea Bun i vou , celor care tr i în Roma. 16Mie nu îmi este ru ine de (faptul c
proclam) aceast Veste Bun ; pentru c (în) ea exist puterea lui Dumnezeu pentru
salvarea fiec ruia care crede (mesajul ei), de i este prezentat întâi iudeului, apoi
grecului. 17În ea este revelat faptul c omul este considerat drept în rela ia lui cu
Dumnezeu; i acest lucru (îi) este posibil ini ial prin credin i continu apoi s fie
valabil pân la sfâr it tot prin credin . De fapt, a a este i scris în Scripturi: „Cel
(considerat) drept, va tr i prin credin !” 18Dumnezeu Î i reveleaz mânia din cer
împotriva oric rei fapte (omene ti) care-L necinste te i împotriva oric rei nedrept i
a oamenilor care obstruc ioneaz astfel adev rul prin comiterea lor. 19El procedeaz
a cu ei, pentru c tot ce se poate cunoa te despre Sine, deja le-a revelat i le este
cunoscut. 20Chiar de la început, Dumnezeu le-a facilitat (oamenilor) perceperea
existen ei Sale prin (dovada oferit de) acele însu iri invizibile – puterea etern i
divinitatea Lui – revelate în Crea ie. Astfel, oamenii nu au nici o scuz , 21având în
vedere faptul c de i L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu i
nici nu I-au mul umit. A a au ajuns s fie preocupa i cu gânduri f
valoare, iar
22
inima le-a fost întunecat de propria lor nepricepere. Pretinzând (cu arogan ) c
sunt în elep i, au înnebunit. 23Au înlocuit gloria Dumnezeului etern cu o imagine care
reprezint oameni muritori, p ri, animale care merg pe patru picioare i reptile. 24În

consecin , Dumnezeu i-a l sat s fie condu i de poftele imorale pe care inima lor le
dorea satisf cute; i a a au ajuns s i dezonoreze corpurile între ei. 25Au pus
minciuna în locul adev rului lui Dumnezeu, slujind i închinându-se creaturii în locul
Creatorului care merit s fie l udat pentru eternitate. Amin. 26În urma acestor fapte,
Dumnezeu i-a l sat s fie devora i de poftele lor ru inoase. Astfel, femeile au
practicat rela ii sexuale anormale în locul celor naturale; 27iar b rba ii, în mod
asem tor, au înlocuit rela ia sexual normal (cu femeia) cu aceea care se practic
între ei. Domina i de poftele lor, au comis acte sexuale ru inoase unii cu al ii i au
primit în ei în i pedeapsa pe care o meritau pentru perversiunea lor. 28Pentru c au
refuzat s p streze pe Dumnezeu în cunoa terea lor, El i-a l sat s suporte
consecin ele propriei lor min i depravate. i astfel au ajuns s fac lucruri interzise.
29
a au devenit plini de nedreptate, de r utate, de l comie i de ur , de invidie, de
crime, de certuri, de în el ciuni, de ac iuni motivate de r utate. De asemenea, sunt
bârfitori, 30calomniatori, manifestând ur fa de Dumnezeu, obraznici, arogan i,
ud ro i, inventatori de rele, neascult tori de p rin i, 31aberan i în gândire. Ei nu- i
respect promisiunile, nu manifest dragoste fa de al ii i sunt f
mil . 32De i tiu
Dumnezeu a decis în mod corect c cei care fac aceste fapte merit moartea, ei nu
numai le comit, ci îi i aprob pe cei care le practic . 2 În aceste condi ii, tu, care
condamni pe al ii, indiferent cine e ti, nu ai nici o scuz pentru aceast atitudine.
Condamnând pe altul, tu singur pronun i condamnarea împotriva ta; pentru c i tu
faci lucrurile pe care le condamni în via a altuia. 2 tim c judecata lui Dumnezeu
împotriva celor care procedeaz astfel, este conform adev rului. 3Când condamni pe
cel care face acele lucruri pe care i tu le faci, crezi c vei sc pa de condamnarea lui
Dumnezeu? 4Sau poate î i permi i astfel s sfidezi marea Sa bog ie de bun tate, de
indulgen
i de r bdare… Oare nu vezi c bun tatea lui Dumnezeu te cheam la
5
poc in ? Dar pentru c ai o inim insensibil care nu vrea s se poc iasc , î i aduni
astfel o „comoar ” de mânie. Aceasta va determina pe Dumnezeu s te pedepseasc
în acea zi când Î i va revela judecata Lui corect asupra faptelor tale. 6El va
recompensa pe fiecare om conform faptelor lui. 7Astfel, va oferi via etern celor
care în mod perseverent au f cut ce este bine urm rind gloria, onoarea i nemurirea.
8
Dar va oferi mânie i dezastru celor care cu ambi ii egoiste se opun adev rului i
agreeaz nedreptatea. 9Cel care face r ul, va suporta necaz i suferin ; i acest lucru
se va întâmpla întâi iudeului; apoi, la fel i grecului. 10Dar orice om care face binele,
va beneficia de glorie, de onoare i de pace – întâi iudeul, apoi la fel i grecul;
11
pentru c Dumnezeu nu se comport în mod p rtinitor. 12Cei care au p tuit f s
cunoasc cerin ele legii mozaice, vor muri f
s fie judeca i în baza acestei legi.
Îns cei care au p tuit în timp ce cuno teau legea mozaic , vor fi judeca i conform
acesteia. 13Se va întâmpla a a pentru c vor fi considera i drep i în fa a lui Dumnezeu
nu cei care doar aud ce pretinde legea mozaic , ci aceia care fac exact ce le cere ea.
14
Atunci când celelalte na iuni care nu au legea mozaic , î i fac singure legi, într-un
mod original ele refac cerin ele ei. 15Aceste na iuni demonstreaz astfel c poruncile
legii mozaice sunt înscrise în inimile lor. Apoi exist i con tiin a lor care le confirm
corectitudinea acestor legi. i astfel, au posibilitatea ori s fie acuza i la nivelul
con tiin ei, ori s fie aproba i de ea. 16Acest lucru va fi pus în eviden atunci când,
conform Ve tii Bune pe care o proclam eu, Dumnezeu va judeca prin Isus Cristos

acele gânduri secrete ale oamenilor. 17Acum vorbesc iudeului. Tu ai acest nume, te
bazezi pe legea mozaic i te lauzi cu (faptul c -L cuno ti pe) Dumnezeu. 18Îi cuno ti
dorin ele, ai discern mânt i astfel ti ce este bine, pentru c e ti instruit de legea
mozaic în acest scop. 19Consideri c e ti ghidul celor orbi (din punct de vedere
religios) i pretinzi c e ti lumin pentru cei care sunt în întuneric (spiritual). 20Pentru
în legea mozaic ai esen a cuno tin ei i a adev rului, î i revendici dreptul de
instructor pentru cei care au o capacitate intelectual redus ; i te prezin i ca înv tor
al celor care sunt la nivelul copiilor. 21Deci tu, care înve i pe altul, oare pe tine nu te
înve i? Predici spunând altora s nu fure; i, totu i, tu furi? 22Tu, care interzici
adulterul (altora), îl accep i în cazul t u, comi ându-l? i în timp ce î i declari ura fa
de idoli, le jefuie ti templele? 23De fapt, de i te lauzi cu legea mozaic , tu Îl
dezonorezi pe Dumnezeu prin înc lcarea ei! 24Astfel, se întâmpl exact cum este
scris: „Din cauza voastr este def imat numele lui Dumnezeu între celelalte na iuni!”
25
Circumcizia ta are valoare dac respec i legea mozaic . Dar dac nu ascul i de
aceast lege, vei deveni ca unul care nu este circumcis. 26Rezult c aceia care nu
sunt circumci i dar se conformeaz cerin elor legii mozaice, vor fi ca cei care sunt
deja circumci i. 27Dac tu care e ti circumcis i ai legea mozaic scris , nu o respec i,
oare nu te vei sim i condamnat de cel care este necircumcis atunci când el respect
aceast lege? 28Adev ratul iudeu nu este acela care are un semn exterior; i adev rata
circumcizie nu este aceea f cut în carne. 29Ci adev ratul iudeu este acela care este
iudeu în interiorul lui; iar adev rata circumcizie este aceea a inimii, f cut de Spirit,
nu printr-un cod de legi scrise (în exteriorul omului). Acest fel de iudeu va fi l udat
nu de oameni, ci de Dumnezeu. 3 În aceste condi ii, care este beneficiul pe care i-l
ofer iudeului circumcizia? 2Desigur, acesta constituie un avantaj în toate aspectele.
În primul rând, iudeii sunt cei c rora li s-au încredin at cuvintele (revela iei) lui
Dumnezeu. 3Dar chiar dac unii (dintre iudei) n-au fost credincio i, Dumnezeu a
continuat s fie „credincios”, respectându- i promisiunile f cute. 4Astfel, Dumnezeu
va spune adev rul i va respecta ce a spus, chiar dac toat lumea va min i. Acest
lucru este confirmat i de textul care spune: „Vei avea dreptate când vei vorbi; i vei
ob ine victoria atunci când vei fi judecat.” 5Îns dac nedreptatea noastr eviden iaz
dreptatea lui Dumnezeu, care ar putea fi concluzia noastr ? Conform logicii umane,
oare putem sus ine astfel c (în acest caz) Dumnezeu este nedrept atunci când
pedepse te? 6Dar aceast posibilitate este total exclus . De fapt, dac Dumnezeu ar fi
nedrept, cum ar putea s judece (corect) lumea? 7Îns se mai poate obiecta astfel:
dac adev rul lui Dumnezeu se eviden iaz i-I aduce glorie tocmai prin contrast cu
minciuna mea, atunci de ce m condamn (El) ca p tos? 8În plus, exist unii care
ne def imeaz , sus inând c noi spunem: „S facem r ul ca s determin m astfel
apari ia binelui!”… Desigur, condamnarea (rostit de Dumnezeu) împotriva lor va fi
prefect justificat ! 9Deci la ce concluzie trebuie s ajungem? Oare s spunem c noi
(,evreii,) suntem mai buni decât al ii? Nu; pentru c am demonstrat deja c to i,
indiferent c sunt iudei sau greci, se afl sub influen a puternic a p catului. 10 i
exact a a scrie (în Scripturi): „Nu exist nici un om drept – nici m car unul! 11Nu este
nici unul care s aib discern mânt. Nimeni nu-L caut pe Dumnezeu. 12To i s-au
dep rtat (de drumul corect) i s-au degradat. Nimeni nu face lucruri bune; nici m car
unul… 13Gurile lor sunt ca ni te morminte deschise. Îi în eal pe al ii, folosindu- i

limba sub care este venin de viper . 14Au gura plin de blesteme i de (cuvinte care
demonstreaz ) am ciune. 15Sunt preg ti i s comit crime. 16Oriunde merg, distrug
tot ce întâlnesc i produc dezastre. 17Ei nu tiu s tr iasc în pace. 18Nu au reveren
fa de Dumnezeu.” 19 tim c legea mozaic se adreseaz celor care sunt sub
inciden a ei. Astfel, nimeni nu va putea s se disculpe în fa a lui Dumnezeu; i se va
constata c toat lumea este vinovat . 20Se va întâmpla a a, pentru c nimeni nu va fi
considerat drept în rela ia lui cu Dumnezeu prin faptele cerute de legea mozaic . i,
de fapt, tocmai prin aceast lege devine omul con tient de p catul lui. 21Dar
Dumnezeu a revelat acum o metod prin care El îi consider drep i pe oameni f s
fac din faptele cerute de legea mozaic , o condi ie a acestei îndrept iri. Despre
aceast metod vorbesc textele legii mozaice i ale profe ilor. 22Acolo este scris c
Dumnezeu îi consider drep i pe to i prin credin . i, de fapt, este vorba despre
credin a în Isus Cristos. Nu exist nici o diferen (între oameni), 23pentru c to i au
tuit i sunt lipsi i de gloria lui Dumnezeu. 24Iar îndrept irea lor se realizeaz prin
harul S u, (respectiv) prin r scump rarea care exist în Cristos Isus. 25Dumnezeu a
decis ca El s fie „sacrificiul de isp ire” (pentru p cate) care s i produc efectul
(asupra omului) prin credin a (acestuia) în sângele Lui; i acest fapt este o dovad a
drept ii Sale. Conform acesteia, El nu a pedepsit, ci a suportat p catele comise în
trecut, 26pentru ca dup ce le tolerase, s i reveleze acum aceast dreptate a Sa care
Îi permite s fie drept (pedepsind p catul), dar s îl i îndrept easc pe cel care crede
în Isus. 27Deci poate vreun om s se laude cu participarea lui în leg tur cu acest
lucru? Desigur c nu! Care este oare regula care a func ionat aici – cea a faptelor?
Nu! Ci este legea credin ei. 28Conform acestei „legi”, noi credem c omul este
considerat drept prin credin , f
s i se ia în considerare faptele cerute de legea
29
mozaic . Este oare Dumnezeu doar al iudeilor? Nu, El este i al celorlalte na iuni.
30
Dumnezeu care este Unul singur, îi va considera drep i prin credin atât pe cei
circumci i, cât i pe cei necircumci i. 31Rezult oare c noi anul m legea mozaic
prin introducerea conceptului de (îndrept ire prin) credin ? Nu, noi confirm m
validitatea legii mozaice. 4 Ce putem afirma despre str mo ul nostru Avraam? Oare
ce a descoperit el? 2Dac Avraam a fost considerat drept prin intermediul faptelor lui,
atunci (în baza acestor fapte) are motive (importante) de laud . Dar el nu s-ar putea
prezenta cu ele înaintea lui Dumnezeu. 3Oare ce spune Scriptura? Ea afirm c
„Avraam L-a crezut pe Dumnezeu; i astfel, (pentru aceast alegere a lui), a fost
considerat drept.” 4Atunci când un om lucreaz , recompensa pentru munca lui nu este
considerat un cadou, ci ca o datorie care trebuie s -i fie achitat . 5Îns aici avem
cazul celui care nu lucreaz ceva pentru a fi considerat drept, ci el doar se încrede în
Cel care îndrept
te pe cel p tos; i astfel, aceast credin a lui îi este considerat
6
ca dreptate. Chiar i David vorbe te despre faptul c acela pe care Dumnezeu îl
consider drept f ca el s lucreze ceva în acest scop, este un om fericit. Textual, el
spune: 7„Cei ale c ror p cate sunt iertate i acoperite, sunt ni te oameni ferici i!
8
Acela c ruia Dumnezeu nu-i ia în considerare p catul, este un om fericit!” 9Oare de
aceast fericire beneficiaz doar cei circumci i, sau i cei necircumci i? Am afirmat
în cazul lui Avraam, „Credin a lui i-a fost considerat ca dreptate (personal ).”
10
Dar oare care au fost circumstan ele în care a primit el aceast dreptate – când era
circumcis, sau când era necircumcis? Desigur c acest lucru i s-a întâmplat nu dup

ce deja fusese circumcis, ci atunci când nu era circumcis. 11Apoi a primit circumcizia
(poruncit ) ca o autentificare a drept ii pe care o primise prin credin atunci când nu
era circumcis. i a ajuns apoi s fie (numit) tat l tuturor celor care cred chiar f
s
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fie circumci i; pentru ca astfel s fie i ei considera i drep i. Dar str mo ul nostru
Avraam este în acela i timp i tat l celor circumci i care nu respect numai aceast
porunc (a circumciziei), ci îi urmeaz i exemplul credin ei. 13De fapt, atunci când
lui Avraam i s-a f cut promisiunea c va mo teni lumea, ea nu a fost formulat în
textul legii mozaice; ci a fost pronun at pe baza acelei drept i care vine prin
credin . 14Dac mo tenitorii (lui Avraam) ar proveni dintre cei care vor s respecte
legea mozaic , atunci credin a ar fi f
sens i promisiunea ar fi f
efect.
15
Existen a ( i înc lcarea) legii mozaice produce mânie. Îns acolo unde nu este (în
vigoare) aceast lege, nu exist nici posibilitatea de a fi acuzat de înc lcarea ei. 16De
aceea, (aceast dreptate) este oferit prin credin , ca s poat fi (acceptat ) ca un har.
Astfel, promisiunea devine valabil nu doar pentru cei care se subordoneaz legii
mozaice, ci pentru to i acei descenden i (spirituali) ai lui Avraam care au credin a
acestuia. Iar el este tat pentru noi to i. 17De fapt, a a este scris i în Scripturi: „Te-am
cut tat l multor na iuni!” Aceast promisiune a fost f cut în prezen a lui
Dumnezeu în care (Avraam) a crezut. El este Cel care învie mor ii i care cheam la
existen lucruri care nici nu existaser înainte de a porunci apari ia lor. 18Sfidând
orice motiv de descurajare, Avraam a crezut c va deveni tat l multor na iuni, când i
s-a spus „…A a vor fi descenden ii t i!”. 19El n-a fost slab în credin ; i în
consecin , nu a privit la corpul lui care, la aproximativ o sut de ani, era aproape
mort. Nu a luat în considerare nici faptul c Sara nu mai putea avea copii. 20În plus,
Avraam nu a avut dubii cu privire la promisiunea lui Dumnezeu; ci fiind înt rit prin
credin a lui, L-a glorificat, 21având certitudinea c Dumnezeu poate s fac ce i-a
promis. 22Astfel, „credin a lui i-a fost considerat ca dreptate!” 23Când Scriptura face
aceast afirma ie, nu înseamn c vorbe te despre ceva care se aplic doar lui
Avraam; 24ci ea se refer i la noi care credem în Cel care L-a înviat dintre cei mor i
pe Isus, Domnul nostru. Ni se va lua în considerare i nou (ca dreptate) aceea i
credin în El, 25Cel care a fost dat pentru p catele noastre i care a fost înviat pentru
ca noi s putem fi considera i drep i. 5 Deci pentru c am fost considera i drep i prin
credin , avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos. 2Am avut acces
la acest har prin credin , datorit Lui; i ne manifest m bucuria, având speran a c
vom beneficia de gloria lui Dumnezeu. 3 i acestea nu sunt singurele implica ii (ale
îndrept irii noastre). Noi avem puterea s ne bucur m chiar i în dificult ile prin
care trecem, tiind c ele produc r bdare. 4Apoi, r bdarea aduce confirmarea (lui
Dumnezeu despre caracterul nostru), iar aceast confirmare produce în noi speran a
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care nu ne dezam ge te, pentru c dragostea lui Dumnezeu a fost turnat în inimile
noastre prin Spiritul Sfânt care ne-a fost oferit. 6Atunci când noi eram f
ajutor,
7
Cristos a murit la momentul oportun pentru cei p to i. Ca o excep ie, se poate
întâmpla ca cineva s moar pentru un om drept; apoi, ar mai fi posibil ca i pentru
un om bun s i sacrifice via a cineva. 8Dar Dumnezeu Î i demonstreaz dragostea pe
care o are fa de noi prin faptul c atunci când noi eram (nu drep i sau buni, ci)
to i, Cristos a murit pentru noi. 9Deci, acum, când suntem deja considera i drep i
prin sângele S u, vom fi salva i prin El de mânia lui Dumnezeu. 10 i dac atunci când

eram du mani ai lui Dumnezeu am fost împ ca i cu El prin moartea Fiului S u, acum
suntem mult mai îndrept i s fim salva i prin via a Lui. 11În plus, noi ne bucur m în
Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care am primit împ carea. 12 catul
a intrat în lume printr-un singur om; iar odat cu apari ia p catului, a intrat în lume i
moartea. Pentru c to i oamenii au p tuit, ea a ajuns astfel s aib efect asupra
tuturor. 13Desigur, p catul existase în lume chiar i înainte de promulgarea legii
mozaice. Dar atât timp cât o asemenea lege nu exist , p catul nu este luat în
considerare. 14Totu i, moartea i-a produs efectul începând cu Adam i pân în
vremea lui Moise. Ea a guvernat chiar i peste cei care nu p tuiser înc lcând
aceea i lege ca Adam. Desigur, el este un prototip al Celui care urma s vin . 15Îns
darul (lui Dumnezeu oferit prin Cristos) nu se aseam
cu gre eala (lui Adam).
Vreau s spun c dac gre eala unui singur om a adus moartea pentru mul i al ii,
harul lui Dumnezeu i darul oferit de acest har într-un singur Om, a fost dat într-un
mod mult mai abundent pentru mul i oameni. 16Acest dar nu provine prin acel om
care a p tuit; pentru c dup ce a gre it el, a urmat verdictul care a adus
condamnarea. Ci darul a venit mai târziu, dup comiterea multor p cate; i a oferit
achitarea pentru ele. 17Dac moartea a avut dreptul s guverneze (lumea) printr-un
singur om din momentul în care el a gre it, cei care primesc abunden a harului i
darul care le ofer îndrept irea, vor guverna cu o for mult superioar (mor ii) tot
prin Unul singur care este Isus Cristos. 18Deci gre eala unui singur om a adus
condamnarea pentru to i ceilal i. În mod asem tor, în urma unei singure fapte care
satisface dreptatea (divin ), a fost luat decizia (de iertare) pentru to i oamenii, în
vederea îndrept irii care le asigur via a. 19 i dup ce neascultarea unui singur om i-a
cut p to i pe to i ceilal i, ascultarea unui singur Om îi va face drep i pe mul i.
20
Apari ia legii mozaice a multiplicat p catul. Dar acolo unde s-a înmul it p catul,
harul a devenit mult mai abundent decât el! 21 i astfel, dup ce p catul guvernase
producând moartea, a venit harul. El guverneaz oferind dreptatea care asigur via a
etern prin Isus Cristos, Domnul nostru. 6 Care ar putea fi oare concluzia care rezult
de aici – s persist m în p cat pentru ca astfel s se înmul easc harul? 2În nici un
caz! Noi, care am murit fa de p cat, oare cum s continu m s tr im în el? 3Oare nu
ti i c to i cei care a i fost „boteza i” în Cristos Isus, a i fost „boteza i” în moartea
Lui? 4Prin „botezul” în moartea Lui, noi ne-am identificat în acela i timp i cu
înmormântarea Lui. i acest lucru s-a întâmplat pentru ca prin puterea glorioas a
Tat lui, noi s fim apoi învia i pentru a tr i o via nou , exact cum I s-a întâmplat i
lui Cristos. 5Dac ne-am identificat cu El în moarte, vom fi ca El i în ce prive te
învierea Lui. 6 tim c natura noastr uman veche a fost crucificat împreun cu El,
pentru ca acest „corp” al p catului s fie f cut inactiv; i astfel, noi s nu mai fim
sclavi ai p catului. 7Atunci când cineva „a murit”, este achitat de ceea ce trebuia s
pl teasc pentru p catul comis. 8Având în vedere faptul c am murit împreun cu
Cristos, credem c vom i tr i împreun cu El. 9 tim c dup ce a înviat dintre cei
mor i, Cristos nu mai moare; pentru c moartea nu mai are nici un drept de guvernare
asupra Lui. 10El a murit pentru p cat o dat pentru totdeauna; iar acum Î i tr ie te
via a pentru Dumnezeu. 11În mod asem tor trebuie s v considera i i voi: mor i
fa de p cat, dar vii pentru Dumnezeu, în Cristos Isus, Domnul nostru. 12Deci s nu
mai guverneze p catul în copurile voastre muritoare; i s nu mai asculta i de ce v

tenteaz el s face i! 13Nu trebuie s mai l sa i p i ale corpului vostru sub
guvernarea p catului. Altfel, ele ar deveni instrumente ale nedrept ii. Acum, îns ,
pentru c a i fost adu i din moarte la via , oferi i-v pe voi în iv lui Dumnezeu; i
da i p ile corpului vostru în slujba Lui, ca instrumente ale drept ii. 14În aceste
condi ii, p catul nu va mai (putea) guverna asupra voastr , pentru c astfel voi nu
tr i în acord cu specificul legii mozaice, ci conform principiul harului. 15Atunci
rezult oare c dac nu mai suntem sub legea mozaic ci sub har, ne putem permite s
tuim? Nu! Este inadmisibil! 16 ti i c atunci când decide i s deveni i sclavi,
ave i ca st pân pe acela de care asculta i. În cazul vostru, sunte i ori sclavi ai
catului care are ca i consecin final moartea, ori sclavi ai ascult rii de
Dumnezeu care v duce la dreptate. 17 -I fie aduse mul umiri lui Dumnezeu; pentru
dup ce a i fost sclavi ai p catului, a i ascultat acum din toat inima de modelul de
înv tur c reia v-a i dedicat. 18În consecin , a i fost elibera i de p cat i a i devenit
sclavi ai drept ii! 19Am decis s folosesc un limbaj simbolic, pentru a v facilita
astfel în elegerea lucrurilor pe care vreau s vi le comunic. În trecut, era i implica i ca
sclavi în fapte murdare i în nedrept i, pe care le f cea i cu tot ce apar inea de voi.
Dar acum, cu tot ce sunte i i cu tot ce v apar ine, s v face i în mod asem tor
sclavii drept ii, ca s ave i ca rezultat sfin irea. 20Desigur c atunci când era i sclavii
catului, nu avea i nici o obliga ie fa de dreptate. 21 i care erau rezultatele acelui
timp? Este o certitudine faptul c ele v fac acum s v ru ina i; pentru c în final, var fi adus moartea. 22Dar acum, dup ce a i fost elibera i de p cat i a i devenit sclavi
ai lui Dumnezeu, ave i ca rezultat (direct) sfin irea, iar ca final via a etern . 23Plata
pentru p cat este moartea; îns darul lui Dumnezeu este via a etern în Isus Cristos,
Domnul nostru. 7 Fra ilor, v vorbesc acum ca unora care cunosc legea mozaic . ti i
ea „guverneaz ” asupra omului atât timp cât tr ie te el. 2O femeie c torit este
„legat ” de so ul ei atât timp cât acesta tr ie te. Dar dac el moare, este „dezlegat ”
de legea care reglementa rela ia cu fostul ei so . 3Aceast lege prevede c dac s-ar fi
dus s fie so ia altui b rbat în timp ce primul înc tr ia, s-ar fi numit adulter . Îns
dac îi moare so ul, legea referitoare la c torie î i înceteaz aplicabilitatea pentru
vechea ei rela ie cu acela; i astfel, nu o va numi adulter dac se va c tori cu un alt
rbat. 4Fra ii mei, în ce prive te rela ia voastr cu legea mozaic , prin (identificarea
cu) corpul lui Cristos, a i murit i voi în mod asem tor, ca s fi i ai Celui care a
înviat dintre cei mor i. Iar acest lucru s-a întâmplat ca s producem rezultate pentru
(cauza lui) Dumnezeu. 5În timp ce tr iam guverna i de legile naturii noastre umane
toase, dorin ele p toase ale acesteia erau puse în eviden de legea mozaic .
Ele î i produceau efectul în p ile componente ale fiin ei noastre i aduceau rezultate
pentru moarte. 6Dar acum suntem liberi fa de legea mozaic , pentru c am murit
fa de ceea ce ne inea sclavi; i am f cut acest lucru ca s putem sluji nu în vechea
form cerut de legea mozaic scris , ci în noua realitate creat de Spirit. 7Ce
concluzie am putea formula acum? Oare s afirm m c legea mozaic este p cat? În
mod categoric, nu! Totu i, eu nu a fi con tientizat existen a p catului f
ajutorul
legii mozaice. De exemplu, dac aceast lege nu mi-ar fi spus „S nu ai dorin e
toase”, eu nu a fi (re)cunoscut acele dorin e (ca ceva p tos). 8Dar prin apari ia
poruncii, p catul a conceput în mine tot felul de (asemenea) dorin e negative. De fapt,
existen a legii mozaice, p catul era „mort”; 9iar eu eram „viu” în absen a ei. Îns

atunci când a venit porunca (acestei legi), p catul „a înviat”, iar eu „am murit”.
10
Astfel, în loc s -mi aduc via a, porunca (legii mozaice) mi-a cauzat moartea. 11Ea a
venit supra mea pentru c p catul a avut oportunitatea i abilitatea s m în ele chiar
prin apari ia poruncii. 12Deci legea mozaic este sfânt ; iar porunca ei este sfânt ,
dreapt i bun . 13În acest caz, oare tocmai ceva bun mi-a adus moartea? Nu: aceast
concluzie este gre it . P catul este cel care a produs în mine moartea; i a f cut acest
lucru prin intermediul unui lucru bun. S-a întâmplat a a pentru ca astfel, porunca pe
care a folosit-o el (în acest scop), s -i eviden ieze natura lui excesiv de p toas .
14
tim c în realitate, legea mozaic este spiritual ; îns eu tr iesc având o natur
(personal ) p toas i (la nivelul ei) sunt vândut ca sclav p catului. 15De fapt, nu
în eleg ce se întâmpl cu mine; pentru c nu (reu esc s ) fac ce doresc, ci tocmai ce
ur sc. 16Astfel, dac m surprind f când ce nu vreau s fac, recunosc (în mod
implicit) c legea mozaic este bun . 17În consecin , de fapt, nu eu sunt autorul
acestor lucruri (nedorite de mine), ci p catul care locuie te în mine. 18Prin faptul c
vreau s fac ce este bine dar îmi este imposibil, am devenit con tient c în mine,
adic în natura mea p toas , nu locuie te nimic bun. 19Astfel, nu reu esc s fac
binele pe care-l inten ionez, ci fac r ul pe care nu mi-l doresc f cut. 20(Repet:) dac
fac ceea ce nu doresc, atunci (,de fapt,) nu eu sunt autorul acelor lucruri, ci p catul
care locuie te în mine. 21Am descoperit c exist urm toarea lege: atunci când vreau
fac ce este bine, r ul este totdeauna prezent în mine. 22În interiorul meu, agreez
legea lui Dumnezeu. 23Dar observ c func ioneaz în fiin a mea o alt lege care este
în opozi ie cu legea din mintea mea i care m determin s fiu sclav al p catului care
este prezent în mine. 24Vai cât sunt de nenorocit! Cine m va salva de acest mod de-a
fi, care-mi aduce moartea? 25Îns îi mul umesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos,
Domnul nostru! Astfel, la nivelul min ii mele, sunt sclavul legii lui Dumnezeu; dar în
natura mea p toas , sunt sclav al legii p catului. 8 Deci, pentru cei care sunt în
Cristos Isus, nu mai exist nici o condamnare; 2pentru c în El, legea Spiritului care
produce via , m-a eliberat de legea p catului care duce la moarte. 3Dumnezeu a
condamnat p catul în natura uman ; i astfel, El a realizat ceea ce legea mozaic a
fost incapabil s fac . Acest lucru a fost posibil când i-a trimis propriul S u Fiu (s
tr iasc ) în natura uman predispus la p cat i ca s fie El Însu i sacrificiu (care
pl te te) pentru p cat. 4Dumnezeu a procedat astfel pentru ca cerin ele perfect
justificate ale legii mozaice s fie respectate de noi care (putem reu i acest lucru
atunci când) nu tr im conform naturii noastre p toase, ci în conformitate cu
Spiritul. 5Cei care tr iesc în acord cu natura uman p toas , se gândesc la lucrurile
specifice ei; dar cei care tr iesc în conformitate cu specificul Spiritului, se gândesc la
lucrurile Lui. 6Mentalitatea specific naturii umane p toase, este re eta sigur
pentru moarte; dar modul de gândire specific Spiritului, conduce la via i la pace.
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Se întâmpl a a, pentru c mentalitatea specific naturii umane p toase este ceva
ostil lui Dumnezeu; i aceast natur uman nu se subordoneaz legii lui Dumnezeu
i nici nu poate s fac acest lucru; 8iar cei care tr iesc în modul specific naturii
umane p toase, nu pot fi agrea i de Dumnezeu. 9Dar dac Spiritul lui Dumnezeu
locuie te în voi, atunci nu mai tr i în domeniul naturii umane p toase, ci în cel al
Spiritului. Dac cineva nu are (în el) Spiritul lui Cristos, nu este al Lui. 10 i dac este
Cristos în voi, atunci chiar dac natura voastr fizic este subordonat mor ii din

cauza p catului, spiritul vostru este viu din cauza drept ii. 11Dac spiritul Celui care
L-a înviat pe Isus dintre cei mor i locuie te în voi, atunci Acela i (Dumnezeu) care La înviat pe Isus Cristos, va învia i corpurile voastre (care acum sunt) muritoare; i El
va face acest lucru din cauza Spiritului S u care locuie te în voi. 12Deci, fra ilor, noi
nu mai avem nici o datorie fa de natura uman p toas ; i astfel, nu mai suntem
obliga i s tr im conform specificului ei. 13Dac (totu i) tr i (chiar i acum)
conformându-v acesteia, ve i muri! Dar dac în acord cu natura Spiritului, face i s
moar manifest rile naturii umane p toase, ve i tr i. 14To i cei care î i tr iesc via a
fiind ghida i de Spiritul lui Dumnezeu, sunt fii ai S i. 15De fapt, Spiritul pe care l-a i
primit, nu v face din nou sclavi ai fricii; ci El este Spiritul înfierii, care ne determin
strig m „Abba!”, adic „Tat !”. 16 i chiar Spiritul (Sfânt) confirm convingerea
spiritului nostru conform c reia suntem copii ai lui Dumnezeu. 17Iar dac suntem
copii, avem i statutul de mo tenitori ai lui Dumnezeu. Vom fi mo tenitori ai S i
împreun cu Cristos, dac suferim împreun cu El, ca s fim i glorifica i împreun
cu El. 18Eu consider c toate adversit ile pe care le suport m aici, nu sunt demne s
fie echivalate cu gloria viitoare care ne va fi revelat . 19Chiar i crea ia a teapt cu
ner bdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. 20Ea a fost obligat s devin efemer din
cauza Celui care a subordonat-o. Totu i, aceasta are o speran . 21Ea se refer la
eliberarea crea iei din sclavia degrad rii, atunci când va veni libertatea glorioas a
copiilor lui Dumnezeu. 22Dar noi tim c pân acum, toat crea ia tr ie te suferind
dureri specifice femeii în timpul na terii. 23 i aceast suferin nu este specific doar
celorlalte organisme create; ci chiar i noi care avem Spiritul ca un acont al
binecuvânt rilor viitoare, gemem a teptând înfierea care va aduce reabilitarea
corpului nostru. 24De fapt, acesta este finalul pe care-l implic salvarea noastr ; i
sper m c a a se va i întâmpla. Dar, desigur c atunci când vedem c deja s-a
întâmplat ceea ce am sperat, nu mai avem nevoie de speran ! Cine oare continu s
spere c se va întâmpla un lucru deja realizat? 25Îns când sper m s se întâmple ceea
ce înc nu vedem, a tept m cu r bdare. 26Astfel, Spiritul ne ajut atunci când suntem
slabi i nu tim pentru ce s ne rug m. El face acest lucru pledând pentru noi prin
insisten e f
cuvinte (în fa a lui Dumnezeu). 27Dar Cel care evalueaz inimile
(oamenilor), tie care este gândirea Spiritului i c El pledeaz în favoarea sfin ilor în
acord cu dorin a lui Dumnezeu (pentru ei). 28În acela i timp, tim c toate lucrurile
conlucreaz spre binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu. Ei sunt cei chema i în
acord cu planul S u. 29Chiar înainte de a crea lumea, Dumnezeu a tiut cine sunt
ace tia; i a decis cu privire la ei c le va oferi posibilitatea s fie asem tori cu
imaginea Fiului S u, pentru ca El s fie astfel „primul n scut” dintre mai mul i
„fra i”. 30Dumnezeu i-a chemat apoi pe cei pentru care decisese anticipat aceste
lucruri. Iar pe cei chema i de El, i-a considerat drep i; i celor considera i drep i, le-a
oferit glorie. 31Ce vom spune în leg tur cu aceste lucruri? Dac Dumnezeu este
pentru noi, cine va fi împotriva noastr ? 32Dumnezeu n-a ezitat s i dea (ca s
moar ) chiar pe propriul S u Fiu; i a f cut acest lucru pentru noi to i! În acest caz,
oare nu ne va oferi toate celelalte lucruri împreun cu El? 33Cine îi va acuza pe cei
ale i de Dumnezeu? El este Cel care-i consider drep i. 34Cine-i va (mai putea)
condamna? Cristos deja a murit; dar El a i înviat i st acum la dreapta lui
Dumnezeu pledând în favoarea noastr . 35Ce ne va desp i de dragostea lui Cristos?

Oare poate s fac acest lucru necazul, complica iile vie ii, persecu ia, foametea,
cia, situa iile periculoase sau (amenin area cu) sabia? 36De fapt, Scripturile spun:
„Din cauza Ta suntem în pericol de moarte tot timpul. Suntem considera i ca ni te oi
care urmeaz s fie t iate.” 37Îns în tot ce se întâmpl cu noi, suntem mai mult decât
victorio i prin (identificarea cu) Cel care ne-a iubit. 38Eu sunt convins c nici
moartea, nici via a, nici îngerii, nici conduc torii, nici lucrurile prezente, nici cele
viitoare, nici vreo autoritate (spiritual ), 39nici ce este deasupra noastr , nici ce este
sub noi i nici altceva din toat crea ia, nu ne poate desp i de dragostea lui
Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru! 9
spun adev rul ca unul care
este în Cristos; i El tie c nu mint. În plus, con tiin a mea luminat de Spiritul
Sfânt, îmi este ca un martor care confirm ceea ce v voi spune acum. 2
ti i c am
3
o mare întristare i o permanent durere în inim . Aceast stare îmi este provocat
când m gândesc la fra ii mei, adic la oamenii din propriul meu popor. Prefer s fiu
eu personal anatemizat sau desp it de Cristos în locul lor… 4Desigur, m refer la
poporul Israel. Oamenii acestui popor sunt cei care au înfierea, gloria, leg mintele,
legea mozaic , sistemul de închinare (prev zut de aceast lege); i sunt beneficiarii
promisiunilor. 5Tot ace ti oameni au ca str mo i patriarhii din care provine Cristos –
Cel care este St pân peste toate lucrurile, în calitate de Dumnezeu binecuvântat
pentru totdeauna. 6Nu vreau s accept posibila concluzie conform c reia Cuvântul lui
Dumnezeu i-ar fi pierdut valabilitatea. În realitate, nu to i cei care provin din
str mo i evrei, apar in în mod real poporului Israel; 7ci numai unii dintre descenden ii
lui Avraam sunt copii ai lui. i, de fapt, a a i s-a i spus: „Urma ii t i vor fi aceia care
vor proveni din Isaac. 8Acest lucru înseamn c nu to i cei care descind fizic din
Avraam, sunt automat copiii lui Dumnezeu; ci sunt considera i astfel doar aceia care
sunt urma ii proveni i din (acea) promisiune (cu privire la Isaac). 9Aceast
promisiune a fost formulat astfel: „Anul viitor, voi reveni la tine; i atunci, Sara va
avea un fiu.” 10S-a întâmplat ceva asem tor i cu Rebeca. Ea a conceput doi gemeni
numai cu patriarhul nostru Isaac. 11 i chiar dac acei b ie i înc nu se n scuser , i s-a
cut o promisiune înainte ca ei s fi f cut ceva bine sau r u. S-a întâmplat a a pentru
ca decizia lui Dumnezeu cu privire la ei s fie pus în aplicare nu în baza faptelor lor,
ci din cauza Celui care a luat aceast decizie conform planului S u. 12Astfel, i s-a
spus Rebec i: „Cel mai mare dintre ei, va fi sclavul celui mai mic.” 13 i aceast
afirma ie este în concordan cu textul care spune: „L-am iubit pe Iacov, dar pe Esau
l-am urât.” 14Acum, s concluzion m oare spunând c Dumnezeu este nedrept? Nu!
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De fapt, chiar i lui Moise i-a spus (El): „Voi fi binevoitor cu oricine voi dori Eu s
beneficieze de bun tatea Mea; i voi decide s am mil de cine vreau Eu.” 16Deci
aceasta este situa ia în care decizia lui Dumnezeu de a acorda cuiva mila Sa, nu
depinde de dorin a acelui om sau de ceea ce face el. 17În Scriptur citim c Dumnezeu
i-a zis faraonului: „Te-am ridicat (în aceast func ie) ca s -Mi demonstrez puterea; i
astfel, numele Meu s fie proclamat pe tot p mântul.” 18Deci Dumnezeu manifest
mil fa de cine vrea El; i dac dore te s fac pe cineva insensibil, îl „împietre te”.
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Acum, este posibil ca tu s întrebi: „Dac aceasta este situa ia, atunci cum se mai
justific punerea sub acuza ie a cuiva (f cut de Dumnezeu) când, de fapt, ea este
inevitabil determinat de planul S u deja realizat?” 20Dar cine e ti tu, omule, ca s i
permi i contestarea deciziilor lui Dumnezeu? Oare va protesta vasul în fa a olarului,

zicându-i „De ce m-ai f cut a a?”? 21Sau oare nu are olarul dreptul ca din acela i
bulg re de p mânt s fac atât un vas care s fie utilizat în ocazii speciale, cât i unul
pentru uzul obi nuit? 22Dorind s i reveleze mânia pentru ca oamenii s -I vad
puterea, Dumnezeu a avut totu i r bdare, suportând ni te „vase” pe care Se mâniase
i care erau f cute ca s fie distruse. Oare ce concluzie rezult din acest fapt? 23 i ce
am putea spune apoi având în vedere faptul c Dumnezeu a decis s i reveleze
bog ia gloriei Sale fa de ni te „vase” c rora s le acorde mil i care sunt preg tite
(de El) pentru glorie? 24Între cei din aceast categorie, suntem i noi. i am fost
chema i de El nu numai dintre iudei, ci i dintre celelalte na iuni. 25Acest lucru a fost
spus prin profetul Osea. Textual, citim: „Voi numi popor al Meu pe acela care nu
avusese acest statut; i voi numi iubit pe aceea pe care nu o iubisem. 26Iar afirma ia
«Nu sunte i poporul Meu!» va fi înlocuit cu aceea care îi declar pe oameni «Fiii
Dumnezeului Celui viu.»” 27La rândul lui, Isaia strig despre Israel astfel: „Chiar
dac israelienii vor fi atât de mul i ca particulele care formeaz nisipul m rii, numai
câ iva vor fi salva i. 28Domnul va executa rapid i în mod complet sentin a pe care a
formulat-o împotriva celor care locuiesc p mântul.” 29Tot Isaia mai profe ise astfel:
„Dac Omnipotentul Dumnezeu nu ne-ar fi l sat (câ iva) descenden i, am fi devenit
ca Sodoma i ne-am fi asem nat cu Gomora!”. 30Constat m deci c celelalte na iuni
care n-au urm rit dreptatea, au primit-o! Desigur, vorbesc despre acea dreptate care
se prime te prin credin . 31Îns (în acela i timp), Israel care urm rea (s ob in )
dreptatea în baza respect rii unei legi, n-a reu it s se conformeze ei. 32De ce au
falimentat (iudeii)? Pentru c n-au urm rit s ob in acea dreptate prin credin , ci
prin faptele lor. Astfel, evreii „s-au împiedicat” de acea „Piatr ” care a fost
considerat o dificultate pentru ei. 33Despre acest fapt profe ise Isaia, zicând: „S ti i
pun în Sion o Piatr de care oamenii se vor împiedica; i ea va fi o Stânc ce le va
determina c derea. Iar cel care va crede în El, nu va fi f cut de ru ine.” 10 Fra ilor,
doresc din inim i m rog lui Dumnezeu ca evreii s fie salva i. 2Eu pot s spun cu
certitudine despre ei c au pasiune pentru Dumnezeu, dar nu tiu cum trebuie s
procedeze corect. 3Au refuzat s accepte dreptatea pe care o ofer Dumnezeu; i
ignorând astfel metoda Lui, au înlocuit-o cu acea concep ie a lor despre îndrept ire.
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De fapt, scopul (existen ei) legii mozaice este (s indice spre) Cristos; pentru ca
oricine crede în El, s poat fi (considerat) drept. 5Iar despre modul în care oamenii
sunt considera i drep i respectând legea mozaic , însu i Moise a spus: „Omul care
face aceste lucruri, î i va asigura via a prin respectarea lor.” 6Dar despre dreptatea
care se ob ine prin credin , Scriptura spune: „S nu te întrebi «Cine va urca în cer?»
(ca s -L aduc de-acolo pe Cristos) 7 i nici «Cine va coborî în adânc?» (pentru a-L
readuce pe Cristos dintre cei mor i)».” 8Apoi Scriptura mai spune: „Cuvântul este
aproape de tine. El este pe buzele tale i în inima ta.” În acest text este prezentat
credin a despre care predic m noi. 9Deci dac în mod sincer vei declara cu gura ta pe
Isus ca Domn (al t u) i dac tu crezi din inim c Dumnezeu l-a înviat dintre cei
mor i, vei fi salvat! 10Exist o credin care vine din inim ; iar aceast credin face
posibil îndrept irea. În acela i timp, pentru a fi salvat, trebuie s faci i o declara ie
sincer cu propria ta gur (afirmând ceea ce crezi). 11Scriptura confirm , spunând:
„Oricine crede în El, nu va fi f cut de ru ine.” 12Nu exist nici o diferen între iudeu
i grec; pentru c to i recunosc i î i revendic Acela i Domn care ofer cu

generozitate mila Sa tuturor celor care-L cheam . 13Acest lucru este precizat i în alt
text din Scriptur , unde scrie astfel: „Oricine va chema numele Domnului, va fi
salvat.” 14Dar cum va fi posibil ca ei s -L cheme pe Cel în care n-au crezut? i cum
vor crede, dac n-au auzit despre El? Apoi, cum vor auzi, dac nu exist nimeni care
le predice? 15 i mai întâi, trebuie s existe oameni care s fie trimi i s predice!
Despre acest lucru vorbe te i Scriptura care spune: „Cât de frumoase sunt picioarele
celor care proclam Vestea Bun a p cii!” 16Dar nu to i au ascultat de aceast Veste
Bun . De fapt, Isaia profe ise astfel: „Doamne, cine a crezut mesajul, nostru?” 17Deci
credin a vine în urma auzirii mesajului; iar acest mesaj este proclamat prin Cuvântul
lui Cristos. 18Acum eu întreb: oare n-au auzit ei? Ba da! Scriptura confirm : „Vocea
lor a fost auzit pe tot p mântul i cuvintele lor au ajuns pân la marginile lui.” 19Dar
eu mai întreb: oare poporul Israel n-a în eles acel mesaj? Ba da! De fapt, în primul
rând, Moise a zis: „V voi provoca gelozia folosind ni te oameni care nu sunt
(constitui i ca) un popor; i voi folosi o na iune înapoiat pentru a v face s v
mânia i!” 20Apoi, Isaia este atât de curajos, încât profe te astfel: „Am fost g sit de
cei care nu M c utau; i M-am revelat celor care nu întrebau de Mine!” 21Dar despre
Israel, (Dumnezeu, prin acela i Isaia,) spune: „Toat ziua Mi-am întins mâinile spre
un popor neascult tor i care Mi se opune…” 11 Acum mai am o întrebare: oare S-a
dezis Dumnezeu de poporul S u? În nici un caz! Chiar eu personal, care fac parte din
poporul evreu, ca descendent al lui Avraam i provenind din urma ii lui Beniamin,
sunt o dovad în acest sens. 2Dumnezeu nu i-a abandonat poporul despre care El tia
anticipat cum se va comporta. Nu ti i ce spune Scriptura atunci când vorbe te despre
Ilie? El se adresase lui Dumnezeu, reclamându-I atitudinea poporului Israel astfel:
3
„Doamne, ace ti oameni i-au omorât profe ii, au d râmat altarele Tale; i acum,
dup ce (dintre to i profe ii) am r mas numai eu, inten ioneaz s m omoare i pe
mine!” 4Dar care a fost r spunsul divin pentru el? „Am p strat pentru Mine (înc )
apte mii de b rba i care nu au îngenuncheat înaintea lui Baal!” 5În mod asem tor,
exist i acum un mic grup de oameni ale i de Dumnezeu prin harul S u. 6 i dac
aceast alegere este f cut prin har, ea nu este prin fapte; altfel, harul n-ar mai fi har!
7
Care este concluzia? Aceea c poporul Israel n-a g sit ce c uta; i în timp ce acei
ale i au ob inut ce urm reau, ceilal i au fost „împietri i”. 8S-a întâmplat exact a a cum
spune Scriptura: „Dumnezeu a adus asupra lor un spirit de amor ire; i astfel, de i au
ochi, nu v d cu ei. Au urechi, dar, pân ast zi, ei înc nu aud cu ele!” 9David mai
spusese: „Mesele lor s li se transforme într-o capcan ; ele s le fie o ocazie pentru a
tui i s i primeasc astfel recompensa pentru ce au f cut! 10 li se întunece
ochii i s nu mai vad ; iar spatele lor s r mân permanent diform!” 11Având în
vedere aceste lucruri, întreb: oare au c zut evreii definitiv din momentul în care s-au
opus (lui Dumnezeu prin neascultarea lor)? În nici un caz! Ci prin faptul c au c zut
ei, a existat oportunitatea salv rii celorlalte na iuni. i s-a întâmplat a a, ca s fie
provocat gelozia evreilor. 12Acum, dac acest e ec al iudeilor a adus lumii bog ie
(spiritual ) iar c derea lor a facilitat abunden a de avantaje pentru celelalte na iuni,
oare cât de mari vor fi beneficiile atunci când ei vor accepta (prin credin ) tot ce a
spus Dumnezeu? 13Eu v vorbesc acum vou , care sunte i dintre celelalte na iuni.
Sunt apostol pentru cei care nu sunt evrei; i am ocazia s vorbesc într-un mod
onorabil despre aceast slujb ! 14În acest mod, vreau s provoc la gelozie pe cei din

poporul meu; i astfel, s salvez pe unii dintre ei! 15Acum, dac faptul c Dumnezeu
i-a respins pe evrei, a adus pentru ceilal i oameni posibilitatea împ rii lor cu El,
înseamn c atunci când îi va primi ( i pe ei), va rezulta via pentru cei care sunt
mor i! 16Dac primele recolte din care se face o coc sunt sfinte, rezult c i coca
este sfânt . i dac r cina (unui pom) este sfânt , atunci i ramurile (lui) sunt
sfinte. 17Dar unele ramuri au fost rupte; i în locul lor ai fost „altoit” tu, care e ti
slin s lbatic. Astfel, ai devenit beneficiarul sevei abundente a m slinului. 18 i
totu i, nu te l uda fa de (celelalte) ramuri! Dac îns te lauzi, s i aminte ti c nu
tu sus ii r cina, ci ea te sus ine pe tine! 19Desigur, vei putea argumenta astfel: „Au
fost rupte acele ramuri ca s fiu eu altoit în locul lor!” 20Este adev rat! Dar ele au fost
rupte din cauza necredin ei lor; iar tu stai acolo (numai) prin credin . Te avertizez:
nu- i revendica merite personale (pentru locul în care stai acum), ci teme-te; 21pentru
dac Dumnezeu n-a ezitat s rup ramurile naturale, nu va ezita s te rup i pe
tine! 22Remarc bun tatea i severitatea lui Dumnezeu. El este sever cu cei care au
zut i Î i manifest bun tatea fa de tine (doar) dac r mâi acolo unde po i
beneficia de ea; altfel, vei fi i tu t iat! 23 i chiar evreii pot fi altoi i, dac nu persist
în necredin ; pentru c Dumnezeu poate s -i aduc acolo unde au fost cândva. 24Tu
ai fost t iat dintr-un m slin s lbatic ca s fii altoit într-unul bun. Astfel, ai fost adus în
contact cu o alt natur care nu- i era specific . Dar pentru evrei, readucerea lor ca
ramuri altoite în m slinul (bun) din care au fost rup i, este un lucru mult mai natural.
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Fra ilor, ca s nu pretinde i c sunte i mai în elep i decât sunte i în realitate, v voi
vorbi despre ceva care pentru voi a fost un secret pân acum. S ti i c temporar,
poporul Israel este par ial „împietrit”. i aceast „împietrire” va dura pân când se va
completa num rul celor care vor veni la Dumnezeu dintre celelalte na iuni. 26Apoi tot
Israelul va fi salvat, în acord cu textul care spune: „Eliberatorul va veni din Sion i va
îndep rta p catele de la Iacov. 27Acesta va fi specificul leg mântului Meu pe care-l
voi face cu ei atunci când le voi elimina p catele!” 28În raportul lor cu Vestea Bun ,
evreii se comport ca du mani. Dar acest fapt este în avantajul vostru. Totu i, evreii
mân poporul ales al lui Dumnezeu 29pentru c El nu regret oferta f cut (lor) i nu
se r zgânde te cu privire la ce a oferit ca dar. 30În trecut, voi a i fost neascult tori de
Dumnezeu; dar acum a i beneficiat de mila Sa datorit neascult rii lor. 31În prezent, ei
sunt cei neascult tori; pentru ca s primeasc ulterior aceea i mil care v-a fost
acordat vou . 32Dumnezeu a inclus pe to i oamenii în aceea i categorie a celor
neascult tori, ca s i reveleze mila fa de to i. 33Este uimitoare bog ia nelimitat a
în elepciuni i a cunoa terii lui Dumnezeu! Suntem foarte surprin i când observ m
deciziile Sale i metodele pe care El le folose te! 34De fapt, Scripturile confirm acest
lucru, spunând: „Cine a cunoscut modul în care gânde te Domnul? Sau cine a fost
consilierul Lui? 35Cine I-a oferit ceva vreodat lui Dumnezeu, ca s -L fac astfel
dator cu vreo recompens ?” 36Toate lucrurile provin din El, exist prin El i sunt
strate pentru El. Lui s I se acorde toat gloria pentru totdeauna! Amin! 12 Fra ilor,
având în vedere aceste lucruri, v îndemn s v prezenta i pe voi în iv înaintea lui
Dumnezeu ca sacrificiu viu. S proceda i a a, ca un r spuns la mila pe care a avut-o
El fa de voi. Astfel, sacrificiul vie ii voastre tr ite (pe p mânt) în acest corp, va fi
unul sfânt i care-I va face pl cere. A a ve i realiza o slujb spiritual (de închinare).
2
nu v conforma i modelului oferit de lumea acestui secol; ci s v transforma i

prin înnoirea modului vostru de gândire, ca s pute i avea abilitatea de a în elege ce
dore te Dumnezeu de la voi. Iar dorin a Sa este bun , pl cut i perfect . 3Având în
vedere harul care mi-a fost dat, v cer ca nimeni s nu se considere mai competent
decât este în realitate; ci în acord cu acea m sur de credin strict personal
repartizat de Dumnezeu, fiecare s fie modest în evalu rile cu privire la sine însu i.
4
Corpul nostru este format din mai multe p i, fiecare dintre acestea având rolul ei
diferit de al celorlalte. 5În mod asem tor, în Cristos, noi care suntem mul i, form m
un singur organism. Totu i, în mod individual, noi suntem utili unii altora. 6În acord
cu harul care ne-a fost oferit, noi avem daruri (spirituale) diferite. Având în vedere
acest lucru, cine are darul profe iei, s -l foloseasc în limitele credin ei lui. 7Cine a
primit darul slujirii, s slujeasc (pe ceilal i); iar dac cineva a primit darul de a-i
înv a pe al ii, s -i înve e. 8Dac darul primit de altcineva este încurajarea, s
încurajeze (pe al ii). Cine a primit darul de a contribui la rezolvarea nevoilor altora,
fac acte de caritate cu generozitate. Cel care are darul de lider, s conduc pe al ii
cu responsabilitate; iar acela care a primit darul de a fi milos cu al ii, s i manifeste
bun tatea cu bucurie. 9Dragostea voastr s provin din sinceritate. S urâ i r ul i s
ave i un mare ata ament fa de ceea ce înseamn binele. 10Iubi i-v unii pe al ii
manifestând o dragoste specific fra ilor; i fiecare s -l aprecieze pe cel lalt,
considerându-l superior lui. 11Fi i totdeauna deci i s sluji i pentru Domnul cu o mare
pasiune. 12Manifesta i-v speran a cu bucurie. Suporta i necazul cu r bdare. Fi i
perseveren i în rug ciune. 13Ajuta i-i pe sfin i conform specificului necesit ilor lor.
Fi i ospitalieri. 14Nu blestema i pe cei care v persecut , ci binecuvânta i-i!
15
Bucura i-v cu cei care se bucur i plânge i cu cei care plâng. 16În rela iile voastre
unii cu al ii, s v comporta i astfel încât între voi s existe armonie. În acest scop, s
nu fi i arogan i pretinzând c sunte i în elep i; ci s dori i s v afla i mereu în
compania oamenilor mode ti. 17Nu recompensa i pe nimeni cu r u pentru r ul pe care
vi l-a f cut. Urm ri i s face i acele lucruri acceptate de to i oamenii ca fiind bune.
18
Dac este posibil, atât cât depinde de voi, tr i în pace cu to i oamenii. 19Dragii mei,
nu v r zbuna i! Ci l sa i s ac ioneze mânia lui Dumnezeu în acest scop; pentru c
(în Scriptur ) este scris: „Eu, Domnul, v spun c am competen a de a r zbuna pe
cineva prin plata pe care o ofer celui care i-a f cut r u!” 20Apoi Scriptura mai spune:
„Dac îi este foame du manului t u, ofer -i mâncare; i dac -i este sete, d -i s bea.
Procedând a a, vei turna c rbuni aprin i pe capul lui.” 21Nu l sa r ul s te înving ; ci
fii victorios în lupta cu el, f când ce este bine! 13 Oricine s se subordoneze
autorit ilor (statului); pentru c acestea exist cu aprobarea lui Dumnezeu i au fost
stabilite de El. 2Deci acela care se opune autorit ilor, de fapt este împotriva ordinii
stabilite de Dumnezeu. Iar cei care se opun astfel, vor fi pedepsi i. 3Guvernan ii nu
inspir team celor care fac ce este bine. Ci frica de pedeapsa lor este specific celor
care fac ce este r u. Deci dac vrei s nu- i fie fric de autorit ile statului, s faci ce
este bine; i astfel vei fi l udat de ele! 4Conduc torii sunt servitorii lui Dumnezeu
pentru binele t u. Dar dac faci ce este r u, s te temi de ei; pentru c în acest scop au
sabia în echipamentul lor; i o folosesc pentru a pedepsi pe cel care face fapte rele.
5
Trebuie s v subordona i autorit ilor nu doar motiva i de frica pedepsei, ci din
cauza con tiin ei voastre. 6Astfel s fi i motiva i i atunci când trebuie s pl ti i
impozitele; pentru c în timp ce le colecteaz , guvernan ii sunt slujitorii lui

Dumnezeu (în acest scop). 7Da i fiec ruia ceea ce îi sunte i dator. Da i impozitul cu il datora i i da i taxele cui le datora i. Acorda i respectul celor c rora sunte i datori cu
respect. Onora i pe cei fa de care ave i aceast datorie! 8 nu ave i datorii fa de
nimeni, cu excep ia aceleia de a v manifesta dragostea; pentru c cel care iube te pe
al ii, se conformeaz cerin elor legii mozaice. 9De fapt, atunci când aceast lege
pretinde „S nu comi i adulter. S nu comi i crime. S nu furi. S nu manife ti dorin e
toase.”, împreun cu toate celelalte porunci, ea spune concret ce înseamn „S -l
iube ti pe cel de lâng tine exact cum te iube ti pe tine însu i!” 10Dragostea nu te
determin s faci r u celui de lâng tine. Deci ea este (cea care faciliteaz )
respectarea legii mozaice! 11 spun aceste lucruri având în vedere vremurile în care
tr im, de care i voi sunte i con tien i. Este cazul s v trezi i din somn; pentru c
salvarea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12„Noaptea” aproape a
trecut; i în scurt timp va veni „ziua”! Deci s abandon m faptele întunericului i „s
ne echip m” cu „armura” specific luminii. 13 avem un comportament frumos, ca
în timpul zilei, nu ca cel specific acelora care tr iesc în orgii, în be ii, în imoralitate,
în fapte ale deprav rii, în ceart i în invidie. 14Ci „s v îmbr ca i” cu Domnul Isus
Cristos i s evita i satisfacerea poftelor naturii voastre umane p toase. 14 -l
primi i bine între voi pe cel care este slab în credin ; i s evita i disputele cu el. 2De
exemplu, unul crede c poate s m nânce orice. Dar altul, a c rui credin este slab ,
are o alimenta ie vegetarian . 3Cel care m nânc ( i carne), nu trebuie s
desconsidere pe acela care nu m nânc decât legume i fructe; iar cel care este
vegetarian în alimenta ie, nu trebuie s -l condamne pe cel care m nânc i carne;
pentru c i el este acceptat de Dumnezeu. 4Oare cine- i permite s condamni pe cel
care este slujitorul altuia? St pânul lui este cel care decide dac el este aprobat sau
respins. Îns el va fi acceptat, pentru c Domnul îl va face s primeasc aprobare
(pentru decizia lui). 5 prezint acum un alt exemplu: unul crede c o zi este special
în raport cu altele, în timp ce altul consider c toate au aceea i valoare. Fiecare
trebuie s fie total convins în mintea lui (cu privire la aceste evalu ri). 6Cel care are o
apreciere special fa de o anumit zi, procedeaz a a gândind c astfel Îl onoreaz
pe Domnul. Cel care m nânc i carne, face acest lucru tot din respect pentru
Domnul; pentru c i el Îi mul ume te lui Dumnezeu pentru ce m nânc , a a cum
procedeaz i acela care nu consum carne. 7 i, de fapt, nimeni dintre noi nu tr ie te
pentru el însu i i nici nu moare pentru el; 8ci dac tr im, facem acest lucru pentru
Domnul. i dac murim, o facem tot pentru El. Astfel, indiferent c tr im sau c
murim, noi suntem ai Domnului. 9 i de fapt, exact pentru acest scop a i murit
Cristos: ca s poat fi Domn atât pentru cei mor i, cât i pentru cei vii. 10Având în
vedere acest lucru, de ce î i permi i s îl condamni sau s îl desconsideri pe fratele t u
(care este mai slab în credin )? Trebuie s ti i c în final, to i vom sta în fa a
tronului de judecat al lui Dumnezeu! 11 i se va întâmpla exact cum este scris în
Scripturi: „Cât este de adev rat c Eu tr iesc – zice Domnul – atât de sigur este faptul
orice genunchi se va pleca în fa a Mea i orice om va vorbi cu limba lui despre
Dumnezeu!” 12Deci fiecare dintre noi va fi direct responsabil pentru sine însu i,
atunci când va sta înaintea lui Dumnezeu! 13 nu ne mai condamn m unii pe al ii; ci
mai bine s concepem i s punem în aplicare metode pentru evitarea situa iilor în
care un alt frate ar putea „s cad ” sau s p tuiasc din cauza noastr . 14Ca unul

care sunt în Domnul Isus, eu tiu i sunt convins c în realitate, nici un aliment nu
este „necurat”. Dar dac cineva crede c un aliment este „necurat”, atunci va fi a a
doar pentru el. 15 i totu i, dac un asemenea frate al t u este afectat din cauza
alimenta iei tale, nu mai tr ie ti în dragoste. Deci s nu accep i ca din cauza unei
mânc ri, s se ajung la distrugerea fratelui t u pentru care a murit Cristos! 16Nu
permite ca despre lucrurile bune pe care le faci, s apar interpret ri negative din
partea altora! 17De fapt, Regatul lui Dumnezeu nu se ocup cu mâncarea i cu
utura; ci el este locul în care prin prezen a Spiritul Sfânt, exist dreptate, pace i
bucurie. 18Cel care îl sluje te pe Cristos tr ind astfel, este agreat de Dumnezeu i
respectat de (ceilal i) oameni. 19Deci scopul nostru s fie acela de a promova lucrurile
care aduc pacea i care determin edificarea noastr (spiritual ). 20Astfel, prin decizia
noastr cu privire la ce mânc m, s nu distrugem ceea ce a f cut Dumnezeu (în via a
altor oameni). De i toate alimentele sunt bune de consumat, este r u s m nânci ceva
care-l determin pe altul „s cad ”! 21(În aceste circumstan e,) este bine s nu
nânci carne, s nu bei vin i s nu faci nimic din tot ce ar putea face pe fratele t u
„s cad ” (în situa ia de a comite p cat)! 22 streaz convingerea ta personal i
pune-o în aplicare (mâncând orice) atunci când nu te vede nimeni cu excep ia lui
Dumnezeu. Cine reu te astfel s nu se condamne singur în timp ce face un lucru
bun, este un om fericit! 23Dar acela care nu are certitudinea c face un lucru bun, se
simte condamnat atunci când m nânc ( i carne), pentru c el nu procedeaz astfel
din convingere. Orice decizie care este luat f
s existe convingerea c ea
reprezint un lucru bun, înseamn comiterea unui p cat. 15 Îns noi, care suntem
„tari”, avem datoria s suport m specificul celor „slabi” i s nu lu m decizii care ar
satisface doar convingerile noastre. 2Fiecare dintre noi trebuie s (ajung s ) fie
agreat de ceilal i având în vedere binele i edificarea lor spiritual . 3De fapt, nici
car Cristos nu a urm rit s i satisfac propriile Lui dorin e, ci a tr it exact cum
este scris (în Scripturi): „Insultele celor care Te calomniau, au fost suportate de
Mine.” 4Tot ce con in Scripturile, a fost scris pentru instruirea noastr ; i astfel,
speran a pe care o avem, (poate) s fie sus inut de r bdarea despre care vorbesc
Scripturile i de încurajarea oferit de ele. 5Dumnezeul r bd rii i al încuraj rii s v
ofere posibilitatea de a avea to i acela i mod de gândire care este în acord cu
(înv tura lui) Cristos Isus. 6 i astfel, într-o unitate a inimii i a gurii, s -L glorifica i
împreun pe cel care este Dumnezeu i Tat al Domnului nostru Isus Cristos. 7Deci
pentru a-I aduce glorie lui Dumnezeu, accepta i-v unii pe al ii exact cum v-a primit
i Cristos pe voi. 8Ca s confirme adev rul lui Dumnezeu, Cristos a devenit un
slujitor al celor circumci i; i astfel, cu El s-a întâmplat ce fusese promis patriarhilor
(poporului evreu), 9pentru ca celelalte na iuni s -L glorifice pe Dumnezeu pentru mila
pe care le-a acordat-o. Acest lucru este în concordan cu Scriptura care spune: „De
aceea, voi vorbi despre Tine printre celelalte na iuni i voi cânta cântece de laud
Numelui T u!” 10Exist un alt text din Scriptur , unde citim astfel: „Bucura i-v
na iuni ale lumii împreun cu poporul S u!” 11Apoi Scriptura mai spune: „L uda i pe
Domnul toate na iunile lumii! Toate popoarele s -L laude!” 12Iar un alt text al
Scripturii afirm : „Va veni un descendent al lui Iese. Lui I se va oferi posibilitatea s
conduc celelalte na iuni; i ele î i vor pune speran a în El.” 13Dumnezeul speran ei s
umple cu toat bucuria i pacea pe care le faciliteaz credin a; i astfel, speran a

voastr s fie abundent prin puterea Spiritului Sfânt. 14Fra ii mei, sunt convins c i
voi personal sunte i plini de bun tate, de toat cunoa terea i capabili s v îndemna i
(corect) unii pe al ii. 15 i totu i, bazat pe harul lui Dumnezeu care mi-a fost oferit, vam scris despre unele lucruri cu mai mult curaj, având în vedere c astfel vi le ve i
reaminti. 16Acest har care mi-a fost dat, m-a f cut slujitor al lui Cristos pentru
celelalte na iuni. Fa de ele, eu am aceast datorie de preot. i mi-o îndeplinesc
atunci când proclam Vestea Bun a lui Dumnezeu; iar aceste na iuni, prin ac iunea
sfin itoare a Spiritului Sfânt, devin astfel un sacrificiu dedicat lui Dumnezeu, pe care
El îl accept . 17Deci am motive s m laud cu slujirea la care m-a chemat Dumnezeu
în Isus Cristos. 18Dac nu ar fi El Cel care face aceste lucruri prin mine, nu a avea
curajul s vorbesc despre nici unul dintre ele. Dar atât prin ce vorbesc, cât i prin ce
fac, Cristos lucreaz prin mine pentru aducerea celorlalte na iuni la ascultarea de El.
19
i ac ioneaz astfel atât prin puterea (de convingere a) eviden elor i a miracolelor,
cât i prin puterea de convingere pe care o exercit asupra lor Spiritul lui Dumnezeu.
a am reu it s proclam în totate zonele Vestea Bun a lui Cristos, începând din
Ierusalim i pân în Iliria. 20Am avut permanent dorin a s proclam aceast Veste
Bun acolo unde Cristos înc nu era cunoscut; ca s nu fiu ca acela care construie te
pe temelia pus de altul. 21Am vrut s procedez exact a a cum este scris: „Cei c rora
nu li s-a vorbit despre El, vor vedea (eviden a existen ei Lui); iar cei care nu auziser
niciodat (despre El), vor în elege (c El exist ).” 22De i de multe ori am vrut s vin
la voi, s ti i c din cauza acestei activit i, n-am putut s v vizitez pân acum.
23
Dar acum mi-am terminat misiunea în aceste zone; i pentru c de mul i ani doresc
vin la voi, 24inten ionez s v vizitez când voi c tori spre Spania. Ve i avea astfel
oportunitatea s m înso i pân acolo, dup ce m voi bucura un timp împreun cu
voi. 25Acum îns m duc la Ierusalim ca s -i ajut pe sfin ii care sunt acolo; 26pentru c
cei din Macedonia i din Ahaia au avut ini iativa s ajute benevol pe s racii care sunt
între sfin ii din Ierusalim. 27De fapt, prin decizia de a-i ajuta, ei î i îndeplinesc datoria
pe care o aveau fa de ace tia. Vreau s spun c dac celelalte na iuni au beneficiat
de binecuvânt rile spirituale venite prin intermediul poporului evreu, i ele ar trebui
-i slujeasc acum pe evrei cu acele lucruri materiale cu care au fost binecuvântate.
28
Deci dup ce îmi voi îndeplini misiunea de a duce pân la destina ie aceste ajutoare,
voi trece pe la voi în drumul meu spre Spania. 29 tiu c atunci când v voi vizita, ve i
avea ocazia ca prin intermediul meu, s beneficia i de o binecuvântare complet .
30
Fra ilor, pentru Domnul nostru Isus Cristos i prin dragostea Spiritului, v îndemn
lupta i împreun cu mine în rug ciuni c tre Dumnezeu. Astfel s v ruga i pentru
mine, 31cerând s fiu salvat de posibilele complica ii pe care mi le-ar putea face
necredincio ii din Iudeea; i (doresc ca) ceea ce fac pentru sfin ii din Ierusalim, s fie
un ajutor acceptat i apreciat de ace tia. 32Apoi, dac îmi va permite Dumnezeu, voi
avea oportunitatea s vin la voi cu bucurie i s ne învior m împreun . 33Dumnezeul
cii s fie cu voi to i! Amin! 16
ave i grij de sora noastr Fivi care este diaconi
a comunit ii cre tinilor din Chencrea. 2
recomand s o primi i cu atitudinea
specific sfin ilor în Domnul; i s -i oferi i ajutorul vostru în orice situa ie în care va
avea nevoie de el, pentru c i ea a ajutat pe mul i, inclusiv pe mine. 3Saluta i pe
Priscila i pe Acuila, partenerii mei care lucreaz pentru Cristos Isus. 4Ei sunt cei care
i-au riscat via a pentru mine. Le mul umesc ( i cu aceast ocazie) nu numai eu, ci i

toate celelalte comunit i de cre tini dintre na iunile lumii. 5Saluta i i pe cei care
formeaz comunitatea cre tinilor care se adun în casa lor. Saluta i pe prietenul meu
iubit Epenet. El este primul din Asia care s-a convertit, venind la Cristos. 6Saluta i-o
i pe Maria, cea care cu un mare efort a lucrat pentru voi! 7Saluta i-i pe Andronic i
pe Iunia care au fost în închisoare împreun cu mine i au o bun reputa ie între
apostoli. Ei au venit la Cristos înaintea mea! 8Saluta i-l pe Ampilat care este prietenul
meu iubit în Domnul. 9Saluta i-l i pe Urban. El lucreaz împreun cu noi pentru
cauza lui Cristos. Saluta i-l i pe Stacus, iubitul meu prieten. 10Saluta i-l pe Apeles. El
a fost probat i a demonstrat c este un adev rat slujitor al lui Cristos. Saluta i-i i pe
cei care apar in familiei lui Aristobul. 11Saluta i-l pe Ierodion, care este de aceea i
na ionalitate cu mine. Saluta i-i i pe aceia din familia lui Narcis care sunt cre tini!
12
Saluta i-le pe Trifona i pe Trifosa care au f cut un mare efort lucrând pentru
Domnul! Saluta i-o pe iubita Persis. i ea a lucrat pentru Domnul cu un mare efort
personal. 13Saluta i-l pe Rufus care este ales de Domnul. Saluta i-o i pe mama lui,
care a fost mam i pentru mine! 14Saluta i-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe
Patroba, pe Herma i pe to i fra ii care sunt împreun cu ei. 15Saluta i-i pe Filolog, pe
Iulia, pe Nereus i pe Olimpia care este sora lui, ca i pe to i ceilal i sfin i care sunt
împreun cu ei. 16Saluta i-v unul pe altul cu o sfânt s rutare! V transmit salut ri
din partea tuturor comunit ilor lui Cristos! 17Fra ilor, v îndemn s fi i aten i la cei
care produc dezbin ri. Prin controversele legate de înv tura pe care a i primit-o, ei
demonstreaz c sunt împotriva acesteia. S v dep rta i de ace ti oameni, 18pentru c
ei nu-L slujesc pe Domnul nostru Cristos, ci doresc s i satisfac propriile lor
dorin e; i folosind un limbaj diplomat, îi în eal pe cei naivi… 19Sunte i renumi i
pentru ascultarea voastr . To i au auzit despre ea; iar eu sunt bucuros s tiu acest
lucru despre voi. Vreau s fi i în elep i când este cazul s face i ce este bine i s nu
implica i deloc în ce este r u. 20Dumnezeul p cii îl va strivi în curând pe Satan sub
picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Cristos s fie cu voi! 21
salut i
Timotei, partenerul meu în aceast lucrare. V salut i Lucius împreun cu Iason i
cu Sosipater. Ei sunt evrei ca mine. 22Primi i salut ri i din partea mea, cel care am
redactat aceast epistol . M numesc Ter ius. V salut în Domnul. 23
transmite
salut ri i Gaius care este gazda mea i a întregii comunit i de cre tini. Sunte i
saluta i i de Erastus care este administratorul ora ului. Primi i salut ri i din partea
fratelui nostru Cuartus. 24[Harul Domnului nostru Isus Cristos s fie cu voi to i.] 25Eu
predic despre Isus Cristos proclamând Vestea Bun a Celui care poate s v
înt reasc (spiritual). Pentru multe secole, aceast Veste a fost un secret. 26Îns ea a
fost acum revelat tuturor na iunilor lumii i este confirmat de eternul Dumnezeu
prin scrierile profetice, pentru ca aceste na iuni s o cread i s asculte de El.
27
Acestui unic Dumnezeu în elept s I se recunoasc pentru eternitate gloria prin Isus
Cristos!

Prima epistol a apostolului Pavel trimis cre tinilor
corinteni
1 Pavel, cel care, conform dorin ei lui Dumnezeu, a fost chemat s fie apostol al lui
Cristos Isus, împreun cu fratele Sosten, 2 tre comunitatea lui Dumnezeu care este în
Corint i care este format din cei sfin i în Cristos Isus chema i s fie sfin i
împreun cu to i cei care cheam în orice loc numele Domnului nostru i al lor – Isus
Cristos. 3 salut m cu har i pace de la Dumnezeu – Tat l nostru – i de la Domnul
Isus Cristos. 4Mul umesc mereu Dumnezeului meu pentru voi având în vedere harul
u care v-a fost oferit în Cristos Isus. 5Prin intermediul acestui har, voi a i fost
îmbog i atât în vorbirea voastr , cât i în cunoa terea pe care o ave i. 6Astfel,
afirma iile noastre despre Cristos, au fost confirmate în voi. 7 teptând apari ia
Domnului nostru Isus Cristos, voi nu sunte i priva i de nici un fel de dar spiritual. 8El
va sus ine cu putere pân la sfâr it; i nimeni nu v va putea acuza în ziua
Domnului nostru Isus Cristos. 9Dumnezeu care este demn de încrederea voastr , v-a
chemat la p rt ia cu Fiul S u – Isus Cristos – Domnul nostru. 10Fra ilor, v îndemn
în numele Domnului nostru Isus Cristos s tr i într-o bun în elegere între voi i s
evita i dezbin rile. V cer acest lucru ca s fi i uni i, urm rind to i acela i scop. 11
ti i c cei care apar in familiei Cloiei, mi-au relatat despre certurile care exist între
voi. 12Concret, este vorba despre faptul c fiecare dintre voi este ata at unei grup ri.
Astfel, unul zice: „Eu sunt din grupul lui Pavel!”, iar altul spune: „Eu îl agreez (mai
mult) pe Apolo!”. Unul pretinde c este al lui Chifa, iar altul se laud c este al lui
Cristos… 13Oare a fost divizat Cristos? Sau s în eleg c a fost crucificat Pavel pentru
voi? A i fost voi boteza i în numele lui Pavel? 14Îi mul umesc lui Dumnezeu c
exceptând pe Crispus i pe Gaius, n-am botezat pe nici unul dintre voi! 15Astfel,
nimeni dintre to i ceilal i nu poate pretinde c a fost botezat în numele meu. 16Îmi
amintesc c am mai botezat i pe cei din familia Stefanei. Dar cu excep ia acestora,
nu tiu s mai fi botezat pe altcineva. 17De fapt, Cristos nu m-a trimis ca s botez, ci
ca s predic Vestea Bun . i pentru ca s nu fie anulat for a mesajului despre crucea
Sa, El m-a desemnat s fac acest lucru evitând folosirea cuvintelor specifice
în elepciunii umane. 18Cei care merg pe drumul distrugerii, consider mesajul care
vorbe te despre cruce, ca fiind expresia unei nebunii. Dar pentru noi care suntem pe
drumul salv rii, crucea este puterea lui Dumnezeu. 19De fapt, în Scripturi este scris
urm torul text: „Voi distruge în elepciunea filosofilor; i cei inteligen i vor fi
frustra i.” 20Unde este în eleptul? Unde este omul care a înv at multe lucruri? Unde
este cel care particip la dezbateri filosofice? Oare n-a retrogradat Dumnezeu
în elepciunea acestei lumi la nivelul de nebunie? 21Prin în elepciunea ei, lumea nu a
putut s -L cunoasc pe Dumnezeu. Dar în acord cu în elepciunea de care dispune, El
a decis s salveze pe cei care cred atunci când se predic despre cruce – acest concept
considerat stupid. 22Iudeii pretind c autenticitatea unui mesaj este demonstrat doar
atunci când se întâmpl lucruri miraculoase. Grecii sunt oamenii care vor o
demonstra ie filosofic . 23Dar noi predic m prezentându-L pe Cristos care a fost
crucificat; iar acest mesaj este o ofens pentru evrei i o nebunie pentru celelalte
na iuni. 24Îns pentru cei (care au fost) chema i – indiferent c sunt evrei sau de alt

na ionalitate – Cristos este atât puterea, cât i în elepciunea lui Dumnezeu. 25 i se
întâmpl a a pentru c „nebunia” lui Dumnezeu este mai în eleapt decât capacit ile
intelectuale ale oamenilor; iar a a-zisul punct slab al lui Dumnezeu este mai puternic
decât puterea oamenilor! 26Fra ilor, aminti i-v c atunci când v-a chemat Dumnezeu,
numai câ iva dintre voi era i considera i „în elep i” conform standardului acestei
lumi. Nu a i fost mul i nici cu o puternic influen (în societate) i nici nu provenea i
din familii remarcabile. 27Îns Dumnezeu a ales astfel (s lucreze cu) ceea ce lumea
consider ca fiind o nebunie, ca s -i fac de ru ine acele lucruri despre care ea spune
reprezint în elepciunea. El a ales lucrurile pe care lumea le consider slabe, ca s
fac de ru ine pe cele considerate puternice. 28Dumnezeu a ales (s ac ioneze
folosind) lucrurile inferioare, nesemnificative i (chiar) considerate ca neavând nici o
valoare, ca s le distrug pe cele care sunt importante pentru lume. 29El a f cut acest
lucru pentru ca nimeni s nu mai pretind c este justificat s se laude înaintea lui
Dumnezeu. 30 i datorit Lui, voi sunte i în Cristos. Dumnezeu L-a f cut pentru noi
în elepciune, dreptate, sfin ire i r scump rare, 31pentru ca, în acord cu Scriptura,
„cine se laud , s se laude în Domnul”. 2 Fra ilor, atunci când am venit la voi, nu vam vorbit despre misterul lui Dumnezeu folosind vocabularul în elepciunii
oamenilor; 2pentru c scopul meu a fost s vi-L prezint doar pe Isus Cristos (care a
fost) crucificat. 3Iar când am ap rut între voi, m-am prezentat ca un orator slab, timid
i care se teme de un eventual e ec. 4Atunci când v-am vorbit, mesajul meu nu a avut
argumentele care se folosesc în în elepciunea uman (pentru a determina
convingerea); ci el a fost o demonstra ie a Spiritului (Sfânt) i a puterii (Sale). 5S-a
întâmplat a a pentru ca voi s v fundamenta i credin a nu pe în elepciunea
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 6Totu i, pentru cei maturi, noi prezent m
lucrurile într-o form de în elepciune care nu este specific liderilor (filosofi ai)
acestei lumi care î i pierd influen a. 7Ceea ce prezent m noi este acea în elepciune
secret a lui Dumnezeu, pe care El o ascunsese înc dinainte de crearea lumii i o
preg tise pentru gloria noastr . 8Nici unul dintre liderii acestei lumi nu a cunoscut-o;
pentru c dac ar fi ajuns s o în eleag , n-ar fi crucificat pe Domnul gloriei. 9Dar
astfel se confirm acel text din Scriptur care spune: „Pentru cei care-L iubesc,
Dumnezeu a preg tit lucruri pe care ochiul nu le-a v zut, urechea nu le-a auzit i
mintea nu i le-a imaginat.” 10Îns El ni le-a revelat prin Spiritul S u care tie totul –
chiar i cele mai profunde secrete ale lui Dumnezeu. 11Nimeni nu cunoa te ce este
într-un om cu excep ia spiritului lui. În mod asem tor, nimeni nu cunoa te lucrurile
lui Dumnezeu cu excep ia Spiritul S u. 12Iar noi nu am primit spiritul lumii, ci
Spiritul care vine de la Dumnezeu – ca s putem cunoa te lucrurile pe care El ni le-a
oferit prin harul S u. 13Atunci când vorbim despre ele, noi nu folosim cuvintele
în elepciunii umane. Spiritul Sfânt este Cel care ne înva cum s vorbim; i astfel
comunic m vorbind despre lucruri spirituale, celor care sunt spirituali. 14Dar omul
care nu este spiritual, nu prime te lucrurile Spiritului lui Dumnezeu. Pentru un astfel
de om, ele sunt o nebunie; i nu le poate pricepe, pentru c în elegerea lor necesit s
fie judecate din punct de vedere spiritual. 15Îns omul spiritual poate judeca toate
acele lucruri care nu pot fi subiectul unei judec i (strict) umane. 16Scriptura
confirm : „Cine a avut vreodat acces la gândurile Domnului, ca s -L poat înv a?”
Totu i, noi avem gândirea lui Cristos! 3 Fra ilor, eu nu v-am putut vorbi ca unor

oameni spirituali, ci ca unor oameni lume ti care sunt „copii” în Cristos. 2Astfel, nu
v-am oferit hran tare, ci v-am hr nit cu „lapte”; pentru c nu putea i „digera” altceva
i nici acum nu pute i suporta „hrana solid ”. 3Acest lucru se întâmpl pentru c voi
înc sunte i lume ti. Când între voi exist invidie i ceart , oare nu demonstra i astfel
sunte i lume ti i c v comporta i ca ceilal i oameni din lume? 4Atunci când
cineva spune „Eu sunt (admirator) al lui Pavel!” iar altcineva zice „Eu sunt adeptul
lui Apolo!”, oare nu v comporta i la fel ca ceilal i oameni? 5Cine este Apolo? Cine
este Pavel? Ei sunt (doar) ni te slujitori care v-au ajutat s crede i; i fiecare a lucrat
cu abilit ile lui primite de la Domnul. 6Eu am plantat s mân a, iar Apolo a udat-o;
dar Dumnezeu a f cut ca ea s creasc ! 7Deci nici cel care îns mân eaz i nici cel
care ud s mân a nu sunt (atât de) importan i; ci Dumnezeu, care faciliteaz cre terea
ei. 8Cel care seam
este egal cu cel care ud (s mân a sem nat ); i pentru
participarea lor, fiecare va fi recompensat conform muncii lui. 9Deci noi lucr m
împreun cu Dumnezeu; iar voi sunte i „terenul” i „edificiul” Lui. 10În acord cu
harul lui Dumnezeu care mi-a fost oferit, eu procedez ca un constructor competent.
Astfel, am pus (ini ial) „temelia”, iar altul „construie te” acum pe ea. Dar fiecare s
fie atent la „construc ia” lui. 11De fapt, trebuie s ti i c nimeni nu poate pune o alt
„temelie” decât cea care deja exist . Isus Cristos este aceast „temelie”! 12Cei care
construiesc pe ea, pot folosi (ca material de construc ie): „aur”, „argint”, „pietre
pre ioase”, „lemn”, „fân” i „paie”. 13Calitatea construc iei fiec ruia va fi demonstrat
în acea Zi (special ) prin testul focului. 14Dac (în urma acestei probe) construc ia lui
va rezista, va fi recompensat; 15dar dac ce a construit cineva, va fi ars, acela î i va
pierde recompensa. Desigur, va fi salvat; dar el va fi ca unul care scap din foc! 16Nu
ti i c noi suntem templul lui Dumnezeu i c Spiritul S u locuie te în noi? 17Dac
cineva distruge templul lui Dumnezeu, va fi distrus de Dumnezeu, pentru c este
(vorba despre) un templu sfânt; iar voi sunte i acel „templu”. 18 nu v în ela i
singuri. Dac cineva se consider în elept conform normelor acestei lumi, ar trebui s
devin „nebun” ca s ajung în elept. 19Pentru Dumnezeu, în elepciunea acestei lumi
este o nebunie. De fapt, în Scripturi citim astfel: „El îi prinde pe ce în elep i în
capcana vicleniei lor.” 20Un alt text spune: „Domnul tie c gândirea celor în elep i
este inutil .” 21Deci nimeni s nu se laude cu oameni; pentru c totul v apar ine,
22
indiferent c este vorba despre Pavel, Apolo sau Chifa. Beneficia i împreun atât de
lume i de via , cât i de moarte, atât de prezent cât i de viitor. Toate acestea sunt
ale voastre; 23iar voi sunte i ai lui Cristos i El este al lui Dumnezeu. 4 Deci noi ar
trebui s fim considera i ca ni te slujitori ai lui Cristos, c rora Dumnezeu le-a
încredin at secretele Sale. 2Iar celor care au fost astfel desemna i ca administratori, li
se cere s demonstreze (prin fapte) c sunt demni de încrederea care li s-a acordat.
3
Eu nu sunt preocupat de evaluarea pe care mi-o face i voi sau de aceea pe care mi-ar
face-o un tribunal omenesc. Nu m condamn singur, 4pentru c nu am nimic s -mi
repro ez. i totu i, acest lucru nu înseamn c sunt (total) nevinovat. Domnul este
Cel care m judec ! 5Deci s nu v gr bi i s face i nici o evaluare (final ) înainte de
venirea Domnului. El va pune în eviden lucrurile ascunse i va ar ta care au fost, de
fapt, motiva iile faptelor. Abia atunci, Dumnezeu va decide gloria pe care o va acorda
fiec ruia. 6Fra ilor, am vorbit astfel dându-ne ca exemplu pe mine i pe Apolo, ca s
înv m ce înseamn „S nu dep im limitele stabilite de ceea ce este scris!” Am

vrut s v spun c nimeni s nu se laude (ostentativ) cu cineva împotriva altuia. 7 i,
de fapt, cine are curajul s afirme c este mai bun decât al ii? Ai oare ceva care s nui fi fost dat? i dac ceea ce ai, nu provine de la tine ci i-a fost oferit, de ce te lauzi
ca i cum acele lucruri ar origina din tine? 8Considera i c ave i deja tot ce v trebuie!
Sunte i boga i! A i ajuns s guverna i f
noi! Eu doresc s domni i în adev ratul
sens al cuvântului, ca s putem guverna i noi împreun cu voi. 9Dar constat c
Dumnezeu a dat apostolilor ultimul loc – ca unor condamna i la moarte. Noi,
apostolii, am devenit protagoni tii unui spectacol (în aren ) oferit publicului. Suntem
privi i atât de îngeri, cât i de oameni. 10În timp ce noi suntem (considera i) nebuni
pentru Cristos, voi sunte i în elep i în Cristos. Noi suntem slabi, iar voi sunte i
puternici. Vou vi se acord onoare, iar noi suntem desconsidera i. 11Chiar i acum
suntem fl mânzi i suferim de sete. Nu avem îmbr mintea adecvat , suntem b tu i
if
locuin . 12Ne între inem lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestema i,
binecuvânt m; iar când suntem persecuta i, suport m ce ni se face, f
s protest m.
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Când suntem def ima i, scoatem în eviden aspectele pozitive din via a celor care
ne bârfesc. Pân acum am ajuns ca gunoiul acestei lumi i (suntem trata i) ca ultimii
oameni ai societ ii… 14Nu fac aceste afirma ii scrise ca s v produc ru ine, ci ca s
ofer ni te sfaturi ca unor copii pe care îi iubesc. 15De fapt, chiar dac a i avea zece
mii de înv tori în ce prive te doctrina despre Cristos, eu sunt unicul tat al vostru;
pentru c în ce prive te rela ia voastr cu Cristos, prin faptul c (am fost primul care)
v-am adus Vestea Bun , eu v-am devenit tat . 16Deci v încurajez s urma i exemplul
meu! 17Acesta este motivul pentru care l-am trimis pe Timotei, care este fiul meu
iubit i credincios în Domnul. El v va aminti despre ceea ce m reprezint în Cristos
Isus, în acord cu înv tura pe care o ofer eu tuturor comunit ilor cre tinilor. 18Unii
dintre voi au devenit arogan i i se comport ca i cum eu n-a mai veni la voi. 19Îns
dac Domnul va fi de acord, voi reveni curând. Atunci vreau s v d nu vorbele, ci
puterea celor care manifest arogan . 20Voi proceda a a, pentru c Regatul lui
Dumnezeu nu se bazeaz pe cuvinte, ci pe putere. 21Ce prefera i – s vin la voi cu
nuiaua, sau cu dragoste i cu un spirit blând? 5 Este deja cunoscut imoralitatea care
exist între voi – o imoralitate care nu se practic nici chiar între p gâni! Desigur, m
refer la acel om care are rela ii sexuale cu so ia tat lui lui. 2 i totu i, în loc s v
întrista i, voi v-a i l udat (cu omul care a f cut acest lucru)… În mod normal, ar fi
trebuit s -l exclude i dintre voi! 3De i din punct de vedere fizic eu nu am fost acolo,
în spiritul meu am fost prezent; i deja l-am condamnat pe cel care a f cut aceast
fapt – ca i cum a fi fost între voi. 4Atunci când v ve i aduna în numele Domnului
nostru Isus, în spirit sunt i eu împreun cu voi. Baza i pe autoritatea Domnului
nostru Isus, 5da i astfel în mâna Satanei pe acest om pentru distrugerea corpului,
pentru ca spiritul lui s fie salvat în ziua Domnului. 6Faptul c voi v l uda i (acum),
nu este ceva bun. Nu ti i c pu in drojdie are efect asupra întregii cantit i de coc ,
când-o s creasc în volum? 7Elimina i deci vechea „drojdie”, ca s fi i (ca) o
„coc ” nou , f
(acea) „drojdie”, a a cum este statutul vostru. V cer acest lucru
pentru c deja Cristos, Mielul nostru de Pa ti, a fost sacrificat! 8Deci s particip m la
aceast s rb toare nu cu vechea „drojdie”, nici cu cea a urii i a r ut ii, ci cu „pâini
cute f
drojdie”, adic tr ind în sinceritate i în adev r. 9V-am scris în epistola
mea (anterioar ) s nu ave i nici o rela ie cu oamenii imorali. 10Dar n-am vrut s spun

prin aceast cerin am vorbit despre oamenii acestei lumi care sunt imorali,
lacomi de bani, ho i sau idolatri. Dac a fi pretins acest lucru referindu-m la ei, ar fi
însemnat c v cer s v izola i de lume. 11Eu am vrut de fapt s v spun c trebuie s
nu ave i nici un fel de rela ii cu cel care de i se nume te „frate”, este imoral din punct
de vedere sexual, lacom, idolatru, calomniator, be iv sau în el tor. Cu un asemenea
om nu trebuie nici s mânca i! 12De fapt, ce drept am eu s judec pe cei care nu fac
parte din comunitatea cre tinilor? În acela i timp, este datoria voastr s -i judeca i pe
cei care apar in ei! 13Pe cei din exteriorul acestei comunit i, îi va judeca Dumnezeu.
Dar voi (trebuie s -l) da i afar pe acel om r u! 6 Atunci când cineva are o disput cu
altul, cum î i permite el s apeleze la tribunal, unde cazul lui este judecat de
necredincio i? i de ce nu solicit sfin ilor rezolvarea acestei probleme? 2Nu ti i c
sfin ii vor judeca lumea? i dac lumea va fi judecat de voi, nu sunte i capabili s
rezolva i aceste mici dispute? 3Nu ti i c noi îi vom judeca pe îngeri? Atunci oare nu
putem s judec m lucruri care apar in vie ii de pe p mânt? 4De ce v duce i cu
disputele voastre în fa a celor care nu apar in comunit ii voastre cre tine ti? 5Este
ru inea voastr dac am ajuns s v pun aceste întreb ri! Oare nu este între voi
nimeni suficient de în elept ca s poat rezolva neîn elegerile dintre fra i? 6Constat c
un frate merge s se judece cu un alt frate înaintea necredincio ilor! 7Chiar faptul c
exist procese între voi, reprezint o deficien pe care o ave i! De ce nu prefera i s
renun i la proces, suportând nedreptatea sau paguba? 8Îns voi sunte i cei care
nedrept i chiar pe fra ii vo tri… 9Nu ti i c cei nedrep i nu vor mo teni Regatul lui
Dumnezeu? S nu v face i iluzii; pentru c nici imoralii sexual, nici idolatrii, nici cei
care comit adulter, nici prostitua ii, nici homosexualii 10nici ho ii, nici be ivii, nici
calomniatorii, nici cei care comit abuzuri – nu vor mo teni Regatul lui Dumnezeu!
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În trecut, unii dintre voi a i fost a a; dar a i fost cur i i a i fost sfin i, a i fost
considera i drep i în numele Domnului Isus Cristos i prin Spiritul Dumnezeului
nostru. 12Toate lucrurile îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt utile. Toate îmi sunt
permise, dar nimic nu trebuie s devin st pânul meu. 13Hrana este pentru stomac i
stomacul este f cut s primeasc hran ; iar Dumnezeu le va distruge pe amândou .
Dar corpul nu este f cut pentru imoralitate sexual ! Ci el este f cut pentru Domnul,
iar Domnul exist pentru corp. 14 i Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul, va învia i
corpurile noastre prin puterea Sa. 15Nu ti i c aceste corpuri ale noastre sunt p i
componente ale („Organismului”) lui Cristos? În acest caz, oare este normal s iau o
parte din acest Organism al lui Cristos i s -l fac participant în acte sexuale cu o
prostituat ? Nu; este inadmisibil! 16Nu ti i c cel care tr ie te actul sexual cu o
prostituat , este un singur corp cu ea? De fapt, a a este scris: „Cei doi vor fi un singur
corp.” 17Dar cel care se une te cu Domnul, devine un singur spirit cu El. 18Fugi i de
imoralitatea sexual ! Oricare dintre toate celelalte p cate pe care le face omul, nu-i
afecteaz corpul. Dar cel care comite imoralitate sexual , p tuie te împotriva
corpului lui. 19Nu ti i oare c templul Spiritului Sfânt este tocmai corpul vostru în
care locuie te El, fiind pus acolo de Dumnezeu? i nu ti i c voi nu mai sunte i ai
vo tri? 20 i fost cump ra i cu un pre . Deci onora i-L pe Dumnezeu prin ceea ce
face i i cu corpul vostru! 7 Referitor la ce mi-a i scris, r spunsul meu este acesta: ar
fi (mai) bine pentru un b rbat s nu se c toreasc . 2Dar având în vedere faptul c în
acest caz exist pericolul imoralit ii sexuale, fiecare b rbat s aib so ia lui; i

fiecare femeie s aib so ul ei. 3So ul s i îndeplineasc fa de so ia lui datoria
referitoare la rela iile intime dintre ei; i so ia s aib aceea i atitudine fa de so . 4
cer acest lucru pentru c (în acest aspect) nu so ia este st pâna corpului ei, ci so ul. În
acela i timp, nici so ul nu este st pânul corpului lui, ci so ia. 5 nu v refuza i unul
altuia îndeplinirea datoriei de so în ce prive te rela iile intime, exceptând cazul în
care a i decis împreun ca pentru un (scurt) timp s v dedica i [postului i]
rug ciunii. Apoi, ca s evita i ispita Satanei care exploateaz lipsa voastr de
autocontrol, s ave i din nou rela iile sexuale (normale). 6Ce v-am spus acum, nu
reprezint o porunc din partea mea, ci mi-am permis s v fac o sugestie. 7De fapt,
eu a vrea ca to i oamenii s fie (f
partener de c snicie) ca mine. Îns fiecare are
darul lui, oferit de Dumnezeu. Astfel, unul are acest dar, iar altul are alt dar. 8Celor
nec tori i i v duvelor le spun c este bine pentru ei s r mân nec tori i – exact
cum sunt eu. 9Dar dac nu se pot opune nevoii de a avea rela ii sexuale cu cineva de
sex opus, s se c toreasc ! Este mai bine s procedeze a a, decât s fie chinui i de
aceast necesitate. 10Pentru cei c tori i, nu eu sunt cel care v porunce te, ci chiar
Domnul: so ia s nu se despart de so ul ei. 11Dac se desparte, s r mân f b rbat
sau s revin la so ul ei i s se împace cu el. i nici so ul nu trebuie s divor eze de
so ia lui. 12Pentru ceilal i nu am ceva deja poruncit de Domnul, ci v spun eu cum s
proceda i. Dac un frate are so ia necredincioas i ea dore te s tr iasc în
continuare cu el, s nu divor eze. 13 i dac so ul necredincios al unei femei
(credincioase) dore te s tr iasc în continuare cu ea, s nu divor eze de el. 14So ul
care nu este credincios, este „sfin it” prin so ia lui (credincioas ); iar so ia
necredincioas este „sfin it ” prin so ul ei care este un frate (credincios). Dac acest
lucru n-ar fi adev rat, copiii vo tri nu ar fi cura i; dar astfel ei sunt „sfin i”! 15Dac
partenerul necredincios vrea s divor eze, poate s fac acest lucru. În aceast
situa ie, fratele sau sora nu (mai) sunt lega i (prin obliga ia de a- i îndeplini datoria de
so fa ) de fostul partener. Dumnezeu ne-a chemat s tr im în pace. 16
adresez
acum so iei: de fapt, ce garan ie ai c î i vei salva so ul (necredincios)? Acela i lucru
este valabil i pentru so : ti oare cu certitudine c î i vei salva so ia (care este
necredincioas )? 17Totu i, fiecare s tr iasc r mânând în locul pe care i l-a desemnat
Dumnezeu. Aceasta este porunca pe care am dat-o tuturor comunit ilor de cre tini.
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De exemplu, dac cineva era circumcis atunci când a fost chemat, s nu ascund
acest lucru. Dac altcineva nu era circumcis când a fost chemat, s nu se (mai)
circumcid . 19A fi sau a nu fi circumcis, nu reprezint nimic semnificativ. Ceea ce
conteaz este practicarea ascult rii de poruncile lui Dumnezeu! 20Fiecare ar trebui s
mân a a cum era atunci când a fost chemat de Dumnezeu. 21Dac erai sclav atunci
când ai fost chemat, s nu te nelini te ti din cauza acestui statut. Dar dac po i,
folose te oportunitatea de a deveni om liber. 22Cel care era sclav atunci când a fost
chemat, a devenit liber în Domnul. Iar cel care avea statutul de om liber când a fost
chemat, a devenit sclavul lui Cristos! 23Voi a i fost cump ra i cu un pre . Refuza i s
deveni i sclavi ai (doctrinelor) oamenilor! 24Fra ilor, indiferent de statutul pe care l-a
avut fiecare când a fost chemat, s r mâne i sub autoritatea lui Dumnezeu! 25Referitor
la virgine, nu am vreo porunc din partea Domnului (pe care El s fi dat-o). Dar
pentru c în raportul meu cu voi am statutul de om credibil c ruia Domnul i-a dat
posibilitatea s beneficieze de mila Sa, v dau un sfat. 26Consider c având în vedere

necazurile acestor vremuri, este mai bine pentru fiecare s r mân la fel ca pân
acum. 27Vreau s spun c dac e ti c torit, nu trebuie s divor ezi; iar dac e ti
nec torit, nu trebuie s i cau i so ie. 28Îns dac te c tore ti, nu p tuie ti. i
dac o fat virgin se c tore te, nu comite p cat. Dar cei doi care formeaz astfel o
familie în aceste vremuri, se vor confrunta cu necazurile specifice vie ii de pe
mânt; iar eu doresc s v conving s le evita i. 29Fra ilor, vreau s spun c timpul
aproape a expirat; i în consecin , cei care sunt c tori i ar trebui s tr iasc la fel ca
atunci când n-ar fi c tori i. 30Cei care plâng, ar trebui s se comporte ca i cum
acest lucru n-ar fi adev rat pentru ei; cei care se bucur , ar trebui s procedeze ca cei
care nu au aceast stare sufleteasc ; iar cei care cump
anumite lucruri, trebuie s
tr iasc exact ca atunci când nu ar fi proprietarii de drept ai lor. 31Cei care se folosesc
de anumite lucruri ale lumii, ar trebui s se comporte ca atunci când ele n-ar avea
importan pentru ei. De fapt, lumea împreun cu specificul ei de acum, reprezint
ceva efemer. 32Eu vreau ca voi s tr i f
s v complica i via a. Un b rbat
nec torit, este preocupat de lucrurile Domnului; i astfel, va urm ri s în eleag ce
trebuie s fac pentru a fi agreat de El. 33Îns cel c torit este preocupat cu lucrurile
specifice lumii; i urm re te s plac so iei lui. 34Astfel, interesele lui sunt împ ite.
În mod asem tor, femeia nec torit i cea care este virgin , se preocup cu
lucrurile Domnului, urm rind sfin enia atât din punct de vedere fizic, cât i în spirit.
Dar femeia c torit este preocupat cu lucrurile lumii; i astfel, urm re te ( i) s fie
agreat de so ul ei. 35
spun aceste lucruri având ca scop nu impunerea de (noi)
restric ii, ci binele vostru; pentru ca s tr i într-o dedicare f
rezerve fa de
36
Domnul. Îns dac cineva consider c nu este corect s r mân logodit peste limita
maxim admisibil , s procedeze cum vrea. Nu p tuie te prin faptul c se
tore te! 37Îns oricine nu are asemenea obliga ie (determinat de logodn ) i a
decis în urma convingerilor din inima lui s se ab in din punct de vedere sexual i s
nu se c toreasc , procedeaz bine. 38Deci (în aceste circumstan e) cine se
tore te cu logodnica lui, face un lucru bun; iar cine nu se c tore te, face un
lucru i mai bun! 39O femeie r mâne obligatoriu so ia b rbatului cu care este
torit , atât timp cât tr ie te el. Dar dac îi moare so ul, ea este liber s se
rec toreasc cu cine dore te, cu condi ia ca cei doi s apar in Domnului. 40Îns ar
fi mult mai fericit dac ar r mâne v duv . Aceasta este p rerea mea; i cred c i eu
am Spiritul lui Dumnezeu. 8 Referitor la carnea oferit idolilor în urma sacrific rii
animalelor, tim c to i suntem informa i. Dar de inerea informa iilor produce
arogan , în timp ce dragostea edific . 2Cine crede c tie ceva, înc nu a ajuns s
cunoasc atât cât ar trebui cunoscut. 3Dar dac cineva Îl iube te pe Dumnezeu, este
remarcat de El. 4Revenind la discu ia despre mâncatul c rnii rezultate în urma
sacrific rii animalelor ca ofrande pentru idoli, noi tim c nici unul dintre ace tia nu
exist în realitate ca zei. De fapt, exist un singur Dumnezeu. 5Desigur, oamenii
accept ideea c exist mul i „dumnezei” i „domni” atât în cer, cât i pe p mânt.
6
Totu i, pentru noi nu exist decât un singur Dumnezeu. Acesta este Tat l de la care
provin toate lucrurile i pentru care tr im i noi. Exist , de asemenea, un singur
Domn. El este Isus Cristos, prin care sunt în existen toate lucrurile i prin care tr im
i noi. 7Îns nu to i cunosc aceste lucruri. i astfel, sunt unii care m nânc din acea
carne pe care în trecut o dedicau idolilor. Pentru c sunt familiariza i cu aceste

practici, se simt condamna i de propria lor con tiin care este slab . 8Dar, de fapt, nu
ceea ce mânc m ne face acceptabili pentru Dumnezeu. Dac nu mânc m, nu avem
nici o pierdere; iar dac mânc m (din aceast carne), nu câ tig m nimic! 9Îns fi i
aten i la cei slabi. Nu folosi i libertatea voastr într-un mod care-i determin pe ei s
tuiasc . 10 presupunem c tu, care e ti corect informat, vei mânca din carnea
oferit idolilor într-un templu dedicat lor. Atunci, cel care are o con tiin slab , se va
sim i condamnat de ea atunci când î i urmeaz exemplul. 11Astfel, din cauza
cuno tin elor tale, cel slab va fi distrus, de i el este un frate pentru care a murit
Cristos… 12Atunci când determina i astfel pe fra i s p tuiasc , de fapt voi v face i
vinova i de p cat fa de Cristos. 13Acest fapt explic decizia pe care o voi lua în
acest caz. Dac fratele meu cade în p cat din cauza alimenta iei mele, nu voi mânca
niciodat carne (în prezen a lui), ca s nu-l determin s p tuiasc . 9 Oare nu sunt eu
(un om) liber? Sau îmi contest oare cineva statutul de apostol? Eu L-am v zut pe
Isus, Domnul nostru. i prin existen a voastr (ca i comunitate de cre tini) îmi este
confirmat lucrarea de apostol. 2Dac al ii nu pot constitui o dovad cu privire la
statutul meu de apostol, voi sunte i sigiliul pus pe acest statut. 3
prezint acum
4
argumentul cu care m ap r împotriva celor care m acuz : Oare nu avem i noi
dreptul s mânc m i s bem? 5Sau ne este interzis cumva dreptul de a c tori având
fiecare so ia lui cre tin , a a cum fac apostolii Domnului i Chifa? 6Eu i Barnaba
suntem oare o excep ie, neavând dreptul s tr im din ceea ce se ofer pentru lucrarea
noastr (misionar )? 7Cine a fost vreodat în armat pe cheltuiala lui? Cine planteaz
o vie f
ca apoi s (aib dreptul legitim s ) m nânce din strugurii ei? Sau oare cine
i permite s p storeasc o turm f s bea din laptele pe care-l produc oile ei? 8Fac
aceste afirma ii doar ca s prezint o opinie omeneasc , sau aceasta este i p rerea
legii mozaice? 9În legea lui Moise g sim urm torul text: „S nu legi gura boului
atunci când treier .” Oare (doar) despre boi vorbe te Dumnezeu acolo? 10Nu cumva
vorbe te i cu privire la noi? Ba da! De fapt, acest text are aplica ie în cazul nostru.
Atât cel care ar terenul, cât i cel care treier recolta, trebuie s lucreze cu speran a
vor fi beneficiarii ei. 11Dac noi „am sem nat” între voi din punct de vedere
spiritual, oare este ceva anormal s beneficiem de o sus inere material din partea
voastr ? 12Dac acorda i acest drept altora, oare nu suntem cu atât mai justifica i s -l
avem i noi? i totu i, nu ne-am folosit de el… i suport m astfel toate consecin ele
acestei decizii, ca s nu obstruc ion m în vreun fel Vestea Bun a lui Cristos. 13Nu
ti i c cei care fac slujba în Templu, primesc din el hrana de care au nevoie? În mod
sem tor, cei care slujesc la altar, primesc o parte din carnea animalelor sacrificate
acolo. 14Conform acestui principiu, Domnul a decis ca cei care predic Vestea Bun ,
tr iasc din recompensa acordat pentru aceast munc ! 15Dar eu am renun at la
aceste drepturi; i nu vreau s considera i c v scriu acum cu scopul de a mi le
revendica. Mai bine a muri decât s -mi ia cineva aceast posibilitate de a m l uda.
16
Atunci când proclam Vestea Bun pe care, oricum, trebuie s-o prezint, nu am
dreptul s m laud. i sunt într-un mare pericol dac nu predic Vestea Bun ! 17Dac
predica-o (doar) din proprie ini iativ , a avea dreptul la o recompens . Dar dac
predic pentru c mi s-a cerut acest lucru, înseamn c este vorba despre
responsabilitatea îndeplinirii unei datorii care mi-a fost încredin at . 18În acest caz,
care este recompensa mea? Sunt recompensat (doar) cu satisfac ia c atunci când

proclam Vestea Bun , fac acest lucru f
s profit de drepturile mele
19
corespunz toare acestei munci. De i sunt liber fa de to i, am devenit sclavul
tuturor, ca s -i câ tig pe cât mai mul i. 20Astfel, în raportul meu cu iudeii, m-am
comportat ca un iudeu – urm rind câ tigarea iudeilor. Fa de cei care erau
subordona i legii mozaice, m-am prezentat ca unul dintre ei. Chiar dac eu nu mai
practic acum subordonarea fa de aceast lege, am procedat a a pentru ca s -i pot
câ tiga (pentru Cristos) pe cei care (înc mai) vor s o respecte (f
El). 21În rela ia
pe care am avut-o cu cei care nu respect legea mozaic , am fost ca unul care o
ignor la fel ca ei. Acest lucru nu înseamn c sfidez legea lui Dumnezeu; pentru c ,
de fapt, eu ascult de legea lui Cristos. Îns am avut aceast atitudine fa de ei, doar
ca s -i câ tig (pentru Cristos) i pe cei care nu respect legea mozaic . 22Cu cei slabi
(în credin ) m-am comportat la nivelul lor, inten ionând s -i câ tig i pe ei. M-am
identificat (temporar) cu toate categoriile de oameni, pentru ca astfel s pot contribui
la salvarea unora dintre ei. 23Fac toate aceste lucruri din cauza Ve tii Bune, pentru a fi
i eu beneficiarul (implica iilor) ei. 24Nu ti i oare c dintre to i cei care particip la o
competi ie sportiv , numai unul câ tig premiul? S alerga i deci astfel încât s fi i
câ tig torii lui! 25Pentru a primi (ca premiu) o coroan care nu dureaz mult timp,
concuren ii accept (anticipat) s se ab in de la multe lucruri. Dar noi s le urm m
exemplul (autodisciplinei) pentru o coroan care nu se va usca niciodat ! 26Astfel, eu
prezint în fa a voastr nu ca unul care alearg f
scop, sau ca cel care nu- i
27
nimere te adversarul i d cu pumnul în aer.
lupt având un strict control asupra
corpului meu i mi-l subordonez; pentru ca dup ce am predicat altora (despre
„regulamentul” acestei „competi ii”), s nu ajung chiar eu însumi în situa ia de a fi
descalificat. 10 Fra ilor, nu vreau s nu v informez despre faptul c str mo ii no tri
(evrei) au fost to i sub nor i c au trecut to i prin mare. 2To i s-au identificat cu
Moise prin „botezul” trecerii lor împreun prin mare i beneficiind de efectele acelui
nor. 3To i au mâncat aceea i man spiritual 4 i to i au consumat aceea i b utur
spiritual ; pentru c au b ut din acea stânc spiritual care era Cristos. 5 i totu i, cei
mai mul i dintre ei nu au fost agrea i de Dumnezeu. Din acest motiv, au murit în
de ert. 6Aceste lucruri care s-au întâmplat, sunt exemple pentru noi, ca (s înv m)
nu dorim i noi lucrurile rele pe care le-au dorit ei. 7Concret, s nu v închina i
idolilor a a cum au f cut ei. Scriptura spune c „Oamenii s-au a ezat s m nânce i s
bea; apoi s-au ridicat s danseze” (în cinstea idolului). 8 nu comitem imoralit i
sexuale ca cei dou zeci i trei de mii care au murit într-o singur zi (pentru acest
cat). 9 nu-L test m pe Domnul, a a cum au f cut cei care au fost omorâ i apoi de
mu turile erpilor. 10 nu protesta i a a cum au f cut cei care au fost omorâ i de
îngerul distrug tor. 11Aceste lucruri li s-au întâmplat ca s fie ni te exemple; i au fost
scrise pentru noi care tr im la finalul secolelor. 12Deci acela care consider c st în
picioare, s fie atent s nu cad ! 13Pân acum nu a i fost confrunta i cu nici o ispit
care s nu fie specific oamenilor. Iar Dumnezeu este credincios; i nu va permite s
fi i ispiti i mai mult decât pute i rezista. Ci împreun cu ispita, El a preg tit i
posibilitatea de sc pare, pentru ca astfel s -i pute i rezista. 14Deci, dragii mei, fugi i
de închinarea la idoli! 15
vorbesc ca unor oameni în elep i. Judeca i singuri ce v
16
spun! „Paharul binecuvânt rii” pentru care mul umim (în rug ciune), nu reprezint
el oare faptul c to i beneficiem de sângele lui Cristos? Iar pâinea pe care o rupem, nu

vorbe te oare despre beneficiul nostru comun care a rezultat din sacrificarea corpului
lui Cristos? 17To i mânc m dintr-o singur pâine; i acest fapt corespunde realit ii:
noi to i împreun form m un singur organism. 18Privi i la poporul Israel: cei care
nânc din carnea animalelor sacrificate, sunt în leg tur direct cu altarul. 19Deci
vreau s spun oare c are vreo valoare carnea sacrificat idolilor? Sau v-am
comunicat cumva ideea c idolul semnific ceva? 20Nu! Ci vreau s spun c
animalele sacrificate de p gâni, sunt oferite nu lui Dumnezeu, ci demonilor. Iar eu nu
vreau ca voi s v implica i astfel în lumea demonilor. 21Nu pute i servi în acela i
timp din paharul Domnului i din cel care este al demonilor. Nu pute i participa atât
la masa Domnului, cât i la cea a demonilor. 22Avem oare curajul s provoc m
gelozia Domnului? Suntem noi mai puternici decât El? 23Toate lucrurile sunt permise,
dar nu toate sunt utile. Toate sunt permise, dar nu toate edific (spiritual). 24Nimeni s
nu urm reasc propriile lui interese; ci fiecare s fie preocupat de interesele celuilalt.
25
Pute i mânca orice fel de carne care se vinde la pia , f
s întreba i de unde este
adus . Deci s nu ave i dubii din partea con tiin ei, ne tiind dac este bine s fie
mâncat . 26De fapt, (Scriptura spune c ) „p mântul, împreun cu tot ce exist pe el,
este al Domnului”. 27Dac vreun necredincios v invit s servi i masa la el i
accepta i invita ia lui, s mânca i orice v va servi acolo. S nu pune i vreo întrebare
(legat de provenien a mânc rii) din cauza con tiin ei. 28Îns dac cineva v spune
despre o anumit mâncare c provine din alimentele dedicate idolilor, atunci s nu o
mânca i. S proceda i a a din cauza celui care a f cut aceast precizare i din cauza
con tiin ei. 29Desigur, m refer nu la con tiin a voastr , ci la a celuilalt. Nu am motive
accept ca libertatea mea s fie condamnat de con tiin a altuia. 30Dac eu
mul umesc (lui Dumnezeu) pentru ceea ce m nânc, de ce s fiu condamnat (de altul)
pentru consumarea acelor alimente? 31Deci indiferent c mânca i, c be i sau c face i
orice altceva, totul s fie f cut pentru gloria lui Dumnezeu. 32 tr i într-un mod
care s elimine orice posibilitate de a ofensa atât pe iudei i pe greci, cât i pe cei din
comunitatea lui Dumnezeu. 33 i eu îmi dau interesul s procedez la fel, încercând s
fiu acceptat de to i; i astfel nu urm resc interese personale, ci pe ale altora, pentru ca
ei s fie salva i. 11 Urma i exemplul meu, a a cum i eu urmez exemplul lui Cristos.
2
laud având în vedere faptul c totdeauna v aminti i de mine; i astfel continua i
tr i în acord cu înv turile pe care vi le-am dat. 3Îns vreau s (mai) ti i despre
Cristos c El este Capul oric rui b rbat. În acela i mod, b rbatul (c torit) este capul
femeii (care este so ia lui); iar Dumnezeu este Capul lui Cristos. 4Orice b rbat care se
roag sau care profe te cu capul (lui fizic) acoperit, î i desconsider Capul lui (care
este Cristos). 5 i orice femeie care se roag sau care profe te cu capul neacoperit,
i desconsider capul (familiei care este b rbatul ei); pentru c ea se comport la fel
ca aceea care s-a ras pe cap. 6Dac femeia (c torit ) nu are capul ei (fizic) acoperit,
poate i s i taie p rul. Dar dac este ru ine pentru o femeie (c torit ) s fie tuns
sau ras pe cap, atunci s i-l acopere. 7 rbatul este imaginea i gloria lui
Dumnezeu; iar femeia este gloria b rbatului. Având în vedere acest fapt, un b rbat nu
este obligat s i acopere capul. 8De fapt, nu b rbatul a fost f cut din femeie, ci
invers; 9 i nu a fost creat b rbatul dup ce deja exista femeia, ci ea a fost f cut
pentru b rbat, dup ce fusese el creat. 10Acest fapt explic de ce femeia trebuie s i
acopere capul fizic, ca un simbol al tr irii ei în subordonare fa de so . Ea mai

trebuie s fac acest lucru i din cauza îngerilor. 11Totu i, în Domnul, femeia
(c torit ) nu este considerat ca existând separat fa de b rbatul care este so ul ei.
În acela i mod, b rbatul nu exist f
femeie. 12Vreau s spun c dac ini ial femeia
a provenit din (coasta unui) b rbat, ulterior orice b rbat care a existat pe p mânt, a
provenit dintr-o femeie care l-a n scut. i tot acest proces provine de la Dumnezeu.
13
Judeca i voi singuri! Când o femeie (c torit ) se roag lui Dumnezeu f
s aib
capul acoperit, oare are ea un comportament considerat ca fiind decent în societate?
14
În aceea i ordine de idei, atunci când un b rbat poart p rul lung, nu este oare acest
fapt ceva ru inos pentru el (conform normelor morale din societatea voastr )? 15Îns
atunci când o femeie poart p rul lung, acest fapt este ceva care (conform
conven iilor voastre sociale) constituie o onoare pentru ea. i, de fapt, p rul i-a fost
dat ca s i poat acoperi capul cu el! 16Dac cineva inten ioneaz s determine
controverse în leg tur cu acest subiect, (trebuie s tie c ) nu va g si în noi i nici în
comunit ile lui Dumnezeu un partener care s aib acest obicei. 17Urm rindu-mi
scopul de a v da porunci, am ajuns acum s v vorbesc despre întâlnirile voastre. Cu
privire la ele, nu v pot l uda; pentru c atunci când v reuni i, deveni i nu mai buni,
ci mai r i. 18În primul rând, vreau s v vorbesc în leg tur cu dezbin rile despre care
am auzit c se întâmpl între voi atunci când v aduna i ca i comunitate. i par ial,
cred c acest lucru este adev rat. 19De fapt, dezbin rile sunt ceva inevitabil; pentru c
numai a a se vor eviden ia cei care promoveaz ceea ce este corect. 20Atunci când
sunte i to i împreun , v este imposibil s servi i în mod corect Cina Domnului.
21
Vreau s spun c în timpul agapei, fiecare serve te din mâncarea pe care i-a adus-o
(de-acas ); i astfel, unul ajunge s r mân fl mând, iar altul este beat… 22Oare nu
ave i case unde s mânca i i unde s be i? Sau v lipse te respectul pentru
comunitatea lui Dumnezeu, când ridiculiza i pe cei s raci? Ce a putea s spun despre
acest fapt? S v laud? În nici un caz! Referitor la acest aspect, nu v laud! 23Am
primit de la Domnul exact înv tura pe care v-am dat-o. Conform acesteia, în
noaptea în care a fost tr dat, Domnul Isus a luat o pâine. 24Dup ce a mul umit (lui
Dumnezeu pentru ea), a rupt-o i a zis: „Lua i i mânca i. Aceasta reprezint corpul
Meu (pe care-l voi sacrifica) pentru voi. S v aminti i de Mine, f când ( i voi,
simbolic) acest lucru.” 25Iar dup ce au terminat (de mâncat) cu ocazia acelei cine, El
a luat paharul i a zis: „Acest pahar v vorbe te despre Noul Leg mânt ratificat cu
sângele Meu. S v aminti i de Mine de fiecare dat când ve i bea din el.” 26De câte
ori ve i mânca din acest fel de pâine i de fiecare dat când ve i bea din acest pahar,
„vorbi i” despre moartea Domnului pân la (re)venirea Sa. 27Oricine m nânc acest
fel de pâine i bea (din) paharul Domnului într-un mod necorespunz tor, va fi vinovat
de p cat f cut împotriva corpului i a sângelui Domnului. 28Fiecare s se analizeze
personal; i abia apoi s m nânce din aceast pâine i s bea din acest pahar. 29 cer
acest lucru tiind c exist posibilitatea ca unii s m nânce i s bea f
s realizeze
este vorba despre ceva care reprezint corpul Domnului. Cel care m nânc i bea
în acest mod, se va condamna singur. 30 a se explic de ce mul i dintre voi sunt
slabi i bolnavi; i nu pu ini, deja „au adormit”. 31Dac ne analiz m singuri i ne
recunoa tem vina, nu mai suntem judeca i (de Dumnezeu). 32Dar atunci când suntem
judeca i de Domnul, suntem pedepsi i de El ca s nu fim condamna i odat cu lumea.
33
Fra ii mei, când v aduna i s mânca i, a tepta i-v unul pe altul! 34Dac îi este

cuiva foame, s m nânce acas ; i astfel ve i evita condamnarea voastr pe care o
risca i în timpul cât sunte i împreun . Atunci când voi veni la voi, vom avea
posibilitatea s rezolv m i celelalte aspecte ale situa iei voastre. 12 Fra ilor, v scriu
acum i despre darurile spirituale; pentru c nu vreau s fi i neinforma i cu privire la
ele. 2 ti i c atunci când era i p gâni, era i ghida i în mod gre it de practica închin rii
la idolii mu i. 3Îns acum vreau s în elege i c nimeni care spune „Isus s fie
anatema!”, nu poate face aceast afirma ie fiind inspirat de Spiritul lui Dumnezeu. Iar
când cineva declar c „Isus este Domnul!”, nu poate vorbi decât prin inspira ia
Spiritului Sfânt. 4De i sunt oferite mai multe daruri spirituale, exist un singur Spirit
de la care provin ele. 5Sunt diferite slujbe (spirituale), dar ele sunt administrate de
acela i Domn. 6Exist o diversitate de activit i (spirituale), dar ele sunt realizate în
fiecare (cre tin) de acela i Dumnezeu. 7Manifestându-se în fiecare, Spiritul lucreaz
pentru beneficiul celorlal i (cre tini). 8Concret, Spiritul ofer unuia capacitatea de a
vorbi cu în elepciune; iar altuia, acela i Spirit îi d abilitatea de a facilita cre terea în
cunoa tere (a celorlal i) prin mesajul lui verbal. 9Unul prime te (ca dar spiritual)
credin a de la acela i Spirit care ofer altuia darul de vindecare. 10Un cre tin prime te
darul care îi confer capacitatea de a face lucruri miraculoase, iar altuia i se d
profe ia ca dar spiritual personal, în timp ce un altul prime te abilitatea
discern mântului cu privire la provenien a spiritelor. Unuia i se ofer darul de a vorbi
în diferite limbi, iar altuia pe acela al interpret rii limbilor. 11Toate (aceste daruri
spirituale) provin de la acela i Spirit care decide în mod suveran ce s ofere fiec ruia.
12
Corpul uman este o unitate format din mai multe p i care-l compun. La fel este i
(ce a f cut) Cristos. 13Vreau s spun c noi am fost „boteza i” to i de un singur Spirit,
formând astfel un singur Organism – indiferent c (din punct de vedere etnic) suntem
iudei sau greci, (iar din punct de vedere social, suntem) sclavi sau oameni liberi. i
tuturor ni s-a oferit posibilitatea „s bem” dintr-un singur Spirit. 14Este evident faptul
organismul uman nu este format dintr-un singur organ, ci din mai multe. 15Dac
piciorul ar spune „Pentru c nu sunt mân , nu apar in corpului!”, înseamn oare c î i
revendic în mod justificat posibilitatea s nu fie parte component a lui? 16Dac
urechea ar spune: „Pentru c nu sunt ochi, nu fac parte din acest organism!”, oare ar
putea ea s nu apar in lui doar pentru acest motiv? 17Dac întregul corp ar fi format
numai din ochi, unde ar fi auzul? i dac organismul ar fi format numai din sistemul
biologic care faciliteaz auzul, unde ar fi cel care face posibil mirosul? 18În realitate,
Dumnezeu a distribuit în mod suveran un loc corespunz tor pentru fiecare organ al
corpului uman. 19Dac totul ar fi un singur organ, nu se mai poate vorbi despre un
corp. 20Dar, de fapt, exist multe p i componente care formeaz corpul (uman).
21
Ochiul nu poate spune mâinii „Nu am nevoie de tine!”; iar capul nu poate spune
picioarelor „Nu am nevoie de voi!”. 22De fapt, tocmai acele organe ale corpului
nostru considerate mai slabe, ne sunt indispensabile; 23iar cele pe care le apreciem
mai pu in, ajung s fie tratate cu un mai mare respect prin felul în care ne îmbr m
(corpul). Astfel, noi acord m de fapt mai mult aten ie acelor p i ale corpului nostru
pe care nu le expunem direct privirii, 24în timp ce acele p i ale lui considerate deja
frumoase, nu au nevoie de o aten ie special . Dumnezeu este Cel care a conceput
corpul în acest mod, ca s ofere mai mult onoare acelor organe care (ini ial) nu o au.
25
Astfel este eliminat posibilitatea „dezbin rii” organismului; i acest lucru este

posibil prin faptul c organele vor fi preocupate unele de altele. 26În consecin , dac
un organ al corpului sufer ceva negativ, toate celelalte sunt afectate împreun cu el;
iar atunci când un organ este onorat, toate celelalte p i componente ale
organismului „se bucur ” împreun cu el. 27Voi sunte i „Corpul” lui Cristos; i astfel,
fiecare dintre voi este un „organ” al lui. 28Dumnezeu a desemnat în cadrul
Comunit ii întâi pe apostoli; în al doilea rând, pe profe i i în al treilea rând pe
înv tori. Apoi sunt cei care fac minuni, cei care au primit ca dar capacitatea de a
face lucruri miraculoase i cei care au darul vindec rii (fizice). Mai exist i cei care
ajut pe al ii; apoi cei care au (primit) capacitatea de a conduce i cei care vorbesc în
diferite limbi. 29Oare sunt to i (cre tinii) numai apostoli? Sunt to i doar profe i? Au
to i darul de înv tor? Fac to i minuni? 30Au to i darul vindec rii (fizice)? Oare to i
vorbesc în diferite limbi? i pot to i s interpreteze aceste limbi? 31 recomand s v
dori i cu pasiune cele mai importante daruri spirituale. Dar vreau s v prezint acum
un „drum” mult mai bun: 13
presupunem c a vorbi nu numai în limbi omene ti,
ci i în cele îngere ti. Chiar dac a realiza aceste performan e dar nu am dragoste,
sunt doar un „gong” care face zgomot sau un „cinel” care produce sunete stridente.
2
mai presupunem c a avea darul profe iei, c a în elege toate misterele,
posedând astfel toat cunoa terea i c a avea toat credin a care mi-ar oferi
posibilitatea s mut mun ii. Dac îns îmi lipse te dragostea, nu sunt nimic. 3 i chiar
dac a dona tot ce am, acceptând apoi s fiu ars (pe rug) f
s am dragoste, toate
4
aceste sacrificii nu au nici o utilitate pentru mine. Dragostea este r bd toare i plin
de bun tate. Ea nu este invidioas , nu se laud , 5nu manifest arogan , nu încalc
regulile bunului sim , nu- i urm re te interesele proprii, nu se sup
i nu se
6
gânde te la ce este r u. Dragostea nu se bucur de nedreptate, ci este preocupat cu
satisfac ie de adev r. 7Ea suport mereu consecin ele, crede totdeauna, sper
totdeauna i are o total r bdare. 8Dragostea nu se sfâr te niciodat . Îns profe iile
se vor termina, iar limbile vor înceta pentru totdeauna. Chiar i cunoa terea va avea
un sfâr it. 9Fac aceste afirma ii având în vedere faptul c acum noi avem o cunoa tere
par ial i facem profe ii care sunt incomplete. 10Dar atunci când va veni ce este
perfect, va expira timpul acelor lucruri par iale. 11Ilustrez acest adev r cu acea
perioad din via a mea când eram copil. Atunci aveam gândirea specific unui copil;
i ceea ce vorbeam, era rezultatul unui ra ionament de copil. Dar când m-am
maturizat, am abandonat specificul copil riei. 12Acum suntem în perioada în care
vedem lucrurile neclar, ca (reflectate) într-o oglind ; dar atunci (când va veni ceea ce
este perfect) le vom vedea pe toate foarte clar. Acum am o cunoa tere incomplet ;
îns atunci voi cunoa te tot ce este de cunoscut, a a cum i eu am fost total cunoscut
(de Dumnezeu). 13Rezult deci c (în aceste condi ii,) doar trei vor mai r mâne.
Acestea sunt: credin a, speran a i dragostea. Dar dintre toate cele trei, dragostea este
cea mai mare. 14 Inten ia voastr trebuie s vizeze cu prioritate acest „drum” al
dragostei. În acela i timp, s v dori i ca dintre darurile spirituale, s -l ave i pe cel
numit profe ie. 2Fac aceast precizare având în vedere c (în compara ie cu profe ia),
cine vorbe te în alt limb , nu comunic nimic oamenilor (prezen i), ci (se consider
) vorbe te lui Dumnezeu; i pentru c nimeni nu-i în elege mesajul, rezult c
vorbe te ceva misterios la nivelul spiritului lui. 3În contrast cu acesta, cel care
profe te este unul care vorbe te oamenilor, realizând astfel pentru ei edificare

(spiritual ), încurajare i consolare. 4Cel care vorbe te în alt limb , „se edific ” pe el
însu i; dar cine profe te, edific (spiritual) comunitatea (cre tinilor). 5Eu nu interzic
nim nui dintre voi vorbirea în alte limbi. Dar doresc mai mult s ave i darul profe iei
decât pe cel al vorbirii în alte limbi; pentru c având în vedere principiul conform
ruia edificarea Comunit ii (cre tinilor) este prioritar , acela care profe te este
mai mare decât cel care vorbe te în alte limbi. Acest lucru este adev rat pentru
situa iile în care nu exist cineva care s aib darul interpret rii lor. 6Fra ilor, nu v-a
ajuta cu nimic dac a veni la voi vorbind în alte limbi. V-a fi util doar atunci când
prin vorbirea mea în limba în eleas de voi, v-a transmite o revela ie, o posibilitate
(suplimentar ) de cunoa tere (spiritual ), o profe ie sau o înv tur . 7
ilustrez
aceast realitate luând ca exemplul un fluier sau o harp . Dac aceste instrumente
care nu sunt fiin e vii, produc sunete lipsite de claritate, oare cum se va putea în elege
ce se cânt cu ele? 8Sau dac instrumentul numit trompet produce un sunet confuz
(armatei), oare pe cine va determina ea astfel s se preg teasc de lupt ? 9Exact
aceasta este situa ia voastr . Atunci când pronun i cuvinte care nu au nici o
semnifica ie pentru limba pe care o folosi i în comunicarea dintre voi, cine oare va
în elege ce spune i? Ve i vorbi degeaba… 10Desigur, în lume exist multe limbi
diferite; i nici una dintre ele nu este (folosit ) f
sens. 11Dar atunci când eu nu
în eleg semnifica ia cuvintelor celui care vorbe te cu mine, voi fi un str in pentru el,
iar el va fi un str in pentru mine. 12Acest principiu se aplic i în cazul vostru. În
consecin , pentru c manifesta i o preocupare remarcabil pentru darurile spirituale,
fi i interesa i s le ave i din abunden urm rind edificarea spiritual a Comunit ii
(cre tinilor). 13Având în vedere acest scop, cel care vorbe te în alt limb , s cear
prin rug ciune s aib i posibilitatea de a o interpreta. 14Dac eu (în loc s vorbesc în
alte limbi) m rog în alt limb , rezult (teoretic) c spiritul meu „se roag ”, dar
(practic) mintea mea nu particip la aceast „rug ciune”. 15Deci cum ar fi normal s
procedez? Desigur, ar trebui ca atunci când m rog, s participe atât spiritul, cât i
mintea mea; iar când cânt, s procedez la fel. 16Atunci când tu „mul ume ti” doar la
nivelul spiritului, oare cum va putea s spun „Amin!” cel care de i este prezent, nu
în elege nimic din tot ce spui? 17Tu (pretinzi c ) mul ume ti lui Dumnezeu; dar astfel,
cel lalt nu r mâne deloc edificat spiritual. 18Eu îi mul umesc lui Dumnezeu având în
vedere c vorbesc în alte limbi (nu în alt limb !) mai mult decât voi to i. 19Dar când
sunt în cadrul întrunirilor comunit ii cre tinilor, pentru a-i înv a i pe al ii, doresc s
spun mai bine cinci cuvinte (inteligibile) la care s poat participa i mintea mea,
decât s pronun zece mii de cuvinte în alt limb ! 20Fra ilor, (prin ceea ce face i,) s
nu v comporta i din punct de vedere intelectual ca ni te copii! V cer s fi i copii în
leg tur cu r ul; dar în gândire, s fi i maturi! 21În legea mozaic exist un text în
care citim c Domnul spune: „Voi vorbi acestui popor (evreu) prin intermediul altor
limbi (decât ebraica) i prin cuvinte pe care le vor pronun a ni te str ini (fa de
poporul evreu) . Îns chiar i în aceste condi ii, ei (,evreii,) tot nu M vor asculta!”
22
Deci limbile (diferite de ebraic ) sunt un semn. Ele nu exist pentru a ar ta ceva
celor credincio i, ci pentru a comunica ceva celor necredincio i (dintre evrei). Dar
profe ia nu este un semn destinat necredincio ilor (evrei), ci este util în acest scop
credincio ilor (din orice na iune ar fi ei). 23Având în vedere ceea ce tocmai am
afirmat, s presupunem c vin unii între voi care nu pot în elege ce se întâmpl acolo,

sau care sunt dintre cei necredincio i. i dac to i cei care formeaz comunitatea
voastr ar începe atunci s vorbeasc în alte limbi, oare nu vor crede cei care v
viziteaz c sunte i nebuni? 24Dar dac fiecare persoan din comunitatea voastr
profe te atunci când ar veni între voi un necredincios sau unul care nu în elege
(semnifica ia vorbirii în alte limbi), cei care apar in comunit ii celor credincio i vor
lucra astfel împreun pentru acei vizitatori care vor constata c sunt mustra i i
judeca i de to i ceilal i. 25Fiec ruia i se vor descoperi secretele inimii lui; i va fi
determinat s cad la p mânt, s se închine i s afirme: „Dumnezeu este în mod real
între voi!”. 26Fra ilor, v spun cum s proceda i când v aduna i împreun . Dac unul
dintre voi dore te s participe cu un cântec, altul cu o înv tur iar altul cu o
revela ie, totul s se fac având ca scop edificarea spiritual a comunit ii de cre tini.
Acest principiu este valabil i atunci când unul dore te s participe cu un mesaj în alt
limb , iar altul cu interpretarea lui. 27Dac sunt mai mul i care vorbesc în alt limb ,
vorbeasc pe rând, dar numai doi sau cel mult trei; iar un altul s interpreteze
aceast vorbire a lor. 28Dar dac nu exist nimeni care poate s -i interpreteze
vorbirea, cel care vrea s participe cu ea, s tac atunci când este în comunitatea
cre tinilor; i s vorbeasc (în alt loc) numai lui însu i i lui Dumnezeu. 29Profe ii s
vorbeasc (pe rând) doi sau trei; iar ceilal i (din comunitate) s le analizeze profe ia.
30
Dac unui profet care st jos îi este dat o revela ie, cel care vorbea, s tac
(l sându-l pe cel lalt s o prezinte comunit ii). 31Astfel, pute i s profe i to i, dar pe
rând; pentru ca to i s aib posibilitatea s înve e i s fie încuraja i. 32De fapt,
spiritele profe ilor sunt sub controlul lor. 33Fac aceast afirma ie având în vedere
faptul c Dumnezeu nu este adeptul dezordinii, ci al armoniei. Iar acest aspect este
specific tuturor comunit ilor sfin ilor. 34Astfel, femeile s tac , men inând lini tea
atunci când particip la întrunirile comunit ii (cre tinilor); pentru c lor nu le este
permis s vorbeasc , ci s fie supuse a a cum le cere i legea mozaic . 35Dac vor s
în eleag ceva (care le este neclar), fiecare dintre aceste femei s întrebe acas pe
so ul ei; pentru c este ru ine pentru o femeie s vorbeasc astfel în timpul când
sunte i aduna i. 36Oare voi sunte i cei de la care a plecat Cuvântul lui Dumnezeu (în
întreaga lume)? Sau a ajuns el numai pân la voi? 37Dac vreunul dintre voi se
consider profet sau pretinde c este inspirat de Dumnezeu, ar trebui s realizeze c
ce v scriu eu, reprezint o porunc a Domnului. 38Îns dac cineva nu accept acest
lucru ignorându-ne, va fi i el ignorat. 39În concluzie, v cer fra ilor ca aspira ia
voastr s fie profe ia, f
s obstruc iona i vorbirea în alte limbi. 40Dar totul s fie
cut cu decen , respectând principiul ordinii. 15 Fra ilor, v vorbesc acum despre
Vestea Bun pe care v-am prezentat-o i pe care voi a i acceptat-o; apoi, pentru un
timp a i fost chiar consecven i în atitudinea voastr fa de ea. 2 i, de fapt, în urma
proclam rii acestei Ve ti Bune, voi sunte i (dintre cei) salva i – cu condi ia s o
stra i nemodificat în con inutul ei, adic având exact mesajul pe care vi l-am
predicat eu. Altfel, faptul c a i crezut(-o ini ial), ar deveni ceva inutil pentru voi. 3Vam înv at exact ce am primit i eu. Primul lucru important este faptul c în acord cu
Scripturile, Cristos a murit pentru p catele noastre. 4Apoi, tot conform (profe iilor)
Scripturilor, El a fost înmormântat; i a înviat a treia zi (dup ce murise). 5Dup ce a
înviat, S-a revelat lui Chifa i apoi celor doisprezece. 6El a mai ap rut în acela i timp
i în fa a a mai mult de cinci sute de fra i, dintre care majoritatea tr iesc i acum, iar

unii „au adormit”. 7Dup ce S-a revelat acestora, a ap rut i în fa a lui Iacov; apoi El
i-a f cut apari ia în fa a tuturor apostolilor. 8Dup to i ace tia, mi S-a revelat i mie,
de i sunt ca unul care s-a n scut înainte de termen… 9De fapt, având în vedere c (în
trecut) am persecutat comunitatea lui Dumnezeu, eu sunt cel mai nesemnificativ
dintre to i apostolii; i nici nu merit titlul de apostol. 10Îns datorit harului lui
Dumnezeu, eu am (acum) acest statut. i harul S u de care am beneficiat, n-a r mas
rezultate. Astfel, am lucrat mai mult decât ceilal i (apostoli); dar nu eu am fost
cauza acestor rezultate, ci harul lui Dumnezeu care este în mine! 11Deci indiferent c
v-am predicat eu sau c ei au fost cei care au f cut acest lucru pentru voi, noi to i
predic m acela i mesaj; iar voi sunte i cei care l-a i crezut. 12Dar dac noi predic m
afirmând despre Cristos c a înviat dintre cei mor i, cum au ajuns unii dintre voi s
afirme c nu exist posibilitatea învierii celor care au murit? 13Dac nu exist o
înviere a celor mor i, rezult c nici Cristos n-a înviat. 14 i dac El n-a înviat, atunci
predicarea noastr este o activitate inutil , iar credin a voastr (bazat pe mesajul
predic rii noastre) este f
nici o valoare (practic ). 15Apoi, dac este adev rat c
mor ii nu învie, noi suntem descoperi i ca martori mincino i, având în vedere
afirma ia pe care am f cut-o despre Dumnezeu atunci când am declarat c El L-a
înviat pe Cristos. 16Dac cei care au murit nu mai învie, rezult c nici Cristos n-a
înviat. 17 i dac nu a înviat El, atunci credin a voastr este inutil , iar voi înc sunte i
în p catele voastre. 18O alt implica ie a acestui fapt este i aceea c cei care au murit
(dup ce crezuser ) în Cristos, sunt pierdu i. 19Dac ne-am pus speran a în Cristos
doar pentru aceast via (tr it pe p mânt), atunci între to i oamenii, noi suntem în
cea mai lamentabil situa ie. 20Dar, realitatea este aceasta: Cristos a înviat; i dintre
to i cei care „au adormit”, El este primul cu care s-a întâmplat acest lucru – exact ca
în cazul fructului care se coace primul. 21Având în vedere faptul c moartea a venit
printr-un om, tot printr-un om a venit i învierea mor ilor. 22To i cei care î i tr iesc
via a în (conformitate cu modelul lui) Adam, mor în mod inevitabil. La fel de sigur
este i faptul c to i cei care sunt în Cristos, vor învia! 23Îns cu fiecare se va întâmpla
acest lucru la timpul lui. Primul „fruct” este deja Cristos. Apoi va veni rândul celor
care sunt ai Lui. Ei vor învia la (re)venirea Sa. 24 i totul se va finaliza în momentul în
care Cristos, dup ce distruge orice conduc tor, orice autoritate i orice for
existent , va da Regatul în mâna lui Dumnezeu-Tat l. 25Se va întâmpla a a, pentru c
trebuie ca El s guverneze pân când (Tat l) Îi va pune to i du manii la picioare.
26
Moartea este ultimul du man care va fi astfel distrus! 27De fapt, citim (în Scriptur )
„El I-a subordonat totul (lui Cristos), punându-I-le la picioare!” Dar când se spune
I-a fost subordonat totul, se subîn elege c nu se refer i la Cel care I-a facilitat
aceast subordonare. 28 i, de fapt, atunci când totul I se va fi subordonat Lui, chiar i
Fiul Se va supune Celui care Îi subordonase toate lucrurile; pentru ca Dumnezeu s
aib astfel o total autoritate recunoscut i acceptat de toate fiin ele din univers.
29
Dac nu aceasta ar fi realitatea, ce sens are faptul c unii se boteaz pentru cei
mor i. Vreau s spun c dac mor ii nu învie, de ce se mai boteaz ei (cei vii) pentru
cei care deja au murit? 30 i oare de ce suntem noi permanent în pericol? 31Eu trec
printr-un pericol de moarte în fiecare zi… i acest lucru este atât de adev rat ca
faptul c am motive (serioase) s m laud cu voi în Cristos Isus, Domnul nostru.
32
Aprecierea oamenilor este c în Efes, eu am avut „o lupt cu animale s lbatice”. i

dac aceasta este realitatea, oare ce am câ tigat? Vreau s spun c dac nu învie
mor ii, ar fi logic „S mânc m i s bem, pentru c mâine vom muri!”…33Nu v
în ela i: „Prietenia cu oamenii r i distruge bunele obiceiuri.” 34Reveni i la un mod
normal de via (cre tineasc ) i nu mai p tui i. De fapt, unii dintre voi nu-L
cunosc pe Dumnezeu. Desigur, aceast constatare este o ru ine pentru voi! 35Îns
cineva ar putea întreba cum este posibil ca mor ii s învie i cu ce fel de corp vor
reveni ei. 36Este o întrebare stupid ! S v ilustrez aceast realitate prin cazul unor
semin e. Ele nu învie decât dac mai întâi mor. 37Când sem na i grâul sau alt fel de
cereale, pune i în p mânt nu acea plant care va cre te mai târziu, ci doar semin ele
ei. 38Apoi Dumnezeu decide în mod suveran ca fiecare s mân s primeasc un
„corp” specific. 39Corpurile în care tr iesc viet ile, nu sunt identice. Oamenii au un
anume fel de corp, animalele au un alt fel de corp, p rile tr iesc într-un corp diferit,
iar pe tii au i ei un alt fel de corp. 40Astfel, exist corpuri cere ti i corpuri
mânte ti. i fiecare dintre ele se remarc printr-o str lucire diferit . 41Într-un fel
str luce te soarele i altfel str luce te luna. Stelele au o str lucire diferit (de cea a
soarelui i a lunii) i nici una nu este la fel de str lucitoare ca alta. 42La fel se
întâmpl i atunci când învie mor ii. Corpul este „sem nat” în p mânt, unde
putreze te. Apoi învie f
s mai existe posibilitatea ca din nou s putrezeasc .
43
Este „sem nat” într-o stare dezonorant a epuiz rii (totale), dar învie cu glorie i în
for . 44Ajunge în p mânt partea fizic (a omului) i învie apoi un corp spiritual.
Dac exist un corp material, exist i unul spiritual. 45De fapt, Scriptura spune c
Adam, primul om, a devenit un suflet viu; iar despre ultimul Adam este scris c a
devenit un spirit care ofer via . 46Dar în ordine cronologic , primul a fost nu corpul
spiritual, ci acela fizic. 47În timp ce primul om a fost f cut din p mânt, al doilea
provine din cer. 48Cel care apar ine p mântului, seam
cu acela care a fost f cut din
mânt; iar cel care este din cer, are specificul celui care provine de-acolo. 49 a cum
am tr it în corpul f cut (ini ial) din p mânt, vom tr i i în cel ceresc. 50Fra ilor, vreau
v spun c este imposibil pentru acest corp format din carne i sânge s
mo teneasc Regatul lui Dumnezeu. 51
prezint acum o informa ie nou (pentru
voi): de i nu to i vom muri (fizic), to i vom fi transforma i. 52Acest lucru se va
întâmpla la ultima trompet , într-un timp foarte scurt, ca atunci când clipim.
Trompeta va (r )suna, iar cei mor i vor învia nemuritori, în timp ce noi vom fi
transforma i. 53Ceea ce se dezintegreaz , trebuie „s se îmbrace” în ceva care nu este
afectat de dezintegrare; iar ce este muritor, trebuie „s se îmbrace” în nemurire.
54
Atunci când acest corp care putreze te „va fi îmbr cat” cu imposibilitatea putrezirii
iar ceea ce este muritor „va fi îmbr cat” cu nemurirea, se va confirma practic textul
din Scriptur care spune: „Moartea a fost înghi it . S-a ob inut victoria împotriva ei!
55
Moarte, unde î i este victoria? Moarte, unde î i este puterea de a în epa?” 56 catul
este folosit de moarte pentru „a în epa”; i el are aceast putere odat cu existen a
legii mozaice. 57Dar s -I fie aduse mul umiri lui Dumnezeu, care ne ofer victoria
prin Domnul nostru Isus Cristos. 58Deci, dragii mei fra i, fi i permanent dedica i cu
fermitate i în totalitate lucr rii Domnului; pentru c ti i c aceast ac iune nu va
mâne f
rezultate. 16 Cu privire la colectarea ajutoarelor pentru sfin i, s
proceda i exact a a cum am spus i comunit ilor de cre tini din Galatia. 2Având în
vedere acest scop, în prima zi a fiec rei s pt mâni, fiecare dintre voi s pun separat

o parte din veniturile lui, direct propor ional cu ce a adunat (în s pt mâna care a
trecut), ca s nu se strâng aceste ajutoare abia dup ce vin la voi. 3Atunci când voi
reveni, voi trimite la Ierusalim pe aceia pe care-i ve i considera demni de încredere,
ca s duc acolo darul vostru. 4Dac va fi cazul, voi merge i eu împreun cu ei.
5
Inten ionez s trec ini ial prin Macedonia. Deci voi veni la voi dup ce voi merge
acolo. 6Este posibil s stau la voi un timp mai scurt sau mai lung, poate chiar toat
iarna; pentru ca (în acest ultim caz,) voi s m pute i înso i în restul c toriilor mele.
7
Nu vreau s v rev d pentru un scurt timp; ci, dac îmi va permite Domnul, sper s
mân mai mult împreun cu voi. 8Îns voi r mâne la Efes pân la Cincizecime,
9
pentru c acolo mi s-a oferit o mare oportunitate de a lucra; i exist mul i care mi se
opun. 10Dac vine Timotei la voi, fi i aten i s aib o bun primire din partea voastr ;
pentru c i el este unul dintre cei care lucreaz pentru Domnul ca mine. 11Nimeni s
nu-l desconsidere. S -l trimite i mai departe, ca s vin la mine împreun cu fra ii (pe
care-i a tept acolo). 12Pe fratele Apolo l-am rugat insistent s vin la voi împreun cu
fra ii. Dar el n-a dorit s vin acum, ci v va vizita atunci când va avea aceast
posibilitate. 13Fi i vigilen i! R mâne i fermi în credin ! Fi i curajo i! Fi i puternici!
14
Tot ce face i, s fie f cut cu dragoste! 15Fra ilor, v dau un îndemn referitor la
familia lui Stefana pe care-l cunoa te i. ti i c ei sunt primii converti i (la cre tinism)
din toat Ahaia i c s-au dedicat pentru slujirea sfin ilor. 16 v subordona i acestor
oameni i tuturor celor care fac acest remarcabil efort împreun cu ei. 17
bucur
pentru c au venit la mine Stefana, Fortunat i Ahaic. Ei au fost înlocuitorul vostru
pentru mine. 18Astfel, ace tia mi-au împrosp tat spiritul a a cum au procedat mai întâi
cu voi. S aprecia i pe ace ti oameni! 19Comunit ile cre tinilor din Asia v trimit
salut ri. Acuila i Priscila, împreun cu acea comunitate a cre tinilor din casa lor, v
salut c lduros în Domnul. 20Primi i salutul tuturor fra ilor. Saluta i-v unul pe altul
cu o s rutare sfânt . 21Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. 22Dac cineva nu-L
iube te pe Domnul, s fie blestemat. Domnul nostru vine! 23Harul Domnului nostru
Isus s fie cu voi to i. 24Dragostea mea s fie cu voi to i, în Cristos Isus!

A doua epistol a apostolului Pavel trimis cre tinilor
corinteni
1 Pavel, apostol al lui Isus Cristos conform dorin ei lui Dumnezeu, împreun cu
fratele Timotei – c tre comunitatea lui Dumnezeu care este în Corint i c tre to i
sfin ii care sunt în toat Ahaia. 2 ur m s beneficia i de har i de pace (care provin)
de la Dumnezeu – Tat l nostru – i de la Domnul Isus Cristos. 3 fie glorificat
Dumnezeu – Tat l Domnului nostru Isus Cristos – care este P rintele compasiunii i
Dumnezeul oric rei încuraj ri. 4El este Cel care ne sus ine în toate necazurile noastre;
pentru ca astfel, în urma încuraj rii primite de la Dumnezeu, s -i putem încuraja i
noi pe al ii care sunt afecta i de diferite necazuri. 5Prin Cristos, în timp ce suport m o
multitudine de suferin e pentru c -L urm m pe El, noi beneficiem din abunden i de
încurajare. 6Dac noi avem necazuri, acest lucru se întâmpl pentru încurajarea i
pentru salvarea voastr . Iar dac suntem încuraja i, este o ocazie ca s fi i ( i voi)
încuraja i; i acest fapt v motiveaz s suporta i acelea i suferin e ca noi. 7Speran a
noastr pentru voi este ferm . Facem aceast afirma ie tiind c dac sunte i parteneri
cu noi în suferin e, ve i beneficia împreun cu noi i de încurajare. 8Fra ilor, nu
evit m s v inform m despre necazul pe care l-am avut în Asia. Adversit ile pe care
le-am suportat, au dep it (teoretic) capacitatea noastr de supravie uire. În
consecin , credeam c vom muri. 9Ajunseser m la concluzia c suntem în situa ia
celor condamna i la moarte. i s-a întâmplat a a pentru ca s nu mai avem nici un
motiv s ne baz m pe noi, ci s ne încredem în Dumnezeu care poate s readuc la
via (chiar i) pe cei care au murit. 10El ne-a sc pat din acest pericol care ne
amenin a via a i va continua s ne salveze de la moarte. 11Voi personal ne ve i ajuta
prin faptul c v ve i ruga pentru noi; i astfel, binele pe care ni-l ve i face prin aceste
rug ciuni, va determina pe mul i s mul umeasc lui Dumnezeu pentru interven ia
Lui în favoarea noastr . 12Con tiin a ne spune c ne-am comportat în lume i mai ales
fa de voi într-un mod demn de laud atunci când am fost deschi i i sinceri. Aceast
atitudine nu provine de la în elepciunea uman , ci am procedat astfel prin harul lui
Dumnezeu. 13Noi nu v scriem altceva decât ceea ce pute i s în elege i în urma citirii
(acestei epistole); i sper s în elege i tot ce am vrut s v comunic, 14 a cum deja a i
în eles lucrurile pe care par ial vi le-am spus. Ve i în elege c v pute i l uda cu noi
a cum i noi ne putem l uda cu voi în ziua când se va întoarce Domnul nostru Isus.
15
Având aceast certitudine, inten ionam ini ial s vin în vizit pe la voi, ca s
beneficia i de o favoare suplimentar . 16Îmi planificasem s v vizitez în c toria pe
care urma s o fac în Macedonia; i când reveneam de-acolo, urma s vin din nou pe
la voi, ca s m trimite i în Iudeea. 17Eu nu am f cut acest plan f
s m gândesc
anticipat foarte bine (la implica iile lui). Se poate oare spune despre mine c iau
decizii într-un mod lumesc – gata s spun „Da” i apoi „Nu” cu privire la acela i
lucru? 18 a cum Dumnezeu Î i respect promisiunile, ce v-am spus nu va fi „Da” i
„Nu” în acela i timp. 19Avem ca model pe Fiul lui Dumnezeu – Isus Cristos – despre
care v-am predicat împreun cu Silvan i cu Timotei. El nu spune „Da” i apoi revine
asupra celor spuse zicând „Nu”; ci tot ce promite, r mâne „Da”. 20În Cristos sunt
respectate toate promisiunile f cute de Dumnezeu. Acest fapt ne determin ca prin El

glorific m pe Dumnezeu, spunând „Amin!” 21El face ca atât noi cât i voi s st m
fermi în Cristos; i tot El este Cel care „ne-a uns”, instalându-ne în func ia pe care nea dat-o. 22Acest lucru s-a întâmplat prin ac iunea Spiritului în inimile noastre, care
„ne-a ( i) sigilat”. El reprezint garan ia pentru lucrurile pe care urmeaz s le
primim. 23Îl solicit pe Dumnezeu s fie ca un martor când afirm c am evitat s revin
în Corint doar ca s v protejez. 24Acest fapt nu înseamn c suntem st pâni în ce
prive te credin a voastr ; pentru c sunte i bine fundamenta i în ea. Ci noi suntem
parteneri, lucrând împreun cu voi pentru a v produce bucurie. 2 Am decis deci s
nu v mai fac înc o vizit care v-ar fi produs întristare; 2pentru c dac v-a fi afectat
prin venirea mea, era absurd s mai pretind s primesc încurajare tocmai de la voi!
3
V-am scris astfel încât atunci când voi veni la voi, s nu fiu întristat tocmai de cei
care ar fi trebuit s -mi produc bucurie. i sunt convins c bucuria mea este i a
voastr . 4V-am scris fiind foarte afectat sentimental i plângând; dar n-am inten ionat
v întristez, ci am vrut s fi i convin i c am o mare dragoste pentru voi. 5Dac
cineva a produs întristare, ea nu a avut efect doar asupra mea, ci în primul rând
asupra voastr , chiar dac unii dintre voi nu au fost total afecta i. 6Pedeapsa pe care a
primit-o acel om în urma deciziei celor mai mul i, este suficient . 7Deci acum ar
trebui s -l ierta i i s -l încuraja i, ca s nu fie profund întristat în urma unui regret
excesiv. 8 -i demonstra i astfel c îl iubi i. 9Prin intermediul acestei epistole, testez
ascultarea voastr fa de mine i verific dac o practica i în toate aspectele. 10Îl voi
ierta i eu pe cel iertat de voi. i ceea ce am iertat – dac am iertat ceva – a fost
pentru binele vostru, înaintea lui Cristos, 11ca s nu permitem lui Satan s profite de
noi (în aceast situa ie); pentru c noi nu suntem în ignoran în ce prive te strategia
lui. 12Când am ajuns la Troa, Domnul îmi oferise o ocazie s predic despre Vestea
Bun a lui Cristos. 13Dar am fost nelini tit, pentru c nu-l g sisem pe fratele meu
numit Titus. Astfel, i-am salutat pe cei de-acolo i apoi am plecat în Macedonia.
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Îns avem motive s -I mul umim lui Dumnezeu care ne conduce mereu – în Cristos
– sus inându-ne în ac iuni care au un final bun. Oriunde mergem, prin prezen a
noastr , El r spânde te aroma cunoa terii Sale. 15Lucrând pentru Dumnezeu, noi
suntem ca un parfum care-l reprezint pe Cristos atât între cei care sunt salva i, cât i
pentru cei care sunt pierdu i. 16Pentru cei care merg pe drumul distrugerii, mesajul
nostru este cu „miros” de moarte; iar pentru cei care sunt salva i, el „miroase” a
via … i oare cine este capabil s îndeplineasc aceast responsabilitate? 17În
compara ie cu mul i al ii, noi nu negociem atunci când este vorba despre Cuvântul lui
Dumnezeu, ca s ob inem unele avantaje; ci, (fiind) în Cristos, vorbim cu sinceritate
în prezen a lui Dumnezeu, ca reprezentan i ai S i. 3 Am început oare din nou s ne
recomand m singuri? Oare avem nevoie ca al ii de scrisori de acreditare pentru voi
sau din partea voastr ? 2Voi personal reprezenta i „scrisoarea” prin care putem fi
recomanda i. Ea este pus în inimile noastre i poate fi „citit ” de to i oamenii. 3Voi
prezenta i ca o scrisoare de la Cristos i sunte i o demonstra ie a rezultatului
muncii noastre. Nu este vorba despre o scrisoare realizat cu cerneal , ci este opera
Spiritului Dumnezeului care este viu. i nu este nici ca acea inscrip ie f cut pe
bli e de piatr , ci pe „t bli ele de carne” reprezentând inimile omene ti. 4Prin
Cristos, noi avem o ferm încredere în Dumnezeu, c aceasta este realitatea. 5Nu
vreau s pretind c m gândesc la competen a noastr i s sus in c provine ceva

(bun) din noi. Competen a noastr vine de la (chemarea pe care ne-a f cut-o)
Dumnezeu. 6El este Cel care ne declar califica i pentru a fi slujitori ai noului
leg mânt. Principiul func ion rii lui nu este litera, ci Spiritul; pentru c litera omoar ,
dar Spiritul ofer via . 7Literele de pe t bli ele din piatr i-au f cut apari ia într-o
atmosfer de glorie, de i în final au justificat moartea. Datorit acelei glorii, poporul
Israel n-a putut s priveasc la fa a lui Moise, de i ea avea o str lucire efemer . 8Dar
acum, opera Spiritului este lansat într-o glorie mult mai mare! 9Dac ceea ce a adus
în final condamnarea a avut glorie, slujba care produce dreptatea are o glorie mult
mai mare. 10 i gloria „operei” ini iale a fost pierdut în favoarea aceleia care de ine
acum o glorie superioar . 11Dac ceea ce era efemer a venit cu glorie, cu atât mai
mult glorie are ceea ce r mâne pentru eternitate. 12Deci pentru c avem aceast
speran , noi lucr m cu un mare curaj 13 i nu proced m ca Moise care i-a acoperit
fa a cu un voal ca s nu-i fie v zut de poporul Israel în timp ce str lucirea ei sc dea
în intensitate. 14Totu i, mintea lor a fost întunecat ; pentru c pân ast zi, când citesc
scrierile vechiului leg mânt, pentru ei este ca i cum acel voal înc nu a fost eliminat
(de pe propria lor fa ). i de fapt, el este scos doar atunci când cineva este în Cristos.
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Pân în prezent, de fiecare dat când se cite te din c ile scrise de Moise, pe
min ile lor este un „voal”. 16Dar atunci când cineva se întoarce la Domnul, „voalul”
este eliminat. 17Acest „Domn” este Spiritul (Sfânt). i acolo unde este Spiritul
Domnului, exist libertate. 18Noi nu avem fa a acoperit cu (nici) un voal; ci
reflect m gloria Domnului la fel ca o oglind i suntem transforma i ca s devenim
tot mai asem tori cu El. Astfel, prin ceea ce face Spiritul Domnului în noi, Îi
producem o glorie care este într-o continu cre tere. 4 Dumnezeu i-a manifestat
mila fa de noi i ne-a încredin at aceast slujb . A a se explic de ce noi nu ne
abandon m misiunea. 2Refuzând s folosim metode secrete i ru inoase, noi nu
în el m pe nimeni i nu falsific m Cuvântul lui Dumnezeu; ci ne recomand m astfel
oric rei con tiin e omene ti prin eviden ierea adev rului, în prezen a lui Dumnezeu.
3
i (totu i) dac Vestea Bun pe care o proclam m noi este neîn eleas de unii
oameni, înseamn c ei fac parte dintre cei care sunt pe drumul care duce la
distrugere. 4„Dumnezeul” acestei lumi a întunecat mintea oamenilor necredincio i. El
nu le permite s vad lumina adev rului pe care-l prezint Vestea Bun . Aceast
Veste vorbe te despre gloria lui Cristos, Cel care este imaginea lui Dumnezeu. 5Noi
nu predic m despre noi în ine, ci-L prezent m pe Isus Cristos ca Domn; iar statutul
nostru este acela de sclavi ai vo tri pentru Isus. 6Dumnezeu care a spus „S
str luceasc lumina din întuneric!”, a luminat i inimile noastre. Lumina pe care ne-a
oferit-o, provine din cunoa terea gloriei Lui eviden iat pe fa a lui Isus. 7Dar noi
str m aceast comoar (ca cei care- i pun lucrurile valoroase) în vase de p mânt; i
demonstr m c aceast uimitoare putere nu provine de la noi, ci are ca surs pe
Dumnezeu. 8Suport m tot felul de adversit i, dar nu suntem în situa ii critice; suntem
surprin i, dar nu dispera i. 9De i suntem persecuta i, nu am fost i abandona i. Am
zut la p mânt, dar nu suntem distru i. 10Purt m permanent moartea lui Isus în
corpul nostru, pentru ca i via a Lui s fie v zut în timp ce tr im în aceste corpuri.
11
Fac aceast afirma ie având în vedere faptul c noi care suntem vii, din cauza lui
Isus suntem permanent oferi i mor ii; i acest lucru se întâmpl pentru ca i via a lui
Isus s fie v zut în corpul nostru muritor. 12Astfel, în noi ac ioneaz moartea, iar în

voi lucreaz via a. 13Dar avem acela i spirit al credin ei conform textului care spune
„Am crezut; i în consecin , am vorbit.” Deci noi credem; i de aceea vorbim. 14 tim
Acela care a înviat pe Domnul Isus, ne va duce împreun cu voi în prezen a Sa.
15
Toate aceste lucruri se întâmpl pentru voi, ca s produc (din partea voastr ) o
abunden de mul umire pentru gloria lui Dumnezeu, atunci când harul va avea efect
asupra multor oameni. 16De aceea noi nu abandon m cursa descuraja i; ci dac în
corpul nostru fizic suntem într-o permanent degradare, omul interior se înnoie te în
fiecare zi. 17Necazul nostru u or (de suportat) i care este doar temporar, ne
preg te te o inestimabil glorie etern . 18Interesul nostru nu este pentru lucrurile care
se v d, ci pentru cele care nu se v d; pentru c cele vizibile sunt efemere, dar cele
care nu se v d, sunt eterne. 5 tim c dac se distruge aceast „cas ” reprezentat de
corpul nostru în care locuim pe p mânt, avem în cer la Dumnezeu o (alt ) „cl dire”.
Ea este o „cas ” etern , la construc ia c reia nu au participat mâinile omului. 2Atât
timp cât exist m în acest „cort”, gemem i dorim „s fim îmbr ca i” cu locuin a
noastr cereasc . 3Sper m c atunci când „vom fi îmbr ca i”, nu se va constata c
suntem goi. 4Deci în timp ce tr im în acest „cort”, avem dificult i i gemem. Nu
dorim (doar) s fim „dezbr ca i” (de acest corp fizic), ci s fim ( i) „îmbr ca i” cu cel
ceresc; pentru ca astfel, ce este muritor s fie înghi it de via . 5Iar Cel care a preg tit
aceste lucruri, este Dumnezeu; i El ne-a oferit Spiritul (Sfânt) ca pe o garan ie a lor.
6
Avem mereu curaj, tiind c atât timp cât exist m aici în corpul nostru (fizic),
suntem departe de Domnul – 7pentru c tr im prin credin , nu baza i pe ceea ce
vedem. 8Avem ( i) curajul s ne exprim m preferin a pentru existen a noastr departe
de (acest) corp, ca s fim „acas ” la Domnul. 9Dar indiferent c tr im în corp sau c
suntem acolo unde este Domnul, scopul nostru este s tr im într-un mod care-I place
Lui. 10To i trebuie s ne prezent m în fa a scaunului pe care va sta Cristos ca
Judec tor, pentru ca (astfel) fiecare s i primeasc recompensa pentru ce a f cut în
timpul când tr ia în corp(ul lui fizic) – atât pentru bine, cât i pentru r u. 11Deci
cunoscând frica de Domnul, noi încerc m s -i convingem pe al ii. Dumnezeu ne
cunoa te a a cum sper c ne cunoa te i i voi în con tiin a voastr . 12Nu ne
recomand m din nou în fa a voastr , ci v oferim ocazia s v l uda i cu noi; i astfel
pute i r spunde celor care se laud cu ce este la exterior i nu cu ce este în inim .
13
Dac suntem „nebuni”, am f cut acest lucru pentru Dumnezeu; i dac avem o
minte care judec lucrurile corect, atunci acest fapt este în avantajul vostru.
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Dragostea lui Cristos este determinant pentru noi. Suntem convin i c dac Unul
singur a murit pentru to i, rezult c to i au murit (odat cu El). 15El a murit pentru
to i, astfel încât cei care tr iesc, s nu mai existe pentru interesele lor, ci s fie
dedica i scopurilor Celui care a murit i a înviat pentru ei. 16Deci de acum încolo noi
nu mai evalu m pe nimeni din perspectiv omeneasc . i chiar dac în trecut L-am
privit pe Cristos în acest mod, acum nu mai proced m astfel. 17Dac cineva este în
Cristos, el este o nou crea ie. Lucrurile vechi au trecut; i toate au devenit ceva nou.
18
Dumnezeu este Autorul tuturor acestor transform ri. El ne-a împ cat cu Sine prin
Cristos i ne-a dat misiunea de a-i sluji pe al ii în vederea împ rii lor cu El.
19
Slujindu-i, noi le predic m spunând c Dumnezeu era în Cristos; i prin (plata
achitat de) Fiul S u, împ ca lumea cu Sine. Iar când a f cut acest lucru, a decis s nu
mai ia în considerare p catele oamenilor. El ne-a încredin at predicarea acestei

împ ri. 20Acum noi lucr m ca ambasadori ai lui Cristos. i vorbind în numele Lui,
rug m s v împ ca i cu Dumnezeu. Considera i cuvintele noastre ca fiind ale lui
Dumnezeu care v îndeamn astfel prin noi. 21El L-a f cut p cat pe Cel care nu
tuise niciodat ; pentru ca prin El, noi s devenim accepta i conform standardului
drept ii lui Dumnezeu. 6 Noi lucr m împreun cu Dumnezeu; i având acest statut
(de parteneri ai S i), v îndemn m s evita i acea atitudine care ar face inutil harul lui
Dumnezeu pentru voi. 2El spune: „Te-am ascultat la momentul oportun i te-am ajutat
în ziua când aveai nevoie s fii salvat.” Desigur, acel moment oportun este acum; i
acea zi a salv rii este ast zi. 3Pentru ca activitatea noastr s nu fie def imat (de
cineva), noi evit m s facem ceva care ar fi o dificultate pentru vreun om. 4În acela i
timp, rezistând necazurilor cu o mare r bdare, în diferitele complica ii ale vie ii i în
situa ii dificile, ne comport m ca ni te slujitori ai lui Dumnezeu. 5Astfel, suport m
i, deten ie, revolte populare, munci extenuante, privare de somn i lipsa hranei.
6
În acela i timp, demonstr m puritate moral , în elegere, r bdare dincolo de limita
obi nuit , bun tate, (ac ionând) prin (puterea care vine de la) Spiritul Sfânt i
manifestând o dragoste sincer . 7Ne confirm m statutul de slujitori ai lui Dumnezeu
i prin faptul c prezent m cuvântul adev rului prin puterea lui Dumnezeu, folosind
dreptatea ca pe o arm de atac i de ap rare. 8Ac ion m astfel atât în situa ii când ni
se acord onoare, cât i atunci când suntem desconsidera i. Continu m s lucr m,
indiferent c primim laude sau critici pentru ceea ce facem. Suntem califica i ca
în el tori, de i spunem adev rul. 9În ciuda faptului c suntem bine cunoscu i, am
ajuns s fim trata i ca ni te str ini. Suntem v zu i ca muribunzi, de i (se poate
constata c ) tr im. Chiar dac nu suntem omorâ i, oamenii ne privesc ca pe ni te
pedepsi i. 10Ei se mai uit la noi ca la ni te întrista i, de i noi suntem permanent
bucuro i; ne consider s raci i totu i noi îmbog im pe mul i; privesc spre noi ca la
ni te persoane care nu au nimic, de i noi posed m toate lucrurile. 11Corintenilor, vam vorbit f
s avem vreo re inere. Inimile noastre s-au deschis fa de voi. 12Nu
noi suntem cei care ne-am închis fa de voi, ci voi v-a i închis inimile fa de noi.
13
vorbesc ca unor copii (ai mei): urma i exemplul nostru, deschizându-v inimile
fa de noi! 14Nu v asocia i cu cei necredincio i. Acest fel de asociere determin o
total incompatibilitate! Ce parteneriat poate exista între dreptate i nedreptate? Sau
ce au în comun lumina cu întunericul? 15Pot lucra oare împreun Cristos i Belial?
Exist compatibilitate între un credincios i un necredincios? 16Cum se poate împ ca
Templul lui Dumnezeu cu idolii? i, de fapt, noi suntem templul Dumnezeului care
este viu. Acest lucru a fost afirmat de El, când a spus: „Eu voi locui (în ei) i voi
umbla printre ei. Voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” 17„Deci Domnul
spune: «Ie i dintre ace ti oameni i separa i-v de ei. Nu v mai atinge i de ceea
ce este necurat; iar Eu v voi accepta. 18Voi fi Tat l vostru, iar voi Îmi ve i fi fii i
fiice.» Acestea reprezint cuvintele Domnului care este omnipotent.” 7 Dragii mei,
având în vedere faptul c beneficiem de aceste promisiuni, s ne cur m de orice
(p cat care) ne afecteaz negativ corpul i spiritul; i astfel, s ne ducem sfin irea
pân la final(ul vie ii noastre pe acest p mânt) tr ind în reveren fa de Dumnezeu.
2
Fi i receptivi fa de noi. Nu am f cut nim nui nici o nedreptate, n-am f cut r u
nim nui i nu am în elat pe nimeni. 3Nu fac aceast afirma ie ca s v condamn. Deja
am spus c sunte i accepta i în inimile noastre astfel încât putem muri i tr i împreun

cu voi. 4Am o mare încredere în voi. Sunt chiar mândru de voi! i în ciuda tuturor
necazurilor prin care trecem, sunt încurajat i foarte fericit. 5Când am ajuns în
Macedonia, nu am avut posibilitatea s st m lini ti i; ci a trebuit s suport m tot felul
de adversit i. Unele erau confrunt ri care veneau din exteriorul nostru, iar altele s-au
manifestat sub forma tensiunilor interioare provocate de (anumite) temeri. 6Îns
Dumnezeu care consoleaz pe cei descuraja i, ne-a oferit curaj prin venirea lui Titus.
7
Acest fapt s-a întâmplat nu doar prin apari ia lui, ci i din cauza efectului pe care l-a
produs relatarea lui despre voi. El ne-a spus despre voin a voastr puternic , despre
profundul vostru regret i despre devotamentul pe care-l manifesta i pentru mine. Am
avut astfel un motiv suplimentar de bucurie. 8Chiar dac v-am întristat prin trimiterea
epistolei mele, nu regret c am scris-o. De i ini ial am regretat scrierea ei, acum
constat c ea v-a întristat doar pentru pu in timp. 9Nu m bucur pentru întristarea
voastr , ci pentru c dup ce a i avut aceast reac ie, v-a i schimbat (în bine)
concep ia i apoi comportamentul. Astfel, întristarea voastr a fost agreat ( i) de
Dumnezeu; i (constat m c ) nimeni nu a fost afectat negativ de noi. 10Atunci când
întristarea este aceea pe care o dore te i Dumnezeu, ea are ca rezultat schimbarea în
bine a modului de gândire i a comportamentului, ceea ce conduce la salvare. Nu
exist regrete pentru cine a trecut prin acest tip de întristare. Dar întristarea specific
lumii produce moarte. 11Întristarea agreat de Dumnezeu pe care a i experimentat-o, a
produs în voi motiva ii puternice i devotament. Ea v-a adus dorin a de a sc pa de
vinov ie. Astfel, voi a i fost în acela i timp indigna i i a i manifestat o mare dorin
de a face ce este drept, ac ionând cu team i cu o mare pasiune! În tot ce a i f cut, vi demonstrat corectitudinea. 12Eu nu v-am scris (epistola anterioar ) din cauza celui
care a f cut acea fapt rea sau din cauza celui care a suportat efectul acelui lucru r u;
ci am vrut s v demonstr m astfel cât de mare este devotamentul nostru fa de voi
înaintea lui Dumnezeu. 13Prin toate aceste lucruri (care s-au întâmplat), noi am fost
încuraja i i ne-am bucurat i mai mult atunci când am constatat satisfac ia lui Titus al
rui spirit a fost împrosp tat de voi to i. 14Nu m-a i f cut de ru ine în fa a lui când
m-am l udat cu voi. Ci s-a confirmat ce i-am spus despre voi, a a cum tot ce v-am
spus i vou a fost adev rat. 15Astfel, dragostea lui pentru voi se consolideaz atunci
când î i aminte te c to i a i fost preg ti i s -l asculta i dup ce l-a i primit cu respect
i cu reveren . 16
bucur c pot s am o total încredere în voi. 8 Fra ilor, dorim s
inform m acum despre harul pe care ni l-a oferit Dumnezeu în comunit ile
cre tinilor din Macedonia. 2Cei de-acolo au fost greu încerca i prin necazurile pe care
le-au suportat. Totu i, nelimitata lor bucurie i s cia extrem în care erau, au
condus la o mare generozitate. 3 asigur c au oferit benevol conform capacit ilor
lor i chiar dincolo de limitele acestora… 4Ei ne-au rugat insistent s accept m ca s
fie parteneri cu noi la harul de a contribui la ajutorarea sfin ilor. 5Au ac ionat în acest
sens nu numai a a cum speram, ci mai întâi s-au dedicat pe ei în i Domnului i apoi
s-au d ruit nou în conformitate cu dorin a lui Dumnezeu. 6Atunci l-am îndemnat pe
Titus s continue a a cum a început i s finalizeze aceast ac iune a harului printre
voi. 7Constat c excela i în orice lucru: în credin , în vorbire, în cunoa tere, în
dedicare total i în dragostea voastr pentru noi. În acela i mod (v sugerez) s
excela i i în aceast ac iune a harului. 8Nu fac o porunc din aceast sugestie; ci doar
folosesc exemplul entuziasmului altora, ca s testez autenticitatea dragostei voastre.

9

Voi cunoa te i harul Domnului nostru Isus Cristos. De i a fost bogat, El a devenit
rac pentru ca voi s v îmbog i prin s cirea Lui. 10Anul trecut a i fost nu doar
primii care a i f cut dona ii, ci i primii dintre cei care au dorit s fac acest lucru.
Acum v ofer un sfat pentru binele vostru: 11finaliza i ce a i început s face i i dona i
conform posibilit ilor, a a cum a i i dorit. 12Dac exist dorin , darul este primit
având în vedere ceea ce ave i, nu ce nu ave i. 13Nu dorim ca altora s li se rezolve
astfel problemele (materiale), în timp ce ele s apar între voi; ci inten ion m s fie
un echilibru între ei i voi. 14Surplusul de care beneficia i acum, va acoperi
necesit ile lor; i apoi, abunden a lor va rezolva problemele voastre. Astfel se va
realiza echilibrul (despre care am vorbit). 15Acest lucru este în acord cu textul din
Scriptur care spune: „Cel care adunase mult, nu a r mas cu ceva în plus; iar cel care
strânsese pu in, avea suficient.” 16Mul umesc lui Dumnezeu pentru entuziasmul pe
care l-a pus în inima lui Titus pentru voi. Aceasta este expresia dorin ei pe care o
avem i noi de a v ajuta. 17El nu vine la voi doar în urma rug min ilor pe care i le-am
cut noi, ci decisese singur acest lucru determinat de propria lui pasiune. 18Împreun
cu el îl trimitem i pe acest frate care este l udat de toate comunit ile cre tinilor
pentru modul în care proclam Vestea Bun . 19În plus, el a fost desemnat de
comunit ile cre tinilor s fie partener cu noi în aceast c torie cu scopul distribuirii
ajutoarelor. Noi facem aceast ac iune pentru gloria Domnului i ca o demonstra ie a
bun voin ei noastre. 20Lucr m cu pruden , ca s nu provoc m vreo reclama ie
referitoare la modul în care administr m aceast mare cantitate de ajutoare. 21Inten ia
noastr este s proced m corect nu doar în raportul nostru cu Dumnezeu, ci i în fa a
oamenilor. 22Împreun cu cei care distribuie ajutoarele, l-am trimis i pe fratele pe
care l-am testat în multe ocazii i pe care l-am remarcat ca fiind un om dedicat. Îns
acum, pasiunea lui în acest sens este mai mare ca oricând, pentru c are mare
încredere în voi. 23Referitor la Titus, vreau s ti i c este partenerul meu. El lucreaz
împreun cu mine pentru a v ajuta. Iar despre ceilal i fra i ai no tri (care fac parte
din acest grup), s ti i c sunt trimi i din partea comunit ilor de cre tini. Ei un motiv
de laud la adresa lui Cristos. 24Oferi i-le dovezi ale dragostei voastre i demonstra ile, pentru comunit ile de cre tini din care provin ei, c avem motive serioase s ne
ud m cu voi. 9 Nu mai este cazul s v scriu ceva (special) despre aceast ac iune
de colectare a ajutoarelor pentru sfin i. 2Eu deja cunosc dedicarea voastr în acest
sens; i m laud cu ea înaintea macedonienilor, spunându-le c Ahaia a fost preg tit
(s ofere ajutor material) înc de anul trecut. Entuziasmul vostru i-a determinat pe
foarte mul i dintre ei s se implice în aceast ac iune. 3Îi trimit pe fra i la voi, pentru
ca astfel, lauda noastr despre voi s nu poat fi infirmat , ci s v demonstra i
disponibilitatea despre care le-am vorbit. 4Având în vedere încrederea pe care o am în
voi, dac cei din Macedonia ar veni împreun cu mine la voi i v-ar g si nepreg ti i,
am suporta o mare ru ine, la care, desigur, se adaug i ru inea voastr . 5Acesta este
motivul trimiterii fra ilor la voi. Împreun cu ei voi ve i preg ti acest dar promis care
va fi oferit nu cu re inere, ci cu generozitate. 6 în elege i c cine seam
pu in, tot
pu in va i secera; iar cine seam
mult, va avea abunden de recolte atunci când va
7
secera. Fiecare s procedeze a a cum a decis în inima lui – deci s nu fac vreo
dona ie cu regret i nici din obliga ie; pentru c Dumnezeu iube te pe cel care d
(altuia) cu bucurie din bunurile lui. 8El poate s v dea din abunden orice fel de har,

astfel încât având permanent lucrurile necesare, s face i cât mai multe fapte bune. 9În
Scriptur este scris: „El ofer cu generozitate din bunurile lui celor s raci. Dreptatea
lui r mâne pentru totdeauna.” 10Cel care asigur sem torului atât s mân a necesar
sem natului cât i pâine pentru hran , v va da i v va înmul i i vou aceast
mân , crescând „recolta” drept ii voastre. 11Astfel ve i fi îmbog i din toate
punctele de vedere, pentru a fi genero i în orice situa ie. Iar în urma îndeplinirii
misiunii în care suntem implica i noi, generozitatea voastr va determina apari ia
mul umirilor la adresa lui Dumnezeu. 12Participarea voastr la aceste acte de caritate
nu doar rezolv problemele materiale ale sfin ilor, ci constituie în acela i timp
motivul multor mul umiri aduse lui Dumnezeu. 13Prin aceast ac iune de ajutorare a
lor i a altora, voi v demonstra i ascultarea pe care a i declarat c o ave i fa de
mesajul Ve tii Bune a lui Cristos. Iar acest fapt îi va face (pe beneficiarii ajutoarelor)
-L glorifice pe Dumnezeu. 14 zând marele har pe care vi l-a dat Dumnezeu, ei se
vor ruga pentru voi i v vor iubi. 15Lui Dumnezeu s I se acorde mul umiri pentru
inestimabilul S u dar. 10 Deci eu, Pavel, cel care sunt smerit când m aflu între voi i
plin de curaj împotriva voastr când sunt departe, v fac acum o rug minte cu
blânde ea i r bdarea lui Cristos. 2Doresc ca atunci când voi veni la voi, s nu m
obliga i s recurg la acel curaj pentru a-i înfrunta pe cei care consider c noi tr im
conform standardelor lumii (necredincioase). 3De i tr im în aceast lume, noi nu
lupt m adoptând metodele ei. 4Armele pe care le folosim noi în lupt , nu sunt
specifice acestei lumi; ci sunt puternice i provin de la Dumnezeu. Cu ele (suntem
capabili s ) d râm m „fort re ele” (intelectuale). 5Astfel, noi r sturn m
ra ionamentele, d râm m orice obstacol care este pus în drumul cunoa terii lui
Dumnezeu i determin m orice gând s se conformeze ascult rii de Cristos. 6Atunci
când ascultarea voastr va fi total , vom fi preg ti i s pedepsim orice neascultare.
7
Voi privi i lucrurile în mod superficial. Dac cineva se consider ca apar inând lui
Cristos, s se mai gândeasc odat i s i aminteasc de faptul c i noi suntem tot ai
Lui. 8Domnul ne-a oferit autoritate (asupra voastr ) nu pentru a v ruina, ci pentru a
contribui la edificarea voastr (spiritual ). Chiar dac m-a l uda pu in mai mult cu
aceast autoritate, nu-mi va fi ru ine. 9Dar m voi ab ine, pentru ca s nu par astfel ca
unul care v scrie ca s v intimideze (de la distan ). 10 tiu c despre mine se spune:
„Epistolele lui con in un mesaj puternic i dur; dar când este prezent, nu se comport
cu aceea i autoritate; i vorbirea lui nu are nici o greutate!” 11Cine afirm aceste
lucruri, ar trebui s în eleag c atunci când vom veni între voi, vom ac iona exact
cum am scris în epistol . 12Desigur, noi nu avem curajul s ne compar m cu cei care
se recomand singuri i nici s ne includem în categoria lor. Prin faptul c se
evalueaz comparându-se unul cu altul, ei î i demonstreaz lipsa de în elepciune.
13
Noi nu ne l ud m decât vorbind despre ac iunile pe care le facem în limitele
teritoriale pe care ni le-a stabilit Dumnezeu (pentru misiune); iar voi sunte i inclu i
între aceste limite. 14 i pentru c sunte i chiar la frontiera acestui teritoriu, atunci
când am venit la voi cu Vestea Bun a lui Cristos, noi nu am mers mai departe de
zona voastr . 15Deci nu ne l ud m cu ce este dincolo de zona noastr de misiune.
Acela este teritoriul în care se v d rezultatele muncii altuia. Sper m doar ca a a cum
cre te credin a voastr , s creasc i num rul ac iunilor noastre între voi în limitele
capacit ilor de care beneficiem. 16Inten ion m ca astfel s proclam m Vestea Bun i

în regiunile care sunt dincolo de voi, evitând pe acelea unde a lucrat altcineva
înaintea noastr , ca s nu revendic m rezultatele altuia ca fiind ale noastre. 17Iar
Scriptura spune: „Cel care se laud , s se laude în Domnul!” 18Va fi aprobat de
Domnul nu cel care se laud singur, ci acela pe care îl laud El. 11 Sper c ve i
accepta pu in nebunie din partea mea; i chiar v rog s m suporta i! 2Sunt gelos
fa de voi. Am o gelozie dumnezeiasc , pentru c v-am logodit cu un b rbat în fa a
ruia trebuie s v prezint ca pe o fecioar curat ; i acel „b rbat” este Cristos. 3Îns
mi-e team s nu devia i de la dedicarea voastr curat i sincer fa de Cristos.
Acest lucru se poate întâmpla din momentul în care gândirea voastr va fi pervertit .
Exact a a s-a întâmplat cu Eva, atunci când arpele i-a folosit viclenia ca s-o în ele
(la nivelul min ii). 4Vreau s spun c în cazul vostru, dac vine cineva i v predic
prezentându-v un alt Isus decât Cel despre care v-am predicat noi, sunte i foarte u or
dispu i s -i accepta i mesajul ca fiind adev rat… La fel proceda i cu cel care v-ar
vorbi despre un alt spirit decât Cel pe care L-a i primit; sau agrea i pe acela care v-ar
prezenta o alt „Veste Bun ” decât cea pe care deja a i primit-o. 5Eu consider c nu
exist nici un motiv serios care s m fac inferior celor care sunt numi i „apostoli
speciali”. 6Chiar dac nu am capacitatea de a comunica atât de bine ceea ce tiu, nu
înseamn c îmi lipse te cunoa terea. i v-am demonstrat acest lucru în toate felurile.
7
V-am predicat Vestea Bun a lui Dumnezeu f
s pretind o plat pentru predicarea
mea. Oare am p tuit atunci când m-am umilit astfel pentru ca voi s fi i în
i?
8
Am cerut altor comunit i de credincio i s se sacrifice pl tindu-m , ca s v pot
sluji f s pretind vreo recompens de la voi. 9Iar când am fost între voi i am avut
nevoie de ceva, nu am solicitat ajutorul nim nui; pentru c de nevoile mele s-au
ocupat fra ii care veniser din Macedonia. Am evitat s v fiu o povar ; i continui s
procedez a a pentru voi. 10Exact cum este de evident c adev rul lui Cristos este în
mine, v asigur c nimeni nu m va opri s m laud cu acest lucru în toate zonele
Ahaiei. 11De ce? Oare pentru c nu v iubesc? Dumnezeu tie c v iubesc! 12Dar voi
proceda în continuare la fel, ca s anulez orice posibilitate de laud pentru cei care se
compar cu noi în ceea ce fac. 13 vorbesc acum despre acei oameni care sunt ni te
pseudo-apostoli. Ei îi în eal pe al ii, pretinzând c sunt apostoli ai lui Cristos. 14 i
acest lucru nu trebuie s fie pentru noi o surpriz . Chiar i Satan însu i se deghizeaz
într-un înger al luminii. 15Deci nu este nimic anormal dac servitorii lui se prezint ca
slujitori ai drept ii. Dar sfâr itul acestor oameni va fi adecvat faptelor lor. 16Repet:
nimeni s nu m considere (c a fi chiar) nebun. Sau accepta i-m ca pe un nebun, ca
m laud i eu pu in! 17Ce voi spune în continuare l udându-m , nu reprezint ceea
ce Domnul mi-ar fi cerut s spun. Ci voi vorbi ca i cum a face-o din nebunie.
18
Având în vedere c mul i se laud cu meritele lor referitoare la natura uman ,
accepta i s procedez i eu la fel, 19pentru c voi oricum îi suporta i pe nebuni, de i
sunte i în elep i! 20Voi suporta i sclavia în care sunte i exploata i prin în el ciune i
accepta i s fi i b tu i peste fa de oameni arogan i. 21În leg tur cu acest aspect,
recunosc cu ru ine faptul c noi am fost slabi. Dar vorbind din perspectiva unui
nebun, v asigur c am curajul s m laud i eu cu orice lucru cu care s-ar l uda
cineva. 22Astfel, dac ei se laud c sunt evrei, acela i lucru îl pot pretinde i eu,
pentru c sunt chiar evreu! Spun ei c sunt israelieni? Atunci i eu sunt! Pretind ei c
sunt descenden ii lui Avraam? Aceea i preten ie o am i eu! 23Sunt ei slujitori ai lui

Cristos (desigur, exagerez)? Atunci eu slujesc Lui chiar mai mult decât ei! De fapt, eu
am muncit mult mai mult, f când un mare efort. Am ajuns de mai multe ori în
închisoare. Am fost biciuit mult mai sever; i de multe ori am ajuns în pericol de
moarte. 24De cinci ori am fost pedepsit de iudei cu patruzeci de lovituri f una. 25De
trei ori am fost b tut cu nuiele. O dat am fost lovit cu pietre. De trei ori am
naufragiat i am stat o zi i o noapte în mijlocul m rii. 26În multele mele c torii, am
fost în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole cauzate de
oamenii din poporul meu i în pericole din cauza celorlalte na iuni. Acestea au fost
atât în ora e, cât i în afara lor, în zona de de ert. Am mai fost în pericole pe mare i
în pericole între fra ii fal i. 27Muncind foarte greu, de multe ori nici nu am putut s
dorm. Am fost fl mând i însetat. Am fost în multe situa ii când mi s-a terminat
hrana. Am suportat frigul, neavând haine corespunz toare. 28 i dincolo de toate
acestea, sunt preocupat în fiecare zi de situa ia tuturor comunit ilor cre tinilor.
29
Cine se consider slab, are în mine un concurent i în acest domeniu! P tuie te
cineva f
s m afecteze i pe mine acest lucru? 30Dac trebuie s m laud, atunci
voi l uda cu acele lucruri care eviden iaz punctele mele slabe. 31Dumnezeu –
Tat l Domnului Isus – care este l udat pentru eternitate, tie c nu mint. 32Când am
fost în Damasc, guvernatorul regelui Areta p zea ora ul ca s m aresteze. 33Dar
printr-o fereastr care era f cut în zid, am fost coborât în exteriorul lui, într-un co ;
i a a am sc pat de ei… 12 Trebuie s m (mai) laud, de i nu câ tig nimic din aceast
laud . M voi referi la viziunile i la revela iile pe care mi le-a oferit Domnul.
2
Cunosc un om (care este) în Cristos. Cu paisprezece ani în urm , el a fost r pit pân
la al treilea cer; i dac a f cut aceast deplasare împreun cu partea lui fizic sau f
ea – numai Dumnezeu tie exact; eu nu tiu. 3Îns sunt convins c acest om despre
care numai Dumnezeu tie dac a mers acolo cu corpul lui sau f el, 4a fost r pit ( i
dus) în Rai, unde a auzit vorbindu-se despre lucruri care nu pot fi exprimate în
cuvinte omene ti i despre care nu-i este permis omului s vorbeasc . 5Acesta este
omul cu care m voi l uda! Îns când m refer la mine, nu m pot l uda decât cu
punctele mele slabe. 6Deci dac m voi l uda, nu voi fi un nebun, pentru c voi spune
adev rul. Totu i, nu m voi l uda astfel, pentru ca nimeni s nu- i fac despre mine
vreo p rere care s nu corespund cu faptele i cu vorbele mele. 7 i ca s nu fiu
afectat de mândrie i s devin arogant din cauza acestor revela ii speciale, mi s-a dat
un „spin” în carnea corpului meu. El este un mesager al lui Satan. 8Pân acum, L-am
rugat pe Domnul de trei ori s mi-l ia; 9dar El mi-a spus: „Harul meu î i este suficient;
pentru c puterea Mea este perfect eviden iat tocmai în situa ii în care omul este
slab.” Deci voi fi mult mai fericit s m laud cu punctele mele slabe; pentru ca
puterea lui Cristos s r mân în mine. 10Acesta este motivul pentru care eu m bucur
fiu slab, s fiu insultat i s am dificult i pentru (c -L slujesc pe) Cristos. De fapt,
eu sunt puternic tocmai prin aceste „puncte slabe”. 11Am ajuns (s vorbesc ca un)
nebun. Voi m-a i determinat. i de fapt, ar fi fost normal ca voi s m fi l udat, chiar
dac sunt inferior acestor „apostoli speciali”. 12Voi a i putut vedea dovezile care
atest c cineva este apostol. M refer la minuni i fapte supranaturale care au fost
cute (prin mine) cu toat r bdarea în mijlocul vostru. 13V-a i considerat oare
inferiori celorlalte comunit i de cre tini doar pentru c am decis s nu v îngreunez
cu sarcina de a m între ine? Ierta i-mi aceast nedreptate! 14Sunt preg tit s vin la

voi a treia oar ; i (nici de aceast dat ) nu voi fi o povar pentru voi; pentru c eu nu
aspir la bunurile voastre materiale, ci v doresc pe voi! De fapt, nici nu este normal
ca ni te copii s strâng lucruri pentru p rin ii lor; ci p rin ii sunt datori s procedeze
a pentru copiii lor! 15Voi fi fericit s cheltuiesc tot ce am i m voi oferi pe mine
însumi pentru sufletele voastre. Oare voi fi iubit mai pu in pentru c v iubesc mai
mult?! 16Accept s se întâmple chiar i a a! Îns se poate spune despre mine c sunt
un om perfid; i c astfel, v-am prins într-o capcan . 17Dar oare v-am exploatat prin
intermediul vreunuia dintre cei pe care i-am trimis la voi? 18L-am rugat pe Titus s
vin la voi i l-am trimis ( i) pe acest frate cu el. Oare v-a exploatat Titus? Nu! ti i
ac iunile i comportamentul (lui) au fost la fel ca ale noastre. 19Acum crede i oare
ne ap m astfel în fa a voastr ? Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu, în Cristos.
Dragii mei, toate lucrurile pe care le facem, sunt pentru edificarea voastr
(spiritual )! 20
tem s nu v g sesc la revenirea mea a a cum nu a i dori s fi i
surprin i; i în acela i timp, risca i s v tratez altfel decât v-a i dori. Vreau s spun c
exist posibilitatea s g sesc între voi certuri, gelozie, mânie, dezbin ri între diferite
grupuri, calomnii, bârfe, arogan i dezordine. 21
tem c atunci când voi veni la
voi, Dumnezeu m va smeri i voi fi determinat s plâng pe cei care au p tuit în
trecut. M refer la cei care în loc s se poc iasc de p catele care-i murd riser , au
continuat s tr iasc în imoralitate sexual i în faptele deprav rii lor… 13 Aceasta
este a treia oar când vin la voi. Orice afirma ie trebuie s fie sus inut în baza
declara iilor f cute de doi sau trei martori. 2 a cum v-am spus atunci când am fost la
voi a doua oar , fac o avertizare i acum când sunt înc departe de voi. M adresez
anticipat celor care au p tuit în trecut i tuturor celorlal i. S ti i c atunci când voi
veni, nu voi absolvi pe nimeni de r spunderea pentru p catele lui! 3Voi proceda astfel
având în vedere ( i faptul) c voi dori i s vi se demonstreze c vorbe te Cristos prin
mine. El nu este slab între voi, ci puternic; 4pentru c a suferit crucificarea într-o stare
(fizic ) de epuizare, dar acum tr ie te prin puterea lui Dumnezeu! Este adev rat c
noi suntem slabi, de i suntem în El; dar vom tr i împreun cu El pentru voi, prin
puterea lui Dumnezeu. 5Verifica i-v personal, ca s vede i dac sunte i în credin .
Face i astfel un test prin care s v autoverifica i. Oare nu realiza i faptul c Isus
Cristos este în voi? i totu i, dac sunte i descalifica i, exist posibilitatea s nu-L
(mai) ave i în voi… 6Sper c ve i recunoa te în noi ni te oameni care nu sunt
descalifica i. 7Noi ne rug m lui Dumnezeu cerându-I s nu face i nimic r u. Dar nu
proced m a a doar ca s ne demonstr m calificarea noastr , ci pentru ca voi s face i
ce este bine, chiar dac noi am fi suspec i de descalificare! 8Noi nu putem face nimic
împotriva adev rului, ci lucr m numai în favoarea lui. 9Ne bucur m atunci când noi
suntem slabi, iar voi sunte i puternici. i ne rug m pentru maturizarea voastr .
10
Acesta este motivul pentru care v scriu aceste lucruri cât timp sunt înc departe de
voi. Vreau ca atunci când voi fi cu voi, s nu am duritate în comportamentul meu; ci
-mi folosesc autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul nu pentru d râmare, ci pentru
edificare (spiritual ). 11Acum, fra ilor, v salut i v doresc s tate. Maturiza i-v .
Încuraja i-v unul pe altul. Promova i acela i mod de gândire. Tr i în armonie; iar
Dumnezeul dragostei i al p cii, va fi cu voi. 12Saluta i-v unii pe al ii cu o s rutare
sfânt . 13 salut to i sfin ii. 14 dorim ca harul Domnului Isus Cristos, dragostea
lui Dumnezeu i parteneriatul realizat de Spiritul Sfânt s fie cu voi cu to i.

Epistola apostolului Pavel trimis cre tinilor galateni
1 Pavel care este apostol – i totu i nu ca trimis din partea unui grup de oameni sau ca
reprezentant al unui singur om, ci fiind delegat chiar de Isus Cristos i de Dumnezeu–
Tat l care L-a înviat. 2Împreun cu to i fra ii care sunt cu mine, trimit aceast epistol
comunit ilor de cre tini din Galatia. 3
dorim har i pace de la Dumnezeu – Tat l
4
nostru i de la Domnul Isus Cristos. El S-a oferit pe Sine (ca sacrificiu) pentru
catele noastre, ca s ne smulg din sistemul acestei epoci rele, conform dorin ei lui
Dumnezeu – Tat l nostru. 5Lui s -I fie acordat gloria pentru totdeauna! Amin! 6Sunt
surprins de faptul c atât de repede (ave i tendin a s ) v întoarce i de la Cel care v-a
chemat prin harul lui Cristos, îndreptându-v (aten ia) spre o alt „Veste Bun ”. 7Nu
vreau s spun c ar exista o alt Veste Bun ; ci vorbesc doar despre acel mesaj
derutant pe care vi-l prezint unii în locul Ve tii Bune a lui Cristos. 8Dar, de fapt,
oricine ar mai veni s v prezinte o „veste bun ” diferit de cea pe care deja v-am
proclamat-o – indiferent c aceia am fi noi sau chiar un înger din cer – s fie
condamnat! 9
repet: dac cineva v aduce o „veste bun ” diferit de cea pe care
deja a i primit-o, s fie condamnat! 10Oare inten ionez eu s fiu aprobat de oameni,
ori de Dumnezeu? Dac a încerca s fiu agreat de oameni, nu a mai fi sclavul lui
Cristos. 11Fra ilor, doresc s ti i c Vestea Bun pe care v-am prezentat-o, nu este de
origine uman . 12De fapt, eu nu am preluat-o i nici n-am înv at-o de la vreun om; ci
am primit-o de la Isus Cristos prin revela ie. 13Voi a i fost informa i despre felul în
care tr iam eu când eram un adept al religiei iudaice. ti i c am persecutat violent
comunitatea (slujitorilor) lui Dumnezeu; i aveam inten ia s-o distrug. 14În ce prive te
religia iudeilor, eu progresasem atât de mult în devotamentul pentru tradi iile
str mo ilor mei, încât devenisem superior multor colegi care aveau aceea i vârst ca
mine. 15Îns a venit o vreme când Dumnezeu m-a chemat prin harul S u. De fapt,
chiar înainte s fi fost n scut, El m alesese 16ca s predic na iunilor (lumii); i astfel,
-L reveleze pe Fiul S u prin mine. Când a venit acel timp, nu m-am dus s m
consult cu nimeni 17 i nici nu am plecat la Ierusalim s discut cu cei care fuseser
(desemna i) ca apostoli înaintea mea. Ci am mers în Arabia, de unde m-am întors în
Damasc. 18Apoi, dup trei ani m-am dus la Ierusalim, unde l-am vizitat pe Chifa; i
am r mas la el cincisprezece zile. 19Dar în acest timp, nu m-am întâlnit cu nici unul
dintre (ceilal i) apostoli, cu excep ia lui Iacov – fratele Domnului. 20 asigur în fa a
lui Dumnezeu c nu v mint! 21Apoi am plecat în teritoriile Siriei i ale Ciliciei. 22Dar
pentru comunit ile din Iudeea care sunt în Cristos, eu eram o persoan înc
necunoscut . 23Ei doar auziser (pe unii) oameni spunând: „Cel care ne persecuta la
început, predic acum exact despre credin a pe care încercase s-o distrug !… 24 i
astfel, ei Îl glorificau pe Dumnezeu când auzeau ce se vorbea despre mine. 2 Dup
paisprezece ani, am revenit în Ierusalim împreun cu Barnaba. Tot atunci îl luasem cu
mine i pe Titus. 2Venisem acolo în urma unei revela ii supranaturale; i am avut în
particular o discu ie cu cei care erau considera i lideri (între cre tini). Lor le-am
prezentat Vestea Bun pe care o predic celorlalte na iuni, ca s testez corectitudinea
acestui mesaj. Am vrut s m asigur astfel c nu lucrasem i c nu lucrez în mod
inutil. 3Cu acea ocazie, nici chiar Titus care era împreun cu mine – de i era grec – nu

a fost obligat s se circumcid . 4Am procedat astfel din cauza fal ilor fra i care, întrun mod subtil, reu iser s p trund în grupul nostru. Ei ne urm reau discret
libertatea pe care o aveam în Isus Cristos, inten ionând ca (în final) s ne conving s
accept m sclavia (mozaismului). 5Îns noi nu am aprobat ce spuneau ei nici m car o
clip ; i am f cut acest lucru pentru ca adev rul pe care-l con ine Vestea Bun , s
mân cu voi. 6Erau acolo unii care aveau statutul de lideri; dar eu nu am luat în
considerare acest lucru, tiind c i Dumnezeu ignor aceste diferen e dintre oameni.
Oricum, nici chiar ace ti lideri nu au ad ugat nimic la mesajul meu. 7În acela i timp,
ei au ajuns la concluzia c mie îmi fusese încredin at responsabilitatea proclam rii
Ve tii Bune celor necircumci i. i ea era aceea i Veste Bun pe care o prezenta Petru
celor circumci i. 8Acela care f cuse din Petru apostol pentru evrei, m-a desemnat i
pe mine ca apostol pentru celelalte na iuni. 9Deci Iacov, Chifa i Ioan – care erau
considera i fondatorii comunit ii cre tinilor (din Ierusalim) – au cunoscut astfel harul
care-mi fusese dat. În consecin , ei i-au ar tat aprobarea, dând mâna cu mine i cu
Barnaba. Au fost de acord ca noi s mergem s predic m Vestea Bun celorlalte
na iuni, iar ei s-o prezinte evreilor. 10Ne-au mai cerut doar s nu uit m (s -i ajut m)
pe cei s raci; i am urm rit s respect m aceast cerin . 11Dar când Chifa a venit din
Antiohia, mi-am ar tat direct dezaprobarea fa de el, pentru c era de condamnat.
12
Pân la apari ia unor oameni trimi i de Iacov, el mânca împreun cu cei care nu
erau evrei. Dar dup ce au venit aceia, s-a retras i a stat (la mas ) separat, pentru c
se temea (s fie v zut) de cei circumci i. 13Exemplul lui a fost urmat i de al i iudei
care s-au pref cut împreun cu el. Chiar i Barnaba a fost prins în capcana ipocriziei
lor. 14Când am constatat eu c ei nu tr iesc în acord cu adev rul Ve tii Bune, i-am
spus lui Chifa în fa a tuturor: „Dac tu, care e ti evreu, tr ie ti ca celelalte na iuni i
nu ca iudeii, cum î i permi i s obligi pe ceilal i oameni s tr iasc la fel ca evreii?!”
15
Noi suntem evrei prin na tere; deci nu suntem p to i ca celelalte na iuni. 16 i
totu i tim c omul nu este considerat drept prin faptul c respect cerin ele legii
mozaice; ci prin credin a în Isus Cristos. Acesta este motivul pentru care am crezut i
noi în Cristos Isus: ca s fim considera i drep i nu prin faptele legii mozaice, ci prin
credin a în Cristos. Pentru c nimeni nu va fi considerat drept prin faptele legii
mozaice. 17Dar dac încercând s fim considera i drep i (fiind) în Cristos, am fi
descoperi i i noi ca fiind p to i ca celelalte na iuni, oare înseamn c i Cristos
promoveaz p catul? Nu! În nici un caz! 18Îns dac eu construiesc din nou acele
lucruri (specifice religiei iudaice) pe care le d râmasem, demonstrez c sunt un om
care încalc legea mozaic . 19De fapt, prin aceast lege mozaic , eu am murit fa de
ea, ca s tr iesc pentru Dumnezeu. 20Am fost crucificat împreun cu Cristos; i
(acum) tr iesc. Dar ceea ce tr iesc acum nu m mai reprezint , ci Cristos este Cel
care tr ie te aceast via în mine. Astfel, eu îmi tr iesc via a pe p mânt prin credin a
în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit. El S-a oferit pe Sine Însu i (ca Sacrificiu) pentru
mine. 21Eu nu vreau s fac f efect harul lui Dumnezeu pentru mine. (Vreau s spun
) dac dreptatea provine din respectarea legii mozaice, atunci moartea lui Cristos a
fost inutil … 3 O, galateni nechibzui i! M întreb cine este acela care a reu it s
exercite asupra voastr efectul unui vr jitor… Pentru c (se poate presupune c a a)
i ajuns s renun i la acea imagine care-l prezenta pe Isus crucificat. 2Doresc s -mi
spunde i la o singur întrebare: În ce mod a i primit voi Spiritul (Sfânt) – f când

faptele pretinse de legea mozaic , ori crezând (mesajul Ve tii Bune)? 3Sunte i chiar
atât de nechibzui i? Dup ce a i început prin Spiritul Sfânt, dori i acum s v finaliza i
drumul prin efortul naturii voastre umane p toase? 4
în eleg c a i suferit
5
(adversit ile) degeaba? – dac în mod real a fost degeaba! Oare Cel care v ofer
Spiritul S u i care face minuni între voi, v recompenseaz astfel pentru c v-a i
conformat cerin elor legii mozaice, sau pentru c a i crezut când vi s-a predicat
(Vestea Bun )? 6Privi i la Avraam: despre el se spune c „a crezut în Dumnezeu; i
astfel a fost considerat drept.”. 7 în elege i i voi c descenden ii lui Avraam sunt
aceia care au credin ! 8Anticipând faptul c Dumnezeu urma s considere drepte prin
credin a lor ( i) pe celelalte na iuni ale lumii, Scriptura prezint aceast Veste Bun
pe care El a oferit-o lui Avraam: „Toate na iunile lumii vor fi binecuvântate prin
tine!” 9Astfel, cei care tr iesc baza i pe credin , sunt binecuvânta i împreun cu
Avraam care a crezut. 10To i cei care se bazeaz pe fapte reprezentând respectarea
cerin elor legii mozaice, sunt sub inciden a blestemului. i se întâmpl a a, pentru c
este scris: „Oricine nu manifest ascultare fa de toate prevederile legii mozaice, este
blestemat”. 11Acum, având în vedere faptul c „cel drept, va tr i prin credin ”, este
evident c prin intermediul legii mozaice, nimeni nu este considerat drept în raportul
lui cu Dumnezeu. 12De fapt, legea mozaic nu con ine principiul credin ei; ci ea
spune c „acela care face aceste lucruri, va tr i prin ele.” 13În Scriptur (mai) este
scris: „Oricine va fi spânzurat pe lemn, este un om blestemat.” Cristos ne-a
scump rat de sub inciden a blestemului legii mozaice, acceptând ca în locul nostru
fie El sub efectul blestemului. 14A f cut acest lucru pentru ca binecuvântarea
oferit lui Avraam s vin asupra na iunilor prin El; i astfel, prin credin , noi s
primim Spiritul promis. 15Fra ilor, v ofer acum o ilustra ie luat din via a noastr
cotidian : nimeni nu poate anula un testament i nici nu poate ad uga ceva la el dup
ce acesta a fost autentificat. 16Acum, noi tim c promisiunile au fost f cute lui
Avraam i „semin ei” lui. În acest „testament” nu se vorbe te despre descenden i – ca
i cum s-ar fi referit la mai mul i urma i – ci despre un singur descendent. Iar acest
Descendent este Cristos! 17Vreau s spun c legea mozaic promulgat cu patru sute
treizeci de ani mai târziu fa de apari ia acestui testament f cut de Dumnezeu, nu-i
poate desfiin a valabilitatea. În consecin , a fost imposibil s -i anuleze promisiunea.
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Dac mo tenirea ar fi condi ionat de respectarea legii mozaice, atunci ea n-ar mai
proveni din promisiune. Dar Dumnezeu i-a oferit aceast mo tenire lui Avraam
tocmai prin acea promisiune. 19Atunci cum se justific apari ia legii mozaice?
Aceast Lege a fost ad ugat (acelui „testament”) din cauza înc lc rilor prevederilor
ei; i a fost dat pe termen limitat: pân în momentul venirii (în lume a)
Descendentului c ruia I se f cuse promisiunea. Legea mozaic a fost oferit prin
îngeri i cu participarea unui intermediar (uman). 20Existen a unui intermediar
implic în mod necesar cele dou p i (participante la testament). Dar (în cazul
acelui „testament”) Dumnezeu a fost singurul participant. 21Acest lucru înseamn c
legea mozaic este împotriva promisiunilor lui Dumnezeu? Desigur c nu! Dar dac
ar fi fost oferit o lege care s garanteze via a, atunci dreptatea ar fi provenit din
respectarea ei. 22Îns Scriptura spune c toat lumea este sub puterea p catului;
pentru ca promisiunea s fie valabil pentru cei care cred în Cristos Isus. 23Înainte de
apari ia credin ei, noi eram „închi i i p zi i” de legea mozaic . Acest lucru s-a

întâmplat pân la revelarea credin ei. 24Deci legea mozaic a fost „pedagogul” nostru
care ne-a îndrumat spre Cristos, ca s fim considera i (apoi) drep i prin credin .
25
Dup ce a venit aceast epoc a credin ei, noi nu mai suntem sub îndrumarea acelui
„pedagog”. 26Prin credin a în Isus Cristos Isus, voi to i sunte i copii ai lui Dumnezeu.
27
To i care a i fost boteza i în Cristos, v-a i îmbr cat cu El. 28Nu mai conteaz dac
cineva este iudeu sau grec, sclav sau om liber, b rbat sau femeie; pentru c to i
forma i o unitate în Cristos Isus. 29 i dac sunte i ai lui Cristos, voi ave i statutul de
urma i ai lui Avraam; iar acest lucru înseamn c sunte i mo tenitorii acelei
promisiuni pe care i-a f cut-o Dumnezeu lui Avraam. 4 De fapt, atât timp cât
mo tenitorul este copil, de i el este proprietarul (de drept al) tuturor lucrurilor, nu are
mai multe drepturi decât un sclav. 2În tot acest timp, el este sub supravegherea
tutorilor care-i administreaz proprietatea pân la timpul decis de tat l lui. 3În mod
asem tor, când eram i noi „copii”, tr iam în sclavia concep iilor elementare ale
lumii. 4Dar la momentul stabilit de Dumnezeu, El a trimis pe Fiul S u. Acesta a fost
scut din femeie i a ap rut în lumea noastr atunci când legea mozaic înc era în
vigoare. 5El a venit ca s -i r scumpere pe cei care tr iau sub domina ia legii mozaice;
pentru ca astfel, s putem beneficia de înfiere. 6Acum, pentru c sunte i fii (ai Lui),
Dumnezeu a trimis Spiritul Fiului S u în inimile voastre. El este Cel care strig
„Abba!”, adic „Tat !”. 7Astfel se confirm faptul c nu mai e ti sclav, ci fiu. Iar dac
ai devenit fiu, e ti i mo tenitor datorit lui Dumnezeu (care- i este Tat ). 8Atunci
când nu Îl cuno tea i pe Dumnezeu, era i sclavii celor care, prin natura lor, nu sunt
dumnezei. 9Îns acum Îl cunoa te i pe Dumnezeu; i este mai corect s spunem c
(mai întâi) a i fost cunoscu i de Dumnezeu. În aceste condi ii, cum se explic oare
faptul c accepta i s reveni i la statutul de sclavi ai acelor înv turi elementare
race? 10Constat c voi respecta i unele obiceiuri legate de anumite zile, luni,
anotimpuri i ani. 11
tem ca lucrarea mea între voi s nu fi avut efectul dorit.
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Fra ilor, v rog s fi i ca mine; pentru c i eu sunt ca voi. Nu-mi face i astfel nici o
nedreptate. 13Voi ti i c atunci când v-am predicat Vestea Bun , eram bolnav.
14
Acela a fost un test pentru voi. Dar nu m-a i respins (din cauza bolii), ci m-a i primit
ca pe un înger al lui Dumnezeu sau ca i cum eu a fi fost Cristos Isus! 15Deci nu
în eleg ce s-a întâmplat cu acea fericire pe care o avea i la început. Am remarcat
faptul c atunci, dac ar fi fost posibil, v-a i fi scos ochii i mi i-a i fi dat… 16Oare am
devenit acum du manul vostru (doar) pentru c v-am spus adev rul? 17Acei oameni
care v atrag spre ei, o fac cu pasiune, dar nu cu bune inten ii. Ei doresc doar s v
despart de mine, ca s fi i total dedica i intereselor lor. 18Este bine ca totdeauna s
fi i devota i unor scopuri bune; i s face i acest lucru nu doar atunci când eu sunt
împreun cu voi. 19Copii mei, pentru voi suport din nou „durerile na terii” pân în
momentul în care imaginea lui Cristos va fi evident în via a voastr . 20 fi preferat
fiu acum împreun cu voi i s schimb tonul vocii; pentru c m-a i surprins! 21Am
o întrebare pentru voi care (înc mai) dori i s respecta i legea mozaic : lua i în
considerare ce spune ea? 22Dac r spunsul vostru este „Da”, atunci trebuie s
observa i c în ea scrie despre Avraam care a avut doi fii. Unul provenea dintr-o
sclav , iar cel lalt dintr-o femeie liber . 23Fiul care i se n scuse din femeia sclav , a
avut o na tere natural . Dar cel pe care l-a avut de la femeia liber , s-a n scut în urma
unei promisiuni. 24Aceste lucruri trebuie interpretate i ca ni te simboluri. Cele dou

femei reprezint cele dou leg minte. Unul dintre ele este cel care a fost dat pe
muntele Sinai; i na te copii-sclavi. El este echivalentul Agarei. 25Aceast femeie
numit Agar simbolizeaz Muntele Sinai din Arabia i corespunde Ierusalimului de
ast zi, care este în sclavie împreun cu locuitorii lui. 26Dar mama noastr este
Ierusalimul ceresc, unde exist libertate! 27De fapt, a a este scris: „Bucur -te sterilo,
tu care nu po i avea copii i care nu po i s na ti; ip i strig de bucurie tu, care nu
suferi durerile din timpul na terii! Pentru c femeia care a fost abandonat , va avea
mai mul i copii decât cea care are so !” 28Fra ilor, voi sunte i ca Isaac, adic fii
scu i în urma unei promisiuni. 29Atunci, fiul care se n scuse în mod natural, îl
persecuta pe cel care fusese n scut prin puterea Spiritului. Acela i lucru se întâmpl
i acum. 30Dar cum continu Scriptura? Ea spune astfel: „Alung-o pe femeia sclav
împreun cu fiul ei; pentru c fiul sclavei nu va fi mo tenitor împreun cu fiul femeii
libere.” 31Fra ilor, vreau s v spun c noi nu suntem fiii sclavei, ci ai femeii libere. 5
Cristos ne-a eliberat ca s tr im în libertate. Deci p stra i-v cu fermitate acest statut
i nu accepta i din nou jugul sclaviei! 2Eu, Pavel, v recomand s lua i în considerare
cu cea mai mare aten ie ceea ce v spun acum: dac v ve i circumcide, Cristos nu v
va (mai) fi deloc util. 3Apoi, v asigur din nou c orice om care accept s fie
circumcis, trebuie s respecte toat legea mozaic . 4Iar voi, care dori i s fi i
considera i drep i prin respectarea legii mozaice, v-a i desp it de Cristos i a i c zut
din har! 5Prin credin , noi a tept m cu r bdare ca prin Spiritul Sfânt, s beneficiem
de dreptatea pe care o sper m; 6pentru c în Cristos Isus, nu este important dac
cineva este circumcis sau necircumcis. Ceea ce conteaz este doar credin a care
lucreaz prin dragoste. 7Voi mergea i pe drumul bun. Cine oare v-a oprit de la
ascultarea de adev r? 8Argumentele care v-au convins în acest sens, nu provin de la
Cel care v-a chemat. 9Pu in drojdie are efect (semnificativ) asupra întregii cantit i
de coc ! 10Referitor la voi, eu am încrederea în Domnul c nu ve i gândi altfel (decât
v-am înv at). i oricine ar fi cel care v produce confuzie, î i va suporta
condamnarea. 11Fra ilor, dac eu înc mai predic (aprobând) circumcizia, de ce mai
sunt persecutat? i dac a accepta-o (ca necesar ), atunci ofensa pe care o produce
crucea, ar fi eliminat . 12Referitor la cei care v aduc confuzia, v spun s -i l sa i s
se automutileze! 13Dar voi, fra ilor, a i fost chema i la libertate. Totu i, nu v folosi i
de aceast libertate (ca de un pretext) pentru a tr i conform principiilor naturii voastre
umane p toase; ci sluji i-v unii altora în dragoste. 14De fapt, toat legea mozaic
se poate rezuma prin urm toarea porunc : „Iube te-l pe cel de lâng tine exact cum te
iube ti pe tine însu i!” 15Îns dac voi v „mu ca i” i v „mânca i” între voi, fi i
aten i s nu v distruge i unii pe al ii. 16Eu v spun s umbla i condu i de Spirit; i
astfel nu ve i mai satisface poftele naturii voastre (umane) p toase. 17Aceast natur
uman existent în via a tr it pe p mânt, are aspira ii contrare Spiritului; iar
aspira iile Spiritului sunt opuse celor pe care le manifest aceast natur p toas a
omului. Deci ele reprezint dou tendin e rivale, astfel încât nu pute i face tot ce
dori i. 18Iar dac tr i condu i de Spirit, nu sunte i subordona i legii mozaice. 19Este
evident c faptele naturii umane p toase sunt, de exemplu: imoralitatea sexual ,
impuritatea, desfrânarea, 20închinarea la idoli, vr jitoria, du
niile, cearta, gelozia,
mânia, egoismul, neîn elegerile, dezbin rile i formarea de partide; 21invidia, be iile,
orgiile i alte fapte asem toare cu acestea. V avertizez a a cum v-am mai spus, c

cei care fac aceste lucruri, nu vor fi mo tenitori ai Regatului lui Dumnezeu! 22Dar
„fructul” Spiritului este: dragoste, bucurie, pace, r bdare, bun tate, generozitate,
credin , 23blânde e, autocontrol. Nu exist lege împotriva acestor lucruri! 24Cei care
sunt ai lui Cristos, i-au crucificat natura uman p toas împreun cu pasiunile i
dorin ele ei. 25Dac tr im prin Spirit, s facem fapte care sunt în acord cu natura Lui.
26
nu fim mândri, provocându-ne unii pe al ii; i nici s nu ne invidiem unii pe al ii.
6 Fra ilor, dac cineva este surprins f când ceva care reprezint un p cat, voi care
sunte i spirituali, s -l corecta i în spiritul blânde ii. i fi atent, pentru c po i ajunge s
fii ispitit i tu! 2Duce i-v sarcinile unii altora; i astfel ve i respecta (în mod practic)
legea lui Cristos. 3Dac vreunul (dintre voi) consider c el este o persoan
important , de i acest lucru nu este adev rat, singur î i creeaz doar o iluzie. 4Fiecare
i verifice lucrarea, f
s se compare cu al ii; i abia atunci se va putea l uda cu
5
ceea ce a f cut; pentru c fiecare trebuie s i testeze propriile lui ac iuni. 6Cel care
prime te instruire din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie s ofere din bunurile lui
(materiale) i celui care l-a înv at. 7Nu v în ela i! Dumnezeu refuz s Se lase
batjocorit: omul „secer ” ce „a sem nat”! 8Cel care „a sem nat” în natura lui uman
toas , „va secera” din ea distrugerea; iar cel care „seam ” în Spirit, „va secera”
din El via a etern . 9 nu obosim f când binele; pentru c dac nu vom renun a, vom
beneficia de rezultatele muncii noastre. 10Deci s facem bine tuturor oamenilor – mai
ales fra ilor de credin – de fiecare dat când avem aceast oportunitate. 11Privi i cât
de mari sunt literele cu care v-am scris aceste cuvinte chiar cu mâna mea! 12To i cei
care vor s fac o bun impresie în fa a oamenilor, încearc s v constrâng la
acceptarea circumciziei; i ei fac acest lucru doar ca s nu fie persecuta i din cauza
crucii lui Cristos. 13Totu i, în realitate, nici cei care sunt circumci i nu respect legea
mozaic … Ci vor doar ca voi s accepta i circumcizia, pentru ca apoi s se laude c
au reu it s v determine la subordonare fa de ei. 14Dar eu m voi l uda doar
referindu-m la crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost
crucificat fa de mine i eu fa de ea. 15Nici circumcizia i nici necircumcizia nu
reprezint nimic (semnificativ). Ceea ce conteaz este s fi o nou crea ie. 16Peste cei
care tr iesc în conformitate cu aceast regul i peste „Israelul” lui Dumnezeu, s
vin pace i mil ! 17De acum înainte, nimeni s nu m mai deranjeze; pentru c am pe
corpul meu semnele lui Isus. 18Fra ilor, doresc ca harul Domnului nostru Isus Cristos
fie cu spiritul vostru. Amin.

Epistola apostolului Pavel trimis cre tinilor efeseni
1 Pavel, apostol al lui Isus Cristos conform dorin ei lui Dumnezeu, c tre sfin ii
credincio i în Cristos Isus, care locuiesc în Efes. 2 doresc s beneficia i de pace de
la Dumnezeu – Tat l nostru – i de la Domnul Isus Cristos. 3Lui Dumnezeu – Tat l
Domnului nostru Isus Cristos – s I se acorde lauda. El este Cel care ne-a oferit tot
felul de binecuvânt ri spirituale în locurile cere ti, în Cristos. 4Înainte de crearea
lumii, Dumnezeu ne-a ales în Cristos, ca s fim sfin i i f vin înaintea Lui. În mod
anticipat, datorit dragostei Sale, 5El a decis ca acest proces s includ faptul c vom
fi înfia i prin Isus Cristos. Aceasta a fost pl cerea i dorin a divin . 6Dumnezeu a
cut acest lucru pentru ca (ulterior) harul S u glorios s fie l udat (de oameni). El
ne-a oferit acest har în persoana Celui pe care-L iube te. 7În El beneficiem de
scump rare; i datorit sângelui S u, avem posibilitatea iert rii p catelor. 8Ea este o
consecin a bogatului har pe care Dumnezeu l-a rev rsat asupra noastr . Aceast
abunden (de har) a venit împreun cu orice fel de în elepciune i cu abilitatea de
în elegere. 9Astfel, în acord cu bun voin a Sa, El ne-a revelat misterul cu privire la
inten ia implicat de planul pe care-l concepuse. 10Acest plan era prev zut s se
realizeze în Cristos la termenul stabilit. În El urma s se uneasc cerul cu p mântul.
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În Cristos am fost ale i conform deciziei incluse în planul lui Dumnezeu. Tot ce
face El este în acord cu scopul pe care i l-a stabilit. 12Referitor la noi, cei care am
sperat primii în Cristos, acea alegere mai implica faptul c vom oferi (celorlal i)
ocazia s laude gloria Lui. 13Atunci când voi a i auzit cuvântul adev rului con inut de
Vestea Bun despre salvarea voastr , l-a i crezut. În acel moment, a i fost ( i) sigila i
de Spiritul Sfânt care fusese promis. 14El reprezint (pentru noi) garan ia c vom
primi mo tenirea, de care vor beneficia i to i ceilal i care sunt r scump ra i de
Dumnezeu. Acest lucru se va întâmpla pentru ca gloria Lui s fie l udat ! 15Având în
vedere aceste lucruri, de când am auzit despre credin a voastr în Domnul Isus i
despre dragostea voastr pentru to i sfin ii, 16mul umesc mereu lui Dumnezeu pentru
voi când v amintesc în rug ciunile mele. 17Prin intermediul lor, eu cer ca Dumnezeul
Domnului nostru Isus Cristos – Cel care este Tat l gloriei – s v ofere un spirit al
în elepciunii i al revela iei care s v faciliteze cunoa terea Sa. 18Îl mai rog s v
„lumineze” mintea, ca s cunoa te i valoarea lucrurilor de care sper m s beneficiem.
Acestea sunt incluse în chemarea pe care El a ini iat-o pentru noi. Atunci ve i putea
în elege cât de bogat i glorioas este mo tenirea promis de Dumnezeu sfin ilor 19 i
cât de nelimitat este puterea Lui care lucreaz în favoarea noastr – a celor care
suntem credincio i. 20Aceasta este aceea i putere pe care El a utilizat-o atunci când La înviat pe Cristos; i tot prin ea I-a oferit locul de la dreapta Sa, în cer. 21Acolo,
Dumnezeu L-a pus (pe Cristos) deasupra tuturor guvern rilor, autorit ilor, puterilor,
domniilor i a oric rei titulaturi care se poate oferi nu numai în acest secol, ci i în cel
viitor. 22Astfel, Dumnezeu a pus toate lucrurile la picioarele Lui i L-a desemnat ca
Autoritate Suprem pentru tot ce înseamn Comunitatea Sa. 23Ea este „organismul”
lui Cristos i reprezint în mod complet pe Acela care umple totul în mod perfect în
to i (cei care o compun). 2 Voi a i fost mor i (spiritual) din cauza gre elilor i a
catelor voastre, 2în care tr ia i atunci când era i sub autoritatea puterilor

supranaturale care guverneaz aceast lume. M refer la cel care este st pânul for elor
spirituale din atmosfera care înconjoar p mântul. El este spiritul care-i conduce pe
aceia care sunt neascult tori (de Dumnezeu). 3În trecut am fost i noi ca ei. Atunci
tr iam satisf când poftele naturii noastre umane p toase care ne afecta gândurile i
inten iile. Astfel, specificul comportamentului nostru era identic cu al celorlal i
oameni; i urma s suport m mânia lui Dumnezeu. 4Dar Dumnezeu are mil din
abunden . În plus, El a avut i o mare dragoste pe care i-a manifestat-o fa de noi.
Astfel, de i am fost mor i (spiritual) din cauza p catelor noastre, 5El ne-a adus la via
împreun cu Cristos. Voi a i fost salva i prin har. 6În (unirea noastr cu) Cristos Isus,
Dumnezeu ne-a atribuit învierea Lui i ne-a pus împreun cu El în locurile cere ti. 7El
a f cut acest lucru pentru ca s arate oamenilor din urm toarele secole nelimitata
bog ie a harului S u de care am beneficiat noi în Cristos Isus. 8 i fost salva i prin
har i a i acceptat salvarea prin credin ; iar acest lucru nu provine de la voi, ci este în
exclusivitate harul lui Dumnezeu! 9Primirea acestuia nu se bazeaz pe fapte
(omene ti); i astfel, excluzându-le, nu este permis nim nui s i revendice vreun
merit personal. 10Noi suntem capodopera lui Dumnezeu; i am fost crea i în Cristos
Isus pentru ca s ne tr im via a f când faptele bune pe care Dumnezeu le-a preg tit
anticipat pentru noi. 11Având în vedere acest lucru, aminti i-v c proveni i dintre
celelalte na iuni i c a i fost exclu i ca „necircumci i” de c tre cei care sunt evrei
circumci i (fizic). 12Atunci era i f
Cristos, neadmi i între oamenii din poporul
Israel i str ini fa de leg mintele care con ineau promisiuni. Astfel, voi tr ia i în
aceast lume f
speran
if
Dumnezeu. 13Dar acum, în Cristos Isus, voi care
era i cândva departe (de toate acestea), a i fost apropia i (unii de al ii) prin sângele
Lui. 14El constituie pacea noastr . A d râmat zidul care desp ea pe evrei de celelalte
na iuni i i-a adus la unitate, eliminând du
nia când i-a sacrificat corpul (pe
15
cruce). Atunci, El a eliminat motivul incompatibilit ii dintre ei: legea mozaic . Prin
faptul c atât evreii cât i oamenii celorlalte popoare au acum aceea i natur nou în
Cristos, El a realizat astfel pacea. 16Prin sacrificiul S u, El i-a împ cat pe evrei i pe
cei care nu sunt evrei cu Dumnezeu, f cându-i s formeze împreun un singur
organism; i astfel a anulat du
nia dintre ei. 17El a venit cu oferta p cii atât pentru
voi care era i departe (de Dumnezeu), cât i pentru cei care erau aproape (de El).
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Prin Cristos, atât unii cât i al ii, avem acces la Tat l prin intermediul aceluia i
Spirit! 19Acum, voi nu mai sunte i nici str ini i nici locuitori f
cet enie; ci
apar ine i (împreun cu ei) familiei lui Dumnezeu i ave i aceea i cet enie ca a
sfin ilor. 20Astfel, voi sunte i „zidi i” pe temelia pus de apostoli i de profe i. În
aceast construc ie, Cristos Isus este piatra de la vinclu, 21care ofer o bun leg tur
între pere ii cl dirii i-i faciliteaz dezvoltarea, pentru a deveni în final un Templu
sfânt în Domnul. 22În acest mod, prin El, voi sunte i construi i împreun ca s
deveni i o cl dire în care locuie te Dumnezeu prin Spiritul S u. 3 Având în vedere
aceste lucruri, eu – Pavel, un de inut care apar ine lui Cristos Isus – v vorbesc vou ,
care nu sunte i evrei. 2Desigur, a i auzit c mie mi-a fost oferit aceast
responsabilitate de a administra harul lui Dumnezeu pentru voi. 3Dup cum deja v-am
scris pe scurt, acest plan secret al lui Dumnezeu mi-a fost descoperit prin revela ie
divin . 4Citind (ce v-am scris), ve i putea constata care este nivelul meu de în elegere
referitor la acest mister al lui Cristos. 5Oamenii din genera iile care au fost înaintea

noastr , nu au avut acces la acest secret; ci abia acum, prin intermediul Spiritului
(Sfânt), el a fost revelat sfin ilor apostoli i profe ilor. 6Conform Ve tii Bune, aceast
desecretizare a eviden iat faptul c (fiind) în Cristos, oamenii care apar in celorlalte
na iuni, sunt mo tenitori împreun cu noi (evreii), formeaz un singur organism i
beneficiaz de acelea i promisiuni. 7Eu am fost cel desemnat ca slujitor al acestei
Ve ti Bune; i delegarea mi-a fost f cut de Dumnezeu prin darul oferit de harul S u,
în acord cu puterea de care dispune atunci când El ac ioneaz . 8De i eu sunt ultimul
dintre to i sfin ii, mi s-a oferit harul de a proclama celorlalte na iuni Vestea Bun care
vorbe te despre nelimitatele bog ii ale lui Cristos; 9 i astfel am posibilitatea s
eviden iez tuturor oamenilor planul Lui. El fusese inut secret de multe secole în
mintea lui Dumnezeu, Cel care a creat toate lucrurile. 10Dumnezeu inten ioneaz ca
prin comunitatea credincio ilor S i, s demonstreze conduc torilor i autorit ilor din
locurile cere ti, în câte moduri diferite se poate manifesta în elepciunea Lui. 11Acest
lucru este în acord cu planul etern pe care El l-a f cut în Cristos Isus, Domnul nostru.
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Fiind în El i prin credin a pe care o avem în El, noi avem libertatea s ne apropiem
de Dumnezeu cu încredere. 13Deci v rog s nu v descuraja i din cauza necazurilor
mele suportate de dragul vostru. Ele reprezint gloria voastr . 14Astfel, eu am motiv
îngenunchez înaintea Tat lui Domnului nostru Isus Cristos, 15din care provine
numele oric rei familii din cer i de pe p mânt. 16Pe El Îl rog ca prin Spiritul S u i în
acord cu gloria Sa bogat , omul vostru interior s primeasc putere în vederea
consolid rii lui; 17 i astfel, prin credin , Cristos s locuiasc în inimile voastre. Îi mai
cer ca fiind înr cina i în dragoste i zidi i pe temelia ei, 18 pute i în elege
împreun cu to i sfin ii (ce înseamn ) l rgimea, lungimea, în imea i adâncimea
dragostei lui Cristos, 19care dep
te orice cunoa tere; i astfel s fi i umplu i (de ea)
pân la nivelul stabilit de Dumnezeu. 20El este Cel care poate s fac mult mai mult
decât Îi cerem sau ne imagin m, conform puterii care este (pus de El) în noi. 21Lui s
I se acorde gloria în comunitatea cre tinilor i în Cristos Isus în toate genera iile i
pentru totdeauna! Amin! 4 V ofer un sfat, eu, cel care sunt în închisoare pentru
Domnul: s tr i având un comportament demn de chemarea pe care v-a f cut-o
Dumnezeu. 2El s fie evident printr-un caracter care manifest o total modestie i
blânde e. Fi i r bd tori i suporta i-v unii pe al ii în dragoste. 3 manifesta i un total
interes pentru p strarea unit ii pe care o realizeaz Spiritul. Acest lucru va fi posibil
atât timp cât între voi va persista o atmosfer de pace. 4Exist un singur Organism i
un singur Spirit – exact cum din momentul în care a i fost chema i, ave i o singur
speran comun . 5Exist un singur Domn, o singur credin i un singur botez. 6De
asemenea, exist un singur Dumnezeu care este Tat l tuturor, lucrând prin to i i fiind
în to i (care sunt cre tini). 7Dar harul ne-a fost oferit în mod diferen iat, în
conformitate cu repartizarea lui f cut de Cristos fiec ruia. 8Acest lucru este
confirmat i de Scriptur , în textul care spune c „Atunci când S-a dus în locurile din
în ime, a luat în captivitate sclavia i a oferit daruri oamenilor.” 9Când se spune „Sa dus în locurile din în ime”, înseamn c înainte coborâse în locurile de jos, de pe
mânt. 10Cel care a coborât, este aceea i Persoan care a urcat (apoi) mai sus decât
tot ce înseamn Cosmos, pentru a umple totul. 11Astfel, El a desemnat pe unii
apostoli, pe al ii profe i, pe al ii evangheli ti, pe al ii p stori i înv tori. 12Ei au
primit aceste daruri pentru ca astfel s poat echipa pe sfin i pentru activit ile lor de

slujire – acestea contribuind împreun la „construirea” Organismului lui Cristos (care
este Comunitatea Sa). 13Aceast dezvoltare se realizeaz prin procesul care vizeaz
ajungerea tuturor (cre tinilor) la unitate în credin
i în cunoa terea Fiului lui
Dumnezeu. Iar scopul final urm rit este atingerea nivelului superior al maturit ii
spirituale pe care Cristos ne-a oferit-o ca model. 14Astfel, nu vom mai fi „copii” din
punct de vedere spiritual. Dar cei care înc sunt la cest nivel, se aseam
cu un
obiect care plute te; i fiind împins de curen i într-o direc ie sau în alta, nu are nici o
stabilitate. Concret, ei sunt antrena i de orice „vânt” al doctrinelor lansate în mod
subtil de oamenii care inventeaz metode ingenioase pentru în elarea altora. 15Dar
maturitatea spiritual ne face s spunem adev rul în dragoste i s cre tem în toate
aspectele pentru a sem na tot mai mult cu Cel care este Capul (acestui Organism
numit Comunitatea Sa) – Cristos. 16Acest Organism este unit cu El i func ioneaz în
unitate prin ac iunea fiec rui element de leg tur . Astfel se realizeaz cre terea i
fortificarea lui în dragoste. 17Aceasta este recomandarea mea, în Domnul, pentru voi:
nu mai tr i ca p gânii care se gândesc la lucruri nesemnificative. 18Mintea lor este
în întuneric; i din cauza ignoran ei i a „împietririi” inimii, sunt separa i de via a care
provine din Dumnezeu. 19Ei nu mai au ru ine pentru ceea ce fac; i astfel practic f
limite orice fel de imoralitate. 20Dar acesta nu este modul în care a i fost înv i s
tr i în Cristos. 21Desigur, voi a i fost informa i cu privire la El i a i fost înv i
adev rul care este în Isus. 22Deci s v „dezbr ca i” de omul vechi care, prin
satisfacerea dorin elor lui în el toare, produce degradare moral . 23 i s ave i o alt
atitudine, înnoindu-v la nivelul min ii voastre, 24prin „îmbr carea” cu omul nou care
este creat conform imaginii lui Dumnezeu în adev rata dreptate i în sfin enie. 25Deci
nimeni s nu mai practice minciuna; ci fiecare s spun adev rul aproapelui lui.
Pentru c în raporturile noastre, fiecare suntem p i ale aceluia i organism. 26 nu
tui i atunci când v mânia i. Înainte s apun soarele, s v treac mânia pe care
i avut-o (în acea zi); 27 i astfel, s nu oferi i diavolului nici o ans ! 28Cine fura, s
nu mai fure; ci s munceasc cinstit, ca s aib posibilitatea s -l ajute i pe cel s rac.
29
nu folosi i nici un cuvânt d un tor, ci numai ce este util altora, urm rind
edificarea lor (spiritual ). În acord cu nevoile fiec ruia, vorbele voastre s ofere har
celor care le aud. 30 nu-l întrista i pe Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu cu care a i fost
sigila i pentru ziua când ve i fi „r scump ra i”. 31Elimina i din via a voastr : orice
am ciune, orice manifestare rapid negândit , orice mânie, orice repro f cut pe ton
de scandal, orice def imare i orice fel de r utate. 32Înlocui i acestea cu bun voin i
cu iertare, manifestându-le unii pentru al ii – exact cum v-a iertat i Dumnezeu în
Cristos. 5 Având statutul de copii iubi i ai lui Dumnezeu, imita i-v Tat l. 2În rela iile
dintre voi, tr i în dragoste conform modelului oferit de Cristos, care S-a sacrificat
pentru noi când a acceptat s fie ca un dar cu miros pl cut dedicat lui Dumnezeu.
3
Tr ind ca ni te sfin i, între voi nu trebuie s fie vreo aluzie la adulter sau alt
imoralitate sexual
i nici vreo tendin spre l comie. 4
nu practica i un
comportament indecent pe care s -l justifica i apoi ca fiind doar o glum . S nu
pronun i cuvinte care au conota ii murdare i care nu sunt adecvate (statutului
vostru). Înlocui i-le cu mul umiri. 5Pute i fi siguri de faptul c nimeni care este
adulter, care tr ie te în impuritate i care practic l comia – aceasta fiind idolatrie –
nu beneficiaz de mo tenire în Regatul lui Cristos i al lui Dumnezeu. 6Nimeni s nu

în ele folosind cuvinte lipsite de valoare; pentru c acesta este motivul pentru care
mânia lui Dumnezeu se manifest împotriva oamenilor neascult tori. 7 nu ave i nici
o rela ie cu ei. 8A fost un timp când era i (caracteriza i de) întuneric. Dar acum, în
Domnul, sunte i lumin . Deci s tr i ca reprezentan i ai luminii! 9 i efectul practic
pe care-l produce lumina se poate vedea în orice situa ie când via a (voastr ) practic
demonstreaz bun tate, dreptate i adev r. 10Aten ia voastr trebuie s fie concentrat
asupra descoperirii lucrurilor care-I plac Domnului. 11Nu participa i la faptele
neproductive caracteristice întunericului; ci dimpotriv – condamna i-le! 12Pentru c
este ru inos chiar i s vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în secret. 13Dar totul
devine vizibil atunci când este sub efectul luminii; 14pentru c ea pune în eviden
toate lucrurile. Acest fapt a fost deja enun at i astfel: „Tu, cel care dormi, treze te-te!
Ridic -te dintre cei mor i; i Cristos te va lumina!” 15Fi i deci aten i la calitatea vie ii
voastre. S nu urma i exemplul celor neîn elep i, ci tr i ca ni te oameni în elep i.
16
Astfel, s folosi i timpul cu maxim eficien ; pentru c tr im zile rele! 17Nu lua i
decizii înainte de a gândi i de a analiza lucrurile în mod foarte serios; ci urm ri i
astfel s în elege i ce vrea Domnul s face i. 18 nu v îmb ta i cu vin, pentru c
acesta v-ar determina la fapte imorale; ci fi i plini de Spirit! 19Vorbi i între voi
folosind Psalmi i l uda i-L din inim pe Domnul cu cântece ale c ror versuri vorbesc
despre lucruri spirituale. 20Mul umi i totdeauna lui Dumnezeu-Tat l, pentru toate
lucrurile, în numele Domnului nostru Isus Cristos. 21Subordona i-v unii altora având
o atitudine de reveren fa de Cristos. 22So iilor, subordona i-v so ilor vo tri exact
cum trebuie s asculta i de Domnul. 23
cer acest lucru, pentru c so ul este capul
so iei lui, a a cum i Cristos este capul comunit ii (tuturor) cre tinilor. Ea reprezint
acel Organism al c rui Salvator este El. 24 i conform modelului de subordonare al
comunit ii cre tinilor fa de Cristos, exact a a trebuie s se subordoneze i so iile
fa de so ii lor în toate lucrurile! 25So ilor, iubi i-v so iile exact cum i-a iubit i
Cristos Comunitatea Sa! El S-a sacrificat pentru ea, 26ca s-o sfin easc sp lând-o cu
acea „ap ” reprezentat de Cuvântul S u. 27Astfel, El o preg te te pentru a o prezenta
ca pe o mireas plin de glorie, f
(vreo) pat i f
vreun defect, ci sfânt i f
28
i se poat repro a ceva. So ii trebuie s i iubeasc so iile exact cum î i iubesc
propriile lor corpuri. Cine î i iube te so ia, se iube te pe sine însu i. 29Nimeni nu i-a
urât vreodat corpul; ci îl hr ne te i-l îngrije te exact cum procedeaz i Cristos cu
cei care formeaz Comunitatea Sa. 30Noi suntem p i componente ale Corpului S u
(spiritual). 31În Scriptur citim: „De aceea, omul se va separa de tat l i de mama lui
i se va uni cu so ia lui; iar cei doi vor fi un singur corp.” 32Acum, eu aplic acest text
la rela ia dintre Cristos i Comunitatea Sa; i trebuie s v spun c modul în care se
realizeaz aceast unire, este un mister care comport o semnifica ie profund . 33Îns
în practic , fiecare dintre voi s i iubeasc so ia a a cum se iube te pe sine însu i; iar
so ia s manifeste reveren fa de so ul ei. 6 Copii, asculta i de p rin ii vo tri (care,
acum, sunt) în Domnul; pentru c a a este corect. 2Prima porunc înso it de o
promisiune, spune astfel: „Respect i tat l i mama!” Iar promisiunea ei este aceasta:
3
„[…] ca s tr ie ti în bune condi ii i s te po i bucura de o via lung în existen a ta
pe p mânt.” 4Iar voi, p rin ilor, nu v provoca i copiii la mânie; ci cre te i-i
corectându-i în acord cu înv tura Domnului. 5Sclavilor, asculta i de st pânii vo tri
care sunt pe p mânt, acordându-le respect. În inimile voastre, s fi i sinceri cu ei

exact cum sunte i în raportul vostru cu Cristos. 6Astfel, s ave i un bun comportament
nu doar atunci când sunte i observa i de ei, ca i când a i urm ri s v aprecieze; ci s
tr i permanent ca ni te sclavi ai lui Cristos care fac din suflet ceea ce dore te
Dumnezeu. 7Servi i-v st pânii cu pasiune; i s face i acest lucru exact ca atunci
când a i sluji pe Domnul, nu pe oameni, 8 tiind c fiecare om – indiferent c este
sclav sau liber – dac face ceea ce este bine, va fi recompensat de Domnul.
9
St pânilor, comporta i-v i voi corect cu sclavii vo tri, f s -i amenin i, tiind c
St pânul vostru comun este în cer i c El nu favorizeaz pe nimeni. 10În concluzie,
îndemn s v consolida i spiritual în Domnul i s v baza i pe marea Lui putere.
11
Îmbr ca i toat armura pe care v-o ofer Dumnezeu, ca s pute i rezista
stratagemelor diavolului. 12De fapt, lupta noastr nu este împotriva oamenilor, ci
împotriva for elor demonice exercitate de autorit ile spirituale care st pânesc lumea
acestui secol întunecat. Este vorba despre spiritele rele care exist în locurile cere ti.
13
Având în vedere aceast realitate, s lua i toat armura pe care o ofer Dumnezeu,
ca s pute i rezista în acea zi rea; i dup ce ve i fi învins totul, s pute i r mâne în
picioare. 14Deci fi i preg ti i folosind adev rul ca pe o centur i utiliza i dreptatea ca
ap tore a pieptului. 15Pasiunea pentru proclamarea Ve tii Bune a p cii, s fie
„înc mintea” voastr spiritual . 16În toate situa iile, folosi i-v credin a ca scut. Cu
ea ve i putea s opri i efectul s ge ilor aprinse ale celui r u. 17 folosi i salvarea de
care beneficia i ca pe un coif; iar sabia voastr s fie Cuvântul lui Dumnezeu, care
este opera Spiritului Sfânt. 18Inspirat de El, s v ruga i mereu, prezentând cererile
voastre în tot felul de rug ciuni. i s practica i permanent rug ciunea pentru to i
sfin ii. 19În acela i timp, s v ruga i i pentru mine; pentru ca atunci când vorbesc, s
fiu inspirat i s am curajul de a comunica misterul Ve tii Bune. 20Eu sunt acum legat
cu lan uri din cauza predic rii acestei Ve ti. Ruga i-v , ca s am curaj s-o pot
prezenta a a cum trebuie! 21Ca s ave i informa ii despre mine, l-am trimis pe Tihic.
El este un frate iubit i care sluje te credincios în Domnul. 22Astfel, prin venirea lui,
ve i afla ve ti despre noi i ve i fi încuraja i în inimile voastre. 23Fra ilor, v dorim
pace, dragoste i credin de la Dumnezeu i de la Domnul Isus Cristos. 24Harul s fie
cu to i cei care Îl iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos manifestând pentru El o
dragoste care nu dispare niciodat .

Epistola apostolului Pavel trimis cre tinilor filipeni
1 Pavel i Timotei, sclavi ai lui Isus Cristos, c tre to i sfin ii în Cristos Isus care sunt
în Filipi împreun cu episcopii i cu diaconii, 2 dorim har i pace de la Dumnezeu –
Tat l nostru – i de la Domnul Isus Cristos. 3De fiecare dat când m gândesc la voi,
Îi mul umesc Dumnezeului meu; 4 i m rog Lui pentru to i cu bucurie, 5având în
vedere c de la început i pân acum a i acceptat parteneriatul pentru Vestea Bun .
6
Eu sunt convins c Acela care a început s lucreze astfel în voi, Î i va finaliza acest
valoros proiect pân în ziua (revenirii) lui Cristos Isus. 7Este corect s gândesc astfel
despre voi în timp ce v port în inima mea. Voi sunte i partenerii mei atât pentru
perioada în care tr iesc ca de inut, cât i în ce prive te ap rarea Ve tii Bune i
demonstrarea autenticit ii ei. Astfel, to i sunte i participan i la acest har! 8Dumnezeu
poate s confirme c v iubesc pe to i cu afec iunea lui Cristos Isus. 9 i m rog Lui,
cerând ca dragostea voastr s creasc din ce în ce mai mult în cunoa tere i în
capacitatea de discern mânt; 10 i astfel s pute i face mereu cele mai bune alegeri, ca
fi i cura i i f
vin în ziua (revenirii) lui Cristos. 11
mai rog cerând ca prin
Isus Cristos, voi s fi i atunci plini de „fructele” drept ii; iar Dumnezeu s fie astfel
glorificat i l udat. 12Doresc s ti i, fra ilor, c ce s-a întâmplat cu mine, a favorizat
spândirea Ve tii Bune. 13Acum, oamenii din garda palatului i to i ceilal i tiu c eu
sunt de inut pentru c am vorbit despre Cristos. 14 i astfel, cei mai mul i dintre fra i,
zând c sunt în lan uri, au fost încuraja i în Domnul s predice Cuvântul Lui f
fric . 15Este adev rat c unii predic despre Cristos motiva i de invidie sau de un
spirit de rivalitate. Îns al ii fac acela i lucru având bune inten ii; 16 i sunt motiva i de
dragoste, tiind c eu am primit responsabilitatea s ap r Vestea Bun . 17Ceilal i
predic despre Cristos determina i nu de sinceritate, ci de egoismul lor. i astfel, ei
inten ioneaz s -mi complice situa ia în timp ce tr iesc ca de inut… 18Dar, de fapt, nu
acest lucru conteaz cel mai mult, ci faptul c se predic despre Cristos. Chiar dac
unii predic determina i de ipocrizie iar al ii au motiva ia corect când vorbesc despre
El, Cristos este proclamat peste tot! Eu m bucur de acest lucru care va fi pentru mine
motiv de bucurie i în viitor. 19 tiu c astfel, din cauza rug ciunilor voastre i cu
ajutorul Spiritului lui Isus Cristos, eu voi fi eliberat. 20 tept cu r bdare i speran s
nu fiu f cut de ru ine. Ci doresc ca acum i oricând s fiu plin de curaj, pentru ca
indiferent c tr iesc sau c mor, Cristos s fie glorificat prin mine. 21De fapt, eu îmi
consider via a ca având sens din cauza lui Cristos; iar moartea este (astfel) un câ tig!
22
Îns dac voi tr i în continuare în acest corp, înseamn c voi avea posibilitatea s
d rezultatele muncii mele. Acum nu tiu ce decizie s iau. 23Sunt în situa ia de a
alege între aceste dou posibilit i: ori s abandonez aceast via i s fiu cu Cristos
– ceea ce (pentru mine) este mult mai bine – 24ori s r mân în acest corp, ceea ce
reprezint alternativa care este în avantajul vostru. 25 i sunt convins c voi r mâne
astfel cu voi, pentru a v ajuta pe to i s progresa i cu bucurie pe drumul credin ei.
26
Când m voi întoarce la voi, ve i avea motive s v l uda i cu mine în Cristos Isus.
27
Dar (pân atunci) s tr i o via demn de Vestea Bun a lui Cristos; i astfel,
indiferent c voi veni s v rev d sau c sunt departe de voi, s constat c ave i
stabilitate i c v men ine i acela i spirit, luptând în unitate pentru credin a Ve tii

Bune. 28
nu permite i adversarilor s v intimideze. Acest curaj al vostru va
demonstra c ei vor fi distru i i c voi ve i fi salva i de Dumnezeu care va face acest
lucru. 29El v-a oferit nu doar harul s crede i în Cristos, ci i s suporta i pentru El
consecin ele unui conflict. 30 participa i astfel la acela i fel de lupt în care sunt
implicat i eu acum. 2 În concluzie, v sugerez s verifica i dac între voi exist
urm toarele obiceiuri: încurajarea în (urmarea lui) Cristos, consolarea produs de
practicarea dragostei, colaborare reciproc determinat de Spirit, bun voin i mil .
2
Dac v caracterizeaz aceste lucruri, v cer s -mi face i o bucurie complet
demonstrând unitate în ce prive te mentalitatea, dragostea, spiritul (ac iunilor) i
scopul (vostru). 3
nu face i nimic motiva i de spiritul ambi iilor personale sau
determina i de dorin a unei glorii efemere. Ci tr ind smeri i, oricare dintre voi s
considere pe altul superior lui. 4Fiecare dintre voi s fie preocupat nu doar de
interesele lui, ci i de ale altora. 5 ave i urm torul model de gândire care a fost
specific i lui Cristos Isus: 6de i El a avut exact aceea i natur ca Dumnezeu, n-a
considerat c aceast egalitate îi ofer dreptul s i urm reasc propriile interese. 7Ci
atunci când a devenit asem tor unui om, a renun at la aceste drepturi personale i a
fost de acord s tr iasc în condi iile unui sclav! 8Fiind om, El S-a smerit i a acceptat
tr iasc în ascultare chiar i atunci când aceasta a însemnat moarte – i nu una
normal , ci prin crucificare… 9De aceea, Dumnezeu I-a acordat cea mai mare onoare
i I-a oferit un nume care este superior tuturor celorlalte (fiin e). 10El a f cut acest
lucru pentru ca toate fiin ele din cer, de pe p mânt i de sub p mânt, s îngenuncheze
înaintea numelui „Isus”. 11 i orice limb (va trebui) s declare astfel, pentru gloria lui
Dumnezeu Tat l, c Isus Cristos este Domnul! 12Dragii mei, a a cum totdeauna a i
practicat ascultarea, fi i perseveren i în leg tur cu salvarea voastr având în vedere
finalul (drumului) ei. i s face i acest lucru cu fric i cutremurându-v – nu numai
când sunt prezent între voi, ci în mod special acum în lipsa mea. 13Dumnezeu este Cel
care v va oferi atât dorin a, cât i posibilitatea s realiza i faptele care corespund
scopurilor Sale bune. 14Face i totul f
s protesta i i f
s v certa i; 15ca s -L
reprezenta i pe Dumnezeu ca fii ai S i. Astfel s str luci i ca ni te lumini în mijlocul
lumii formate din aceast genera ie necinstit i degradat (moral). 16Ve i face acest
lucru unindu-v eforturile pentru a p stra (curat) Cuvântul vie ii – astfel încât în ziua
(revenirii) lui Cristos s m pot l uda c n-am alergat i n-am muncit degeaba.
17
Chiar dac va trebui s fiu ca un sacrificiu lichid turnat peste sacrificiul i slujba
care provin din credin a voastr , sunt fericit i m voi bucura împreun cu voi to i.
18
Eu v sugerez s fi i parteneri cu mine la aceast bucurie! 19Cu ajutorul Domnului
Isus, sper c în scurt timp voi putea trimite la voi pe Timotei, ca s fiu încurajat de
ceea ce voi afla prin intermediul lui despre situa ia voastr . 20Îl trimit pe el, pentru c
nu am pe nimeni care s -mi prezinte mai patetic ce se întâmpl cu voi; i în acela i
timp, el este în mod real preocupat de binele vostru. 21To i (ceilal i) au interesele lor
personale i nu sunt preocupa i de cele referitoare la Cristos. 22Voi cunoa te i
dedicarea lui Timotei. A lucrat împreun cu mine la r spândirea Ve tii Bune ca un
copil care- i sluje te tat l. 23Deci îl voi trimite pe el la voi, dup ce voi afla ce se va
întâmpla cu mine. 24 i am încredere în Domnul c voi putea veni i eu în scurt timp.
25
Am decis s -l trimit la voi pe Epafrodit – fratele i colegul meu. El lucreaz i lupt
împreun cu mine pentru cauza lui Cristos. A venit aici ca slujitor trimis de voi

pentru mine. 26A dorit s revin la voi, pentru c fusese afectat când a auzit c ti i
despre el c este bolnav. 27Este adev rat c a fost atât de bolnav, încât ar fi putut s
moar . Dar Dumnezeu a avut mil de el i de mine în acela i timp, ca s nu mai am
înc un motiv de întristare. 28Deci l-am trimis repede la voi, ca s -l vede i, s v
bucura i de el i s fiu astfel mai pu in întristat. 29Primi i-l cu bucurie, în Domnul. i
aprecia i acest fel de oameni; 30pentru c c el a fost în pericol de moarte lucrând
pentru Domnul. i-a riscat via a ca s lucreze pentru mine din partea voastr . 3 În
concluzie, fra ii mei, bucura i-v în Domnul. Mie nu-mi este greu s v scriu despre
acelea i lucruri; dar pentru voi, ele reprezint o m sur (suplimentar ) de protec ie.
2
Feri i-v de acei „câini”! M refer la acei lucr tori r i care î i mutileaz corpul. 3Cei
care practic adev rata circumcizie, suntem noi care ne închin m lui Dumnezeu prin
Spiritul S u. Noi ne l ud m cu Cristos Isus i nu ne baz m pe lucruri fizice. 4Desigur,
eu a fi justificat s m bazez pe aceste lucruri. Dac cineva crede c are motive s se
încread în astfel de lucruri, eu a fi mai determinat decât el. 5Am fost circumcis în
cadrul poporului Israel când aveam opt zile; i fac parte dintre descenden ii lui
Beniamin. Eu deci sunt evreu, n scut din p rin i evrei. Referitor la doctrina legii
mozaice, am acceptat (în trecut) specificul unui fariseu. 6Entuziasmul pe care l-am
avut, m-a determinat s persecut comunitatea cre tinilor. Iar cu privire la dreptatea
care se ob ine prin respectarea legii mozaice, am tr it irepro abil. 7Dar din cauza
(descoperirii) lui Cristos, am considerat toate acestea ca fiind o pierdere a unor
lucruri pe care le câ tigasem cândva. 8Chiar i acum le consider pe toate ca pe o
pierdere care a fost compensat de cunoa terea lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru
El am acceptat abandonarea tuturor acestor lucruri pe care le evaluez (acum) ca fiind
ni te gunoaie – ca s -L câ tig pe Cristos. 9 i doresc c fiu g sit în El, dar nu bazândupe dreptatea mea personal care provine din respectarea legii mozaice; ci pe aceea
care se prime te prin credin a în Cristos. Ea este acea dreptate pe care o ofer
Dumnezeu prin credin . 10Doresc s -L cunosc pe El i s beneficiez de puterea prin
care a fost înviat. Vreau s fiu partener cu El la suferin e i s m identific cu moartea
Lui. 11Sper ca astfel s beneficiez ( i) de înviere. 12Nu spun c deja mi-am atins acest
obiectiv sau c am ajuns la perfec iune. Dar continui s -mi urm resc scopul, ca s
ajung s ob in „premiul”. De fapt, acest lucru îl dore te i Cristos de la mine; i acesta
este motivul pentru care a devenit St pânul meu. 13Fra ilor, eu nu consider c deja am
ob inut acel „premiu”. Dar m concentrez asupra unui singur lucru: în timp ce ignor
ce este în urma mea, (urm resc s ) avansez spre ce este înainte. 14Alerg spre punctul
final al cursei în care sunt angajat, ca s pot ob ine premiul chem rii cere ti oferit de
Dumnezeu în Cristos Isus. 15Acesta este modelul de gândire pe care trebuie s o avem
noi to i care suntem maturi (spiritual). i dac cineva dintre voi gânde te diferit
despre vreun (alt) concept, Dumnezeu i-l va clarifica. 16Îns ceea ce formeaz baza
noastr doctrinar comun , (trebuie) s produc în noi acela i mod de via .
17
Fra ilor, lua i ca model comportamentul meu i privi i la cei care tr iesc conform
exemplului pe care vi l-am oferit. 18
provoc astfel, pentru c sunt mul i care se
comport ca adversari ai crucii lui Cristos. Eu plâng acum, când v amintesc despre
aceast realitate. 19Pentru ei, finalul va însemna distrugerea. Dumnezeul lor este
stomacul (pe care îl au); i sunt mândri de lucruri pentru care ar trebui s le fie ru ine.
Gândirea lor este preocupat cu lucrurile de pe p mânt. 20Dar cet enia noastr este

pentru cer, de unde Îl i a tept m ca Salvator pe Domnul Isus Cristos, 21care va
transforma (atunci) corpurile noastre umile, f cându-le asem toare celui glorios pe
care-l are El. i va face acest lucru folosind puterea cu care Î i subordoneaz totul. 4
De aceea, fra ii mei dragi, pe care v iubesc, r mâne i cu o puternic stabilitate în
Domnul. Voi sunte i bucuria i recompensa mea! 2Încurajez pe Evodia i pe Sintichia
aib un mod identic de gândire în Domnul. 3 i ie, care e ti un partener de
încredere în lucrarea mea, î i cer s le aju i pe aceste femei. Ele au lucrat intens cu
mine la r spândirea Ve tii Bune, formând o echip împreun cu Clement i cu ceilal i
ale c ror nume sunt scrise în Cartea Vie ii. 4Bucura i-v totdeauna în Domnul! Repet:
bucura i-v ! 5Blânde ea voastr s fie remarcat de to i oamenii. Domnul este
aproape. 6Nu v îngrijora i cu privire la nici un lucru; ci prezenta i lui Dumnezeu în
rug ciune cererile voastre cu privire la orice dori i (ca El s fac ), împreun cu
mul umiri. 7Iar pacea lui Dumnezeu care dep
te orice limit a cunoa terii (umane),
va proteja inimile i gândurile în Cristos Isus. 8În concluzie, fra ilor, gândirea
voastr s fie concentrat asupra tuturor lucrurilor care sunt adev rate, onorabile,
drepte, curate, agreabile, demne de admira ie, reprezentând vreo virtute i care merit
o apreciere pozitiv . 9Face i tot ce a i înv at, ce a i primit, ce a i auzit i ce a i v zut
la mine. i Dumnezeul (care este sursa) p cii va fi cu voi. 10M-am bucurat foarte mult
în Domnul pentru c a i început s fi i din nou preocupa i de mine. Desigur, voi a i
avut aceast dorin , dar v-a lipsit ocazia s o pune i în practic . 11Nu fac aceste
afirma ii ca o aluzie la nevoile mele; pentru c am înv at s fiu mul umit în orice
situa ie a fi. 12 tiu ce înseamn s fii s rac, dar m adaptez i la situa ia de abunden
(material ). Am înv at secretul de a fi satisf cut în orice circumstan – indiferent c
sunt s tul sau fl mând, în abunden material sau în lipsuri. 13Pot s rezist tuturor
acestor situa ii prin Cristos care îmi ofer for a necesar . 14Dar a i procedat corect
când a i decis s m sus ine i în necazul prin care trec. 15Filipenilor, ti i c în primele
zile când am predicat Vestea Bun , cu excep ia voastr , nici o comunitate de cre tini
n-a mai fost partener cu mine în sus inerea misiunii în care m-am implicat plecând
în Macedonia. 16Când eram în Tesalonic, mi-a i trimis de mai multe ori ajutor care s
rezolve nevoile mele materiale. 17Nu doresc s ob in daruri de la voi, ci vreau ca s v
provoc la ac iuni care vor fi în avantajul vostru. 18De când am primit prin Epafrodit
darurile pe care mi le-a i trimis, sunt foarte mul umit. Am tot ce-mi trebuie i chiar
mai mult decât îmi este necesar acum. Aceste daruri sunt ca un sacrificiu care
spânde te un miros pl cut în timp ce este dedicat lui Dumnezeu i acceptat de El.
19
Doresc ca Dumnezeu s v rezolve toate problemele voastre materiale conform
glorioasei Lui bog ii (care exist ) în Cristos Isus. 20Dumnezeul i Tat l nostru s
primeasc toat gloria pentru eternitate! Amin! 21Transmite i salut ri tuturor sfin ilor
(care sunt) în Cristos Isus. Fra ii care sunt împreun cu mine, v transmit salut ri.
22
To i sfin ii v salut – în mod special cei din familia Cezarului. 23Harul Domnului
Isus Cristos s fie cu spiritul vostru.

Epistola apostolului Pavel trimis cre tinilor coloseni
1 Pavel, apostol al lui Cristos Isus conform dorin ei lui Dumnezeu, împreun cu
Timotei – fratele nostru, 2 tre fra ii sfin i i credincio i în Cristos care se afl în
Colose: (v dorim) har i pace de la Dumnezeu – Tat l nostru – [ i de la Domnul Isus
Cristos]. 3De fiecare dat când ne rug m, Îi mul umim pentru voi lui Dumnezeu –
Tat l Domnului Isus Cristos – 4pentru c am auzit despre credin a voastr în Cristos
Isus i despre dragostea pe care o manifesta i fa de to i sfin ii; 5 i face i acest lucru
motiva i de speran a cu privire la ce v este preg tit în cer. Ea a ap rut în voi dup ce
i auzit Cuvântul Adev rului prezentat prin Vestea Bun . 6Aceast Veste a ajuns
deci i la voi. Ea î i produce efectul atât în lume, cât i între voi, înc din ziua în care
i auzit despre harul lui Dumnezeu. 7Dragul nostru Epafras a fost cel prin
intermediul c ruia a i înv at despre acest har. Acesta este colaboratorul nostru care
sluje te lui Cristos, lucrând pentru voi; 8 i ne-a relatat despre dragostea pe care o
ave i de la Spiritul Sfânt. 9Din ziua în care am auzit despre aceste lucruri, ne rug m
constant pentru voi; i cerem s vi se ofere posibilitatea unei cunoa teri profunde a
lucrurilor pe care le dore te Dumnezeu. Aceast cunoa tere v va oferi în elepciunea
care v face s în elege i lucrurile spirituale. 10Astfel, ve i putea s tr i într-un mod
care s -L onoreze pe Domnul i s Îi fac pl cere în toate aspectele vie ii voastre.
Ve i avea ca rezultat fapte bune, în timp ce ve i progresa în cunoa terea lui
Dumnezeu. 11În acela i timp, ve i fi sus inu i de toat puterea (divin ) pe care El o are
în glorie, ca s suporta i cu r bdare tot ce vi se întâmpl . 12Astfel, ve i putea mul umi
Tat lui cu bucurie pentru c v-a oferit privilegiul s fi i beneficiarii mo tenirii care va
fi oferit sfin ilor în Regatul luminii. 13Dumnezeu ne-a eliberat de sub domina ia
întunericului i ne-a transferat în Regatul Fiului S u iubit. 14În El avem
scump rarea i iertarea p catelor [datorit sângelui S u]. 15Fiul ne ofer imaginea
Dumnezeului invizibil i este primul n scut din toat crea ia. 16Toate lucrurile care
exist în cer i pe p mânt, au fost create prin El – atât cele care se pot vedea, cât i
cele care sunt invizibile: tronuri, puteri, conduceri i autorit i. Toate acestea au fost
create prin El i pentru El. 17Fiul a existat înainte de toate aceste lucruri (create) i El
le men ine în existen . 18Tot El este Capul acestui Organism numit „Comunitate”.
Din momentul în care „a ren scut” înviind, El reprezint începutul. i astfel, este
primul în absolut toate lucrurile. 19Dumnezeu a considerat c este bine ca tot ce-L
reprezint pe El, s fie din abunden i în Fiul S u. 20 i a decis ca prin El s fac o
împ care a tuturor lucrurilor cu Sine – atât a celor de pe p mânt, cât i a celor din cer.
Astfel, prin moartea Sa ca sacrificiu, El a realizat pacea. 21În trecut, din cauza
modului vostru de gândire i a faptelor pe care le f cea i, voi avea i statutul de str ini
i de du mani (ai lui Dumnezeu). 22Dar acum, prin corpul S u de carne (sacrificat),
Cristos a realizat împ carea (voastr cu Tat l) prin moarte(a Sa), ca s v fac astfel
sfin i, cura i i nevinova i înaintea lui Dumnezeu. 23Dar ve i continua s beneficia i de
toate aceste lucruri doar dac ve i fi stabili în ce prive te credin a, f
s v pierde i
speran a oferit de Vestea Bun . Eu, Pavel, am devenit un slujitor al acestei Ve ti
Bune care a fost predicat fiec rei fiin e de sub cer; i a a a i avut i voi posibilitatea
o cunoa te i. 24Acum m bucur în adversit ile pe care le suport pentru voi. Astfel,

prin ce se întâmpl cu corpul meu, se adaug înc un caz de suferin prin care trece
acest Organism al lui Cristos numit Comunitatea Sa. 25Eu am devenit slujitorul
acesteia i am primit de la Dumnezeu responsabilitatea de a v prezenta tot Cuvântul
u. 26Acesta con ine adev rul care a fost un secret în toate timpurile i care a r mas
a pentru toate genera iile care au tr it pe p mânt pân acum. Dar acest secret a fost
revelat sfin ilor. 27Dumnezeu a dorit s arate astfel ce glorioase bog ii con ine acest
mister; i a f cut acum aceast demonstra ie nu între evrei, ci între oameni care
apar in celorlalte na iuni. Concret, acest lucru înseamn c în voi este Cristos care v
ofer speran a gloriei. 28Noi predic m, vorbind oamenilor despre El. Îndrum m i
înv m pe orice om cu toat în elepciunea (de care beneficiem); i dorim apoi s
conducem pe oricine la maturitate în Cristos Isus. 29Acesta este obiectivul meu; i
pentru realizarea lui, m lupt folosind puterea care este în mine i care provine de la
El. 2 Vreau s ti i cât de mult m lupt pentru voi i pentru cei din Laodiceea, ca i
pentru ceilal i care înc nu m-au cunoscut personal. 2Eu îmi dau tot interesul ca to i
ace tia s fie încuraja i, s tr iasc în unitate i în dragoste. Apoi urm resc s le mai
facilitez accesul la bog iile convingerilor care provin din în elegerea complet (a
lucrurilor), ceea ce va favoriza cunoa terea întregului adev r ascuns al lui Dumnezeu
reprezentat de Cristos. 3În El sunt ascunse toate bog iile în elepciunii i ale
cunoa terii. 4
prezint aceste lucruri, pentru ca nimeni s nu poat s v în ele cu
5
idei gre ite. Chiar dac nu sunt fizic cu voi, sunt acolo în spiritul meu i m bucur
constatând ordinea care este între voi i stabilitatea credin ei voastre în Cristos. 6
continua i s tr i în El exact ca atunci când L-a i primit pe Cristos Isus, (care este)
Domnul. 7Astfel, voi s fi i „înr cina i” i „zidi i” în El. Consolida i-v credin a a a
cum a i fost înv i; i s mul umi i mereu lui Dumnezeu. 8Fi i aten i s nu v
deruteze cineva cu idei filosofice lipsite de utilitate. Acestea nu provin de la Cristos,
ci au ca baz tradi iile omene ti i concep iile elementare al acestei lumi. 9În Cristos
locuie te în form fizic toat esen a divinit ii. 10În El, care este Capul oric rei
guvern ri, voi sunte i total împlini i. 11Fiind în El, voi beneficia i i de circumcizia
care nu este f cut de o mân omeneasc , ci chiar de Cristos. Aceast circumcizie
simbolizeaz „dezbr carea” corpului p tos. 12Toate acestea s-au întâmplat atunci
când v-a i identificat cu Cristos prin acel botez care sugereaz (în mod simbolic)
înmormântarea i apoi învierea împreun cu El. Voi a i experimentat aceast realitate
prin credin a care a eliberat (în favoarea voastr ) acea putere a lui Dumnezeu pe care
a folosit-o atunci când L-a înviat pe Fiul S u. 13Din punct de vedere spiritual, voi
era i mor i din cauza p catelor produse de natura voastr uman dec zut care este
„necircumcis ”. Dar a i fost adu i la via împreun cu Isus, dup ce Dumnezeu v-a
iertat toate gre elile. 14El a ters documentul care con inea toate acuza iile legii
mozaice îndreptate împotriva noastr . Acel document a fost „crucificat”, fiind astfel
anulat. 15Cristos a dezarmat autorit ile i guvern rile, f când din ele un spectacol
public în care a triumfat asupra lor prin (moartea Sa pe) cruce. 16Nimeni s nu v
condamne cu privire la ce mânca i sau referitor la ceea ce be i; i nici în leg tur cu
vreo aniversare sau s rb tori ale lunii noi ori despre o zi destinat Sabatului. 17Toate
acestea au valoarea unei umbre a lucrurilor care urmau s vin ; dar realitatea (care de
la care a fost proiectat aceast umbr ) este Cristos. 18Exist unii oameni care practic
o fals umilin i care se închin îngerilor. S nu permite i nim nui dintre ei s v

priveze de premiul cu care ve i fi recompensa i la finalul cursei (în care alerga i).
Ace ti oameni au o gândire strict omeneasc i se consider competen i s vorbeasc
despre lucruri pe care nu le cunosc. 19Cine procedeaz a a, pierde leg tura cu Capul
care coordoneaz dezvoltarea. Aceast cre tere este, de fapt, facilitat de Dumnezeu;
i se face prin hr nirea întregului Organism, în unitatea pe care o realizeaz fiecare
„tendon” i fiecare „ligament”. 20Prin identificarea voastr cu Cristos, voi a i murit
împreun cu El fa de concep iile care influen eaz aceast lume. De ce, totu i, v
comporta i ca i cum a i mai apar ine sistemului acestei lumi, respectând reguli care
încep cu: 21„Nu folosi […]!”, „Nu gusta […]!”, „Nu atinge […]!”? 22Toate aceste
lucruri dispar odat cu folosirea lor; i se bazeaz doar pe reguli i pe înv turi
omene ti. 23Prin restric ii severe fa de corp, ele par s fie expresia în elepciunii unei
religii care cere o modestie autoimpus . Dar aceste reguli nu pot bloca manifestarea
toas a naturii noastre umane. 3 Dac a i înviat împreun cu Cristos, s fi i
preocupa i cu lucrurile de sus (care sunt în locurile) unde El st la dreapta lui
Dumnezeu. 2Gândi i-v la lucrurile cere ti, nu la cele de pe p mânt; 3pentru c voi a i
murit, iar via a voastr este ascuns împreun cu Cristos în Dumnezeu. 4Atunci când
Cristos, care reprezint via a voastr , Se va revela, ve i veni i voi împreun cu El în
glorie. 5Având în vedere acest fapt, omorâ i în voi tot ce este specific tendin elor
toase în via a tr it pe p mânt: imoralitatea sexual , impuritatea, dorin a
toas , tendin ele rele i l comia care este idolatrie. 6Mânia lui Dumnezeu se
manifest tocmai din cauza acestor lucruri [pe care le fac fiii neascult rii]. 7 a tr ia i
i voi în trecut, când aceste fapte erau stilul vostru de via . 8Dar acum renun i
(chiar i) la oricare dintre urm toarele lucruri: mânie, manifest ri violente
necontrolate, r utate, def imare i vorbe cu semnifica ii urâte. 9 nu v min i unii
pe al ii; pentru c „v-a i dezbr cat” de „omul” vechi i (implicit) de faptele pe care le
producea acesta. 10În plus, voi „v-a i îmbr cat” cu „omul” nou care prin cunoa tere,
se reînnoie te în acord cu imaginea Celui care l-a creat. 11Din acest punct de vedere,
nu mai conteaz dac cineva este grec sau iudeu, dac este circumcis sau
necircumcis, dac este b rbat sau femeie, dac provine dintre barbari sau dintre sci i
ori dac este sclav sau om liber. Important este doar Cristos, prin faptul c El este
totul i în to i. 12În consecin , fiind ale ii lui Dumnezeu i având statutul de sfin i
iubi i de El, „îmbr ca i-v ” cu o inim plin de compasiune, cu bun tate, cu
modestie, cu blânde e i cu r bdare. 13Accepta i-v i ierta i-v unii pe al ii de fiecare
dat când vreunul dintre voi are ceva de repro at altuia. S v ierta i la fel cum v-a
iertat i Domul pe voi. 14La toate acestea, ad uga i dragostea care este liantul unei
armonii perfecte. 15Voi a i fost chema i s tr i în pace într-un singur Organism.
Aceast pace s v guverneze inimile! i fi i recunosc tori. 16În voi, „s locuiasc ”
din abunden Cuvântul lui Cristos. Înv i-v i instrui i-v unii pe al ii în cel mai
în elept mod posibil. Prezenta i-v înaintea lui Dumnezeu cu mul umire în inimile
voastre, cântându-I psalmi, cântece de laud i cântece spirituale. 17Tot ce face i cu
vorba sau cu fapta, s fie f cut în numele Domnului Isus, mul umind prin El lui
Dumnezeu – Tat l. 18So iilor, fi i subordonate so ilor vo tri a a cum este normal
(pentru cele care sunt) în Domnul. 19So ilor, iubi i-v so iile i nu fi i duri cu ele!
20
Copiilor, asculta i de p rin ii vo tri în toate situa iile; pentru c Domnul agreeaz
acest fel de comportament. 21 rin ilor, nu v provoca i copiii, ca s nu-i descuraja i.
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Sclavilor, conforma i-v tuturor cerin elor st pânilor vo tri de pe p mânt. i s v
comporta i astfel nu doar când sunte i supraveghea i de ei – ca cei care urm resc
aprecierea oamenilor – ci cu sinceritate, ca unii care ave i reveren fa de Domnul.
23
face i totul cu pasiune, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. 24El v va oferi
mo tenirea ca recompens ; pentru c , de fapt, voi sluji i astfel Domnului Cristos. 25Iar
cine face ce este r u, va fi recompensat în mod nep rtinitor pentru r ul pe care l-a
cut. 4 St pânilor, da i sclavilor vo tri ceea ce este normal s primeasc de la voi; i
comporta i-v corect cu ei. Aminti i-v c i voi ave i un St pân în cer! 2Persevera i
în obiceiul de a v ruga. Când face i acest lucru, nu uita i s i mul umi i. 3Ruga i-v
în acela i timp i pentru noi, cerându-I lui Dumnezeu s ne faciliteze predicarea
Cuvântului; ca s proclam m astfel misterul lui Cristos. De fapt, eu sunt acum în
închisoare tocmai pentru c am predicat despre acest mister. 4 i vreau s -l prezint a a
cum trebuie – cu claritate. 5Comporta i-v într-un mod în elept cu cei care nu sunt
credincio i, folosind în acest scop orice ocazie pe care o ave i. 6Conversa ia voastr
(cu ei) s fie mereu cu har i „condimentat cu sare”, ca s ti i cum trebuie s
spunde i fiec ruia. 7Tot ce ve i dori s ti i despre mine, ve i afla de la Tihic – acest
frate iubit i slujitor credincios – care lucreaz ca un sclav împreun cu mine, în
Domnul. 8L-am trimis în mod special pe el, ca s afla i astfel totul despre noi i ca s
încurajeze inimile. 9Va veni împreun cu Onisim – acest frate credincios i iubit –
care este unul dintre voi. Ei v vor relata despre tot ce se întâmpl aici. 10Aristarh, cel
care este în închisoare împreun cu mine, v trimite salut ri. La fel v salut i Marcu
– v rul lui Barnaba. Cu privire Marcu, deja a i primit instruc iuni; deci dac va veni
la voi, s -l primi i bine! 11
salut Isus care se mai nume te i Iust. Ace tia sunt
singurii dintre cei circumci i care lucreaz împreun cu mine pentru Regatul lui
Dumnezeu. Ei reprezint o încurajare pentru mine. 12
salut i Epafras care este
unul dintre voi. El, care este un sclav al lui Cristos Isus, se lupt mereu în rug ciune
pentru voi; i vrea s ave i stabilitate i s v maturiza i, devenind tot mai convin i cu
privire la dorin a lui Dumnezeu. 13Eu sunt martor pentru munca grea pe care a f cut-o
pentru voi, pentru cei din Laodiceea i pentru cei din Hierapolis. 14 salut Luca –
doctorul iubit – i Dima. 15Transmite i salut rile mele fra ilor din Laodiceea. Saluta i
pe Nimfa i (pe cei care formeaz ) comunitatea cre tinilor din casa ei. 16Dup ce ve i
citi aceast epistol , s o trimite i s fie citit i în comunitatea cre tinilor din
Laodiceea. De asemenea, s citi i i voi epistola pe care am trimis-o celor din
Laodiceea. 17Transmite i lui Arhip urm torul mesaj: „Fii atent s finalizezi bine
lucrarea pe care ai primit-o în Domnul!” 18Eu, Pavel, am scris aceast salutare cu
mâna mea. S nu uita i c sunt în deten ie. Harul s fie cu voi.

Prima epistol a apostolului Pavel trimis
cre tinilor tesaloniceni
1 Pavel, Silvan i Timotei, c tre comunitatea cre tinilor tesaloniceni care este
(inclus ) în Dumnezeu Tat l i în Domnul Isus Cristos: har i pace de la Dumnezeu –
care este Tat l nostru – i de la Domnul Isus Cristos. 2Noi mul umim totdeauna lui
Dumnezeu pentru voi to i; i ne rug m în mod constant pentru voi. 3Atunci când ne
prezent m astfel înaintea lui Dumnezeu – Tat l nostru – ne amintim mereu de modul
în care a lucrat credin a voastr i de efortul pe care l-a i f cut motiva i de dragoste.
Apoi ne mai amintim i de adversit ile pe care le-a i suportat, fiind inspira i de
speran a în Domnul nostru Isus Cristos. 4Noi tim, fra ilor, c sunte i iubi i de
Dumnezeu i c El v-a ales. 5Vestea Bun pe care v-am adus-o, nu era doar un discurs
(omenesc); ci a fost predicat cu puterea care venea de la Spiritul Sfânt i dintr-o
profund convingere. ti i c am lucrat astfel între voi pentru c v doream binele.
6
Dar i voi a i tr it apoi ca mine i ca Domnul. De i a i suportat multe necazuri, a i
primit Cuvântul cu bucuria a c rei surs este Spiritul Sfânt. 7Astfel a i devenit acum
un exemplu pentru to i credincio ii din Macedonia i din Ahaia. 8De fapt, ini ial
predicarea Cuvântului Domnului a continuat în Macedonia i apoi în Ahaia. Dar
acum credin a voastr în Dumnezeu este cunoscut peste tot; deci nici nu mai este
nevoie s vorbim despre ea… 9To i ace tia v-au l udat pentru felul în care ne-a i
primit. Ei au mai relatat cum a i renun at la idoli, acceptând s sluji i ca sclavi
Dumnezeului viu i adev rat; 10iar acum a tepta i s vin din cer Fiul S u – Isus – pe
care Dumnezeu L-a înviat. El ne salveaz de consecin ele mâniei lui Dumnezeu
(împotriva oamenilor). 2 Fra ilor, ti i c vizita pe care noi v-am f cut-o, n-a fost
inutil . 2Voi mai ti i i ce am suferit în Filipi unde am fost ridiculiza i. Dar
Dumnezeul nostru ne-a oferit curajul s v prezent m Vestea Sa Bun chiar în
contextul acelei opozi ii. 3Mesajul nostru nu con ine erori i nu este conceput din
motive necinstite. Nici nu inten ion m s în el m pe cineva. 4Ci vorbim ca unii care
suntem autoriza i de Dumnezeu ca s predic m Vestea Bun . i astfel, noi nu
urm rim s fim aproba i de oameni, ci s fim agrea i de Dumnezeu care ne testeaz
inima. 5De fapt, ti i c noi nu am folosit niciodat cuvinte care s v flateze i nici nu
ne-am pref cut mascându-ne vreo tendin de l comie. Dumnezeu poate confirma
aceste lucruri. El tie c 6nici altora i nici m car în cazul vostru nu am pretins s ni
se ofere onoare, de i am fi avut dreptul s fim trata i cu respectul care trebuie acordat
unor apostoli ai lui Cristos. 7Ne-am comportat delicat cu voi – ca o mam care î i
îngrije te copiii. 8Atât de mult v iubeam, încât v-am fi oferit nu numai Vestea Bun
a lui Dumnezeu, ci i via a noastr . 9 (rog s v ) aminti i, fra ilor, cât de dificil a
fost pentru noi s muncim ziua i noaptea. Am procedat a a, pentru ca s nu v
complic m situa ia (material ) în timp ce v predicam Vestea Bun . 10Pute i confirma
oricând c fa de voi care crede i, am avut un comportament sfânt, corect i f
gre eal . 11 ti i c în rela iile mele cu fiecare dintre voi, am avut atitudinea unui tat
fa de copiii lui. 12V-am încurajat astfel i am insistat s tr i cum Îi place lui
Dumnezeu care ne cheam la Regatul Lui i care ne va oferi gloria Sa. 13Mul umim
mereu lui Dumnezeu pentru atitudinea voastr fa de Cuvântul S u pe care l-a i auzit

de la noi. L-a i acceptat nu ca pe un mesaj omenesc, ci exact ca pe Cuvântul lui
Dumnezeu – i aceasta este de fapt natura lui. El î i produce efectul (de-atunci) în voi
care crede i. 14Fra ilor, (constat m c ) urma i exemplul comunit ilor (slujitorilor) lui
Dumnezeu în Cristos Isus care sunt în Iudeea. A i suportat persecu ii din partea
concet enilor vo tri exact cum s-a întâmplat i cu ei în (provincia) Iudeea. 15Acei
iudei persecutori au omorât atât pe Domnul Isus, cât i pe profe i; iar acum ne
persecut i pe noi. Ei nu sunt agrea i de Dumnezeu i î i manifest ostilitatea fa de
to i oamenii. 16Nu ne permit s vorbim celorlalte na iuni ca s fie salvate; astfel ei
acumuleaz din ce în ce mai multe p cate. Dar în final, mânia lui Dumnezeu a venit
peste ei! 17Fra ilor, ne-am desp it temporar de voi; dar am fost astfel la distan
numai fizic, nu i cu gândul. Acum dorim mult s v revedem. 18Am vrut s venim la
voi. De fapt, eu – Pavel – am încercat de mai multe ori s v vizitez, dar Satan ni s-a
opus. 19Oare care este baza speran ei i a bucuriei noastre? Tocmai voi, care ve i fi
coroana gloriei noastre atunci când va veni Isus Cristos! 20Da, voi sunte i gloria i
bucuria noastr ! 3 Deci pentru c nu mai puteam a tepta, am decis s r mânem
singuri în Atena 2 i s -l trimitem la voi pe Timotei. El este fratele nostru care lucreaz
împreun cu noi pentru Dumnezeu la predicarea Ve tii Bune a lui Cristos. L-am
trimis pentru a v edifica i ca s v încurajeze în credin a voastr , 3pentru ca nimeni
dintre voi s nu fie destabilizat (spiritual) de aceste necazuri, despre care ti i c sunt
inevitabile. 4Atunci când am fost între voi, v-am anun at anticipat c vom fi
persecuta i; i ti i c apoi s-a întâmplat exact cum v-am spus. 5Acum, pentru c nu
am mai putut a tepta, l-am trimis (pe Timotei) ca s -mi aduc informa ii despre
credin a voastr . Vreau s în eleg astfel dac a i fost cumva afecta i de Ispititor i s
verific acum rezultatul muncii noastre. 6Timotei tocmai s-a întors din vizita pe care va f cut-o; i ne-a adus ve ti bune despre credin a pe care o ave i i despre dragostea
voastr . Ne-a mai relatat despre amintirea pl cut pe care o ave i cu privire la noi i
avem dorin a comun s ne revedem. 7Fra ilor, credin a voastr a fost o încurajare
pentru noi care tr im în aceast situa ie dificil . 8Acum suntem convin i c noi tr im
pentru c voi ave i stabilitate în Domnul. 9Oare cum ne vom exprima mul umirea
noastr lui Dumnezeu pentru voi? C ci ne-a i determinat s fim bucuro i înaintea lui
Dumnezeu! 10Îl rug m insistent ziua i noaptea (s ne ofere ocazia) s v revedem i
complet m ce lipse te credin ei voastre. 11Dorim ca Însu i Dumnezeu – care este
Tat l nostru – împreun cu Domnul Isus Cristos, s ne preg teasc drumul spre voi!
12
Domnul s creasc dragostea voastr unii pentru al ii i fa de to i, exact cum v
iubim i noi. 13El s v edifice inima, ca s fi i puri i sfin i înaintea Dumnezeului i
Tat lui nostru, atunci când Domnul nostru Isus Cristos va veni cu to i sfin ii S i. 4
Fra ilor, voi a i înv at de la noi c trebuie s tr i într-un mod care s -I plac lui
Dumnezeu. Deci v rug m i v încuraj m în numele Domnului Isus s progresa i în
acest aspect al vie ii voastre. 2Voi ti i c v-am oferit instruc iuni care proveneau de la
Domnul Isus. 3Dumnezeu dore te ca voi s fi i sfin i. Feri i-v de imoralitatea
sexual ! 4Tr ind în mod onorabil i în sfin enie, fiecare dintre voi s înve e s aib
autocontrol asupra acestor tendin e fizice (negative). 5Astfel s evita i provocarea
nepermis a dorin elor sexuale; pentru c aceste practici sunt specifice p gânilor care
nu-L cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni dintre voi s nu fie ipocrit sau nedrept în rela iile
pe care le are cu fratele lui. Eu deja v-am avertizat atunci când am afirmat c

Dumnezeu pedepse te aceste fapte! 7El nu ne-a chemat la o via necurat , ci la un
comportament sfânt. 8Astfel, cine respinge aceast înv tur , desconsider nu pe un
om, ci pe Dumnezeu care v-a dat Spiritul Sfânt. 9Despre dragostea pentru fra i, nu
mai este nevoie s v scriu nimic; pentru c a i fost deja înv i de Dumnezeu s v
iubi i unii pe al ii. 10 i voi (deja) proceda i a a fa de to i fra ii din Macedonia! Noi
încuraj m, fra ilor, s continua i s cre te i în aceast dragoste (fr easc ).
11
Determina i-v s tr i o via lini tit , s fi i preocupa i doar de lucrurile care v
privesc pe voi i s lucra i cu mâinile voastre, a a cum deja v-am spus. 12Astfel, s
ave i un comportament decent fa de cei necredincio i i s nu depinde i de nimeni.
13
Fra ilor, vreau s ti i ce se întâmpl cu cei care au murit, ca s nu v întrista i la fel
ca ceilal i care nu (mai) au speran . 14Noi credem nu numai c Isus a murit i a
înviat, ci i c Dumnezeu va readuce împreun cu Isus pe cei care „au adormit în El”.
15
vorbim în acord cu înv tura Cuvântului Domnului: când va veni El, noi care
vom fi atunci pe p mânt, nu vom pleca înaintea celor care au murit. 16În urma unui
ordin pronun at cu mare intensitate prin vocea unui arhanghel, când va r suna
trompeta lui Dumnezeu, Domnul (Isus) va coborî din cer. Atunci, întâi vor învia cei
(care fuseser ) mor i (fizic) în Cristos. 17Apoi, noi care vom fi (r mas) în via , vom
fi ridica i în nori împreun cu ei, ca s -L întâlnim to i pe Domnul în cer. i astfel vom
fi cu El pentru totdeauna. 18Încuraja i-v unii pe al ii cu aceste cuvinte! 5 Fra ilor, nu
ave i nevoie s v scriu despre timpuri i despre date (când se vor întâmpla anumite
evenimente). 2De fapt, voi ti i foarte bine c „ziua Domnului” va veni exact ca un
ho în timpul nop ii. 3Atunci când oamenii vor zice „Tr im într-un climat de pace i
securitate!”, va veni în mod surprinz tor distrugerea. Apari ia ei se va putea asem na
cu durerile pe care le simte o femeie îns rcinat ; i nimeni n-o va putea evita. 4Dar
voi, fra ilor, nu sunte i în întuneric; i astfel nu ve i fi surprin i (nepreg ti i) de acea zi
ca de un ho . 5Voi sunte i fii ai luminii i ai zilei. Deci noi nu apar inem nop ii sau
întunericului. 6În consecin , s nu mai dormim ca ceilal i, ci s tr im cu aten ie i s
avem autocontrol; 7pentru c cei care dorm i cei care se îmbat , fac aceste lucruri
noaptea. 8Dar noi care suntem fii ai zilei, s fim vigilen i, „îmbr când” credin a i
dragostea ca pe o ap toare a pieptului; i s folosim speran a salv rii ca pe o casc
de protec ie utilizat în r zboi. 9Dumnezeu nu ne-a ales pentru mânie, ci ca s primim
salvarea prin Domnul nostru Isus Cristos. 10El a murit pentru noi ca s tr im
împreun cu El, indiferent dac tr im (în existen a noastr pe p mânt) sau dac „am
adormit”. 11Deci continua i s v încuraja i i s v sus ine i unii pe al ii. 12 rug m,
fra ilor, s -i respecta i pe cei care v consiliaz i care fac un mare efort lucrând
printre voi pentru a v conduce în (via a tr it cu) Domnul. 13Având în vedere
lucrarea (special ) pe care o fac ace tia, s -i aprecia i manifestând o atitudine de
dragoste (fa de ei). i astfel s tr i în pace între voi. 14
îndemn m, fra ilor, s
mustra i pe cei care sunt lene i, s încuraja i pe cei timizi, s -i ajuta i pe cei slabi i s
ave i r bdare cu to i. 15Fi i aten i ca nimeni s nu r spund cu r u pentru r ul care i se
face; ci s urm ri i mereu s face i ce este bine atât între voi, cât i celorlal i oameni.
16
Bucura i-v permanent. 17Ruga i-v mereu. 18Mul umi i lui Dumnezeu în orice
situa ie; pentru c aceasta este dorin a Lui pentru voi, în Cristos Isus. 19Nu
obstruc iona i ac iunile Spiritului. 20Nu desconsidera i profe iile; 21ci analiza i totul i
re ine i (doar) ce este bun. 22Evita i orice fel de r u (poten ial). 23Dumnezeul p cii s

sfin easc i s v protejeze întreaga fiin : spiritul, sufletul i corpul vostru s fie
astfel p strate curate pân la venirea Domnului nostru Isus Cristos! 24Cel care v-a
chemat, este demn de toat încrederea; i (v asigur c ) va face acest lucru! 25Fra ilor,
ruga i-v i pentru noi! 26Saluta i-i pe to i fra ii cu o s rutare sfânt . 27
rog
28
insistent, înaintea Domnului, s citi i aceast epistol tuturor fra ilor. Harul
Domnului nostru Isus Cristos s fie cu voi.

A doua epistol a apostolului Pavel trimis
cre tinilor tesaloniceni
1 Pavel, Silvan i Timotei, c tre comunitatea cre tinilor tesaloniceni, care este în
Dumnezeu – Tat l nostru – i în Domnul Isus Cristos. 2(V dorim) har i pace de la
Dumnezeu – Tat l nostru – i de la Domnul Isus Cristos. 3Fra ilor, suntem
determina i s mul umim mereu lui Dumnezeu pentru voi. Avem toate motivele s
facem acest lucru, pentru c voi a i progresat în credin , iar dragostea voastr unii
pentru al ii este într-o permanent cre tere. 4Noi ne l ud m cu voi în comunit ile
(slujitorilor) lui Dumnezeu, vorbind despre r bdarea i credin a care v caracterizeaz
în timp ce suporta i toate persecu iile i necazurile. 5În aceast situa ie avem dovada
sentin a lui Dumnezeu este corect ; pentru c El v va declara demni de Regatul
u pentru care suferi i (acum). 6În acela i timp, Dumnezeu consider c este corect
recompenseze cu adversit i pe cei care v fac probleme. 7Dar vou i nou ne va
oferi odihn atunci când Domnul Isus Se va revela din cer (ap rând împreun ) cu
îngerii S i puternici. 8Venirea Lui va fi (atunci) într-o flac
de foc, pentru a-i
pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu i pe cei care refuz s asculte de
Vestea Bun a Domnului nostru Isus. 9Pedeapsa pe care ace tia o vor suporta, va fi o
distrugere care const în desp irea etern de prezen a Domnului i de gloria
Maiest ii Sale. 10Acest lucru se va întâmpla în aceea i „zi” în care Isus va veni s fie
glorificat de c tre sfin ii S i care au crezut. i voi ve i fi printre ei, pentru c a i
crezut ce v-am spus noi (despre El). 11Acesta este motivul pentru care ne rug m
mereu pentru voi, cerând Dumnezeului nostru s v fac demni de chemarea Sa. Îl
mai rug m ca prin puterea Lui, s v fac s pune i în aplicare orice inten ie bun pe
care o ave i i orice fapt determinat de credin . 12Astfel, numele Domnului nostru
Isus va fi glorificat în voi; iar voi ve i fi glorifica i în El, conform harului
Dumnezeului nostru i al Domnului Isus Cristos. 2 Fra ilor, v scriem acum cu privire
la modul în care vom fi aduna i atunci când va veni Domnul nostru Isus Cristos. 2(În
primul rând,) s nu v schimba i convingerile pe care deja le ave i cu privire la „ziua
Domnului”. S nu accepta i ca adev rat afirma ia care sus ine c deja a venit aceast
„zi”. S o respinge i (ca fals ) chiar dac cineva ar pretinde c v-o prezint ca pe o
înv tur special sau c aceast concep ie ar exista în vreo epistol scris de noi!
3
Deci fi i aten i la toate modurile în care pute i fi în ela i. Pentru c , de fapt, acea „zi”
nu va veni înainte de apari ia apostaziei, când va fi revelat acel om foarte p tos care
(în final) va fi distrus. 4El va fi adversarul Dumnezeului adev rat; i se va opune
închin rii (autentice) existente. Astfel, î i va permite (arogan a) s intre în Templul
lui Dumnezeu i se va autointitula „Dumnezeu”! 5Aminti i-v c deja v-am spus
aceste lucruri atunci când am fost împreun cu voi. 6 i voi ti i ce-i opre te apari ia
înainte de termen. 7De i aceast conspira ie p toas este într-o continu activitate,
ea nu poate ac iona (asupra p mântului) decât din momentul în care i se va permite.
8
Atunci î i va face apari ia acel om foarte p tos. Dar Domnul Isus Se va revela ca
-l distrug ; i-l va omorî cu suflarea gurii Sale. 9(Îns pân atunci,) el se va putea
manifesta sus inut de puterea lui Satan. Astfel, va duce în eroare (pe oameni) f când
demonstra ii miraculoase i minuni. 10Tot sistemul lui p tos de în elare va avea

efect asupra celor care vor fi pierdu i. Ei refuzaser (s cread ) adev rul care i-ar fi
putut salva. 11Acest refuz al lor Îl va determina pe Dumnezeu s le trimit o autoritate
care le va oferi iluzii i care-i va face s cread o minciun . 12În acest mod,
Dumnezeu va face ca to i cei care n-au crezut adev rul ci s-au bucurat de nedreptate,
fie condamna i. 13Dar voi, fra ilor, sunte i iubi i de Domnul. Noi Îi mul umim
mereu lui Dumnezeu pentru voi; pentru c El v-a ales [de la început] ca s fi i salva i
prin sfin irea f cut de Spirit i crezând adev rul. 14Dumnezeu v-a chemat prin
mesajul Ve tii Bune pe care v-am predicat-o, ca s primi i (în final) gloria Domnului
nostru Isus Cristos. 15Deci, fra ilor, r mâne i fermi cu privire la înv turile orale sau
scrise pe care le-a i primit de la noi. 16
dorim ca Domnul nostru Isus Cristos i
Dumnezeu, Tat l, care ne-a iubit i ne-a oferit prin har o etern încurajare i o bun
speran , 17 v încurajeze inimile i s v sus in în orice lucru bun f cut cu fapta i
cu vorba. 3 Fra ilor, ruga i-v pentru noi; pentru c dorim ca în final, Cuvântul
Domnului s se r spândeasc rapid i s fie onorat exact ca între voi. 2În acela i timp
ne dorim s fim sc pa i de oamenii r i i în el tori; pentru c nu to i au credin .
3
Domnul Î i respect mereu promisiunile. Deci (s ave i certitudinea c ) El v va
sus ine i v va p zi de cel r u! 4Avem încredere în Domnul cu privire la voi, fiind
convin i c face i i ve i continua s practica i ce a i fost înv i. 5Doresc ca Domnul
v îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu i spre r bdarea lui Cristos. 6
poruncim, fra ilor, în numele Domnului nostru Isus Cristos, s v îndep rta i de orice
frate care tr ie te dezordonat i care nu practic ce a i înv at de la noi. 7Voi ti i cum
trebuie s tr i ca s ne urma i exemplul. Noi nu am tr it în dezordine când am fost
între voi 8 i nu am mâncat nim nui pâinea f s o pl tim. Ci am muncit lucrând ziua
i noaptea, pentru ca nimeni s nu- i asume complicata responsabilitate de a ne
între ine. 9Dac am procedat a a, nu înseamn c noi nu avem acest drept; ci am dorit
doar s fim exemplul pe care voi s -l urma i. 10Atunci când eram la voi, am stabilit
aceast regul : cine nu vrea s lucreze, nici s nu m nânce. 11Îns am fost informat c
unii dintre voi tr iesc (acum) în dezordine, c nu lucreaz nimic i c deranjeaz pe
al ii. 12Le recomand m acestor oameni i îi încuraj m în Domnul nostru Isus Cristos,
fie lini ti i i s lucreze pentru pâinea de care au nevoie. 13Voi, fra ilor, s nu
obosi i niciodat când face i ce este bine! 14Dac cineva refuz s tr iasc a a cum vam cerut în aceast epistol , identifica i-l; i apoi s nu ave i nici o rela ie cu el, ca s i fie ru ine. 15Totu i, s nu-l considera i du manul vostru; ci s -i vorbi i, f cându-i
repro uri ca unui frate. 16 doresc s primi i mereu pace în orice mod; i ea s vin
la voi chiar de la Cel care este Domnul p cii. El s fie cu voi to i! 17Eu, Pavel, scriu
aceast salutare cu mâna mea. Fac acest semn de autentificare pe care-l folosesc în
fiecare epistol . A a scriu eu. 18Harul Domnului nostru Isus Cristos s fie cu voi to i!

Prima epistol a apostolului Pavel trimis lui Timotei
1 Pavel, (care a devenit) apostol al lui Cristos Isus prin porunca lui Dumnezeu –
Salvatorul nostru – i a lui Cristos Isus care este speran a noastr , 2 tre Timotei care
este adev ratul meu copil în ce prive te credin a. Î i doresc s beneficiezi de har, de
mil i de pace de la Dumnezeu Tat l i de la Cristos Isus care este Domnul nostru.
3
Când am plecat spre Macedonia, i-am sugerat s r mâi în Efes ca s le spui
categoric unora s nu mai prezinte acolo alt doctrin 4 i s înceteze discu iile bazate
pe mituri sau pe interminabilele liste cu genealogii. Ele nu ajut la progresul planului
lui Dumnezeu care se realizeaz prin credin , ci încurajeaz specula ii care produc
controverse. 5 i-am f cut acea sugestie cu scopul de a promova dragostea. Ea vine
dintr-o inim sincer , dintr-o con tiin pur i dintr-o credin autentic . 6Unii care
au deviat de la aceste practici, s-au îndreptat spre discu ii inutile. 7Ace tia vor s fie
(considera i) înv tori ai legii mozaice, de i ei nu în eleg nici ce spun i nici ce
semnifica ie au lucrurile pe care le afirm i le sus in cu atâta convingere… 8Noi tim
legea mozaic este util doar dac este folosit corect. 9În plus, prevederile ei nu
sunt f cute pentru omul drept, ci pentru cei care îi încalc regulile i care nu vor s
tie de existen a lor, ca i pentru cei profani i p to i. Ea mai este destinat celor
care nu sunt sfin i, celor care tr iesc f
(s asculte de) Dumnezeu i celor care- i
omoar p rin ii. Prevederile legii mozaice sunt i pentru cei care comit crime
omorând al i oameni, 10pentru cei care tr iesc în imoralitate, pentru homosexuali,
pentru cei care fac comer cu sclavi, pentru mincino i, pentru cei care jur f când
declara ii mincinoase i pentru cei care se opun doctrinei s toase. 11Aceast
doctrin este în acord cu înv tura glorioasei Ve ti Bune care a venit de la
binecuvântatul Dumnezeu i care mi-a fost încredin at (pentru proclamare).
12
Mul umesc lui Cristos Isus – Domnul nostru – care mi-a oferit putere; i
considerându-m demn de încredere, m-a desemnat s particip împreun cu El la ceea
ce (deja) lucreaz , 13de i în trecut am fost calomniator (al numelui S u) i am avut
comportament de persecutor (al celor care-L urmau). Dar am beneficiat de mila Lui,
pentru c (atunci) tr iam în necredin
i ac ionam în baza ignoran ei mele. 14Îns
harul Domnului nostru a fost (ulterior) mult mai abundent împreun cu credin a i cu
dragostea care sunt în Cristos Isus. 15Voi face acum o afirma ie care merit s fie
acceptat ca fiind total adev rat : Cristos Isus a venit în lume ca s -i salveze pe cei
to i; iar dintre ace tia, eu sunt cel care a fost în cea mai critic situa ie! 16Dar am
fost beneficiarul milei Sale; pentru ca începând cu mine, Cristos Isus s i
demonstreze r bdarea, f când din cazul meu un exemplu pentru cei care vor crede
ulterior în El ca s beneficieze de via a etern . 17Regelui eternit ii, nemuritorului,
invizibilului i singurului Dumnezeu (real) s -I fie recunoscut onoarea i gloria
pentru eternitate! Amin! 18Fiul meu, Timotei, î i dau o prunc în leg tur cu profe iile
care au fost deja f cute despre tine. Luându-le în considerare, (î i poruncesc) s te
implici în acea lupt bun , 19având credin i o con tiin curat . Unii care au pierdut
aceast con tiin , au deviat de la drumul credin ei. 20Între ace tia sunt Imeneu i
Alexandru, pe care i-am pus la dispozi ia lui Satan, ca s înve e s nu (mai) rosteasc
blasfemii! 2 Te îndemn s faci din rug ciune o prioritate; i s i prezin i cererile,

mijlocirile i mul umirile pentru to i oamenii (obi nui i), 2ca i pentru regi i pentru
to i cei care de in func ii importante în societate; pentru ca astfel s putem fi lini ti i,
tr ind cu demnitate via a religioas . 3Dumnezeu apreciaz acest lucru ca fiind bun i
pl cut Lui. El este Salvatorul nostru 4care dore te ca to i oamenii s fie salva i i s
ajung s cunoasc adev rul. 5Exist un singur Dumnezeu i un singur Mediator între
Dumnezeu i oameni. Acela este Cristos Isus, care, (atunci când a tr it) ca om, 6S-a
oferit pe Sine ca sacrificiu ca s pl teasc astfel pre ul r scump rii pentru to i.
Despre acest lucru s-a vorbit la momentul oportun. 7În acest sens, eu am fost
desemnat ca apostol-predicator pentru celelalte na iuni. Acesta este adev rul despre
mine. Nu mint când afirm c am fost desemnat s fiu înv tor al credin ei. 8Deci
vreau ca indiferent de locul în care se afl , b rba ii s se roage „ridicând mâini
curate”, (adic ) nefiind vinova i de mânie sau de certuri. 9În ce prive te femeile, ele
se îmbrace decent; s nu fie exagerate (în inuta vestimentar ), ci modeste. S nu
considere p rul împletit sau podoabele de aur i perlele ori hainele scumpe ca fiind
decisive pentru împodobirea lor. 10Ci podoaba lor (cea mai valoroas ) s fie format
din faptele bune specifice femeilor care pretind c au fric de Dumnezeu. 11Femeia s
înve e lini tit în total subordonare (fa de b rbat). 12Nu-i permit femeii s înve e pe
rbat sau s aib autoritate asupra lui; ci s stea în t cere; 13pentru c întâi a fost
creat Adam i apoi Eva. 14 i nu Adam a fost (primul) în elat s p tuiasc , ci acest
lucru s-a întâmplat ini ial cu Eva care a devenit astfel neascult toare! 15Totu i, ea va
fi salvat (de aceast dezonoare ini ial ) dac îi va educa pe copiii pe care-i va na te,
astfel încât ei s ajung s r mân în credin , în dragoste, în sfin enie i dac ace tia
vor avea un bun comportament (moral). 3 V voi vorbi acum despre ceva care merit
toat aten ia din partea voastr . M refer la supraveghetorul spiritual: dac vrea
cineva s fie „episcop”, desigur c dore te un lucru bun. 2Dar el trebuie s aib un
comportament irepro abil, s fie so ul unei singure femei, s manifeste demnitate, s
aib autocontrol, s fie ordonat, ospitalier i capabil s -i înve e pe al ii. 3 nu fie nici
be iv i nici violent din punct de vedere fizic sau verbal, ci blând. În plus, s nu
iubeasc banii. 4Apoi i se mai cere s fie capabil s i îngrijeasc familia, conducândo astfel încât copii lui s fie ascult tori i s -i acorde un total respect. 5Dac un
asemenea om nu este capabil s i conduc bine familia, oare cum va reu i s aib
grij de comunitatea oamenilor lui Dumnezeu? 6El nu trebuie s fie dintre cei care sau convertit de curând; pentru ca s nu-l afecteze mândria ce ar atrage asupra lui
condamnarea care a fost pronun at i împotriva diavolului. 7Mai trebuie s aib i o
bun reputa ie între cei din afara comunit ii cre tinilor, ca s nu fie def imat de ei i
cad în capcana diavolului. 8În aceea i ordine de idei, este necesar ca i diaconii
i tr iasc via a în corectitudine, s nu fie ipocri i, s nu consume vin în exces i s
nu urm reasc s beneficieze de venituri ob inute prin metode necinstite. 9 p streze
adev rurile profunde ale credin ei, având o con tiin curat . 10Întâi trebuie s fie
verifica i; i abia dup ce au trecut testul unui comportament irepro abil, s fie
(recunoscu i ca) diaconi. 11În acela i timp, i so iile acestora trebuie s fie demne de
respect, s nu aib obiceiul de a bârfi, ci s fie autodisciplinate i s demonstreze c
sunt serioase în toate aspectele. 12Fiecare dintre diaconi s fie so ul unei singure so ii
i s tie s i conduc bine copii i familiile lor. 13Cei care slujesc astfel în mod
eficace ca diaconi, ob in un statut de onoare i un mare curaj referitor la credin a în

Cristos Isus. 14Sper c voi veni la tine în scurt timp; dar î i scriu aceste lucruri pentru
ca, în cazul în care voi întârzia, 15
tii ce trebuie s faci în leg tur cu familia lui
Dumnezeu. Ea – Comunitatea slujitorilor Dumnezeului viu – este stâlpul i temelia
adev rului. 16În mod cert, misterul credin ei noastre este mare: El (Cristos) a fost
revelat într-un corp fizic (ca al nostru), Spiritul a demonstrat despre El c este drept, a
fost v zut de îngeri, a fost prezentat în predici na iunilor lumii, a fost acceptat prin
credin în lume i a fost luat sus în glorie! 4 Spiritul spune clar c în ultima perioad
de existen a omenirii, unii se vor dezice de credin . Ei vor accepta s cread spirite
în el toare care le vor prezenta doctrine de provenien demonic . 2Aceste înv turi
gre ite vor fi lansate prin metodele ipocriziei unor oameni mincino i, a c ror
con tiin a fost însemnat cu fierul înro it în foc… 3Ei sunt cei care interzic c toria
i cer ab inerea de la consumarea unor alimente pe care Dumnezeu le-a f cut s fie
primite ( i mâncate) cu mul umire de c tre cei care cred i care cunosc adev rul. 4În
realitate, tot ce a creat Dumnezeu este bun; i nimic din tot ce este primit cu
mul umire, nu trebuie s fie respins (ca interzis); 5pentru c aceste alimente sunt
sfin ite prin Cuvântul lui Dumnezeu i prin rug ciune. 6Dac vei înv a pe fra i aceste
lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus; i vei demonstra astfel c e ti educat
în leg tur cu principiile credin ei i c „te hr ne ti” cu buna înv tur pe care i-ai
însu it-o. 7Evit implicarea în dezbateri care au ca baz miturile lumii i basmele
femeilor b trâne! Disciplineaz -te pentru a fi un bun credincios; 8pentru c disciplina
aplicat corpului are, desigur, o anumit utilitate. Dar când o practic m în domeniul
vie ii de credin , ea este util în toate aspectele; pentru c ne asigur atât
promisiunea pentru aceast via (biologic ), cât i pentru cea viitoare. 9Aceasta este
o alt afirma ie care merit re inut i acceptat ca fiind adev rat ! 10Noi muncim
foarte greu i ne lupt m pentru c ne-am pus speran a în Dumnezeul care este viu. El
este Salvatorul tuturor oamenilor – i în mod special al celor credincio i. 11Porunce te
(ca oamenii s tr iasc a a) i înva aceste lucruri! 12Nimeni s nu te desconsidere
doar pentru c e ti mai tân r decât al ii. S fii un exemplu pentru credincio i prin
modul în care vorbe ti, în comportament, în dragoste, în credin
i în ce prive te
13
puritatea. Pân voi veni, fii atent la felul cum cite ti (din Scripturi), la modul cum
încurajezi i în leg tur cu înv tura pe care o dai altora. 14 nu neglijezi utilizarea
darului care este în tine, oferit prin profe ie, atunci când b trânii i-au pus mâna peste
tine. 15 aceste lucruri cu pasiune i dedic -te lor, pentru ca progresul t u s fie
remarcat de to i! 16Fii atent la tine însu i i la înv tura pe care o oferi altora.
Persevereaz în leg tur cu aceste lucruri; pentru c astfel te vei salva i pe tine, dar
vei sc pa (de consecin e nepl cute) i pe cei care te ascult . 5 S nu faci repro uri
dure unui b trân; ci s -i oferi sfaturi ca unui tat . Pe cei tineri s -i tratezi ca pe ni te
fra i. 2Cu femeile b trâne s te compor i ca i cu ni te mame; iar fa de cele tinere s
ai o atitudine de puritate moral , ca în cazul în care ele ar fi surorile tale. 3Respect
(ajutând) pe cele v duve care în mod real nu mai beneficiaz de sus inerea altcuiva.
4
Dar dac o v duv are copii sau nepo i, ace tia sunt primii responsabili de îngrijirea
ei; pentru c sunt datori s i pun în practic religia fa de rudele lor,
recompensându- i astfel p rin ii. Iar lui Dumnezeu îi place acest fel de
comportament. 5Femeia v duv care în mod real nu mai are pe nimeni care s o ajute,
i pune speran a în Dumnezeu i se roag permanent Lui, prezentându-i cererile ei.

6

Dar cea care dup ce a devenit v duv urm re te satisfacerea pl cerilor ei personale,
este moart (spiritual), de i tr ie te (fizic). 7Prezint aceste lucruri sub form de
porunci, pentru a evita poten iale repro uri. 8Dac cineva nu are grij de rudele lui i
în mod special de cei din familia lui, s-a dezis de credin i este mai r u decât un
necredincios. 9 nu incluzi în lista adev ratelor v duve decât pe cele care au mai
mult de aizeci de ani. În plus, fiecare dintre ele trebuie s fi fost so ia unui singur
rbat, 10 aib o bun reputa ie pentru faptele bune pe care le-a f cut i s fi fost o
bun mam pentru copiii ei. Apoi trebuie s fie recunoscut de c tre ceilal i ca fiind o
femeie care i-a demonstrat ospitalitatea (inclusiv) prin faptul c a sp lat picioarele
sfin ilor, i-a ajutat pe cei care au avut necazuri i a avut o via dedicat faptelor
bune. 11Dar s nu accep i (s înscrii pe acea list ) pe v duvele tinere; pentru c atunci
când dorin ele lor (de natur sexual ) le afecteaz dedicarea fa de Cristos, vor s se
rec toreasc . 12 i astfel, ele devin vinovate pentru c î i încalc angajamentul f cut
ini ial. 13În plus, aceste v duve tinere se obi nuiesc s fie lene e, umblând prin casele
altora. i nu sunt doar lene e, ci i bârfitoare, insistând asupra unor lucruri pe care nar trebui s le discute… 14Deci vreau ca v duvele tinere s se c toreasc (din nou),
aib copii i s i între in corespunz tor familia, ca s nu ofere oponen ilor no tri
posibilitatea de a ne def ima (din cauza lor). 15Spun aceste lucruri pentru c deja
exist câteva persoane care s-au întors s -l urmeze pe Satan! 16Dac cineva are
duve în familia lui, s le între in ; ca s nu fie împov rat comunitatea
credincio ilor în timp ce ea le ajut pe v duvele care nu (mai) au rude. 17Prezbiterii
care exercit o bun conducere (a comunit ii celor credincio i), trebuie s fie
considera i demni de o dubl onoare din partea celorlal i (credincio i); iar de acest
tratament trebuie s beneficieze în mod special cei care predic i care înva pe al ii.
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De fapt, Scriptura spune: „S nu legi gura boului atunci când este folosit la treierat.”
i „Cel care lucreaz , merit s i primeasc retribu ia pentru munca pe care a prestato.” 19Împotriva unui prezbiter s nu accep i nici o acuza ie care nu este sus inut de
doi sau de trei martori. 20 faci repro uri celor care p tuiesc; i s -i corectezi în
fa a tuturor, pentru ca s fie o lec ie de avertizare pentru ceilal i care le-ar urma
exemplul. 21În fa a lui Dumnezeu, a lui Cristos Isus i a îngerilor ale i, î i solicit
ascultarea fa de aceste instruc iuni; i î i cer s te conformezi f prejudec i i f
rtinire. 22 nu te gr be ti s te identifici cu cineva punându- i mâinile pe capul lui;
pentru c acest gest este (considerat) ca o participare la p catele lui. P streaz -te
curat ( i din acest punct de vedere)! 23Având în vedere faptul c în mod frecvent
stomacul t u este bolnav, s nu bei numai ap , ci s folose ti i câte pu in vin.
24
catele unor oameni sunt evidente i sunt rezolvate înainte de momentul când
ace tia vor ajunge la Judecata final ; dar ale altora sunt judecate dup ce ei au ajuns
acolo. 25Ceva asem tor se întâmpl i cu faptele bune: unele sunt deja evidente; dar
i cele care nu sunt vizibile, vor fi cunoscute (atunci)! 6 Cei care tr iesc sub jugul
sclaviei, s i considere st pânii demni de un total respect; i astfel s evite
def imarea numelui lui Dumnezeu i a înv turii noastre. 2Sclavii care au st pâni
cre tini, nu trebuie s -i trateze cu mai pu in respect doar pentru c acum ne numim
to i „fra i”; ci s îi serveasc i mai mult, pentru c cei care beneficiaz de munca lor
sunt credincio i i îi iubesc. 3
înve i i s pretinzi (credincio ilor) respectarea
acestor lucruri. Este posibil ca al ii s promoveze o înv tur diferit de aceasta i

care nu se potrive te cu doctrina s toas pe care o con in cuvintele Domnului
nostru Isus Cristos referitoare la comportamentul cre tin. 4Cel care procedeaz a a,
este un om plin de arogan , care nu în elege nimic i care are o mare pasiune pentru
discu ii în contradictoriu. Acest mediu (conflictual) favorizeaz apari ia invidiei, a
neîn elegerilor, a blasfemiilor i a b nuielilor rele. 5În acela i timp sunt create astfel
condi ii pentru permanentele neîn elegeri între oamenii cu mintea afectat negativ,
rora le lipse te adev rul i care cred c religia este o surs de îmbog ire. [Fere tete de cei care fac parte din aceast categorie de oameni!] 6În realitate, religia (lui
Cristos) reprezint o mare bog ie atunci când omul manifest o atitudine de
mul umire; 7pentru c noi nu am adus nimic în aceast lume (atunci când ne-am
scut) i nici nu putem lua nimic din ea (când murim). 8Dac beneficiem de
mâncarea i de îmbr mintea de care avem nevoie, ne este suficient! 9Îns cei care
vor s devin boga i, cad în capcana tenta iei care-i determin s aib multe vicii
exagerate. Acestea le sunt d un toare, îi ruineaz i-i distrug… 10 când aceste
afirma ii, doresc s în elegi c iubirea de bani este cauza tuturor relelor. Unii oameni
care au iubit banii, s-au r cit i nu mai merg pe drumul credin ei, ci au atras asupra
lor multe chinuri. 11Dar tu, ca om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri; i s
urm re ti (s practici) dreptatea, seriozitatea cu privire la comportamentul cre tinesc,
credin a, dragostea, r bdarea i blânde ea. 12Implic -te în lupta bun a credin ei!
Însu te- i via a etern la care ai fost chemat i cu privire la care ai f cut acea
frumoas declara ie în prezen a multor martori. 13 i scriu aceste lucruri sub form de
prunc dat înaintea lui Dumnezeu care ofer via tuturor i în prezen a lui Cristos
Isus care a f cut o remarcabil afirma ie în fa a lui (Pon iu) Pilat. 14 te conformezi
acestor lucruri poruncite i s fii „curat” din acest punct de vedere, ca s nu i se
poat repro a nimic pân la apari ia Domnului nostru Isus Cristos. 15Aceast apari ie
a Sa va fi la momentul decis de Dumnezeu care este singurul St pânitor (în Univers),
Regele regilor i Domnul domnilor. 16El este singurul care exist f
s poat muri
vreodat i care locuie te într-o lumin de care nimeni nu se poate apropia. Astfel,
nimeni din condi ia lui uman , nu L-a v zut i nici nu-L poate vedea. Acestui
Dumnezeu s I se recunoasc onoarea i puterea etern ! Amin! 17Porunce te celor
(credincio i) boga i material în aceast via s nu devin arogan i i s nu- i pun
speran a în aceste bog ii care nu reprezint o garan ie sigur ; ci speran a lor s fie în
Dumnezeu care ne ofer toate aceste lucruri din abunden ca s ne bucur m de ele.
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Porunce te acestor boga i (material) s fac bine altora; i astfel, fiind genero i cu
al ii, ei vor deveni boga i ( i) în fapte bune. 19 când aceste lucruri, î i vor aduna o
comoar care va forma o bun temelie pentru viitor, când vor beneficia de adev rata
via . 20Timotei, ai grij de ceea ce i s-a încredin at! Evit implicarea în lucruri
lume ti cum sunt discu iile nesemnificative i cele contradictorii provenite dintr-o
pretins „ tiin ”, numit într-un mod impropriu a a. 21Unii care i-au revendicat
aceast „cunoa tere”, s-au r cit de la drumul credin ei. Harul s fie cu voi.

A doua epistol a apostolului Pavel trimis lui Timotei
1 Pavel, apostol al lui Cristos Isus conform deciziei lui Dumnezeu, trimis s
vorbeasc despre via a promis care este în Cristos Isus: 2 tre Timotei, copilul (meu)
iubit – har, mil i pace de la Dumnezeu Tat l i de la Cristos Isus, Domnul nostru!
3
Atunci când te amintesc în rug ciunile mele pe care le fac în mod consecvent, Îi
mul umesc lui Dumnezeu pentru tine. El este Dumnezeul C ruia Îi slujesc la fel ca
str mo ii mei, având o con tiin curat . 4Îmi amintesc de lacrimile tale i doresc s te
d, ca s devin plin de bucurie. 5Cu privire la tine, îmi mai aduc aminte i despre
credin a ta sincer . Aceasta a existat întâi în bunica ta, Lois, i apoi în mama ta,
Eunice; iar acum sunt convins c o ai i tu. 6Având în vedere acest lucru, î i amintesc
alimentezi flac ra darului lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor
mele asupra ta. 7Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de timiditate, ci unul care ne ofer
putere, dragoste i autodisciplin . 8Deci s nu- i fie ru ine s vorbe ti despre Domnul
nostru sau despre mine, care sunt un de inut pentru cauza Lui. În acord cu puterea pe
care ne-o d Dumnezeu, fii partener cu mine în tot ce am de suportat pentru c predic
Vestea Bun . 9El ne-a salvat i (apoi) ne-a prezentat o sfânt chemare care nu este
justificat de faptele noastre, ci se armonizeaz cu planul S u i cu harul pe care ni l-a
oferit în Cristos Isus înainte de crearea Universului. 10Acum, aceast realitate ne-a
fost revelat prin apari ia Salvatorului nostru, Isus Cristos. El a distrus moartea i,
prin Vestea Bun (prezentat ), a pus în eviden via a i nemurirea. 11Eu am fost
desemnat ca predicator, ca apostol i ca înv tor al acestei Ve ti Bune! 12 a se
poate explica de ce nu-mi este ru ine s suport toate aceste lucruri (adverse). Eu tiu
cine este Cel în care am crezut; i sunt convins c pân în acea Zi, El poate s
streze tot ce I-am încredin at. 13 men ii modelul de înv tur s toas pe care
ai auzit-o de la mine, împreun cu dragostea i cu credin a care sunt în Cristos Isus!
14
ze te acel lucru bun care i-a fost încredin at de Spiritul Sfânt care locuie te în
noi. 15Te informez c to i cei care locuiesc în Asia, au refuzat s m mai sus in –
inclusiv Figel i Hermogen… 16Domnul s ofere mil familiei lui Onisifor care de
multe ori m-a încurajat i nu i-a fost ru ine de lan ul cu care eram legat! 17Când a fost
în Roma, el m-a c utat perseverent pân m-a g sit. 18Domnul s -i ofere bun tatea Lui
în acea Zi! Tu ti cât de mult m-a ajutat cu slujirea lui când eram în Efes. 2 Tu,
copilul meu, fii tare în harul care este în Cristos Isus. 2Ce ai auzit de la mine în
prezen a multor martori, încredin eaz unor oameni demni de încredere care s fie
capabili s -i înve e pe al ii. 3Ca un bun soldat al lui Cristos Isus, fii preg tit s rezi ti
în situa ii dificile. 4Atunci când un soldat dore te s fie apreciat de comandantul lui,
nu se implic în activit ile vie ii civile. 5Sau dac cineva particip la o competi ie
sportiv , nu poate ob ine premiul dac nu respect regulamentul. 6Omul care lucreaz
mântul trebuie s fie primul care beneficiaz de recolta lui agricol . 7Gânde te-te
cu aten ie la ce î i spun; iar Domnul î i va da posibilitatea s în elegi toate aceste
lucruri. 8Aminte te- i de Isus Cristos care este unul dintre urma ii lui David i care a
înviat. Aceasta este Vestea Bun pe care o predic; 9 i din aceast cauz am fost legat
cu lan uri ca un criminal. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat! 10Astfel, eu
suport tot ce mi se întâmpl ca s ajut pe cei ale i s ob in salvarea i gloria etern

care exist în Cristos Isus. 11Ce î i voi spune în continuare, este o declara ie care
merit tratat cu seriozitate: dac am murit împreun cu El, vom i tr i împreun cu
El. 12Dac r bd m, vom guverna împreun cu El. Dar dac ne dezicem de El, se va
dezice i El de noi. 13Dac nu (mai) suntem demni de încredere, El r mâne totu i
demn de încredere, pentru c nu va ac iona (niciodat ) contra propriei Sale naturi.
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Aminte te-le ( i celorlal i) toate aceste lucruri. Avertizeaz -i înaintea lui Dumnezeu
evite disputele cu privire la semnifica ia unor cuvinte; pentru c aceste discu ii nu
sunt utile i îi ruineaz pe cei care asist la ele. 15Fii preocupat s ob ii de la
Dumnezeu acreditarea de lucr tor care nu are motive s -i fie ru ine i care
administreaz corect Cuvântul Adev rului. 16Evit s participi la discu iile f
con inut important pe care le fac unii oameni; pentru c ele îi fac s fie din ce în ce
mai lipsi i de reveren în atitudinea lor fa de Dumnezeu. 17 i acest mod specific de
via se va extinde ca o cangren . Între cei care deja au fost astfel afecta i, sunt
Imeneu i Filet. 18Ei au deviat de la adev r i distrug credin a unora, sus inând c deja
a avut loc învierea. 19Totu i, pe temelia solid pus de Dumnezeu i care are total
stabilitate, exist urm toarea inscrip ie: „Domnul îi cunoa te pe cei care sunt ai S i.”
i „oricine pretinde c apar ine Domnului, trebuie s se dep rteze de nedreptate!”.
20
Într-o cas mare nu exist numai vase de aur i de argint, ci i altele care sunt
executate din lemn i din argil . Unele sunt f cute pentru ocazii speciale, iar altele
pentru cele obi nuite. 21Deci dac cineva se cur
de acestea, va fi preg tit ca un
instrument sfânt, devenind util St pânul lui pentru orice scop nobil. 22Fugi de
dorin ele p toase specifice tinere ii; i urm re te dreptatea, credin a, dragostea i
pacea împreun cu to i cei care-L cheam pe Domnul dintr-o inim curat . 23Stai
departe de disputele nebune ti i ridicole despre care ti c produc certuri. 24Slujitorul
Domnului nu trebuie s participe la (o asemenea) ceart , ci s fie bun cu to i i s aib
capacitatea da a înv a cu r bdare pe al ii. 25El mai trebuie s fie blând atunci când îi
corecteaz pe adversari, cu speran a c Dumnezeu le va oferi ocazia s se poc iasc i
cunoasc adev rul; 26 i c astfel î i vor reveni, sc pând din capcana în care
Diavolul îi inea captivi ai dorin elor lui. 3 S tii c ultimele „zile” (ale existen ei
mântului) vor forma o perioad de timp dificil. 2Oamenii (de-atunci) vor fi: egoi ti,
iubitori ai banilor, l ud ro i, arogan i, insult tori, neascult tori fa de p rin i,
nerecunosc tori, lipsi i de sfin enie, 3lipsi i de afec iune, imposibil de convins,
calomniatori, f
autocontrol, s lbatici i împotriva binelui. 4Ei vor mai fi tr tori,
impruden i, i foarte orgolio i. Vor iubi mai mult pl cerile decât pe Dumnezeu; 5 i
vor avea o religie c reia îi vor contesta puterea (de influen ). Îndep rteaz -te de
ace ti oameni! 6Între ei sunt unii care intr în case i reu esc s seduc pe femeile
care nu au autocontrol ci sunt conduse de diferite dorin e p toase. 7Ace tia vor
încerca mereu s înve e, f
s ajung vreodat la cunoa terea complet a
8
adev rului. Ei urmeaz exemplul lui Iane i al lui Iambre care s-au opus lui Moise.
Sunt oameni care au mintea degradat , fiind descalifica i în ce prive te credin a. 9Dar
nu vor mai progresa; pentru c nebunia lor va fi evident pentru oricine, exact ca în
cazul celor doi oameni. 10Tu ai remarcat înv tura mea, comportamentul meu,
decizia mea, credin a mea, r bdarea mea, dragostea mea, perseveren a mea. 11Ai
zut cum am fost persecutat i câte adversit i am suportat în Antiohia, în Iconia i
în Listra. Dar Domnul m-a sc pat din toate acestea! 12De fapt, to i cei care doresc s

tr iasc o via dedicat lui Cristos, vor fi persecuta i. 13Dar oamenii r i i în el tori
vor progresa în r ul pe care-l practic , în elând (pe al ii) i fiind în ela i. 14Tu s fii
consecvent cu privire la lucrurile pe care le-ai înv at i care au ajuns s i formeze
credin a. tii care este sursa lor: 15Scripturile! Acestea sunt scrierile pe care le cuno ti
din copil rie; i ti c ele pot s i ofere în elepciunea care conduce la salvarea prin
credin a în Cristos Isus. 16Tot ce scrie în Scriptur este inspirat de Dumnezeu i (ne)
este util: ea poate s înve e, s repro eze gre elile, s corecteze i s instruiasc în
dreptate; 17pentru ca omul lui Dumnezeu s se maturizeze i s fie astfel echipat
pentru orice lucru bun. 4 Înaintea lui Dumnezeu i a lui Isus Cristos care va judeca pe
cei vii i pe cei mor i, având în vedere apari ia Lui i a Regatului S u, insist asupra
urm torului lucru: 2predicarea Cuvântului (lui Dumnezeu) atât în momentele
oportune, cât i în situa ii când (teoretic) nu este cazul. Astfel, s faci repro urile
corespunz toare, s corectezi, s încurajezi folosind toat r bdarea pe care o ai i s
utilizezi toat înv tura de care dispui. 3 i cer aceste lucruri având în vedere c va
veni timpul când oamenii nu vor mai accepta doctrina corect ; ci î i vor desemna
înv tori care s le prezinte (numai) ce vor ei s aud . 4Vor renun a s ia în
considerare adev rul i vor fi interesa i de mituri. 5Dar tu s ai permanent
discern mânt, s i continui activitatea chiar în situa ii adverse i s îndepline ti toate
responsabilit ile unui evanghelist. 6Eu sunt preg tit s fiu ca acel sacrificiu lichid
care este oferit lui Dumnezeu prin turnare înaintea Lui. S-a apropiat momentul în care
voi pleca (de pe p mânt). 7Am fost implicat în acea lupt bun , am ajuns la finalul
alerg rii; ( i în tot acest timp) mi-am p strat credin a. 8Acum a tept s fiu premiat cu
coroana drept ii. Ea îmi va fi dat în acea Zi de Domnul care este Judec torul corect.
Dar El nu va oferi aceast coroan numai mie, ci tuturor celor care iubesc venirea Sa.
9
vii la mine cât po i de repede; 10pentru c Dima, din dragoste pentru aceast lume,
m-a abandonat i a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, iar Titus a plecat
în Dalma ia. 11Numai Luca este cu mine. S vii împreun cu Marcu, pentru c am
nevoie (de el) s m ajute la ceea ce fac. 12Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13Când vei
veni, s -mi aduci paltonul pe care l-am l sat în casa lui Carp din Troa. Doresc s vii
i cu c ile, mai ales cu cele din piele. 14Alexandru, c ld rarul, mi-a f cut mult r u.
Domnul îl va recompensa conform faptelor lui! 15Fere te-te i tu de el, pentru c a
manifestat o puternic opozi ie fa de mesajul nostru. 16Când am fost la tribunal
prima dat , nimeni nu m-a sus inut în timp ce mi-am formulat ap rarea. To i m-au
sit… S nu li se ia în considerare acest lucru! 17Îns Domnul a stat lâng mine i
mi-a dat putere, pentru ca astfel s pot predica un mesaj complet pe care s -l aud to i
aceia care nu sunt evrei. i a a am fost salvat din gura leului… 18Domnul m va
sc pa de orice lucru r u i m va salva pentru a m duce în Regatul S u ceresc. Lui s
I se acorde gloria pentru eternitate! Amin! 19Salut pe Priscila, pe Acuila i familia lui
Onisifor. 20Erastus a r mas în Corint, iar pe Trofim l-am l sat bolnav în Milet.
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Încearc s vii (la mine) înainte de iarn . Te salut Eubulus, Pudens, Linus, Claudia
i to i fra ii. 22Domnul s fie cu spiritul t u. Harul s fie cu voi.

Epistola apostolului Pavel trimis lui Tit
1 Pavel, sclav al lui Dumnezeu i apostol al lui Isus Cristos pentru ale ii lui
Dumnezeu, în vederea credin ei lor i pentru cunoa terea adev rului referitor la
lucrurile specifice comportamentului cre tinesc. 2
refer la acel comportament care
promoveaz speran a vie ii eterne pe care a promis-o Dumnezeu înainte de începutul
existen ei în timp a acestei lumi. 3La momentul potrivit, El i-a revelat Cuvântul prin
predicarea mea. Aceast responsabilitate (a predic rii) mi-a fost încredin at de
Dumnezeu, Salvatorul nostru, prin intermediul unei porunci. 4
adresez ie, Titus,
care e ti adev ratul meu copil în credin a de care beneficiem împreun . Î i urez har i
pace de la Dumnezeu – Tat l – i de la Cristos Isus care este Salvatorul nostru. 5Team l sat în Creta ca s organizezi tot ce mai este de organizat acolo, desemnând
prezbiteri pentru (comunit ile cre tinilor din) fiecare ora – a a cum i-am poruncit.
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În acest sens, i-am spus c prezbiterul este (acel om care se afl ) deasupra oric rui
repro . Astfel, el trebuie s fie so ul unei singure femei, având copii credincio i
rora nu li se poate repro a c sunt imorali sau neascult tori. 7De fapt, episcopul este
ca un administrator din partea lui Dumnezeu. i pentru c i se cere s aib un
comportament irepro abil, (un episcop) trebuie s nu fie nici înc
ânat, nici mânios,
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nici be iv, nici violent i nici lacom de câ tig necinstit. Îns va trebui s fie ospitalier
i s iubeasc binele. I se mai cere s aib sim ul m surii, s fie drept, sfânt i cu
autocontrol. 9În plus, trebuie s fie permanent în acord cu mesajul Cuvântului care
prezint adev rul; i astfel va promova o înv tur s toas care îl va face capabil
ofere altora sfaturi bune i s -i înfrunte pe cei care i se opun. 10Fac aceast
precizare având în vedere faptul c exist mul i în special printre cei circumci i care
nu accept subordonarea (fa de autoritatea noastr ), ci vorbesc foarte mult i sunt
ni te în el tori. 11Ace tia trebuie redu i la t cere; pentru c altfel, ei deruteaz familii
întregi. Urm rind câ tiguri necinstite, ace tia îi înva pe oameni s fac lucruri care
nu trebuie f cute. 12De fapt, chiar unul dintre ei care (pretinde c ) este profet, a zis:
„Cretanii sunt permanent ni te oameni mincino i, r i i lene i.” 13Da, aceast
afirma ie este adev rat ! În consecin , f -le repro uri (mai) dure, ca s în eleag c
trebuie s fie s to i în ce prive te credin a. 14 nu acorde aten ie miturilor de
provenien evreiasc sau poruncilor prezentate de oamenii care se întorc de la
adev r. 15Pentru oamenii cura i, toate lucrurile sunt clare. Dar pentru cei necredincio i
care sunt afecta i de p cat, nimic nu este curat. Ace tia sunt degrada i chiar la nivelul
min ii i la cel al con tiin ei lor… 16În consecin , ei pretind c -L cunosc pe
Dumnezeu, dar Îl neag prin faptele pe care le fac. Sunt demni de desconsiderare, nu
accept s se subordoneze cuiva i nu sunt capabili s fac vreo fapt bun ! 2 Dar tu
vorbe ti lucruri care sunt compatibile cu înv tura s toas . 2Astfel, s spui c
trânii trebuie s fie tempera i, demni de respect i s to i în ce prive te credin a,
dragostea i r bdarea. 3În acela i mod s le vorbe ti i femeilor b trâne, spunându-le
trebuie s tr iasc o via caracterizat de sfin enie. S nu fie def im toare i nici
nu aib obiceiul de a consuma b uturi alcoolice; ci s înve e (s practice) ce este
bine. 4Astfel, ele vor fi un exemplu de la care cele tinere vor înv a s i iubeasc
so ii i copiii, 5 aib sim ul m surii i s tr iasc având un comportament

irepro abil. Vor mai înv a (de la cele b trâne) s fie bune administratore ale casei
lor, s fie ascult toare de so – i astfel, Cuvântul lui Dumnezeu nu va (putea) fi
def imat. 6Pe cei tineri, încurajeaz -i s fie în elep i. 7 i prin tot ce faci, ofer un
exemplu de fapte bune. În ce prive te înv tura pe care o prezin i altora,
demonstreaz integritate i demnitate. 8 practici o vorbire s toas , care s nu
poat fi criticat ; pentru ca cei care ni se opun, s fie determina i s le fie ru ine
constatând c nu pot spune nimic r u despre noi. 9Spune sclavilor s se subordoneze
st pânilor lor, s se comporte conform dorin ei acestora i s nu protesteze verbal fa
de ordinele lor. 10 nu fure nimic (de la st pâni), ci permanent s demonstreze c
sunt demni de încrederea care le-a fost acordat . Tr ind a a, (ace ti sclavi) vor aduce
onoare înv turii lui Dumnezeu – Salvatorul nostru. 11Fac aceste afirma ii având în
vedere faptul c harul lui Dumnezeu a fost deja revelat. Acest har care aduce salvare
pentru to i oamenii, 12ne înva s renun m la atitudinea pe care o au p gânii i la
poftele lume ti; apoi, în consecin , s tr im în aceast epoc într-un mod în elept,
drept i cu atitudinea corect din punct de vedere religios. 13 facem acest lucru în
timp ce a tept m s se întâmple ceea ce sper m în leg tur cu acel moment în care se
va revela gloria marelui nostru Dumnezeu i Salvator – Isus Cristos. 14El S-a oferit pe
Sine ca s ne r scumpere din orice form (degradant ) a p catului. F când acest
lucru, a inten ionat s i formeze, ca proprietate a Sa, un popor pe care s -l cure e (de
cat) i care s fie pasionat pentru (a face) fapte bune. 15Vorbe te (oamenilor) despre
aceste lucruri, încurajându-i; în acela i timp, cu o total autoritate, f repro uri celor
care gre esc. Nimeni s nu te desconsidere! 3 Aminte te-le despre obliga ia pe care o
au de a respecta deciziile conduc torilor (statului). S fie astfel ascult tori de
autorit i i disponibili pentru orice lucru bun. 2 nu vorbeasc lucruri rele despre
nimeni i s nu fie dispu i la ceart , ci amabili; i s demonstreze mereu blânde e fa
de to i oamenii. 3Spun aceste lucruri având în vedere faptul c i noi am tr it alt dat
în ignoran , când am fost neascult tori i r ci i. Atunci eram sclavii dorin elor
toase i ai diferitelor pl ceri (condamnabile). În acele circumstan e, tr iam în
utate i în invidie, urând i fiind urâ i de al ii. 4Dar a ap rut bun tatea lui Dumnezeu
– Salvatorul nostru – i dragostea Lui pentru oameni. 5Atunci, El ne-a salvat; i a
cut acest lucru nu în baza faptelor bune f cute de noi, prin care am fi ob inut acest
merit. Ci pentru c El a avut mil de noi, ne-a sp lat f cându-ne cura i atunci când
Spiritul Sfânt ne-a înnoit prin regenerarea (spiritual ) pe care ne-a f cut-o. 6 i
Dumnezeu a turnat din abunden Spiritul S u peste noi prin Isus Cristos, Salvatorul
nostru. 7El a f cut acest lucru pentru ca acum, dup ce am fost considera i drep i prin
harul Lui, s putem deveni ni te mo tenitori care au speran a c vor beneficia de via a
etern . 8Ceea ce spun, reprezint lucruri care merit s fie crezute ca adev rate. i
doresc s insist asupra lor; pentru ca aceia care au crezut în Dumnezeu, s fie
motiva i pentru a face fapte bune. Acestea sunt lucrurile benefice i utile oamenilor.
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Evit discu iile care au ca tem teorii controversate i stupide. S nu participi nici la
cele din jurul lungilor liste care con in str mo i. Evit de asemenea certurile i
disputele cu privire la legea mozaic ; pentru c sunt neproductive i inutile! 10Dup
ce de dou ori ai f cut repro uri celui care produce dezbinare, s te dep rtezi de el.
11
ti c un asemenea om este corupt i p tos, condamnându-se tocmai prin ceea ce
face. 12Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic, s vii cât po i de repede la

mine în Nicopole; pentru c am decis s stau acolo în aceast iarn . 13Ai grij de
avocatul Zena i de Apolo, s nu le lipseasc nimic din tot ce au nevoie pentru
toria lor. 14Oamenii no tri trebuie s fie deja antrena i pentru a excela în fapte
bune care s rezolve nevoile; i astfel, ei nu vor r mâne neproductivi. 15Te salut to i
aceia care sunt împreun cu mine. Salut -i (din partea mea) pe cei care ne iubesc i
care au aceea i credin ca noi. Harul s fie cu voi to i!

Epistola apostolului Pavel trimis lui Filimon
1 Pavel, de inut pentru (cauza lui) Cristos i fratele Timotei, c tre Filimon care
lucreaz împreun cu noi. 2În acela i timp ne adres m i c tre sora Apfia, c tre Arhip
care lupt împreun cu noi i c tre cei care formeaz comunitatea cre tinilor din casa
ta. 3Har i pace de la Dumnezeu, Tat l nostru i de la Domnul Isus Cristos! 4De
fiecare dat când m rog, Îi mul umesc Dumnezeului meu pentru tine; 5pentru c am
auzit despre credin a pe care o ai în Domnul Isus i despre dragostea pe care o
practici fa de to i sfin ii. 6În rug ciunile mele, cer (Domnului) ca prin credin a pe
care o avem împreun , s te fac s în elegi toate lucrurile bune pe care le avem în
Cristos. 7Frate, s tii c am fost foarte bucuros i încurajat când am aflat despre
efectele dragostei tale fa de sfin i. Tu le-ai încurajat inima! 8De i a avea curajul în
Cristos ca s i dau ordin cu privire la ce doresc s faci, 9te rog totu i s m ascul i
motivat de dragoste. Eu, b trânul Pavel, când î i cer acest lucru, sunt în închisoare
pentru (cauza lui) Isus Cristos. 10Cererea mea este în leg tur cu Onisim. El este
(acum) „copilul” meu, pe care „l-am n scut” în timp ce eram legat cu lan uri. 11În
trecut, el nu- i era util; dar de-acum el te va ajuta i-mi va fi util i mie. 12Îl trimit
acum înapoi la tine pe el, (care a devenit) „inima mea”. 13 fi preferat s -l re in aici
ca s m ajute în locul t u cât timp sunt în deten ie pentru (c am predicat) Vestea
Bun . 14Dar n-am vrut s decid nimic f aprobarea ta; pentru ca s nu-mi faci nici o
favoare din obliga ie, ci printr-o decizie personal liber . 15Probabil c el a fost
desp it de tine temporar, pentru ca s revin apoi pentru eternitate! 16Dar acum el
vine înapoi nu doar ca sclav, ci i ca un frate iubit. Eu îl iubesc mult, dar tu îl vei iubi
mai mult nu numai ca om, ci i pentru statutul lui pe care îl are acum în Domnul.
17
Dac m consideri partenerul t u, prime te-l exact cum m-ai fi primit pe mine!
18
Dac i-a f cut ceva r u sau dac î i este dator, consider totul ca fiind
responsabilitatea mea. 19 i scriu aici cu mâna mea c eu, Pavel, voi pl ti (datoria lui).
i n-ar mai fi trebuit s men ionez c tu personal îmi e ti dator… 20Da, frate, ajut -m
astfel în Domnul i f -mi inima s fie înviorat în Cristos. 21 i scriu cu convingerea
m vei asculta; i tiu c vei face chiar mai mult decât i-am cerut. 22De asemenea,
preg te te-mi o camer ; pentru c în urma rug ciunilor voastre pentru mine, sper s
fiu eliberat i s m întorc la voi. 23Te salut Epafras, care este i el în închisoare
împreun cu mine pentru (cauza lui) Isus Cristos. 24 ti salutat i de ceilal i care
lucreaz împreun cu mine. Ace tia sunt: Marcu, Aristarh, Dima i Luca. 25Harul
Domnului Isus Cristos s fie cu spiritul vostru!

Epistola trimis cre tinilor evrei
1 Dumnezeu le-a vorbit în trecut str mo ilor no tri de multe ori i în multe moduri,
prin mesajul profe ilor. 2Îns acum, la finalul acestui timp, El ne-a vorbit prin Fiul
u, pe care L-a desemnat ca mo tenitor al tuturor lucrurilor. Prin intermediul Lui,
Dumnezeu a creat universul. 3Fiul reflect gloria Tat lui i ofer imaginea exact a
naturii Sale. Tot El sus ine (în existen ) toate lucrurile prin puterea care exist în
Cuvântul S u. i dup ce a f cut cur area (oamenilor) de p cate, S-a dus în cer,
ocupând locul de la dreapta Maiest ii divine. 4El a devenit astfel superior îngerilor,
mo tenind un nume mai important decât al lor. 5Dumnezeu nu a spus niciodat
vreunui înger: „Tu e ti Fiul Meu; Te-am n scut ast zi.”, i nici: „Voi fi Tat l Lui, iar
El va fi Fiul Meu.” 6Apoi, când Îl aduce în lume pe Primul-n scut (din El), spune:
„S I se închine to i îngerii lui Dumnezeu!” 7Când se refer la îngeri, El zice:
„Dumnezeu Î i face îngerii vânturi; iar pe slujitorii S i, fl ri de foc.” 8Îns când a
vorbit despre Fiul, El a spus: „Tronul T u, Dumnezeule, va exista pentru totdeauna;
i dreptatea va fi sceptrul cu care Î i vei conduce Regatul. 9Tu ai iubit dreptatea i ai
urât tot ce este r u. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul T u i-a oferit o bucurie mult
mai mare decât a celor care sunt în jurul T u.” 10Apoi mai exist i textul care spune:
„Doamne, la început Tu ai creat p mântul; i cerul este lucrarea mâinilor Tale. 11Ele
sunt efemere, îns Tu e ti etern. Toate se vor învechi. 12Apoi le vei împ turi ca pe o
hain i le vei înlocui. Dar Tu r mâi mereu la fel; i existen a Ta este f
sfâr it.”
13
Dumnezeu nu a spus niciodat vreunui înger: „Stai la dreapta Mea pân Î i voi pune
du manii la picioare.” 14Îngerii sunt spirite care lucreaz pentru Dumnezeu i sunt
trimi i ca ajutoare pentru cei care vor fi mo tenitorii salv rii. 2 Având în vedere
aceste lucruri pe care le-am cunoscut, trebuie s le p str m cu mare aten ie; pentru c
altfel, exist posibilitatea pierderii lor. 2Acel mesaj proclamat prin intermediul
îngerilor a avut total autoritate; i în consecin , oricine s-a conformat par ial lui sau
nu l-a ascultat, a suportat pedeapsa meritat . 3Astfel, pentru noi pedeapsa va fi mult
mai sever , dac ignor m o salvare atât de mare! Se va întâmpla a a, pentru c ea a
fost proclamat întâi de Domnul (Isus) i ulterior ne-a fost confirmat de cei care au
auzit-o (de la El). 4Apoi, în timp ce ei predicau, Dumnezeu le sus inea mesajul,
confirmându-l prin Spiritul Sfânt care producea semne miraculoase, f cea diferite
minuni i oferea darurile Sale în mod suveran. 5Dumnezeu nu a oferit îngerilor
conducerea în lumea viitoare despre care vorbim acum. 6Cineva a f cut urm toarea
precizare: „Ce reprezint omul, ca s te gânde ti la el; i ce este fiul omului, ca s Te
intereseze existen a lui? 7L-ai f cut s fie pentru scurt timp inferior îngerilor, l-ai
încoronat cu glorie i cu onoare. 8Apoi i-ai dat autoritate peste toate lucrurile.” Deci
dac i-a subordonat totul, înseamn c nu a l sat nimic care s nu fie sub controlul
lui. Constat m îns c înc nu îi sunt subordonate toate lucrurile. 9Dar vedem acum
tocmai Isus, care a fost f cut ( i El) temporar inferior îngerilor, este încoronat cu
glorie i cu onoare. El le-a primit din cauza mor ii pe care a suportat-o. i prin harul
lui Dumnezeu, Isus a murit în locul tuturor. 10Toate lucrurile create de Dumnezeu
sunt în existen prin El i pentru El. Iar pentru a aduce mul i fii în glorie, Dumnezeu
a considerat c este corect ca întâi s fac perfect prin suferin e pe Cel care este

Autorul salv rii lor. 11Cel care-i sfin te pe oameni i cei sfin i, au o origine
comun . Acesta este motivul pentru care Lui nu-i este ru ine s îi numeasc „fra i”,
12
a cum se spune în urm torul text: „Voi proclama fra ilor Mei numele T u; Te voi
uda cântând în mijlocul celor aduna i.” 13Apoi El mai spune: „Voi avea încredere în
Dumnezeu.”; iar în alt text citim: „Sunt aici împreun cu copiii pe care mi i-a dat
Dumnezeu.” 14Ace ti copii sunt fiin e umane. În consecin , El a devenit om ca ei,
pentru ca murind, s distrug pe cel care de ine puterea mor ii, adic pe diavol; 15 i
-i elibereze pe oamenii care toat via a lor erau sclavi ai fricii de moarte. 16Este
evident c El nu avenit s -i ajute pe îngeri, ci pe oamenii care sunt descenden ii lui
Avraam. 17Deci a fost necesar ca Isus s fie total asem tor fra ilor Lui, pentru a (le)
putea fi un mare preot al lui Dumnezeu; i astfel, fiind credincios i plin de
compasiune, s rezolve problema p catelor poporului. 18Pentru c i El a fost testat
prin suferin e, poate s -i ajute acum pe cei care sunt ispiti i. 3 De aceea, fra i sfin i
care beneficia i de chemarea venit din cer, concentra i-v gândirea la Cel care este
Apostolul i Marele preot al credin ei pe care o m rturisim, adic la Isus. 2El i-a
cut în mod irepro abil datoria în fa a Celui care L-a desemnat în aceast func ie,
exact cum procedase i Moise în activitatea lui din toat Casa lui Dumnezeu. 3Cel
care construie te o cas , beneficiaz de o mai mare apreciere decât construc ia lui.
Astfel, Isus merit mai mult onoare decât cea acordat lui Moise. 4Orice cas este
construit de cineva; îns Dumnezeu este „Constructorul” tuturor lucrurilor. 5Moise a
activat ca un slujitor demn de încredere în toat Casa lui Dumnezeu, m rturisind
astfel anticipat despre lucrurile care vor fi proclamate mai târziu. 6Dar Cristos a slujit
în acela i mod, în calitate de Fiu al lui Dumnezeu. Iar noi suntem acea Cas a Lui,
dac vom persevera pân la sfâr it în încrederea i lauda care sunt alimentate de
speran . 7Astfel, noi s lu m în considerare mesajul Spiritului Sfânt care zice: „Dac
auzi i ast zi vocea Lui, 8nu v «împietri i» inimile ca în ziua în care v-a i revoltat
(împotriva Mea) în timp ce era i testa i în de ert. 9Acolo, str mo ii vo tri M-au
provocat; i le-am demonstrat apoi în patruzeci de ani ce pot Eu s fac. 10Am fost
deranjat v zând comportamentul oamenilor din acea genera ie; i am zis: «Ei
permanent au ignorat metodele Mele; i astfel s-au în elat singuri!». 11Atunci M-am
mâniat i am jurat, zicând: «Ace tia nu vor beneficia niciodat de odihna Mea!».”
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Deci fi i aten i, fra ilor, ca nici unul dintre voi s nu aib o inim rea i
necredincioas care s v separe de Dumnezeul care este viu. 13Ci încuraja i-v unul
pe altul în fiecare zi, atât timp cât se mai poate spune „Ast zi”; pentru ca nici unul
dintre voi s nu fie în elat de p cat i apoi s devin „împietrit”. 14Noi vom putea
beneficia de tot ce are Cristos, doar dac vom p stra pân la sfâr it încrederea pe care
am avut-o la început. 15 a spune i Scriptura: „Dac auzi i ast zi vocea Lui, nu v
împietri i inimile ca atunci când v-a i revoltat (împotriva lui Dumnezeu)!” 16Cine sunt
aceia care s-au revoltat dup ce auziser vocea lui Dumnezeu? Nu sunt oare chiar cei
care fuseser sco i din Egipt prin intermediul lui Moise? 17Cine au fost cei care L-au
indispus pe Dumnezeu patruzeci de ani? N-au fost oare tocmai cei care p tuiser i
care au fost înmormânta i în de ert? 18 i despre cine a vorbit Dumnezeu când a jurat
zicând c nu vor intra în odihna Lui? Desigur, El se referea la cei care nu L-au
ascultat! 19Deci este evident c n-au putut s intre din cauza necredin ei lor. 4
Promisiunea lui Dumnezeu care ne asigur c se poate intra în odihna Lui, este înc

valabil . Deci s fi i aten i, pentru ca nici unul dintre voi s nu constate prea târziu c
nu a beneficiat de ea. 2Aceea i Veste Bun proclamat nou , le-a fost prezentat i
lor; dar mesajul ei nu le-a fost util, pentru c aceia nu au avut credin . 3Îns noi
suntem cei care am crezut; i astfel intr m în acea odihn despre care vorbise
Dumnezeu atunci când a spus: „Atât de mult M-au mâniat, încât am jurat c nu vor
intra niciodat în odihna Mea!” De i Dumnezeu a vorbit astfel, El nu S-a referit la
(repausul de dup ) lucr rile Lui care fuseser deja terminate înc de la crearea lumii.
4
Într-un text al Scripturilor, despre ziua a aptea exist urm toarea precizare: „În a
aptea zi, dup ce i-a terminat toate lucr rile, Dumnezeu S-a odihnit.” 5Iar în textul
despre care am vorbit, se spune: „Nu vor intra niciodat în odihna Mea.” 6Din cauza
neascult rii lor, cei care au primit la început vestea bun , n-au intrat în odihna lui
Dumnezeu. Totu i, sunt al i oameni care vor intra în aceast odihn . 7În acest scop,
Dumnezeu stabile te înc o zi (ca termen), zicând „Ast zi!”. A a cum deja am
precizat, despre aceast zi El a vorbit mai târziu prin intermediul lui David, zicând:
„Dac Îi auzi i ast zi vocea (lui Dumnezeu), nu v împietri i inimile!” 8Dac Iosua lear fi oferit (evreilor) acea odihn , Dumnezeu n-ar mai fi vorbit apoi despre o alt zi.
9
Deci, pentru poporul lui Dumnezeu, r mâne (valabil ) oferta unei zile de odihn
asem toare cu cea de Sabat. 10Cel care „intr ” în odihna lui Dumnezeu, se va
odihni exact ca El – dup ce î i va fi terminat lucrarea. 11Deci s facem orice efort
pentru a beneficia (în final) de aceast odihn , pentru ca nimeni s nu cad (pe drum)
urmând acela i exemplu de neascultare. 12Cuvântul lui Dumnezeu este viu i
ac ioneaz . El taie mai bine decât o sabie cu dou t uri, desp ind sufletul de spirit
i oasele de m duva lor… Acest Cuvânt evalueaz gândurile i inten iile noastre.
13
Nimic nu este ascuns privirii lui Dumnezeu. Tot ce se întâmpl , este cunoscut Celui
în fa a C ruia vom fi direct responsabili pentru faptele noastre. 14Pentru c în
persoana lui Isus – Fiul lui Dumnezeu – avem un Mare Preot care a ajuns în cer, s
str m cu fermitate credin a despre care vorbim. 15Noi nu avem un Mare Preot
incapabil s ne în eleag punctele noastre slabe; ci Unul care a experimentat ca noi
toate categoriile de ispite, dar care nu a p tuit niciodat . 16Deci s ne apropiem cu
toat încrederea de tronul harului, ca s fim beneficiarii milei i ai harului care s ne
ofere ajutor atunci când vom avea nevoie de el. 5 Orice mare preot este ales dintre
oameni i pus în aceast func ie ca s fac o slujb pentru ei în fa a lui Dumnezeu. El
trebuie s aduc daruri i s sacrifice animale pentru p catele lor. 2Dar marele preot
este i el slab în multe feluri; iar acest fapt îl determin s fie blând cu cei care sunt
ignoran i i dezorienta i. 3Apoi, pentru c are puncte slabe, trebuie s aduc înaintea
lui Dumnezeu sacrificii i pentru p catele lui, nu doar pentru ale poporului. 4Nimeni
nu se autopropune ca mare preot; ci Dumnezeu ofer aceast onoare printr-o invita ie
(special ), a a cum s-a întâmplat cu Aaron. 5În mod asem tor, nici Cristos nu i-a
luat singur gloria de Mare Preot; ci o are de la Cel care I-a spus: „Tu e ti Fiul Meu.
Te-am n scut ast zi!”. 6Iar în alt Scriptur , scrie: „Tu e ti permanent preot, la fel ca
Melhisedec.” 7În timpul vie ii Lui (tr ite) pe p mânt, Fiul S-a rugat lui Dumnezeu cu
strig te i cu lacrimi, cerându-I s -L salveze de la moarte. Iar Tat l L-a auzit, pentru
Fiul a avut reveren fa de El. 8 i chiar dac era Fiul lui Dumnezeu, prin tot ce a
suferit, El a înv at ascultarea (de Tat l S u). 9Apoi, dup ce a fost demonstrat ca
perfect (ascult tor de Tat l), a devenit sursa unei salv ri eterne pentru cei care ascult

de El. 10 i astfel, Dumnezeu l-a numit Mare Preot conform modelului oferit de
Melhisedec. 11Despre toate acestea avem multe lucruri mai complicate de spus.
Totu i, v este greu s ne urm ri i explica iile, pentru c mintea voastr nu le poate
în elege. 12De fapt, era normal ca voi s fi i deja înv torii altora. Totu i, acum voi
ave i din nou nevoie de cineva care s v înve e adev rurile elementare despre
cuvintele lui Dumnezeu; i astfel, pute i s v „hr ni i” decât cu „lapte”, nu i cu
„hran mai consistent ”. 13Iar cine se hr ne te numai cu lapte, nu este familiarizat cu
înv tura despre dreptate, pentru c este „copil”. 14Dar cei maturi care au practicat
un antrenament al min ii, au discern mânt i pot primi hran mai consistent . 6 De
aceea, v propun s l sa i acele adev ruri simpliste despre Cristos; i s avans m
împreun spre cele specifice maturit ii. Vreau s spun c nu trebuie s discut m din
nou despre subiecte cum ar fi: poc in a (care implic abandonarea faptelor rele),
credin a în Dumnezeu, 2reguli referitoare la sp ri rituale, practica identific rii prin
punerea mâinilor (asupra cuiva), învierea mor ilor i judecata etern . 3Când ne va
permite Dumnezeu, vom putea avansa de la acest nivel, la cel al maturit ii
(spirituale). 4Sunt unii care au fost cândva lumina i, au gustat darul ceresc, au
beneficiat de ac iunea Spiritului Sfânt, 5au experimentat bun tatea Cuvântului lui
Dumnezeu i puterile care sunt specifice viitorului. 6 i totu i, au c zut… Pentru ca ei
fie reînnoi i i adu i la stadiul de a se poc i, ar trebui ca Fiul lui Dumnezeu s fie
din nou crucificat i expus ridiculiz rii publice. Îns acest lucru nu (mai) este posibil!
7
Oamenii sunt ca p mântul care prime te frecvent ap din ploaia care cade pe el.
Dac acesta ofer apoi plante pentru cei care-l lucreaz , prime te binecuvântarea lui
Dumnezeu. 8Dar dac produce buruieni i m cini, nu este util i urmeaz s fie
blestemat de Dumnezeu; apoi totul va fi ars de foc. 9Dragii mei, chiar dac v spunem
aceste lucruri, a tept m ca voi s demonstra i c face i lucruri mai bune care sunt
produsul unei vie i salvate. 10Dumnezeu nu este nedrept. El nu uit efortul vostru i
dragostea pe care I-o demonstra i ajutându-i pe sfin i. 11Îns dorim ca fiecare dintre
voi s continue cu acela i entuziasm, pentru ca s se poat realiza ceea ce spera i.
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Deci nu fi i lene i, ci urma i exemplul celor care prin credin i r bdare, ob in ce li
s-a promis. 13De exemplu, când Dumnezeu i-a f cut o promisiune lui Avraam, nu a
avut pe altcineva mai mare care s garanteze respectarea ei. Atunci El S-a jurat pe
Sine Însu i, 14spunând: „Te asigur c vei fi binecuvântat de Mine i vei avea foarte
mul i urma i.” 15 i astfel, pentru c a avut r bdare i a a teptat, a ob inut ce i s-a
promis. 16Atunci când oamenii fac un jur mânt, folosesc numele cuiva mai mare
decât ei. Jur mântul garanteaz c un lucru (afirmat de cineva) este adev rat; i astfel
este eliminat orice suspiciune. 17În mod asem tor, când Dumnezeu a dorit s
asigure pe cei care erau beneficiarii acelei promisiuni, c nu Se va r zgândi, El a
garantat respectarea ei printr-un jur mânt. 18Astfel, având în vedere cele dou lucruri
care ne demonstreaz c este imposibil ca Dumnezeu s mint , noi am fost puternic
încuraja i s avem certitudine în leg tur cu speran a pentru viitor. 19Pentru sufletul
nostru, aceast speran este ca o ancor care ne ofer siguran
i stabilitate. Prin
intermediul ei, noi ajungem s avem contact cu ceea ce este dincolo de perdeaua
interioar a Templului. 20În acel loc este Isus, care a intrat primul, pentru noi, ca s ne
arate drumul. i astfel a devenit Mare Preot la fel ca Melhisedec. 7 Acest Melhisedec
a fost regele Salemului i preotul Dumnezeului Foarte Înalt. El l-a întâmpinat pe

Avraam i l-a binecuvântat atunci când acesta se întorcea victorios din r zboiul cu
acei regi. 2Atunci Avraam i-a dat lui Melhisedec a zecea parte din tot ce ob inuse în
urma r zboiului. Numele „Melhisedec” înseamn în primul rând „rege al drept ii”.
Apoi el se mai poate traduce i cu „Rege al Salemului”, adic „Regele p cii”.
3
Nimeni nu tie cine a fost tat l sau mama lui Melhisedec; i nu se cunoa te nimic
nici despre str mo ii lui. Apoi, pentru c nu exist o înregistrare a na terii i nici a
mor ii lui Melhisedec, el este un prototip al Fiului lui Dumnezeu care r mâne preot
pentru totdeauna. 4Remarca i deci cât de mare a fost acest Melhisedec: chiar i
patriarhul Avraam i-a oferit o zecime din prada de r zboi! 5Conform legii mozaice,
descenden ii lui Levi care fac slujba de preo i, trebuie s adune a zecea parte din tot
ce au oamenii poporului evreu, adic de la fra ii lor, de i to i provin din Avraam. 6Dar
acest Melhisedec, chiar dac nu provenea din familia levi ilor, a primit a zecea parte
din propriet ile lui Avraam c ruia Dumnezeu îi f cuse promisiuni; i apoi l-a
binecuvântat. 7Desigur, în leg tur cu binecuvântarea, regula este aceasta: cineva este
binecuvântat de altul superior lui. 8Iar în sistemul nostru, a zecea parte din posesiunile
oamenilor este primit de fiin e umane care se nasc, tr iesc i mor. Dar despre
Melhisedec se spune c este viu! 9De i Levi (prin urma ii lui) colecteaz aceast
zecime, se poate considera c i el a dat-o prin intermediul lui Avraam; 10pentru c
atunci când l-a întâlnit Melhisedec, Levi era inclus în Avraam care urma s devin
str mo ul lui. 11Dac preo ia levi ilor din perioada legii mozaice primite de evrei ar fi
atins perfec iunea, nu mai era nevoie de un alt preot ca Melhisedec; ci ar fi continuat
sistemul preo esc inaugurat de Aaron. 12Dar odat cu schimbarea preo iei, este
necesar i o schimbare a legii (mozaice). 13Iar Cel care este implicat în acest nou
sistem, nu apar ine familiei l rgite a lui Levi i nimeni dintre str mo ii lui nu a slujit
la altar. 14Este clar c Domnul nostru provine dintre descenden ii lui Iuda; iar Moise
nu a spus nimic despre urma ii lui referitor la preo ie. 15Acest lucru devine mult mai
evident odat cu venirea unui alt preot conform modelului oferit de Melhisedec.
16
Acest preot este desemnat pentru slujb nu cu condi ia respect rii unei descenden e
fizice, ci prin autoritatea oferit de faptul c nu moare niciodat . 17Exact acest lucru
este afirmat despre El: „Tu e ti preot pentru totdeauna, la fel ca Melhisedec.”
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Astfel, în primul rând este eliminat acea porunc veche (a descenden ei), pentru c
era restrictiv i inutil . 19De fapt, legea mozaic nu a f cut nimic perfect. Apoi, în al
doilea rând, ne-a fost oferit o speran mai bun , care ne permite s ne apropiem de
Dumnezeu. 20Aceast preo ie a implicat un jur mânt. Dar levi ii deveniser preo i
jur mânt. 21Isus a devenit Preot în baza unui jur mânt formulat de Dumnezeu,
atunci când a zis: „Domnul a jurat i nu va reveni asupra acestui jur mânt: Tu e ti
preot pentru totdeauna!” 22În consecin , Isus a devenit garantul unui „leg mânt” mai
bun. 23Înainte au existat mul i preo i, pentru c unii îi înlocuiau în slujb pe al ii,
atunci când aceia mureau. 24Dar pentru c existen a Lui nu are sfâr it, El de ine
func ia de Preot care nu poate fi transferat altora. 25Acest fapt explic de ce poate s
salveze în mod perfect pe cei care vin la Dumnezeu prin intermediul Lui. El tr ie te
etern ca s intervin (continuu) în favoarea lor. 26Acesta este modelul de mare preot
de care aveam nevoie: sfânt, f p cat, curat, neafectat de p to i i în at deasupra
cerului. 27Isus nu are nevoie s procedeze ca ceilal i mari preo i care sacrific în
fiecare zi animale întâi pentru p catele lor i apoi pentru ale poporului. Când S-a

sacrificat pe Sine, El a oferit un singur sacrificiu pentru totdeauna. 28Legea mozaic
desemneaz ca mari preo i pe ni te oameni care au i ei punctele lor slabe. Îns acum,
conform jur mântului care a fost f cut dup (ce a trecut) epoca acestei legi, Isus a
fost desemnat ca preot perfect pentru eternitate. 8 Punctul principal al lucrurilor pe
care vi le-am spus pân acum, este faptul c avem un Mare Preot care st în dreapta
tronului ceresc al lui Dumnezeu. 2El sluje te acolo în locul sfânt care exist în
adev ratul cort. Acesta este construit de Dumnezeu, nu de oameni. 3Func ia fiec rui
mare preot este aceea de a aduce în fa a lui Dumnezeu atât daruri, cât i animale
sacrificate. Astfel, a fost nevoie ca i Marele nostru Preot s vin în fa a Lui cu ceva.
4
Dac ar mai exista acum pe p mânt, El nici nu ar (putea) fi preot; pentru c sunt deja
preo i care ofer daruri lui Dumnezeu conform legii mozaice. 5Ei slujesc într-un loc
de închinare care este doar o copie asem toare unei umbre care provine de la cortul
ceresc. Cel de aici este construit în urma instruc iunilor primite de Moise de la
Dumnezeu. Înainte s -l fac , i s-a spus: „Fii atent! S -l faci conform modelului care
i-a fost prezentat pe munte!” 6Dar acum, lucrarea care I-a fost încredin at lui
Cristos, este mult mai important decât a celorlal i preo i; iar „leg mântul” pe care nil prezint El, este superior celuilalt, pentru c se bazeaz pe promisiuni mai bune.
7
Dac primul „leg mânt” ar fi fost perfect, nu ar fi fost nevoie de un altul care s -l
înlocuiasc . 8De fapt, Dumnezeu a f cut un repro când a vorbit (evreilor) astfel: „Eu,
Domnul, v asigur c va veni un timp când voi face un nou „leg mânt” cu urma ii lui
Israel i cu cei ai lui Iuda. 9Dar acesta nu va fi ca cel pe care l-am f cut cu str mo ii
lor când i-am luat de mân i i-am scos din Egipt. Atunci ei nu au respectat acel
„leg mânt”, iar Eu (în consecin ) i-am neglijat. 10Îns Domnul v spune c în viitor
va face cu poporul Israel un (alt) „leg mânt”, zicând: «Voi pune legile Mele în
mintea lor i le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul
Meu. 11Atunci nu va mai fi nevoie ca cineva s i înve e fratele sau vecinul s
cunoasc pe Domnul. Pentru c M vor cunoa te de la cel mai mic pân la cel mai
mare. 12Le voi ierta nedrept ile i nu-Mi voi aminti de p catele lor!».” 13Când se
vorbe te despre un „nou leg mânt”, în mod indirect primul este considerat vechi. Iar
ce este deja vechi, a ajuns s îmb trâneasc i este aproape de distrugerea total . 9
Primul „leg mânt” con inea reguli referitoare la închinare i stabilea cum trebuie s
fie locul unde se practica ea. 2Acel loc de închinare era delimitat de un cort (special).
În prima parte a lui – numit Locul Sfânt – erau urm toarele obiecte (de cult):
suportul cu sursele de lumin , masa i (pe ea) pâinile oferite pentru Dumnezeu.
3
Dincolo de perdeaua care delimita aceast parte a cortului, exista Locul numit Foarte
Sfânt. 4Acolo se aflau altarul de aur pe care se ardea t mâia i „lada leg mântului”
acoperit total cu aur. În aceast „lad ” erau urm toarele obiecte: un vas din aur în
care era man , toiagul lui Aaron care înmugurise i tablele pe care fusese scris
„leg mântul”. 5Deasupra (capacului l zii) erau heruvimii care simbolizau gloria
divin . Ei acopereau cu umbra lor locul unde se rezolva problema p catelor. Totu i,
acum nu ne putem permite s vorbim detaliat despre toate acestea. 6Dup ce aceste
lucruri au format sistemul (ceremonial) evreiesc de închinare, preo ii intr de-atunci
(zilnic) ca s i fac slujba numai în prima parte a cortului. 7Îns în a doua parte a lui
intr numai marele preot, o singur dat pe an i nu f
sânge. El ofer acel sânge
înaintea lui Dumnezeu, pentru p catele lui i apoi pentru ale oamenilor din popor care

au p tuit incon tient. 8 i atât timp cât exista acest regulament al primului cort,
Spiritul Sfânt ar ta c accesul în Locul Foarte Sfânt nu era permis (oricui). 9Aceste
lucruri sunt un simbol pentru ce se întâmpl acum, când darurile i sacrificarea
animalelor nu ofer închin torului o con tiin perfect curat . 10Acele reguli au fost
doar ni te reglement ri cu privire la lucruri materiale; i se refereau la: mâncare,
utur , i sp ri ceremoniale. Toate acestea au existat pân la apari ia unui Nou
Regulament. 11Acum, el prevede acele lucruri superioare pe care le anticipase (cel
vechi). Iar Cristos a venit ca Mare Preot slujind într-un Cort superior primului i care
este perfect, pentru c el nu este construit de mâna omului i nu apar ine acestei
crea ii. 12Când El a intrat în acel Loc Foarte Sfânt odat pentru totdeauna, nu a adus
acolo sânge de api sau de vi ei, ci propriul S u sânge. Astfel, El a ob inut pentru noi
o rezolvare etern a p catului. 13Dac atât sângele apilor i al taurilor cât i cenu a de
la o vac (ars ) produceau „sfin irea” exterioar a oamenilor, 14sângele lui Cristos
poate s ne cure e con tiin a de faptele care conduc la moarte. El, cu ajutorul
eternului Spirit (Sfânt), S-a oferit pe Sine lui Dumnezeu ca sacrificiu perfect; i fiind
astfel cur i, ne putem închina Dumnezeului care este viu. 15Cristos este Cel prin
care ne-a fost adus un „Leg mânt” nou. El a murit ca s elibereze pe oameni de vina
pentru gre elile f cute în perioada primului „leg mânt”. Moartea Lui a f cut astfel
posibil primirea mo tenirii eterne pe care o promisese Dumnezeu. i acum, de
aceasta beneficiaz to i cei care sunt chema i de Dumnezeu. 16Existen a unui
testament vorbe te despre cineva care urmeaz s moar . 17Dac el înc mai tr ie te,
testamentul nu este util, pentru c lucrurile scrise în el se aplic numai din momentul
mor ii celui care l-a f cut. 18Astfel, nici chiar primul „leg mânt” nu a fost ratificat
sânge. 19Dup ce Moise a prezentat evreilor fiecare porunc a Legii, a luat sânge
de vi ei i de api, ap , lân ro ie i isop, cu care a stropit apoi acel sul (de carte) i pe
tot poporul. 20El a spus atunci urm toarele cuvinte: „Acesta este sângele care ratific
«leg mântul» pe care Dumnezeu v-a poruncit s -l respecta i.” 21Tot atunci, el a stropit
cu sânge cortul i obiectele din el destinate închin rii. 22De fapt, conform legii
mozaice, aproape orice lucru este „cur at” cu sânge. Iar f
v rsare de sânge, nu
23
este posibil iertarea. Aceste lucruri sunt doar imita ii ale celor care exist în cer.
Dac a fost necesar ca reproducerea s fie astfel „cur at ”, atunci i originalul din
cer trebuia s fie purificat prin sacrificii superioare celor de pe p mânt. 24Cristos nu a
intrat într-o copie a locului sfânt construit de mâini omene ti; ci (chiar) în cer, pentru
a Se prezenta acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. 25El nu S-a dus acolo ca s Se
prezinte de mai multe ori ca sacrificiu, cum face marele preot care intr în acel loc
special odat pe an, de i el nu vine acolo cu propriul lui sânge. 26Dac i Cristos ar fi
cut la fel, ar fi trebuit s Se sacrifice de mai multe ori pân acum, începând din
momentul cre rii lumii… Dar El i-a f cut apari ia acum o singur dat , la sfâr itul
vremurilor, ca s elimine p catul prin sacrificiul S u. 27Oamenilor le este destinat s
moar o singur dat . Apoi urmeaz judecata. 28În mod asem tor, dup ce a fost
sacrificat o singur dat pentru a purta p catele multor oameni, Cristos va reveni; dar
nu pentru a mai lua p catele asupra Sa, ci ca s salveze pe cei care-L a teapt . 10
Legea mozaic a fost doar o umbr a lucrurilor bune care urmau s vin . Deci ea nu
se poate confunda cu ele. Astfel, de i oamenii veneau în fiecare an i aduceau
animale ca sacrificiu, legea mozaic nu putea s le rezolve definitiv problema

catelor lor. 2Dac legea mozaic ar fi reu it s fac oamenii perfec i prin acele
sacrificii, ei ar fi renun at la aceast practic ; pentru c nu ar mai fi sim it nici o
condamnare din partea con tiin ei lor. 3Dar aceste sacrificii le amintesc despre p cate
în fiecare an; 4pentru c este imposibil ca sângele ob inut prin sacrificarea taurilor i a
apilor s (le) tearg p catele. 5Acest fapt explic de ce la apari ia Sa în lume, Cristos
spune: „Tu nu ai dorit nici sacrificii de animale i nici daruri; ci Mi-ai preg tit un
corp. 6 ie nu i-au pl cut nici sacrificiile arse integral i nici cele aduse pentru
rezolvarea p catului. 7Atunci am afirmat: «Dumnezeule, sunt aici, preg tit s fac
exact ce a fost scris despre Mine în sulul c ii!».” 8Deci întâi a spus „ ie nu i-au
pl cut nici animalele sacrificate i arse total (pe altar) i nici sacrificiile pentru p cat”
– cerin e specifice legii mozaice. 9Apoi continu , zicând: „Sunt la dispozi ia Ta,
Dumnezeule, ca s fac ce dore ti Tu!”. Astfel El anuleaz primul sistem (al
sacrificiilor), ca s îl pun în locul aceluia pe al doilea. 10Acea „dorin ” (a lui
Dumnezeu) se referea la sacrificiul fizic al lui Cristos prin care am fost sfin i.
Corpul Lui a fost sacrificat o singur dat i definitiv. 11Orice preot care- i face slujba
zilnic, ofer de multe ori acelea i sacrificii care nu pot niciodat s conduc la
dispari ia p catelor. 12Dar Cristos, dup ce S-a oferit pe Sine ca unic i definitiv
Sacrificiu pentru p cate, S-a dus la dreapta lui Dumnezeu; 13 i a teapt acum ca
du manii Lui s -I fie pu i sub picioare. 14Cu un singur sacrificiu, El a cur at perfect
(de p cat) pe cei care sunt sfin i. 15Despre acest lucru vorbise i Spiritul Sfânt,
atunci când a zis: „Domnul v spune: 16«V prezint leg mântul pe care-l voi face cu
poporul meu în viitor: voi pune legile Mele în inima lor i le voi scrie în mintea
lor!».” 17Apoi El adaug : „Nu-Mi voi mai aminti de p catele i de nedrept ile lor!”
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Acolo unde exist (o astfel de) iertare pentru acestea, nu mai este necesar vreun (alt)
sacrificiu pentru p cat! 19Fra ilor, noi avem astfel curajul s intr m în acel „Loc
Foarte Sfânt” în baza sângelui lui Isus. 20Intrarea noastr acolo se poate face acum
mergând pe un „drum” nou i viu inaugurat de corpul S u (sacrificat) care a fost
simbolizat de acea perdea. 21Pentru c avem un Mare Preot desemnat s fac slujba în
Casa lui Dumnezeu, 22 ne apropiem cu o inim sincer , plin de credin , având
con tiin a cur at de lucrurile rele i fiind sp la i fizic cu o ap curat . 23 ne
preocupe în mod serios p strarea speran ei noastre; pentru c Cel care a f cut
promisiunea, i-o va respecta! 24 fim aten i unii la al ii ca s ne încuraj m reciproc
la dragoste i la fapte bune. 25 nu renun m la întrunirile noastre, a a cum este
obiceiul unora; ci (atunci când ne adun m), s ne încuraj m unii pe al ii, având în
vedere faptul c acea Zi se apropie. 26Dac dup ce ni s-a prezentat adev rul i-l
cunoa tem, noi p tuim în mod inten ionat, nu mai exist nici un sacrificiu pentru
(acel) p cat; 27ci urmeaz s a tept m plini de fric judecata i focul care va arde
(continuu) pe cei care I se opun lui Dumnezeu! 28Oricine nu respect legea lui Moise,
este omorât f
s i se acorde mil , în baza declara iei f cute de doi sau trei martori.
29
Îns pedeapsa pentru un om care desconsider pe Fiul lui Dumnezeu, trebuie s fie
mult mai sever ; pentru c el profaneaz sângele „Leg mântului” care îl sfin ise.
Astfel, acel om va fi vinovat i de insult fa de Spiritul harului. 30Noi tim cine este
Cel care a spus: „R zbunarea Îmi apar ine. Eu voi oferi recompensa adecvat
faptelor!” Apoi tot El a mai zis: „Domnul Î i va judeca poporul!” 31Deci este un lucru
teribil s ajungi (într-o asemenea stare) în mâinile lui Dumnezeu! 32Aminti i-v de

zilele de la început. Atunci, dup ce a i primit lumina, a i tr it tensiunea multor lupte
i a adversit ilor pe care le-a i suportat. 33De multe ori a i fost abuza i în mod public
i persecuta i. Alt dat v-a i identificat cu cei care suportau acela i tratament. 34 i
ajutat pe cei care sufereau deten ia i a i acceptat cu bucurie confiscarea bunurilor
voastre (materiale), tiind c ave i în cer ceva mai bun care r mâne pentru eternitate.
35
Deci s nu abandona i acea încredere care v va aduce o mare recompens . 36Ave i
nevoie doar de r bdare; pentru ca dup ce a i f cut ce dore te Dumnezeu, s pute i
primi ce v-a promis El. 37Va mai trece pu in timp i „Cel care urmeaz s vin , va
veni f
s întârzie! 38Cel drept, care este al Meu, va tr i prin credin . Dar nu-l voi
mai agrea dac va regresa!” 39Totu i, noi nu suntem dintre cei care vor fi astfel
pierdu i, ci dintre aceia care cred i sunt salva i. 11 Credin a este certitudinea pe care
o ai cu privire la lucrurile sperate i o convingere puternic fa de acele lucruri pe
care (înc ) nu le vezi (realizate). 2 a au tr it oamenii din trecut care au avut o bun
reputa ie. 3Datorit credin ei, noi în elegem c întregul Univers a fost creat prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Deci (putem accepta astfel c ) tot ce se vede, a fost f cut din
lucruri care nu se v d. 4Credin a este explica ia faptului c Abel a oferit lui
Dumnezeu un sacrificiu mai bun decât al lui Cain. i datorit credin ei lui, Abel a fost
declarat drept atunci când Dumnezeu i-a acceptat acel sacrificiu. De i el a murit,
credin a lui continu s ne vorbeasc . 5Pentru c Enoh a avut credin , a fost luat de
pe p mânt f
s mai moar ; i nu a mai fost g sit, pentru c îl luase Dumnezeu la
El. Dar înainte de a-l lua, Dumnezeu afirmase c agreeaz felul în care tr ie te Enoh.
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De fapt, dac nu avem credin , este imposibil s -I plac lui Dumnezeu de noi. i
cine se apropie de Dumnezeu, trebuie s cread c El exist i c -i recompenseaz pe
cei care-L caut . 7Noe i-a demonstrat credin a atunci când Dumnezeu îl informase
despre lucruri care se vor întâmpla. De i el înc nu putea s le vad , a construit o
corabie ca s i salveze familia. Decizia lui a fost proba pentru condamnarea lumii; i
în acela i timp, el a devenit unul dintre oamenii care mo tenesc dreptatea datorit
credin ei lor. 8Atunci când Avraam a fost chemat s plece într-un loc unde urma s
devin proprietar, el a plecat f s tie exact unde se ducea. i astfel i-a demonstrat
credin a prin ascultare. 9Credin a pe care a avut-o, l-a ajutat s vin în ara promis ,
de i el a tr it în ea ca str in. A locuit în corturi, la fel ca Isaac i ca Iacov care erau
mo tenitorii promisiunii (f cute lui). 10El a putut s fac acest lucru, pentru c a tepta
(s ajung în) ora ul cu funda ii puternice, al c rui Arhitect i Constructor este
Dumnezeu. 11Pentru c a avut credin , el L-a considerat demn de încredere pe Cel
care-i f cuse promisiunea. i astfel, Avraam a putut s aib copii chiar dac era prea
trân, iar Sara nu putea s r mân îns rcinat . 12În consecin , dintr-un singur om
care se apropia de sfâr itul vie ii lui pe p mânt, au venit în existen atât de mul i
descenden i, încât se pot asem na ca num r cu stelele de pe cer i cu nisipul de la
malul m rii. 13To i ace tia i-au p strat credin a pân au murit, de i în timpul vie ii lor
de pe p mânt, nu au primit acele lucruri promise. Ei doar le-au v zut (prin credin ) i
le-au salutat de la distan , afirmând c aici sunt ca ni te str ini i c existen a lor pe
mânt este temporar . 14Cei care vorbeau astfel, demonstrau c înc sunt în c utarea
unei patrii. 15Dac s-ar fi referit la aceea din care plecaser , ar fi avut posibilitatea s
se întoarc în ea. 16Dar de fapt, ei doreau o patrie mai bun , adic un ora ceresc. Iar
Dumnezeu le-a preg tit un asemenea loc; i Lui nu-I este ru ine s fie numit

Dumnezeul lor. 17Având credin , Avraam a acceptat s -l sacrifice pe Isaac, atunci
când Dumnezeu i-a cerut acest lucru ca test. 18De i Dumnezeu îi promisese c urma ii
lui vor proveni din Isaac, Avraam a fost gata s -l sacrifice pe (acesta care era) unicul
lui fiu. 19El s-a gândit c Dumnezeu ar fi putut s -i învie fiul. i de fapt, el l-a primit
înapoi pe Isaac ca i cum ar fi înviat. 20Când Isaac a oferit binecuvântarea lui Iacov i
lui Esau vorbindu-le despre viitorul lor, el a f cut-o prin credin . 21Tot prin credin
a binecuvântat i Iacov pe fiecare dintre fiii lui Iosif, închinându-se sprijinit de
bastonul lui. 22Apoi Iosif, când era la sfâr itul vie ii lui, a demonstrat c are i el
credin , vorbind despre exodul poporului Israel din Egipt i dând instruc iuni cu
privire la înmormântarea lui. 23Pentru c aveau credin , p rin ii lui Moise l-au ascuns
în timpul primelor trei luni dup na terea lui, v zând c este un copil frumos. Astfel,
lor nu le-a fost fric s încalce ordinul faraonului. 24Când a crescut, acest Moise a
avut aceea i credin care l-a f cut s refuze titlul de „Fiul fiicei faraonului”. 25În
locul bucuriei pe care o produc temporar pl cerile p catului, el a ales s sufere
împreun cu poporul lui Dumnezeu. 26Privind la recompens , Moise a considerat c a
fi ridiculizat pentru Cristos valoreaz mai mult decât bog iile Egiptului. 27El a
demonstrat credin atunci când a plecat din Egipt f
s -i fie fric de mânia
faraonului; i nu a revenit asupra acestei decizii, ci a procedat ca i cum L-ar fi v zut
pe Cel care nu poate fi v zut (fizic). 28Având credin , Moise a ini iat s rb toarea
numit Pa te, stropind sângele (mielului) pentru ca îngerul mor ii s nu-i omoare pe
primii n scu i din familiile lor. 29Tot prin credin au trecut ei prin Marea Ro ie ca i
când ar fi mers pe un teren uscat. Dar atunci când egiptenii au încercat s o traverseze
i ei, au fost îneca i. 30Credin a a f cut s cad zidurile Ierihonului dup apte zile în
care au fost înconjurate. 31Prin credin a supravie uit i prostituata Rahav. Pentru c
a primit i a g zduit în casa ei pe spionii evreilor, ea a fost protejat atunci când au
fost omorâ i oamenii necredincio i. 32Desigur, acum nu-mi permite timpul; dar a
putea s vorbesc i mai mult dac a analiza alte cazuri, cum ar fi: Ghedeon, Barac,
Samson, Iefta, David, Samuel i (al i) profe i. 33Ei au cucerit regate i au administrat
dreptatea prin credin , ob inând ce li se promisese. Unii au închis gurile leilor. 34Al ii
au anulat efectul focului i nu au fost afecta i de loviturile date cu t ul sabiei. De i
erau oameni slabi, prin credin ei au devenit puternici în lupte i au alungat astfel
armatele du manilor. 35Femeile i-au primit înapoi învia i pe cei care f ceau parte din
familiile lor. Totu i, unii care au fost tortura i, au refuzat s accepte eliberarea, pentru
doreau s ob in o înviere mai bun . 36Al ii au fost ridiculiza i, b tu i, lega i cu
lan uri i b ga i în închisoare. 37Au fost omorâ i cu pietre, t ia i în dou cu fier str ul
i omorâ i cu sabia. Au supravie uit în s cie; i din cauza persecu iilor, au fost
obliga i s tr iasc f
domiciliu stabil i s umble îmbr ca i cu piei de oi i de
38
capre… Ace tia, de care lumea nu era demn , au r cit prin de ert i prin mun i,
dormind în pe teri i prin gropi f cute în p mânt. 39To i au fost aprecia i pentru
credin a pe care au avut-o; i totu i ei nu au primit ce le promisese Dumnezeu,
40
pentru c El concepuse un plan mai bun pentru noi; i dorea ca ei s fie f cu i
perfec i împreun cu noi. 12 Deci pentru c suntem înconjura i de un mare „nor”
format din ace ti martori (ai credin ei), s elimin m orice ne-ar putea împiedica i
catul care ne înf oar atât de u or, ca s putem alerga cu perseveren în proba pe
care o avem de sus inut. 2
ne concentr m asupra lui Isus. El este Fondatorul

credin ei noastre i Cel care a realizat-o în mod perfect. Având în vedere bucuria de
la final, El a suportat moartea pe cruce i nu S-a l sat afectat de ru inea pe care
aceasta o implica. În consecin , acum a ajuns s ocupe locul din partea dreapt a
tronului lui Dumnezeu. 3Ca s nu v descuraja i i s nu abandona i cursa, gândi i-v
El este Acela care (a continuat chiar atunci când) a trebuit s suporte o mare
opozi ie din partea oamenilor. 4În rezisten a voastr luptând cu p catul, înc nu v-a i
opus pân la moarte; 5 i a i uitat cum v încurajeaz El, ca pe ni te fii, zicând: „Fiul
meu, nu desconsidera pedeapsa Domnului i nu fi descurajat când El î i repro eaz
ceva; 6pentru c Domnul pedepse te pe acela pe care-l iube te i folose te nuiaua
pentru cel pe care-l prime te ca fiu.” 7Suporta i pedeapsa; pentru c astfel, Dumnezeu
trateaz ca pe ni te fii. Care tat nu- i pedepse te fiul? 8Dar dac nu vi se aplic
pedeapsa care este administrat în nod normal tuturor, înseamn c nu sunte i fii, ci
copii nelegitimi. 9De i p rin ii no tri naturali ne-au pedepsit, noi i-am respectat. Deci
cu atât mai mult este acum cazul s tr im astfel în subordonare fa de Tat l
spiritelor. 10De fapt, p rin ii no tri ne-au pedepsit temporar, a a cum au considerat ei
este bine. Dar Dumnezeu ne pedepse te f cându-ne bine prin faptul c El ne face
astfel beneficiari ai sfin eniei Sale. 11Este adev rat c ini ial, orice pedeaps nu este
ceva pl cut, ci produce durere. Dar mai târziu, cei care au absolvit aceast „ coal ”,
sunt recompensa i cu pacea unei vie i drepte. 12Deci înt ri i-v bra ele obosite i
genunchii vo tri slabi. 13Forma i poteci drepte cu picioarele voastre; pentru ca cel
care este „ chiop”, s nu se dezorienteze, ci s fie vindecat. 14Urm ri i (s practica i)
pacea i sfin enia; pentru c f
ea, nimeni nu va vedea pe Domnul! 15Fi i aten i ca
între voi s nu fie nimeni care deviaz de la harul lui Dumnezeu. Altfel, ar putea „s
creasc o ramur ” care produce am ciune i mul i ar fi afecta i de ea. 16Fi i aten i ca
(între voi) nimeni s nu fie adulter sau lumesc a a cum a fost Esau. Doar pentru o
(por ie de) mâncare, el i-a vândut drepturile pe care le avea ca primul n scut al
familiei. 17 ti i c de i mai târziu el a regretat i a plâns vrând s ob in
binecuvântarea, a fost respins; pentru c (tat l lui) nu mai putea reveni asupra acelei
decizii. 18Voi nu a i fost aproape de un munte ca acela care era cuprins de foc
amestecat cu întuneric, negur i furtun . 19Nu a i auzit sunetul unei goarne i nici
acea voce care i-a f cut pe cei prezen i acolo s cear s nu li se mai vorbeasc . 20Ei
nu au putut suporta (nici) urm toarea porunc : „Dac un animal va atinge zona
interzis a acestui munte, s fie omorât cu pietre!” 21 i chiar Moise, v zând acea
cutremur toare imagine, a zis: „Tremur de fric !” 22Dar voi v-a i apropiat acum de
„Muntele Sion”, de ora ul Dumnezeului viu, adic de Ierusalimul ceresc i de miile
de îngeri care s-au adunat pentru s rb toare. 23De fapt, voi a i venit în contact cu acea
comunitate a credincio ilor format din „primii n scu i” care sunt înregistra i în cer.
i ajuns astfel în prezen a lui Dumnezeu care este judec torul tuturor i v-a i
apropiat de spiritele oamenilor drep i (care au fost) f cu i perfec i. 24Astfel, voi v-a i
apropiat i de Isus care este Mediatorul unui Nou „Leg mânt” ratificat cu acel sânge
care transmite un mesaj mai bun decât sângele lui Abel. 25Deci fi i aten i: s nu
refuza i s asculta i pe Cel care v vorbe te. Aceia care nu au vrut s asculte pe Cel
care le-a vorbit pe p mânt, nu au sc pat (nepedepsi i). Acum, dac noi ne întoarcem
de la Cel care ne vorbe te din cer, ne expunem unui pericol mult mai mare! 26Când a
vorbit atunci, vocea Lui a cutremurat p mântul. Dar acum El a promis c va

cutremura înc odat „nu numai p mântul, ci i cerul”. 27Cuvintele „înc odat ”
sugereaz c vor fi distruse toate lucrurile care au fost create; pentru c (doar) ele pot
fi destabilizate. i astfel vor r mâne acelea care nu pot fi destabilizate. 28Deci s -I
mul umim i s ne închin m lui Dumnezeu într-un mod pl cut Lui, pentru c avem un
Regat care nu poate fi destabilizat; 29 i s re inem c Dumnezeul nostru este „un foc
distrug tor”. 13 Iubi i-v într-un mod perseverent unii pe al ii ca fra ii. 2Nu uita i s
fi i ospitalieri; pentru c unii care au primit oaspe i, f
s tie au g zduit îngeri…
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Aminti i-v de cei care sunt în închisoare ca i cum a i fi i voi în deten ie împreun
cu ei. Nu uita i nici de cei care sunt chinui i, ca atunci când a i fi din grupul celor care
sunt tortura i fizic. 4 respecta i c toria în toate aspectele ei i s p stra i curat
patul c sniciei; pentru c Dumnezeu îi va judeca pe imorali i pe adulteri. 5 nu fi i
dintre cei care iubesc banii. Fi i mul umi i cu ce ave i; pentru c Dumnezeu a spus:
„Nu te voi l sa (singur) în nici o situa ie; i niciodat nu te voi abandona!” 6Deci
putem s spunem plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu; nu-mi va fi team .
Ce poate s -mi fac un om?” 7Aminti i-v de conduc torii vo tri care v-au predicat
Cuvântul lui Dumnezeu. Privi i la finalul vie ii lor i urma i exemplul de credin pe
care ace tia vi l-au dat. 8(Din acest punct de vedere,) Isus Cristos este totdeauna
acela i: atât ieri i ast zi, cât i pentru eternitate. 9 nu accepta i acele doctrine
str ine; pentru c ele v creeaz doar iluzii. Concret, este bine ca inima voastr s fie
edificat prin har, nu respectând reguli referitoare la mânc ruri. Aceste reguli nu au
fost deloc utile (spiritual) celor care le-au respectat. 10Noi avem în cort un altar de pe
care preo ilor li se interzice s ia ceva ca s m nânce. 11Astfel, sângele animalelor
este adus de marele preot ca sacrificiu pentru p cat în locul foarte sfânt, iar corpurile
animalelor sunt arse în exteriorul taberei. 12Acest fapt explic de ce i Isus a suportat
moartea (pe cruce) tot în exteriorul ora ului, ca s sfin easc poporul cu propriul S u
sânge. 13Deci s ie im din tab
i s mergem la El, ca s suport m umilirea Lui;
14
pentru c noi nu avem aici un domiciliu stabil într-un ora , ci suntem în c utarea
celui care urmeaz s vin . 15Prin Isus Cristos, s -I oferim lui Dumnezeu sacrificiul
nostru, l udându-L permanent prin cuvinte care vorbesc despre numele Lui. 16Nu
uita i s face i bine altor oameni i s împ
i cu ei ce ave i; pentru c Dumnezeu
17
apreciaz ( i) aceste sacrificii. Asculta i de conduc torii vo tri i subordona i-v lor.
Ei vor fi responsabili pentru felul în care au grij de sufletele voastre. Respectându-i,
îi ajuta i s i fac slujba cu bucurie, nu sup ra i. Altfel, slujirea lor nu v va fi deloc
util . 18Ruga i-v pentru noi! Cu privire la tot ce facem, avem certitudinea c
ac ion m baza i pe o con tiin curat i dorim s ne comport m bine în orice situa ie.
19
rog insistent s face i acest lucru, pentru ca s v fiu trimis înapoi cât mai
repede. 20Dumnezeul p cii L-a înviat pe Isus care este Marele P stor. El a f cut acest
lucru acceptând sângele (Lui) care a ratificat acel „Leg mânt” etern. 21Doresc ca
acest Dumnezeu s v echipeze cu orice lucru bun; pentru ca lucrând între noi ce este
bine prin Isus Cristos, voi s face i ce dore te El. Merit s -I oferim Lui toat gloria
pentru eternitate! Amin. 22Fra ilor, v rog s accepta i acest mesaj de încurajare. Eu vam scris pe scurt. 23Doresc s ti i c fratele nostru Timotei a fost eliberat. Dac va
ajunge curând, v voi vizita împreun cu el. 24Transmite i salut ri tuturor
conduc torilor vo tri i tuturor sfin ilor. Cei din Italia v transmit salut ri. 25Harul s
fie cu voi to i.

Epistola lui Iacov
1 Iacov, sclav al lui Dumnezeu i al Domnului Isus Cristos, c tre evreii din diaspora:
salut ri! 2Fra ii mei, atunci când trece i prin diferite încerc ri, s le considera i ca
fiind (ocazia pentru) o mare bucurie, 3 tiind c testarea credin ei voastre produce
bdare; 4iar r bdarea trebuie s i fac efectul pân la sfâr it. V ve i maturiza, ve i fi
comple i i astfel nu v va lipsi nimic. 5Dac vreunuia dintre voi îi lipse te (acum)
în elepciunea, s-o cear de la Dumnezeu care o d tuturor cu generozitate i f
s
6
repro eze. Dar cine face aceast cerere, trebuie s-o formuleze cu credin , f
s
aib dubii. Pentru c acela care are ezit ri din acest punct de vedere, seam
cu valul
7
rii care î i schimb frecvent direc ia sub influen a vântului. Cine se comport a a,
nu a tepte s primeasc ceva de la Domnul; 8pentru c nu este un om constant, ci
manifest instabilitate în tot ce face. 9Fratele care se afl într-o situa ie (material )
modest , s se laude cu ie irea lui din aceast stare; 10iar cel care este bogat, s se
laude atunci când ajunge s fie umilit – pentru c , oricum, i el este efemer ca o
floare. 11Dup ce r sare soarele i înc lze te p mântul din ce în ce mai mult, iarba se
usuc ; atunci floarea acesteia cade, iar frumuse ea ei (anterioar ) dispare. La fel se va
întâmpla cu cel bogat i cu planurile lui. 12Cine rezist ispitei, este (apoi) un om
fericit. El va fi declarat calificat s primeasc de la Dumnezeu coroana vie ii pe care
El a promis-o celor care-L iubesc. 13Atunci când cineva este ispitit, nu trebuie s zic
„Aceast ispit vine de Dumnezeu!”; pentru c El nu poate fi tentat s fac ceva r u
i nici nu provoac pe om la p cat. 14Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de
propria lui dorin p toas . 15Aceast dorin concepe i na te p catul; iar din
momentul în care (prin acceptarea lui) p catul a afectat pe cineva, efectul (final al)
acestuia este moartea! 16Dragii mei fra i, s nu v tr i via a baza i pe iluzii. 17Orice
dar bun i perfect provine de sus, de la Tat l luminilor care r mâne mereu acela i. El
nu Se schimb ca umbra (f cut de soare). 18Conform dorin ei Sale, Dumnezeu ne-a
scut prin Cuvântul Adev rului ca s fim (ca) primele „fructe” ale crea iei Lui.
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Dragii mei fra i, în elege i bine acest lucru: fiecare om trebuie s se gr beasc mai
bine s asculte decât s vorbeasc sau s se mânie; 20pentru c mânia omului nu
produce dreptatea lui Dumnezeu. 21De aceea elimina i orice impuritate moral , orice
utate care are tendin a s (v ) domine; i accepta i cu blânde e Cuvântul care a fost
dit în voi. Aceast decizie v poate salva sufletele! 22Nu fi i doar ascult tori ai
Cuvântului, în elându-v pe voi în iv ; ci pune i în practic înv turile lui. 23Acela
care ascult dar nu face a a cum a auzit, seam
cu un om care î i prive te fa a în
24
oglind . Dar dup ce a plecat de la oglind , uit ce i-a ar tat ea despre el. 25Îns cel
care studiaz cu aten ie i în mod perseverent legea perfect care este Legea libert ii,
re inând con inutul ei pentru a-l pune în practica vie ii, va fi un om fericit în tot ce
face. 26Cine se consider religios dar nu- i poate controla limba, se în eal . El este un
om care are o religie inutil . 27Religia considerat de Dumnezeu ca fiind curat i
neafectat de ceva negativ, const (în practic ) în grija acordat orfanilor i
duvelor, în timp ce te fere ti de influen a rea a lumii. 2 Fra ii mei, voi ave i credin
în Domnul nostru glorios Isus Cristos. Dar în timp ce o practica i, nu trebuie ca ea s
fie asociat cu favoritismul. 2De exemplu, s presupunem c în adunarea voastr intr

un om care poart un inel de aur i este îmbr cat cu haine scumpe. Dar este posibil s
intre acolo i un om s rac, îmbr cat cu haine murdare. 3Voi a i putea s acorda i o
aten ie special celui care este îmbr cat cu haine frumoase, i s -i zice i: „V rog,
lua i loc aici!”. Iar celui s rac a i putea s -i spune i: „Stai acolo (în picioare)!” sau:
„Stai jos, lâng picioarele mele!”. 4Când proceda i a a, oare nu ave i o atitudine
diferit fa de cei care sunt între voi? Deveni i astfel ni te judec tori p rtinitori care
gândesc gre it. 5Iubi ii mei fra i, asculta i-m : Dumnezeu a ales pe aceia pe care
lumea îi consider s raci, ca s -i fac s fie boga i în credin
i mo tenitori ai
6
Regatului pe care El l-a promis celor care-L iubesc. Dar voi a i desconsiderat pe cel
rac! Oare nu boga ii v exploateaz i v determin s ajunge i în tribunale? 7 i
oare nu tot ei ridiculizeaz bunul nume pe care-l ave i? 8Dac respecta i legea
regeasc a Scripturii care spune „Iube te-l pe semenul t u exact cum te iube ti pe
tine!”, proceda i corect. 9Dar dac trata i diferit pe oameni în func ie de aspectul lor
exterior, p tui i i sunte i condamna i de legea mozaic , pentru c nu o respecta i!
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Afirma ia pe care tocmai am f cut-o, este adev rat pentru c se bazeaz pe
urm torul principiu: cine se conformeaz legii mozaice respectând toate celelalte
reguli cu excep ia uneia, este vinovat ca i cum le-ar fi înc lcat pe toate. 11Cel care a
spus „S nu comi i adulter!”, a mai zis i „S nu comi i crim !”. Deci dac nu comi i
adulter dar omori pe cineva, deja ai devenit vinovat de înc lcarea legii mozaice. 12
vorbi i i s v comporta i ca ni te oameni care vor fi judeca i de legea libert ii. 13Cei
care n-au avut mil de al ii (în via a lor tr it pe p mânt), vor fi judeca i (de
Dumnezeu) f
s li se acorde mil . Dar mila (pe care a avut-o cineva) va fi un
factor care va influen a decizia final la (acea) judecat . 14Fra ii mei, cât de realist
este afirma ia cuiva care spune c are credin , dac nu are i fapte care s o
demonstreze? Poate oare aceast credin s -l salveze? 15 presupunem c un frate
sau o sor au nevoie de îmbr minte i de hrana zilnic . 16Dac vreunul dintre voi le
spune: „Duce i-v lini ti i! V urez s ave i haine c lduroase i s mânca i pân v
satura i!”, dar nu le ofer aceste lucruri materiale de care au nevoie, ce se rezolv
doar prin (asemenea) cuvinte? 17Acest exemplu demonstreaz faptul c dac este
afirmat (cu gura) dar nedemonstrat prin fapte, acea credin este moart … 18Îns
poate c cineva ar spune: „Tu ai credin a, iar eu am faptele.” Demonstreaz -mi
credin a ta f fapte, iar eu o voi demonstra pe-a mea prin faptele pe care le fac! 19Tu
crezi c exist un singur Dumnezeu (adev rat). Corect! Dar i demonii cred (acest
lucru) i au doar un sentiment de team care-i face s tremure. 20Om nechibzuit, vrei
în elegi c f
fapte, credin a este inutil ? 21Str mo ul nostru Avraam n-a fost
oare considerat drept doar atunci când i-a demonstrat credin a prin fapte, punându-l
pe Isaac ca sacrificiu pe altar? 22Este de remarcat cum credin a lui a fost completat
de fapte; i astfel ea a lucrat împreun cu ele! 23Acest fapt confirm textul din
Scriptur care spune c „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu; i a fost considerat drept”;
iar Dumnezeu l-a numit prietenul Lui. 24Este evident deci c omul este considerat
drept ( i) prin fapte, nu doar prin credin ! 25Acela i lucru s-a întâmplat i în cazul
prostituatei Rahav, când i-a primit bine în casa ei pe acei spioni i le-a salvat via a,
recomandându-le s mearg pe un alt drum. Oare n-a fost ea considerat dreapt
datorit faptelor pe care le-a f cut? 26 a cum corpul f
spirit este mort, i credin a
fapte este (tot) moart . 3 Fra ii mei, s nu fi i mul i înv tori, tiind c aceasta ar

însemna s fim judeca i mai sever. 2To i comitem multe gre eli. Dac cineva nu
gre te în vorbire, este un om perfect i este capabil s i controleze tot „corpul”.
3
Când punem z bale în gura cailor ca s -i determin m s ne asculte, reu im s le
dirij m tot corpul. 4Un alt exemplu ar fi cor biile care sunt atât de mari. Ele sunt
împinse de vânturi puternice; i totu i sunt direc ionate cu ajutorul unor foarte mici
cârme. Aceste cor bii se îndreapt acolo unde dore te cel care le conduce cu ajutorul
cârmelor. 5În mod asem tor, limba este un organ mic al corpului nostru, dar se
poate l uda c determin apari ia multor lucruri. V pute i gândi i la o mic flac
care poate aprinde o mare p dure. 6Limba este tot ca un foc. Ea poate determina o
lume de nedrept i. Este unul dintre organele noastre care ne afecteaz toat
personalitatea. Prin ceea ce face, (poate) „aprinde” tot cursul vie ii noastre; i (în
final) ea îns i va ajunge în focul iadului. 7Omul a reu it s îmblânzeasc orice fel de
animal s lbatic, orice pas re i orice specie de reptile; 8dar nimeni nu poate
„îmblânzi” limba unui om! Ea reprezint un r u care nu poate fi controlat i produce
o otrav care determin moartea. 9Cu ea Îl l ud m pe Dumnezeu – Tat l nostru – i
tot cu ea îi blestem m pe oamenii care sunt asem tori lui Dumnezeu. 10Din aceea i
gur iese atât binecuvântarea, cât i blestemul. Fra ii mei, nu este normal s se
întâmple a a! 11Oare din acela i izvor care iese din p mânt, poate s curg ap dulce
i ap amar ? 12Fra ii mei, poate un smochin s produc m sline sau vi a de vie s
aib ca fructe smochine? În ceea i ordine de idei, (este evident c ) din nici un izvor
cu ap s rat nu poate curge ap dulce! 13Cine este între voi în elept i are abilitatea
de a în elege semnifica ia profund a lucrurilor? Acela s demonstreze acest lucru,
practicând un comportament bun, caracterizat de fapte f cute în smerenie i cu
blânde ea pe care o faciliteaz în elepciunea. 14Dar dac în inima voastr ave i invidie
amar i egoism, s nu v l uda i cu aceste lucruri i s nu contrazice i adev rul!
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Acest fel de în elepciune nu provine de sus, ci este de pe p mânt, nespiritual i (de
provenien ) demonic . 16Acolo unde exist invidie i egoism, va fi dezordine i orice
fel de fapte rele. 17Îns în elepciunea care vine de sus este în primul rând curat ; apoi
ea mai este: orientat spre pace, blând , f
prejudec i, plin de compasiune –
producând astfel (numai) fapte bune. Aceast în elepciune nu decide p rtinitor i este
sincer . 18Iar dreptatea (ei) este „sem nat ” într-un climat de pace de c tre cei care
fac pace. 4 Care este originea conflictelor i a disputelor dintre voi? Oare nu provin
ele tocmai din dorin ele care se lupt în interiorul vostru? 2Voi vre i s ave i anumite
lucruri, dar nu le ob ine i. Atunci „comite i crime” i sunte i plini de invidie. V
implica i în dispute i în conflicte; i tot nu ob ine i ce dori i. De fapt, nu ave i pentru
nu cere i. 3Sau cere i i nu primi i pentru c cererile voastre provin din inten ii rele:
voi vre i s vi se satisfac dorin e personale egoiste. 4Oameni adulteri, nu ti i c
dragostea fa de stilul de via al lumii înseamn du
nie în rela ia cu Dumnezeu?
Deci cine vrea s fie prieten cu „lumea”, devine du man al lui Dumnezeu. 5Scriptura
spune c Spiritul pe care L-a pus Dumnezeu în noi, ne dore te cu gelozie pentru Sine.
Crede i c aceasta este o afirma ie nesemnificativ ? 6Apoi harul pe care ni-l ofer El
este (chiar) mai mare. Acest lucru este confirmat de urm torul text: „Dumnezeu Se
opune celor arogan i; dar ofer har celor umili.” 7Subordona i-v lui Dumnezeu!
Opune i-v diavolului; i el va fugi de la voi. 8Apropia i-v de Dumnezeu; i El Se va
apropia de voi. Cur i-v mâinile, p to ilor! Purifica i-v ( i) inimile, oameni

duplicitari! 9Fi i con tien i de starea voastr lamentabil , întrista i-v i plânge i!
Râsul vostru s se transforme în plâns; i bucuria voastr s devin întristare!
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Umili i-v înaintea Domnului; iar El v va în a. 11Fra ilor, nu vorbi i negativ unii
despre al ii. Cel care vorbe te de r u sau care condamn pe fratele lui, de fapt
vorbe te împotriva legii mozaice i o condamn . Iar dac tu condamni legea mozaic ,
atunci nu o respec i, ci o încalci. 12Exist o singur Persoan ca Legiuitor; i este un
singur Judec tor. (Doar) El poate s decid salvarea sau distrugerea cuiva. Îns atunci
când îl condamni pe fratele t u, cine consideri c e ti? 13
adresez acum celor care
spun: „Ast zi sau mâine vom pleca în acest ora i vom sta acolo un an. Vom face
comer i vom ob ine astfel un mare profit.” 14În realitate, voi nu ti i (nici) ce v
rezerv ziua de mâine! De fapt, ce este via a voastr ? Ea se aseam
cu un abur care
15
apare pentru un scurt timp; i apoi dispare. Voi ar trebui s spune i „Dac Domnul
ne va permite, vom tr i i vom face acest lucru sau altul.” 16Dar acum a i devenit
arogan i prin faptul c v l uda i (cu planurile voastre). 17Deci cine tie ce este bine i
nu face acel lucru, p tuie te. 5 Am acum ceva (special) de spus vou , boga ilor.
Plânge i i jeli i-v (anticipat) din cauza dezastrelor care vor veni peste voi. 2Bog iile
voastre au putrezit; i hainele voastre au fost mâncate de molii. 3Aurul i argintul
vostru au ruginit; iar aceast oxidare va fi proba adus împotriva voastr . Corpul
vostru va fi mâncat de ea ca de foc! Voi v-a i adunat bog ii (chiar i) în ultimele zile
(ale existen ei p mântului). 4Nu i-a i retribuit pe cei care au lucrat pentru voi
secerându-v recoltele. Ei strig s fie ajuta i; iar Domnul care este omnipotent, i-a
auzit. 5 i tr it pe p mânt în lux i în satisfacerea pl cerilor voastre personale. V-a i
îmbuibat în ziua înjunghierii… 6 i condamnat i a i omorât pe cel drept care nu vi sa opus! 7Fra ii mei, pân la venirea Domnului, voi s suporta i cu r bdare tot ce vi se
întâmpl . Agricultorul a teapt cu r bdare ca p mântul s fie udat de ploaia care vine
la început i la sfâr it de sezon, pentru ca s poat culege apoi recolta valoroas a
mântului. 8 i voi trebuie s ave i (aceea i) r bdare; i astfel s v edifica i inimile,
pentru c venirea Domnului este aproape. 9Fra ilor, nu mai formula i plângeri unii
împotriva altora, ca s nu fi i condamna i la Judecat . S ti i c Judec torul este
chiar la u … 10Fra ii mei, lua i ca exemplu de suferin i de r bdare pe profe ii care
au vorbit în numele Domnului. 11Desigur, noi îi consider m ferici i pe cei care au
demonstrat r bdare (prin modul lor de via ). De exemplu, a i auzit despre r bdarea
lui Iov; i a i v zut cum a finalizat Domnul acest caz; pentru c El este plin de
compasiune i de mil . 12Fra ii mei, înainte de orice s re ine i c nu trebuie s jura i
nici pe cer, nici pe p mânt i nici s nu folosi i vreo alt formul de jur mânt. Ci când
spune i „Da!”, s fie „Da!” i în realitate; iar când spune i „Nu!”, s r mân definitiv
„Nu!”, ca s nu fi i condamna i. 13Dac este vreunul dintre voi afectat de suferin , s
se roage! Cel care are bucurie în inim , s cânte cântece de laud (la adresa lui
Dumnezeu)! 14Dac vreunul dintre voi este bolnav, s -i cheme pe b trânii comunit ii
de cre tini, ca s se roage pentru el i s -l ung cu ulei (de m sline) în numele
Domnului. 15Rug ciunea f cut cu credin va determina sc parea de (acea) boal ,
prin faptul c Domnul îl va face s fie s tos. Iar dac (acel om) a p tuit, va fi
iertat. 16Vorbi i unii cu al ii în mod sincer despre p catele voastre personale i ruga iunii pentru al ii. Astfel ve i fi vindeca i ( i spiritual). Rug ciunea unui om drept
este puternic i are efect. 17Ilie a fost un om la fel ca noi. Dar el s-a rugat insistent s

nu plou ; i în consecin , în toat acea zon n-a mai plouat trei ani i ase luni.
Apoi s-a rugat din nou; i atunci a venit ploaie din cer care a f cut p mântul s
produc recolte. 19Fra ilor, este posibil ca vreunul dintre voi s se r ceasc de la
adev r i s fie readus (pe drumul corect) de un altul. 20În acest caz, s ti i c cine
aduce înapoi un p tos de pe drumul lui gre it, va salva un suflet de la moarte i va
face ca multe p cate s fie acoperite.
18

Prima epistol a apostolului Petru
1 Petru, (un) apostol al lui Isus Cristos, c tre to i cei ale i care exist în Diaspora
(evreiasc ) din Pont, Galatia, Capadocia, Asia i Bitinia. 2Aceast selec ie (a voastr )
a fost f cut în baza pre-cunoa terii lui Dumnezeu – Tat l; i s-a realizat prin sfin irea
realizat de Spirit având în vedere ascultarea (celor ale i) i (prin) stropirea cu
sângele lui Isus Cristos. V doresc înmul irea harului i a p cii! 3
fie l udat
Dumnezeu – Tat l Domnului nostru Isus Cristos – care i-a manifestat o mare mil
fa de noi. Aceasta s-a concretizat în faptul c prin învierea lui Isus Cristos, El ne-a
regenerat (spiritual) pentru o vie speran 4legat de mo tenirea care este p strat în
cer pentru voi. Ea nu se degradeaz , nu se stric i nici nu se ofile te. 5Prin credin ,
voi sunte i p zi i de puterea lui Dumnezeu, având în vedere salvarea care este
preg tit pentru a fi revelat la sfâr itul vremurilor. 6Acest lucru constituie pentru voi
un serios motiv de bucurie, de i acum sunte i întrista i pentru scurt timp de diferite
încerc ri. 7Acestea testeaz credin a voastr care este mult mai valoroas decât aurul.
De i el nu reprezint decât ceva efemer, este purificat prin testul focului. În mod
asem tor, testarea credin ei voastre va avea ca rezultat lauda, gloria i onoarea,
atunci când Se va revela Isus Cristos. 8Voi Îl iubi i f s -L fi v zut (fizic), crede i în
El chiar dac acum nu-L vede i; i v bucura i într-un mod glorios care nu poate fi
exprimat în cuvinte, 9pentru c ve i primi salvarea sufletelor – aceasta fiindu-v
oferit ca sfâr it al (drumului) credin ei voastre. 10Profe ii au vorbit despre harul de
care urma s beneficia i voi; i au cercetat insistent, 11încercând s afle cine este i
când va veni Acela despre care Spiritul lui Cristos f cea prin ei acele preziceri cu
privire la suferin ele Lui i referitor la gloria pe care o va primi El dup ce le va
suporta. 12Acelor profe i li s-a revelat c asemenea lucruri nu se vor întâmpla în
timpul vie ii lor; i c , de fapt, vorbiser despre timpul în care tr i voi. Acum deja
ele vi s-au confirmat prin cei care v-au predicat Vestea Bun , fiind sus inu i de
Spiritul Sfânt trimis din cer. Aceast Veste Bun con ine lucruri pe care doresc s le
tie chiar i îngerii din cer… 13Deci preg ti i-v mintea i fi i vigilen i, p strându-v
toat speran a referitoare la harul pe care-l va aduce Isus Cristos atunci când Se va
revela. 14Comporta i-v ca ni te copii ascult tori. S nu mai tr i ca atunci când era i
ignoran i i f cea i ce v dictau dorin ele voastre p toase; 15ci fi i i voi sfin i în tot
comportamentul vostru, conform modelului de sfin enie oferit de Cel care v-a
chemat. 16De fapt, a a este scris (în Scripturi): „Fi i sfin i, pentru c Eu sunt sfânt!”
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Dac invoca i cu numele de Tat pe Cel care judec nep rtinitor pe to i oamenii
conform faptelor fiec ruia, s ave i o atitudine de reveren (fa de El) atât timp cât
tr i ca str ini pe acest p mânt. 18 cer acest lucru, având în vedere faptul c pentru
scump rarea din stilul de via mo tenit de la str mo ii no tri, nu a fost folosit aurul
i argintul. Ele sunt lucruri care vor fi distruse. 19Aceast r scump rare s-a f cut cu
sângele valoros al lui Isus Cristos – (care este) „Mielul perfect i nevinovat”. 20El a
fost cunoscut înainte de crearea lumii i a fost revelat la sfâr itul vremurilor pentru
voi. 21Prin Cristos, voi crede i în Dumnezeu care L-a înviat i L-a glorificat. Deci
credin a i speran a voastr sunt în (acest) Dumnezeu. 22Având astfel sufletele
cur ate prin ascultarea de adev r, s practica i o dragoste sincer fa de fra i. Iubirea

voastr unii fa de al ii s fie profund i s provin dintr-o inim curat . 23Voi a i
fost regenera i nu (ca) dintr-o „s mân ” care se degradeaz în timp, ci prin Cuvântul
viu al lui Dumnezeu care r mâne etern – deci este o „s mân ” care nu va fi distrus .
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Scriptura spune: „Orice om este ca iarba; i toat gloria lui este (atât de efemer ) ca
floarea acesteia. Iarba se usuc i (apoi) floarea ei cade; 25dar Cuvântul Domnului
mâne pentru eternitate!” i tocmai Vestea Bun care v-a fost predicat , reprezint
(o parte integrant din) acest Cuvânt! 2 Deci renun i la orice form de: r utate,
în el ciune, ipocrizie, invidie i def imare. 2Ca ni te copii nou-n scu i, voi s dori i
„laptele” spiritual curat, care v va ajuta s cre te i în lucrurile care sunt specifice
salv rii de care beneficia i. 3Desigur, ceea ce tocmai am afirmat, este valabil doar în
cazul în care deja a i gustat din bun tatea Domnului. 4Astfel s veni i la El, care este
acea „piatr ” vie, refuzat de oameni, dar în acela i timp aleas i apreciat de
Dumnezeu. 5Iar voi, asemenea unor pietre vii, face i parte din construc ia unui templu
spiritual; i în acela i timp forma i un grup sfânt de preo i care slujesc oferind
sacrificii spirituale lui Dumnezeu prin Isus Cristos. 6Aceste lucruri confirm
urm torul text din Scriptur : „S ti i c pun în Sion o piatr valoroas , aleas (în
mod special) pentru a fi pus la vinclu. Oricine crede în El, nu va ajunge niciodat s i fie ru ine (pentru implica iile acestui fapt)”. 7Deci pentru voi care crede i, aceast
„Piatr ” înseamn ceva onorabil. Dar pentru cei necredincio i, este valabil textul care
spune: „Piatra refuzat de constructori ca fiind inutil , a ajuns s fie folosit în cel
mai important loc al (rezisten ei) cl dirii.” 8Astfel, pentru ace ti oameni care nu cred,
ea a devenit o „piatr care-i face s se împiedice; i este ca o stânc de care se lovesc
i apoi cad”. Ei suport aceste consecin e pentru c n-au crezut Cuvântul (lui
Dumnezeu); i a a fusese stabilit s li se întâmple (ca urmare a necredin ei lor). 9Îns
voi sunte i un popor ales, formând un regat de preo i i o na iune sfânt . A i devenit
societatea oamenilor sfin i care apar in lui Dumnezeu. Astfel, voi pute i proclama
lucr rile speciale pe care le face Acela care v-a chemat din întuneric la excelenta Sa
lumin ! 10Aceast chemare a fost adresat tocmai vou care, de i nu era i un popor,
acum forma i poporul lui Dumnezeu. A fost o vreme când nu a i primit mil ; dar
acum beneficia i de ea. 11Dragii mei, v îndemn ca pe ni te str ini care locuiesc
temporar (pe p mânt): s fugi i de poftele naturii voastre umane p toase care se
lupt împotriva sufletului. 12 ave i un bun comportament între oamenii celorlalte
na iuni. De i ei v def imeaz , când vor vedea faptele voastre bune, vor fi
determina i s -L glorifice pe Dumnezeu în ziua venirii Lui. 13Respecta i orice
autoritate omeneasc ; i pentru (a-L onora pe) Domnul, s tr i conform legilor i
deciziilor pe care le decreteaz atât regele ca autoritate suprem (în stat), 14cât i
guvernatorii. Ei sunt trimi i ca s pedepseasc pe cei care fac fapte rele i s laude pe
cei care fac lucruri bune. 15De fapt, Dumnezeu dore te ca prin aceste fapte bune pe
care le face i, s anula i efectul calomniilor f cute cu privire la voi de c tre oamenii
ignoran i i lipsi i de ra iunea s toas . 16Comporta i-v ca ni te oameni liberi, f
face i din libertate o scuz pentru fapte rele; ci s tr i ca ni te sclavi ai lui
Dumnezeu. 17Respecta i pe to i oamenii, iubi i-v fra ii, tr i în reveren fa de
Dumnezeu i acorda i onoare(a corespunz toare) regelui. 18Sclavilor, manifesta i total
respect fa de st pânii vo tri i subordona i-v lor. S face i acest lucru nu doar
atunci când sluji i st pânilor buni i prieteno i, ci i în cazul în care ave i st pâni care

se comport dur cu voi. 19Atunci când cineva suport în mod nedrept adversit i
pentru c se comport conform con tiin ei lui referitor la Dumnezeu, este ceva
udabil! 20Oare de ce onoare beneficia i atunci când sunte i obliga i s suporta i
lovituri ca urmare a faptului c a i f cut ce este r u?! Dar dac suporta i consecin e
negative de i a i f cut ce este bine, acesta este un lucru l udabil înaintea lui
Dumnezeu. 21De fapt, la acest mod de via a i fost chema i; pentru c la fel a tr it i
Cristos. El a suportat adversit i pentru voi, ca s v fie un exemplu pe care s -l
urma i. 22(Scriptura spune:)”El n-a comis (nici un) p cat; i gura Lui n-a f cut nici o
afirma ie cu care s în ele.” 23Când a fost insultat, n-a r spuns tot cu insulte. Când a
fost determinat s sufere, nu a amenin at; ci S-a subordonat Celui care este un
Judec tor corect. 24Când a fost (crucificat) pe lemn, El a purtat p catele noastre în
corpul S u; pentru ca în timp ce noi murim fa de p cat, s tr im pentru dreptate.
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Alt dat voi era i ca ni te oi r cite. Dar acum v-a i întors la Cel care este P storul
i Episcopul sufletelor voastre. 3 So iilor, fi i i voi supuse so ilor vo tri în acela i
mod. i chiar dac unii dintre ei nu ascult Cuvântul (lui Dumnezeu), vor putea fi
câ tiga i f
cuvinte, atunci când vor observa comportamentul so iilor lor. 2Astfel, ei
vor constata puritatea i reveren a care caracterizeaz via a voastr . 3 nu considera i
frumuse ea exterioar este determinant în acest scop. De i ea este amplificat prin
aranjarea p rului în diferite moduri de împletire a lui, prin purtarea podoabelor din
aur i a hainelor frumoase, 4ceea ce va conta în acest caz, va fi frumuse ea voastr
interioar . Ea se eviden iaz printr-o atitudine constant a unui spirit blând i lini tit;
iar Dumnezeu apreciaz acest lucru ca fiind ceva foarte valoros. 5Acesta era modul
(special) în care „se împodobeau” sfintele femei care au tr it în trecut i care î i
puseser speran a lor în Dumnezeu. Ele au fost astfel supuse so ilor lor, 6ca Sara, care
îl asculta pe Avraam i-l numea „st pânul” ei. Dac face i ce este bine, nu ve i avea
motive s v fie fric de ceva; i astfel ve i deveni urma ele ei. 7So ilor, comporta ila rândul vostru cu în elepciune în rela iile cu so iile voastre. Onora i-le, având în
vedere c de i sunt un „vas” mai slab, ele vor fi mo tenitoare ale darului vie ii
(eterne) împreun cu voi. S ave i aceast atitudine fa de ele; pentru ca astfel, nimic
nu împiedice rug ciunile voastre. 8În sfâr it, fiecare dintre voi s fie în rela ii
armonioase unul cu cel lalt, tr ind în simpatie reciproc . Iubi i-v ca fra ii, fi i plini
de compasiune i promova i o atitudine caracterizat de modestie. 9Nu r spunde i
ului cu r u i nici insultei cu alt insult ; ci binecuvânta i, pentru c a i fost chema i
ca s mo teni i binecuvântarea atunci când proceda i a a! 10(Scriptura spune:) „Cel
care vrea s se bucure de via i s beneficieze de zile bune, s refuze s fac r u cu
limba i s nu permit buzelor lui s pronun e cuvinte în el toare. 11 se dep rteze
de r u i s fac ce este bine; s caute pacea i s tr iasc având-o permanent ca
practic a vie ii lui. 12Pentru c Dumnezeu prive te cu aten ie spre cei care sunt
drep i; i urechea Lui le ascult rug ciunile. Dar Fa a Domnului este îndreptat
împotriva celor care fac ce este r u.” 13Cine v va face r u dac voi sunte i plini de
pasiune pentru (a face) lucruri bune? 14 i chiar dac suporta i adversit i în timp ce
face i ce este drept, voi sunte i ni te oameni ferici i. Deci s nu lua i în considerare
amenin rile lor i s nu fi i afecta i sentimental; 15ci sfin i-L pe Cristos ca Domn în
inimile voastre! Fi i permanent preg ti i s r spunde i celor care v întreab despre
speran a pe care o ave i. 16Dar r spunsul vostru s fie prezentat cu calm i cu o

atitudine de respect. S ave i o con tiin curat ; pentru ca cei care v fac r u
insultându-v , s fie ru ina i v zând comportamentul vostru bun în (ascultare de)
Cristos. 17Iar dac a a vrea Dumnezeu, este mai bine s suporta i adversit ile atunci
când a i f cut lucruri bune, decât s pl ti i în acela i mod pentru c a i f cut ce este
u. 18Cristos a murit pentru p cate o dat pentru totdeauna. El, Cel Drept, a murit
pentru cei nedrep i, ca s ne aduc la Dumnezeu. Corpul S u a fost omorât; dar a
revenit la via prin ac iunea Spiritului (Sfânt); 19 i împreun cu el a fost apoi în
„închisoarea” unde erau acele spirite 20care tr iser (în corp, pe p mânt) în perioada
str veche i care au fost neascult toare. De i Dumnezeu le a teptase atunci cu r bdare
în timp ce Noe construia acea corabie, în ea au fost salva i (de la moarte) prin ap
doar opt persoane. 21Aceast ap reprezint (simbolic) botezul care ne salveaz i pe
noi, de i acum nu este vorba despre o salvare de la o murd rire fizic ; ci el
simbolizeaz garan ia unei con tiin e (deja) curate înaintea lui Dumnezeu; iar acest
lucru a fost posibil prin învierea lui Isus Cristos. 22El S-a dus în cer i st acum la
dreapta lui Dumnezeu, dup ce i-a subordonat îngerii, autorit ile i puterile
(existente în Univers). 4 Deci trebuie s v înarma i cu acela i fel de gândire pe care a
avut-o i Cristos atunci când a tr it (pe p mânt) în corp omenesc. Cel care a suferit
(moartea) din punct de vedere fizic, a f cut-o împreun cu p catul, 2ca s i tr iasc
restul vie ii Lui nu conform dorin elor p toase ale oamenilor, ci a a cum dore te
Dumnezeu. 3 i tr it destul de mult timp în acel mod de via pe care îl au p gânii.
Atunci a i fost implica i în imoralitate sexual , în (diferite alte) dorin e p toase, în
be ii, în banchete, în chefuri i într-o dezgust toare idolatrie. 4Ei se mir acum de
faptul c nu mai sunte i implica i în acela i exces de imoralitate; i v calomniaz .
5
Dar pentru aceste fapte, vor fi responsabili în fa a Celui care este preg tit s judece
pe cei care tr iesc i pe cei care deja au murit. 6 i, de fapt, a a se explic de ce li s-a
predicat Vestea Bun i celor mor i. Ei au fost judeca i atunci ca oameni care tr iesc
într-un corp omenesc; îns aceast Veste le-a fost prezentat ca s aib ansa de a tr i
în spirit, ca Dumnezeu. 7Sfâr itul tuturor lucrurilor este aproape. Deci fi i în elep i i
autodisciplina i-v în leg tur cu practicarea rug ciunii. 8Mai important decât orice
este dragostea profund pe care trebuie s o ave i unii fa de al ii; pentru c
dragostea acoper o mul ime de p cate. 9Fi i ospitalieri unii cu al ii, f
s face i
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(cuiva) repro uri. Comporta i-v ca ni te buni administratori ai harului lui
Dumnezeu care v este oferit în multe feluri. Astfel, sluji i-v unii pe al ii cu darul pe
care l-a primit fiecare. 11Dac cineva are un dar care se manifest prin vorbire, s
slujeasc vorbind cuvintele lui Dumnezeu. Cel care a primit un dar manifestat printrun alt fel de slujire, s -l utilizeze conform puterii pe care i-o d Dumnezeu; pentru ca
El s fie astfel glorificat prin Isus Cristos în tot ce se face. Lui s I se acorde gloria i
I se recunoasc autoritatea pentru eternitate! Amin! 12Dragii mei, s nu fi i
surprin i de dureroasa încercare pe care o suporta i acum. S nu o considera i ca fiind
un lucru inedit; 13ci s v bucura i, pentru c sunte i parteneri la ceea ce a suportat
Cristos. i astfel, la revelarea gloriei Lui, voi v ve i bucura i mai mult. 14Dac
(acum) sunte i def ima i din cauza numelui lui Cristos, sunte i ni te oameni ferici i;
pentru c astfel, Spiritul gloriei (care este a) lui Dumnezeu continu s fie peste voi.
15
Nimeni dintre voi s nu suporte pedeaps pentru c a comis vreo crim , pentru c a
furat ceva, pentru c ar fi f cut ceva r u sau pentru c este vinovat de implicare

(nepermis ) în treburile altora. 16Ci dac vreunul dintre voi sufer adversit i (doar)
pentru c este cre tin, s nu-i fie ru ine i s -L glorifice pe Dumnezeu pentru (c
poart ) acest nume! 17Deja a venit timpul când judecata va începe cu cei care
formeaz „familia” lui Dumnezeu. Deci dac ea începe cu voi, oare ce se va întâmpla
cu cei care nu ascult (de) Vestea Bun a lui Dumnezeu?! 18 i dac celui drept îi
este dificil s scape, oare ce se va întâmpla cu cel necredincios i p tos?” 19Deci cei
care suport adversit i pentru c tr iesc în acord cu dorin a lui Dumnezeu, s aib o
total încredere în Creatorul lor i s fac în continuare ce este bine. 5 Am acum un
îndemn pentru cei care sunt prezbiteri. i eu sunt un prezbiter care a fost martor la
ceea ce a suportat Cristos pe cruce; i voi beneficia de gloria care se va revela.
2
stori i „turma lui Dumnezeu” care v este dat ca s o îngriji i. S face i acest
lucru nu din obliga ie, ci motiva i de pasiune pentru ea – exact a a cum dore te i
Dumnezeu. S nu fi i determina i la acest lucru nici de l comia de bani; ci s lucra i
ca ni te slujitori. 3 nu copia i comportamentul dictatorilor în raportul pe care-l au ei
cu cei peste care s-a decis exercitarea func iei lor (de conduc tori). Ci fi i un exemplu
(bun) pentru cei din „turm ”. 4Iar când Î i va face apari ia Marele P stor, ve i primi
coroana gloriei care nu se va ofili. 5În acela i mod, i voi, „tinerilor”, subordona i-v
autorit ii „b trânilor”. i to i s ave i o atitudine umil , respectând pe ceilal i; pentru
„Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar ofer har celor umili.” 6Deci fi i umili
sub mâna tare a lui Dumnezeu; pentru ca El s v înal e la momentul oportun.
7
Arunca i toate îngrijor rile voastre asupra Lui; pentru c El Se îngrije te de voi. 8
ave i vigilen a unor oameni disciplina i; pentru c diavolul care v este du man,
umbl în jurul vostru r cnind ca un leu i urm re te (permanent) s înghit pe cineva.
9
Prin credin , opune i-v lui cu fermitate, tiind c fra ii vo tri din toat lumea trec
prin acelea i situa ii dificile. 10Dup ce pentru un scurt timp ve i suporta (aceste)
adversit i, Dumnezeul oric rui har v va restaura, v va face puternici i v va da
stabilitate. El este Cel care v-a chemat s beneficia i de eterna glorie, în Cristos! 11Lui
I se recunoasc puterea pentru eternitate! Amin! 12Acesta este un scurt mesaj,
trimis prin Silvan pe care-l consider ca fiind un frate credincios. V-am scris aceste
rânduri pentru încurajarea voastr i ca s v confirm faptul c adev ratul har al lui
Dumnezeu este acesta, de care beneficia i i voi! 13Cei din Babilon care au fost ale i
de Dumnezeu împreun cu voi, v transmit salut ri. V salut i Marcu – fiul meu.
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Saluta i-v unii pe al ii cu o s rutare a dragostei (cre tine ti). To i cei care sunte i în
Cristos Isus, s beneficia i de pace!

A doua epistol a apostolului Petru
1 Simon Petru, sclavul i apostolul lui Isus Cristos, c tre cei care au primit o credin
la fel de valoroas ca a noastr prin dreptatea Dumnezeului i Salvatorului nostru,
Isus Cristos. 2Doresc s beneficia i de har i de pace care s v fie înmul ite prin
cunoa terea lui Dumnezeu i a lui Isus Cristos, Domnul nostru. 3Nou ne-a fost oferit
tot ce avem nevoie pentru via i pentru a tr i devota i lui Dumnezeu. Avem acces la
aceste lucruri prin cunoa terea Celui care ne-a chemat prin gloria i bun tatea Sa.
4
Astfel, ne-au fost oferite promisiunile Sale mari i foarte valoroase. Aceast ofert
are ca scop identificarea noastr cu natura divin , în timp ce fugim de degradarea
(spiritual ) care exist în lume cauzat de pofte (p toase). 5De aceea, face i tot ce
depinde de voi ca s ad uga i credin ei voastre bun tate i bun ii cunoa terea.
6
Apoi ad uga i cunoa terii autocontrolul; iar autocontrolului, perseveren a. Acesteia
-i ad uga i pietatea; 7iar piet ii s -i ad uga i dragostea fr easc . Apoi, dragostei
de fra i s -i ad uga i iubirea fa de to i oamenii. 8Dac voi ve i avea aceste lucruri
din abunden , ele nu v vor l sa s fi i nici lene i i nici f
bune rezultate privind
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completa cunoa tere a Domnului nostru Isus Cristos. Dar cine nu le are, este lipsit de
perspectiv i are în elegerea distorsionat . Acela a uitat c a fost cur at de p catele
pe care le f cuse în trecut. 10Fra ilor, având în vedere aceste lucruri, sunte i mult mai
motiva i s v consolida i chemarea i alegerea voastr . Dac ve i proceda a a, nu
ve i devia niciodat . 11Astfel, v va fi asigurat intrarea în Regatul etern al Domnului
i Salvatorului nostru Isus Cristos. 12De aceea, v voi aminti aceste lucruri, de i tiu
le cunoa te i i c sunte i stabili în ce prive te adev rul pe care îl ave i. 13Cât timp
înc mai tr iesc în acest corp, consider c este normal s v împrosp tez astfel
memoria. 14 tiu c în scurt timp voi l sa acest corp, a a cum mi-a spus Domnul
nostru Isus Cristos. 15Deci fac acum tot ce pot ca s v aminti i de aceste lucruri i
dup moartea mea. 16Atunci când v-am vorbit despre venirea cu autoritate a
Domnului nostru Isus Cristos, noi nu ne-am bazat pe mituri inteligent concepute; ci
v-am înv at ca unii care am v zut cu ochii no tri maiestatea Lui. 17El a primit onoare
i glorie de la Dumnezeu Tat l, atunci când s-a auzit o voce venit din gloria divin ,
zicând: „Acesta este Fiul Meu pe care-L iubesc i de care-Mi place!” 18Noi, care eram
cu El pe muntele sfânt, am auzit aceast voce venind din cer. 19Astfel, putem avea
acum mai mult încredere în mesajul profe ilor. i este bine c i voi îi acorda i
aten ie; pentru c el este ca o lumin care str luce te într-un loc întunecos; i î i va
produce efectul pân când vor str luci în inimile voastre „zorile” i „Luceaf rul de
diminea ”. 20În primul rând, trebuie s în elege i c nici o profe ie a Scripturii nu a
ap rut doar prin rostirea unui simplu mesaj. 21Profe iile n-au venit dintr-o ini iativ
omeneasc ; ci oamenii care au avut acele mesaje, au vorbit inspira i de Dumnezeu. El
a f cut acest lucru c uzindu-i prin Spiritul Sfânt. 2 A a cum deja au ap rut profe i
fal i, vor veni i între voi înv tori care v vor prezenta idei gre ite. Ace tia î i vor
introduce ereziile devastatoare într-un mod subtil, dezicându-se de St pânul care-i
scump rase. i astfel vor atrage asupra lor o distrugere rapid . 2Ei vor fi urma i de
mul i oameni în imoralit ile în care vor tr i. i din cauza lor, „Drumul adev rului”
va fi def imat… 3Fiind lacomi, ei vor încerca s v exploateze folosind cuvinte

în el toare. Dar condamnarea lor pronun at deja de mult vreme, va fi pus în
aplicare; i distrugerea lor este iminent . 4Dumnezeu n-a sc pat de pedeaps nici pe
îngerii care au p tuit; ci i-a trimis în locurile adânci i întunecoase (ale iadului). Ei
sunt inu i acolo pân la Judecat ! 5Dumnezeu n-a protejat (de pedeaps ) nici lumea
care a tr it în vremurile str vechi. Ci l-a salvat (de pedeaps doar) pe Noe – care era
un predicator al drept ii – împreun cu alte apte persoane; apoi a adus potopul peste
oamenii p to i. 6El a condamnat la distrugere ora ele Sodoma i Gomora,
transformându-le în cenu . Acestea au devenit ulterior un exemplu (de pedeaps )
pentru cei care vor tr i p tos. 7Îns Dumnezeu l-a salvat pe Lot care era un om
drept. El tr ia între ei i era foarte afectat v zând felul depravat în care tr iau acei
oameni nedrep i. 8Sufletul acestui om drept era chinuit de tot ce f ceau aceia între
care tr ia el. 9Toate acestea demonstreaz c Domnul tie s -i salveze de adversit i
pe cei care sunt devota i Lui; i c El îi ine pe cei nedrep i sub pedeaps pân la
Judecata final . 10Aceast decizie îi vizeaz în mod special pe cei care tr iesc condu i
de poftele naturii lor p toase i care sfideaz autoritatea. Ei au curajul de a fi
arogan i i nu le este fric s pronun e blasfemii împotriva fiin elor cere ti. 11De i
acei îngeri sunt mai puternici decât ei, nu- i permit s prezinte Domnului vreo
acuza ie def im toare împotriva lor. 12Îns ace ti oameni sunt ca ni te animale f
ra iune care ac ioneaz doar din instinct i care se nasc pentru a fi prinse i omorâte…
Ei ridiculizeaz lucrurile pe care nu le cunosc; i vor fi distru i exact ca acele
animale, 13suportând astfel consecin ele faptelor lor nedrepte. Pl cerea lor const în
satisfacerea dorin elor sexuale într-un mod p tos (chiar i) în timpul zilei. Apoi î i
permit s participe la mesele voastre de dragoste în timp ce sunt murd ri i de aceste
cate. 14Ochii lor sunt folosi i permanent pentru a comite adulter i nu înceteaz s
tuiasc . Îi duc în eroare pe cei instabili i au inima înv at cu l comia. Ei sunt
ni te (oameni) blestema i! 15Au abandonat „calea dreapt ” i s-au r cit umblând pe
drumul pe care a mers Balaam, fiul lui Beor, c ruia i-a pl cut recompensa primit
pentru nedreptate. 16Dar din cauza neascult rii lui, a primit repro uri de la o m ri
care a vorbit cu voce omeneasc … i astfel, ea a stopat nebunia acestui profet! 17Acei
oameni sunt ca ni te izvoare de ap seci i ca ni te nori pe care furtuna îi face s se
deplaseze (haotic). Pentru ei a fost p strat un loc în cel mai profund întuneric.
18
Ace tia vorbesc arogant i atrag spre depravare i în p catele naturii umane
dec zute, pe cei care abia au ie it de sub influen a celor r ci i. 19Le promit
libertatea, în timp ce chiar ei sunt sclavii deprav rii (morale) – pentru c fiecare este
sclavul lucrului de care este dominat. 20Ace ti oameni au sc pat (cândva) de murd ria
moral a lumii, prin faptul c au cunoscut pe Domnul i Salvatorul nostru Isus
Cristos. Dar pentru c revin la lucrurile pe care le abandonaser , ajung s fie domina i
de ele; i situa ia lor ajunge la final mai rea decât a fost la început. 21Ar fi fost mai
bine pentru ei s nu fi cunoscut „drumul drept ii”, decât s se întoarc de la porunca
sfânt care le fusese dat dup ce l-au cunoscut. 22Ce s-a întâmplat cu ei, se afirm în
proverbul care spune: „Câinele s-a întors la ce a v rsat!” i „Scroafa sp lat s-a întors
se t leasc din nou în noroi.” 3 Dragii mei, aceasta este a doua epistol pe care
v-o scriu. În amândou am avut inten ia ca prin amintirea acestor lucruri, s v
provoc s gândi i corect. 2 i mai doresc s v aminti i de lucrurile prevestite de
profe i i de porunca Domnului i Salvatorului nostru care v-a fost transmis prin

apostoli. 3În primul rând trebuie s ti i c în ultimele „zile” (ale existen ei
mântului), î i vor face apari ia oameni sfid tori care vor tr i condu i de dorin ele
lor p toase. 4Ace tia vor zice: „Când oare se va mai respecta promisiunea revenirii
Lui? Pentru c de când au murit str mo ii no tri, toate lucrurile continu s fie la fel
ca la începutul crea iei!” 5Dar ei ignor inten ionat faptul c apari ia cerului a fost
determinat prin Cuvântul lui Dumnezeu cu mult timp în urm i c P mântul a fost
modelat de El cu ajutorul apei. 6Ace tia nu vor s tie nici despre potop, a c rui ap a
distrus lumea veche. 7 i, de fapt, prin acela i Cuvânt sunt p strate cerul i p mântul
de-acum pentru focul din ziua în care va fi Judecata, când oamenii p to i vor fi
distru i. 8Dragii mei, s nu uita i faptul c pentru Domnul, o zi este considerat ca o
mie de ani; i o mie de ani sunt evalua i ca i cum ar fi doar o singur zi. 9Domnul nui respect promisiunea cu întârziere – cum pretind unii – ci are r bdare cu voi i
dore te ca nimeni s nu moar . El vrea ca to i oamenii s se poc iasc . 10Ziua
Domnului va veni (prin surprindere) ca un ho . Atunci Cosmosul va disp rea cu un
zgomot puternic, p ile din care este el format se vor topi, iar p mântul va arde
împreun cu tot ce exist pe el. 11Având în vedere faptul c toate aceste lucruri
(materiale) vor fi astfel distruse, gândi i-v c voi ar trebui s fi i ni te oameni care î i
tr iesc via a sfânt în reveren fa de Dumnezeu. 12Astfel, voi trebuie s a tepta i cu
bdare i s gr bi i venirea zilei lui Dumnezeu. În acea zi, cerul va fi distrus prin foc;
i c ldura lui îi va topi elementele din care este format. 13Dar noi a tept m ca
Dumnezeu s fac ce a promis: un cer nou i un p mânt nou, în care va locui
dreptatea. 14Dragii mei, având în vedere aceste lucruri, face i tot ce depinde de voi
pentru ca Dumnezeu s v g seasc în pace, f
vin i cura i. 15 interpreta i
bdarea Domnului nostru ca pe o favoare în vederea salv rii. Despre acest lucru a
scris i dragul nostru frate Pavel conform în elepciunii oferite lui. 16El i-a prezentat
aceast înv tur în epistole, unde vorbe te ( i) despre lucruri a c ror în elegere este
mai dificil . Oamenii ignoran i i instabili le interpreteaz gre it, a a cum procedeaz
i cu celelalte Scripturi; iar acest fapt îi conduce la propria lor distrugere. 17Dragii
mei, pentru c voi deja a i fost informa i despre aceste lucruri, feri i-v de influen a
acestor oameni r ci i, ca s evita i pierderea stabilit ii voastre. 18
doresc s
cre te i în harul i în cunoa terea Domnului i Salvatorului nostru Isus Cristos. Lui
-I fie oferit gloria acum i pentru eternitate!

Prima epistol a apostolului Ioan
1 V relat m despre lucrurile care au fost de la început, despre ceea ce am auzit i
despre ceea ce am v zut cu ochii no tri. V vorbim despre ce am observat personal i
despre lucruri pe care le-am atins cu mâinile noastre. Ele se refer la Cuvântul vie ii.
2
Aceast via a fost revelat . Noi am v zut-o i vorbim despre ea ca martori. Via a
despre care v spunem c ne-a fost revelat , este cea etern care era (dintotdeauna) cu
Tat l. 3
inform m despre lucrurile pe care le-am v zut i pe care le-am auzit,
pentru ca ele s devin astfel baza pentru p rt ia noastr . Noi realiz m aceast
rt ie cu Tat l i cu Fiul S u, Isus Cristos. 4 i v scriem (despre) aceste lucruri,
pentru ca bucuria voastr s fie complet . 5Vestea auzit de la El i pe care v-o
predic m, estea aceasta: Dumnezeu este lumin ; i în El nu exist deloc întuneric.
6
Dac afirm m c avem p rt ie cu El, dar (în acela i timp) tr im în întuneric,
min im; i astfel, comportamentul nostru demonstreaz c nu tr im adev rul afirmat.
7
Îns dac tr im în lumin a a cum El este în lumin , avem p rt ie unii cu al ii; iar
sângele lui Isus, Fiul S u, ne cur de orice p cat. 8Dac sus inem c nu am p tuit,
ne în el m pe noi în ine; i atunci adev rul nu este în noi. 9Dac ne m rturisim
catele, El este corect i î i respect promisiunea de a ni le ierta, cur ându-ne de
orice nedreptate. 10Dac spunem c nu am p tuit, declar m în mod implicit c
Dumnezeu este mincinos; iar Cuvântul S u nu este (atunci) în noi. 2 Dragii mei copii,
scriu aceste lucruri ca s nu p tui i. Dar dac cineva dintre voi p tuie te, avem
la Tat l un „Avocat”. Acesta este Isus care pledeaz în mod corect în favoarea
noastr , 2fiindc El reprezint sacrificiul oferit pentru iertarea p catelor noastre. i, de
fapt, El nu S-a sacrificat doar pentru ( a face posibil ) iertarea p catelor noastre, ci
pentru ale întregii lumi. 3 tim c Îl cunoa tem (pe Dumnezeu) prin faptul c Îi
respect m poruncile. 4Cel care afirm „Îl cunosc!” în timp ce nu se conformeaz
poruncilor Sale, este un mincinos; i (deci) adev rul nu este în el. 5Dar cine î i
tr ie te via a conform Cuvântului S u, demonstreaz c are o dragoste perfect în
rela ia lui cu Dumnezeu. Aceasta este dovada care ne arat c suntem în El. 6Cine
spune c r mâne în El, trebuie s tr iasc a a cum a tr it Isus. 7Dragii mei, nu v scriu
o porunc nou ; ci una veche pe care a i avut-o de la început. Aceast veche porunc
este cuprins în Cuvântul pe care l-a i auzit. 8 i totu i, v scriu acum ceva nou. Este
vorba despre o porunc a c rei respectare o pute i remarca în via a lui Cristos i care
este valabil (ca cerin ) i pentru voi. Având în vedere faptul c dispare întunericul
i c adev rata lumin deja î i produce efectul, 9cine sus ine c este în lumin în timp
ce î i ur te fratele, se afl înc în întuneric. 10Cine î i iube te fratele, r mâne în
lumin i nu va provoca pe nimeni s p tuiasc . 11Dar cel care- i ur te fratele, este
în întuneric, tr ie te în întuneric; i din cauza acestuia, nu tie în ce direc ie merge.
12
scriu vou , copila ilor, pentru c p catele v sunt iertate datorit numelui S u.
13
scriu ( i vou ), p rin ilor, pentru c L-a i cunoscut pe Cel care exist de la
început. V scriu (de asemenea) i vou , tinerilor, pentru c l-a i învins pe cel r u.
14
V-am scris, copila ilor, pentru c L-a i cunoscut pe Tat l. V-am scris, p rin ilor,
pentru c L-a i cunoscut pe Cel care este de la început. V-am scris, tinerilor, pentru c
voi sunte i rezisten i; iar Cuvântul lui Dumnezeu r mâne în voi i l-a i învins pe cel

u. 15Nu iubi i sistemul numit „lume” i nici conceptele acestuia. Dac cineva
iube te acest stil de via (al lumii), nu are dragostea Tat lui în el; 16pentru c tot ce
reprezint sistemul numit „lume” – pofta naturii umane p toase, lucrurile care sunt
poftite prin vedere i mândria determinat de posesiuni materiale – nu provine de la
Tat l. 17„Lumea” i aspira iile acestui sistem sunt efemere; dar cine se conformeaz
dorin ei lui Dumnezeu, r mâne pentru eternitate! 18Dragi copii, aceasta este „ultima
or ”; i conform informa iei pe care o avea i despre venirea Anticristului, (s ti i c )
acum deja au ap rut mul i anticri ti. Aceasta este realitatea care confirm faptul c a
venit „ultima or ”. 19Ei provin dintre ai no tri; dar nu fac parte dintre noi. Dac ar fi
apar inut grupului nostru, ar fi r mas cu noi. Îns prin plecarea lor se demonstreaz
faptul c nu to i (care au fost cu noi) erau în realitate dintre ai no tri. 20Dar voi a i fost
„un i” de Cel Sfânt; i în consecin , cunoa te i adev rul. 21Deci nu v scriu pentru c
nu a i cunoa te adev rul, ci tocmai pentru c îl cunoa te i i ti i c nici o minciun
nu provine din adev r. 22Cine este mincinosul? Oare nu este el acela care neag faptul
Isus este Cristos? Da, acela care neag pe Tat l i pe Fiul, este Anticristul! 23CineL respinge pe Fiul, nu-L are nici pe Tat l. Cel care Îl recunoa te pe Fiul, Îl are i pe
Tat l. 24 r mân în voi ce a i auzit de la început. Dac se va întâmpla a a, atunci
ve i r mâne i voi în Fiul i în Tat l. 25Iar Promisiunea pe care ne-a f cut-o El, este
aceasta: via a etern . 26V-am scris aceste lucruri gândindu-m la cei care
inten ioneaz s v în ele. 27Dar voi ave i acea „ungere” venit de la El; i ea r mâne
în voi. În consecin , nu ave i nevoie s v înve e altcineva, ci trebuie s r mâne i în
El exact a a cum v înva ea în toate aspectele; pentru c aceast înv tur nu
reprezint o minciun , ci este doctrin corect . 28Acum, dragi copii, r mâne i în El;
pentru ca atunci când Se va revela El, s avem încredere i s nu ne fie ru ine la
apari ia Lui. 29Dac ti i c El este drept, atunci s (mai) ti i i c oricine practic
dreptatea, este n scut din El. 3 Remarca i marea dragoste pe care ne-a demonstrat-o
Tat l! Ea se concretizeaz în faptul c ne-a numit copii ai lui Dumnezeu – ceea ce i
suntem de fapt! Lumea nu ne cunoa te (ca având acest statut) a a cum nu L-a
cunoscut nici pe El. 2Dragii mei, acum suntem copii ai lui Dumnezeu; i ce vom fi,
înc nu s-a revelat. Dar tim c atunci când va reveni Cristos, vom fi ca El, pentru c
Îl vom vedea a a cum este. 3Oricine are în el aceast speran , se purific în
conformitate cu modelul pe care ni-l ofer Cristos. 4Oricine p tuie te, încalc
legea; i, de fapt, p catul este nerespectarea legii. 5 ti i c Fiul lui Dumnezeu a ap rut
(în lumea noastr ) ca s ia p catele oamenilor; i în El nu exist p cat. 6Oricine
mâne în El, nu- i mai tr ie te via a în p cat. Acela în al c rui comportament p catul
este regula de via , nu L-a v zut i nici nu L-a cunoscut (pe Cristos). 7Dragi copii, s
nu v în ele nimeni (din acest punct de vedere): cel care practic dreptatea, este un
om drept, conform modelului oferit de Cristos. 8Dar acela care are p catul ca regul a
vie ii lui, este de la diavol – cel care p tuie te de la început. Fiul lui Dumnezeu a
ap rut (în lumea noastr ) ca s distrug lucr rile diavolului. 9Oricine este n scut din
Dumnezeu, nu mai are ca regul a vie ii lui tr irea în p cat; pentru c în el este natura
lui Dumnezeu. Deci nu poate tr i o via caracterizat (permanent) de p cat, pentru c
a fost n scut din Dumnezeu. 10Acesta este testul în baza c ruia se poate determina
cine este copilul lui Dumnezeu i cine este copilul diavolului: oricine nu practic (de
regul ) dreptatea în via a lui, nu este de la Dumnezeu. Acela i lucru se poate spune i

despre cel care nu- i iube te fratele. 11De fapt, „S ne iubim unii pe al ii!” este
mesajul pe care l-a i auzit de la început. 12În contrast cu aceast cerin , este exemplul
lui Cain care era de la cel r u i care i-a omorât fratele. Dar oare de ce l-a omorât?
Pentru c faptele lui erau rele, iar ale fratelui lui erau drepte. 13Fra ilor, s nu v
mira i dac v ur te lumea. 14Noi tim c am trecut de la moarte la via ; i acest
lucru se demonstreaz prin faptul c iubim pe fra i. Cine nu iube te, r mâne în
moarte. 15Oricine î i ur te fratele, este criminal. i ti i c nici un criminal nu are
via a etern (care s r mân ) în el. 16Noi am cunoscut dragostea demonstrat de faptul
El i-a sacrificat via a pentru noi. Acela i lucru trebuie s -l facem i noi pentru
fra i! 17Dar s presupunem c cineva care are bunuri materiale, vede pe fratele lui
ruia îi lipse te chiar i strictul necesar. Dac refuz s aib mil de el, oare se mai
poate spune c r mâne în el dragostea lui Dumnezeu?! 18Copila ilor, s nu iubim
(doar) cu vorba i cu buzele, ci s practic m adev rata dragoste demonstrat prin
fapte! 19Astfel vom ti c apar inem adev rului i ne vom lini ti inima (stând) în
prezen a lui Dumnezeu, 20indiferent de lucrurile cu care ne-ar condamna ea.
Dumnezeu este mai mare decât inima noastr i cunoa te totul. 21Iubi ilor, dac
inimile noastre nu ne condamn , avem curaj (când ne prezent m) înaintea lui
Dumnezeu. 22 i atunci vom primi de la El ce vom cere, pentru c respect m poruncile
Lui i facem ce-I place. 23Porunca Lui este aceasta: s credem în numele Fiului S u –
Isus Cristos – i s ne iubim unii pe al ii exact cum ne-a cerut El. 24Cel care se
conformeaz poruncilor Sale respectându-le, r mâne în Dumnezeu; i El r mâne în
acel om. Cunoa tem c El r mâne în noi prin Spiritul pe care ni L-a dat. 4 Iubi ilor, s
nu crede i orice spirit (acceptând afirma iile i/sau preten iile lui ca fiind adev rate);
ci s testa i spiritele, verificând dac sunt de la Dumnezeu. Pentru c în lume au
ap rut mul i profe i fal i. 2 -l testa i, verificând dac cineva vorbe te în acord cu
Spiritul lui Dumnezeu. i astfel, orice spirit care recunoa te c Isus Cristos a venit (în
lumea noastr ) într-un corp fizic (real), (v va demonstra c ) este de la Dumnezeu.
3
Dar orice spirit care nu-L recunoa te pe Isus, nu provine de la Dumnezeu, ci este
reprezentantul anticristului despre care a i auzit c urmeaz s vin ; i, de fapt, el deja
este acum în lume. 4Copila ilor, voi sunte i din Dumnezeu; i în consecin , i-a i
învins; pentru c cel care este în voi, este mai mare decât cel care este în lume. 5Ei
apar in acestui sistem numit „lume”; i oamenii acestei „lumi” le ascult mesajul lor
specific. 6Dar noi suntem din Dumnezeu. Cel care Îl cunoa te pe Dumnezeu, ascult
ce spunem noi; iar cel care nu este din Dumnezeu, refuz s ne asculte. Acesta este
modul în care cunoa tem spiritul care promoveaz adev rul în contrast cu cel care
propag concep ii gre ite. 7Dragii mei, s ne iubim unii pe al ii; pentru c dragostea
provine de la Dumnezeu. Oricine iube te, este n scut din Dumnezeu i-L cunoa te pe
Dumnezeu. 8Cine nu iube te, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru c Dumnezeu este
dragoste. 9Dragostea lui Dumnezeu ni s-a demonstrat prin faptul c El L-a trimis în
lume pe singurul S u Fiu, pentru ca noi s tr im prin El. 10Aceast dragoste implic
faptul c ea nu a fost ini iat de noi, ci a plecat de la Dumnezeu spre noi; i în
consecin , El L-a trimis pe Fiul S u ca sacrificiu pentru p catele noastre. 11Dragii
mei, dac acesta este modul în care ne-a iubit Dumnezeu, trebuie s ne iubim i noi
unii pe al ii. 12Nimeni nu l-a v zut vreodat pe Dumnezeu. Dac ne iubim unii pe
al ii, Dumnezeu r mâne în noi. i atunci dragostea Lui devine perfect în via a

noastr . 13Cunoa tem c r mânem în El i c El r mâne în noi prin faptul c ne-a dat
(din) Spiritul S u. 14Noi am v zut i declar m în calitate de martori c Tat l L-a
trimis pe Fiul ca Salvator al lumii. 15Dac cineva afirm c Isus este Fiul lui
Dumnezeu, atunci Dumnezeu r mâne în el, iar el r mâne în Dumnezeu. 16Noi am
cunoscut i am crezut dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Dumnezeu este
dragoste. Cine r mâne în dragoste, r mâne în Dumnezeu; i Dumnezeu r mâne în
acel om. 17Astfel este perfectat dragostea în noi, pentru ca în ziua când va fi Judecata
(final ), noi s avem curaj pentru c vom fi tr it în aceast lume ca El. 18În dragoste
nu exist fric ; ci dragostea perfect alung frica. De fapt, frica apare în leg tur cu
pedeapsa. Iar cel care are fric , nu a ajuns la maturitate în dragoste. 19Noi îl iubim ca
o consecin a faptului c mai întâi El a fost Cel care ne-a iubit. 20Dac cineva
declar : „Îl iubesc pe Dumnezeu!” i în acela i timp î i ur te fratele, este un
mincinos. Dac el nu- i iube te fratele pe care-l vede, nu-L poate iubi (nici) pe
Dumnezeu pe care nu-L vede! 21Porunca pe care o avem de la El, se formuleaz
astfel: cine-L iube te pe Dumnezeu, trebuie s i iubeasc i fratele! 5 Oricine crede
Isus este (aceea i persoan care se mai nume te i) Cristos, este n scut din
Dumnezeu. i oricine-L iube te pe Tat l, iube te i pe acela care este n scut din El.
2
Ne verific m dac iubim pe copiii lui Dumnezeu, v zând dac -L iubim pe El i
dac -I respect m poruncile. 3Dragostea noastr fa de Dumnezeu se demonstreaz
prin respectarea poruncilor Lui. Nu ne este dificil s respect m aceste porunci,
4
pentru c oricine este n scut din Dumnezeu, devine victorios în confruntarea cu
stilul de gândire i de comportament al lumii. Iar aceast victorie este ob inut prin
credin a noastr . 5Cine este cel victorios asupra acestui sistem numit „lume”? Desigur
acela care crede c Isus este Fiul lui Dumnezeu! 6El este Cel care a venit cu ap i
cu sânge. Isus Cristos nu a venit numai cu ap , ci cu ap i cu sânge. Iar Spiritul este
Cel care confirm acest lucru din postura de martor; pentru c Spiritul este (Cel care
afirm doar) adev rul. 7Exist trei (Persoane) în calitate de martori [în cer: Tat l,
Cuvântul i Spiritul Sfânt; i ace tia sunt în armonie unul cu cel lalt. Apoi sunt trei
martori pe p mânt]: 8Spiritul, apa i sângele; iar cei trei sus in acelea i lucruri. 9Dac
accept m (ca adev rat ) declara ia f cut de oameni, atunci ce spune Dumnezeu are
mai mare valoare, pentru c reprezint afirma ia pe care a f cut-o El despre Fiul S u.
10
Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, accept aceast declara ie. Dar cel care nu-L
crede pe Dumnezeu, nu accept declara ia pe care a f cut-o El despre Fiul S u; i
astfel, acel om afirm în mod indirect c Dumnezeu este mincinos. 11Declara ia
despre care vorbim, este aceasta: Dumnezeu ne-a oferit via a etern ; iar aceast via
este în Fiul S u. 12Cine are pe Fiul, are via a. Dar cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu,
nu are via a! 13Am scris aceste lucruri pentru voi, care crede i în numele Fiului lui
Dumnezeu, ca s ti i c ave i via a etern . 14Avem curaj s ne apropiem de
Dumnezeu, tiind c dac cerem ceva care este în acord cu dorin a Lui, ne ascult .
15
i când suntem siguri c ne ascult cu privire la ceea ce-I cerem, tim c devenim
proprietarii de fapt ai lucrurilor cerute. 16Dac cineva constat c fratele lui a comis
un p cat care nu duce la moarte, s se roage pentru el. i Dumnezeu îi va oferi (acelui
frate) via a, pentru c f cuse un p cat care nu duce la moarte. Dar exist i p cat care
duce la moarte. S nu se roage pentru un astfel de caz. 17Orice înc lcare a legii este
cat; dar nu orice asemenea p cat duce la moarte. 18 tim c oricine este n scut din

Dumnezeu, nu tr ie te o via a c rei regul este tr irea în p cat; iar cel (de lâng el)
care este n scut din Dumnezeu, îl ap , astfel încât cel r u nu-l poate atinge. 19Noi
tim c suntem din Dumnezeu i c întreaga lume este sub controlul celui r u. 20Mai
tim c Fiul lui Dumnezeu a venit i ne-a oferit capacitatea de în elegere, ca s
cunoa tem pe Cel adev rat. i noi suntem în Cel Adev rat – în Fiul S u, Isus Cristos.
El este Dumnezeul adev rat i via a etern . 21Copila ilor, feri i-v de idoli!

A doua epistol a apostolului Ioan
1 B trânul, c tre aleasa Doamn i c tre copiii ei pe care-i iubesc în adev r. Eu nu
sunt singurul care v iube te, ci sunte i iubi i de to i cei care cunosc adev rul. 2
iubim motiva i de acest adev r care r mâne în noi i care va fi cu noi pentru
totdeauna. 3 dorim s fi i beneficiarii harului, ai milei i ai p cii care provin de la
Dumnezeu Tat l i de la Isus Cristos – care vor fi cu noi în adev r i în dragoste! 4Am
fost foarte bucuros când am g sit pe unii dintre copiii t i tr ind în adev r, conform
poruncii primite de la Tat l. 5Acum, v rog, Doamn , s ne iubim unii pe al ii! De
fapt, aceasta nu este o nou porunc , ci una dintre cele pe care le avem de la început.
6
Dragostea se demonstreaz atunci când tr im conformându-ne poruncilor Sale. i, de
fapt, cerin a practic rii dragostei reprezint porunca pe care a i auzit-o de la început i
care trebuie respectat . 7Acum i-au f cut apari ia mul i oameni în el tori. Ei nu
accept faptul c Isus Cristos a venit (pe p mânt) într-un corp (real din punct de
vedere fizic). Cel care are aceast concep ie, este „În el torul” i „Anticristul”. 8Fi i
aten i s nu pierde i rezultatul muncii voastre, ci s primi i o recompens complet .
9
Cine nu r mâne fundamentat pe înv tura lui Cristos ci trece dincolo de limitele ei,
nu-L are pe Dumnezeu. Dar cine r mâne în limitele acestei înv turi, Îl are pe Tat l
i pe Fiul. 10Dac vine la voi cineva care nu accept aceast înv tur , s nu-l primi i
în casa voastr i s nu-i spune i „Bine ai venit!”. 11Pentru c cine-l salut astfel,
devine complice cu el la faptele lui rele. 12De i am mai multe lucruri pe care doresc
vi le comunic, nu vreau s vi le prezint acum în scris; ci sper s v vizitez i s
avem atunci totala bucurie de a le discuta direct cu voi. 13Copiii surorii tale alese, te
salut .

A treia epistol a apostolului Ioan
1 B trânul, c tre dragul meu prieten Gaius pe care-l iubesc în adev r. 2
tii,
prietene, c m rog ca toate lucrurile referitoare la tine s fie bune i s fii la fel de
tos fizic cum e ti din punct de vedere spiritual. 3M-am bucurat foarte mult când
au venit ni te fra i care mi-au vorbit despre tine. Ei au relatat despre seriozitatea cu
care tratezi adev rul i mi-au spus c î i tr ie ti via a conform lui. 4Eu nu am mai
mare bucurie decât s aud c discipolii mei î i tr iesc via a în acord cu adev rul.
5
Dragul meu, (am aflat c ) tu lucrezi cu mare responsabilitate în tot ce faci, atât
pentru fra i, cât i pentru str ini. 6Ei au relatat comunit ii credincio ilor despre
dragostea ta. Acum te rog s -i aju i s i continue c toria într-un mod pl cut lui
Dumnezeu. 7Ei au plecat din dragoste pentru numele lui Cristos, dar nu au primit
nimic (ca ajutor) de la cei necredincio i. 8Deci este datoria noastr s fim ospitalieri
fa de ace ti oameni, ca s lucr m împreun pentru adev r. 9Am trimis un mesaj
scris comunit ii (voastre); dar Diotref care vrea s fie lider între ei, ne ignor .
10
Atunci când v voi vizita, îi voi aminti de faptele lui rele; pentru c ne def imeaz .
i nu se limiteaz la acest lucru, ci nu-i prime te pe fra i, îi împiedic pe al ii s -i
primeasc i-i d afar din comunitatea cre tinilor… 11Dragul meu, nu urma exemplul
u, ci pe cel bun. Cel care face binele, este din Dumnezeu; dar cel care face r ul, nu
L-a v zut pe Dumnezeu. 12To i vorbesc pozitiv despre Demetrius – chiar i Adev rul!
Noi spunem acela i lucru despre el. i ti c afirma iile noaste sunt adev rate.
13
Doresc s i spun mult mai multe lucruri; dar prefer s nu i le prezint în scris. 14Ci
sper s ne revedem curând i s vorbim fa în fa . Pacea s fie cu tine! Te salut to i
prietenii. Transmite salut rile mele, pronun ând numele fiec rui prieten de acolo.

Epistola lui Iuda
1 Iuda care este sclavul lui Isus Cristos i frate cu Iacov – c tre cei (care au fost)
chema i, iubi i i p stra i de Dumnezeu Tat l pentru Isus Cristos. 2
doresc s
3
beneficia i din abunden de mil , de pace i de dragoste. Dragii mei, în timp ce
inten ionam s v scriu despre salvarea de care beneficiem împreun , m-am sim it
motivat s -mi schimb subiectul. i astfel am decis s v încurajez s lupta i pentru (a
stra) credin a care le-a fost dat sfin ilor odat pentru totdeauna. 4Am fost
determinat s fac acest lucru pentru c , în mod subtil, au venit între voi i oameni a
ror condamnare a fost anun at de mult timp (în Scripturi). În lipsa lor de reveren
fa de Dumnezeu, au înlocuit harul Lui cu libertinajul; i nu-L recunosc pe Isus
Cristos ca fiind Domnul i singurul nostru St pân. 5Doresc s v amintesc un lucru pe
care deja îl ti i: dup ce Domnul i-a salvat poporul din Egipt, i-a distrus pe cei care
n-au crezut. 6De fapt, Domnul nu a acceptat nici atitudinea îngerilor prin care ei i-au
contestat statutul (stabilit de El); i astfel, ace tia i-au pierdut locul (pentru care
fuseser crea i). De-atunci El i-a aruncat în întuneric, unde îi ine lega i cu lan uri
eterne pentru acea mare „Zi” când va fi Judecata (final ). 7
mai amintesc de
Sodoma i de Gomora care, împreun cu ora ele din jurul lor, au practicat adulterul i
rela iile sexuale anormale… Pentru noi, ele sunt un (alt) exemplu de pedeaps venit
printr-un foc etern! 8Acum, ace ti vis tori ac ioneaz la fel (de anormal) împotriva
corpurilor lor. Ei sfideaz autoritatea i insult fiin ele glorioase din cer. 9Când
arhanghelul Mihail se lupta cu Diavolul pentru corpul lui Moise, n-a avut curajul s -l
insulte folosind cuvinte de condamnare; ci a zis doar „Domnul s i fac repro ul pe
care-l meri i!” 10Îns ace ti oameni formuleaz insulte pentru lucruri pe care (nici) nu
le în eleg; i se autodistrug prin ac iuni realizate doar instinctiv. Ei demonstreaz
astfel un comportament ca al animalelor care nu au ra iune. 11Vai de ei! Au urmat
exemplul lui Cain; i fiind motiva i de câ tig (material), au fost afecta i de aceea i
cire în care a ajuns Balaam. Apoi au fost distru i dup ce s-au revoltat ca i Core!
12
Ace tia sunt ca ni te pete care murd resc mesele voastre de dragoste atunci când
nânc f
ru ine împreun cu voi. Sunt ca ni te nori f
ap , condu i de vânturi
în toate direc iile; i ca ni te pomi care nici toamna târziu nu produc fructe. Ei sunt
dezr cina i i de dou ori mor i… 13Se mai aseam
i cu valurile s lbatice ale
rii, f când ca faptele lor ru inoase „s spumege” la fel ca ele… Ace tia mai sunt i
ca ni te stele care r cesc (prin Cosmos) i c rora le este preg tit pentru eternitate
cel mai profund întuneric. 14Chiar i Enoh, care a fost al aptelea (în linia
genealogic ) de la Adam, a profe it despre aceste lucruri, atunci când a zis: „Privi i!
Domnul vine împreun cu zeci de mii dintre sfin ii S i, 15ca s fac o judecat . El va
demonstra astfel vinov ia tuturor oamenilor p to i care, prin faptele lor nedrepte,
au ar tat lips de reveren
i au vorbit dur împotriva Sa!” 16Cei despre care v
vorbesc (în aceast epistol ), sunt bârfitori i calomniatori. Î i urm resc satisfacerea
dorin elor egoiste, vorbesc cu arogan ; i din interes personal, tiu s îi flateze pe
oamenii din jurul lor. 17Dar voi, dragii mei, s v aminti i de cuvintele pe care le-a i
auzit ini ial de la apostolii Domnului nostru Isus Cristos. 18Ei v-au avertizat, spunând
la sfâr itul vremurilor, î i vor face apari ia oameni calomniatori care vor tr i

condu i de dorin ele lor p toase. 19Ei sunt aceia care produc dezbin ri; i pentru c
nu au (în ei) Spiritul lui Dumnezeu, tr iesc o via subordonat naturii lor p toase.
20
Dar voi, dragii mei (fra i), consolida i-v spiritual în credin a voastr sfânt . Ruga iîn acord cu dorin a Spiritului Sfânt. 21 r mâne i în dragostea lui Dumnezeu i
(astfel) s a tepta i mila Domnului nostru Isus Cristos care ne aduce via a etern .
22
Fi i amabili cu cei care înc nu i-au format convingeri personale puternice.
23
Salva i-i pe cei care sunt în pericol de a ajunge în foc! Pe al ii trata i-i cu
compasiune i cu reveren , chiar dac ve i urî hainele p tate de faptele lor p toase.
24
salut în numele Celui care poate s v protejeze de c deri i s v ajute s fi i
nevinova i i bucuro i înaintea Sa, într-o mare glorie. 25El este singurul Dumnezeu i
Salvator prin Isus Cristos, Domnul nostru. Lui s -I recunoa tem i s -I proclam m
gloria, maiestatea, puterea i autoritatea – prin Isus Cristos, Domnul nostru – înainte
de crearea Universului, acum i pentru totdeauna!

Revela ia primit de Ioan
1 Aceast carte con ine revela ia care a fost dat de Dumnezeu lui Isus Cristos; iar El
i-a trimis îngerul la sclavul S u numit Ioan, ca s fie beneficiarul ei. Aceasta i-a fost
oferit (lui Ioan) pentru ca (Dumnezeu) s prezinte astfel sclavilor S i ce se va
întâmpla în scurt timp. 2Ioan a relatat exact ce a v zut; i a vorbit despre Cuvântul lui
Dumnezeu i despre m rturia lui Isus Cristos. 3Cel care cite te profe ia i aceia care
dup ce-i aud mesajul, tr iesc în conformitate cu el, sunt ni te oameni ferici i; pentru
(prin tot ce se va întâmpla,) aceast profe ie va fi confirmat în scurt timp. 4Acesta
este un mesaj transmis prin intermediul lui Ioan c tre cele apte comunit i ale
cre tinilor care sunt în Asia. Mai întâi v urez s beneficia i de har i de pace de la
Cel care este, care existase dinainte i care vine. V doresc acelea i lucruri de la cele
apte Spirite care stau în fa a tronului S u 5 i de la Isus Cristos, Cel care fiind
„primul-n scut” dintre cei care au murit, este atât martor demn de toat încrederea,
cât i St pân peste regii p mântului. El ne iube te i a sp lat p catele noastre cu
sângele S u, 6 cându-ne astfel s form m un regat i s avem func ia de preo i în
slujba lui Dumnezeu care este Tat l S u. Lui s I se recunoasc gloria i puterea
pentru eternitate! Amin! 7Este o certitudine c El va veni pe nori i va fi v zut de to i.
Atunci Îl vor privi chiar i cei care L-au str puns (cu lancea); i toate na iunile
mântului vor plânge din cauza Lui (regretând ce I-au f cut). Da, exact a a se va
întâmpla! 8Cel care este, care era i care vine, Cel Omnipotent – Domnul, Dumnezeu
– spune: „Eu sunt Alfa i Omega!” 9Cel care v vorbe te acum este Ioan, fratele
vostru i partener cu voi la necazuri, la Regat i la r bdarea în Isus. Din cauza
(predic rii) Cuvântului lui Dumnezeu i pentru c am m rturisit despre Isus, m
aflam (exilat) pe insula Patmos. 10În ziua Domnului eram în Spirit; i am auzit la
spatele meu o voce puternic , vorbind cu intensitatea sonor a unei goarne. 11Aceast
voce mi-a spus: „Scrie într-o carte tot ce vei vedea; i s o trimi i apoi celor apte
comunit i ale cre tinilor – în Efes, în Smirna, în Pergam, în Tiatira, în Sardis, în
Filadelfia i în Laodiceea.” 12M-am întors ca s v d cine mi s-a adresat cu acea voce;
i astfel am v zut apte lampadare de aur, 13în mijlocul c rora era Cineva care sem na
cu Fiul Omului. El era îmbr cat cu o rob care-i ajungea pân la picioare; i avea
pieptul înconjurat cu un brâu de aur. 14Capul i p rul S u erau albe ca lâna, respectiv
ca z pada; iar ochii Lui erau ca flac ra focului. 15Avea picioarele ca bronzul topit
într-un cuptor; i când vorbea, vocea Lui sem na cu zgomotul puternic produs de
multe ape. 16 inea apte stele în mâna dreapt ; iar din gur Îi ie ea o sabie care era
ascu it i care avea dou t uri. Fa a Lui era ca soarele atunci când lumineaz cu
maxim str lucire. 17Când L-am v zut, am c zut pe p mânt, ca mort, lâng picioarele
Lui. Dar El i-a pus mâna dreapt peste mine i mi-a zis: „Nu te speria! Eu sunt
Primul i Ultimul. 18Mai sunt numit i Acela care tr ie te. Am fost mort, dar acum
sunt viu pentru totdeauna! Eu «de in cheile» mor ii i ale locuin ei mor ilor. 19Deci
scrie ce ai v zut, ce se întâmpl acum i ce (vei vedea c ) se va întâmpla. 20 i voi
spune secretul despre cele apte stele pe care le-ai v zut în mâna Mea dreapt i
despre cele apte lampadare de aur. Cele apte stele sunt (imaginea-simbol pentru) cei
apte îngeri – câte unul pentru fiecare dintre cele apte comunit i ale cre tinilor

reprezentate de cele apte lampadare. 2 Pentru îngerul comunit ii cre tinilor din
Efes, scrie urm torul mesaj: Acela care ine cele apte stele în mâna Lui dreapt i
care umbl printre cele apte lampadare de aur, spune: 2«Î i cunosc faptele. tiu cât de
mare este efortul pe care-l faci i am remarcat r bdarea ta. Am observat c nu-i po i
tolera pe cei care fac ce este r u. I-ai testat pe cei care pretindeau c sunt apostoli; i
ai descoperit astfel c sunt fal i. 3 tiu c supor i adversit ile cu r bdare i c nu ai
renun at s lup i astfel pentru numele Meu. 4Dar am ( i) un repro pentru tine: ai
abandonat dragostea pe care ai avut-o prima dat . 5Deci aminte te- i de unde ai c zut,
poc ie te-te i f din nou acele fapte pe care le f ceai la început. Îns dac nu te
poc ie ti, voi veni la tine i (î i) voi lua lampadarul din locul lui. 6Totu i, ai un bun
obicei: ur ti acele fapte ale nicolai ilor, pe care i Eu le ur sc! 7Cine dore te, s
asculte mesajul Spiritului adresat comunit ilor de cre tini. El spune: Celui care va
învinge, îi voi oferi (dreptul) s m nânce din pomul vie ii care se afl în paradisul lui
Dumnezeu.» 8Scrie îngerului comunit ii de cre tini din Smirna (urm torul mesaj):
Cel care a fost mort dar a înviat i care este atât Primul cât i Ultimul, zice: 9«Î i
cunosc atât necazul, cât i s cia, de i (,de fapt,) e ti bogat. tiu cum te def imeaz
cei care de i pretind c sunt iudei, în realitate ei formeaz o sinagog a lui Satan. 10
nu te temi de nici una dintre adversit ile pe care le vei suporta. În viitor, Diavolul va
face ca unii dintre voi s ajung în închisoare; i astfel ve i fi testa i printr-un necaz
care va dura zece zile. Fii credincios pân la moarte; i î i voi oferi ca premiu via a,
care va fi coroana ta! 11Cine dore te s asculte, s ia în considerare acest mesaj pe
care-l transmite Spiritul pentru comunit ile cre tinilor: A doua moarte nu va putea s
fac nici un r u celui (care va fi) victorios.» 12Pentru îngerul comunit ii cre tinilor
din Pergam, scrie urm torul mesaj: Cel care de ine acea sabie ascu it i care are dou
uri, spune astfel: 13 tiu c locuie ti chiar acolo unde este tronul lui Satan. Cunosc
faptul c nu te-ai dezis de numele Meu i nici de credin a în Mine chiar i atunci când
martirul Meu credincios numit Antipa a fost omorât în zona voastr , acolo unde este
re edin a lui Satan. 14Dar am s i repro ez ceva. Tu ai acolo câ iva oameni care
tr iesc conform înv turii lui Balaam. El a fost acela care l-a înv at pe Balac s
determine pe oamenii poporului Israel s p tuiasc mâncând din ce fusese închinat
idolilor; i i-a provocat s se implice în imoralitate (sexual ). 15Mai exist între voi i
unii care pun în practic înv tura nicolai ilor. 16Poc ie te-te! Altfel, voi veni în scurt
timp la tine i voi lupta împotriva ta cu sabia gurii Mele.» 17Cine dore te, s fie atent
la acest mesaj pe care îl transmite Spiritul pentru comunit ile cre tinilor: «Celui care
va fi victorios, îi voi oferi (s m nânce) din mana ascuns . Îi voi mai da i o piatr pe
care este scris un nume. i nimeni nu-l va cunoa te, cu excep ia celui care-l
prime te.» 18Scrie urm torul mesaj pentru îngerul comunit ii de cre tini din Tiatira:
«Fiul lui Dumnezeu, ai C rui ochi sunt ca flac ra focului i care are picioarele ca
bronzul str lucitor, î i spune: 19 i cunosc faptele, dragostea, seriozitatea în slujire,
bdarea; i tiu c acum faci mai multe fapte bune decât la început. 20Îns nu sunt de
acord cu un lucru pe care-l faci. M refer la faptul c permi i acelei femei care se
nume te Izabela i care pretinde c este profetes , s i promoveze înv tura. Ea îi
în eal astfel pe sclavii Mei, determinându-i s tr iasc în imoralitate i s consume
alimente care au fost dedicate ca ofrande pentru idoli. 21I-am oferit timp s se
poc iasc ; dar ea refuz s recunoasc , s regrete i s abandoneze imoralit ile în

care tr ie te. 22În consecin , o voi face s stea bolnav în pat. i dac nu se poc iesc
nici cei care au comis adulter cu ea, le voi trimite un mare necaz. 23Pe copiii acestei
femei îi voi omorî; i toate comunit ile cre tinilor vor ti astfel c Eu sunt Cel care
cunosc motiva iile i inten iile oamenilor i c recompensez pe fiecare dintre voi
conform faptelor pe care le face. 24
adresez acum celorlal i din Tiatira, care nu
tr iesc conform acestei înv turi i nu sunt implica i în a a-zisele secrete profunde
ale lui Satan. S ti i c nu v mai îngreunez sarcina cu nimic; 25îns pân voi veni, s
stra i (nemodificat ) înv tura pe care o ave i. 26Celui care va fi victorios i care
va lucra în mod consecvent pân la sfâr it pentru cauza Mea, îi voi da autoritate
asupra na iunilor. 27Le va conduce cu un sceptru de fier i le va sf râma exact ca pe
ni te vase de p mânt. 28Va avea aceea i autoritate pe care am primit-o i Eu de la
Tat l Meu; i îi voi oferi luceaf rul de diminea . 29Pentru cine vrea s asculte, acesta
este mesajul Spiritului pentru comunit ile cre tinilor.» 3 Scrie i îngerului
comunit ii cre tinilor din Sardis astfel: «Cel care are cele apte spirite ale lui
Dumnezeu i cele apte stele, î i spune: Î i cunosc faptele i tiu zvonul despre tine: se
spune c e ti viu; dar, în realitate, e ti mort. 2Fii vigilent i consolideaz ce a mai
mas, înainte s moar ; pentru c am constatat înaintea Dumnezeului Meu c î i
lipsesc unele fapte. 3În consecin , aminte te- i ce ai auzit i ce ai primit,
conformeaz -te acelei înv turi, i poc ie te-te. Îns dac nu- i revii, s ti c voi
veni la tine prin surprindere, exact ca un ho . 4Totu i, am remarcat c mai ai în Sardis
câ iva oameni care nu i-au murd rit hainele. Ei vor umbla al turi de Mine îmbr ca i
în haine albe, pentru c merit acest lucru. 5Cel care va ob ine victoria, va fi îmbr cat
în haine albe. Aceluia nu-i voi terge numele din Cartea Vie ii; ci îl voi recunoa te
(ca fiind al Meu) i voi vorbi despre el înaintea Tat lui Meu i înaintea îngerilor Lui.
6
Acesta este un mesaj pentru cei care vor s asculte ce spune Spiritul pentru
comunit ile cre tinilor.» 7Scrie i pentru îngerul comunit ii de cre tini din Filadelfia
astfel: «Î i vorbe te Cel care se nume te Sfânt i Adev rat. El este de in torul cheii lui
David. Când deschide El, nimeni nu poate închide; iar atunci când El închide, nimeni
nu va putea deschide. 8 i cunosc faptele. Am pus înaintea ta o u deschis ; i nimeni
nu este capabil s o închid . tiu c de i ai pu in putere, ai ascultat de Cuvântul Meu
i nu te-ai dezis de numele Meu. 9Pe aceia care pretind c sunt iudei dar mint i fac
parte din adunarea lui Satan, îi voi face s vin i s se plece la picioarele tale,
recunoscând astfel c te-am iubit. 10Pentru c te-ai conformat Cuvântului Meu i ai
practicat r bdarea, te voi p zi i eu de acel timp în care toat lumea va fi într-un greu
examen care va testa pe locuitorii p mântului. 11
tii c eu vin în scurt timp! Deci
men ine-te cum e ti acum, pentru ca nimeni s nu- i ia coroana! 12Pe cel care va
ob ine victoria, îl voi face (s fie) un stâlp în edificiul Templului Dumnezeului Meu;
i nu va mai pleca din el. Îi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu i numele
ora ului Dumnezeului Meu. Acesta este noul Ierusalim care coboar din cer de la
Dumnezeul Meu. Voi mai scrie pe acel om i noul Meu nume. 13Fi i aten i la cest
mesaj adresat de Spirit, comunit ilor formate din cre tini!» 14Scrie i îngerului
comunit ii cre tinilor din Laodiceea, astfel: «Î i vorbe te Cel care (mai) este (numit
i) Amin. El este Martorul credincios i adev rat, care guverneaz toat crea ia lui
Dumnezeu. 15 i cunosc faptele i tiu c nu e ti nici rece i nici fierbinte. 16Iar pentru
e ti doar pu in cald – ceea ce înseamn nici rece i nici fierbinte – te voi „v rsa”

din gura Mea. 17Tu spui c e ti bogat, c ai adunat avere i nu ai nevoie de nimic. În
timp ce faci aceste afirma ii, nu observi c (în realitate) e ti într-o stare deplorabil ,
demn de comp timire, s rac, orb i gol. 18În consecin , te sf tuiesc s cumperi de la
Mine (tot) ce ai nevoie: aur purificat în foc, ca s fii bogat; haine albe, cu care s te
îmbraci ca s nu- i fie ru ine umblând gol; i alifie pentru ochi, s po i vedea (bine)
cu ei. 19Eu fac repro uri i aplic pedeaps celor pe care-i iubesc! Deci fii activ i
poc ie te-te! 20
tii c Eu stau i bat la u . Dac M aude cineva (b tând) i apoi
Îmi deschide, voi intra i vom servi masa împreun . 21Celui care va ob ine victoria, îi
voi oferi un loc împreun cu Mine pe tronul Meu, exact cum am stat i Eu împreun
cu Tat l Meu pe tronul Lui, dup ce am fost victorios. 22Cine vrea s asculte mesajul
Spiritului pentru comunit ile cre tinilor, s ia în considerare ce am spus!»” 4 Dup
aceste lucruri, am privit i am v zut o u deschis în cer. Apoi am auzit din nou acea
voce care îmi vorbise prima dat cu intensitatea unei goarne. Ea mi-a zis: „Urc -te
aici; i- i voi ar ta ce trebuie s se întâmple în viitor!” 2Imediat am fost condus de
Spirit; i am v zut înaintea mea un tron ceresc pe care st tea Cineva. 3Acela care
st tea pe tron, îmi p rea c este ca piatra de jasp i ca cea de carneol. În jurul tronului
era un curcubeu ca smaraldul. 4Tronul era înconjurat de alte dou zeci i patru de
tronuri. Pe fiecare dintre ele st tea câte un b trân. Ace ti dou zeci i patru de b trâni
erau îmbr ca i în haine albe; i fiecare avea câte o coroan de aur pe cap. 5Din tron
ie eau fulgere, voci i tunete. În fa a tronului ardeau apte tor e care simbolizeaz
cele apte spirite ale lui Dumnezeu. 6Înaintea tronului mai era i ceva asem tor cu o
mare de sticl care era foarte „limpede”, cum este cristalul. În mijlocul acestui decor,
în jurul tronului, erau patru fiin e vii, pline de ochi atât pe partea din fa , cât i pe cea
din spate. 7Prima fiin sem na cu un leu; a doua era ca un bou. A treia fiin avea
fa a unui om, iar a patra era ca un vultur în timpul zborului. 8Fiecare dintre fiin e avea
câte apte aripi; i atât pe exterior cât i la interior, era acoperit cu ochi. Zi i noapte,
aceste fiin e spun f
întrerupere: „Domnul, Dumnezeul Omnipotent care era, care
este i care vine, este (un Dumnezeu) sfânt, sfânt, sfânt!” 9Atunci când aceste fiin e
vii Îl glorificau, Îl onorau i-I mul umeau astfel Celui care st tea pe tron i care este
viu pentru eternitate, 10cei dou zeci i patru de b trâni c deau la p mânt înaintea Lui.
Ei I se închinau Celui care este etern viu; i î i depuneau coroanele înaintea tronului
(S u), spunând: 11„Domnul i Dumnezeul nostru, Tu meri i s prime ti din partea
noastr recunoa terea gloriei, a onoarei i a puterii care- i apar in; pentru c Tu e ti
Cel care a creat toate lucrurile. Ele au venit în existen pentru c a fost dorin a Ta s
le creezi!” 5 Am v zut apoi c în mâna dreapt a Celui care st tea pe tron, era un sul
de carte. Acesta fusese scris atât pe interior, cât i pe exterior; i avea apte sigilii.
2
Am mai v zut un înger puternic, care a strigat cu voce tare: „Cine este capabil s
rup sigiliile i s desfac sulul?” 3Dar nimeni din cer, de pe p mânt i de sub p mânt
n-a putut s desfac sulul i s se uite în interiorul lui. 4Atunci am plâns mult timp,
pentru c nimeni nu fusese capabil s desfac acel sul i s se uite în el. 5Dar unul
dintre acei b trâni mi-a zis: „Nu plânge! Cel care a ob inut victoria, este Leul care
provine din descenden ii lui Iuda; i are ca str mo pe David! El poate s rup cele
apte sigilii i s desfac sulul!” 6Când am privit, am v zut un Miel care p rea s fi
fost înjunghiat. El st tea în mijlocul tronului, înconjurat de cele patru fiin e vii i de
(acei dou zeci i patru de) b trâni. Avea apte coarne i apte ochi – acestea

însemnând (simbolic) cele apte spirite ale lui Dumnezeu trimise pe tot p mântul. 7El
a venit i a luat sulul din mâna dreapt a Celui care st tea pe tron. 8Când a luat Mielul
acel sul, cele patru fiin e vii i cei dou zeci i patru de b trâni au c zut la p mânt
înaintea Lui. Fiecare avea câte o harp i cupe de aur pline cu t mâie care reprezint
rug ciunile sfin ilor. 9To i ace tia cântau un nou cântec, zicând: „Tu meri i s iei sulul
i s -i rupi sigiliile; pentru c ai fost înjunghiat. i cu sângele T u, ai r scump rat
oameni pentru Dumnezeu. Ei sunt din fiecare familie de popoare i de limbi ale
mântului, provenind din orice na iune. 10Ai f cut din ei un regat, le-ai dat calitatea
de preo i pentru Dumnezeu; i vor domni pe p mânt!” 11Am privit apoi în direc ia din
care auzeam venind sunetul unor voci; i am v zut mul i îngeri care înconjurau atât
tronul, cât i pe cele patru fiin e i pe b trâni. Num rul acestor îngeri era de zece mii
înmul it cu zece mii i (alte) mii de mii… 12Ei spuneau cu voce puternic : „Mielul
care a fost înjunghiat, merit s primeasc putere, bog ie, în elepciune, for , onoare,
glorie i s fie l udat!” 13Apoi am auzit toate fiin ele care exist în cer, pe p mânt,
sub p mânt i în mare – zicând: „Lauda, onoarea, gloria i puterea s -I fie
recunoscute pentru eternitate Celui care st pe tron i Mielului!” 14Atunci cele patru
creaturi vii au zis: „Amin!”; i acei (dou zeci i patru de) b trâni au c zut la p mânt
i s-au închinat [Celui care este viu pentru eternitate]. 6 Am v zut cum Mielul a rupt
primul dintre cel apte sigilii. Atunci am auzit pe una dintre cele patru fiin e vii,
spunându-mi cu voce tare ca un tunet: „Vino!” 2Atunci am v zut un cal alb; iar cel
care st tea pe el, avea un arc. I-a fost dat i o coroan (pe cap). El a venit ca un
invadator care ob ine (cu certitudine) victoria. 3Când a rupt Mielul al doilea sigiliu,
am auzit a doua fiin vie spunând: „Vino!” 4Atunci a ap rut un cal ro u. Celui care
st tea pe el, i s-a dat o mare sabie i i s-a permis s ia pacea de pe p mânt. În aceste
condi ii, oamenii se vor înjunghia unii pe al ii. 5Când Mielul a rupt al treilea sigiliu,
am auzit a treia fiin vie zicându-mi: „Vino!” i am v zut un cal negru c rit de
cineva care avea în mân o balan . 6Atunci am auzit între cele patru fiin e vii ceva
asem tor cu o voce, care spunea: „O m sur de grâu pentru un dinar; i trei m suri
de orz pentru un dinar! Dar s nu strica i uleiul i vinul!” 7Când a rupt Mielul al
patrulea sigiliu, am auzit vocea celei de-a patra fiin e vii, spunând: „Vino!” 8Atunci
am v zut un cal g lbui. Cel care-l c rea se numea „Moartea” i era urmat de
„Locuin a mor ilor”. Li s-a dat aprobare s omoare a patra parte din locuitorii
mântului; i au putut s fac acest lucru prin r zboaie, prin foamete, prin epidemii
i prin invazia animalelor s lbatice. 9Când Mielul a rupt al cincilea sigiliu, am v zut
sub altar erau sufletele celor care fuseser înjunghia i din cauza Cuvântului lui
Dumnezeu i din cauza mesajului pe care acei oameni l-au transmis semenilor lor.
10
Aceste suflete strigau cu voce puternic : „St pâne sfânt i adev rat, cât timp va mai
trece pân când vei judeca i vei pedepsi pe locuitorii p mântului pentru moartea
noastr ?” 11Fiec ruia i s-a dat câte o rob alb ; i li s-a spus s mai a tepte pu in în
timp ce se odihnesc, pân când se va completa num rul sclavilor (Lui Dumnezeu)
care vor muri la fel ca ei. 12Am v zut i când Mielul a rupt al aselea sigiliu. Atunci sa produs un mare cutremur. Soarele a devenit negru ca pânza unui sac f cut din p r;
i luna a devenit (ro ie) ca sângele. 13Stelele cerului au c zut pe p mânt exact cum
cad smochinele verzi atunci când smochinul este scuturat de un vânt puternic. 14Cerul
s-a strâns i a devenit exact ca un sul înf urat; iar mun ii împreun cu toate insulele

s-au deplasat din locul lor. 15Regii de pe p mânt, conduc torii militari, boga ii, cei cu
mare influen în lume, to i sclavii i to i oamenii liberi s-au ascuns în pe teri i între
stâncile mun ilor. 16Ei vorbeau acelor stânci, zicând: „C de i peste noi i ascunde i-ne
de prezen a Celui care st pe tron i de mânia Mielului! 17Pentru c a venit acea mare
zi a mâniei lor; i cine (Le) poate rezista?” 7 Apoi am v zut patru îngeri. Fiecare
dintre ei st tea în unul dintre cele patru locuri de unde încep s bat vânturile; i nu le
permiteau s sufle nici pe p mânt, nici pe mare i nici peste vreun copac. 2Am v zut
un alt înger care venea de la r ritul soarelui i care avea sigiliul Dumnezeului celui
viu. El a strigat celor patru îngeri care primiser puterea s distrug p mântul i
marea, zicându-le: 3Pân când nu îi vom marca pe sclavii Dumnezeului nostru
punându-le sigiliul pe frunte, s nu face i r u nici p mântului i nici m rii!” 4Apoi am
auzit num rul celor marca i cu acel sigiliu: o sut patruzeci i patru de mii. Ei
proveneau din toate triburile lui Israel. 5Au fost marca i cu sigiliul: din tribul lui Iuda,
dou sprezece mii de persoane; din tribul lui Ruben, dou sprezece mii de persoane;
din tribul lui Gad, dou sprezece mii de persoane; 6din tribul lui A er, dou sprezece
mii de persoane; din tribul lui Neftali, dou sprezece mii de persoane; din tribul lui
Manase, dou sprezece mii de persoane; 7din tribul lui Simeon, dou sprezece mii de
persoane; din tribul lui Levi, dou sprezece mii de persoane; din tribul lui Isahar,
dou sprezece mii de persoane; 8din tribul lui Zabulon, dou sprezece mii de persoane;
din tribul lui Iosif, dou sprezece mii de persoane; i din tribul lui Beniamin,
dou sprezece mii de persoane. 9Apoi am v zut o mare mul ime de oameni pe care n-o
putea num ra nimeni. Acei oameni proveneau din toate na iunile, din toate clanurile,
din toate popoarele i din toate limbile (folosite în comunicare). St teau în fa a
tronului i înaintea Mielului. Erau îmbr ca i în robe albe i aveau ramuri de palmier
în mâini. 10Ei strigau cu voce tare: „Salvarea este opera Dumnezeului nostru, care st
pe tron, i a Mielului!” 11Apoi, to i îngerii care st teau în jurul tronului, împreun cu
trânii i cu cele patru fiin e vii, au c zut înaintea tronului i I s-au închinat lui
Dumnezeu. 12Ei ziceau: „Amin! Dumnezeului nostru s -I fie acordate ( i
recunoscute): gloria, în elepciunea, gratitudinea, onoarea, puterea i for a – pentru
eternitate!” 13Unul dintre b trâni m-a întrebat: „Cine sunt ace ti oameni îmbr ca i în
haine albe; i de unde vin ei?” 14Eu i-am r spuns: „Domule, tu (trebuie s ) tii!”
Atunci el mi-a spus: „Ace tia sunt cei care vin din acel mare necaz. Ei « i-au sp lat
hainele» în sângele Mielului; i astfel ele au devenit albe! 15Acest fapt le d
posibilitatea s stea înaintea tronului lui Dumnezeu i s I se închine Lui «zi i
noapte» în Templul S u. i Cel care st pe tron, Î i va întinde cortul peste ei. 16Nu vor
mai suferi nici de foame, nici de sete i nici din cauza (c ldurii prea mari a) soarelui;
17
pentru c Mielul din mijlocul tronului va fi P storul lor care îi va conduce la
izvoarele apei vie ii. i Dumnezeu va terge orice lacrim din ochii lor!” 8 Atunci
când Mielul a rupt al aptelea sigiliu, în cer s-a f cut lini te aproximativ o jum tate de
or . 2Am observat c fiec ruia dintre cei apte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu,
i s-a dat câte o goarn . 3Apoi, un alt înger care avea o c delni de aur, s-a dus lâng
altar. Lui i s-a oferit mult t mâie pe care s-o aduc împreun cu rug ciunile tuturor
sfin ilor pe altarul de aur care se afl înaintea tronului. 4Fumul care ie ea din
delni a inut de mâna îngerului, a urcat împreun cu rug ciunile sfin ilor pân
înaintea lui Dumnezeu. 5Îngerul a luat apoi foc de pe altar i a umplut c delni a cu el.

Apoi l-a aruncat pe p mânt. Atunci au fost tunete, s-au auzit voci, s-au v zut fulgere
i a fost (un) cutremur. 6Fiecare dintre cei apte îngeri era preg tit s sune cu goarna.
7
Dup ce a sunat (cu goarna) primul înger, pe p mânt au fost aruncate ghea i foc
amestecat cu sânge. Au ars astfel: a treia parte a p mântului, a treia parte a copacilor
i toat iarba verde. 8A sunat (cu goarna) al doilea înger. Atunci a fost aruncat în apa
rii un corp asem tor cu un munte mare care ardea; i a treia parte din mare s-a
transformat în sânge. 9A murit a treia parte din num rul fiin elor vii ale m rii i a fost
distrus complet a treia parte din num rul ambarca iunilor ei. 10Când a sunat (cu
goarna) al treilea înger, a c zut din cer o mare stea care ardea ca o tor . Ea a ajuns în
a treia parte a râurilor i a izvoarelor de ap . 11Acea stea se numea „Am ciune”.
Astfel, a treia parte din ape s-a f cut amar ; i mul i oameni au murit din cauz c au
ut din aceste ape amare. 12Când a sunat al patrulea înger (cu goarna), o treime din
soare a fost lovit . La fel s-a întâmplat i cu o treime din lun ; iar a treia parte din
num rul stelelor a fost în mod asem tor afectat . Astfel, o treime din ele s-a
întunecat. În consecin , a treia parte atât din zi cât i din noapte, era f
lumin .
13
Am privit i am observat c zbura un vultur pe cer la mare în ime. El zicea cu o
voce puternic : „Vai de locuitorii p mântului, având în vedere ce se va întâmpla dup
ce fiecare dintre ceilal i trei îngeri va suna cu goarna lui!” 9 Apoi a sunat cu goarna al
cincilea înger; i am v zut o stea care a c zut din cer pe p mânt. Acestei stele i-a fost
oferit „cheia fântânii Adâncului”. 2Când a deschis pr pastia adâncului, a ie it din ea
un fum ca acela provenit de la arderea combustibilului pentru încingerea unui mare
cuptor. Atunci, din cauza fumului din atmosfer , lumina soarelui nu a mai putut s i
produc efectul ei asupra p mântului. 3 i din fum au ap rut pe p mânt ni te l custe.
Ele erau la fel de periculoase ca scorpionii. 4Li s-a spus s nu afecteze nici iarba, nici
vreo alt plant i nici vreun copac; ci s fac r u doar oamenilor care nu sunt marca i
pe frun ile lor cu sigiliul lui Dumnezeu. 5Acestor l custe li s-a permis s -i chinuiasc
pe oameni cinci luni, f
s -i omoare. Durerea pe care o provocau ele era ca aceea
sim it la în ep tura scorpionului. 6În acele zile, oamenii vor dori s moar , dar le va
fi imposibil. Vor c uta moartea, dar ea va fugi de ei! 7 custele aveau aspectul unor
cai preg ti i pentru lupt ; i pe capete aveau ceva asem tor cu ni te coroane de aur.
Fa a lor sem na cu a omului. 8Aveau p rul (la fel de lung) ca cel al femeii i din ii ca
de leu. 9Piepturile lor erau acoperite cu ceva care sem na cu ni te ap tori din fier;
iar zgomotul pe care-l f ceau cu aripile lor (atunci când se deplasau), era asem tor
cu cel al multor care trase de cai într-o b lie. 10Aveau cozi (cu epi) ca scorpionii; i
în acele cozi aveau puterea de a face r u oamenilor în cele cinci luni. 11Regele lor era
îngerul Adâncului. În limba ebraic , acesta se nume te Abadon, iar în greac ,
Apolion – ceea ce înseamn „Distrug torul”. 12Astfel s-a terminat prezentarea
primului dezastru. Urmeaz s apar înc dou . 13Când a sunat al aselea înger (cu
goarna lui), s-a auzit o voce care venea din cele patru col uri ale altarului care este
înaintea lui Dumnezeu. 14Acea voce îi spunea celui de-al aselea înger care avea
goarna: „Elibereaz -i pe cei patru îngeri care sunt lega i la Râul Mare (care este
Eufrat)!” 15 i astfel au fost dezlega i cei patru îngeri care erau preg ti i pentru ora,
ziua, luna i anul în care urma s omoare a treia parte din omenire. 16Am auzit
num rul solda ilor de cavalerie. Acesta era de dou sute de milioane. 17În viziunea
mea, am v zut cai. Iar cei care-i c reau aveau prinse pe piept ap tori ro ii ca

focul, albastre ca safirul i galbene ca sulful. Capetele cailor erau ca ale unor lei; iar
din gurile lor ie eau: foc, fum i sulf (aprins). 18Astfel a murit o treime din num rul
oamenilor din cauza focului, a fumului i a sulfului. 19Puterea cailor era în gurile i în
cozile lor. Aceste cozi aveau capete de arpe; i cu ele f ceau r u oamenilor. 20Ceilal i
oameni care nu fuseser afecta i de aceste dezastre, nu s-au poc it; ci au continuat s
se închine demonilor i idolilor f cu i din aur, din argint, din bronz, din piatr i din
lemn, de i ace tia nu pot nici s vad , nici s aud i nici s mearg … 21Acei oameni
nu s-au poc it nici de crimele lor, nici de implicarea lor în vr jitorie, nici de
imoralitate (sexual ) i nici de furturi. 10 Am v zut un alt înger puternic, care cobora
din cer înconjurat de un nor i având un curcubeu deasupra capului. Fa a lui era ca
soarele, iar picioarele sem nau cu ni te stâlpi de foc. 2 inea în mân un sul de carte
care era deschis. El i-a pus piciorul drept pe mare, iar cu cel stâng st tea pe p mântul
uscat. 3Apoi a strigat cu o voce puternic asem toare cu r getul unui leu. Atunci
când a strigat el, s-au auzit cele apte tunete; 4iar eu eram preg tit s scriu (ce au spus
ele). Îns din cer s-a auzit o voce care mi-a spus: „Sigileaz cuvintele celor apte
tunete – trebuie s r mân un secret – deci s nu scrii!” 5Am observat c îngerul care
st tea cu un picior pe mare i cu unul pe p mântul uscat, i-a ridicat mâna dreapt
spre cer; 6 i a jurat pe Cel care tr ie te etern – Creatorul cerului cu tot ce cuprinde el,
al p mântului cu tot ce exist pe el i al m rii cu tot ce este în ea – spunând: „Nu va
mai fi nici o întârziere. 7Ci în zilele când al aptelea înger va suna cu goarna lui, se va
întâmpla acel lucru inut secret de Dumnezeu, exact cum a anun at El prin acei profe i
care sunt sclavii S i!” 8Am auzit din nou acea voce care-mi vorbise din cer. Ea mi-a
zis: „Du-te i ia sulul deschis din mâna îngerului care st (cu un picior) pe mare i (cu
cel lalt) pe p mântul uscat!” 9M-am dus la înger i i-am cerut acel sul mic (de carte).
El mi-a zis: „Ia-l i m nânc -l! Î i va produce dureri în stomac, dar îl vei sim i dulce
ca mierea în gura ta.” 10Am luat acel mic sul din mâna îngerului i l-am mâncat. În
gura mea a fost dulce ca mierea; dar când a ajuns în stomac, mi-a produs dureri.
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Apoi el mi-a zis: „Trebuie s profe ti din nou despre multe popoare, despre multe
na iuni, despre multe limbi i despre mul i regi!” 11 Apoi mi s-a dat o trestie ca
unitate de m sur ; i mi s-a zis: „Ridic -te, m soar Templul lui Dumnezeu i altarul;
apoi num -i pe cei care se închin acolo (în Templu). 2Dar s nu m sori curtea
Templului; pentru c ea a fost l sat (la discre ia) celorlalte na iuni care vor c lca în
picioare sfântul ora patruzeci i dou de luni. 3Voi oferi autoritate celor doi martori
ai Mei; i astfel ei vor profe i o mie dou sute aizeci de zile îmbr ca i în saci.”
4
Ace tia sunt (simboliza i de) cei doi m slini i de cele dou lampadare care stau
înaintea Domnului p mântului. 5Dac cineva vrea s pun în aplicare un atentat
împotriva celor doi, acestora le iese foc din gur ; i du manii lor sunt distru i de el.
Oricine va inten iona s le fac r u, va trebui s moar în acest fel. 6Ei sunt autoriza i
închid cerul ca s nu mai plou în timp ce profe esc. Ace tia mai pot s
transforme apele în sânge i s loveasc p mântul cu orice fel de dezastre de câte ori
doresc. 7Când vor termina prezentarea mesajului lor în calitate de martori, balaurul
care iese din Adânc va lupta împotriva lor i îi va învinge omorându-i. 8Corpurile lor
moarte vor sta în strada marelui ora care, în mod simbolic, este numit «Sodoma i
Egipt» – acolo (este locul) unde a fost crucificat i St pânul lor. 9Oameni din orice
popor, apar inând oric rui clan, oric rei familii de limbi i oric rei na iuni, vor privi

cadavrele lor trei zile i jum tate; i nu vor permite ca ele s fie înmormântate. 10Când
vor sc pa de cei doi profe i care-i chinuiser , locuitorii p mântului se vor bucura, vor
rb tori i î i vor trimite cadouri unii altora. 11Dar dup cele trei zile i jum tate,
Dumnezeu va face s vin în ei spiritul vie ii i se vor ridica, stând pe picioarele lor.
Atunci cei care-i vor vedea, se vor speria. 12Cei doi vor auzi o voce puternic venit
din cer, care le va spune: „Urca i aici!”. i astfel vor urca spre cer într-un nor în timp
ce du manii lor îi vor privi. 13Am v zut cum exact în acel moment s-a produs un mare
cutremur de p mânt care a f cut s se d râme a zecea parte din construc iile ora ului.
Astfel au murit apte mii de oameni din cauza cutremurului. Cei care nu au murit în
timpul seismului, s-au speriat i L-au glorificat pe Dumnezeul cerului. 14Acesta este
finalul celui de-al doilea dezastru. Urmeaz în scurt timp al treilea. 15Când a sunat din
goarna lui al aptelea înger, în cer s-au auzit voci puternice care ziceau: „Conducerea
peste regatul lumii îi apar ine acum Domnului nostru i lui Cristos, care va guverna
pentru eternitate!” 16Cei dou zeci i patru de b trâni care st teau pe tronurile lor
înaintea lui Dumnezeu, au c zut la picioarele Lui i I s-au închinat, 17zicând: „Î i
mul umim, Doamne, Dumnezeule Omnipotent, care e ti i care ai existat etern. Tu
i-ai luat (dreptul T u legitim de a avea) marea autoritate i ai început s guvernezi!
18
Na iunile (lumii) sunt pline de mânie pentru c a venit pedeapsa Ta. Acum este
timpul ca cei care au murit, s fie judeca i; i s fie recompensa i acei profe i care
sunt sclavii T i împreun cu sfin ii i cu cei care au reveren fa de numele T u –
atât cei mici, cât i cei mari. Este momentul s -i distrugi pe cei care au pervertit
mântul!” 19A fost deschis acel Templu al lui Dumnezeu din cer; i s-a v zut acolo
„lada leg mântului” S u. Au fost fulgere, voci, tunete, un cutremur i o mare
grindin . 12 În cer a fost un mare semn atunci când a ap rut o femeie înv luit în
soare. Ea avea luna sub picioare i purta pe cap o coroan cu dou sprezece stele. 2Era
îns rcinat i striga din cauza durerilor i chinului pe care-l avea înaintea na terii.
3
Apoi a fost în cer un alt semn atunci când i-a f cut apari ia un mare balaur ro u cu
apte capete i zece coarne, având câte o coroan pe fiecare dintre capete. 4El târa cu
coada a treia parte din stelele din cer i le arunca pe p mânt. Apoi a venit înaintea
femeii care urma s nasc , inten ionând ca atunci când i se va na te copilul, s i-l
nânce. 5Copilul pe care l-a n scut aceasta, a fost b iat. El urma s conduc toate
na iunile lumii cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost r pit la Dumnezeu, (chiar) la
tronul S u. 6Apoi femeia a fugit în de ert, unde avea un loc preg tit de Dumnezeu,
pentru ca acolo s poat fi hr nit o mie dou sute aizeci de zile. 7În cer a fost i un
zboi. Mihail i îngerii lui s-au luptat cu balaurul i cu îngerii lui, 8care au fost
învin i. Astfel, pentru ei n-a mai fost loc în cer. 9Marele balaur – arpele care are o
provenien str veche, adic cel numit Diavolul i Satan, acela care în eal întreaga
omenire – a fost aruncat pe p mânt. i împreun cu el, au fost arunca i i „îngerii”
lui. 10Am auzit o voce puternic , zicând: „Acum a venit salvarea, puterea i Regatul
Dumnezeului nostru; iar Cristos, care este Trimisul S u, Î i exercit autoritatea.
Acuzatorul fra ilor no tri – cel care atât ziua cât i noaptea îi reclama înaintea
Dumnezeului nostru – a fost aruncat! 11Ei l-au învins datorit sângelui Mielului i
prin faptul c i-au riscat via a m rturisind Cuvântul S u. 12Deci s se bucure cerul i
cei care locuiesc în el! Dar vai de tine, p mânt i de tine, mare; pentru c Diavolul a
coborât la voi plin de mânie, tiind c nu mai are decât pu in timp!” 13Când a v zut

balaurul c a fost aruncat pe p mânt, a început s-o urm reasc pe femeia care n scuse
acel b iat. 14Ei i s-au dat dou mari aripi de vultur, ca s zboare pân în de ert, unde
urma s fie hr nit trei perioade i jum tate de timp, protejat de inten iile balaurului.
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El a aruncat ap ca un râu din gura lui, încercând s fac astfel r u femeii. 16Dar
mântul a ajutat-o, absorbind râul pe care-l aruncase balaurul din gur spre ea.
17
Atunci balaurul s-a mâniat pe femeie i s-a dus s lupte cu oamenii r ma i ca
urma ii ai ei. Ace tia sunt cei care ascult de poruncile lui Dumnezeu, fiind stabili în
rturia lor pentru Isus. 18Apoi (balaurul) a stat pe (nisipul de pe) malul m rii. 13
Am v zut ie ind din mare un animal s lbatic fioros cu zece coarne i cu apte capete.
Avea câte o coroan pe fiecare dintre cele zece coarne, iar pe capete avea scrise nume
care con ineau blasfemii. Animalul pe care l-am v zut, era ca un leopard, avea
picioare ca de urs i o gur ca de leu. 2Balaurul i-a dat puterea lui, tronul lui i o mare
putere. 3Unul dintre capetele lui avusese o ran aproape mortal ; dar fusese vindecat .
Întregul p mânt a fost surprins (de acest fapt); i a fost astfel motivat s mearg dup
acel animal. 4Oamenii s-au închinat balaurului, pentru c el oferise putere acelui
animal s lbatic. Ei i s-au închinat i animalului, spunând: „Cine mai este ca animalul
lbatic i cine se poate lupta cu el?” 5Acelui animal s lbatic i s-a dat o gur ca s se
laude i s pronun e blasfemii. I s-a oferit i autoritate pentru patruzeci i dou de
luni. 6 i a început s pronun e blasfemii împotriva lui Dumnezeu, împotriva numelui
Lui, împotriva locuin ei Sale i împotriva celor care locuiesc în cer. 7I s-a permis s
fac un r zboi împotriva sfin ilor i chiar s îl câ tige. I s-a oferit autoritate asupra
oric rui clan, asupra oric rui popor, asupra oric rei limbi i asupra oric rei na iuni.
8
i s-a întâmplat a a pentru ca s i se închine to i acei locuitori ai p mântului ale
ror nume nu sunt scrise în Cartea Vie ii pe care o de ine Mielul ce fusese înjunghiat
de la crearea lumii. 9Cine este interesat de aceste lucruri, s fie atent la ele! 10Cel care
ia pe al ii în captivitate, va fi i el luat în captivitate; i cine omoar cu sabia, va fi
omorât de sabie. Aici este (nevoie de) r bdarea i credin a sfin ilor. 11Apoi am v zut
ap rând din p mânt un alt animal s lbatic. El avea dou coarne ca de miel i vorbea
ca un balaur. 12Dispunea de toat puterea primului animal; i a f cut ca to i locuitorii
mântului s se închine primului animal a c rui ran mortal fusese vindecat .
13
cea mari minuni i era capabil chiar s coboare foc din cer pe p mânt înaintea
oamenilor. 14În ela astfel pe locuitorii p mântului prin faptul c i se permisese s fac
acele lucruri supranaturale în locul celuilalt animal. El le-a spus locuitorilor
mântului s fac o imagine care s reprezinte animalul ce fusese r nit de sabie i
care totu i tr ia. 15I s-a dat abilitatea s poat face s vorbeasc acea imagine a
animalului. i ea putea s decid omorârea celor care nu i se închin . 16A determinat
pe to i oamenii, indiferent c erau mici sau mari, boga i sau s raci, liberi sau sclavi,
(accepte s ) fie marca i pe mâna dreapt i pe frunte. 17 i astfel, ei nu vor avea
posibilitatea s cumpere sau s vând ceva dac nu sunt marca i cu numele
animalului sau cu num rul care con ine numele lui. 18Pentru a în elege acest lucru,
este nevoie de în elepciune. Deci oricine tie, s calculeze num rul animalului; pentru
el este num rul unui om. Acest num r este ase sute aizeci i ase. 14 Am privit i
am v zut c în fa a mea era Mielul care st tea pe Muntele Sion. Împreun cu El erau
o sut patruzeci i patru de mii de oameni care aveau scrise pe frun ile lor numele Lui
i al Tat lui S u. 2Am auzit o voce care venea din cer. Ea era ca zgomotul f cut de

multe ape i ca sunetul f cut de un tunet puternic. Ce am auzit, sem na cu muzica
unei orchestre de harpe. 3Acei oameni pe care i-am v zut, st teau în fa a tronului
înaintea celor patru fiin e vii i a b trânilor, cântând un nou cântec. Cu excep ia celor
o sut patruzeci i patru de mii care fuseser r scump ra i de pe p mânt, nimeni nu
putea s înve e acel cântec. 4Ei sunt aceia care nu s-au „murd rit” cu femei, pentru c
i-au p strat virginitatea i Îl urmeaz pe Miel oriunde merge El. Au fost
scump ra i dintre (ceilal i) oameni i fac parte din categoria „primelor fructe” (care
tr iesc) pentru Dumnezeu i pentru Miel. 5Ace tia nu au pronun at nici o minciun cu
gura lor i sunt nevinova i. 6Am v zut un alt înger care zbura pe cer la mare în ime.
Venea s proclame Vestea Bun etern ; i urma s fac acest lucru pentru fiecare
na iune, pentru fiecare limb i pentru fiecare popor. 7El zicea cu voce puternic :
„Manifesta i reveren fa de Dumnezeu i acorda i-I glorie; pentru c a venit timpul
în care El va judeca! Închina i-v Celui care a creat cerul, p mântul, marea i
izvoarele de ap !” 8A urmat un al doilea înger, care a spus: „A c zut; da, a c zut acel
mare Babilon care a f cut ca toate na iunile s bea din vinul (mâniei divine) cauzat de
imoralit ile lui!” 9A urmat un al treilea înger, care a spus cu voce puternic : „Dac
cineva se închin animalului i imaginii lui acceptând s fie marcat cu semnul lui pe
frunte sau pe mân , 10va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. El îl va turna nediluat în
cupa mâniei Sale; i va face ca acel om s fie chinuit cu foc i sulf înaintea îngerilor
sfin i i înaintea Mielului! 11Fumul focului care produce acest chin se va ridica pentru
eternitate; i acolo nu va mai exista odihn nici ziua i nici noaptea. A a se va
întâmpla cu cei care se închin imaginii animalului i cu cei care accept s fie
marca i cu semnul lui.” 12Pentru a evita aceast posibilitate, este nevoie de r bdarea
sfin ilor – a celor care ascult de poruncile lui Dumnezeu i care r mân credincio i
lui Isus. 13Am auzit o voce care venea din cer, spunând: „De-acum, cei care mor
(fiind) în Domnul, sunt ni te oameni ferici i! Da, Spiritul confirm c a a se va
întâmpla; pentru c ei se vor odihni dup ce au depus acel mare efort în munca lor, iar
faptele pe care le-au f cut, îi urmeaz (pentru a fi recompensate)!” 14Am v zut un nor
alb pe care st tea cineva care sem na cu un om. El avea pe cap o coroan i inea în
mân o secer ascu it . 15A ie it din Templu un alt înger care a strigat cu voce
puternic celui care st tea pe nor: „Folose te- i secera! Strânge recolta; pentru c a
venit timpul seceratului, iar recolta p mântului este coapt !” 16Cel care st tea pe nor,
i-a aruncat secera pe p mânt; i astfel, p mântul „a fost secerat”. 17A ie it un alt
înger din acel Templu care se afla în cer. i el avea o secer ascu it . 18Apoi, un alt
înger a venit de la altar. Acesta este îngerul care are autoritate asupra focului. El a
spus cu voce puternic îngerului care avea secera ascu it : „Folose te- i secera
ascu it i taie strugurii din via p mântului, pentru c sunt cop i!” 19Acel înger i-a
aruncat secera pe p mânt, „a t iat via care era pe p mânt” i a aruncat-o în marele
„teasc” al mâniei lui Dumnezeu. 20„Teascul” a fost „c lcat cu picioarele” în exteriorul
ora ului; i a ie it din acel teasc atât de mult sânge, încât ajunsese pân la z balele
cailor pe o distan de aproximativ o mie ase sute de stadii. 15 Am v zut apoi în cer
un alt mare semn uimitor. L-am putut observa prin apari ia a apte îngeri. Fiecare
dintre ei venea s aduc un dezastru. Acestea sunt ultimele apte dezastre cu care
urma s se termine mânia lui Dumnezeu. 2Am v zut ceva care sem na cu o mare de
sticl amestecat cu foc; i am mai observat pe cei care au fost înving tori asupra

animalului, asupra imaginii lui i asupra num rului care con inea numele lui. Acei
oameni st teau lâng marea de sticl , având în mâini harpele lui Dumnezeu. 3Ei
cântau cântecul lui Moise, sclavul lui Dumnezeu, i cântecul Mielului, zicând:
„Doamne, Dumnezeule Omnipotent, ceea ce faci Tu este minunat i grandios! Tu,
Rege al na iunilor, lucrezi folosind metode cinstite i adev rate! 4Doamne, oare cine
i permite s nu se team de Tine i s nu glorifice numele T u? Numai tu e ti sfânt!
Toate na iunile (lumii) vor veni i se vor închina înaintea Ta; pentru c i-ai revelat
modul T u (corect) de a face judecat !” 5Apoi am privit i am v zut c în cer era
deschis acel Templu care este „Cortul Declara iei”. 6 i din Templu au ie it apte
îngeri. Fiecare dintre ei avea (de adus asupra p mântului) câte un dezastru. Ei erau
îmbr ca i cu haine de in care str luceau; i aveau câte un brâu de aur în jurul
pieptului. 7Una dintre cele apte fiin e vii a dat fiec ruia dintre cei apte îngeri câte un
vas de aur plin cu mânia Dumnezeului care este viu pentru eternitate. 8Templul s-a
umplut de un fum care semnifica eviden a gloriei i puterii lui Dumnezeu. i nimeni
nu putea s intre în Templu pân nu se termin cele apte dezastre aduse prin
intermediul celor apte îngeri. 16 Am auzit o voce care venea din Templu. Ea a spus
celor apte îngeri: „Duce i-v i turna i pe p mânt (ceea ce ave i în) cele apte vase
ale mâniei lui Dumnezeu!” 2S-a dus primul înger i a turnat pe p mânt ce avea în vas.
Atunci pe oamenii care erau marca i cu semnul animalului i care se închinaser
imaginii lui, au ap rut ni te bube urâte i dureroase. 3Al doilea înger i-a turnat în
mare ce avea în vas. Apa m rii s-a f cut ca sângele unui cadavru; i toate viet ile din
ea au murit. 4Al treilea înger i-a turnat con inutul vasului în râuri i în izvoare, care
s-au transformat în sânge. 5Atunci l-am auzit pe îngerul apelor spunând: „Tu, Cel care
ti i care erai, ai judecat i ai pus astfel în aplicare o sentin corect ! 6Pentru c ei
au v rsat sângele sfin ilor i profe ilor, acum le-ai dat s bea sânge – exact ceea ce
merit !” 7Am auzit o voce care venea dinspre altar, zicând: „Da, Doamne,
Dumnezeule Omnipotent, judec ile Tale sunt adev rate i corecte!” 8A venit al
patrulea înger care a turnat peste soare ce avea în vasul lui. Atunci i s-a permis
soarelui s ard pe oameni cu o c ldur ca a focului. 9Ei au fost obliga i s suporte
acea c ldur arz toare; i în loc s se poc iasc i s glorifice numele lui Dumnezeu
care are autoritate peste aceste dezastre, au pronun at blasfemii la adresa numelui
u. 10Al cincilea înger i-a turnat con inutul vasului lui peste tronul animalului; i
regatul lui a fost aruncat în întuneric, iar oamenii i-au mu cat limbile de durere. 11Nu
s-au poc it de faptele lor, ci au rostind blasfemii împotriva Dumnezeului cerului care
le cauzase durerea i acele bube. 12Al aselea înger a turnat ce avea în vasul lui peste
acel râu mare numit Eufrat. Atunci râul a secat pentru a facilita venirea regilor din
Est. 13Am v zut trei spirite rele ca ni te broa te ie ind din gura balaurului, a
animalului i a pseudo-profetului. 14Acestea sunt spirite demonice care fac minuni i
care determin regii întregii lumi s se uneasc (într-o coali ie care va lupta) în
zboiul acelei mari zile a Dumnezeului Omnipotent. 15„S ti i c Eu vin ca un ho !
Cel care este vigilent i î i p ze te hainele ca s nu-i fie ru ine umblând gol, este un
om fericit!” 16Acele spirite rele i-au adunat pe regi în locul care în limba ebraic se
nume te „Armaghedon”. 17A venit apoi al aptelea înger care a turnat în atmosfer ce
avea în vasul lui. i din Templu, s-a auzit venind dinspre tron o voce puternic . Ea
zicea: „S-a terminat!”. 18Atunci au fost v zute fulgere, s-au auzit voci i tunete. A fost

un mare cutremur de p mânt, cum n-a mai fost de când îl locuiesc oamenii. 19Marele
ora s-a rupt în trei p i; i (construc iile din) ora ele na iunilor lumii, au c zut.
Dumnezeu i-a amintit de marele Babilon i i-a dat (s bea din) cupa în care este
vinul furiei mâniei Lui… 20Au disp rut toate insulele; i nici mun ii nu au mai fost!
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A c zut din cer peste oameni o grindin cu buc i care aveau fiecare aproximativ
greutatea unui talant. i din cauza acestui dezastru al grindinei care fusese atât de
greu de suportat, oamenii au rostit blasfemii împotriva lui Dumnezeu. 17 Apoi unul
dintre cei apte îngeri care avuseser în mâini câte un vas, a venit la mine i mi-a zis:
„Vino! Î i voi ar ta pedeapsa pe care o va suporta marea prostituat care st pe multe
ape! 2Regii de pe p mânt au comis adulter cu ea; i locuitorii p mântului s-au îmb tat
cu vinul prostitu iei ei.” 3Fiind în Spirit, eu am fost dus de înger în de ert. Acolo am
zut o femeie care st tea c lare pe un animal s lbatic ro u. El era acoperit de nume
de blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Acel animal avea apte capete i zece coarne.
4
Femeia era îmbr cat în haine, dintre care unele erau par ial vopsite cu purpur , iar
altele aveau culoarea ro u aprins. Purta podoabe f cute din aur, cu pietre pre ioase i
cu perle. Avea în mân o cup de aur care era plin de lucrurile dezgust toare i
mizerabile ale prostitu iei ei. 5Pe fruntea ei era scris un nume misterios: „Marele ora
al Babilonului, mama prostituatelor i a (tuturor) faptelor urâte de pe p mânt.” 6Am
fost foarte surprins v zând c acea femeie era „îmb tat ” de sângele sfin ilor i de cel
al martirilor pentru Isus. 7Îngerul m-a întrebat: „De ce e ti surprins? Î i voi ar ta
secretul femeii i al animalului s lbatic cu apte capete i zece coarne. 8Animalul pe
care l-ai v zut era i nu mai este. El va ie i din «Adânc» i va fi distrus. Acei locuitori
ai p mântului ale c ror nume n-au fost scrise în Cartea Vie ii de la crearea lumii, se
vor mira v zând c animalul care era (viu), nu mai este; i c totu i va veni (din nou).
9
Pentru a în elege acest lucru, este nevoie de o minte în eleapt . Cele apte capete
sunt apte mun i pe care st femeia. Ele mai reprezint i apte regi, 10dintre care
(primii) cinci au c zut, unul este (acum) în perioada lui de guvernare, iar cel lalt înc
nu i-a f cut apari ia. Îns atunci când va veni, trebuie s r mân doar pentru pu in
timp. 11Animalul care era iar acum nu mai exist , este al optulea rege. El face parte
din categoria celor apte; i va merge la distrugere. 12Cele zece coarne pe care le-ai
zut, sunt zece regi care înc n-au fost investi i cu aceast func ie. Ei vor fi
autoriza i ca regi doar pentru o singur or , împreun cu animalul. 13To i au acela i
scop. Îi vor oferi animalului puterea i autoritatea lor. 14Ei se vor lupta împotriva
Mielului. Dar Mielul, împreun cu cei chema i, ale i i credincio i care sunt cu El, îi
va învinge; pentru c El este Domnul domnilor i Regele regilor.” 15Apoi mi-a mai
zis: „Acele ape pe care le-ai v zut i pe care st prostituata, sunt popoare, mul imi de
oameni i na iuni care vorbesc diverse limbi. 16Cele zece coarne pe care le-ai v zut,
împreun cu animalul vor urî prostituata i o vor ruina, l sând-o goal ; iar carnea ei o
vor mânca i o vor arde în foc. 17Se va întâmpla a a pentru c Dumnezeu i-a inspirat
-I pun în aplicare planul. Ei accept s -i dea animalului guvernarea lor, pân când
se va confirma ce a spus Dumnezeu. 18Femeia pe care ai v zut-o, este marele ora
care guverneaz peste regii p mântului.” 18 Apoi am v zut un alt înger care cobora
din cer i care avea autoritate. Când a ap rut, p mântul a fost luminat de gloria lui.
2
El a strigat cu o voce puternic : „A c zut marele Babilon i a devenit locuin a
demonilor. El este acum închisoarea oric rui spirit necurat, a oric rei p ri necurate

i a oric rui animal s lbatic necurat i resping tor. 3Toate na iunile i to i regii
mântului au b ut din vinul prostitu iei lui i au comis adulter cu el. Comercian ii de
pe p mânt s-au îmbog it profitând de luxul lui excesiv…” 4Am auzit o alt voce care
venea din cer i care zicea: „Poporul meu, ie i din Babilon; ca s nu fii complice la
catele lui i s nu ri ti s i se întâmple i ie dezastrele pe care le va suporta el! 5I
se va întâmpla a a pentru c p catele lui au ajuns pân la cer, iar Dumnezeu i-a
amintit de nedrept ile lui. 6Comporta i-v cu el exact cum a procedat cu al ii; i da i-i
dublu pentru faptele lui! Oferi i-i paharul pe care-l folosea el pentru al ii; i pune i-i
în el o b utur de dou ori mai d un toare! 7Da i-i chin i durere care s echivaleze
cu gloria i cu luxul pe care i le-a permis; pentru c î i zisese: «Guvernez ca o
regin . Nu sunt v duv i nu voi regreta nimic niciodat !» 8De aceea, într-o singur zi
vor veni peste el moartea, durerea i foametea. Va fi ars în foc; pentru c Domnul,
Dumnezeul care îl judec , este puternic. 9Regii p mântului care au comis adulter cu
el i care i-au fost parteneri la luxul în care a tr it, vor plânge i se vor lamenta când
vor vedea fumul focului în care va arde. 10Vor sta departe de el, ca s nu suporte
acelea i consecin e; i vor spune speria i: «Vai! Vai ce s-a întâmplat cu marele ora
Babilon – acela puternic! Într-o (singur ) or a venit executarea condamn rii tale!
11
Comercian ii de pe p mânt vor plânge i vor jeli pentru c nimeni nu le va mai
cump ra m rfurile. 12Ei comercializau aur, argint, pietre pre ioase, perle;
îmbr minte f cut din pânz fin de in, din purpur , din m tase i din es tur de
culoare ro u aprins. Mai cump rau i vindeau tot felul de obiecte f cute din lemn de
mâi, diverse lucruri din filde , lemn valoros, bronz, fier i marmur . 13Comer ul lor
mai avea ca obiect scor oara, condimentele, mirodeniile, parfumul, t mâia scump ,
vinul, uleiul de m sline, f ina fin , grâul, animalele de trac iune, oile, caii i carele,
sclavii i sufletele oamenilor. 14Fructele coapte pe care i le dorea sufletul cu atâta
intensitate, s-au dep rtat de tine. Tot ce a însemnat pentru tine farmec i lux, acum
sunt pierdute i niciodat nu le vei mai g si.» 15Comercian ii care vindeau aceste
rfuri i care se îmbog iser f când comer în acel ora , vor sta la distan , speria i
de ceea ce va suporta el. Îl vor plânge i îl vor jeli, zicând: 16«Vai, vai cum a ajuns
acel mare ora care era îmbr cat în haine f cute din es turi fine de in, în pânze de
purpur , în es tur vopsit cu ro u aprins i care era acoperit cu podoabe de aur, cu
pietre pre ioase i cu perle! 17O bog ie atât de mare a fost distrus într-o singur
or !» To i comandan ii de cor bii, to i marinarii, to i cei care lucreaz i care
toresc pe mare, vor sta la dep rtare; 18 i v zând fumul focului în care va arde el,
vor striga: «Care ora a mai fost atât de mare ca acesta?» 19 i vor arunca p mânt
run it deasupra capului. Plângând i jelindu-se, vor zice: «Vai, vai cum a ajuns
acel mare ora din bog ia c ruia s-au îmbog it to i cei care c toreau cu cor biile
pe mare! Într-o (singur ) or a fost l sat pustiu!» 20«Bucur -te, cerule; i bucura i-v
i voi, sfin i apostoli i profe i; pentru c Dumnezeu l-a condamnat pentru ce a
cut!»” 21Un înger puternic a luat o piatr mare ca cea de moar ; i a aruncat-o în
mare, zicând: „Atât de violent va fi aruncat marele ora Babilon; i nu va mai fi v zut
niciodat ! 22Nu se va mai auzi vreodat în tine sunetul muzicienilor care cântau la
harp , la flaut i la goarn . Nici un meseria , indiferent de meseria lui, nu va mai fi
sit în tine; i sunetul morii nu se va mai auzi acolo. 23Va fi absent lumina l mpii;
i nici vocea mirelui i a miresei nu se va mai auzi în tine; pentru c profitând de

renumele celor care f ceau comer cu tine, ai în elat astfel toate na iunile cu magia ta.
În tine a fost descoperit sângele profe ilor, al sfin ilor i al tuturor celor care au fost
înjunghia i pe p mânt!” 19 Apoi am auzit în cer ni te sunete care p reau s fie ca cele
ale unei mari mul imi de oameni care strig . Acele voci spuneau: „Aleluia! Salvarea,
gloria i puterea sunt ale Dumnezeului nostru. 2Judec ile Lui sunt adev rate i
drepte! El a condamnat-o pe marea prostituat care a corupt lumea cu imoralitatea ei.
Astfel, i-a r zbunat pe sclavii S i, aducând pedeapsa asupra ei pentru sângele pe care
ea li l-a v rsat!” 3Acele voci s-au auzit a doua oar , zicând: „Aleluia! Fumul (arderii)
ei se va ridica pentru eternitate!” 4Cei dou zeci i patru de b trâni i cele patru fiin e
vii au c zut la picioarele Celui care st tea pe tron i I s-au închinat zicând: „Amin!
Aleluia!” 5S-a auzit o voce care venea din zona tronului i care zicea: „L uda i pe
Dumnezeul nostru to i cei care sunte i sclavii Lui i care tr i în reveren fa de El:
atât cei mici, cât i cei mari!” 6Am mai auzit i un zgomot care era f cut de o mare
mul ime de oameni. Acel zgomot sem na cu cel produs de c derea multor ape i cu
acela al unor tunete puternice. Acei oameni spuneau: „Aleluia! Domnul nostru Cel
Omnipotent este Cel care guverneaz ! 7 ne bucur m, s strig m de bucurie i s -L
glorific m; pentru c a venit timpul pentru nunta Mielului, iar so ia Lui s-a preg tit. 8I
s-a dat posibilitatea s se îmbrace cu o hain str lucitoare i curat , f cut din pânz
de in.” Haina de in simbolizeaz faptele bune ale sfin ilor. 9Apoi (îngerul) mi-a mai
zis: „Scrie: Cei chema i (s participe) la masa care va fi oferit cu ocazia nun ii
Mielului, sunt ni te fiin e fericite!” El a ad ugat: „Acestea sunt adev ratele cuvinte
ale lui Dumnezeu!” 10Am c zut lâng picioarele acelui înger, inten ionând s m
închin înaintea lui; dar el mi-a spus: „S nu faci acest lucru! i eu sunt tot un sclav
împreun cu tine i cu fra ii t i care p streaz m rturia despre Isus! Închin -te (doar)
lui Dumnezeu; pentru c m rturia despre Isus este spiritul profe iei!”. 11Apoi am
zut cerul deschis i un cal alb. Acela care era c lare pe el, Se numea „Cel
credincios i adev rat”. El judec i Se lupt (într-un mod) corect. 12Avea ochii ca
flac ra focului, iar pe capul Lui erau multe coroane. Numele (S u special) pe care-l
avea scris, nu-l (poate) cunoa te nimeni cu excep ia Lui. 13Era îmbr cat cu o hain
muiat în sânge. Numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu”. 14Îl urmau armatele
cerului pe cai albi. Aceste armate erau echipate cu haine f cute din in alb i curat.
15
Din gura Lui ie ea o sabie ascu it cu care lovea na iunile lumii; i le conducea cu
un sceptru de fier. El c lca („strugurii”) cu picioarele în teascul marii mânii a
Dumnezeului Omnipotent. 16Pe haina i pe coapsa lui era scris numele „Regele
regilor i Domnul domnilor”. 17Am v zut apoi un înger care st tea în soare. Cu o
voce puternic , el a chemat toate p rile care zboar la mare în ime pe cer,
zicându-le: „Veni i! Aduna i-v pentru marea mas pe care v-o ofer Dumnezeu. 18El
d s mânca i carnea regilor i a comandan ilor, a acelora puternici, a cailor i a
re ilor lor. Mânca i din carnea tuturor – atât din cea a oamenilor liberi, cât i din
aceea a sclavilor, indiferent c sunt mici sau mari!” 19Am v zut animalul s lbatic,
regii p mântului i armatele lor aduna i s lupte împotriva C re ului i împotriva
armatelor Sale. 20Animalul a fost prins. i împreun cu el, a fost prins i profetul fals
care f cuse minunile înaintea lui. Cu acele minuni, el îi în elase pe cei care au
acceptat s fie marca i cu semnul animalului i care se închinaser imaginii lui. Cei
doi au fost arunca i de vii în lacul de foc care arde cu sulf. 21Ceilal i au fost omorâ i
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cu sabia care ie ea din gura C re ului. i astfel, toate p rile (r pitoare) au avut
posibilitatea s se sature din carnea lor. 20 Apoi am v zut un înger care cobora din
cer. El inea în mân cheia Adâncului i un mare lan . 2A prins balaurul – acel arpe
trân – care se nume te Diavol sau Satan. Îngerul l-a legat pentru o mie de ani; 3 i la aruncat în Adânc. Apoi „a încuiat” Adâncul, l-a sigilat deasupra i a f cut astfel ca
pân vor trece acei o mie de ani, el s nu mai în ele na iunile lumii. Apoi trebuie s
fie eliberat pentru pu in timp. 4Am v zut ni te tronuri; iar cei care st teau pe ele, au
primit aprobarea s judece. Am v zut i sufletele celor care fuseser decapita i pentru
au m rturisit despre Isus i pentru c au proclamat Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu
se închinaser animalului, nici imaginii lui i nu acceptaser s fie marca i cu semnul
lui pe frunte i pe mân . Ace tia au înviat i au guvernat împreun cu Cristos o mie
de ani. 5Ceilal i mor i nu au înviat pân nu au trecut cei o mie de ani. În timpul lor,
fusese prima înviere. 6Cei care apar cu ocazia primei învieri, sunt ni te oameni ferici i
i sfin i. A doua moarte nu mai are efect asupra lor. Ei vor fi preo i ai lui Dumnezeu
i ai lui Cristos, guvernând împreun cu El în timpul celor o mie de ani! 7Când se va
termina acel mileniu, Satan va fi eliberat din închisoarea lui. 8El va veni atunci s
în ele na iunile care exist pe tot p mântul. Va provoca astfel un r zboi între Gog i
Magog. Cei care vor participa la acest conflict, vor fi foarte mul i – ca particulele din
care este format nisipul de pe malul m rii. 9Ei vor invada p mântul înconjurând
tab ra sfin ilor i ora ul iubit. Atunci, va coborî foc din cer i-i va distruge. 10Diavolul
care-i în ela, va fi aruncat în lacul de foc i de sulf, unde deja vor fi fost arunca i
animalul i falsul profet. Ei vor fi chinui i atât „ziua”, cât i „noaptea” – pentru
eternitate. 11Apoi am v zut un mare tron alb i pe Cel care st tea pe el. P mântul i
cerul au disp rut din prezen a Lui; i nu s-a mai g sit loc pentru ele. 12Am v zut pe
cei care fuseser mor i – atât pe cei „mari”, cât i pe cei „mici”. St teau în picioare în
fa a tronului, unde au fost deschise ni te c i. Apoi a fost deschis o alt carte. Ea se
nume te Cartea Vie ii. Cei care fuseser mor i, au fost judeca i ( i evalua i) în
conformitate cu faptele lor care erau înregistrate în scris în acele c i. 13Marea a
oferit pe cei care muriser în ea, iar moartea i locuin a mor ilor i-a dat înapoi pe cei
care fuseser acolo. i fiecare a fost judecat pe baza faptelor lui. 14Moartea i locuin a
mor ilor au fost aruncate în lacul de foc. Acest lac este a doua moarte. 15Cei al c ror
nume n-a fost g sit scris în Cartea Vie ii, au fost arunca i în acel lac de foc. 21 Am
zut apoi un nou cer i un nou p mânt – pentru c cerul i p mântul împreun cu
apele de pe el care fuseser ini ial, nu mai existau. 2Am v zut sfântul ora – noul
Ierusalim – coborând din cer de la Dumnezeu. El era preg tit ca o mireas
împodobit pentru (întâlnirea cu) so ul ei. 3Am auzit venind din cer o voce puternic .
Acea voce spunea: „Acesta este cortul lui Dumnezeu cu oamenii (S i)! El va veni s
locuiasc împreun cu ei. Ace tia sunt poporul Lui; i Dumnezeu va fi personal cu ei
ca Dumnezeu al lor! 4El va terge din ochii lor orice lacrim ; iar moartea nu va mai
exista, pentru c acele lucruri care fuseser ini ial, au disp rut.” 5Cel care st tea pe
tron, a zis: „Eu înnoiesc totul!” Apoi a mai zis: „Scrie! Pentru c aceste cuvinte sunt
adev rate i demne de toat încrederea!” 6El mi-a spus: „S-a terminat! Eu sunt «Alfa»
i «Omega» – începutul i sfâr itul. Celui care îi este sete, îi voi oferi gratuit s bea
din izvorul apei vie ii. 7Cel care va ob ine victoria, va mo teni aceste lucruri. Eu voi fi
Dumnezeul lui, iar el va fi fiul Meu. 8Dar cei frico i, necredincio i, cu un caracter

urât, criminali, adulterini, vr jitori, închin tori la idoli împreun cu to i mincino ii, au
ca loc (în care vor sta) acel lac de foc i de sulf, care este a doua moarte.” 9A venit la
mine unul dintre cei apte îngeri care avuseser fiecare câte un vas plin cu un
dezastru dintre ultimele apte. El mi-a spus: „Vino! Î i voi ar ta acea mireas care
este so ia Mielului!” 10M-a dus în Spirit pe un munte mare i înalt. De-acolo mi-a
ar tat sfântul ora – Ierusalimul – coborând din cer de la Dumnezeu. 11Avea în el
gloria lui Dumnezeu i str lucea ca o piatr foarte pre ioas . Parc era din jasp i avea
calit ile cristalului. 12Era înconjurat cu un zid mare i înalt. El avea dou sprezece
por i; i la fiecare (poart ) era câte un înger. Pe fiecare dintre cele dou sprezece por i
era scris numele uneia dintre cele dou sprezece familii l rgite ale lui Israel. 13Erau
trei por i spre Est, iar alte trei por i spre Nord. Spre Sud existau alte trei por i; i înc
trei erau spre Vest. 14Zidul ora ului era construit pe dou sprezece pietre de temelie;
iar pe fiecare dintre aceste pietre era scris câte un nume dintre cele ale apostolilor
Mielului. 15Cel care vorbise cu mine, avea în mân o trestie de aur ca unitate de
sur . Cu ea urma s m soare ora ul, por ile i zidul lui. 16Locul pe care-l ocupa
ora ul era p trat: lungimea lui era la fel ca l imea. Acel înger a m surat ora ul cu
trestia; i avea dou sprezece mii de stadii. Atât lungimea i l imea, cât i în imea
lui erau egale. 17A m surat i zidul. El avea o sut patruzeci i patru de co i – conform
unit ii de m sur pe care o folose te un om. 18Zidul era construit din jasp, iar ora ul
era (f cut) din aur curat i transparent ca sticla. 19Buc ile de piatr folosite ca temelie
în zidul ora ului, erau împodobite cu pietre pre ioase. Prima piatr de temelie era cu
jasp; a doua avea safir; a treia fusese împodobit cu halchedon; iar a patra, cu
smarald. 20A cincea piatr de temelie era acoperit cu sardonix, a asea era
împodobit cu sardiu; a aptea avea crisolit; a opta, beril. A noua piatr era
împodobit cu topaz, a zecea avea pe ea crisopraz, a unsprezecea era cu hiacint; iar a
dou sprezecea, cu ametist. 21Cele dou sprezece por i erau dou sprezece perle; i
fiecare poart era (f cut ) dintr-o singur perl . Strada ora ului era (f cut ) din aur
pur, ca o sticl transparent . 22În ora nu am v zut nici un templu; pentru c Domnul,
Dumnezeul Omnipotent i Mielul sunt Templul lui. 23Ora ul nu avea nevoie nici de
soare i nici de lun ca s fie luminat; pentru c îl lumineaz gloria lui Dumnezeu; iar
Mielul este consilierul lui. 24Na iunile lumii vor umbla în lumina lui; i regii
mântului î i vor aduce gloria în el. 25Por ile acestui ora nu vor fi niciodat închise
ziua; pentru c acolo nu va mai fi noapte. 26În el vor fi aduse gloria i onoarea
na iunilor (lumii). 27Acolo nu va intra nimic murdar – nimeni care face lucruri urâte i
care tr ie te în minciun – ci numai aceia care sunt scri i în Cartea Vie ii pe care o
de ine Mielul. 22 Îngerul mi-a ar tat i râul din care curgea apa vie ii. El era limpede,
având transparen a cristalului; i curgea din tronul (care era al) lui Dumnezeu i al
Mielului. 2Cursul acestui râu era prin mijlocul str zii ora ului. Pe fiecare mal al râului
exista pomul vie ii care producea fructe de dou sprezece ori pe an – o serie de fructe
în fiecare lun . Frunzele pomului erau bune pentru vindecarea na iunilor. 3Acolo nu
va mai fi nimic blestemat. În acel ora va fi tronul lui Dumnezeu i al Mielului; iar
sclavii Lui I se vor închina. 4Ei Îi vor vedea fa a; i numele S u va fi pe frun ile lor.
5
Acolo nu va mai fi noapte i nu vor mai avea nevoie nici de lumina l mpii i nici de
cea a soarelui; pentru c Domnul Dumnezeu îi va lumina. Ei vor guverna (împreun
cu El) pentru eternitate.” 6Acel înger mi-a mai spus: „Aceste cuvinte sunt adev rate i

credibile. Domnul – Dumnezeul spiritelor profe ilor – i-a trimis îngerul ca s arate
sclavilor S i ce trebuie s se întâmple în scurt timp.” 7„S ti i c Eu vin curând! Cel
care ascult cuvintele profe iei din aceast carte (conformându-se mesajului ei), este
un om fericit!” 8Eu, Ioan, sunt cel care a auzit i a v zut aceste lucruri. Atunci când
le-am auzit i le-am v zut, am c zut la p mânt ca s m închin îngerului care mi le-a
ar tat. 9Dar el mi-a spus: „S nu faci acest lucru! Eu sunt ca i tine – tot un sclav –
împreun cu fra ii t i, profe ii, care ascult (de) cuvintele din aceast carte. Închin -te
lui Dumnezeu!” 10El mi-a zis apoi: „S nu sigilezi cuvintele profetice pe care le-ai
scris în aceast carte; pentru c timpul (când se va întâmpla a a cum ai scris în ea)
este aproape! 11Cel care face lucruri rele, s le fac în continuare; cel care este murdar
din punct de vedere moral, s continue s se murd reasc . Cine este drept, s
continue s fie drept; iar cel sfânt s se sfin easc în continuare!” 12„S ti i c Eu vin
în scurt timp; i aduc cu Mine recompensa, pentru a o oferi fiec ruia conform faptelor
lui. 13Eu sunt «Alfa» i «Omega» – Primul i Ultimul, Începutul i Sfâr itul. 14Aceia
care î i spal hainele în sângele Mielului ca s aib dreptul s m nânce din pomul
vie ii i s intre pe por i în ora , sunt ni te oameni ferici i! 15Îns sunt exclu i din el
perverti ii, cei care practic magia, imoralii, criminalii, cei care se închin la idoli i
to i cei care iubesc minciuna i o au ca practic a vie ii lor. 16Eu – Isus – Mi-am trimis
îngerul ca s confirme comunit ilor de cre tini aceste lucruri. Eu sunt R cina i
Urma ul lui David – Luceaf rul care str luce te diminea a!” 17Spiritul i Mireasa
spun: „Vino!”; iar cel care aude, s zic : „Vino!” Acela care este însetat i dore te s
primeasc gratuit apa vie ii, s vin ! 18Eu (Ioan) v sigur pe to i cei care aud cuvintele
acestei profe ii, c dac cineva va ad uga ceva la ele, Dumnezeu îl va face s suporte
dezastrele despre care vorbe te aceast carte. 19 i dac cineva mutileaz aceast
profe ie sco ând din con inutul ei unele cuvinte, Dumnezeu îi va lua dreptul de a
mânca din pomul vie ii care este în sfântul ora prezentat în aceast carte. 20Cel care
confirm aceste lucruri, spune: „Da, Eu vin în scurt timp!” Amin! Vino, Doamne
Isus! 21Harul Domnului s fie cu voi to i!

VECHIUL TESTAMENT
Geneza
1 La începutul cre rii Universului, Dumnezeu a f cut cerul i (,în cadrul lui,)
mântul. 2Ini ial, p mântul era f
(o) form (bine definit ). Nu exista nimic pe el;
i în timp ce Spiritul lui Dumnezeu se mi ca deasupra apelor lui adânci, acestea erau
în întuneric. 3Dumnezeu a zis: „S fie lumin !” i astfel a fost creat lumina.
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Dumnezeu a v zut c lumina era bun ; i a desp it-o de întuneric. 5El a numit
lumina „zi”, iar întunericul, „noapte”. Astfel a existat (prima) sear , dup care a
urmat o diminea – (fusese) prima zi. 6Apoi Dumnezeu a zis: „S fie un spa iu între
ape care s fac o separare între ele!” i exact a a s-a întâmplat. 7Dumnezeu a f cut
ca acest spa iu creat s fac apele s existe unele sub el, iar altele deasupra lui.
8
Dumnezeu a numit acest spa iu, „cer”. Astfel a (mai) trecut o sear i apoi a venit o
(alt ) diminea – (fusese) ziua a doua. 9Apoi Dumnezeu a zis: „S se strâng apa de
sub cer într-un singur loc, ca s apar suprafe ele uscate!” i s-a întâmplat exact a a
cum a zis El. 10Dumnezeu a numit acele suprafe e uscate, „p mânt”, iar mul imea
apelor – m ri. El a constatat c aceste lucruri (create) erau bune. 11Apoi Dumnezeu a
zis: „P mântul s produc vegeta ie. Aceasta s fie format din plante care fac
semin e conform speciei lor, din pomi cu fructe specifice speciei lor i care s aib în
ele semin e!” i a a s-a întâmplat. 12Pe p mânt a ap rut vegeta ie format din iarb cu
semin e specifice ei; i pomi fructiferi care au semin e în fructul lor, conform speciei.
Dumnezeu a constatat c ( i) acest lucru era bun. 13Astfel a (mai) fost o sear i apoi
o diminea – (trecuse) a treia zi. 14Apoi Dumnezeu a zis: „S existe ni te lumini în
spa iul cerului. Acestea s despart ziua de noapte i s aib func ia de puncte de
reper pentru anotimpuri, pentru zile i pentru ani. 15Aceste lumini s existe în cer, de
unde s lumineze p mântul!”. i exact a a s-a întâmplat. 16Dumnezeu a f cut dou
mari surse de lumin . Cea mai mare dintre ele a fost creat pentru perioada de zi; iar
cealalt , mai mic , a fost (f cut ) pentru noapte. El a creat, de asemenea, i stelele.
17
Dumnezeu a pus aceste corpuri în spa iul cerului, pentru ca ele s ofere lumin
mântului, 18 guverneze ziua i noaptea i s separe lumina de întuneric.
Dumnezeu a constatat c ( i) aceste lucruri erau bune. 19Astfel a (mai) fost o sear i
apoi o diminea – (trecuse) a patra zi. 20Apoi Dumnezeu a zis: „S fie în ape
abunden de vie uitoare; iar în atmosfer s existe p ri care s zboare deasupra
mântului!” 21Astfel a creat Dumnezeu viet ile care tr iesc i se deplaseaz în
mediul acvatic: atât pe tii mari, cât i celelalte vie uitoare care sunt din abunden în
ape – fiecare având specificul lor, conform speciei. El a mai creat tot atunci i orice
pas re care exist , diferit de celelalte prin caracteristicile speciei ei. i Dumnezeu a
constatat c ( i) existen a acestor fiin e era un lucru bun. 22Apoi El le-a binecuvântat,
zicând: „Cre te i, înmul i-v i umple i apele m rilor; la fel s se întâmple i cu
rile care exist pe p mânt!” 23Astfel a (mai) fost o sear i apoi o diminea –
(fusese) a cincea zi. 24Apoi Dumnezeu a zis: „S produc p mântul vie uitoare de
diferite specii – atât animale domestice i reptile, cât i animale s lbatice!” i exact

a s-a întâmplat. 25Astfel a creat Dumnezeu diferitele specii ale animalelor s lbatice,
ale animalelor domestice i ale reptilelor de pe p mânt. El a constatat c ( i) crearea
acestora era un lucru bun. 26Apoi Dumnezeu a zis: „S facem om conform
specificului Nostru i care s semene cu Noi. Astfel, el s guverneze peste pe tii
rii, peste p rile care zboar pe cer, peste animale domestice, peste tot p mântul
i peste toate reptilele care se mi
pe el!” 27Dumnezeu l-a creat pe om conform
specificului S u, f cându-l asem tor cu El Însu i. Atunci când l-a creat, l-a
conceput s existe (de la început) ca b rbat i femeie. 28Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicându-le: „Cre te i, înmul i-v , umple i p mântul i subordona i-vi-l! Astfel s fi i
st pâni peste pe tii m rii, peste p rile care zboar pe cer i peste orice vietate care
se mi
pe p mânt”. 29Dumnezeu le-a (mai) zis: „S ti i c v-am dat ca hran orice
plant care cre te pe suprafa a p mântului i care produce semin e, ca i to i pomii ai
ror fructe produc semin e. 30Iar tuturor animalelor s lbatice, tuturor p rilor i
tuturor celorlalte vie uitoare care se mi
pe p mânt, le-am dat ca hran toat iarba
31
verde!” i exact a a a fost. Dumnezeu S-a uitat la tot ce f cuse; i a remarcat c
toate erau foarte bune. Astfel a fost (înc ) o sear i apoi o diminea – (trecuse) a
asea zi. 2 A a a fost finalizat crearea cerului i a p mântului împreun cu toate
celelalte lucruri care le apar in. 2În a aptea zi, Dumnezeu terminase activitatea
crea iei Sale; i atunci El „S-a odihnit” dup toat aceast ac iune. 3Dumnezeu a
binecuvântat a aptea zi i a sfin it-o; pentru c în acea zi El „S-a odihnit” dup toate
lucr rile realizate în cadrul Crea iei Sale. 4Urmeaz acum prezentarea istoriei
conceperii cerului i a p mântului din ziua în care Dumnezeu a f cut acest lucru.
5
Ini ial, nu exista nici un om care s lucreze p mântul. i pentru c Domnul
Dumnezeu nu d duse înc ploaie pe p mânt, nu era pe el nici o plant de mici
dimensiuni i nici un arbust nu crescuse pe câmp; 6ci se ridica de pe el un abur care
cea s fie udat toat suprafa a lui. 7Domnul Dumnezeu a f cut pe om din materia
mântului i a pus în el suflare de via . Astfel, omul a devenit o fiin vie. 8Apoi
Domnul Dumnezeu a plantat o gr din spre Est, în Eden. Acolo, El a pus pe omul pe
care-l crease. 9Domnul Dumnezeu a f cut s r sar din p mânt o diversitate de pomi
cu aspect estetic pl cut i care produceau fructe bune pentru hran . El a f cut i
pomul vie ii pe care l-a pus în mijlocul gr dinii, împreun cu pomul cunoa terii
binelui i r ului. 10Prin gr din trecea un fluviu care o uda; el se alimenta din patru
râuri. 11Numele primului râu este Pison. El înconjoar toat ara Havila, unde exist
aur. 12În aceast ar al c rei aur este bun, mai exist bedelium i piatr de onix. 13Al
doilea râu se nume te Ghihon. El înconjoar toat ara Cu . 14Al treilea râu se
nume te Hidechel. El curge spre estul Asiriei. Al patrulea râu se nume te Eufrat.
15
Apoi Domnul Dumnezeu a luat pe om i l-a a ezat în gr dina Edenului ca s-o
lucreze i s-o p zeasc . 16Domnul Dumnezeu a dat omului urm toarea porunc : „Î i
este permis s m nânci conform preferin elor tale din to i pomii din gr din , 17cu o
singur excep ie: este vorba despre pomul cunoa terii binelui i r ului. Din el s nu
nânci! În ziua în care vei mânca din acest pom, î i garantez c vei muri!”
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Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul s fie singur. Îi voi face un ajutor
adecvat.” 19Domnul Dumnezeu f cuse (s apar ) din p mânt toate animalele s lbatice
care exist pe câmp i toate p rile care zboar pe cer. El le-a adus la Adam ca s le
pun nume; i de-atunci, acele viet i s-au numit a a cum a decis el. 20Adam a stabilit

câte un nume pentru fiecare dintre animalele domestice. El a mai pus nume atât
rilor, cât i animalelor s lbatice. Dar (între toate aceste vie uitoare) nu a fost g sit
nici un ajutor adecvat pentru om. 21Atunci Domnul Dumnezeu a f cut ca Adam s
adoarm i s aib un somn profund. În acest timp, el a luat una dintre coastele lui; i
apoi a completat cu carne locul de unde o luase. 22Din acea coast luat din om,
Domnul Dumnezeu a f cut o femeie pe care a adus-o la el. 23Atunci Adam a zis:
„Aceasta este (f cut ) din oasele i din carnea mea. Ea se va numi «femeie», pentru
a fost luat din b rbat!” 24Acest fapt explic de ce (începând de-atunci) omul se
desprinde de tat l i de mama lui i apoi se une te cu so ia lui, devenind astfel un
singur „corp” cu ea. 25Omul (din Eden) i so ia lui erau amândoi neacoperi i cu haine;
i (totu i) nu le era ru ine (s tr iasc a a). 3 arpele era mult mai perfid decât toate
animalele s lbatice de pe câmp f cute de Dumnezeu. El a zis femeii: „Este oare o
certitudine c Dumnezeu a zis s nu mânca i (fructe) din nici un pom care exist în
gr din ?” 2Femeia a r spuns arpelui: „Putem s mânc m din fructele tuturor pomilor
din gr din 3cu excep ia celui din mijlocul ei. Despre acela, Dumnezeu a spus: «S nu
mânca i (fructe) din el i nici s nu v atinge i de el, ca s nu muri i!».” 4 arpele a zis
femeii: „Cu certitudine, nu ve i muri; 5Dar Dumnezeu tie c în ziua în care ve i
mânca (fructe) din acel pom, ochii vo tri se vor deschide i ve i fi ca El – având
capacitatea s cunoa te i binele i r ul!” 6Femeia a v zut c în pom erau fructe bune
de mâncat, c avea un aspect estetic pl cut i c promitea s ofere posibilitatea
ajungerii la în elepciune. Atunci a luat unul dintre fructele lui i a mâncat din el. A
dat i so ului ei care era lâng ea; iar el a mâncat. 7Atunci li s-au deschis ochii
amândurora i au constatat c erau goi. În consecin , ei au cusut împreun frunze de
smochin, din care i-au f cut or uri. 8Au auzit vocea Domnului Dumnezeu care
umbla prin gr din în timpul r coros al zilei. Atunci ei s-au ascuns de Domnul
Dumnezeu printre pomii din gr din . 9Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam,
zicând: „Unde e ti?” 10El a r spuns: „ i-am auzit vocea în gr din , mi-a fost fric
pentru c eram gol; i m-am ascuns!” 11Dumnezeu a zis: „Cine i-a spus c e ti gol?
Oare este adev rat c ai mâncat din fructul pomului din care î i poruncisem s nu
nânci?” 12Atunci omul a r spuns: „Nu eu am ini iat acest lucru, ci femeia pe care
mi-ai dat-o ca s fie cu mine. Ea mi-a dat i am mâncat din fructul acestui pom!”
13
Domnul a zis femeii: „Ce ai f cut?” Iar ea a r spuns: „ arpele este cel care m-a
lit; i astfel am mâncat…!” 14Domnul Dumnezeu a zis arpelui: „Pentru c ai
cut acest lucru, dintre toate animalele domestice i dintre toate cele s lbatice de pe
câmp, tu e ti de-acum singurul blestemat ca atât timp cât vei tr i, s te târ ti pe
abdomen i s m nânci praf (de p mânt). 15Voi pune du
nie atât între tine i
femeie, cât i între urma ul t u i Descendentul ei. El î i va sf râma capul, iar tu Îi vei
sf râma c lcâiul!” 16Dumnezeu a zis apoi femeii: „Voi m ri foarte mult suferin a ta;
i î i va fi foarte greu când vei fi îns rcinat . Vei suporta dureri atunci când vei na te
copii i vei fi dependent de so ul t u pentru satisfacerea dorin elor tale; iar el va
st pâni peste tine!” 17Dumnezeu i-a zis lui Adam: „Pentru c ai ascultat de so ia ta i
ai mâncat din fructul pomului despre care î i poruncisem s nu m nânci, acum
mântul este blestemat din cauza ta! În tot timpul vie ii tale, vei ob ine din el hran
cu un mare efort. 18
i ofere ciulini i m cini; i s te hr ne ti cu iarba care cre te
19
pe câmp.
i ob ii pâinea necesar muncind pân vei transpira. i a a vei proceda

pân vei reveni în p mântul din care ai fost luat; pentru c e ti (f cut din) p mânt i te
vei întoarce în el!” 20Adam a numit-o pe so ia lui, Eva; pentru c ea a fost mama
tuturor celor vii. 21Domnul a f cut haine din piele pentru Adam i pentru so ia lui; i
i-a îmbr cat cu ele. 22Apoi Domnul Dumnezeu a zis: „Constat m c omul a ajuns ca
Unul dintre Noi – cunoa te binele i r ul. Acum s nu îi permitem s m nânce i din
fructul pomului vie ii care l-ar face s tr iasc (a a) pentru eternitate!” 23Acesta este
motivul pentru care Domnul Dumnezeu l-a scos pe om din gr dina Eden, ca s
lucreze p mântul din care fusese luat. 24 a a alungat El pe Adam (din Eden); i a
pus în partea estic a gr dinii ni te heruvimi care aveau o sabie de foc pe care o
roteau. Astfel ei p zeau drumul pe care se putea ajunge la pomul vie ii. 4 Adam a
cunoscut-o intim pe so ia lui, Eva, care a r mas îns rcinat i a n scut pe Cain. Ea a
zis: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, am adus în existen un om!” 2Apoi ea a n scut din
nou un copil care s-a numit Abel – fratele lui Cain. Abel a devenit cioban, iar Cain
era agricultor. 3Dup un timp, Cain a adus Domnului un sacrificiu din recolta pe care
o produsese p mântul (lucrat de el). 4A oferit i Abel un sacrificiu din primele oi care
i se n scuser în turma lui i din gr simea acestora. Domnul a privit cu aprobare spre
Abel i spre sacrificiul lui; 5dar a privit cu dezaprobare spre Cain i spre sacrificiul
oferit de el. Atunci Cain s-a sup rat foarte r u; i acest lucru a fost vizibil pe fa a lui.
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Domnul a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat i de ce ai o fa atât de trist ? 7Dac faci
(ce este) bine, oare nu vei fi aprobat? Dar dac tu faci ce este r u, s tii c p catul te
urm re te insistent. Dorin a pe care i-o insufl el, te obsedeaz ; dar tu s fii cel care
de ine controlul asupra lui!” 8Cain a vorbit fratelui lui, care se numea Abel. El i-a zis:
„S mergem pe câmp!” i atunci când au ajuns pe câmp, Cain a ridicat mâna
împotriva fratelui lui numit Abel; i l-a omorât. 9Apoi Domnul a zis lui Cain: „Unde
este fratele t u – Abel?” El a r spuns: „Nu tiu! Oare sunt eu paznicul fratelui meu?”
10
Iar Dumnezeu a zis: „Ce ai f cut? S tii c se aude din p mânt o voce care strig la
Mine! Este vocea sângelui fratelui T u! 11De-acum încolo e ti blestemat i expulzat
din acest teren care a fost determinat s înghit sângele fratelui t u! 12Atunci când vei
lucra p mântul, el nu- i va mai oferi recolte bogate. Vei fi într-o permanent
deplasare pe p mânt i vei fugi mereu pe el!” 13Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea
este prea greu de suportat. 14Constat c Tu m expulzezi ast zi de pe acest p mânt!
Va trebui s m ascund de fa a Ta i voi fi un pelerin care tot fuge pe suprafa a
mântului. Apoi, oricine m va g si, m va omorî…” 15Domnul i-a zis: „Dac va
omorî cineva pe Cain, el va fi r zbunat de apte ori mai mult!” Apoi Domnul i-a
oferit lui Cain un semn personal de recunoa tere, în baza c ruia, oricine l-ar g si, s
nu-l omoare. 16Cain a plecat din fa a Domnului i a locuit în ara Nod, care se afla la
estul Edenului. 17Cain a cunoscut-o intim pe so ia lui; i ea a r mas îns rcinat . A
scut pe Enoh. Apoi Cain a construit un ora pe care l-a numit ca pe fiul lui – Enoh.
18
În familia lui Enoh s-a n scut Irad. În familia lui Irad s-a n scut Mehuiael. În
familia lui Mehuiael s-a n scut Metu ael; iar în familia lui Metu ael s-a n scut
Lameh. 19Lameh i-a luat dou so ii: una se numea Ada; iar cealalt , ila. 20Ada l-a
scut pe Iabal. El a fost tat l celor care locuiesc în corturi i care au turme. 21Fratele
lui se numea Iubal. Acesta a fost tat l tuturor celor care cânt cu lira i cu fluierul.
22
ila l-a n scut pe Tubal-Cain. El a f cut tot felul de unelte din bronz i din fier.
Sora lui Tubal-Cain s-a numit Naama. 23Lameh le-a spus so iilor lui: „Ada i ila,

asculta i-m ! So ii ale lui Lameh, fi i atente la ce v spun! Am omorât un om pentru
m-a r nit. Am f cut acest lucru unui tân r pentru c m lovise. 24Dac va fi
zbunat Cain de apte ori, atunci Lameh s fie r zbunat de aptezeci de ori înmul it
cu apte!” 25Adam a cunoscut-o din nou (intim) pe so ia lui. Aceasta a n scut apoi un
fiu pe care l-a numit Set, zicând: „Dumnezeu mi-a dat un alt descendent în locul lui
Abel care a fost omorât de Cain.” 26Lui Set i s-a n scut un fiu, c ruia i-a pus numele
Enos. Atunci au început oamenii s invoce Numele Domnului. 5 Urmeaz
prezentarea c ii genealogiei lui Adam. În ziua în care l-a creat pe om, Dumnezeu l-a
cut în asem nare cu El. 2A decis cu privire la om s existe ca b rbat i ca femeie. În
ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat i le-a dat numele de „om”. 3La vârsta de o sut
treizeci de ani, în familia lui Adam s-a n scut un fiu asem tor cu el. L-a numit Set.
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Dup na terea lui Set, Adam a mai tr it opt sute de ani. În acest timp, în familia lui
s-au mai n scut fii i fiice. 5Astfel, Adam a tr it în total nou sute treizeci de ani; apoi
a murit. 6La vârsta de o sut cinci ani, în familia lui Set s-a n scut Enos. 7Dup
na terea lui Enos, Set a mai tr it opt sute apte ani; i (în acest timp) i s-au mai n scut
fii i fiice. 8Astfel, Set a tr it în total nou sute doisprezece ani; apoi a murit. 9La
vârsta de nou zeci de ani, în familia lui Enos s-a n scut Chenan. 10Dup na terea lui
Chenan, Enos a mai tr it opt sute cincisprezece ani; i (în acest timp) i s-au mai
scut fii i fiice. 11Astfel, Enos a tr it în total nou sute cinci ani; apoi a murit. 12La
vârsta de aptezeci de ani, în familia lui Chenan s-a n scut Mahalalel. 13Dup
na terea lui Mahalalel, Chenan a mai tr it opt sute patruzeci de ani; i (în acest timp) i
s-au mai n scut fii i fiice. 14Astfel, Chenan a tr it în total nou sute zece ani; apoi a
murit. 15La vârsta de aizeci i cinci de ani, în familia lui Mahalalel s-a n scut Iared.
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Dup na terea lui Iared, Mahalalel a mai tr it opt sute treizeci de ani; i (în acest
timp) i s-au mai n scut fii i fiice. 17Astfel, Mahalalel a tr it în total opt sute nou zeci
i cinci de ani; apoi a murit. 18La vârsta de o sut aizeci i doi de ani, în familia lui
Iared s-a n scut Enoh. 19Dup na terea lui Enoh, Iared a mai tr it opt sute de ani; i
(în acest timp) i s-au mai n scut fii i fiice. 20Astfel, Iared a tr it în total nou sute
aizeci i doi de ani; apoi a murit. 21La vârsta de aizeci i cinci de ani, în familia lui
Enoh s-a n scut Metusala. 22Dup na terea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu
trei sute de ani; i (în acest timp) i s-au mai n scut fii i fiice. 23Astfel, toate zilele lui
Enoh au fost de trei sute aizeci i cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi
nimeni nu l-a mai g sit, pentru c îl luase Dumnezeu (la El). 25La vârsta de o sut
optzeci i apte de ani, în familia lui Metusala s-a n scut Lameh. 26Dup na terea lui
Lameh, Metusala a mai tr it apte sute optzeci i doi de ani; i (în acest timp) i s-au
mai n scut fii i fiice. 27Astfel, Metusala a tr it în total nou sute aizeci i nou de
ani; apoi a murit. 28La vârsta de o sut optzeci i doi de ani, în familia lui Lameh s-a
scut un fiu, 29 ruia el i-a pus numele Noe, zicând: „El ne va încuraja în munca
grea pe care o facem cu mâinile noastre lucrând p mântul care a fost blestemat de
Domnul!” 30Dup na terea lui Noe, Lameh a mai tr it cinci sute nou zeci i cinci de
ani; i (în acest timp) i s-au mai n scut fii i fiice. 31Astfel, Lameh a tr it în total apte
sute aptezeci i apte de ani; apoi a murit. 32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i
s-au n scut: Sem, Ham i Iafet. 6 Când au început oamenii s se înmul easc pe
mânt, li s-au n scut i fiice. 2Atunci fiii lui Dumnezeu au v zut c fiicele oamenilor
erau frumoase; i i-au ales so ii dintre ele. 3În acest context, Domnul a zis: „Spiritul

Meu nu va r mâne (s se lupte) permanent în om; pentru c el este (afectat de
existen a în) carne. Totu i, i se vor mai (acor)da o sut dou zeci de ani.” 4În acele
vremuri, tr iau uria i pe p mânt. Ei au existat chiar i dup acea perioad în care fiii
lui Dumnezeu au avut rela ii sexuale cu fiicele oamenilor care le-au n scut copii.
Ace ti uria i au fost eroii din vremurile str vechi. Ei au fost considera i oameni cu un
(semnificativ) renume. 5Domnul a v zut c r utatea omului care tr ia pe p mânt, era
mare. Fiecare gând din mintea acestuia era permanent orientat numai spre r u.
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Domnul a regretat c l-a f cut pe om pe p mânt; i s-a întristat în inima Lui. 7El a
zis: „Voi terge de pe p mânt pe omul pe care l-am creat! Acest lucru se va întâmpla
atât cu el, cât i cu vitele, cu animalele mici i cu p rile care zboar pe cer. Îmi pare
u c i-am creat!” 8Dar Noe a ob inut har din partea Domnului. 9Urmeaz acum
prezentarea istoriei lui Noe. Acest Noe a fost un om drept i integru între cei din
genera ia lui. El a umblat cu Dumnezeu. 10Noe a avut trei fii: Sem, Ham i Iafet. 11În
fa a lui Dumnezeu, p mântul era stricat (moral) i plin de violen . 12El a remarcat c
aceast degradare moral a p mântului era cauzat de faptul c toate creaturile de pe
el î i stricaser comportamentul. 13Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Pentru c p mântul
este plin de violen din cauza creaturilor care tr iesc pe el, am decis s le distrug
împreun cu p mântul. 14
i o corabie din lemn de gofer. S îi construie ti ni te
pere i desp itori; i s fie acoperit cu smoal pe interior i pe exterior. 15Aceast
corabie s aib urm toarele dimensiuni: lungimea – trei sute de co i, l imea –
cincizeci de co i, iar în imea – treizeci de co i. 16 -i faci un acoperi care s fie cu
un cot mai mare decât dimensiunea ei; i pune u a pe una dintre laturile acesteia.
Corabia s aib trei nivele: unul situat în partea de jos, al doilea la mijloc, iar al
treilea sus. 17Eu voi aduce pe p mânt o mare cantitate de ap , prin care urmeaz s
distrug toate creaturile vii care se afl sub cer; i astfel, tot ce este pe p mânt, va
muri. 18Dar cu tine voi face un leg mânt. Tu vei intra în corabie cu fiii t i, cu so ia ta
i cu so iile fiilor t i. 19 aduci în ea perechi din fiecare fel de vietate, pentru ca
astfel s le ii vii împreun cu tine. Fiecare dintre aceste perechi s fie format dintrun mascul i o femel . 20 vin astfel la tine în corabie, ca s le ii vii. Ele vor fi
perechi din fiecare specie de p ri, din fiecare specie de animale s lbatice i din
fiecare specie de animale (mai) mici care mi un pe p mânt. 21Ia cu tine (provizii) din
fiecare fel de mâncare. Astfel vei avea un depozit de alimente care va fi format din
hran pentru tine i din hran pentru celelalte viet i.” 22Noe a f cut exact cum i-a
poruncit Dumnezeu. 7 Apoi Domnul i-a zis lui Noe: „Intr în corabie împreun cu
toat familia ta; pentru c Eu am remarcat c , din aceast genera ie (de oameni), doar
tu e ti drept înaintea Mea. 2Din categoria animalelor curate, ia cu tine apte perechi
formate fiecare dintr-un mascul i o femel . Iar din animalele necurate, ia câte o
pereche format dintr-un mascul i o femel . 3 iei i apte perechi dintre p rile
zbur toare. Acestea s fie formate fiecare dintr-un mascul i o femel . S faci acest
lucru ca s le ii specia vie pe p mânt. 4 i cer toate acestea pentru c dup apte zile,
voi trimite ploaie pe p mânt timp de patruzeci de zile i patruzeci de nop i; i astfel
voi terge de pe el toate fiin ele (r mase) pe care le-am creat.” 5Noe a f cut totul
exact cum i-a poruncit Domnul. 6El avea ase sute de ani când au venit apele
potopului pe p mânt. 7Noe a intrat în corabie împreun cu fiii lui, cu so ia lui i cu
so iile fiilor lui, ca s scape de apele potopului. 8Animalele „curate” i „necurate”,

rile i toate animalele mici care mi un pe p mânt, 9au intrat în corabia lui Noe
perechi formate dintr-un mascul i o femel – exact cum poruncise Dumnezeu lui
Noe. 10Dup apte zile (de la intrarea lui Noe i a viet ilor în corabie), au venit pe
mânt apele potopului. 11În al ase sutelea an al vie ii lui Noe, în a aptesprezecea zi
a lunii a doua, toate fântânile marelui adânc au
nit, iar „barajele” cerului s-au
12
deschis. Ploaia a continuat s cad pe p mânt patruzeci de zile i patruzeci de nop i.
13
Împreun cu fiii lui, Sem, Ham i Iafet, împreun cu so ia lui i împreun cu cele
trei so ii ale fiilor lui, Noe intrat în corabie în aceea i zi. 14Au mai intrat împreun cu
ei viet i apar inând tuturor speciilor, inclusiv toate animalele mici care mi un pe
mânt conform speciilor lor, ca i toate p rile conform speciilor lor – atât p rile
terestre, cât i toate creaturile zbur toare. 15Dintre toate fiin ele care au via în ele, au
intrat în corabia lui Noe câte dou . 16Au mai intrat în ea i animalele (mari) din orice
specie. Ele erau perechi formate dintr-un mascul i o femel , exact cum i-a poruncit
Dumnezeu (lui Noe). Apoi Domnul a închis corabia ac ionând din exteriorul ei.
17
Potopul a durat patruzeci de zile pe p mânt. Apele au crescut i au ridicat corabia
mult deasupra p mântului. 18Ele i-au ridicat nivelul i au crescut mult pe suprafa a
mântului, în timp ce corabia plutea deasupra lor. 19Acele ape au crescut atât de mult
pe p mânt, încât to i mun ii care se în au spre cer, au fost acoperi i. 20Ele au dep it
nivelul mun ilor cu aproape cincisprezece co i. 21Toate creaturile care se mi cau pe
mânt, au murit: atât p rile, vitele, animale s lbatice, toate acele animale mici care
se deplaseaz pe p mânt, cât i to i oamenii. 22Astfel, toate viet ile care tr iau pe
mântul uscat i care demonstraser c au via prin faptul c respirau, au murit.
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Dumnezeu a ters de pe p mânt toate fiin ele vii: atât omul i vitele, cât i animale
mici împreun cu p rile zbur toare. Absolut toate au fost terse de pe fa a
mântului. A r mas doar Noe împreun cu cei care erau cu el în corabie. 24Apele au
fost mari pe p mânt timp de o sut cincizeci de zile. 8 Dumnezeu i-a adus aminte de
Noe, de toate viet ile i de vitele care erau împreun cu el în corabie. El a f cut s
sufle un vânt peste p mânt; i astfel, apele au încetat s -l mai inunde. 2Fântânile
adâncului i barajele cerului au fost închise; iar ploaia care venea de sus, s-a oprit.
3
Apele au început atunci s se retrag de pe p mânt. Sc derea lor a fost vizibil la
sfâr itul celor o sut cincizeci de zile. 4În a aptesprezecea zi a lunii a aptea, corabia
s-a oprit pe mun ii Ararat. 5Apele au continuat s scad pân în luna a zecea; i astfel,
în prima zi a lunii a zecea, s-au v zut vârfurile mun ilor. 6Dup patruzeci de zile, Noe
a deschis fereastra cor biei pe care o f cuse. 7A dat drumul afar unui corb, ca s
verifice dac apele au sc zut (suficient). Acesta a zburat în diferite zone; i nu s-a
întors pân când apele de pe p mânt nu s-au uscat. 8Apoi a trimis i un porumbel, ca
verifice dac sc zuser apele de pe p mânt. 9Dar porumbelul n-a g sit nici un loc
unde s se a eze, pentru c apele erau destul de mari pe tot p mântul. Astfel, el s-a
întors la Noe în corabie. Acesta i-a întins mâna, l-a luat i l-a adus din nou cu el în
interiorul cor biei. 10Apoi a mai a teptat înc apte zile, dup care a dat drumul din
nou porumbelului din corabie. 11Acesta s-a întors la el seara, având în cioc o frunz
de m slin rupt de pu in timp. Noe a în eles astfel c apele de pe p mânt sc zuser .
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A mai a teptat înc apte zile. Apoi a trimis din nou porumbelul; dar acesta nu s-a
mai întors la el. 13În anul ase sute unu al vie ii lui Noe, în prima zi a lunii întâi,
mântul nu mai era sub ap . Noe a ridicat acoperi ul cor biei; i a v zut c apa se

scursese de pe suprafa a p mântului. 14În a dou zeci i aptea zi a lunii a doua,
mântul era (deja) uscat. 15Atunci Dumnezeu i-a spus lui Noe: 16„Ie i din corabie
împreun cu so ia ta, cu fiii t i i cu so iile lor. 17Scoate toate vie uitoarele care sunt
(acolo) cu tine – p ri, animale (mai mari), împreun cu toate celelalte fiin e mici
care mi un pe p mânt. Las -le astfel libere ca s se r spândeasc pe p mânt, s fie
fertile i s se înmul easc .” 18Astfel, Noe a p sit corabia împreun cu fiii lui, cu
so ia lui i cu so iile fiilor lui. 19Au ie it din ea i toate vie uitoarele, conform
speciilor lor: animale mici, toate p rile i toate fiin ele care se deplaseaz pe
mântul uscat. 20Atunci Noe a construit un altar pe care l-a dedicat Domnului. A luat
câteva dintre animalele curate i dintre p rile curate, pe care le-a sacrificat arzândule apoi integral pe altar. 21Domnul a sim it o arom pl cut ; i a zis în Sine Însu i:
„Nu voi mai blestema niciodat p mântul din cauza faptelor omului; pentru c la
nivelul min ii lui, el este înclinat înspre r u înc din tinere e. Nu voi mai distruge nici
pe toate celelalte vie uitoare, a a cum am f cut-o. 22Atât timp cât va exista p mântul,
nu vor înceta s se succead sem natul i seceratul, frigul i c ldura, vara i iarna,
ziua i noaptea.” 9 Dumnezeu a binecuvântat pe Noe i pe fiii lui zicându-le: „Fi i
fertili, înmul i-v umplând (de oameni) p mântul i fi i st pâni ai lui. 2Toate
vie uitoarele p mântului – indiferent c sunt p ri zbur toare, creaturi care mi un
pe suprafa a p mântului sau pe tii din mare – s aib fric i s tremure la întâlnirea
cu voi. Toate aceste fiin e v sunt date în st pânirea voastr . 3 a cum v-am dat
(ini ial) ca hran plantele verzi, acum v permit s mânca i i din orice vietate care se
afl pe p mânt. 4Dar s nu consuma i carnea împreun cu via a ei, adic mâncând-o
împreun cu sângele care este în ea. 5Voi condamna i voi pedepsi pe oricine va
atenta la sângele vostru care v ine în via . Voi condamna astfel orice vietate care
va omorî. i voi cere înapoi via a celui care a fost privat de ea, de la semenul lui
care i-a luat-o. 6Pentru c Dumnezeu l-a f cut pe om conform imaginii Sale, acela
care va v rsa sângele semenului lui (omorându-l), s suporte acela i lucru din partea
altui om! 7Iar voi, fi i fertili i înmul i-v ; r spândi i-v pe suprafa a p mântului i
fi i mul i pe el.” 8Apoi Dumnezeu a spus lui Noe i fiilor lui: 9„Fac un leg mânt cu
voi i cu urma ii vo tri. 10De acesta vor beneficia i toate vie uitoarele care au fost cu
voi – p ri, vite i toate animalele s lbatice care au ie it din corabie – tot ce are via
pe p mânt. 11Leg mântul pe care-l fac între Mine i voi prevede faptul c niciodat
nu vor mai fi distruse toate creaturile de apele vreunui potop; i niciodat nu va mai fi
vreun potop care s distrug (tot) p mântul.” 12Dumnezeu a mai zis: „Acesta este
semnul leg mântului pe care îl fac cu voi i cu toate viet ile care au fost cu voi –
valabil pentru toate genera iile viitoare: 13pun în nori curcubeul Meu. El va fi semnul
leg mântului dintre Mine i p mânt. 14Când voi aduce nori peste p mânt, iar
curcubeul se va vedea în nori, 15Îmi voi aminti de leg mântul pe care l-am f cut cu
voi i cu toate fiin e vii de orice fel. Apele nu vor mai deveni niciodat un potop care
distrug toate creaturile. 16Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea i Îmi voi
aminti de leg mântul etern dintre Dumnezeu i toate fiin ele vii apar inând tuturor
speciilor care tr iesc pe p mânt.” 17Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Acesta este semnul
leg mântului pe care l-am f cut cu toate creaturile care sunt pe suprafa a
mântului.” 18Fiii lui Noe, care au ie it din corabie, au fost: Sem, Ham i Iafet. Ham
a fost tat l lui Canaan. 19Din cei trei fiii ai lui Noe, s-au r spândit oameni pe tot

mântul. 20Noe a început s lucreze p mântul; i a plantat o vie. 21A b ut vin, s-a
îmb tat i s-a dezbr cat în cortul lui. 22Ham, tat l lui Canaan, a v zut corpul gol al
tat lui lui; i le-a spus despre acest lucru celor doi fra i ai lui care erau afar . 23Atunci
Sem i Iafet au luat o hain i au pus-o pe umerii lor. Apoi au intrat în cort mergând
cu spatele; i astfel au acoperit corpul gol al tat lui lor. Pentru c fe ele lor erau
întoarse, ei n-au v zut corpul lui dezbr cat. 24Noe s-a trezit din be ie i a aflat ce i-a
cut cel mai tân r dintre fiii lui. 25Atunci el a zis: „Canaan s fie blestemat! El s fie
sclav pentru fra ii lui.” 26Noe a mai zis: „Binecuvântat s fie Domnul, Dumnezeul lui
Sem! Iar Canaan s -i fie sclav. 27Dumnezeu s m reasc teritoriul lui Iafet; el s
locuiasc în corturile lui Sem; i Canaan s le fie sclav!” 28Noe a mai tr it trei sute
cincizeci de ani dup încetarea potopului. 29În total, Noe a tr it nou sute cinci zeci de
ani; apoi a murit. 10 Urmeaz genealogia fiilor lui Noe – Sem, Ham i Iafet. Cei
numi i în continuare, au fost urma ii care li s-au n scut dup potop. 2Fiii lui Iafet au
fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Me ec i Tiras. 3Fiii lui Gomer au fost:
chenaz, Rifat i Togarma. 4Fiii lui Iavan au fost: Eli a, Tar , Chitim i Dodanim.
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Din ace tia s-au r spândit în teritoriile lor triburile de pe coast , fiecare popor având
limba lui i fiind organizat pe clanuri în propriul lui teritoriu. 6Fiii lui Ham au fost:
Cu , Mi raim, Put i Canaan. 7Fiii lui Cu au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama i
Sabteca. Fiii lui Rama au fost: eba i Dedan. 8În familia lui Cu s-a n scut Nimrod.
Acesta a devenit un om cu o mare for pe p mânt. 9El a fost un vân tor puternic
înaintea Domnului. Acest fapt explic de ce se spune: „Ca Nimrod, vân tor puternic
înaintea Domnului.” 10Primele zone reprezentative ale regatului lui, au fost: Babel,
Erec, Accad i Calne, în ara inear. 11Din acea ar provine Asur care a construit
Ninive, Rehobot-Ir i Cala. 12El a mai construit i Resen, care este între Ninive i
Cala – marele ora . 13Din Mi raim provin ludi ii, anami ii, lehabi ii, naftuhi ii,
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patrusi ii, casluhi ii i caftori ii; iar din casluhi i provin filistenii. 15În familia lui
Canaan s-a n scut Sidon. El a fost primul lui n scut; i apoi l-a avut pe Het. 16Din
acesta provin i iebusi ii, amori ii, ghirgasi ii, 17hivi ii, archi ii, sini ii, 18arvadi ii,
emari ii i hamati ii. Apoi triburile canaani ilor s-au dispersat. 19Teritoriile lor se
situau de la Sidon înspre Gherar mergând spre Gaza i apoi spre Sodoma, Gomora,
Adma i eboim – pân în zona localit ii La a. 20Ace tia au fost urma ii lui Ham,
conform clanurilor i limbilor lor, cu teritoriile pe care le ocupau în cadrul triburilor
lor. 21 i în familia (l rgit a) lui Sem s-au n scut fii. Sem era fratele mai mare al lui
Iafet; i a devenit str mo ul tuturor fiilor lui Eber. 22Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur,
Arpah ad, Lud i Aram. 23Fiii lui Aram au fost: U , Hul, Gheter i Ma . 24În familia
lui Arpah ad s-a n scut ela; iar în familia lui ela s-a n scut Eber. 25În familia lui
Eber s-au n scut doi fii: numele unuia era Peleg, numit a a pentru c în timpul vie ii
lui a fost împ it p mântul; iar numele fratelui lui era Ioctan. 26În familia lui Ioctan sau n scut: Almodad, elef, Ha ar-Mavet, Iarah, 27Hadoram, Uzal, Dicla, 28Obal,
Abimael, eba, 29Ofir, Havila i Iobab. To i ace tia au fost fiii lui Ioctan. 30Regiunea
în care locuiau se situa de la Me a pân spre Sefar – muntele de la Est. 31Ace tia au
fost urma ii lui Sem, conform clanurilor i limbilor lor, cu teritoriile pe care le
ocupau în cadrul triburilor lor. 32Acestea au fost triburile provenite din fiii lui Noe,
într-o prezentare care a inclus urma ii lor în cadrul clanurilor de care au apar inut.
Din ace tia s-au r spândit popoarele pe p mânt dup potop. 11 To i oamenii care

tr iau pe p mânt vorbeau (ini ial) o singur limb i foloseau acelea i cuvinte.
Venind dinspre Est, ei au g sit o câmpie în zona (care urma s se numeasc ara)
inear; i s-au oprit s locuiasc acolo. 3Atunci au zis unul altuia: „Haide i s facem
mizi bine arse în foc.” Au produs astfel c mizi care s înlocuiasc pietrele; i
au folosit smoal în loc de mortar. 4Apoi au zis: „Haide i s ne construim un ora
(înconjurat de ziduri) în care s facem un turn al c rui vârf s ajung pân la cer.
Astfel ne vom face un nume i nu vom fi împr tia i pe toat suprafa a p mântului.”
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Domnul a venit s vad ora ul i turnul pe care le construiau oamenii. 6Atunci El a
zis: „Ei formeaz un singur popor i to i folosesc aceea i limb . Constat m c au
început s i pun în aplicare planul; i în aceste condi ii, nimic nu le-ar obstruc iona
inten iile. 7Haidem s mergem între ei i s le încurc m acolo limba pe care o
folosesc, pentru ca s nu se mai în eleag unul cu cel lalt.” 8Astfel, Domnul i-a
împr tiat de acolo pe toat suprafa a p mântului; i de atunci încolo, ei au încetat s
mai construiasc ora ul. 9 a se explic de ce ora ul a fost numit (ulterior) Babel –
pentru c acolo Domnul a încurcat limba tuturor oamenilor care locuiau (atunci) pe
mânt; i astfel i-a determinat s se împr tie pe toat suprafa a lui. 10Urmeaz acum
prezentarea genealogiei lui Sem. La vârsta de o sut de ani, dup doi ani de la potop,
în familia lui Sem s-a n scut Arpah ad. 11Dup na terea lui Arpah ad, Sem a mai tr it
cinci sute de ani; i (în acest timp) i s-au n scut al i copii: atât fii, cât i fiice. 12La
vârsta de treizeci i cinci de ani, în familia lui Arpah ad s-a n scut ela. 13Dup
na terea lui ela, Arpah ad a mai tr it patru sute trei ani; i (în acest timp) i s-au
scut al i copii: atât fii, cât i fiice. 14La vârsta de treizeci de ani, în familia lui ela
s-a n scut Eber. 15Dup na terea lui Eber, ela a mai tr it patru sute trei ani; i (în
acest timp) i s-au n scut al i copii: atât fii, cât i fiice. 16La vârsta de treizeci i patru
de ani, în familia lui Eber s-a n scut Peleg. 17Dup na terea lui Peleg, Eber a mai tr it
patru sute treizeci de ani; i (în acest timp) i s-au n scut al i copii: atât fii, cât i fiice.
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La vârsta de treizeci de ani, în familia lui Peleg s-a n scut Reu. 19Dup na terea lui
Reu, Peleg a mai tr it dou sute nou ani; i (în acest timp) i s-au n scut al i copii:
atât fii, cât i fiice. 20La vârsta de treizeci i doi de ani, în familia lui Reu s-a n scut
Serug. 21Dup na terea lui Serug, Reu a mai tr it dou sute apte ani; i (în acest
timp) i s-au n scut al i copii: atât fii, cât i fiice. 22La vârsta de treizeci de ani, în
familia lui Serug s-a n scut Nahor. 23Dup na terea lui Nahor, Serug a mai tr it dou
sute de ani; i (în acest timp) i s-au n scut al i copii: atât fii, cât i fiice. 24La vârsta de
dou zeci i nou de ani, în familia lui Nahor s-a n scut Terah. 25Dup na terea lui
Terah, Nahor a mai tr it o sut nou sprezece ani; i (în acest timp) i s-au n scut al i
copii: atât fii, cât i fiice. 26La vârsta de aptezeci de ani, în familia lui Terah s-au
scut Avram, Nahor i Haran. 27Acum urmeaz genealogia lui Terah. Terah a fost
tat l lui Avram, al lui Nahor i al lui Haran. Haran a fost tat l lui Lot. 28Haran a murit
înaintea tat lui lui, numit Terah, în zona unde s-a n scut. Ea se afla în Ur din
teritoriul numit Caldeea. 29Atât Avram cât i Nahor, i-au luat câte o so ie. Numele
so iei lui Avram era Sarai; iar numele so iei lui Nahor era Milca. Aceasta era fiica lui
Haran care le mai avea pe Milca i pe Isca. 30Sarai era steril ; ( i astfel) ea nu (putea)
avea copii. 31Terah a plecat din localitatea Ur care se afla în Caldeea, inten ionând s
ajung în Canaan. Împreun cu el a luat pe fiul lui numit Avraam, pe nepotul acestuia
numit Lot i pe Sarai – nora lui i în acela i timp so ia fiului lui (Avraam). Dar
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ajungând în Haran, au decis s i stabileasc locuin a acolo. 32Terah a tr it dou sute
cinci ani; apoi a murit în Haran. 12 Domnul îi zisese lui Avram: „Ie i din ara ta,
dintre rudele tale i din familia tat lui t u; i (astfel) vino în ara pe care i-o voi ar ta!
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Din tine voi face un mare popor i te voi binecuvânta. Voi face ca numele t u s fie
mare; i vei fi o binecuvântare. 3Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta; dar
îl voi blestema pe acela care te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate
popoarele care exist pe suprafa a p mântului!” 4Avram a plecat, a a cum îi spusese
Domnul; dar a venit i Lot împreun cu el. Avram avea aptezeci i cinci de ani când
a plecat din Haran. 5El a mers împreun cu so ia lui – Sarai – i cu nepotul Lot,
ducând cu ei spre Canaan toate lucrurile pe care le adunaser i to i sclavii ob inu i în
Haran; i (astfel) au ajuns acolo. 6Avram a c torit prin acest teritoriu pân la stejarul
lui More din Sihem. În acele vremuri, canaani ii (înc ) se aflau în acea „ ar ”.
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Domnul i S-a revelat lui Avram zicându-i: „Voi da aceast « ar » (ca proprietate)
«semin ei» tale!” Avram a zidit în acel loc un altar (închinat) Domnului care i Se
revelase. 8De acolo a pornit spre munte, la Est de (localitatea care s-a numit mai
târziu) Betel i i-a instalat cortul acolo. S-a stabilit având „Betelul” la Vest i
localitatea (numit mai târziu) Ai la Est. El a construit ( i) acolo un altar (dedicat)
Domnului, invocându-I Numele. 9Apoi Avram a continuat s se deplaseze spre
Neghev. 10În acea zon a venit o foamete; i pentru c ea f cea foarte dificil
supravie uirea, Avram s-a dus în Egipt ca s locuiasc acolo pentru un anumit timp.
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Când se apropiau de Egipt, Avram i-a zis so iei lui numit Sarai: „ tiu c e ti o
femeie frumoas . 12Când te vor vedea egiptenii i vor în elege c e ti so ia mea, pe
mine m vor omorî, iar pe tine te vor l sa s tr ie ti. 13Spune despre tine c e ti sora
mea; i f astfel s fiu apreciat (de ei) din cauza ta. Astfel, datorit ie, via a mea va fi
salvat (de la moarte).” 14Când Avram a intrat în Egipt, egiptenii au v zut c Sarai era
foarte frumoas . 15Conduc torii subordona i faraonului au v zut-o i i-au l udat-o.
Astfel ea a fost adus în casa lui. 16Faraon l-a tratat bine pe Avram din cauza ei; i i-a
dat oi, boi, m gari, m ri e, sclavi, sclave i c mile. 17Dar din cauza so iei lui Avram
numit Sarai, Domnul a lovit faraonul i familia lui cu dezastre. 18Atunci faraonul l-a
chemat pe Avram i l-a întrebat: „De ce ai procedat astfel? De ce nu mi-ai spus c ea
este so ia ta? 19De ce ai pretins c este sora ta i m-ai determinat astfel s o iau ca
so ie? Acum ia- i so ia i pleac !” 20Faraon le-a dat porunci oamenilor din subordinea
lui cu privire la Avram; iar ace tia l-au alungat atât pe el, cât i pe so ia lui, împreun
cu tot ce aveau. 13 Avram a mers cu so ia lui din Egipt în Neghev, transportând
împreun cu ei tot ce aveau; iar Lot a continuat s c toreasc împreun cu ei.
2
Avram era foarte bogat în turme, în argint i în aur. 3Din Neghev, el a mers pân la
Betel – la locul în care i-a instalat cortul la început – între Betel i Ai. 4Acolo a f cut
un altar i a invocat Numele Domnului. 5Lot, care c torise împreun cu Avram,
avea i el turme de oi, cirezi de boi i corturi. 6Dar zona în care locuiau ei, nu era
suficient de mare (pentru amândoi). Aveau adunate atâtea lucruri, încât nu mai puteau
locui împreun . 7Atunci s-a declan at o ceart între p storii turmelor lui Avram i
storii turmelor lui Lot. În acele vremuri, canaani ii i ferizi ii locuiau în Canaan.
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Atunci Avram i-a zis lui Lot: „S nu fie ceart între mine i tine, nici între p storii
mei i p storii t i; pentru c suntem rude. 9Nu ai oare toat zona la discre ia ta? Te
rog s te despar i de mine. Dac tu vei merge spre stânga, eu m voi duce spre

dreapta; iar dac tu te vei deplasa la dreapta, eu voi merge la stânga.” 10Ridicându- i
capul, Lot a privit; i a v zut c toat Câmpia Iordanului pân în zona numit oar,
era bine udat – un echivalent al gr dinii Domnului, a a cum era considerat Egiptul.
Aceasta era situa ia acolo, înainte ca Domnul s fi distrus Sodoma i Gomora. 11Lot
i-a ales toat Câmpia Iordanului i a pornit spre Est; i astfel s-au desp it unul de
cel lalt. 12Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit în zona ora elor din
câmpie. Acolo unde el i-a stabilit cortul, erau aproape de Sodoma. 13Oamenii din
Sodoma erau r i i foarte p to i împotriva Domnului. 14Dup ce Lot s-a desp it de
Avram, Domnul i-a spus: „Ridic -te i prive te din locul în care e ti. Uit -te spre
Nord i spre Sud, spre Est i spre Vest. 15Toat zona pe care o vezi, i-o voi da atât
ie, cât i «semin ei» tale pentru totdeauna. 16Îi voi face pe urma ii t i (atât de mul i)
ca particulele de praf ale p mântului. Deci dac cineva poate num ra aceste mici p i
din care este compus p mântul, atunci i descenden ii t i vor putea fi num ra i.
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Ridic -te, deplaseaz -te prin « ar » în lungimea i în l imea ei, pentru c ie i-o
voi da!” 18Astfel, Avram i-a mutat cortul i a venit s se stabileasc lâng stejarii lui
Mamre, în Hebron. Acolo a construit un altar Domnului. 14 În vremea când Amrafel
era regele inearului, Arioc rege în Elasar, Chedorlaomer rege în Elam i Tidal rege
în Goiim, 2a fost o lupt (a acestora) împotriva regilor Bera din Sodoma, Bir a din
Gomora, inab din Adma, emeber din eboim i împotriva regelui din Bela, adic
oar. 3Ace tia din a doua enumerare, au f cut o coali ie în valea Sidim care s-a mai
numit i Marea S rat . 4Ei fuseser subordona i lui Chedorlaomer timp de
doisprezece ani; dar în al treisprezecelea an s-au revoltat împotriva lui. 5În al
paisprezecelea an, Chedorlaomer i regii din coali ia acestuia au venit i i-au înfrânt
pe refai i la A tarot-Carnaim, pe zuzi i la Ham i pe emi i la ave Chiriataiim. 6Au
cut acela i lucru cu hori ii în zona muntoas care cuprindea Seirul pân la El-Paran
care se învecina cu de ertul. 7Întorcându-se, au venit la En-Mi pat sau Cade , unde au
cucerit tot teritoriul amaleci ilor i pe al amori ilor care locuiau în Ha on-Tamar.
8
Atunci regii din Sodoma, din Gomora, din Adma, din eboim i din Bela care s-a
mai numit i oar, au venit în valea Sidim i s-au preg tit de lupt . 9Aveau împotriva
lor o coali ie format din regii Chedorlaomer din Elam, Tidal din Goiim, Amrafel din
inear i Arioc din Elasar. Deci patru regi împotriva a cinci. 10Valea Sidim era plin
de gropi cu smoal . Atunci când regii din Sodoma i din Gomora au fugit, unii dintre
oamenii lor au c zut în acele gropi; iar ceilal i au fugit spre munte. 11Atunci cei patru
regi au capturat toate bunurile din Sodoma i din Gomora. Dup ce le-au luat i toate
proviziile lor de hran , au plecat. 12Ei l-au luat ca prizonier i pe Lot care era nepotul
lui Avram. L-au capturat din Sodoma unde locuia, luându-l împreun cu bunurile lui;
apoi au plecat. 13Un om care a sc pat viu din conflict, a venit la evreul Avram i l-a
informat despre ce s-a întâmplat. Atunci Avram locuia lâng stejarii amoritului
Mamre care era fratele lui E col i al lui Aner. Ei erau alia ii lui Avram. 14Când a
auzit Avram c nepotul lui fusese luat prizonier, a echipat i a preg tit pentru lupt
trei sute optsprezece sclavi (tineri) care fuseser n scu i între cei pe care îi avea în
proprietate; i astfel a plecat în urm rire pân la „Dan”. 15El i-a împ it în mai multe
grupuri, i-a atacat pe regi noaptea, i-a alungat i i-a urm rit pân la Hoba, care este la
nord de Damasc. 16Avram a recuperat toate bunurile care fuseser capturate. i
împreun cu acestea, l-a adus înapoi i pe nepotul lui numit Lot. I-a redat astfel toate

bunurile, salvând apoi atât pe femei, cât i pe ceilal i oameni (din Sodoma). 17Dup ce
Avram s-a întors de la înfrângerea lui Chedorlaomer i a regilor coaliza i cu el, regele
din Sodoma venea în întâmpinarea lui în valea ave, adic Valea Regelui.
18
Melhisedec, regele Salemului venise i el, aducând pâine i vin. Acest Melhisedec
era (în acela i timp i) preot al Dumnezeului Foarte Înalt. 19El l-a binecuvântat pe
Avram, zicând: „Avram s fie binecuvântat de Dumnezeul Foarte Înalt care este
Creatorul cerului i al p mântului. 20 fie binecuvântat Dumnezeul Foarte Înalt, Cel
care te-a f cut capabil s ob ii victoria împotriva du manilor (no tri)!” Atunci Avram
i-a dat (lui Melhisedec) a zecea parte din tot ce avea. 21Apoi regele din Sodoma i-a zis
lui Avram: „D -mi oamenii i p streaz bunurile pentru tine!” 22Dar Avram i-a
spuns regelui Sodomei: „Am pronun at un jur mânt în fa a Domnului care este
Dumnezeul Foarte Înalt – Creatorul cerului i al p mântului; 23am zis atunci c nu voi
lua nici m car un fir de a sau vreo curea de sandal din tot ce este al t u. Nu vreau
pretinzi (cândva) c l-ai îmbog it pe Avram! 24Eu nu voi lua nimic, cu excep ia
hranei pe care au mâncat-o oamenii mei i a recompensei oferit celor care au mers
împreun cu mine – Aner, E col i Mamre. Ei pot s i ia retribu ia pe care o merit !”
15 Dup toate aceste întâmpl ri, Domnul i-a vorbit lui Avram într-o viziune, zicândui: „Avram, s nu te temi; pentru c Eu sunt Cel care te protejeaz ; i tot Eu sunt
recompensa ta care va fi foarte mare!” 2Avram I-a r spuns: „Doamne, St pânul meu,
ce-mi vei da? Pun aceast întrebare constatând c urmeaz s mor f
copii; iar (în
aceste condi ii) mo tenitorul averilor mele este Eliezer din Damasc?” 3Avram a
continuat, zicând: „Nu mi-ai dat nici un urma ; i în consecin , un sclav provenit
dintre cei pe care îi am în proprietate, va fi mo tenitorul meu!” 4Dar Domnul i-a
spuns: „Nu el va fi mo tenitorul t u; ci unul care va proveni din tine. Acela î i va fi
mo tenitor!” 5Apoi l-a dus afar i i-a spus: „Uit -te la cer; i dac po i, num
stelele!” Apoi El a continuat: „Urma ii t i vor ajunge s fie la fel de numero i ca
ele!” 6Avram L-a crezut pe Domnul; i pentru acest fapt, El l-a considerat drept în
rela ia cu Sine. 7Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, Acela care te-a adus din Ur,
din Caldeea, ca s i dea aceast ar ca mo tenire.” 8Avram L-a întrebat: „Doamne,
Tu Cel care e ti St pân, cum voi ti c voi mo teni aceast ar ?” 9Domnul a r spuns:
„Adu-Mi o vac tân de trei ani, o capr de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea
i un pui de porumbel.” 10Avram a venit cu toate acestea, le-a despicat în dou i a
ezat jum ile una în fa a celeilalte; dar nu a despicat i p rile. 11Când au venit
rile de prad s r peasc acele jum i de animale, Avram le-a alungat. 12În timp
ce apunea soarele, Avram a adormit profund, experimentând co marul unui mare
întuneric. 13Atunci Domnul i-a zis: „S tii c urma ii t i vor tr i ca str ini într-o ar
care nu va fi a lor. Acolo vor fi sclavi i vor suporta exploatarea timp de patru sute de
ani. 14Dar Eu voi judeca pe poporul c ruia îi vor sluji! Apoi vor pleca de acolo cu
mari bog ii! 15(Pân atunci), tu vei merge în pace acolo unde au ajuns i str mo ii
i. Vei fi înmormântat dup ce î i vei tr i fericit anii b trâne ii. 16Urma ii t i se vor
întoarce aici când vor ajunge la a patra genera ie; pentru c (acum) nedreptatea
amori ilor nu a ajuns înc la limita maxim (suportabil din partea Mea).” 17Când a
apus soarele i s-a f cut întuneric, a trecut o flac
printre acele buc i; i a înso it-o
18
un fum ca al unui cuptor. În acea zi, Domnul a ratificat un leg mânt cu Avram,
zicând: „Voi da aceast ar «semin ei» tale. Teritoriul ei va fi de la Râul Egiptului

pân la Râul Mare, adic Eufrat. 19Împreun cu ea î i voi da pe cheni i, pe chenizi i,
pe cadmoni i, 20pe hiti i, pe ferezi i, pe refaimi i, 21pe amori i, pe canaani i, pe
ghirgasi i i pe iebusi i.” 16 So ia lui Avram numit Sarai, nu-i n scuse acestuia
copii. Dar ea avea o sclav egipteanc numit Agar. 2Sara i-a spus lui Avram:
„Domnul nu mi-a permis s am copii. Te rog s intri la sclava mea; i poate voi primi
astfel copii prin ea!” Avram a f cut ce i-a propus Sarai. 3Dup zece ani în care a
locuit în Canaan, so ia lui numit Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar care îi era sclav ,
i i-a dat-o ca so ie so ului ei numit Avram. 4El a avut rela ii intime cu Agar care
ulterior a r mas îns rcinat . Când a constatat c este îns rcinat , Agar i-a
desconsiderat st pâna. 5Atunci Sarai i-a spus lui Avram: „S vin peste tine r ul care
mi se face acum! i-am dat-o în bra e pe sclava mea; i dup ce a descoperit c a
mas îns rcinat , m desconsider ! Domnul s judece între mine i tine!” 6Avram a
spuns so iei lui numit Sarai: „Ai toat autoritatea asupra sclavei tale; f -i ce
consideri c trebuie!” De atunci încolo, Sarai a exploatat-o excesiv pe Agar, care a
fugit de la ea. 7Îngerul Domnului a g sit-o în de ert, lâng un izvor de ap . Acela era
izvorul de lâng drumul care duce la ur. 8Îngerul a întrebat-o: „Agar, sclava Saraiei,
de unde vii i unde mergi?” Ea a r spuns: „Fug de st pâna mea, Sarai!” 9Îngerul
Domnului i-a zis: „Întoarce-te la st pâna ta i stai acolo ascultând de ea!” 10El a
ad ugat: „Voi înmul i atât de mult pe urma ii t i, încât nu vor putea fi num ra i.
11
Îngerul Domnului i-a mai spus: „S tii c vei na te un fiu. Îi vei pune numele
Ismael; pentru c Domnul a observat cum ai fost exploatat . 12El va tr i ca un m gar
lbatic. Va fi în conflict cu to i ceilal i; i to i oamenii vor fi împotriva lui. Va locui
separat de to i fra ii lui!” 13Agar L-a numit pe Domnul care i-a vorbit, „Dumnezeul
care m vede”, pentru c î i zisese: „L-am v zut în mod real aici pe Cel care m
vede.” 14Acest fapt explic de ce acea fântâna a fost numit Beer Lahai-Roi. Ea se
afl între Cade i Bered. 15Agar i-a n scut lui Avram un fiu. El l-a numit Ismael.
16
Avram avea optzeci i ase de ani când i l-a n scut Agar pe Ismael. 17 Când Avram
avea nou zeci i nou de ani, Domnul i S-a revelat acestuia i (apoi) i-a zis: „Eu sunt
Dumnezeul Omnipotent. Umbl înaintea Mea i tr ie te(- i via a ca un om) drept. 2Eu
voi face (s fie pus în aplicare acel) leg mânt (f cut) cu tine i te voi înmul i foarte
mult.” 3Atunci Avram s-a închinat pân la p mânt înaintea lui Dumnezeu; iar El i-a
zis: 4„În ce M prive te, aceasta este partea Mea în cadrul leg mântului f cut cu tine:
tu vei fi tat l multor na iuni. 5Nu te vei mai numi Avram, ci numele t u va fi Avraam;
pentru c te-am f cut (s fii) tat l multor popoare. 6Voi face ca din tine s vin în
existen foarte mul i urma i. Ei vor forma multe na iuni. i vor fi chiar regi care î i
vor avea originea în tine. 7Voi ratifica un leg mânt etern cu tine i cu urma ii t i.
Acest leg mânt va fi valabil pentru toate genera iile care vor urma dup tine. În baza
lui, Eu voi fi atât Dumnezeul t u, cât i al descenden ilor t i. 8 ie i urma ului t u,
voi da ara în care locuie ti acum ca str in, ca pe o proprietate etern . M refer la tot
teritoriul numit Canaan. i Eu voi fi Dumnezeul lor.” 9Dumnezeu i-a mai zis lui
Avraam: „Partea ta este s respec i ce prevede leg mântul Meu. Cer acest lucru nu
numai ie, ci i urma ilor t i din toate genera iile care se vor succeda. 10Concret,
partea din leg mântul Meu f cut cu tine i cu urma ii t i, pe care trebuie s-o
respecta i, este aceasta: fiecare b rbat dintre voi s fie circumcis. 11
v face i
aceast circumcizie care înseamn t ierea pielii care acoper partea exterioar a

penisului vostru. Ea va fi un semn al leg mântului Meu (f cut) cu voi. 12În toate
genera iile care vor urma, fiecare b iat trebuie s fie circumcis la vârsta de opt zile –
indiferent c va fi n scut între cei din familia ta sau c nu îi va apar ine – în cazul în
care a fost cump rat cu argint de la vreun str in. 13Trebuie s fie circumci i atât cel
scut în familia (l rgit a) ta, cât i cel cump rat cu argintul t u. Acest leg mânt al
Meu care este identificat în carnea voastr , va fi permanent în vigoare. 14Orice b iat
care nu este t iat în jurul pielii care acoper partea exterioar a penisului lui, s fie
eliminat din poporul de care apar ine; pentru c el a înc lcat astfel leg mântul Meu.”
15
Dumnezeu i-a mai zis lui Avraam: „Î i spun ceva i în leg tur cu Sarai, so ia ta: de
acum încolo s nu o mai nume ti Sarai, ci numele ei va fi Sara. 16Eu o voi
binecuvânta i î i voi da un fiu prin ea. Ca urmare a faptului c o voi binecuvânta, ea
va deveni mama unor na iuni; i chiar unii regi ai popoarelor vor proveni din ea.”
17
Atunci Avraam s-a închinat (Domnului) pân la p mânt, a râs i i-a zis în sine:
„Mai este posibil s i se nasc vreun copil unui om de o sut de ani? Poate oare Sara,
care este în vârst de nou zeci de ani, s mai aib (de-acum încolo) vreun copil?”
18
Apoi el a zis Domnului: „S tr iasc Ismael înaintea Ta!” 19Dar Dumnezeu i-a
spuns: „Este o certitudine c Sara î i va na te un fiu; i s -i pui numele Isaac. Eu
voi ratifica un leg mânt etern cu el i cu descendentul lui. 20Te-am luat în considerare
i referitor la Ismael. Îl voi binecuvânta i-l voi face s aib foarte mul i urma i. El va
fi str mo comun pentru doisprezece prin i; i Eu îl voi face (s devin ) o mare
na iune. 21Totu i voi ratifica leg mântul Meu cu Isaac – cel pe care îl va na te Sara
anul viitor, în aceast perioad .” 22Când a terminat de vorbit cu Avraam, Dumnezeu
S-a în at de la el. 23Chiar în acea zi, Avraam a circumcis pe fiul lui numit Ismael,
apoi pe to i b rba ii n scu i între cei care apar ineau familiei lui, ca i pe aceia care
fuseser cump ra i cu argintul lui – f când exact cum îi poruncise Dumnezeu.
24
Atunci când a fost circumcis, Avraam avea nou zeci i nou de ani, 25iar fiul lui
numit Ismael avea treisprezece ani. 26Avraam i fiul lui au fost circumci i chiar în
acea zi. 27Au fost circumci i împreun cu el to i b rba ii care apar ineau de familia
lui, atât cei n scu i între sclavii din proprietate, cât i cei cump ra i (ulterior) cu
argint de la str ini. 18 Domnul i S-a revelat lui Avraam lâng stejarii lui Mamre, în
timp ce acesta st tea la intrarea cortului lui în perioada de canicul a zilei. 2Privind,
Avraam a v zut trei b rba i (venind) în apropierea zonei (taberei) lui. Imediat dup ce
i-a observat, a alergat de la intrarea cortului ca s -i întâmpine; i s-a aplecat pân la
mânt (în fa a lor). 3El a zis: „Doamne, dac sunt acceptat de Tine, Te rog s nu treci
pe lâng sclavul T u. 4Permite i s se aduc pu in ap ca s vi se spele picioarele; i
v odihni i sub copac. 5 vrea s aduc ni te mâncare, ca s v reface i puterile.
Apoi pute i merge mai departe. Consider c a i venit la slujitorul vostru pentru c
(tocmai) de aceste lucruri ave i nevoie!” Ei i-au r spuns: „Da, exact aceasta este
realitatea. F a a cum ai spus.” 6Avraam s-a dus rapid în cort la Sara i i-a zis: „Ia
repede trei m suri de f in , fr mânt i f pâine.” 7El a alergat la turm i a luat deacolo un vi el care avea carnea fraged i bun . Apoi i l-a dat unui sclav care l-a g tit
rapid. 8Împreun cu vi elul pe care îl preg tise, Avraam a adus unt i lapte; apoi i-a
servit pe cei trei b rba i. În timp ce mâncau, Avraam st tea lâng ei, sub copac. 9Ei lau întrebat: „Unde este Sara – so ia ta?” El a r spuns: „Acolo, în cort.” 10Apoi unul
dintre ei a zis: „Anul viitor, în aceast perioad , M voi întoarce la tine; i atunci

Sara, so ia ta, va avea (deja) un fiu.” Sara asculta la intrarea cortului care era situat
în spatele Lui. 11Avraam i Sara erau b trâni, avansa i în vârst . Sara trecuse de vârsta
când putea concepe copii. 12Acest fapt explic de ce Sara a râs în sinea ei, zicând:
„Acum când am îmb trânit, iar b rbatul – st pânul meu – este ( i el) b trân, oare mai
pot avea dorin e sexuale?” 13Domnul l-a întrebat pe Avraam: „De ce a râs Sara
contestând posibilitatea de a avea un copil acum când este b trân ? 14Oare este ceva
prea dificil (de realizat) pentru Domnul? Anul viitor, în aceast perioad , M voi
întoarce la tine; iar Sara va avea (atunci) un fiu.” 15Îns pentru c se temea, Sara a
negat, zicând: „Nu am râs!” Dar El a replicat, zicându-i: „Ba da, ai râs!” 16Când au
plecat de acolo, acei b rba i au privit spre Sodoma; iar Avraam a mers împreun cu ei
ca s -i conduc . 17Atunci Domnul a zis: „Îmi pot permite oare s ascund de Avraam
ce urmeaz s fac? 18Despre el tiu c va deveni un popor mare i puternic; i c prin
el vor fi binecuvântate toate na iunile care vor tr i pe suprafa a p mântului. 19Cunosc
(anticipat) despre el c va da ordin copiilor i (tuturor) urma ilor lui s respecte i s
perpetueze stilul de via pl cut Domnului, f când ce este drept i corect; pentru ca
astfel El s -i dea lui Avraam ce i-a promis.” 20Atunci Domnul a zis: „Plângerea
împotriva Sodomei i Gomorei se m re te (constant), iar p catul lor este foarte mare!
21
Trebuie s merg acolo s v d dac situa ia lor este conform ve tii care a ajuns pân
la Mine; iar dac ea nu se va confirma, voi ti.” 22Acei b rba i s-au întors (de la
Avraam) i au plecat înspre Sodoma. Dar Avraam a r mas înaintea Domnului.
23
Avraam „s-a apropiat” de El zicând: „Oare vei distruge Tu i pe omul drept
împreun cu cel r u? 24Este posibil s existe în ora cincizeci de oameni drep i. În
acest caz, îl vei distruge i nu-l vei sc pa având în vedere pe cei cincizeci de oameni
drep i care sunt acolo? 25Nu-mi imaginez c vei decide s faci a a ceva. Tu nu Î i po i
permite s omori pe omul drept împreun cu cel r u, tratând pe cel drept la fel ca pe
cel r u! Sper c nu vei proceda a a! Oare Acela care este Judec torul întregului
mânt, nu va lua decizii drepte?” 26Domnul i-a r spuns: „Dac voi g si în ora ul
Sodoma cincizeci de oameni drep i, voi sc pa (de la dezastru) toat acea zon de
dragul lor!” 27Avraam a spus: „Acum, dac tot am avut curajul s -I vorbesc
Domnului, de i nu sunt decât praf i cenu , 28 presupunem c dintre cei cincizeci
(de oameni drep i), vor lipsi cinci. În aceast situa ie, vei distruge tot ora ul pentru c
lipsesc cei cinci?” El i-a r spuns: „Dac voi g si acolo patruzeci i cinci de oameni
drep i, nu-l voi distruge.” 29Avraam a vorbit din nou, zicând: „Poate vor fi acolo
numai patruzeci…” Domnul i-a r spuns: „Dac exist acolo cei patruzeci (de oameni
drep i), nu-l voi distruge.” 30Avraam I-a zis: „S nu se mânie Domnul dac voi
continua s vorbesc. Poate vor fi acolo doar treizeci (de oameni drep i)…” El i-a
spuns: „Dac voi g si acolo treizeci de oameni drep i, nu îl voi distruge.” 31Avraam
a continuat, zicând: „Acum, pentru c am avut curajul s -I vorbesc Domnului, m
gândesc i la situa ia în care vor fi g si i acolo doar dou zeci (de oameni drep i).” Iar
Domnul a zis: „Dac vor exista ace ti dou zeci (de oameni drep i), nu voi distruge
ora ul.” 32Avraam a mai zis: „S nu se mânie Domnul dac mai vorbesc o singur
dat . Este posibil s existe în ora numai zece oameni drep i…” El i-a r spuns: „Nu îl
voi distruge dac vor exista acolo cei zece (oameni drep i).” 33Dup ce a terminat de
vorbit cu Avraam, Domnul a plecat; iar Avraam s-a întors la locuin a lui. 19 Cei doi
îngeri au ajuns la Sodoma seara. Lot locuia lâng poarta acestui ora . Când i-a v zut,

s-a dus s -i întâmpine i li s-a închinat (aplecându-se) pân la p mânt. 2Apoi le-a zis:
„Domnii mei, v rog s trece i i pe la casa slujitorului vostru. Pute i astfel s v
sp la i picioarele i apoi s r mâne i aici în timpul nop ii. Mâine diminea v ve i
scula devreme i v ve i continua drumul.” Ei i-au r spuns: „Nu; ci vom sta toat
noaptea în afara ora ului.” 3Dar Lot a insistat foarte mult i i-a determinat astfel s se
întoarc împreun cu el. Apoi au intrat în casa lui. Lot le-a preg tit masa i a copt
azime; iar ei au mâncat. 4Dar înainte ca ace tia s se culce, to i b rba ii din ora ul
Sodoma – atât tinerii cât i b trânii – au înconjurat casa. 5L-au strigat pe Lot,
întrebându-l: „Unde sunt b rba ii care au venit la tine în aceast sear ? Adu-i afar la
noi ca s între inem rela ii sexuale cu ei.” 6Atunci Lot a ie it i apoi a închis u a casei.
7
El le-a zis: „V rog, fra ilor, nu face i un asemenea r u. 8Am dou fiice care n-au
avut rela ii sexuale cu vreun b rbat. Permite i-mi s vi le aduc; i proceda i cu ele
cum v place. Dar s nu le face i nimic acestor b rba i; pentru c ei au venit (doar) s
se ad posteasc (o noapte) sub acoperi ul meu!” 9Ei i-au r spuns: „Pleac de-aici. Tu
ti unul care locuie ti între noi ca str in; i (deja) te consideri judec torul nostru! Ne
vom comporta cu tine mai r u decât cu ei!” Atunci l-au împins cu putere pe Lot; i
apoi s-au apropiat ca s -i sparg u a. 10Dar acei b rba i din interior i-au întins
mâinile, l-au tras pe Lot în cas i au închis u a. 11Apoi i-au lovit cu orbire pe b rba ii
care erau la u a casei – atât pe cei tineri, cât i pe cei b trâni. Astfel, ace tia n-au mai
putut s g seasc u a. 12Atunci b rba i care erau în casa lui Lot i-au zis: „Mai ai pe
altcineva în ora – gineri, fii, fiice, sau alte persoane (rude cu tine)? Scoate-i din acest
loc! 13
tii c urmeaz s -l distrugem! Vom face acest lucru pentru c plângerea
împotriva acestui popor a devenit foarte mare înaintea Domnului!” 14Lot a plecat i a
vorbit cu b rba ii care erau c tori i cu fiicele lui, zicându-le: „Scula i-v i pleca i
din aceast zon ; pentru c ora ul urmeaz s fie distrus de Domnul!” Dar ginerii lui
au crezut c glume te. 15Când a început s se lumineze de ziu , îngerii l-au gr bit pe
Lot, zicându-i: „Scoal -te, ia- i so ia i pe cele dou fiice ale tale care sunt aici, ( i
pleac ) pentru ca s nu fii distrus i tu de pedeapsa care va veni asupra ora ului!”
16
Îns pentru c el întârzia (s plece), acei b rba i i-au luat de mân pe el, pe so ia lui
i pe cele dou fiice ale lor; i astfel i-au dus în exteriorul ora ului. Au procedat a a
cu ei, pentru c Domnul dorea s -i salveze. 17Imediat dup ce i-au scos din ora , Unul
dintre ei a zis: „Fugi ca s i salvezi via a! S nu te ui i înapoi i s nu te opre ti în
niciun loc din câmpie. Fugi spre munte; pentru c altfel vei fi ( i tu) distrus!” 18Lot Ia r spuns: „Domnul meu, Te rog, nu acolo! 19Slujitorul T u a observat c beneficiaz
de bun voin din partea Ta. Constat c Tu i-ai ar tat astfel mila fa de mine,
salvându-mi via a. Dar s tii c nu pot ajunge la munte prin fug înainte ca dezastrul
m ajung din urm ; i voi muri! 20Acel ora (pe care-l vedem) este destul de
aproape ca s pot fugi în el; i este mic. Permite-mi s fug acolo. Este atât de mic!
a îmi voi putea salva via a!” 21El i-a zis: „Bine. Î i aprob i aceast cerere; i nu voi
distruge ora ul despre care ai vorbit. 22Gr be te-te! Fugi în el; pentru c nu pot face
nimic pân când nu ajungi acolo!” A a se explic de ce ora ul a fost numit oar.
23
Când a intrat Lot în oar, deja r rea soarele. 24Atunci Domnul a f cut s plou foc
i sulf din cer de la El – atât peste Sodoma, cât i peste Gomora. 25Astfel, El a distrus
acele ora e din toat câmpia i pe to i locuitorii lor împreun cu toate plantele care
cre teau pe p mânt. 26So ia lui Lot s-a uitat înapoi; i (instant) a fost transformat

într-un stâlp de sare. 27Avraam s-a sculat diminea devreme i s-a dus la locul unde
st tuse înaintea Domnului. 28A privit de acolo în jos spre Sodoma, spre Gomora i
spre toat zona câmpiei. Atunci a v zut ridicându-se de pe p mânt un fum gros care
sem na cu cel produs de un cuptor (în care ard lemne). 29Atunci când Dumnezeu a
distrus ora ele din (acea) câmpie, i-a amintit de (discu ia cu) Avraam; i a decis s -l
scoat pe Lot din mijlocul dezastrului care a venit peste zona ora elor în care locuise
acesta. 30Lot a ie it din oar împreun cu cele dou fiice ale lui i i-a stabilit locuin a
pe munte, pentru c îi era fric s r mân în oar. A locuit împreun cu ele într-o
pe ter . 31Cea mai mare dintre fiicele lui i-a zis celei mai mici: „Tat l nostru este
trân i nu exist în aceast zon nici m car un b rbat care s poat avea rela ii
intime cu noi a a cum se procedeaz între oamenii de pe p mânt. 32 i propun s -l
determin m s bea vin i apoi s ne culc m cu el, pentru ca s concepem astfel copii
care s provin de la el.” 33Astfel, ele l-au îmb tat pe tat l lor în acea noapte. Apoi
cea mai mare s-a dus i a între inut rela ii sexuale cu tat l ei. El n-a tiut (ce s-a
întâmplat) nici când s-a culcat ea i nici dup ce s-a trezit. 34În urm toarea zi, fiica
cea mare i-a zis celei mai mici: „Noaptea trecut eu m-am culcat cu tat l meu. Î i
propun s -l îmb m i în aceast noapte; i apoi s te duci i tu s te culci cu el,
pentru ca s avem astfel copii (care s provin ) de la tat l nostru.” 35Ele l-au îmb tat
pe tat l lor i în acea sear . Apoi cea mai mic s-a dus i a avut rela ii sexuale cu el.
Acesta n-a sim it (ce s-a întâmplat) nici când s-a culcat ea i nici când s-a trezit.
36
Astfel, cele dou fiice ale lui Lot au r mas îns rcinate în urma rela iilor sexuale
între inute cu tat l lor. 37Cea mai mare a n scut un fiu i i-a pus numele Moab. El este
str mo ul moabi ilor de ast zi. 38Cea mai mic a n scut i ea un fiu pe care l-a numit
Ben-Ami. El este str mo ul amoni ilor de ast zi. 20 Avraam a plecat din acea zon i
a ajuns în una care se învecina cu Neghev. Astfel, el a locuit pe un teritoriu care se
afla între Cade i ur. În timp ce locuia ca str in între oamenii din Gherar, 2el le
spunea despre so ia lui numit Sara, c îi este sor . Regele Abimelec din Gherar a
trimis (ni te oameni) s i-o aduc pe Sara; i astfel, acesta a luat-o ca so ie pentru el.
3
Dar Dumnezeu i-a ap rut lui Abimelec noaptea într-un vis, zicându-i: „Vei muri din
cauza femeii pe care ai luat-o ca so ie, pentru c ea este (deja) so ia altui b rbat”.
4
Îns pentru c nu avusese rela ii sexuale cu ea, Abimelec a zis: „Doamne, vei
distruge Tu un popor nevinovat? 5Nu mi-a spus el c este sora lui? Apoi chiar ea
personal a declarat c el îi este frate! Am luat aceast decizie cu onestitate i (Tu ti
) sunt nevinovat!” 6Atunci Dumnezeu i-a zis în (acel) vis: „ tiu c ai procedat
corect. Îns Eu nu i-am permis (pân cum) s ai rela ii sexuale cu ea, ca s nu
tuie ti împotriva Mea. 7Acum, d -i acelui b rbat so ia înapoi! Având în vedere
faptul c este profet, el se va ruga pentru tine; i vei tr i. Dar dac nu i-o dai înapoi,
tii c vei muri împreun cu to i membrii familiei tale!” 8Abimelec s-a trezit
diminea a devreme, i-a chemat to i slujitorii din jurul lui i le-a relatat despre tot ce
se întâmplase. Atunci, acei b rba i au fost afecta i de o mare fric . 9Abimelec l-a
chemat apoi pe Avraam; i l-a întrebat: „Ce ne-ai f cut? Care este p catul nostru
comis împotriva ta, din cauza c ruia s suport o vin atât de mare pentru mine i
pentru regatul meu? Te-ai comportat cu mine a a cum nu trebuia! 10Ce inten ionai
atunci când ai procedat astfel?” 11Avraam i-a r spuns: „Am f cut acest lucru crezând
aici nu exist fric de Dumnezeu; i în consecin , mi-a fost fric de faptul c m

ve i omorî din cauza so iei mele. 12De fapt, este adev rat c ea îmi este sor ; îns doar
în calitate de fiic a tat lui meu, nu i a mamei mele. i astfel a ajuns s -mi fie so ie.
13
Atunci când Dumnezeu m-a chemat spunându-mi s plec din familia tat lui meu, iam solicitat (so iei mele) s accepte ca oriunde vom merge împreun , s spun despre
mine c sunt fratele ei.” 14Atunci Abimelec i-a dat-o înapoi lui Avraam pe so ia lui
numit Sara; i împreun cu ea, i-a oferit oi, boi, sclavi i sclave. 15Abimelec i-a zis:
ara mea este la discre ia ta; locuie te în ea acolo unde î i place.” 16Iar Sarei i-a zis:
„S tii c îi dau fratelui t u o mie de echeli de argint. Ei sunt dovada oferit tuturor
(oamenilor din zon ) c tu e ti total nevinovat (în acest caz).” 17Atunci Avraam s-a
rugat lui Dumnezeu, iar El a vindecat atât pe Abimelec, cât i pe so ia lui. Acela i
lucru s-a întâmplat i cu sclavele acestuia, care au putut avea din nou copii; 18pentru
din cauza Sarei care era so ia lui Avraam, Domnul f cuse sterile pe toate femeile
care erau în slujba lui Abimelec. 21 Domnul a avut grij de Sara f când s se
întâmple exact ce i-a spus. El a realizat pentru ea ceea ce îi promisese. 2Astfel, Sara a
mas îns rcinat i i-a n scut lui Avraam un fiu la b trâne e, exact în perioada de
timp despre care îi vorbise Dumnezeu. 3Avraam l-a numit Isaac pe fiul lui, pe care i-l
scuse Sara. 4La opt zile dup na terea fiului lui numit Isaac, Avraam l-a circumcis
a cum îi poruncise Dumnezeu. 5Avraam avea o sut de ani când s-a n scut fiul lui
numit Isaac. 6Sara a zis: „Dumnezeu mi-a dat motiv s râd; i oricine va auzi despre
ce s-a întâmplat, se va bucura împreun cu mine.” 7Ea a continuat, zicând: „Cine ar fi
conceput faptul c Sara, so ia lui Avraam, va al pta copii? i totu i i-am n scut un fiu
la b trâne e.” 8Copilul a crescut i a fost în rcat. În ziua în rc rii lui Isaac, Avraam a
organizat un mare banchet. 9Atunci Sara a v zut c fiul n scut lui Avraam de
egipteanca Agar, se manifesta batjocoritor. 10Ea i-a spus lui Avraam: „Alung-o pe
aceast sclav i pe fiul ei; pentru c acesta nu va fi mo tenitor (al averilor noastre)
împreun cu fiul meu numit Isaac!” 11Acest fapt l-a deranjat mult pe Avraam, având
în vedere c era vorba despre fiul lui. 12Dar Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Nu fi
nelini tit din cauza b iatului i a sclavei tale; procedeaz exact cum î i spune Sara;
pentru c (, de fapt,) prin (urma ii lui) Isaac se va dezvolta poporul care te va avea ca
str mo . 13Referitor la fiul pe care îl ai de la sclava ta, s tii c îl voi face str mo ul
unui popor; pentru c i el este urma ul t u.” 14Avraam s-a sculat diminea devreme
i apoi a dat Agarei ni te pâini i un burduf cu ap . Dup ce i le-a pus pe um r, a
determinat-o s plece de la el împreun cu copilul. Ea a plecat i a r cit prin
de ertul (numit mai târziu) Beer- eba. 15Când s-a terminat apa din burduf, Agar a pus
copilul sub un arbust. 16Apoi s-a dep rtat de el la o distan aproximativ egal cu
aceea pe care o parcurge s geata lansat de un arc. Ea î i zicea: „S nu v d cum îmi
moare copilul!” i stând acolo, a început s plâng . 17Dumnezeu a auzit vocea
copilului. Atunci Îngerul Lui a strigat-o pe Agar din cer, zicând: „Agar, ce se
întâmpl (cu tine)? S nu- i fie fric pentru via a b iatului; s tii c Dumnezeu i-a
auzit vocea în locul unde se afl . 18Scoal -te (de-aici), ridic b iatul (din locul în care
se afl ) i ine-l de mân . Voi face din el un mare popor.” 19Apoi Dumnezeu „i-a
deschis ochii”; i astfel, ea a v zut apa unui izvor. S-a dus, a umplut burduful cu ap
i apoi i-a dat copilului s bea. 20Dumnezeu a avut grij de copil. El a crescut i a
locuit în de ert, unde tr ia vânând cu arcul. 21Zona nisipoas în care a tr it, se numea
Paran; iar mama lui i-a adus ca so ie o femeie din Egipt. 22În acea vreme, Abimelec,

împreun cu Pihol care era comandantul armatei lui, i-au spus lui Avraam: „Constat
Dumnezeu te sus ine în toate ac iunile tale. 23Jur -mi acum pe Dumnezeul t u c
nu m vei în ela, c vei r mâne consecvent corect atât fa de copiii mei, cât i fa de
urma ii mei. Vreau s îmi mai juri c în aceast zon în care locuie ti ca str in, te vei
comporta fa de mine cu bun tatea pe care am avut-o (întâi) eu fa de tine.”
24
Avraam a zis: „Jur!”. 25Dar apoi Avraam i-a repro at lui Abimelec faptul c
slujitorii acestuia luaser abuziv în proprietatea lor o fântân cu ap . 26Abimelec i-a
spuns: „Nu tiu cine a f cut acest lucru. Nici tu nu mi-ai spus; iar eu nu am auzit
despre acest fapt pân acum.” 27Atunci Avraam a dat lui Abimelec oi i boi, ratificând
un leg mânt între ei doi. 28Avraam a selectat din turm apte oi tinere. 29Atunci
Abimelec l-a întrebat: „Ce inten ionezi s faci cu aceste apte oi e pe care le-ai
separat de turm ?” 30Avraam i-a r spuns: „ i le ofer din partea mea ca o garan ie a
faptului c eu am s pat aceast fântân .” 31 a se explic numele de Beer- eba (adic
Izvorul Jur mântului) dat acelei zone; pentru c cei doi au depus acolo un jur mânt.
32
Dup ce au ratificat leg mântul în zona (numit ulterior) Beer- eba, Abimelec
împreun cu Pihol care era comandantul armatei lui, au plecat întorcându-se în ara
filistenilor. 33Avraam a plantat o gr din în zona numit Beer- eba; i acolo a invocat
Numele Domnului, care este Dumnezeul etern. 34El a locuit apoi pentru mult timp ca
str in în ara filistenilor. 22 Dup toate acestea, Dumnezeu l-a trecut pe Avraam
printr-un examen, zicându-i: „Avraam!” El a r spuns: „Sunt aici(, Doamne).”
2
Dumnezeu i-a spus: „Ia-l pe fiul t u care se nume te Isaac i care este singurul t u
fiu ce provine din tine. Împreun cu acest fiu pe care-l iube ti, du-te în zona Moria pe
unul dintre mun ii despre care î i voi spune; i sacrific -l acolo exact ca pe un animal
oferit integral (pe altar).” 3Avraam s-a sculat diminea a devreme i a pus aua pe
gar. Apoi i-a luat pe doi dintre slujitori împreun cu fiul lui numit Isaac, a t iat
lemne (de foc) pentru arderea integral (a sacrificiului de pe altar) i a plecat spre
locul despre care îi spusese Dumnezeu. 4A treia zi, Avraam a privit spre orizont i a
zut locul de la mare distan . 5Atunci el le-a zis slujitorilor: „R mâne i aici
împreun cu m garul; eu i b iatul vom merge pân acolo, ne vom închina i apoi ne
vom întoarce la voi.” 6Avraam a luat lemnele pentru sacrificiul care urma s ard
integral i le-a pus în spatele fiului lui numit Isaac; iar el a dus focul i cu itul. Astfel
se deplasau cei doi împreun . 7Isaac i-a zis tat lui lui care se numea Avraam: „Tat !”
El a r spuns: „Da, fiule.”. Atunci Isaac l-a întrebat: „Observ c avem focul i
lemnele; dar unde este mielul pentru sacrificiul integral (de pe altar)?” 8Avraam i-a
spuns: „Fiule, Dumnezeu în mod personal va avea grij s ne ofere mielul pentru
acest sacrificiu.” i astfel, cei doi i-au continuat drumul împreun 9pân au ajuns la
locul pe care Dumnezeu i-l ar tase lui Avraam. El a construit acolo un altar i a
ezat lemnele pe el. Apoi l-a legat pe fiul lui care se numea Isaac i l-a pus pe altar,
deasupra lemnelor. 10Atunci i-a întins mâna i a luat cu itul, inten ionând s -l
înjunghie pe fiul lui. 11Dar Îngerul Domnului l-a strigat din cer: „Avraam! Avraam!”
El a r spuns: „Sunt aici.” 12Atunci Îngerul i-a zis: „S nu pui mâna pe copil. Nu-i face
nimic (r u); pentru c acum tiu c te temi de Dumnezeu. i ai demonstrat acest lucru
prin faptul c acceptând s ascul i de Mine, n-ai sc pat (de la moarte) nici m car pe
singurul t u fiu.” 13Atunci Avraam a privit înainte i a v zut un berbec care î i
încurcase coarnele într-un tufi . S-a dus, a luat berbecul, l-a sacrificat i l-a ars total

(pe altar) în locul fiului lui. 14Avraam a numit acel loc „Domnul va avea grij ”. Acest
fapt explic de ce se spune i ast zi: „Pe muntele unde Domnul va avea grij .”
15
Îngerul Domnului l-a strigat pe Avraam din cer pentru a doua oar ; 16 i i-a vorbit
astfel: „Domnul î i zice: «Jur pe Mine Însumi: pentru c ai f cut acest lucru i nu l-ai
sc pat (de la moarte) pe singurul t u fiu iubit (pentru ca s ascul i de Mine), 17te voi
binecuvânta din abunden i- i voi înmul i foarte mult urma ii. Ei vor deveni atât de
numero i, încât vor fi ca stelele din cer i ca nisipul de pe malul m rii. Descenden ii
i vor deveni proprietarii ora elor du manilor lor. 18 i pentru c M-ai ascultat, prin
's mân a' ta vor fi binecuvântate toate popoarele p mântului.»!” 19Avraam s-a întors
la slujitorii lui. Apoi ei s-au sculat i au mers împreun la Beer- eba. Acolo, Avraam
i-a stabilit locuin a. 20Dup toate acestea, a ajuns la Avraam vestea c Milca i-a
scut i ea copii fratelui lui care se numea Nahor. 21Ei s-au numit: U – primul lui
scut; apoi Buz care era fratele acestuia, i Chemuel care a devenit tat l lui Aram.
22
Ceilal i s-au numit Chesed, Hazo, Pilda , Iidlaf i Betuel. 23În familia lui Betuel s-a
scut Rebeca. Pe ace tia opt i-a n scut Milca lui Nahor care era fratele lui Avraam.
24
În acea perioad de timp, Reuma care era concubina lui Avraam, i-a n scut pe
Tebah, pe Gaham, pe Taha i pe Maaca. 23 Sara a tr it o sut dou zeci i apte de
ani. 2Ea a murit la Chiriat-Arba, adic la Hebron care se afl în teritoriile numite
Canaan. Avraam a început s plâng i a bocit din cauza pierderii ei. 3Apoi a plecat
de lâng moarta lui i le-a spus hiti ilor: 4„Eu am doar un statut de str in i de
peregrin între voi. Doresc s îmi vinde i un teren din teritoriul vostru, ca s îl folosesc
pentru înmormântarea femeii moarte care este acum înaintea mea.” 5Hiti ii i-au
spuns lui Avraam: 6„Ascult -ne, domnul nostru! Tu e ti ca un puternic rege printre
noi. Înmormânteaz i moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre; nici unul
dintre noi nu te va opri s i-o înmormântezi în mormântul lui!” 7Avraam s-a ridicat i
apoi s-a aplecat pân a atins p mântul înaintea hiti ilor care formau poporul acelei
ri. 8El le-a zis: „Dac accepta i s -mi înmormântez so ia moart care este înaintea
mea, atunci asculta i-mi o dorin : a vrea s vorbi i pentru mine lui Efron care este
fiul lui ohar. 9Ruga i-l s accepte s -mi vând pe tera Mahpela, care este a lui i
care se afl la marginea terenului lui agricol. Doresc s îi pl tesc pre ul pentru ea i so folosesc pentru înmormântare în zona voastr .” 10Fiind acolo, prezent printre
ceilal i hiti i, Efron i-a r spuns lui Avraam în auzul tuturor hiti ilor care veniser la
poarta ora ului acestuia: 11„Domnul meu, ascult -m ! Î i dau atât terenul cât i
pe tera care este inclus în el; i le dau în prezen a oamenilor din poporul meu! Deci
ai de-acum posibilitatea s î i înmormântezi moarta!” 12Atunci Avraam s-a aplecat
(din nou) pân la p mânt înaintea poporului rii. 13Apoi i-a zis lui Efron în auzul
poporului: „Te rog s m ascul i! Î i voi pl ti pre ul pentru teren; accept s îl iei de la
mine, ca s -mi pot depune moarta acolo!” 14Efron i-a r spuns lui Avraam: 15„Ascult , domnul meu: o bucat de p mânt valorând patru sute de echeli de argint este
oare o tranzac ie semnificativ ? Po i astfel s î i depui moarta!” 16Avraam a acceptat
propunerea lui Efron i i-a cânt rit pre ul precizat de acesta în auzul hiti ilor: patru
sute de echeli de argint, conform evalu rilor f cute de comercian i. 17Astfel,
teritoriul lui Efron din Mahpela care era situat la est de Mamre, cuprinzând terenul
agricol i pe tera care se afla în el împreun cu to i copacii existen i acolo, 18a trecut
în proprietatea lui Avraam prin cump rare în prezen a tuturor hiti ilor care veniser la

poarta ora ului lui. 19Apoi Avraam a înmormântat-o pe so ia lui numit Sara în
pe tera aflat în terenul din Mahpela. Ea este situat la est de Mamre, adic de
Hebron, în teritoriile numite Canaan. 20Astfel, terenul împreun cu pe tera care se
afla încadrat de el, au trecut de la hiti i în proprietatea lui Avraam, ca s le
foloseasc pentru înmormântare. 24 Avraam îmb trânise i era avansat în vârst ; iar
Domnul îl binecuvântase în toate lucrurile. 2Atunci el a vorbit celui mai b trân sclav
care administra tot ce avea familia lui, zicându-i: „Pune- i mâna sub coapsa mea!
3
Acum î i cer s -mi juri pe Domnul care este Dumnezeul cerului i al p mântului, c
nu vei lua ca so ie pentru fiul meu pe niciuna dintre fiicele canaani ilor în mijlocul
rora locuim; 4ci c te vei duce în ara de unde provin eu, la rudele mele i c de
acolo vei lua o so ie pentru acest fiu numit Isaac!” 5Sclavul a r spuns: „Poate femeia
nu va accepta s vin cu mine în aceast « ar ». Atunci va trebui s -l duc pe fiul t u
în zona din care ai venit?” 6Avraam i-a r spuns: „În nici un caz s nu-l duci pe fiul
meu acolo! 7Domnul care este Dumnezeul cerului, m-a scos din familia tat lui meu i
din locul natal. El mi-a vorbit i a jurat spunând: «Voi da aceast ar urma ului
u!». Te asigur c acest Dumnezeu îl va trimite pe Îngerul Lui înaintea ta; i astfel tu
vei avea posibilitatea s iei de acolo o so ie pentru fiul meu. 8Totu i, dac femeia nu
va accepta s vin aici împreun cu tine, nu vei mai avea obliga ia s î i respec i
jur mântul f cut mie; dar în niciun caz s nu-l duci pe fiul meu acolo!” 9Sclavul i-a
pus mâna sub coapsa st pânului lui care se numea Avraam. Apoi i-a jurat c îi va
respecta dorin a. 10El plecat imediat la Aram-Naharaiim mergând în direc ia ora ului
lui Nahor împreun cu zece dintre c milele st pânului lui care c rau tot felul de
daruri speciale. 11A l sat c milele s se a eze lâng un izvor în afara ora ului. Se
înserase; i era timpul când femeile veneau s scoat ap . 12Atunci sclavul (lui
Avraam) s-a rugat astfel: „Doamne, Dumnezeul st pânului meu Avraam, Te rog s
manife ti compasiune fa de el asigurându-mi succesul (acestei c torii). 13Acum
stau lâng acest izvor tocmai când fiicele oamenilor din ora vor veni s scoat ap .
14
faci Tu ca fata c reia îi voi spune: «Te rog, d -mi s beau din vasul t u!» i care
îmi va r spunde: «Poftim: bea! i î i voi ad pa i c milele», s fie aceea pe care ai
ales-o pentru slujitorul T u numit Isaac. Aceasta va fi pentru mine dovada c î i pas
de st pânul meu (Avraam).” 15Înainte de finalul acestei rug ciuni, deja venise Rebeca
purtând vasul pe um r. Ea era fiica lui Betuel – fiul Milc i – so ia lui Nahor, frate cu
Avraam. 16Fata era foarte frumoas . Ea era fecioar i nici un b rbat n-o cunoscuse
intim. Ea a coborât spre locul de unde izvora apa, i-a umplut vasul i apoi s-a întors
(spre cas ). 17Sclavul a alergat spre ea; i a întâmpinat-o zicând: „Te rog, d -mi
pu in ap din vasul t u!” 18Ea a r spuns: „Poftim, bea, domnul meu!” i apoi a
coborât repede vasul pe mân , l sându-l s bea. 19Dup ce b ut el, ea i-a spus: „Voi
scoate ap i pentru c milele tale, pân se vor s tura toate.” 20A golit repede vasul în
ad toare, a alergat din nou la izvor, a scos i a adus ap pân s-au ad pat toate
milele lui. 21 rbatul o privea f
s spun nimic, urm rind s verifice dac
Domnul confirma astfel atingerea scopului c toriei lui. 22Dup ce au terminat
milele de b ut, b rbatul i-a oferit fetei un inel de aur care cânt rea o jum tate de
echel i dou br ri de aur în greutate de zece echeli. 23Apoi a întrebat-o: „A cui
fiic e ti? Te rog s îmi spui dac este loc de g zduit pentru noi în locuin a tat lui t u,
ca s r mânem acolo în timpul nop ii.” 24Ea a r spuns: „Sunt fiica lui Betuel. El a fost

scut de Milca, al c rui so s-a numit Nahor.” 25Ea a continuat, zicând: „Avem paie
(pentru animale) i hran din abunden (pentru oameni). Exist i loc în care s
mâne i cât timp este noapte!” 26Atunci b rbatul s-a aplecat i s-a închinat
Domnului. 27Apoi a zis: „S fie binecuvântat Domnul care este Dumnezeul st pânului
meu numit Avraam! El este Cel care nu a încetat s manifeste mil i s i respecte
promisiunea fa de st pânul meu. Iar în ce m prive te, constat c Domnul m-a
condus pe drum pân am ajuns la locuin a rudelor st pânului meu!” 28Fata a alergat
(acas ) i a relatat celor din familia mamei ei despre ce se întâmplase. 29Rebeca avea
un frate care se numea Laban. Acesta s-a dus alergând la acel b rbat, (care st tea tot)
la izvor. 30El a avut aceast reac ie imediat dup ce a v zut inelul i br rile de la
mâinile surorii lui care (le) spunea: „A a mi-a vorbit acel b rbat: […].” S-a dus la el
i l-a g sit stând lâng c mile în apropierea izvorului. 31Atunci i-a zis: „Vino,
binecuvântatul Domnului! De ce stai afar ? Eu deja am preg tit locuin a (pentru tine)
i un loc pentru c mile!” 32 rbatul a intrat în cas i a desc rcat lucrurile de pe
mile. Laban le-a dat c milelor paie i nutre . Apoi el a oferit ap ca s i spele
picioarele atât lui, cât i b rba ilor care erau împreun cu el. 33Le-a pus s m nânce;
dar sclavul (lui Avraam) a zis: „Nu voi mânca pân nu voi spune ce am de spus!”
Laban i-a zis: „S auzim ce dore ti s (ne) spui!” 34Atunci el a zis: „Eu sunt sclavul
lui Avraam. 35Domnul l-a binecuvântat mult pe st pânul meu; i astfel a ajuns un om
bogat. El i-a dat oi i vite, aur i argint, sclavi i sclave, c mile i m gari. 36Sara, so ia
st pânului meu, i-a n scut un fiu la b trâne e; i el i-a dat acestui fiu (ca mo tenire)
tot ce are în proprietatea lui. 37St pânul meu m-a pus s jur, zicându-mi: «S nu iei ca
so ie pentru fiul meu pe niciuna dintre fiicele canaani ilor în a c ror ar locuiesc; 38ci
te duci la familia l rgit a tat lui meu i de acolo s iei o (fat ca) so ie pentru el!»
39
Eu i-am r spuns st pânului meu: «Este posibil ca femeia s nu accepte s m
urmeze.» 40Dar el mi-a spus: «Domnul, sub privirea C ruia am umblat (pân acum),
i va trimite Îngerul cu tine i va face s ai o c torie reu it . i astfel vei putea s
iei o so ie pentru fiul meu din tribul care s-a dezvoltat în familia tat lui meu. 41Dar
dac vei merge la familia l rgit a tat lui meu i ei nu i-o vor da, nu vei mai fi
obligat s i respec i jur mântul pe care mi l-ai f cut.» 42Când am ajuns ast zi la
izvor, m-am rugat: «Doamne, Dumnezeul st pânului meu numit Avraam, doresc s
verific dac îmi oferi ajutorul T u în c toria pe care am f cut-o. 43Voi sta aici lâng
acest izvor de ap . Vreau s faci Tu ca fata care va veni s scoat ap i c reia îi voi
spune: Te rog, d -mi s beau pu in ap din vasul t u, 44 îmi r spund : Poftim: bea!
i voi scoate ap chiar i pentru c milele tale!. Atunci voi ti c ea este so ia pe care
Domnul a ales-o pentru fiul st pânului meu.» 45Înainte de finalul acestei rug ciuni pe
care o f ceam în inima mea, a venit Rebeca inând vasul ei pe um r. Ea s-a dus la
izvor i a scos ap . Eu i-am zis: «Te rog, d -mi s beau!» 46Ea a coborât repede vasul
de pe um r i mi-a r spuns: «Poftim: bea! i î i voi ad pa i c milele!» Eu am b ut;
iar ea a ad pat i c milele. 47Apoi am întrebat-o: «A cui fiic e ti?» Ea mi-a r spuns:
«Sunt fiica lui Betuel pe care Milca l-a n scut lui Nahor.» Eu i-am pus inelul în nas i
br rile pe mâini. 48Apoi m-am aplecat i m-am închinat Domnului binecuvântânduL pe Cel care este Dumnezeul st pânului meu numit Avraam. El m-a condus ca s -mi
ating scopul (c toriei); i astfel am ocazia s o iau ca so ie pe nepoata fratelui
st pânului meu, pentru fiul lui. 49Acum, dac accepta i s fi i amabili i consecven i

fa de st pânul meu, spune i-mi! Dac nu, vorbi i i comunica i-mi decizia voastr ;
ca s m pot re-orienta spre dreapta sau spre stânga.” 50Atunci Laban i Betuel au
spuns: „Acest lucru vine de la Domnul; iar noi nu ne permitem s zicem nici c este
bine, nici c ar fi r u. 51Îns Rebeca este în fa a ta! Ia-o i du-te cu ea, ca s fie so ia
fiului st pânului t u, a a cum a spus Domnul!” 52Când a auzit aceste cuvinte, sclavul
lui Avraam s-a aplecat pân la p mânt (închinându-se) înaintea Domnului. 53Apoi a
scos bijuterii de argint i de aur pe care le-a dat Rebec i. I-a mai oferit i
îmbr minte. El a dat daruri atât fratelui acesteia, cât i mamei ei. 54A mâncat i a
ut împreun cu b rba ii care erau cu el. Apoi au r mas acolo în acea noapte. Când
s-au trezit diminea a, el le-a spus celor din cas : „Permite i-mi s m întorc la
st pânul meu.” 55Fratele i mama fetei i-au r spuns: „Fata s mai r mân cu noi
car vreo zece zile; apoi va putea pleca i ea.” 56Dar el le-a zis: „Nu m opri i
tocmai acum când este evident c Domnul m-a ajutat s am o c torie reu it ; l sa is plec, ca s m întorc la st pânul meu!” 57Atunci ei au zis: „S chem m fata i
o întreb m.” 58Au chemat-o pe Rebeca i au întrebat-o: „Vrei s mergi cu acest
rbat?” Ea a r spuns: „Da!”. 59Astfel ei au l sat-o s plece pe sora lor numit
Rebeca. Împreun cu ea a mers femeia care urma s o ajute la îngrijirea i cre terea
copiilor ei. Au plecat condu i de sclavul lui Avraam împreun cu oamenii lui. 60Cei
ma i acolo au binecuvântat-o zicându-i: „Tu care e ti sora noastr , s devii o mam
din care s se dezvolte un popor format din mii de mii; i descenden ii t i s
st pâneasc ora ele du manilor lor!” 61Apoi Rebeca i servitoarele ei s-au sculat, au
înc lecat pe c mile i au plecat dup acel b rbat. A a a plecat sclavul (lui Avraam)
împreun cu Rebeca. 62Isaac se întorsese de la Beer Lahai-Roi, pentru c î i stabilise
locuin a în Neghev. 63El a ie it într-o sear pe câmp ca s mediteze. Atunci, privind
spre orizont, a v zut (în dep rtare) venind ni te c mile. 64Rebeca a privit i ea înainte;
iar când l-a v zut pe Isaac, s-a dat jos de pe c mil . 65Apoi l-a întrebat pe sclav: „Cine
este acel b rbat care vine pe câmp s ne întâmpine?” Sclavul a r spuns: „Este
st pânul meu!” Ea i-a luat v lul i i-a acoperit fa a. 66Sclavul i-a relatat lui Isaac tot
ce f cuse (în timpul c toriei). 67Apoi Isaac a dus-o pe Rebeca în cortul mamei lui
numit Sara; i (din acel moment) ea i-a fost so ie, iar el a iubit-o. A a a fost consolat
Isaac dup moartea mamei lui. 25 Avraam i-a mai luat o so ie care se numea
Chetura. 2Ea i-a n scut pe urm torii fii: Zimran, Ioc an, Medan, Midian, I bac i
uah. 3În familia lui Ioc an s-au n scut eba i Dedan. Urma ii lui Dedan au fost:
uri ii, letu ii i leumi ii. 4Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida i Eldaa.
To i ace tia au provenit din Chetura. 5Avraam i-a dat (ca mo tenire) lui Isaac tot ce
avea. 6A oferit daruri i fiilor concubinelor lui. Dar în timp ce înc tr ia, el i-a separat
de fiul lui numit Isaac, determinându-i s i stabileasc locuin a în teritoriile rii din
Est. 7Avraam a tr it o sut aptezeci i cinci de ani. 8Când i s-a terminat via a, a murit
dup ce tr ise mul umit de lungimea ei i fericit chiar i la b trâne e. Astfel, el a fost
ad ugat la (cei care decedaser în) poporul lui. 9Fiii lui care se numeau Isaac i
Ismael, l-au înmormântat în pe tera Mahpela din terenul (care fusese ini ial al) lui
Efron, fiul hititului ohar. Acest teren se afl la est de Mamre. 10El fusese cump rat
de Avraam de la hiti i. Acolo a fost înmormântat Avraam împreun cu so ia lui
numit Sara. 11Dup moartea lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe fiul lui care
se numea Isaac. El i-a stabilit locuin a lâng Beer Lahai-Roi. 12Urmeaz genealogia

lui Ismael – fiul lui Avraam, n scut acestuia de egipteanca Agar care era sclava Sarei.
Numele fiilor lui Ismael în ordinea na terii lor, sunt acestea: Nebaiot, primul care sa n scut în familia lui Ismael; apoi Chedar, Adbeel, Mibsam, 14Mi ma, Duma, Masa,
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Hadad, Tema, Ietur, Nafi i Chedma. 16Ace tia au fost fiii lui Ismael i fiecare a
devenit unul dintre cei doisprezece conduc tori ai triburilor lor, conform locului unde
i-au stabilit taberele. 17Ismael a tr it o sut treizeci i apte de ani. Când a ajuns la
aceast vârst , a murit i a fost astfel ad ugat la (cei care decedaser în cadrul)
poporul lui. 18Descenden ii acestuia au locuit în teritoriul situat între Havila i ur,
zon care se afl în partea de est a Egiptului, în direc ia localit ii Asur. Ei au tr it în
ostilitate fa de toate rudele lor (provenite din Avraam). 19Urmeaz genealogia lui
Isaac – fiul lui Avraam. În familia lui Avraam s-a n scut Isaac. 20El avea patruzeci de
ani când s-a c torit cu Rebeca – fiica arameului Betuel din Padan-Aram. Ea a fost
sora arameului Laban. 21Isaac s-a rugat Domnului pentru so ia lui, pentru c ea era
steril . Domnul i-a ascultat rug ciunea; i astfel, so ia lui numit Rebeca, a r mas
îns rcinat . 22Copiii se mi cau energic în uterul ei. Atunci ea a zis: „De ce mi se
întâmpl acest lucru?” S-a dus s -L întrebe pe Domnul. 23El i-a r spuns: „În uterul
u sunt dou «na iuni»; i dup ce se vor na te din tine, (ace ti copii) vor forma (în
timp) dou popoare distincte. Unul dintre ele va fi mai puternic decât cel lalt; iar cel
mai mare va fi servitorul celui mai mic.” 24Când i-a venit timpul s nasc , Rebeca
avea (doi) gemeni în uterul ei. 25Primul care s-a n scut, era ro u pe tot corpul, ca i
cum ar fi fost îmbr cat cu o manta de p r. Acest fapt explic de ce i-au pus numele
Esau. 26Apoi s-a n scut fratele lui care îl inea cu mâna de c lcâi pe Esau. Acest lucru
i-a determinat s îi pun numele Iacov. Isaac avea aizeci de ani când Rebeca i-a
scut pe cei doi fii. 27Ace ti b ie i au crescut. Esau a devenit un vân tor abil care
tr ia ca om al câmpului; dar Iacov era un om lini tit i locuia în corturi. 28Isaac l-a
simpatizat (mai mult) pe Esau, pentru c mânca din vânatul lui; dar Rebeca l-a
apreciat (mai mult) pe Iacov. 29Odat , în timp ce Iacov f cea o ciorb , Esau a venit
obosit de pe câmp. 30El i-a zis lui Iacov: „D -mi s m nânc din aceast ciorb de
culoare ro ie, pentru c sunt extrem de obosit!” Acest fapt explic de ce Esau a mai
fost numit i Edom. 31Iacov i-a r spuns: „Vinde-mi mai întâi drepturile tale care
decurg din faptul c te-ai n scut primul (în familia p rin ilor no tri)!” 32Esau a zis:
„Sunt aproape mort…; ce valoare mai are pentru mine faptul c sunt primul-n scut?”
33
Iacov i-a zis: „Mai întâi jur -mi (c renun i la el i c mi-l dai mie)!”. Esau i-a jurat;
i astfel (în schimbul unei ciorbe) i-a vândut lui Iacov dreptul de prim-n scut. 34Apoi
Iacov i-a dat lui Esau pâine i ciorb de linte. El a mâncat i a b ut; apoi s-a sculat i
a plecat. Astfel i-a desconsiderat Esau dreptul de prim-n scut. 26 În toat acea zon
a fost o foamete diferit de aceea din vremea când tr ia Avraam. Atunci Isaac s-a dus
în Gherar, la Abimelec care era regele filistenilor. 2Domnul i S-a revelat lui Isaac i ia zis: „Nu te duce în Egipt, ci stabile te-te în zona pe care i-o voi indica Eu. 3
locuie ti în aceast « ar »; iar Eu voi fi cu tine i te voi binecuvânta. Toate aceste
teritorii le voi da ie i urma ilor t i. Astfel, Eu Îmi voi respecta promisiunea f cut
cu jur mânt tat lui t u numit Avraam. 4Voi face s ai atât de mul i urma ii, încât vor
fi ca stelele cerului; i le voi da (în proprietate) toate aceste teritorii. Prin descenden ii
i vor fi binecuvântate toate popoarele p mântului; 5pentru c Avraam M-a ascultat
i a respectat principiile, poruncile, regulile i legile Mele.” 6Astfel, Isaac i-a stabilit
13

locuin a în Gherar. 7Atunci când oamenii din acel loc îl întrebau despre femeia care
era so ia lui, el le spunea c îi este sor . A procedat a a pentru c îi era fric s le
spun c este so ia lui. Presupusese c oamenii din acea zon îl vor omorî din cauza
Rebec i, pentru c ea era frumoas . 8Dup ce a stat mai mult vreme acolo, s-a
întâmplat c regele Abimelec s-a uitat pe fereastr i l-a v zut pe Isaac mângâind-o
pe so ia lui, (care se numea) Rebeca. 9Atunci Abimelec l-a chemat pe Isaac i i-a zis:
„Sunt convins c ea este so ia ta! Atunci de ce ai pretins c î i este sor ?” Isaac a
spuns: „Pentru c îmi era team c voi muri din cauza ei.” 10Abimelec a continuat:
„De ce ai procedat a a cu noi?!” Unul dintre oamenii poporului (nostru) ar fi putut
avea rela ii intime cu so ia ta; i astfel ne-ai fi determinat s fim vinova i!” 11Atunci
Abimelec a dat întregului popor urm torul ordin: „Oricine se va atinge de acest om
sau de so ia lui, va fi omorât.” 12Isaac a sem nat semin e în terenurile agricole ale
acelei ri; i în acela i an a strâns o recolt de o sut de ori mai mare decât cantitatea
de semin e folosite pentru îns mân are. S-a întâmplat astfel, pentru c Domnul l-a
binecuvântat. 13El s-a îmbog it i a continuat s i m reasc averea pân când a
ajuns foarte bogat. 14Avea turme de oi, cirezi de vite i mul i (sclavi-)servitori; iar
filistenii îl invidiau. 15Ace tia au astupat toate fântânile pe care sclavii tat lui lui –
Avraam –, le s paser în timp ce acesta înc tr ia. Ei le-au umplut cu p mânt…
16
Abimelec i-a zis lui Isaac: „Pleac din zona noastr , pentru c ai ajuns mult mai
puternic decât noi.” 17Atunci Isaac a plecat de acolo i i-a stabilit tab ra în valea
Gherar, unde a i locuit. 18El a desfundat fântânile care fuseser s pate pe vremea
tat lui lui – Avraam; pentru c filistenii le astupaser dup moartea lui. Le-a dat
acelea i nume pe care li le pusese ini ial tat l lui. 19Sclavii lui Isaac au s pat în vale(a
Gherar) i au descoperit acolo un izvor cu ap de bun calitate. 20Atunci p storii din
Gherar s-au certat cu p storii lui Isaac, zicându-le: „Apa este a noastr .” Isaac a
numit fântâna Esec, pentru c localnicii au fost nedrep i cu el. 21Apoi au s pat o alt
fântân ; dar ei s-au certat i pentru aceea. i astfel au numit-o Sitna. 22Isaac a plecat
de acolo i a s pat o alt fântân pentru care nu s-au mai certat. Atunci a numit-o
Rehobot, zicând: „Acum Domnul ne-a f cut loc i vom fi prosperi în ar .” 23De acolo
a plecat la Beer- eba. 24În acea noapte, Domnul i S-a revelat i i-a zis: „Eu sunt
Dumnezeul tat lui t u – Avraam; s nu- i fie fric (aici), pentru c Eu sunt cu tine! Te
voi binecuvânta i- i voi înmul i urma ii din cauza (promisiunii pe care i-am f cut-o)
sclavului Meu numit Avraam.” 25Isaac a construit acolo un altar i a invocat Numele
Domnului. El i-a instalat cortul în acel loc, iar sclavii lui au s pat ( i) acolo o
fântân . 26Apoi Abimelec a venit la el din Gherar, împreun cu Ahuzat care era
consilierul lui, i cu Pihol care era comandantul armatei. 27Isaac i-a întrebat: „De ce
i venit la mine dup ce m-a i urât i m-a i alungat dintre voi?” 28Ei i-au r spuns:
„Vedem clar c Domnul te sus ine; i ne-am gândit c trebuie s facem un pact cu
jur mânt. Doresc ca el s fie parte a unui leg mânt între noi. 29Promite-ne c nu ne
vei face nici un r u, exact cum nici noi nu ne-am atins de tine i i-am f cut doar bine
când te-am l sat s pleci lini tit. Acum (recunoa tem c ) tu e ti binecuvântat de
Domnul!” 30Isaac i-a invitat la mas , unde au fost servi i din abunden ; iar ei au
mâncat i au b ut. 31A doua zi, diminea a, s-au sculat devreme i au ratificat împreun
leg mântul. Apoi Isaac i-a l sat s se întoarc (acas ). Ei au plecat mul umi i de la el.
32
În aceea i zi, sclavii lui Isaac au venit i l-au anun at despre fântâna pe care o

paser . Ei i-au zis: „Am ajuns la ap !” 33El a numit acea fântân eba. i acest fapt
explic de ce, pân ast zi, numele ora ului este Beer- eba. 34La vârsta de patruzeci de
ani, Esau s-a c torit atât cu Iudita care era fiica hititului Beeri, cât i cu Basmat care
era fiica hititului Elon. 35Dar pentru Isaac i pentru Rebeca, ele au fost o surs de
conflict. 27 Când Isaac a îmb trânit, ochii lui i-au redus func ia pân nu a mai putut
vad cu ei. Atunci l-a chemat pe Esau care era fiul lui cel mai „mare”, zicând:
„Fiule!” El a r spuns: „Sunt aici!” 2Isaac i-a spus: „Eu sunt b trân i nu tiu ziua în
care voi muri. 3Ia armele tale – tolba i arcul –, du-te pe câmp i vâneaz ceva pentru
mine. 4Apoi preg te te-mi o mâncare a a cum ( ti c ) îmi place mie i adu-mi-o s
nânc din ea, pentru ca s te binecuvântez înainte de a muri.” 5Rebeca asculta ce i-a
spus Isaac fiului lui numit Esau. Dup ce el a plecat pe câmp ca s prind vânat i s -l
aduc (pentru tat l lui), 6Rebeca i-a zis lui Iacov: „L-am auzit pe tat l t u vorbind cu
Esau i cerându-i ca 7înainte de a muri, s -i aduc vânat i s -i preg teasc o mâncare
(gustoas ) pe care s o m nânce, pentru ca s îl binecuvânteze în prezen a Domnului.
8
Acum, fiule, ascult -m i f a a cum î i poruncesc! 9Du-te la turm i alege-mi de
acolo doi iezi, ca s -i fac tat lui t u o mâncare (gustoas ) exact cum îi place lui.
10
Apoi tu i-o vei duce s o m nânce; pentru ca el s te binecuvânteze înainte s
moar !” 11Atunci Iacov i-a r spuns mamei lui numite Rebeca: „Fratele meu – Esau –
este p ros, iar eu am pielea f
(acel) p r. 12Dac tat l meu m va pip i, m va
descoperi c sunt un în el tor; i voi atrage asupra mea blestemul în locul
binecuvânt rii!” 13Mama lui i-a zis: „Fiule, blestemul adresat ie, s vin asupra mea!
Dar tu ascult -m ! Du-te i adu-mi iezii!” 14(Iacov) s-a dus, i-a luat i i-a adus mamei
lui. i ea a preg tit o mâncare cum îi pl cea tat lui lui Iacov. 15Apoi a luat cele mai
bune haine pe care le avea acas fiul ei mai „b trân” numit Esau; i l-a îmbr cat cu
ele pe fiul care era mai „tân r”, numit Iacov. 16A pus pieile iezilor pe mâinile lui i pe
partea f
p r a gâtului acestuia. 17Apoi i-a dat lui Iacov acea mâncare i pâinea pe
care le preg tise. 18El s-a dus la tat l lui i i-a zis: „Tat !” Iar acesta a r spuns: „Aici
sunt! Cine (dintre cei doi) e ti tu, fiule?” 19Iacov i-a r spuns: „Sunt Esau, primul
scut în familia ta. Am f cut exact cum mi-ai spus. Acum vino, a eaz -te i
nânc din (mâncarea f cut cu) vânatul meu; pentru ca s m binecuvântezi.”
20
Isaac l-a întrebat: „Fiule, cum ai reu it s -l g se ti atât de repede?” Iacov r spuns:
„Dumnezeul t u, numit Domnul, mi l-a adus chiar în drumul meu.” 21Atunci Isaac i-a
zis lui Iacov „Apropie-te, fiule, ca s te pot pip i i s verific astfel dac este adev rat
tu e ti fiul meu numit Esau!” 22Iacov s-a apropiat de tat l lui numit Isaac. Acesta la pip it i i-a zis: „Vocea este a lui Iacov; dar mâinile sunt ale lui Esau!” 23Nu l-a
recunoscut, pentru c mâinile lui erau acoperite de p r, la fel ca ale fratelui lui numit
Esau. i astfel a decis s -l binecuvânteze. 24Isaac l-a întrebat înc odat : „Este
adev rat c tu e ti fiul meu numit Esau?” Iacov a r spuns: „Da, (eu) sunt!” 25Atunci
Isaac a zis: „Adu-mi s m nânc (mâncarea f cut ) din vânatul fiului meu, pentru ca
te binecuvântez!” Iacov i-a adus mâncarea, iar Isaac a mâncat. Apoi i-a dat i vin
ca s bea. 26Atunci tat l lui numit Isaac, i-a zis: „Apropie-te i s rut -m , fiule!” 27El
s-a apropiat i l-a s rutat. Isaac a sim it mirosul hainelor lui i l-a binecuvântat
zicând: „Mirosul fiului meu este ca acela specific câmpului binecuvântat de Domnul.
28
Dumnezeu s i ofere din roua cerului i din «gr simea» p mântului. El s i dea
abunden de grâu i de vin. 29 fii servit de popoare i (multe) na iuni s se aplece

înaintea ta! St pâne te peste fra ii t i; i fiii mamei tale s se aplece în fa a ta! S fie
blestema i aceia care te vor blestema; i s fie binecuvânta i aceia care te vor
binecuvânta!” 30Dup ce Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, acesta a plecat din fa a
tat lui lui. Atunci a venit imediat fratele lui numit Esau, care se întorsese de la
vân toare. 31A preg tit i el o mâncare (gustoas ) i i-a adus-o tat lui lui, zicând:
„Tat , vino s m nânci din (mâncarea f cut cu) vânatul fiului t u, pentru ca (apoi) s
binecuvântezi!” 32„Tat l lui numit Isaac, l-a întrebat: „Tu cine e ti?” Esau a
spuns: „Sunt fiul t u numit Esau, cel care a fost n scut primul în familia ta!”
33
Atunci Isaac, afectat de un mare tremur, a zis: „Dar cine a fost acela care a prins
vânat i mi-a adus mâncare f cut din el? Eu (deja) am mâncat înainte s vii tu; apoi
l-am binecuvântat! i astfel, va r mâne binecuvântat!” 34Când a auzit cuvintele tat lui
lui, Esau i-a manifestat decep ia strigând foarte puternic; i apoi a zis tat lui lui:
„Tat , binecuvânteaz -m i pe mine!” 35Tat l lui i-a r spuns: „Fratele t u a venit (la
mine) într-un mod în el tor; i astfel i-a luat binecuvântarea!” 36Esau a zis: „Chiar i
se potrive te numele de Iacov! M-a în elat de dou ori (pân acum): întâi mi-a luat
dreptul de prim-n scut, iar acum mi-a luat i binecuvântarea (corespunz toare
acestuia)…” Apoi a ad ugat: „Tat , n-ai p strat nici o binecuvântare pentru mine?”
37
Isaac i-a r spuns lui Esau: „L-am f cut st pânul t u i i-am dat toate rudele lui ( i
descenden ii lor) ca servitori. I-am oferit apoi grâu i vin. Acum, ce mai pot face
pentru tine, fiule?” 38Esau i-a zis tat lui lui: „Tat , ai numai o binecuvântare (de acest
fel)? Binecuvânteaz -m i pe mine (cu ceva)!!!” Apoi, regretând (ce i se întâmpla,) a
început s plâng . 39Tat l lui, numit Isaac, i-a r spuns: „Locuin a ta va fi departe de
zona unde p mântul (lucrat) produce bog ie; i nu va beneficia nici de roua care vine
de sus din cer. 40Vei tr i din ce vei putea realiza cu sabia ta; i-i vei fi servitorul
fratelui t u; dar când te vei revolta, vei rupe jugul lui pus pe gâtul t u!” 41(De atunci
încolo) Esau l-a urât pe Iacov din cauza binecuvânt rii pe care i-o d duse tat l lui. El
i-a zis: „Se apropie zilele în care (,dup ce va muri,) îl voi jeli pe tat l meu; apoi îl
voi omorî pe fratele meu, pe Iacov!” 42Când a aflat Rebeca despre inten iile fiului ei
mai „mare” numit Esau, a trimis pe cineva la Iacov – fiul ei cel mai „mic” – ca s -i
spun : „Fratele t u – Esau – i-a planificat s se r zbune pe tine omorându-te!
43
Acum, fiule, ascult -m ! Fugi imediat în Haran la fratele meu care se nume te
Laban. 44Stai la el pentru un timp, pân se va atenua ura fratelui t u, 45pân va uita ce
i-ai f cut i nu va mai reac iona cu mânie fa de tine. Apoi voi trimite (pe cineva) s
te aduc înapoi de acolo. De ce s v pierd pe amândoi într-o singur zi?” 46Apoi
Rebeca i-a zis lui Isaac: „S tii c din cauza acestor hitite, tr iesc o via
dezgust toare! Dac i Iacov î i va lua ca so ie pe vreuna dintre fetele rii – o hitit
ca acestea – ce sens mai are via a mea?” 28 Isaac l-a chemat pe Iacov, l-a
binecuvântat i i-a poruncit zicând: „S nu- i iei ca so ie pe vreuna dintre fetele
canaanite. 2Ci pleac imediat în Padan-Aram, la familia lui Betuel care este tat l
mamei tale. De acolo s i iei o so ie dintre fiicele lui Laban care este fratele mamei
tale. 3Dumnezeul Omnipotent s te binecuvânteze, s te ajute s devii prosper i s te
fac s ai mul i urma i, ca s se dezvolte din tine multe na iuni. 4El s ofere
binecuvântarea lui Avraam atât ie, cât i urma ilor t i; i (astfel) s devii st pân al
rii în care locuie ti acum. Ea este ara pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avraam.”
5
Astfel l-a trimis Isaac pe Iacov în Padan-Aram. Acesta s-a dus la Laban care era fiul

arameului Betuel i fratele Rebec i – mama lui Iacov i a lui Esau. 6Esau a observat
Isaac l-a binecuvântat pe Iacov i c l-a trimis în Padan-Aram ca s i ia o so ie de
acolo. El a mai remarcat c atunci când l-a binecuvântat, (Isaac) i-a poruncit s nu- i
ia (ca) so ie (vreo fat ) dintre canaanite; 7iar Iacov i-a ascultat tat l i mama,
ducându-se în Padan-Aram. 8Esau a în eles (atunci) c tat lui lui, care se numea
Isaac, nu-i pl ceau canaanitele. 9Atunci el s-a dus la ismaeli i; i pe lâng so iile pe
care le avea, a luat-o ca so ie i pe Mahalat care era sora lui Nebaiot i fiica lui Ismael
– fiul lui Avraam. 10Iacov a plecat din Beer- eba i a mers spre teritoriul numit
Haran. 11A ajuns într-un loc în care a r mas (s doarm ) în acea noapte; pentru c
apusese soarele. A luat o piatr , i-a pus-o sub cap i s-a culcat acolo. 12El a avut un
vis în care a v zut o scar . Un cap t al ei era a ezat pe p mânt, iar cel lalt atingea
cerul. Îngerii lui Dumnezeu urcau i coborau pe ea. 13Domnul st tea lâng scar ; i i-a
zis: „Eu sunt Domnul care este Dumnezeul str mo ului t u numit Avraam i
Dumnezeul lui Isaac. Voi oferi teritoriul pe care e ti culcat atât ie, cât i urma ilor
i. 14Ace tia vor fi (numero i) ca particulele din care este format p mântul; i (prin
ei) te vei extinde spre vest i spre est, spre nord i spre sud. Prin tine i prin urma ii
i vor fi binecuvântate toate triburile existente pe p mânt. 15Eu voi fi cu tine, te voi
zi oriunde vei merge i te voi aduce înapoi în aceast « ar ». Nu te voi abandona
pân nu voi respecta ce i-am promis (acum).” 16Când s-a trezit din somn, Iacov a zis:
„Este o certitudine c Domnul este în acest loc; iar eu n-am tiut!” 17I-a fost fric ; i a
zis: „Cât de înfrico tor este acest loc! Aceasta nu este altceva decât casa lui
Dumnezeu; i aici este poarta cerului!” 18Iacov s-a sculat diminea a devreme, a luat
piatra care fusese sub capul lui, a ridicat-o ca stâlp care s îi aminteasc ce s-a
întâmplat acolo; i a turnat ulei pe vârful ei. 19El a numit acea zon Betel; dar pân
atunci, ora ul se numise Luz. 20Apoi Iacov a f cut un jur mânt, zicând: „Dac
Dumnezeu va fi cu mine, dac m va p zi în aceast c torie pe care o fac i îmi va
da atât hran s m nânc, cât i haine s m îmbrac; 21dac voi putea s m întorc
lini tit acas la tat l meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. 22Aceast piatr , pe
care am pus-o ca stâlp comemorativ, va fi «casa lui Dumnezeu»; i (Î i promit,
Doamne, c ) din tot ceea ce îmi vei da, Î i voi oferi înapoi a zecea parte!” 29 Apoi
Iacov i-a continuat c toria i a ajuns în ara poporului de la vest. 2A v zut o fântân
pe câmp. Lâng ea st teau trei turme de oi, pentru c din acea fântân erau ad pate
(cele din zon ). Piatra de pe gura fântânii era mare. 3Atunci când toate turmele erau
adunate acolo, p storii luau piatra de la gura fântânii i ad pau oile. Apoi puneau
piatra înapoi, la locul ei, pe gura fântânii. 4Iacov i-a întrebat pe acei p stori: „Fra ilor,
de unde sunte i?” Ei au r spuns: „Din Haran”. 5Iacov i-a întrebat: „Îl cunoa te i pe
Laban care este nepotul lui Nahor?” Ei i-au zis: „Îl cunoa tem.” 6El i-a mai întrebat:
„Este s tos?” Ei au r spuns: „Este s tos! Prive te: vine cu oile Rahela care este
fiica lui.” 7Atunci Iacov a zis: „Este înc devreme; acum nu este cazul s fie adunate
turmele. Ad pa i oile, apoi duce i-v cu ele s pasc din nou.” 8Ei au r spuns: „Nu
putem s facem acest lucru pân când nu se adun toate turmele. Abia atunci se d
piatra de pe gura fântânii; i apoi ad m oile.” 9În timp ce (Iacov) vorbea cu ei, a
sosit Rahela cu oile tat lui ei; pentru c ea le p storea. 10Când a v zut-o pe Rahela
care era fiica lui Laban – fratele mamei lui – i oile lui Laban, Iacov s-a apropiat de
fântân . Apoi a dat într-o parte piatra de pe gura fântânii i a ad pat turma lui Laban

care era fratele mamei lui. 11El a s rutat-o pe Rahela i a plâns cu hohote. 12Iacov i-a
spus apoi Rahelei c el este rud cu tat l ei, respectiv fiul Rebec i. Atunci ea a alergat
i i-a relatat tat lui ei ce se întâmplase. 13Dup ce a ascultat aceste informa ii despre
Iacov care era fiul surorii lui, Laban a alergat s -l întâmpine. L-a îmbr at, l-a
rutat i l-a dus în casa lui. Acolo Iacov i-a povestit lui Laban tot ce se întâmplase.
14
Apoi Laban i-a zis: „Atât oasele cât i carnea noastr provin din acela i str mo !”
Iacov a locuit o lun în casa lui Laban. 15Apoi Laban i-a zis lui Iacov: „Nu voi
accepta s -mi sluje ti degeaba doar pentru c e ti rud cu mine! Spune-mi care
dore ti s i fie retribu ia!” 16Laban avea dou fete: cea mai mare se numea Leea, iar
cea mai mic , Rahela. 17Leea avea ochi delica i; dar Rahela avea un aspect pl cut i
era frumoas . 18Iacov o iubea pe Rahela. Atunci el i-a r spuns lui Laban: „Î i voi sluji
apte ani pentru fiica ta mai mic numit Rahela.” 19Laban a zis: „Mai bine s i-o
dau ie, decât s i-o dau unui alt b rbat! R mâi (s lucrezi) la mine!” 20Astfel, Iacov ia slujit lui Laban apte ani pentru Rahela. Dar pentru c o iubea, ace ti ani i s-au
rut ca fiind doar câteva zile… 21La sfâr itul celor apte ani, Iacov i-a zis lui Laban:
„D -mi so ia ca s intru la ea, pentru c a expirat termenul.” 22Laban i-a adunat pe to i
oamenii din acel loc i le-a organizat un banchet. 23Seara, a luat-o pe fiica lui numit
Leea i a adus-o la Iacov; iar el a intrat la ea (în cort). 24Laban i-a dat-o pe Zilpa ca
sclav fiicei lui numite Leea. 25A doua zi, diminea a, Iacov a descoperit c era Leea
(în locul Rahelei). Atunci l-a întrebat pe Laban: „Ce mi-ai f cut? Oare nu pentru
Rahela i-am slujit? Atunci de ce m-ai în elat?” 26Laban i-a r spuns: „Conform
obiceiului din aceast zon , nu se accept ca fata mai mic s se dea în c torie
înaintea celei mai mari. 27Termin s pt mâna (culcându-te) cu aceasta; apoi i-o vom
da i pe cealalt pentru înc apte ani de slujire!” 28Iacov s-a conformat (obiceiului
zonei) i a terminat s pt mâna (culcându-se) cu Leea; apoi Laban i-a dat-o de so ie
i) pe fiica lui numit Rahela. 29Laban i-a dat ca sclav pe Bilha fiicei lui care se
numea Rahela. 30Iacov a intrat ( i) la Rahela (în cort); i a iubit-o mai mult decât pe
Leea. Apoi i-a slujit lui Laban înc apte ani. 31Când Domnul a v zut c Leea nu era
iubit , a f cut-o s poat concepe copii, în timp ce Rahela a r mas steril . 32Leea a
mas îns rcinat i a n scut un fiu c ruia i-a pus numele Ruben, pentru c zisese:
„Domnul a v zut suferin a mea; acum, este o certitudine faptul c so ul meu m va
iubi.” 33Ea a r mas din nou îns rcinat ; a n scut un fiu i a zis: „Domnul care a auzit
nu sunt iubit , mi l-a dat i pe acesta!” A a se explic de ce i-a pus numele
Simeon. 34Ea a r mas din nou îns rcinat ; a n scut un fiu i a zis: „De aceast dat ,
so ul meu se va ata a de mine; pentru c i-am n scut trei fii.” Astfel, ea i-a pus
numele Levi. 35A r mas din nou îns rcinat ; a n scut un fiu i a zis: „De aceast dat
Îl voi l uda pe Domnul!” i astfel i-a pus numele Iuda. Apoi a încetat s mai nasc .
30 Când Rahela a v zut c ea nu i-a n scut nici un copil lui Iacov, a invidiat-o pe sora
ei. Apoi i-a zis lui Iacov: „D -mi copii; altfel voi muri!” 2Iacov s-a mâniat pe Rahela
i i-a r spuns: „Sunt eu în locul lui Dumnezeu, care te-a f cut s nu po i concepe
copii?” 3Atunci ea i-a zis: „Ia-o pe sclava mea – Bilha – care este aici! Intr la ea ca
r mân îns rcinat i apoi s nasc pe genunchii mei; pentru ca astfel s -mi pot
forma i eu o familie cu participarea ei!” 4Astfel, Rahela i-a dat-o lui Iacov ca so ie pe
sclava ei numit Bilha. Iacov a intrat la ea (în cort). 5 a a r mas îns rcinat ; i apoi
i-a n scut lui Iacov un fiu. 6Atunci Rahela a zis: „Dumnezeu m-a auzit i mi-a f cut

dreptate dându-mi un fiu!” Astfel i-a pus numele Dan. 7Bilha – sclava Rahelei – a
mas din nou îns rcinat ; i i-a n scut lui Iacov un al doilea fiu. 8Atunci Rahela a
zis: „Am înfruntat-o pe sora mea i am învins!” A a se explic de ce i-a pus numele
Neftali. 9Când Leea a v zut c ea a încetat s mai conceap copii, a luat-o pe sclava ei
numit Zilpa i i-a dat-o ca so ie lui Iacov. 10Zilpa – sclava Leei – i-a n scut un fiu lui
Iacov. 11Leea a zis: „Ce noroc!” i astfel i-a pus numele Gad. 12Zilpa – sclava Leei –
i-a n scut lui Iacov un al doilea fiu. 13Leea a zis: „Sunt atât de fericit ! Iar (de-acum)
femeile m vor numi fericit !” i astfel i-a pus (copilului) numele A er. 14Când era
sezonul în care se secera grâul, Ruben a plecat la câmp i a g sit mandragore pe care
le-a adus mamei lui numit Leea. Rahela i-a zis Leei: „Te rog, d -mi i mie din
mandragorele fiului t u.” 15Dar ea a r spuns: „Nu- i este suficient c mi-ai luat
rbatul? Acum vrei s iei i mandragorele fiului meu?” Rahela a r spuns: „Bine,
(Iacov) poate s se culce cu tine la noapte în schimbul mandragorelor fiului t u!”
16
Seara, când Iacov se întorcea de la câmp, Leea a venit s -l întâmpine; i i-a zis:
„Trebuie s intri la mine, pentru c te-am cump rat cu mandragorele fiului meu.”
Astfel, el s-a culcat cu ea în acea noapte. 17Dumnezeu a ascultat-o pe Leea. Ea a
mas îns rcinat i i-a n scut lui Iacov al cincilea fiu. 18Leea a zis: „Dumnezeu m-a
recompensat; pentru c am dat-o pe sclava mea (ca so ie) so ului meu.” i i-a pus
numele (copilului) Isahar. 19Leea a r mas din nou îns rcinat i i-a n scut lui Iacov al
aselea fiu. 20Ea a zis: „Dumnezeu mi-a oferit un dar valoros! De-acum încolo, so ul
meu va fi aproape de mine; pentru c i-am n scut ase fii!” i astfel i-a pus copilului
numele Zabulon. 21Apoi a n scut o fiic pe care a numit-o Dina. 22Dumnezeu i-a
amintit de Rahela, a ascultat-o i a f cut-o capabil s conceap copii. 23Ea a r mas
îns rcinat i a n scut un fiu. Atunci a zis: „Dumnezeu m-a sc pat de ru ine!” 24I-a
pus numele Iosif, zicând: „Domnul s -mi mai adauge un fiu!” 25Dup ce l-a n scut
Rahela pe Iosif, Iacov i-a zis lui Laban: „Permite-mi s plec, ca s m întorc acas , în
locul meu natal. 26 -mi so iile i copiii pentru care i-am slujit, ca astfel s pot pleca
împreun cu ei. Tu personal tii cât i-am slujit!” 27Dar Laban i-a r spuns: „Dac e ti
de acord, te rog s mai r mâi. Am constatat c Domnul m-a binecuvântat datorit ie.
28
Spune-mi cât vrei s i pl tesc i- i voi oferi cât ceri.” 29Atunci Iacov i-a zis: „ tii
cum i-am slujit i ce s-a întâmplat cu animalele tale cât timp au fost îngrijite de mine.
30
Acea mic avere pe care-o aveai înainte s vin eu, i s-a m rit acum foarte mult.
Domnul te-a binecuvântat oriunde m-am dus eu. Acum te întreb: când voi mai avea
timp s pot lucra i pentru familia mea?” 31Laban a întrebat: „Ce (vrei) s i dau?”
Iacov a r spuns: „Nu trebuie s -mi dai nimic. Accept propunerea mea i eu voi
continua s i p storesc i s i p zesc turma. 32Vreau s trec ast zi prin turma ta i s
separ to i mieii pestri i i care au pete împreun cu to i cei care sunt negri. Voi selecta
apoi i to i iezii cu pete i care sunt pestri i. Ei s fie recompensa (ta) pentru mine.
33
De acum încolo, onestitatea mea se va verifica atunci când îmi vei analiza
recompensa. Tot ce nu va fi p tat sau pestri între capre i de culoarea neagr între
miei, dac se va afla la mine (în turm ), s fie considerat ca furt (din proprietatea
ta)!” 34Laban a zis: „Accept propunerea ta!” 35În acea zi, Iacov a separat apii pestri i
i care aveau pete, împreun cu toate caprele pestri e i cu pete pe ele; apoi pe toate
cele care aveau pete albe pe ele, împreun cu to i mieii negri. Le-a dat pe toate în
îngrijire fiilor lui. 36Apoi Iacov a dep rtat turma lui la distan de trei zile (de mers pe

jos) fa de restul turmelor lui Laban, pe care a continuat s le p storeasc el. 37Iacov
a luat nuiele verzi de plop, de migdal i de platan. Apoi le-a cur at de coaj , astfel
încât s se poat vedea partea alb a acestora. 38A pus înaintea oilor nuielele pe care
le descojise, a ezându-le în jgheaburile ad torilor. i astfel, oile concepeau miei
când veneau s bea ap . 39Ele au conceput având în fa a lor acele nuiele; i au f tat
miei cu pete albe, pestri i i cu pete cenu ii. 40Iacov a desp it mieii i a orientat oile
lui Laban cu fa a spre masculii negri i spre cei pestri i. i-a selectat astfel turmele
lui; i nu le-a amestecat cu cele ale lui Laban. 41De câte ori oile mai puternice erau
preg tite s conceap , Iacov punea (acele) nuiele în fa a lor, în jgheaburi. i ele
concepeau miei privind la nuiele. 42Dar când oile erau slabe, nu punea nuiele (în fa a
lor). Astfel, oile slabe r mâneau pentru Laban, iar cele puternice ajungeau în
proprietatea lui Iacov. 43 a s-a îmbog it acest om foarte mult. El avea multe turme
de oi, vite, sclavi i sclave, c mile i m gari. 31 Iacov a auzit c fiii lui Laban ziceau:
„Iacov a luat tot ce era al tat lui nostru; el i-a însu it toat aceast bog ie din averea
tat lui nostru!” 2Iacov a mai observat c nici atitudinea lui Laban fa de el nu mai era
aceea i ca alt dat . 3Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: „Întoarce-te în ara str mo ilor
i, la rudele tale; i Eu voi fi cu tine.” 4Iacov a trimis pe cineva s le cheme pe
Rahela i pe Leea în câmp, unde erau turmele lui. 5Apoi le-a zis: „V d c atitudinea
tat lui vostru fa de mine nu mai este ca în trecut. Dar Dumnezeul tat lui meu a fost
cu mine. 6Voi ti i c i-am slujit tat lui vostru cu toat puterea mea. 7Totu i, el m-a
în elat i mi-a schimbat recompensa pentru munca mea de zece ori (pân acum). Dar
Dumnezeu nu i-a permis s -mi fac r u. 8Dac spunea: «Mieii pestri i vor fi
recompensa ta», atunci toate oile f tau miei pestri i; iar când spunea: «Mieii p ta i s
i fie plata», toate oile f tau miei p ta i. 9Astfel, Dumnezeu a luat turmele tat lui
vostru i mi le-a dat mie! 10Odat , când oile erau preg tite s conceap miei, am avut
un vis în care am v zut c berbecii care s reau pe oi erau v rga i, pestri i i cu pete.
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Apoi îngerul lui Dumnezeu m-a chemat pe nume în vis. Eu i-am r spuns «Sunt
aici!». 12El mi-a spus: «Prive te i observ c to i berbecii care sar pe oi sunt v rga i,
pestri i i cu pete. S tii c se întâmpl a a pentru c am v zut tot ceea ce i-a f cut
Laban. 13Eu sunt Dumnezeul Betelului, unde ai uns o piatr ca stâlp comemorativ i
unde Mi-ai f cut un jur mânt. Acum preg te te-te, ie i din aceast ar i întoarce-te
în zona ta natal .»” 14Atunci Rahela i Leea i-au r spuns: „Mai exist oare vreo
mo tenire pentru noi în familia tat lui nostru? 15Din moment ce ne-a vândut i apoi a
folosit argintul luat pe noi, nu este evident c ne consider ni te str ine? 16De fapt,
toate bog iile pe care Dumnezeu le-a luat de la tat l nostru, acum ne apar in nou i
copiilor no tri. Deci f tot ceea ce i-a spus Dumnezeu!” 17Iacov s-a sculat i apoi i-a
pus copiii i so iile pe c mile. 18A luat toate turmele i toate lucrurile pe care le
adunase în Padan-Aram, inten ionând s mearg în Canaan la tat l lui numit Isaac.
19
În timp ce Laban se dusese s i tund oile, Rahela a furat zeii tat lui ei. 20Iacov l-a
în elat pe arameul Laban refuzând s -l anun e c pleac . 21 i astfel el a fugit cu tot ce
avea. S-a sculat, a trecut râul i a mers spre muntele numit Galaad. 22Dup trei zile,
Laban a fost anun at c Iacov a fugit (de la el). 23Atunci Laban împreun cu rudele
lui, l-au urm rit pe Iacov timp de apte zile; i l-au ajuns în regiunea muntoas a
Galaadului. 24Dar Dumnezeu i S-a revelat lui Laban noaptea, într-un vis, zicându-i:
„Evit s -l amenin i în vreun fel pe Iacov!” 25Când l-a ajuns Laban, Iacov î i a ezase

cortul în zona muntoas a Galaadului. Iar Laban i-a a ezat tab ra împreun cu rudele
lui tot acolo. 26Atunci Laban i-a zis lui Iacov: „Ce-ai f cut? M-ai în elat i mi-ai tratat
fiicele ca pe ni te ostatece luate în urma unui r zboi… 27De ce ai fugit în secret? De
ce m-ai în elat i nu mi-ai spus nimic? i-a fi permis s pleci cu bucurie, acompaniat
de cântece realizate din tamburin i cu lira. 28Nu m-ai l sat nici m car s -mi s rut
nepo ii i fiicele! Te-ai comportat stupid! 29Am putere s i fac r u. Dar Dumnezeul
tat lui t u mi-a vorbit în noaptea care a trecut, zicând: «Ai grij s nu-l amenin i cu
nimic pe Iacov!» 30Totu i, acum dac ai plecat pentru c î i era foarte dor de familia
tat lui t u, de ce mi-ai furat zeii?” 31Iacov i-a r spuns lui Laban: „Eu am plecat (a a)
gândindu-m cu fric la faptul c vei folosi for a ca s î i iei (înapoi) fiicele de la
mine. 32Dar acela la care î i vei g si zeii, va muri! Caut i ia ce ai la mine în prezen a
rudelor noastre!” Îns Iacov nu tia c Rahela furase zeii (tat lui ei). 33Laban a intrat
în cortul lui Iacov, în cortul Leei i în cortul celor dou sclave; dar n-a g sit nimic.
Dup ce a ie it din cortul Leei, a intrat în cortul Rahelei. 34Rahela luase zeii, îi pusese
sub aua c milei i se a ezase deasupra lor. Laban a c utat peste tot în cort, dar nu i-a
sit. 35Rahela i-a zis tat lui ei: „S nu se supere st pânul meu pe mine din cauz c
nu m pot ridica în fa a ta; pentru c mi se întâmpl acel lucru (periodic) specific
femeilor.” El a c utat (peste tot) zeii, dar nu i-a g sit. 36Atunci Iacov s-a mâniat i i-a
cut repro uri lui Laban, zicându-i: „Care este gre eala mea? Care este p catul meu,
de m-ai urm rit cu atâta insisten ? 37Ai c utat prin toate lucrurile mele. Spune dac
ai g sit ceva care- i apar ine! Pune-l aici, înaintea rudelor noastre; pentru ca ele s
judece între noi doi! 38Am stat la tine dou zeci de ani. Oile i caprele tale n-au r mas
sterile; i n-am mâncat berbeci din turma ta. 39Nu i-am adus animale din turm
sfâ iate de cele s lbatice; ci dac se întâmpla vreo pagub , eu personal sufeream
pierderea; pentru c cereai desp gubire, indiferent c animalul era furat ziua sau
noaptea. 40În timpul zilei m topeam de c ldur , iar noaptea înghe am de frig; i nu
puteam s adorm. 41 a am tr it dou zeci de ani în tab ra ta; i-am slujit paisprezece
ani pentru cele dou fiice ale tale i ase ani pentru turm . Dar tu mi-ai schimbat de
zece ori recompensa. 42Sunt convins c dac Dumnezeul tat lui meu – Dumnezeul lui
Avraam – Cel de care se teme Isaac, n-ar fi fost cu mine, m-ai fi l sat acum s plec cu
mâinile goale! Dar Dumnezeu a v zut suferin a mea i munca grea pe care am f cut-o
cu mâinile mele; i astfel, El i-a f cut repro uri în noaptea care a trecut!” 43Laban i-a
spuns lui Iacov: „Aceste fete sunt fetele mele; iar copiii (lor) sunt copiii mei.
Turmele sunt ale mele! Tot ce vezi îmi apar ine. Dar ce pot face eu ast zi pentru
aceste fete ale mele sau pentru copiii pe care ele i-au n scut? 44Hai s ratific m un
leg mânt care s fie o dovad a în elegerii dintre mine i tine!” 45Atunci Iacov a luat o
piatr i a pus-o în pozi ie vertical , ca un stâlp. 46Laban le-a zis rudelor lui: „Aduna i
ni te pietre!” Ei au adunat pietre; i apoi au f cut din ele o movil pe care au mâncat.
47
Laban a numit-o Iegar-Sahaduta, iar Iacov a numit-o Galed. 48Laban a zis: „Aceast
movil este ast zi martor pentru în elegerea f cut între mine i tine.” Astfel a fost
numit Galed. 49Ea a mai fost numit i Mi pa, pentru c el zisese: „Domnul s ne
protejeze chiar i atunci când suntem departe unul de cel lalt. 50Dac te vei comporta
u cu fiicele mele sau dac î i vei lua i alte so ii în afar de acestea, s i aminte ti
n-a fost nimeni aici ca martor între noi, cu excep ia lui Dumnezeu!” 51Laban i-a
mai zis lui Iacov: „Prive te aceast movil i stâlpul pe care l-am a ezat între mine i

tine! 52Movila i stâlpul sunt martori c nu voi trece de ea la tine ca s i fac r u i c
nici tu nu vei trece de acest stâlp la mine ca s -mi faci r u. 53Doresc ca Dumnezeul lui
Avraam i Dumnezeul lui Nahor care este Dumnezeul tat lui lor, s pronun e
verdictul Lui în cazul nostru!” Iacov a jurat pe Cel de Care se temea tat l lui numit
Isaac. 54Apoi a oferit ca sacrificiu un animal, pe munte, unde i-a invitat rudele s
nânce. Dup ce au mâncat, au r mas în acea noapte pe munte. 55A doua zi,
diminea a, Laban s-a sculat devreme, i-a s rutat nepo ii i fiicele i i-a binecuvântat.
Apoi a plecat i s-a întors acas . 32 Iacov i-a continuat drumul. Atunci s-a întâlnit cu
îngerii lui Dumnezeu. 2Când i-a v zut, Iacov a zis: „Aceasta este tab ra lui
Dumnezeu!” i astfel a numit acel loc Mahanaiim. 3Iacov a trimis înaintea lui ni te
reprezentan i la fratele lui numit Esau, (care locuia) în zona Seir din Edom. 4El le-a
ordonat s -i spun „st pânului” lui numit Esau, astfel: „Iacov slujitorul t u î i zice:
«Pân acum am locuit la Laban; 5am vi ei, m gari, oi, sclavi i sclave; m adresez
prin acest mesaj st pânului meu, pentru ca s fiu acceptat de tine cu bun voin .»”
6
Mesagerii s-au întors la Iacov i i-au spus: „Ne-am dus la fratele t u numit Esau; iar
el vine în întâmpinarea ta cu patru sute de b rba i!” 7Iacov a fost foarte speriat i nu
tia ce s fac . A împ it în dou tabere atât oamenii care erau cu el, cât i oile, vitele
i c milele. 8A procedat astfel gândindu-se c dac Esau va ataca i va distruge una
dintre tabere, cealalt va putea sc pa. 9Apoi Iacov s-a rugat (zicând): „Doamne,
Dumnezeul tat lui meu – Avraam – i Dumnezeul tat lui meu numit Isaac. Tu e ti
Cel care mi-ai spus: «Întoarce-te în ara ta, la rudele tale; i Eu î i voi face bine!».
10
Eu nu sunt demn de toat bun voin a pe care ai manifestat-o fa de slujitorul T u i
nici n-am meritat s Î i respec i cu exactitate promisiunile. Am trecut Iordanul doar
cu bastonul meu, iar acum am acumulat o avere din care fac dou tabere… 11Te rog
m scapi din mâna fratelui meu numit Esau. Îmi este fric de faptul c va veni i ne
va omorî: atât pe mine, cât i pe mame i pe copii. 12Totu i, Tu mi-ai promis astfel:
«Î i voi face bine; i urma ii t i vor fi atât de mul i ca particulele din care este format
nisipul m rii: imposibil de num rat.»!” 13El a r mas acolo în acea noapte. i din tot
ce acumulase, a preg tit un dar pentru fratele lui numit Esau. 14Darul era format din
dou sute de capre i dou zeci de api, dou sute de oi i dou zeci de berbeci;
15
treizeci de c mile care al ptau, împreun cu puii lor, patruzeci de vaci i zece tauri,
la care a ad ugat dou zeci de m ri e i zece m gari. 16A dat fiecare turm câte unui
servitor; i apoi le-a zis: „Merge i înaintea mea i l sa i o distan între turme.” 17El ia ordonat celui care mergea primul: „Când îl vei întâlni pe fratele meu numit Esau,
iar el te va întreba: «Al cui e ti? Unde te duci? i ale cui sunt aceste animale pe care
le conduci?», 18 -i r spunzi: «Sunt ale slujitorului t u numit Iacov. Ele reprezint un
dar trimis st pânului meu – Esau. i chiar el personal vine în urma noastr .»!” 19Iacov
a ordonat celui de-al doilea, celui de-al treilea i tuturor celor care conduceau
turmele, zicându-le: „Când îl ve i întâlni pe Esau, s vorbi i cu el. 20 -i spune i i voi
astfel: «Slujitorul t u numit Iacov, vine în urma noastr »!”. El a procedat a a pentru
î i zicea: „Îl voi împ ca folosindu-m de darul care este înaintea mea; iar când ne
vom vedea fa în fa , poate m va primi binevoitor.” 21Astfel, în acea noapte el a
mas în tab , iar darul (pentru Esau) a mers înaintea apari iei lui. 22Tot în acea
noapte, Iacov i-a luat cele dou so ii, împreun cu cele dou sclave i cei unsprezece
copii; i au traversat (to i) vadul Iaboc. 23Dup ce i-a traversat vadul, i-a trecut pe

cel lalt mal i toat averea. 24Iacov a r mas singur. Atunci, un b rbat s-a luptat cu el
pân spre diminea când începea s se lumineze. 25Când a v zut c nu-l poate
învinge, acel b rbat l-a lovit în zona articula iei oldului; i astfel, în timp ce se lupta
cu El, acea parte a piciorului lui Iacov, a fost afectat . 26Apoi (acel b rbat) a zis:
„Las -M s plec pentru c se lumineaz !” Dar Iacov I-a r spuns: „Nu Te voi l sa s
pleci pân nu m vei binecuvânta!” 27Atunci l-a întrebat: „Cum te nume ti?” El
spuns: „Iacov!”. 28Acel b rbat i-a zis: „Nu te vei mai numi Iacov; ci numele t u va
fi Israel; pentru c te-ai luptat atât cu Dumnezeu, cât i cu oamenii; i ai învins!”
29
Iacov L-a întrebat, zicându-I: „Te rog, spune-mi care este Numele T u!” El i-a
spuns: „De ce Îmi ceri (s î i spun) Numele?” i apoi l-a binecuvântat (acolo).
30
Iacov a numit acel loc Peniel, zicând: „L-am v zut pe Dumnezeu i totu i n-am
murit!” 31Atunci când Iacov a plecat din (zona numit de el) Peniel, chiop ta din
old. 32De atunci i pân ast zi, israelienii nu m nânc tendonul de la oldul
animalelor, tocmai pentru c Iacov a fost lovit în acea zon a piciorului. 33 Iacov a
privit i l-a v zut pe Esau venind (spre el) cu patru sute de b rba i. Atunci el i-a
împ it copiii între Leea, Rahela i cele dou sclave. 2A pus cele dou sclave i copiii
lor împreun , în fa ; apoi pe Leea i copiii ei, iar în urma tuturor pe Rahela cu Iosif.
3
El personal s-a pozi ionat înaintea lor; i în timp ce se apropia de fratele lui, s-a
aplecat pân la p mânt de apte ori. 4Dar Esau a alergat amabil spre el i l-a
îmbr at. Punându- i mâinile în jurul gâtului lui, l-a s rutat; apoi au plâns împreun .
5
Când Esau a privit i a v zut femeile i pe copiii lor, a întrebat: „Cine sunt ace tia
care vin dup tine?” Iacov a r spuns: „Sunt copiii pe care Dumnezeu i-a d ruit ca
binecuvântare slujitorului t u (Iacov).” 6Apoi sclavele i copiii lor s-au apropiat i sau aplecat înaintea lui Esau. 7În mod sem tor, Leea i copiii ei s-au apropiat i s-au
aplecat înaintea lui. Apoi, la urm , Iosif i Rahela s-au apropiat i s-au aplecat i ei
înaintea lui (Esau). 8Esau a întrebat: „Ce inten ionezi s faci cu toat acea tab
pe
care am întâlnit-o?” Iacov a r spuns: „St pânul meu, doresc s ob in gra ia ta!”
9
Atunci Esau i-a zis: „Eu am suficient de mult avere, frate; ce ai, p streaz pentru
tine!” 10Dar Iacov i-a r spuns: „Nu! Te rog! Dac am fost acceptat de tine, prime te
darul meu. Te asigur c atunci când te-am v zut, am privit spre tine ca la fa a lui
Dumnezeu; iar tu ai fost binevoitor cu mine. 11Te rog s prime ti binecuvântarea pe
care i-am adus-o, pentru c Dumnezeu a fost bun cu mine i am tot ce îmi trebuie!”
Astfel a insistat Iacov; iar Esau a acceptat (darul lui). 12Apoi Esau a zis: „Hai s
plec m de-aici i s ne continu m c toria. Eu voi merge înaintea ta” 13Îns Iacov i-a
spuns: „St pânul meu este con tient c în acest ritm de deplasare nu se pot încadra
copiii care sunt mai pu in rezisten i; i apoi trebuie s am grij de oile i de vitele care
al pteaz . Dac vor fi obligate s parcurg drumul într-o singur zi, toate vor muri.
14
Deci s mearg st pânul meu înaintea slujitorului lui; iar eu i copiii vom veni încet,
exact cum merge turma care este înaintea mea, pân vom ajunge la st pânul meu, în
Seir!” 15Esau i-a zis: „Atunci, permite-mi s las câ iva dintre oamenii mei cu tine!”
Iacov a r spuns: „De ce s procedezi a a? Îmi ajunge faptul c am g sit bun voin la
st pânul meu!” 16În aceea i zi, Esau s-a întors în Seir. 17Îns Iacov s-a deplasat spre
(locul numit ulterior) Sucot. Acolo i-a construit o cas i i-a f cut ad posturi pentru
turme. A a se explic de ce acel loc a fost numit Sucot. 18Întorcându-se din PadanAram, Iacov a ajuns în ora ul ehem, situat în teritoriile numite Canaan; i i-a a ezat

acolo tab ra, în fa a ora ului. 19El a cump rat partea de teren pe care i-a întins cortul,
pl tind pentru ea o sut de chesita fiilor lui Hamor – tat l lui ehem. 20Acolo a
construit un altar pe care l-a numit El-Elohe-Israel. 34 Dina – fiica pe care Leea i-o
scuse lui Iacov – s-a dus s vad fetele „ rii”. 2Când a v zut-o ehem – fiul
hivitului Hamor care era conduc torul rii – a luat-o i s-a culcat cu ea, violând-o.
3
El s-a îndr gostit de Dina – fiica lui Iacov –, a îndr git-o i i-a vorbit frumos. 4Apoi
i-a zis tat lui lui numit Hamor: „Ia-mi aceast fat ca (s -mi fie) so ie!” 5Iacov a aflat
ehem a violat-o pe fiica lui numit Dina. Îns pentru c fiii lui erau cu animalele
la câmp, a t cut pân când s-au întors ei. 6Hamor, tat l lui ehem, a venit la Iacov s -i
vorbeasc . 7Imediat dup ce a auzit Iacov ce se întâmplase, fiii lui s-au întors de la
câmp. Atunci ei s-au sup rat i s-au mâniat foarte r u, pentru c ehem f cuse un
lucru dezonorant în (rela ia lor cu urma ii lui) Israel, culcându-se cu fiica lui Iacov. A
fost un fapt inacceptabil. 8Îns Hamor le-a vorbit zicându-le: „Fiul meu – ehem – s-a
îndr gostit de fiica voastr ; v rog s i-o da i ca so ie. 9Accepta i s deveni i astfel
rude cu noi. Da i-ne pe fiicele voastre i lua i pe fiicele noastre pentru voi. 10Locui i
împreun cu noi. Ve i avea astfel acces la teritoriul acestei ri. Locui i în ea, face i
comer i ob ine i propriet i în ea!” 11 ehem le-a mai spus tat lui i fra ilor Dinei:
„Doresc s ob in aprobarea voastr (fa de cererea mea); i v voi da orice îmi ve i
cere. 12Spune i-mi care dori i s fie valoarea zestrei; iar eu v voi da oricât îmi ve i
cere (de mult). Doar da i-mi fata ca (s -mi fie) so ie!” 13Îns pentru c ehem o
dezonorase pe sora lor numit Dina, fiii lui Iacov le-au r spuns derutant lui ehem i
tat lui lui numit Hamor. 14Ei le-au zis: „Nu putem face acest lucru! Nu ne putem
permite s-o d m pe sora noastr unui b rbat necircumcis; pentru c acest fapt ar fi o
ru ine pentru noi. 15Totu i, am fi de acord (cu propunerea voastr ) doar dac voi ve i
deveni ca noi; adic doar dac fiecare b rbat dintre voi va fi circumcis. 16Apoi v
vom da pe fiicele noastre i le vom lua pentru noi pe ale voastre. Vom locui (în
aceast zon ) împreun cu voi; i vom forma un singur popor. 17Dar dac nu ne ve i
asculta i nu v ve i circumcide, ne vom lua fata i vom pleca!” 18Aceast cerere a
fost agreat de Hamor i de fiul lui numit ehem. 19Tân rul n-a întârziat s fac ce i sa cerut, pentru c dorea s fie împreun cu fiica lui Iacov. El era cel mai respectat în
familia tat lui lui. 20Astfel, Hamor împreun cu fiul lui numit ehem, au venit la
poarta ora ului lor i le-au vorbit b rba ilor care locuiau în el, zicându-le: 21„Ace ti
rba i sunt în bune rela ii cu noi. V propunem (s fi i de acord) s locuiasc în ar
i s practice comer ul în ea. Teritoriul acesteia este suficient de mare pentru ei.
Astfel s ne lu m so ii dintre fiicele lor, iar noi s le d m pe fiicele noastre pentru ei.
22
Dar vor accepta s locuiasc împreun cu noi i s form m un singur popor, doar
dac fiecare b rbat dintre noi va fi circumcis ca ei. 23Oare nu vor deveni atunci ale
noastre toate vitele, bog iile i celelalte animalele ale lor? Deci s -i accept m s
locuiasc împreun cu noi!” 24To i cei care au venit la poarta ora ului, au acceptat
propunerea f cut de Hamor i de fiul lui numit ehem. i astfel, to i b rba ii care au
venit la poarta ora ului, au fost circumci i. 25A treia zi, în timp ce ei înc sufereau,
doi dintre fiii lui Iacov – Simeon i Levi – fra ii Dinei, i-au luat s biile. Apoi au
atacat ora ul care nu b nuia pericolul; i au omorât pe to i b rba ii care existau în el.
26
Ei i-au omorât cu sabia pe Hamor i pe fiul lui numit ehem. Au luat-o pe Dina din
casa lui ehem i apoi au plecat. 27Fiii lui Iacov au venit în for împotriva celor r ni i

i le-au jefuit ora ul, pentru c o dezonoraser pe sora lor. 28Le-au luat oile, vitele,
garii i tot ce era atât în ora cât i pe câmp. 29Au luat ca prad toat bog ia, to i
copiii i toate so iile, jefuind tot ce era în case. 30Atunci Iacov le-a zis lui Simeon i
lui Levi: „Acum, din cauza voastr , to i locuitorii din zon – atât canaani i cât i
perizi i – m vor urî! Eu am pu ini oameni (sub comanda mea). Ei se vor strânge, vor
veni împotriva mea i m vor omorî; i astfel voi fi distrus împreun cu familia mea!”
31
Dar ei i-au r spuns: „Era normal s accept m ca el s se poarte cu sora noastr ca i
cu o prostituat ?” 35 Dumnezeu i-a zis lui Iacov: „Ridic -te, du-te la Betel, locuie te
acolo i construie te un altar pentru Dumnezeul care i S-a revelat atunci când fugeai
de fratele t u, de Esau.” 2Iacov a vorbit celor din familia lui i tuturor celor care erau
cu el, spunându-le: „Renun i la zeii care sunt în mijlocul vostru! Cur i-v i
schimba i-v hainele; 3pentru c vom merge la Betel unde voi construi un altar pentru
Dumnezeul care mi-a r spuns în ziua când aveam mari dificult i i care m-a protejat
în timpul c toriilor mele.” 4Ei i-au dat lui Iacov to i zeii pe care-i aveau i cerceii pe
care-i purtau în urechi. El i-a îngropat sub terebintul care se afla lâng ehem. 5Apoi
au plecat. Dumnezeu a f cut ca ora ele din jur s aib fric de ei; i astfel, nimeni nu
i-a urm rit. 6
torind împreun cu to i cei care erau cu el, Iacov a ajuns la Luz,
adic la Betel care se afl în teritoriile numite Canaan. 7Acolo a construit un altar i a
pus acelui loc numele El-Betel, pentru c acolo i Se revelase Dumnezeu, în timp ce
fugea de fratele lui numit Esau. 8Debora, doica Rebec i, a murit ( i a fost
înmormântat ) sub un stejar, mai departe de Betel. Acest fapt explic de ce acel stejar
a fost numit Alon-Bacut. 9Dup ce Iacov s-a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S-a
revelat din nou. El l-a binecuvântat 10zicându-i: „Numele t u este Iacov; dar nu te vei
mai numi Iacov; ci numele t u va fi Israel!” [ i astfel l-a numit Israel]. 11Dumnezeu ia mai zis: „Eu sunt Dumnezeul Omnipotent: s ai mul i urma i i s te înmul ti! Din
tine va proveni un (întreg) popor i o mul ime de grupuri de oameni! Din coapsele
tale vor proveni chiar i ni te regi! 12 ara pe care am dat-o atât lui Avraam cât i lui
Isaac, i-o voi da ( i) ie, dar i urma ilor t i!” 13Apoi Dumnezeu „S-a în at” de la el
din locul în care îi vorbise. 14Iacov a pus un stâlp de piatr în locul în care îi vorbise
Dumnezeu, a luat ni te b utur pe care a oferit-o acolo ca dedicare, i apoi a pus ulei
pe el. 15Iacov a pus numele Betel acelui loc în care îi vorbise Dumnezeu. 16Apoi au
plecat de la Betel. Dar înainte de a ajunge la Efrata, în timp ce Rahelei îi venise
timpul când trebuia s nasc , a avut mari dificult i. 17Fiind afectat de durerile
na terii, moa a i-a zis (Rahelei): „S nu- i fie fric ; pentru c mai ai un fiu!” 18Când
Rahela era aproape s moar , i-a pus b iatului numele Ben-Oni; îns tat l lui l-a
numit Beniamin. 19Rahela a murit i a fost îngropat pe drumul spre Efrata, adic spre
Betleem. 20Iacov a pus acolo un stâlp pe mormântul ei. Acest stâlp care exist pân
ast zi, aminte te de Rahela. 21Israel i-a continuat c toria i i-a instalat cortul
dincolo de Migdal-Eder. 22În timp ce Israel locuia în acea zon , Ruben s-a dus i s-a
culcat cu Bilha care era concubina tat lui lui. Dar Israel a aflat despre acest lucru.
Iacov avea doisprezece fii. 23Cei n scu i de Leea, au fost: Ruben – primul n scut în
familia lui Iacov; apoi Simeon, Levi, Iuda, Isahar i Zabulon. 24Fiii Rahelei au fost
Iosif i Beniamin. 25Fiii Bilhei care era sclava Rahelei, au fost Dan i Neftali. 26Fiii
Zilpei – sclava Leei – au fost Gad i A er. Ace tia au fost fiii lui Iacov, care s-au
scut în familia lui, în Padan-Aram. 27Iacov a ajuns la tat l lui, la Isaac, în zona

numit Mamre, lâng Chiriat-Arba, adic lâng Hebron. Avraam i Isaac locuiser
acolo ca str ini. 28Isaac a tr it o sut optzeci de ani. 29El a murit b trân i satisf cut de
num rul zilelor pe care le-a tr it. i astfel a fost ad ugat la (cei deceda i din) poporul
lui. El a fost înmormântat de fiii lui – Esau i Iacov. 36 Urmeaz prezentarea
descenden ilor lui Esau, adic ai lui Edom. 2Esau i-a luat (ca so ii) dintre canaanite:
pe Ada care era fiica hititului Elon, pe Oholibama care era fiica lui Ana – fiul
hivitului ivon; 3 i pe Basmat, care era fiica lui Ismael i sor cu Nebaiot. 4Ada i l-a
scut lui Esau pe Elifaz. La rândul ei, Basmat i l-a n scut pe Reuel, 5iar Oholibama
i-a n scut pe Ieu , pe Ialam i pe Corah. Ace tia au fost fiii lui Esau. Ei se n scuser
în Canaan. 6Esau i-a luat so iile, fiii, fiicele, pe to i cei din familia lui, vitele, toate
animalele i averile pe care le-a strâns în Canaan i s-a mutat. El a plecat într-o alt
ar ”, desp indu-se de fratele lui numit Iacov; 7pentru c propriet ile lor erau atât
de mari, încât nu le permiteau s locuiasc împreun . Teritoriul în care locuiau ei, era
insuficient pentru turmele lor. 8Astfel, Esau, adic Edom, s-a a ezat în zona muntoas
a Seirului. 9Aceasta a fost prezentarea urma ilor lui Esau – tat l edomi ilor – din zona
muntoas a Seirului. 10Urmeaz numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei care era so ia
lui Esau; Reuel, fiul Basmatei care era so ia lui Esau. 11Fiii lui Elifaz au fost: Teman,
Omar, efo, Gatam i Chenaz. 12Timna era concubina lui Elifaz – fiul lui Esau. Ea i la n scut lui Elifaz pe Amalec. Ace tia au fost nepo ii Adei care era so ia lui Esau.
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Urmeaz prezentarea fiilor lui Reuel: Nahat, Zerah, ama i Miza. Ei au fost nepo ii
Basmatei – so ia lui Esau. 14Urmeaz prezentarea fiilor Oholibamei – so ia lui Esau i
fiica lui Ana – fiul lui ivon: ea i-a n scut lui Esau pe Ieu , pe Ialam i pe Corah.
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Urmeaz prezentarea conduc torilor fiilor lui Esau. Dintre fiii lui Elifaz – primul
scut al lui Esau – au fost: conduc torul Teman, conduc torul Omar, conduc torul
efo, conduc torul Chenaz, 16conduc torul Corah, conduc torul Gatam i
conduc torul Amalec. Ace tia au fost conduc torii proveni i din Elifaz în Edom. Ei
au fost nepo ii Adei. 17Urmeaz prezentarea fiilor lui Reuel – fiul lui Esau:
conduc torul Nahat, conduc torul Zerah, conduc torul ama i conduc torul Miza.
Ace tia au fost conduc torii lui Reuel în ara Edom. Ei au fost nepo ii Basmatei care
era so ia lui Esau. 18Umeaz prezentarea fiilor Oholibamei care era so ia lui Esau:
conduc torul Ieu , conduc torul Ialam i conduc torul Corah. Ace tia au fost
conduc torii Oholibamei care era fiica lui Ana i so ia lui Esau. 19Aceasta a fost lista
fiilor lui Esau, adic Edom; i ace tia au fost conduc torii lor. 20Urmeaz acum lista
fiilor horitului Seir, locuitori (de la începuturi) ai acelui teritoriu: Lotan, obal,
ivon, Ana, 21Di on, E er i Di an. Urmeaz prezentarea conduc torilor care au
descins din hori i – urma ii lui Seir, în Edom. 22Fiii lui Lotan au fost Hori i Hemam.
Sora lui Lotan a fost Timna. 23Urmeaz fiii lui obal: Alvan, Manahat, Ebal, efo i
Onam. 24Fiii lui ivon au fost: Aiia i Ana; el este acel Ana care a g sit izvoarele în
de ert, în timp ce p tea m garii tat lui lui numit ivon. 25Urmeaz prezentarea
copiilor lui Ana: Di on i Oholibama – fiica lui Ana. 26Fiii lui Di on au fost:
Hemdan, E ban, Itran i Cheran. 27Urmeaz prezentarea fiilor lui E er: Bilhan,
Zaavan i Acan. 28Fiii lui Di an au fost: U i Aran. 29Urmeaz prezentarea
conduc torilor hori ilor: conduc torul Lotan, conduc torul obal, conduc torul
ivon, conduc torul Ana, 30conduc torul Di on, conduc torul E er i conduc torul
Di an. Ace tia au fost conduc torii hori ilor, conform grupurilor lor din teritoriul lui

Seir. 31Urmeaz prezentarea regilor care i-au exercitat conducerea în Edom, înainte
domneasc peste Israel vreun rege: 32Bela, fiul lui Beor, a fost conduc tor în
Edom; numele ora ului lui era Dinhaba. 33Când a murit Bela, în locul lui a fost
conduc tor Iobab care era fiul lui Zerah, din Bo ra. 34Când a murit Iobab, în locul lui
a fost conduc tor Hu am din teritoriul temani ilor. 35Când a murit Hu am, în locul lui
a fost conduc tor Hadad – fiul lui Bedad. El este acela care i-a învins pe midiani i la
Moab. Numele ora ului lui era Avit. 36Când a murit Hadad, în locul lui a fost
conduc tor Samla din Masreca. 37Atunci când a murit Samla, în locul lui a fost
conduc tor Saul din acea localitate Rehobot situat lâng râu. 38Când a murit Saul, în
locul lui a fost conduc tor Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39Când a murit Baal-Hanan –
fiul lui Acbor –, în locul lui a fost conduc tor Hadar. Numele ora ului acestuia era
Pau. Numele so iei lui era Mehetabeel – fiica lui Matred – fiica lui Me-Zahab.
40
Numele conduc torilor care provin din Esau, conform clanurilor i regiunilor lor,
sunt urm toarele: conduc torul Timna, conduc torul Alva, conduc torul Ietet,
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conduc torul Oholibama, conduc torul Ela, conduc torul Pinon, 42conduc torul
Chenaz, conduc torul Teman, conduc torul Mib ar, 43conduc torul Magdiel i
conduc torul Iram. Ace tia au fost conduc torii Edomului, conform teritoriilor lor din
zona în care i-au exercitat conducerea. Esau a fost str mo ul edomi ilor. 37 Iacov ia stabilit locuin a pe teritoriul unde a locuit ( i) tat l lui: în Canaan. 2Urmeaz istoria
(urma ilor) lui Iacov. La vârsta de aptesprezece ani, Iosif p tea turma împreun cu
fra ii lui. Ace tia erau fiii Bilhei i ai Zilpei – so iile tat lui lui. El relata tat lui lor
despre comportamentul r u al acestora. 3Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe to i
ceilal i fii ai lui, pentru c i se n scuse la b trâne e. i i-a f cut o hain special .
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Când au v zut fra ii lui c tat l lor îl iube te mai mult decât pe ei, l-au urât pe Iosif.
i n-au putut s -i vorbeasc binevoitori. 5Iosif a avut un vis pe care l-a relatat fra ilor
lui. Dar ace tia l-au urât mai mult decât pân atunci. 6El le-a zis: „Asculta i visul pe
care l-am avut! 7Noi eram la legatul snopilor pe câmp. Snopul meu s-a ridicat, iar
snopii vo tri s-au adunat în jurul lui i s-au aplecat spre el!” 8Fra ii lui i-au r spuns:
„Vrei s spui c tu vei fi eful nostru?! Pretinzi astfel c ne vei deveni st pân?!” Din
cauza viselor i a relat rilor lui, ei l-au urât (pe Iosif) mai mult decât înainte. 9Iosif a
mai avut un vis; i l-a povestit i pe acesta fra ilor lui. El a spus: „Am mai avut un vis.
În el am v zut c soarele, luna i unsprezece stele se aplecau înaintea mea!” 10Când a
povestit visul i tat lui lui, acesta l-a certat, zicându-i: „Ce vrei s spui relatându-ne
acest vis pe care l-ai avut? Oare anticipezi c vom veni eu împreun cu mama ta i cu
fra ii t i ca s ne aplec m pân la p mânt înaintea ta?” 11Fra ii lui l-au invidiat. Dar
tat l lor a re inut acest vis! 12Fra ii lui Iosif s-au dus s pasc turma tat lui lor lâng
ehem. 13Israel i-a zis lui Iosif: „ tii c fra ii t i pasc oile lâng ehem. Vino; pentru
vreau s te trimit la ei!” El a r spuns: „Sunt preg tit s plec!” 14Israel i-a zis: „Dute i vezi dac fra ii t i i turma sunt bine; i adu-mi ve ti (despre ei)!” L-a trimis din
valea Hebron; i el ajuns la ehem. 15Atunci un om l-a g sit r cind pe câmp; i l-a
întrebat: „Ce cau i? 16El a r spuns: „Îi caut pe fra ii mei. Te rog s îmi spui unde pasc
ei turma.” 17Acel om i-a r spuns: „Au plecat de aici. I-am auzit zicând: «S mergem
la Dotan!»” Iosif a mers pe traseul pe care merseser fra ii lui; i i-a g sit la Dotan.
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Ace tia l-au v zut de la mare distan ; i înainte s ajung la ei, au decis s -l
omoare. 19Au vorbit între ei astfel: „Vine «vis torul»! 20Acum haide i s -l omorâm i

-l arunc m într-o groap . Vom spune c a fost mâncat de un animal s lbatic; i vom
vedea ce confirmare vor mai avea visele lui!” 21Dar când a auzit Ruben despre acest
plan, a încercat s -l scape, zicând: „S nu-l omorâm!” 22El a continuat spunând: „S
nu (facem s ) curg sânge! V propun s -l arunca i în aceast groap din de ert; dar
s -l omorâ i!”. Le-a vorbit astfel ca s -l salveze din mâinile lor i s -l aduc
înapoi la tat l lui. 23Când a ajuns Iosif la fra ii lui, ace tia l-au dezbr cat de haina
special pe care o purta. 24Apoi l-au luat i l-au aruncat într-o groap . Aceea era o
fântân care nu mai avea ap în ea. 25Apoi s-au a ezat s m nânce. Dar privind în
dep rtare, au observat c se apropiau ni te comercian i ismaeli i care veneau din
Galaad i se duceau în Egipt. C milele lor transportau condimente, balsam i ulei
parfumat. 26Iuda le-a zis fra ilor lui: „Ce avantaj avem dac ne omorâm fratele i-i
ascundem sângele? 27Mai bine haide i s -l vindem ismaeli ilor i s nu-l omorâm cu
mâinile noastre; pentru c el este fratele nostru i avem o origine comun .” Fra ii lui
i-au acceptat propunerea. 28Când s-au apropiat comercian ii madiani i, fra ii lui l-au
scos pe Iosif din fântân i l-au vândut ismaeli ilor cu dou zeci de echeli de argint.
Ei l-au dus pe Iosif în Egipt. 29Când s-a dus Ruben la fântân i a constatat c Iosif nu
mai era acolo, i-a rupt hainele în buc i (de necaz). 30Apoi s-a dus la fra ii lui i le-a
zis: „Copilul nu mai este acolo! Acum ce voi face?” 31Dar ei au luat haina special a
lui Iosif, au înjunghiat un ap i au muiat-o în sânge(le lui). 32I-au trimis tat lui lor
acea hain special , împreun cu urm torul mesaj: „Am g sit aceast hain . Vezi
dac ea este acea hain (special ) a fiului t u (Iosif)!” 33El a recunoscut-o i a zis:
„Este haina (special a) fiului meu! L-a mâncat un animal s lbatic! Sunt convins c
Iosif a fost f cut buc i…” 34Atunci Iacov i-a rupt hainele, i-a pus un sac în jurul
oldurilor i l-a jelit pe fiul lui multe zile. 35To i fiii i fiicele lui au venit s -l
consoleze, dar el n-a acceptat. Ci l-a plâns mult, zicând: „Jelind voi coborî la fiul meu
în locuin a mor ilor!” 36Madiani ii l-au vândut pe Iosif în Egipt lui Potifar care era
demnitar i comandant al g rzii lui Faraon. 38 În acea vreme, Iuda s-a desp it de de
fra ii lui i i-a stabilit locuin a lâng un adulamit numit Hira. 2Iuda a întâlnit-o acolo
pe fiica unui canaanit numit ua. El a luat-o ca so ie i a intrat la ea. 3Fata a r mas
îns rcinat i a n scut un fiu, c ruia Iuda i-a pus numele Er. 4Ea a r mas din nou
îns rcinat i a n scut un fiu, c ruia i-a pus numele Onan. 5A n scut un alt fiu i l-a
numit ela. Atunci când l-a n scut, se afla la Chezib. 6Iuda i-a luat o so ie lui Er care
era primul n scut în familia lui. Numele acesteia era Tamar. 7Dar Er – primul n scut
în familia lui Iuda – era r u înaintea Domnului; i Domnul l-a omorât. 8Atunci Iuda ia zis lui Onan: „Ia-o ca so ie pe cea care a fost so ia fratelui t u. Împline te- i fa de
ea datoria de cumnat; i f astfel urma i fratelui t u!” 9Dar pentru c tia c urma ul
nu va fi al lui, de fiecare dat când intra la so ia fratelui lui, Onan elimina sperma pe
mânt, pentru ca s nu-i permit fratelui lui s aib descenden i. 10Ce f cea Onan nu
a fost acceptat de Domnul, care l-a omorât i pe el. 11Atunci Iuda i-a zis nurorii lui
care se numea Tamar: „R mâi v duv în casa tat lui t u pân va cre te fiul meu
numit ela.” El a vorbit astfel fiindu-i fric de faptul c ar putea s moar i acela, la
fel ca fra ii lui. Astfel, Tamar s-a întors în casa tat lui ei. 12Dup mai mult timp, so ia
lui Iuda – fiica lui ua – a murit. Dup ce a trecut timpul în care a sim it durerea
pierderii ei, Iuda s-a dus împreun cu adulamitul Hira – prietenul lui – în localitatea
Timna, la cei care-i tundeau oile. 13Atunci i s-a spus Tamarei: „S tii c socrul t u se

duce la Timna, ca s i tund oile.” 14Ea i-a schimbat hainele de v duv , s-a acoperit
cu un v l i s-a înf urat; apoi s-a a ezat la intrarea în Enaiim, care se afl în drumul
spre Timna. Ea a procedat a a pentru c observase c de i ela crescuse, ea nu-i
fusese dat ca so ie. 15Când a v zut-o Iuda, a crezut c este o prostituat ; pentru c
avea fa a acoperit . i astfel, el n-a recunoscut-o. 16A venit spre ea la marginea
drumului; i f
s tie c era nora lui, i-a zis: „Las -m s intru la tine!” Ea a
întrebat: „Ce-mi vei oferi, dac accept s intri la mine?” 17El a r spuns: „Î i voi
trimite un ied din turm .” Atunci ea a spus: „Accept (propunerea ta) doar dac îmi dai
o garan ie pân îl vei trimite!” 18El a întrebat: „Ce garan ie s i dau?” Iar ea a
spuns: „Sigiliul t u, nurul t u i bastonul din mâna ta.” El i le-a dat; i apoi a intrat
la ea. i în urma acestui fapt, (Tamara) a r mas îns rcinat prin participarea lui.
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Apoi ea a plecat imediat, i-a scos v lul i s-a îmbr cat (din nou) în hainele de
duv . 20Când a trimis Iuda iedul prin intermediul prietenului lui adulamit ca s
recupereze garan ia de la (acea) femeie, acesta n-a mai g sit-o. 21El i-a întrebat pe
localnici: „Unde este prostituata care st tea lâng drum, la Enaiim?” Ei au r spuns:
„N-a fost aici nici o prostituat !” 22El s-a întors la Iuda i i-a zis: „N-am g sit-o; iar
localnicii au zis c nici n-a fost vreo prostituat acolo.” 23Iuda a r spuns: „S in ce a
luat; numai s nu ne facem de râs! De i am trimis acest ied, tu n-ai mai g sit-o!”
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Dup trei luni, au venit ni te oameni la Iuda i i-au spus: „Nora ta, care se nume te
Tamar, s-a prostituat i chiar a r mas îns rcinat în urma imoralit ii ei!” Atunci Iuda
a zis: „Aduce i-o afar ca s fie ars !” 25Dar în timp ce era adus afar , aceasta a
trimis pe cineva s -i spun socrului ei: „Am r mas îns rcinat cu cel care este
proprietarul acestor lucruri; vezi dac recuno ti ale cui sunt acestea: sigiliul, nurul i
bastonul!” 26Iuda le-a recunoscut (ca fiind ale lui); i a zis: „Ea este mai pu in
vinovat decât mine, pentru c nu i-am dat-o ca so ie fiului meu numit ela.” i de
atunci nu s-a mai culcat cu ea. 27Când a venit timpul s nasc , în uterul ei erau (doi)
gemeni. 28În timpul na terii, unul dintre ei a scos mâna. Moa a i-a apucat-o i a legato cu un fir ro u, zicând: „Acesta va ie i primul!” 29Dar el i-a tras mâna înapoi; i
astfel a ie it fratele lui. Atunci ea a zis: „Ce sp rtur ai f cut!” i astfel i-au pus
numele Pere . 30Apoi a ie it i fratele lui care avea firul ro u legat la mân ; i i s-a pus
numele Zerah. 39 Iosif a fost dus în Egipt. Atunci egipteanul Potifar care era
comandantul g rzii i unul dintre demnitarii faraonului, l-a cump rat de la ismaeli ii
care l-au adus acolo. 2Domnul era cu Iosif. Astfel, el a prosperat i a locuit în casa
st pânului lui egiptean. 3Acesta a observat c Domnul era cu Iosif i c îl f cea s
reu easc în tot ce f cea lucrând cu mâinile lui . 4Iosif a fost tratat cu bun voin de
tre st pânul lui pe care-l slujea; iar acesta l-a desemnat ca supraveghetor al casei i
al posesiunilor lui, încredin ându-i tot ce avea (pentru administrare). 5 i din
momentul în care i-a dat (lui Iosif) ca sarcin supravegherea casei i a întregii lui
averi, Domnul a binecuvântat tot ce avea egipteanul, datorit lui Iosif.
Binecuvântarea Domnului era peste toate posesiunile lui, inclusiv peste recoltele de
pe câmp. 6Astfel, st pânul l-a l sat pe Iosif s îngrijeasc de tot ce poseda; i nu avea
alt grij decât s m nânce. Iosif ar ta bine din punct de vedere fizic i era frumos.
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Dup un timp, so ia st pânului lui care se tot uita la Iosif, i-a zis: „Culc -te cu
mine!” 8Dar el a refuzat-o, r spunzându-i: „St pânul meu n-are nici o grij în ce
prive te casa i averea lui. El mi-a dat în administrare tot ce are. 9Nimeni nu este mai

mare decât mine în aceast administrare a propriet ilor lui. El nu mi-a interzis (s m
folosesc de) nimic, excep ia fiind doar tu; pentru c e ti so ia lui. Deci cum a putea
fac acest mare r u (fa de el) i s p tuiesc împotriva lui Dumnezeu?” 10De i îi
vorbea lui Iosif în fiecare zi (despre aceast dorin a ei), el n-a ascultat-o. Nu a
acceptat nici s se culce cu ea i nici s stea în apropierea ei. 11Dar într-o zi, Iosif a
intrat în casa st pânului ca s i fac treaba, în timp ce niciunul dintre sclavi nu era
acolo. 12Atunci ea l-a prins de hain , zicându-i: „Culc -te cu mine!” Dar el i-a l sat
haina în mâna ei i a fugit afar . 13Când a v zut c i-a l sat haina în mâna ei i c a
fugit afar , 14i-a chemat pe sclavii care serveau în cas i le-a zis: „Vede i? So ul meu
ne-a adus un evreu ca s ne ridiculizeze. El a intrat la mine (în camer ) ca s se culce
cu mine, dar eu am ipat cât am putut de tare. 15Când a auzit c ip cu mare
intensitate, i-a l sat haina lâng mine i a fugit afar !” 16So ia lui Potifar a inut haina
lâng ea pân când a venit acas st pânul lui Iosif. 17Atunci i-a relatat i lui acelea i
lucruri: „Acel sclav evreu, pe care ni l-ai adus, a intrat la mine ca s m dezonoreze.
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Dar când am ipat tare, i-a l sat haina lâng mine i a fugit afar !” 19Când a auzit
st pânul lui (Iosif) reclama iile so iei lui zicând: „A a s-a comportat sclavul t u cu
mine!”, a fost afectat de o mare sup rare. 20Atunci l-a luat pe Iosif i l-a introdus în
închisoare. i astfel, el a r mas acolo, în locul în care tr iau în deten ie prizonierii
faraonului. 21Dar Domnul a fost cu Iosif, i-a manifestat mila Sa fa de el i a f cut
ca s fie apreciat de comandantul închisorii. 22El i-a dat lui Iosif func ia de
supraveghetor al tuturor de inu ilor din acea închisoare. Tot ce se f cea acolo, trebuia
aprobat de el. 23Comandantul închisorii nu se mai îngrijea de nimic din ce era în
administrarea lui Iosif, pentru c Domnul era cu el i îl f cea s reu easc în tot ce
lucra. 40 Dup toate aceste întâmpl ri, atât responsabilul cu b utura cât i brutarul
monarhului Egiptului, au gre it fa de st pânul lor. 2Faraon s-a sup rat pe cei doi
oameni din administra ia lui: atât pe comandantul celor care ofereau b utura, cât i pe
brutarul- ef. 3El i-a pus în deten ie chiar în casa comandantului g rzii; i astfel au
ajuns în aceea i închisoare în care se afla ca de inut i Iosif. 4Comandantul g rzii i-a
repartizat în acela i loc cu Iosif care i-a slujit. i a a au r mas ace tia în arest pentru
un timp. 5Într-o noapte, atât de inutul care fusese responsabilul cu b utura faraonului,
cât i cel care fusese brutarul conduc torului Egiptului, au avut fiecare câte un vis
semnificativ. 6Când a venit Iosif diminea a la ei, a observat c erau nelini ti i. 7Atunci
el i-a întrebat pe oamenii care avuseser func ii în administra ia faraonului i care
erau în arest împreun cu el în casa st pânului: „De ce sunte i atât de îngrijora i
ast zi?” 8Ei au r spuns: „Am avut ni te vise, dar nu este nimeni care s ni le poat
interpreta.” Atunci Iosif le-a zis: „Oare nu vine de la Dumnezeu interpretarea viselor?
Relata i-mi visele voastre!” 9Responsabilul cu b utura (faraonului) i-a povestit lui
Iosif visul, zicând: „În visul meu am v zut o vi -de-vie. 10Ea avea trei ramuri.
Imediat dup ce a înmugurit, i s-a deschis floarea, iar ciorchinii au produs struguri
cop i. 11 Eu aveam cupa faraonului în mân . Am luat strugurii, i-am stors în cup i
apoi am pus cupa în mâna lui.” 12Iosif i-a zis: „Visul se interpreteaz astfel: cele trei
ramuri reprezint trei zile. 13Dup trei zile, Faraon î i va face capul s se ridice cu
demnitate i te va repune în func ie; iar tu vei pune cupa în mâna lui exact cum f ceai
înainte, când erai responsabilul- ef cu b utura lui. 14Dar când vei tr i bine, s i
aminte ti de mine. S manife ti mil i s vorbe ti faraonului despre mine ca s m

sco i din aceast închisoare. 15Pentru c am fost luat ( i adus) cu for a din ara
evreilor; i nici chiar aici nu am f cut nici o fapt care s justifice trimiterea mea în
închisoare!” 16Când eful brutarilor a v zut c Iosif a dat o interpretare favorabil , i-a
zis: „ i eu am avut un vis! În el se întâmpla c pe capul meu erau trei co uri cu pâine.
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În co ul de deasupra erau diverse produse f cute din coc i coapte pentru faraon;
iar p rile mâncau ce era în co ul de pe capul meu!” 18Iosif i-a r spuns: „Visul are
urm toarea interpretare: cele trei co uri reprezint trei zile. 19Dup trei zile, faraonul
i va t ia capul i te va spânzura de un copac; i p rile vor mânca din carnea ta…”
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A treia zi, faraonul i-a s rb torit ziua de na tere. Atunci el le-a oferit un banchet
tuturor slujitorilor lui. Cu acea ocazie, faraonul „a ridicat capul” celui care fusese
responsabil cu b utura i al fostului brutar- ef (eliberându-i). 21El a repus în slujb pe
responsabilul cu b utura; i acesta a pus din nou cupa în mâna faraonului. 22Îns pe
brutarul- ef l-a spânzurat, conform interpret rii (visului) pe care o f cuse Iosif
(fiec ruia). 23Dar responsabilul cu b utura (faraonului) nu i-a mai amintit de Iosif; ci
l-a uitat… 41 Dup doi ani, faraonul a visat c st tea pe malul Nilului. 2 i din Nil au
ap rut apte vaci frumoase i grase, care p teau între trestii. 3Dup acestea, au ap rut
din Nil alte apte vaci urâte i slabe. Acestea s-au a ezat lâng celelalte vaci (grase);
i p teau pe malul Nilului. 4Vacile urâte i slabe le-au mâncat pe cele frumoase i
grase. Apoi Faraon s-a trezit din somn. 5A adormit din nou i a mai avut un vis: apte
spice de grâu, bine dezvoltate i s toase, cre teau pe aceea i tulpin . 6Dup ele au
rit apte spice nedezvoltate i arse de vântul de la Est. 7Spicele nedezvoltate le-au
înghi it pe cele apte care erau bine dezvoltate i pline. Apoi faraonul s-a trezit din
somn. Acestea au fost visele lui. 8Când a venit diminea a, el a devenit nelini tit. A dat
ordin s fie chema i to i vr jitorii i to i în elep ii Egiptului. Apoi le-a relatat visele;
dar nimeni n-a putut s i le interpreteze. 9Atunci responsabilul cu b utura, i-a zis
faraonului: „Realizez ast zi c am f cut o gre eal . 10Faraonul s-a sup rat odat pe
slujitorii lui; i ne-a inut în arest în casa comandantului g rzii, atât pe mine cât i pe
conduc torul brutarilor. 11Noi am avut câte un vis fiecare în aceea i noapte. i fiecare
dintre acestea avea o semnifica ie special . 12Exista acolo împreun cu noi i un tân r
evreu care era sclav al comandantului g rzii. I-am povestit acestuia visele noastre; iar
el ne-a ar tat semnifica ia lor, dând fiec rui vis o interpretare distinct . 13Apoi s-a
întâmplat exact cum ni le-a interpretat el: faraonul m-a repus în func ie; iar pe eful
brutarilor l-a spânzurat.” 14Atunci faraonul a dat ordin s fie adus Iosif. i astfel, el a
fost scos repede din închisoare. Iosif s-a b rbierit, i-a schimbat hainele i a venit
înaintea faraonului. 15Acesta i-a zis: „Am avut un vis, dar nu este nimeni care s mi-l
poat interpreta. Am auzit c tu po i s interpretezi un vis imediat dup ce-l auzi!”
16
Iosif i-a r spuns: „Nu eu, ci Dumnezeu îi va da faraonului un r spuns favorabil!”
17
Atunci Faraon i-a zis lui Iosif: „Am visat c st team pe malul Nilului. 18Atunci au
ap rut din Nil apte vaci bine dezvoltate i grase, care p teau între trestii. 19Dup ele
au ap rut alte apte vaci mici, foarte urâte i slabe. Niciodat n-am v zut vaci atât de
urâte în toat ara Egiptului! 20Vacile slabe i urâte le-au mâncat pe cele apte vaci
grase. 21 i totu i, dup ce le-au mâncat, nu a fost nici o diferen în aspectul lor fizic;
ci erau la fel de slabe cum fuseser i înainte. Apoi m-am trezit. 22Am adormit din
nou i am avut un alt vis. Am v zut apte spice de grâu, pline i s toase, care
cre teau pe aceea i tulpin . 23Dup ele au r rit apte spice uscate, nedezvoltate i

arse de vântul care bate din Est. 24Spicele nedezvoltate le-au înghi it pe cele apte
spice pline. Le-am povestit vr jitorilor aceste vise; dar niciunul nu mi le-a putut
interpreta!” 25Atunci Iosif i-a zis faraonului: „Visele pe care le-a avut faraonul,
reprezint acela i lucru. Dumnezeu i-a revelat astfel ce urmeaz s fac . 26Cele apte
vaci grase reprezint apte ani; iar cele apte spice bine dezvoltate reprezint tot apte
ani. De fapt, este (ca) un singur vis. 27Atât cele apte vaci slabe i urâte, care au
ap rut dup primele, cât i acele apte spice nedezvoltate i arse de vântul care bate
din Est, reprezint apte ani. Ele semnific apte ani de foamete. 28Se va întâmpla
exact a a cum am spus. Iar Dumnezeu i-a ar tat astfel anticipat faraonului ce urmeaz
fac . 29Vor veni apte ani de mare abunden în toat ara Egiptului. 30Dar dup
ace tia vor veni apte ani de foamete. Ea va fi atât de mare, încât nu va mai fi nici o
eviden despre bel ugul anterior din Egipt. Foametea va distruge ara. 31Nu se va mai
cunoa te nici o dovad despre bel ugul care fusese în ar ; pentru c foametea care va
urma, va fi foarte greu de suportat. 32Faptul c visul faraonului a fost de dou ori,
arat c acest lucru este decis de Dumnezeu; i El va face s se întâmple a a în scurt
timp. 33În consecin , faraonul s aleag acum un om competent i în elept, pe care
-l pun conduc tor peste ara Egiptului. 34Faraonul s desemneze oameni care s
supravegheze colectarea unei cincimi din produc ia de cereale a Egiptului în timpul
celor apte ani de abunden . 35Ace tia s strâng toat hrana din anii buni care
urmeaz s vin . Apoi s depoziteze grâul pentru hrana celor din ora e în grânarele
faraonului; i s -l p zeasc . 36Aceste alimente vor fi o rezerv pentru ar în perioada
celor apte ani de foamete care vor veni în zona Egiptului; i astfel, ara va
supravie ui în timpul foametei!” 37Acest plan a fost agreat de faraon i de to i
slujitorii lui. 38Atunci el le-a zis subalternilor lui: „Oare vom putea g si un (alt)
asemenea om, care s aib în el Spiritul lui Dumnezeu?” 39Apoi faraonul i-a zis lui
Iosif: „Pentru c Dumnezeu i-a revelat toate aceste lucruri, (constat m c ) nu este
nimeni la fel de competent i de în elept ca tine. 40În consecin , tu vei fi conduc tor
peste curtea mea; i tot poporul meu va asculta de ordinele care vor veni din gura ta!
Doar tronul m va face mai mare decât tine! 41De-acum te-am pus în func ia de
conduc tor pentru tot teritoriul Egiptului!” 42Faraonul i-a scos de pe deget inelul cu
sigiliu lui; i apoi l-a pus pe degetul lui Iosif. L-a îmbr cat în haine f cute din in
sub ire i i-a pus un lan de aur în jurul gâtului. 43Apoi l-a urcat în carul care venea
dup al lui; i un crainic striga (celorlal i) zicând: „În genunchi!” Astfel l-a pus
faraonul pe Iosif în func ia de conduc tor pentru tot Egiptul… 44El i-a mai spus lui
Iosif: „Eu sunt faraon; dar f
aprobarea ta, nimeni nu va face nimic în tot Egiptul.”
45
Faraon i-a pus lui Iosif numele afnat-Paneah i i-a dat-o ca so ie pe Asnat care era
fiica lui Poti-Fera – preotul din On. Iosif a plecat s inspecteze teritoriul Egiptului.
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El avea treizeci de ani când a fost desemnat s lucreze în slujba monarhului din
Egipt. Iosif a plecat din fa a faraonului i a c torit prin tot Egiptul. 47În timpul celor
apte ani de abunden , p mântul a facilitat producerea multor cereale. 48În cei apte
ani de prosperitate din zona Egiptului, Iosif a adunat toat hrana i a depozitat-o în
ora e. A procedat a a adunând provizii de hran de pe câmpurile din jurul fiec rui
ora . 49Astfel, Iosif a strâns foarte mult grâu – ca particulele de nisip de la marginea
rii. Era atât de mult, încât a încetat s -l mai cânt reasc . 50Înainte s vin anii de
foamete, Asnat – fiica lui Poti-Fera care era preotul din On – i-a n scut lui Iosif doi

fii. 51Iosif i-a pus primului fiu n scut în familia lui, numele Manase, zicând: „Va fi
numit a a pentru c Dumnezeu m-a f cut s uit toate situa iile nepl cute prin care am
trecut i (dorul) de familia tat lui meu!” 52Pe al doilea fiu l-a numit Efraim, zicând:
„Îi pun acest nume pentru c Dumnezeu m-a f cut prosper în ara în care (ini ial)
fusesem nedrept it!” 53Cei apte ani de abunden din ara Egiptului s-au terminat.
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Apoi au început cei apte ani de foamete, exact cum spusese Iosif. În toate rile era
criz de alimente. Dar în tot Egiptul, oamenii aveau pâine! 55Când oamenii din Egipt
i-au terminat proviziile de alimente, poporul a rugat faraonul s -i dea pâine. Atunci
el le-a zis tuturor egiptenilor: „Adresa i cererea voastr lui Iosif! Apoi el v va spune
ce s face i!” 56Criza alimentelor a afectat întreaga ar … Atunci Iosif a deschis toate
depozitele unde adunase provizii; i le-a vândut grâu egiptenilor, pentru c foametea
era dificil de suportat în Egipt. 57 i pentru c toate rile erau profund afectate de
foamete, veneau în Egipt oameni din toate zonele, ca s cumpere grâu de la Iosif. 42
Când a aflat Iacov c este grâu (de vânzare) în Egipt, le-a zis fiilor lui: „De ce sta i i
uita i unii la al ii? 2Am auzit c în Egipt exist grâu! Duce i-v i cump ra i-ne
grâu de acolo, pentru ca s tr im i s nu murim (de foame).” 3Atunci zece dintre
fra ii lui Iosif s-au dus s cumpere grâu din Egipt. 4Iacov nu l-a trimis împreun cu
fra ii lui i pe Beniamin – fratele lui Iosif – imaginându- i c era posibil s i se
întâmple ceva r u. 5Astfel, fiii lui Israel s-au dus s cumpere grâu din Egipt,
torind împreun cu al i oameni care aveau acela i scop; pentru c în zona
Canaanului era foamete. 6Iosif era guvernatorul rii – cel care vindea cereale
întregului popor al acesteia. Când au ajuns fra ii lui Iosif la el, s-au aplecat cu fa a
pân la p mânt înaintea lui. 7Din momentul în care i-a v zut fra ii, Iosif i-a
recunoscut. Dar s-a pref cut c nu-i cunoa te; i le-a vorbit cu duritate. El i-a întrebat:
„De unde veni i? Ei au r spuns: „Venim din Canaan, ca s cump m hran !” 8De i
Iosif i-a recunoscut fra ii, ei nu l-au recunoscut. 9El i-a amintit visele pe care le
avusese i care se refereau la ei. Atunci le-a zis: „Voi sunte i spioni; i a i venit s
vede i punctele vulnerabile ale rii!” 10Ei au r spuns: „Nu, st pâne! Slujitorii t i au
venit s cumpere hran ! 11To i suntem fiii aceluia i om. Slujitorii t i sunt oameni
corec i, nu spioni!” 12Dar el le-a zis: „Nu este adev rat! Voi a i venit s spiona i
zonele neprotejate ale rii!” 13Ei au r spuns: „Noi, slujitorii t i, suntem doisprezece
fra i i apar inem aceluia i om care locuie te în Canaan. Cel mai mic dintre noi este
acum acas cu tat l nostru; iar unul nu mai exist !” 14Dar Iosif le-a zis: „Voi sunte i
exact ce am afirmat: spioni. 15Ve i fi verifica i astfel: (jur) pe via a faraonului c nu
ve i pleca din acest loc decât dac va veni aici i fratele vostru mai mic! 16Trimite i-l
pe unul dintre voi s -l aduc pe fratele vostru; iar ceilal i vor r mâne în închisoare.
Astfel vi se vor verifica afirma iile; i se va demonstra dac spune i adev rul. Altfel,
(v jur) pe via a faraonului, c sunte i cu certitudine ni te spioni!” 17 i astfel i-a b gat
pe to i în închisoare pentru trei zile. 18A treia zi, Iosif le-a zis: „Face i ce v-am spus; i
ve i tr i! Eu m tem de Dumnezeu! 19Dac sunte i oameni cinsti i, unul dintre voi s
mân aici în închisoare. Ceilal i merge i i duce i grâu familiilor voastre. 20Apoi s
mi-l aduce i pe fratele vostru mai mic. A a vor fi verificate cuvintele voastre; i nu
ve i muri!” Ei au acceptat s procedeze exact cum li s-a cerut. 21Atunci fiecare a zis
celuilalt: „Cu certitudine c acum pl tim pentru ce i-am f cut fratelui nostru. De i iam v zut durerea sufletului când ne ruga s nu-i lu m via a, noi nu l-am ascultat. A a

se explic de ce a venit peste noi acest necaz!” 22Ruben le-a r spuns: „Nu v-am spus
eu s nu p tui i (f când fapte rele) împotriva b iatului? Dar nu m-a i ascultat!
Acum r spundem pentru sângele lui!” 23Ei nu tiau c Iosif îi în elegea; pentru c
vorbea cu ei prin intermediul unui traduc tor. 24Iosif a plecat de lâng ei i a început
plâng . Apoi s-a întors i le-a vorbit din nou. L-a luat pe Simeon i l-a legat în
prezen a lor. 25Apoi a ordonat s li se umple sacii cu grâu, s se pun fiec ruia
argintul înapoi în sac i s li se ofere provizii pentru drum. Ordinul (lui Iosif) a fost
executat. 26Apoi fra ii lui Iosif au înc rcat grâul pe m gari i au plecat. 27Când unul
dintre ei i-a deschis sacul ca s i hr neasc m garul în locul unde r
seser în
28
acea noapte, a v zut c argintul lui era pus deasupra cerealelor. Atunci le-a zis
fra ilor lui: „Argintul mi-a fost dat înapoi! El este aici în sacul meu!” Atunci au fost
foarte afecta i în inimile lor; i i-au zis unul altuia tremurând: „Ce ne-a f cut
Dumnezeu!!!” 29Când au ajuns în Canaan la tat l lor numit Iacov, i-au relatat tot ce li
se întâmplase. Ei au zis: 30„Acel om care este guvernatorul rii, ne-a vorbit dur i a
considerat c am venit s spion m ara. 31Dar noi i-am spus: «Suntem oameni corec i,
nu spioni. 32Am fost doisprezece fra i – fiii ai aceluia i tat . Unul dintre noi nu mai
exist ; iar cel mai mic este acum cu tat l nostru în Canaan.» 33Atunci, acel om care
este guvernatorul rii, ne-a spus: «Voi verifica dac sunte i oameni corec i. L sa i-l
pe unul dintre voi cu mine, lua i grâu pentru familiile voastre care sunt afectate de
foamete; i pleca i. 34Dar s mi-l aduce i pe fratele vostru mai mic; i astfel m voi
convinge c nu sunte i spioni, ci oameni corec i. Apoi vi-l voi da înapoi pe fratele
vostru i ve i putea face comer în ar .»” 35Când i-au golit sacii, fiecare i-a g sit
punga cu argint (în sacul lui). V zând pungile cu argint, s-au temut atât ei, cât i tat l
lor. 36Atunci Iacov, tat l lor, le-a zis: „Voi m-a i determinat s r mân f
copii. Iosif
nu mai exist ; Simeon nu mai este. i acum vre i s -l lua i i pe Beniamin… Toate
acestea lovesc în mine!” 37Atunci Ruben i-a zis tat lui lui: „S -i omori pe cei doi fii ai
mei, dac nu voi reveni împreun cu Beniamin! Îl voi p zi eu i i-l voi aduce
înapoi!” 38Dar el a r spuns: „Fiul meu nu va merge cu voi; pentru c fratele lui este
mort… Doar el (mi-)a mai r mas. Dac ( i lui) i se va întâmpla ceva r u în c toria
pe care o face i, voi coborî îndurerat i cu p rul alb în locuin a mor ilor!” 43
Foametea era din ce în ce mai greu de suportat în toat acea zon . 2Dup ce au
consumat grâul pe care-l aduseser din Egipt, tat l lor le-a zis: „Duce i-v din nou i
cump ra i-ne ni te cereale ca s avem ce mânca!” 3Dar Iuda i-a r spuns: „Acel om
ne-a spus categoric i ne-a ordonat s nu ne mai prezent m în fa a lui dac fratele
nostru nu va fi cu noi. 4Deci dac -l vei trimite pe fratele nostru cu noi, ne vom duce
i- i vom cump ra hran . 5Dar dac nu-l vei trimite, nu ne vom mai duce; pentru c
acel om ne-a zis: «S nu veni i s m mai vede i, dac fratele vostru nu este cu voi.»”
6
Atunci Israel le-a zis: „De ce mi-a i f cut r u spunând acelui om c mai ave i un
frate? 7Ei i-au r spuns: „Acel om ne-a întrebat în mod detaliat despre noi i despre
familia noastr , zicând: «Mai tr ie te tat l vostru? Mai ave i vreun frate?» Iar noi iam r spuns la aceste întreb ri. Nu am b nuit c ne va cere s -l aducem (cu noi, acolo)
pe fratele nostru!” 8Atunci Iuda i-a zis tat lui lui numit Israel: „Trimite b iatul cu
mine; i astfel vom pleca imediat, pentru ca atât noi cât i tu împreun cu copiii
no tri, s tr im i s nu murim de foame! 9Pentru c eu personal (îl cer i) garantez
pentru el, îl vei cere din mâna mea. Dac nu i-l voi aduce înapoi i dac nu m voi

prezenta cu el înaintea ta, voi fi vinovat fa de tine toat via a mea! 10Dac n-am fi
întârziat, în mod cert ne-am fi întors de dou ori pân acum!” 11Atunci, tat l lor numit
Israel, le-a zis: „Dac a a trebuie, atunci a a s proceda i. Lua i cu voi câteva dintre
produsele speciale care exist în aceast ar i duce i-le ca dar acelui om: pu in
balsam, pu in miere, condimente, ulei parfumat, fistic i migdale. 12Lua i argint
dublu, pentru c trebuie s da i înapoi argintul care a fost g sit deasupra cerealelor în
sacii vo tri. Poate a fost o gre eal . 13Lua i-l i pe fratele vostru i merge i din nou la
acel om. 14Dumnezeul Omnipotent s fac s fi i accepta i de acel om; i astfel, s -i
trimit înapoi pe cel lalt frate al vostru i pe Beniamin. Cât despre mine, dac trebuie,
voi r mâne f copii!” 15Ei au luat darul i argintul – dublu – împreun cu Beniamin;
i astfel s-au dus în Egipt, unde s-au prezentat înaintea lui Iosif. 16Când a v zut c
Beniamin venise împreun cu ei, Iosif i-a dat administratorului casei lui urm torul
ordin: „Condu-i pe ace ti oameni în untru. Apoi taie un animal i preg te te mâncare
(din carnea lui); pentru c ace ti oameni vor mânca împreun cu mine!”
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Administratorul a f cut exact cum i-a ordonat Iosif i i-a condus în casa lui. 18Dar
când au constatat c au fost du i în casa lui Iosif, le-a fost fric i i-au zis: „Am fost
adu i în untru din cauza argintului care a fost pus ini ial în sacii no tri. Vor s ne
condamne, s ne aresteze, s ne ia sclavi i s ne confi te m garii!” 19Ei s-au apropiat
de administratorul averilor lui Iosif i au vorbit cu el la intrarea în cas . 20Atunci i-au
zis: „St pânul nostru, iart -ne, dar… noi am mai venit odat aici, ca s cump m
hran . 21Îns când am ajuns la locul unde am r mas în acea noapte i ne-am deschis
sacii, am g sit fiecare deasupra cerealelor tot argintul nostru (pe care-l pl tisem).
Acum, s tii c l-am adus înapoi. 22Am mai adus cu noi alt argint, ca s cump m
hran . Nu tim cine ne-a pus argintul înapoi în saci!” 23El le-a r spuns: „Fi i lini ti i;
nu v teme i. Dumnezeul vostru, Acela care este i Dumnezeul tat lui vostru, v-a pus
o comoar în saci; în ce m prive te, eu am încasat (atunci) argintul vostru!” Apoi l-a
adus la ei i pe Simeon. 24Administratorul i-a condus în casa lui Iosif i le-a dat atât
ap ca s i spele picioarele, cât i hran pentru m gari. 25Auzind c urmeaz s
nânce acolo, ei au preg tit darul pentru Iosif care urma s vin (între ei) la prânz.
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Când a intrat Iosif, ei i-au oferit darul pe care-l aduseser în cas i s-au aplecat cu
fa a pân la p mânt înaintea lui. 27El i-a întrebat despre situa ia lor (din Canaan)
zicându-le: „Este s tos acel b trân tat al vostru, despre care mi-a i vorbit? Mai
tr ie te?” 28Ei i-au r spuns: „Da, tat l nostru – slujitorul t u – este s tos! Înc
tr ie te!” Apoi s-au plecat i i s-au închinat. 29El l-a observat pe fratele lui numit
Beniamin, fiul mamei lui. Atunci a întrebat: „Acesta este fratele vostru (cel) mai
tân r, despre care mi-a i vorbit?” Apoi a ad ugat: „Dumnezeu s aib mil de tine,
fiule!” 30Când l-a v zut pe fratele lui, Iosif a fost foarte afectat emo ional. Atunci el a
ie it repede i s-a dus în alt camer , ca s plâng acolo. 31Apoi i-a sp lat fa a i a
revenit (între ei). Controlându-se, a ordonat: „Aduce i mâncare!” 32Pe el l-au servit
separat de fra ii lui, ca i pe egiptenii care mâncau împreun cu el. Au procedat a a
pentru c egiptenii nu puteau mânca împreun cu evreii. Ar fi fost pentru ei ceva urât.
33
Fra ii lui Iosif s-au a ezat în fa a lui, în ordinea vârstei, de la primul n scut pân la
cel mai tân r; i se uitau unii la al ii mira i. 34Li s-a oferit câte o por ie de la masa lui
Iosif. Dar por ia lui Beniamin era de cinci ori mai mare decât a celorlal i. Ei au b ut i
s-au bucurat împreun cu el. 44 Apoi Iosif i-a dat administratorului averilor lui

urm torul ordin: „Umple sacii acestor oameni cu mâncare, atât cât pot duce. i pune
argintul fiec ruia în sac, în partea unde se deschide acesta. 2Pune cupa mea de argint
deasupra cerealelor în sacul celui mai mic, împreun cu argintul pentru grâu.”
Administratorul a f cut a a cum i-a ordonat Iosif. 3Când s-a f cut ziu , li s-a dat
ocazia s plece împreun cu m garii lor. 4Ei au ie it din ora . Dar nu se dep rtaser
mult de el. Atunci Iosif i-a ordonat administratorului averilor lui astfel: „Du-te i
urm re te-i pe acei oameni! Când îi vei ajunge, întreab -i: «De ce a i recompensat
binele cu r u? 5De ce a i furat cupa din care bea st pânul meu i pe care o folose te el
pentru ghicire? A i f cut un lucru r u!»” 6Când i-a ajuns, administratorul le-a spus
aceste cuvinte. 7Ei i-au r spuns: „De ce vorbe te st pânul nostru a a? Nici s nu te
gânde ti c slujitorii t i ar fi f cut acest lucru! 8Noi i-am adus înapoi din Canaan
argintul pe care-l g sisem în sacii no tri deasupra cerealelor. Deci cum ne-am fi
permis s fur m argint sau aur din casa st pânului t u? 9Acum, s moar acela dintre
slujitorii t i la care va fi g sit cupa; iar noi ceilal i s devenim sclavii st pânului
nostru!” 10El le-a zis: „Sunt de acord s se întâmple a a cum a i spus! Cel la care va fi
sit cupa, va fi sclavul meu. Dar voi ceilal i ve i fi considera i nevinova i!”
11
Fiecare i-a dat repede jos sacul i l-a deschis. 12Administratorul (averilor lui Iosif)
a c utat cupa începând cu cel mai mare dintre ei i terminând cu cel mai mic; i ea a
fost g sit în sacul lui Beniamin. 13Atunci ei i-au sfâ iat hainele; i dup ce fiecare
i-a înc rcat m garul, s-au întors în ora . 14Iuda i fra ii lui au intrat în casa lui Iosif,
în timp ce el înc era acolo. i s-au aruncat cu fa a spre p mânt înaintea lui. 15Iosif i-a
întrebat: „De ce a i procedat a a? Nu ti i c un om ca mine poate ghici?” 16Iuda i-a
spuns: „Ce putem s -i r spundem st pânului nostru? Ce mai putem spune? Cum s
ne justific m? Dumnezeu a descoperit nedreptatea slujitorilor t i; suntem sclavii
st pânului nostru, împreun cu cel la care a fost g sit cupa!” 17Dar el a zis: „În nici
un caz nu voi proceda astfel cu voi (to i)! Va r mâne ca sclav al meu doar acela la
care a fost g sit cupa. Dar voi ceilal i merge i lini ti i la tat l vostru!” 18Atunci Iuda
s-a apropiat de el i i-a zis: „St pânul meu, te rog s permi i slujitorului t u s i
spun ceva; i s nu te superi pe el! Pentru c tu e ti (cu aceea i autoritate) ca Faraon.
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St pânul meu i-a întrebat pe slujitorii lui dac avem tat i dac mai avem vreun alt
frate. 20Noi i-am r spuns st pânului nostru c avem un tat b trân, care mai are un fiu
mai tân r. El i s-a n scut la b trâne e. Fratele lui este mort. Acum, doar el a mai
mas dintre copiii n scu i de aceea i mam ; iar tat l lui îl iube te. 21Tu le-ai cerut
slujitorilor t i s -l aduc la tine pentru ca s -l vezi personal. 22Noi i-am spus
st pânului nostru c b iatul nu poate pleca de lâng tat l lui. În cazul în care totu i
acest lucru s-ar întâmpla, tat l lui ar muri. 23Dar tu le-ai spus slujitorilor t i c dac
fratele nostru mai mic nu vine împreun cu noi, s nu te mai vedem. 24Ne-am întors la
slujitorul t u, la tat l meu, i i-am relatat ce ne-a ordonat st pânul nostru. 25Când tat l
nostru ne-a cerut s ne întoarcem i s mai cump m hran , 26noi i-am r spuns c nu
putem merge decât dac împreun cu noi va veni i fratele nostru mai mic. I-am
explicat c nu putem s ne întâlnim cu tine decât dac fratele nostru mai mic este
împreun cu noi. 27Atunci slujitorul t u – tat l meu – ne-a reamintit c so ia lui i-a
scut doi fii. 28Unul a plecat (cândva de-acas ); i se presupune c a fost sfâ iat de
animale s lbatice, pentru c de atunci nimeni nu l-a mai v zut. 29Ne-a mai spus c
dac i-l vom lua i pe acesta i i se va întâmpla ceva r u, va coborî îndurerat i cu

rul alb în locuin a mor ilor. 30Acum doresc s tii c tat l meu, slujitorul t u, este
ata at de b iat. Dac m voi întoarce la el f
ca b iatul s fie cu noi, 31va muri când
va constata c nu am revenit împreun cu el. i astfel, slujitorii t i vor coborî cu
durere în locuin a mor ilor capul cu p r alb al slujitorului t u, care este tat l nostru!”
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Slujitorul t u a garantat în fa a tat lui meu pentru b iat, promi ând c dac nu i-l voi
aduce înapoi, voi fi vinovat înaintea lui toat via a. 33Deci te rog s permi i
slujitorului t u s r mân ca sclav al st pânului meu în locul b iatului; i permite-i
iatului s se întoarc împreun cu fra ii lui! 34Cum s m întorc la tat l meu dac
iatul nu este cu mine? S nu v d durerea pe care o va avea tat l meu!” 45 Atunci
Iosif nu s-a mai putut ab ine în prezen a tuturor celor care erau acolo; i a dat
urm torul ordin: „Ie i to i de-aici (cu excep ia acestora)!” Astfel, nimeni nu a mai
mas cu Iosif atunci când el li s-a prezentat fra ilor lui. 2 i a plâns atât de tare, încât
l-au auzit chiar i egiptenii din locuin a faraonului. 3Iosif le-a zis fra ilor lui: „Eu
sunt! Iosif! Mai tr ie te tat l meu?” Dar fra ii lui au fost atât de surprin i, încât nu iau putut r spunde. 4Atunci Iosif le-a zis: „Apropia i-v de mine!” Ei s-au apropiat; iar
el le-a spus: „Eu sunt fratele vostru Iosif, cel pe care l-a i vândut (celor care mergeau)
în Egipt! 5Acum, s nu v întrista i i nici nu regreta i pentru c m-a i vândut (s
ajung) aici; pentru c Dumnezeu m-a trimis înaintea voastr ca s v ajut s
supravie ui i. 6De i foametea dureaz de doi ani pe p mânt, vor mai fi înc cinci ani
în care nu se va ara i nu se va secera. 7Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastr
pentru ca s v salvez via a într-un mod spectaculos; i astfel s pute i avea urma i pe
mânt. 8Deci nu voi m-a i trimis aici, ci Dumnezeu! El m-a f cut tat pentru faraon!
Eu sunt st pânul cur ii lui i guvernator în tot Egiptul. 9Duce i-v repede la tat l meu
i spune i-i c fiul lui – Iosif – îi zice: «Dumnezeu m-a f cut st pân în tot Egiptul!
Vino urgent la mine! 10Vei locui în zona Go en i vei fi lâng mine, atât tu, cât i
copiii t i, nepo ii t i, turmele, cirezile tale i tot ce î i apar ine. 11Voi îngriji de tine (s
tr ie ti bine) acolo; pentru c mai sunt înc cinci ani de foamete. i astfel, voi urm ri
nu- i s ceasc familia din cauza diminu rii averilor tale.» 12Atât voi, cât i fratele
meu Beniamin, constata i c eu (– Iosif –) sunt cel care v vorbe te. 13 povesti i
tat lui meu despre toat gloria pe care o am în Egipt; i s relata i tot ce a i v zut.
Acum gr bi i-v i aduce i-l pe tat l meu aici!” 14Apoi l-a îmbr at pe fratele lui
numit Beniamin; i a plâns, în timp ce i Beniamin plângea pe um rul lui. 15Iosif i-a
rutat pe to i fra ii lui i a plâns pe umerii lor. Apoi fra ii lui au vorbit cu el. 16Când a
auzit faraonul i slujitorii lui c au venit fra ii lui Iosif, s-au bucurat. 17Faraonul i-a
ordonat lui Iosif s le spun fra ilor lui astfel: „Înc rca i-v animalele (cu cereale) i
întoarce i-v în Canaan. 18Lua i-l pe tat l vostru; i veni i la mine împreun cu
familiile voastre. Eu v voi oferi ce este mai bun în ara Egiptului i ve i mânca din
cele mai bune recolte pe care le produce p mântul (aici).” 19El i-a mai dat (lui Iosif)
urm torul ordin: „Lua i din ara Egiptului ni te care pentru transportul copiilor vo tri
i al so iilor voastre. Lua i-l împreun cu voi i pe tat l vostru; i veni i. 20Nu regreta i
faptul c ve i abandona locuin ele în care a i tr it pân acum; pentru c în Egipt ve i
beneficia de tot ce este mai bun.” 21Fiii lui Israel au f cut exact cum li s-a spus. În
conformitate cu ordinele faraonului, Iosif le-a dat care i provizii pentru drum. 22El a
mai oferit câte un set complet de haine pentru fiecare dintre ei. Lui Beniamin i-a dat
cinci seturi de haine i trei sute de echeli de argint. 23Pentru tat l lui a trimis zece

gari înc rca i cu ce era mai bun în Egipt i zece m ri e înc rcate cu grâu, cu
pâine i cu provizii pentru drum. 24Iosif a oferit fra ilor lui posibilitatea s plece. Când
s-au desp it, le-a zis: „S nu v certa i pe drum!” 25Ei au plecat din Egipt i s-au dus
la tat l lor numit Iacov, în Canaan. 26Când au ajuns, i-au zis: „Iosif tr ie te! Chiar el
este guvernator în tot Egiptul!” Îns inima lui Iacov a r mas f
nici o reac ie, pentru
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nu-i credea. Totu i, când i-au relatat tot ce le spusese Iosif i când a v zut carele
pe care le trimisese el ca s -l duc , spiritul tat lui lor – Iacov – s-a înviorat. 28Israel a
zis: „Suficient! Iosif – fiul meu – înc tr ie te! M voi duce s -l v d înainte de
moarte!” 46 Israel i-a început c toria (spre Egipt) împreun cu tot ce avea. Când a
ajuns la Beer- eba, a oferit (pe altar) sacrificii din animale dedicate Dumnezeului
tat lui lui numit Isaac. 2Dumnezeu i-a vorbit lui Israel noaptea, într-o viziune,
zicându-i: „Iacov, Iacov! „El a r spuns: „Sunt aici!” 3(Apoi Dumnezeu a continuat:)
„Eu sunt Acela i Dumnezeu pe care l-a avut i tat l t u. S nu- i fie fric s te duci în
Egipt; pentru c acolo te voi face (s devii) un mare popor. 4Eu personal voi merge
(împreun ) cu tine în Egipt i te voi aduce înapoi; iar Iosif va fi cel care î i va închide
ochii!” 5Apoi Iacov a plecat din Beer- eba. Fiii lui Israel au transportat atât pe tat l
lor numit Iacov, cât i pe copiii i pe so iile lor în carele trimise de faraon ca s -i
aduc . 6Iacov i to i urma ii lui i-au luat turmele i averile pe care le adunaser în
Canaan; i au venit astfel s locuiasc în Egipt. 7A adus cu el în Egipt atât pe fiii i pe
nepo i, cât i pe fiice împreun cu nepoatele lui. Ace tia erau to i descenden i ai lui
Iacov. 8Urmeaz lista cu numele israelienilor (care începe cu Iacov i continu cu to i
urma ii lui) veni i în Egipt: Ruben a fost primul n scut al lui Iacov. 9Fiii lui Ruben au
fost: Hanoh, Palu, He ron i Carmi. 10Fiii lui Simeon au fost: Iemuel, Iamin, Ohad,
Iachin, ohar i Saul, care a fost fiul unei (femei) canaanite. 11Fiii lui Levi au fost:
Gher on, Chehat i Merari. 12Fiii lui Iuda au fost: Er, Onan, ela, Pere i Zerah; dar
Er i Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pere au fost He ron i Hamul. 13Fiii lui Isahar
au fost: Tola, Puva, Iov i imron. 14Fiii lui Zabulon au fost: Sered, Elon i Iahleel.
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Aceasta a fost lista urma ilor Leei, care s-au n scut în familia lui Iacov în PadanAram. Leea îi mai n scuse i o fiic numit Dina. To i fiii i fiicele lui (prin Leea) au
fost în total treizeci i trei. 16Fiii lui Gad au fost: ifion, Haghi, uni, E bon, Eri,
Arodi i Areli. 17Fiii lui A er au fost: Imna, I va, I vi i Beria. Sora lor a fost Serah.
Fiii lui Beria au fost: Heber i Malchiel. 18Aceasta a fost lista care con ine numele
urma ilor Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclav fiicei lui care se numea Leea. Pe
ace tia i-a n scut ea lui Iacov. Ei au fost în total aisprezece persoane. 19Fiii Rahelei –
so ia lui Iacov au fost: Iosif i Beniamin. 20Cât a stat Iosif în Egipt, în familia lui s-au
scut Manase i Efraim. Ei au fost n scu i de Asnat – fiica lui Poti-Fera, care era
preotul din On. 21Fiii lui Beniamin au fost: Bela, Becher, A bel, Ghera, Naaman, Ehi,
Ro , Mupim, Hupim i Ard. 22Aceasta a fost lista care con ine numele fiilor Rahelei
i al descenden ilor acesteia, care s-au n scut în familia lui Iacov. Ei au fost în total
paisprezece persoane. 23Fiul lui Dan s-a numit Hu im. 24Fiii lui Neftali au fost:
Iah eel, Guni, Ie er i ilem. 25Aceasta a fost lista cu numele urma ilor Bilhei. Ea
fusese dat de Laban fiicei lui care se numea Rahela. A a s-au numit cei pe care i-a
scut ea lui Iacov. Ei au fost în total apte persoane. 26To i descenden ii lui Iacov
care au mers cu el în Egipt, au fost în total aizeci i ase de persoane. În acest num r
nu sunt incluse so iile fiilor lui. 27În familia lui Iosif se n scuser doi fii în Egipt.

Astfel, to i membrii familiei l rgite a lui Iacov care veniser în Egipt, erau în total
aptezeci de persoane. 28Iacov l-a trimis pe Iuda s se duc înainte la Iosif, ca s -l
ajute s mearg pe drumul spre Go en. Când au ajuns în zona Go en, 29Iosif i-a
preg tit carul i s-a dus s -l întâmpine pe tat l lui acolo. Atunci când a ajuns la el, l-a
îmbr at i a plâns mult timp pe um rul lui. 30Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot
mor (lini tit); pentru c m-am convins c tu înc tr ie ti!” 31Iosif le-a zis fra ilor lui
i familiei (l rgite a) tat lui lui: „M duc la faraon i îi voi spune: «Fra ii mei din
Canaan împreun cu familia l rgit a tat lui meu, au venit la mine. 32Ace ti oameni
sunt p stori. Ei cresc vite. i-au adus turmele, cirezile i tot ce au.» 33Când v va
chema faraonul i v va întreba despre meseria voastr , 34voi s -i r spunde i c
sunte i p stori înc din tinere e a a cum au fost i str mo ii vo tri. Astfel, ve i putea
locui în zona Go en; pentru c p storii nu sunt suporta i între egipteni.” 47 Iosif s-a
dus s anun e faraonul c tat l lui i fra ii lui au venit din Canaan împreun cu
turmele, cu cirezile i cu tot ce au. El i-a mai spus c ace tia se afl în zona Go en.
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Apoi Iosif i-a luat pe cinci dintre fra ii lui i i-a adus la faraon. 3Acesta i-a întrebat:
„Ce meserie ave i?” Ei au r spuns: „Slujitorii t i sunt p stori, la fel cum au fost i
str mo ii no tri. 4Am venit s locuim ca str ini în aceast ar , pentru c foametea
este greu suportabil în Canaan. Nici p une nu mai exist acolo pentru turmele
slujitorilor t i. Deci permite-le slujitorilor t i s locuiasc în Go en.” 5Atunci faraonul
i-a zis lui Iosif: „Tat l t u i fra ii t i au venit la tine. 6 ara Egiptului este la discre ia
ta. Atât tat l t u cât i fra ii t i s locuiasc în Go en, unde este cea mai bun zon a
rii. i dac vei constata c între ei sunt oameni competen i, desemneaz -i
administratori ai turmelor mele!” 7Iosif l-a adus i l-a prezentat faraonului pe tat l lui
numit Iacov. Iar Iacov l-a binecuvântat pe faraon. 8Acesta l-a întrebat pe Iacov: „Câ i
ani ai?” 9Iacov a r spuns: „Anii c toriei mele (pe acest p mânt) sunt o sut treizeci.
Ace ti ani ai vie ii mele au fost pu ini i greu de suportat. Ei n-au fost la fel de mul i
ca anii vie ii str mo ilor mei în timpul c toriei lor (pe p mânt).” 10Iacov a
binecuvântat faraonul. Apoi a plecat de la el. 11Conform ordinului faraonului, Iosif a
decis ca locuin a tat lui lui i a fra ilor lui în Egipt s fie pe o proprietate pe care le-a
dat-o în cea mai bun parte a rii. Ea era în teritoriul lui Ramses. 12Iosif a avut grij
ca atât tat l cât i fra ii lui s aib hrana necesar membrilor familiilor lor. 13Pentru c
foametea se intensifica din ce în ce mai mult, în toat ara se terminaser rezervele de
cereale. Egiptul i Canaanul erau epuizate din cauza foametei. 14Iosif a adunat tot
argintul care exista în Egipt i în Canaan, primindu-l ca plat pentru grâu. Astfel, el a
adus acest argint în tezaurul faraonului. 15Când s-a terminat argintul din Egipt i din
Canaan, to i egiptenii au venit la Iosif i i-au zis: „D -ne pâine! De ce s murim în
fa a ta doar pentru c nu mai avem (bani de) argint?” 16Iosif a r spuns: „Dac nu mai
ave i (bani de) argint, da i-mi turmele voastre; i v voi da pâine în locul lor!” 17Ei iau adus turmele la Iosif; iar el le-a dat pâine care a fost pl tit de ei cu turme de oi, cu
cirezi de vite, cu m gari i cai. Astfel, în acel an i-a hr nit dându-le pâine pe care au
pl tit-o cu toate turmelor lor. 18Dar anul a trecut. În urm torul an, ei au venit la Iosif
i i-au zis: „Recunoa tem în fa a st pânului nostru c nu mai avem argint i c
turmele (noastre) de animale sunt acum ale st pânului nostru. Nu ne-a mai r mas
nimic pentru st pânul nostru decât corpurile noastre i terenurile agricole din
proprietatea noastr . 19De ce s murim în fa a ta ca proprietari ai unor terenuri

agricole? Cump -ne împreun cu terenurile noastre i d -ne hran în locul lor.
Astfel, noi împreun cu p mânturile noastre vom fi sclavii faraonului! D -ne s mân
ca s supravie uim i s nu murim! Iar ara va evita riscul de a r mâne f
recolte!”
20
a a cump rat Iosif pentru faraon toate terenurile agricole din Egipt. To i egiptenii
i-au vândut terenurile pe care le de ineau în proprietatea lor, pentru c foametea le
era prea greu de suportat; i astfel, ara a ajuns în proprietatea faraonului. 21Apoi, el a
mutat în ora e tot poporul existent, de la o frontier a Egiptului pân la cealalt .
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Totu i el n-a cump rat terenurile din proprietatea preo ilor; pentru c faraonul le
asigurase provizii din care tr iau. A a se explic de ce ei nu i-au vândut terenurile
(agricole). 23Apoi Iosif a zis poporului: „Ast zi v-am cump rat împreun cu terenurile
voastre agricole. De-acum sunte i proprietatea faraonului! V dau acum s mân s
sem na i p mântul (lui). 24Dar când ve i secera recoltele, va trebui s -i da i faraonului
a cincea parte din ele. Celelalte patru p i vor fi ale voastre, pentru ca s le folosi i la
urm toarele îns mân ri i ca hran pentru voi, pentru familiile voastre i pentru
copiii vo tri!” 25Ei au r spuns: „Tu ne-ai salvat vie ile; s fim accepta i de st pânul
nostru; i vom fi slujitorii faraonului!” 26Astfel, Iosif a f cut o lege pentru Egipt, care
a r mas valabil pân ast zi. Ea prevede c a cincea parte din recolte este a
faraonului. Doar terenurile preo ilor nu deveniser proprietatea faraonului.
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Israelienii s-au a ezat în Egipt, în zona numit Go en. Ei au ob inut acolo
propriet i, au fost productivi i au crescut foarte mult ca num r de persoane. 28Iacov
a tr it în ara Egiptului aptesprezece ani. Via a lui au fost de o sut patruzeci i apte
de ani. 29Cu pu in timp înainte s moar , Iacov l-a chemat pe fiul lui numit Iosif; i i-a
zis: „Dac e ti de acord, pune- i mâna sub coapsa mea! Comport -te cu mine cu
bun tate i respect ce îmi vei promite. Î i cer s nu m înmormântezi în Egipt.
30
Atunci când voi muri, du-m din Egipt i pune-m în mormântul str mo ilor mei!”
Iosif a r spuns: „Voi face a a cum mi-ai cerut!” 31Iacov i-a zis: „Jur -mi!” Atunci
Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a închinat sprijinindu-se pe cap tul patului lui. 48 Dup
toate aceste întâmpl ri, într-o zi i s-a spus lui Iosif: „Tat l t u este bolnav.” Atunci
Iosif a plecat (la el) împreun cu cei doi fii ai lui numi i Manase i Efraim. 2Apoi i s-a
spus lui Iacov: „Fiul t u numit Iosif, a venit la tine.” Atunci, folosind toate resursele
fizice de care mai dispunea, el s-a ridicat i a stat pe pat. 3Iacov i-a zis lui Iosif:
„Dumnezeul Omnipotent mi S-a revelat în localitatea Luz din Canaan. Acolo El m-a
binecuvântat 4 i mi-a zis: „Te voi face s fii «fertil» i î i voi înmul i urma ii. Te voi
face s devii un mare grup de popoare; i voi oferi aceast ar urma ilor t i ca pe o
proprietate care va fi pentru totdeauna a lor.” 5Acum, s tii c cei doi fii ai t i care i
s-au n scut în Egipt, vor fi ai mei. Efraim i Manase vor fi ai mei, exact cum sunt
considera i fii mei Ruben i Simeon. 6Fiii n scu i dup ace tia, vor fi ai t i. În
teritoriul pe care îl vor mo teni, numele lor va fi primul din tribul care se va dezvolta
ulterior (din fiecare), la fel cum se va întâmpla cu ceilal i fra i ai lor. 7Dup ce m-am
întors din Padan, înainte s ajung la Efrata, Rahela a murit pe drum, în teritoriile
numite Canaan. Am înmormântat-o acolo, pe drumul spre Efrata, adic spre
Betleem.” 8Când i-a v zut Israel pe fiii lui Iosif, a întrebat: „Cine sunt ace tia? 9Iosif
a r spuns: „Sunt fiii pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Iacov a zis: „Apropie-i de
mine, s -i binecuvântez!” 10Din cauza b trâne ii, sim ul vederii lui Israel se
diminuase. El nu mai vedea (bine) ca alt dat . Iosif i-a apropiat pe cei doi fiii de el;

iar Israel i-a s rutat i i-a îmbr at. 11Apoi i-a zis lui Iosif: „Nu mi-am imaginat c te
voi mai vedea. Dar Dumnezeu m-a ajutat s i v d i copiii!” 12Iosif i-a îndep rtat de
lâng genunchii tat lui lui i s-a aplecat cu fa a pân la p mânt. 13Apoi i-a luat pe
amândoi, punând pe Efraim la dreapta lui adic la stânga lui Israel, iar pe Manase la
stânga lui adic la dreapta lui Israel. i i-a apropiat astfel de el. 14Dar Israel,
încruci ându- i mâinile, a întins mâna dreapt i a pus-o pe capul lui Efraim, care era
mai mic; apoi mâna stâng a pus-o pe capul lui Manase, de i acela era primul n scut
(în familia lui Iosif). 15El l-a binecuvântat pe Iosif, zicând: „Dumnezeul în prezen a
ruia au umblat str mo ii mei – Avraam i Isaac –, Dumnezeul care a fost p storul
vie ii mele pân ast zi, 16împreun cu Îngerul care m-a sc pat din fiecare dificultate,
-i binecuvânteze pe ace ti b ie i! Ei s fie aminti i dup numele meu i dup
numele str mo ilor mei – Avraam i Isaac – i s se înmul easc foarte mult pe
mânt!” 17Când a observat Iosif c tat l lui i-a pus mâna dreapt pe capul lui
Efraim, nu i-a pl cut; i a luat mâna tat lui lui ca s o mute de pe capul lui Efraim pe
capul lui Manase. 18El i-a zis tat lui lui: „Nu a a, tat ! Acesta este primul n scut (în
familia mea); pe capul lui pune- i mâna dreapt !” 19Dar tat l lui a refuzat i a r spuns:
tiu, fiule; tiu! i el va deveni un popor care va fi mare. Totu i fratele lui mai mic,
(prin descenden i) va fi mai mare (ca num r) decât el; i urma ii lui vor ajunge s fie
o mul ime de popoare!” 20Israel i-a binecuvântat în acea zi, spunând: „Numele t u va
fi folosit de urma ii lui Israel în formula de binecuvântare, când vor zice: «Dumnezeu
te fac (s devii) ca Efraim i ca Manase!».” Astfel, el l-a amintit pe Efraim
înaintea lui Manase. 21Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Eu voi muri. Dar Dumnezeu va fi
cu voi i v va întoarce în ara str mo ilor vo tri. 22Iar ie, pentru c e ti superior
fra ilor t i, î i dau ehemul pe care l-am luat cu sabia i cu arcul meu din mâna
amori ilor!” 49 Iacov i-a chemat fiii i le-a zis: „Aduna i-v s v spun ce (vi) se va
întâmpla în zilele care urmeaz s vin ! 2Strânge i-v i asculta i, fiii lui Iacov!
Asculta i-l pe tat l vostru numit Israel! 3Ruben, tu e ti primul n scut în familia mea,
reprezentând puterea i prima eviden a energiei (tinere ii) mele. Tu ai excelat în ce
prive te onoarea i puterea. 4De i e ti imposibil de st pânit ca apa (unui râu), tu nu
vei mai avea prioritate; pentru c te-ai urcat în patul tat lui t u i l-ai dezonorat!
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Simeon i Levi sunt fra i; s biile lor sunt arme ale violen ei. 6Nu accept s fiu
complice la luarea deciziilor lor; i nici nu doresc s particip la adunarea lor. Pentru
atunci când au fost nervo i, au omorât oameni; i le-a pl cut s taie tendoanele
boilor. 7 fie blestemat marea lor sup rare, pentru c se transform în violen ; i
furia lor, pentru c ea nu acord iertare! Îi voi desp i în(tre urma ii lui) Iacov i îi
voi dispersa în (poporul lui) Israel. 8Iuda, s tii c fra ii t i te vor l uda. Tu vei avea
suprema ie în fa a du manilor t i, iar fiii tat lui t u se vor apleca înaintea ta! 9Iuda,
ti (ca) un pui de leu; fiul meu, te-ai întors de la prad . Iuda st culcat i se relaxeaz
ca un leu; se comport ca o leoaic … Cine va avea curajul s o trezeasc ? 10Sceptrul
nu se va îndep rta de la Iuda, nici bastonul de guvernator de lâng picioarele lui, pân
va veni ilo; i de Acela vor asculta popoarele. 11El Î i leag m garul de vi a-de-vie i
puiul m ri ei Lui de vrejul acesteia. Î i spal hainele în vin i îmbr mintea în
sângele strugurilor. 12Ochii Îi sunt mai negri decât vinul, iar din ii mai albi decât
laptele. 13Zabulon va locui pe malul m rii, acolo unde ancoreaz cor biile; iar
marginea teritoriului lui va fi pân la Sidon. 14Isahar este un m gar puternic, care se

culc între dou grajduri. 15Vede c locul de odihn este bun i c ara este frumoas .
Atunci î i apleac um rul înc rcându-l cu mari greut i i devine astfel cel care
presteaz o munc ce presupune un mare efort. 16Dan va judeca pe poporul lui; ( i va
fi) ca unul dintre triburile lui Israel. 17Dan va fi un arpe de pe drum; (se va
manifesta) ca o viper pe c rare, mu când caii de glezn i f când c re ul s cad pe
spate. 18Doamne, a tept salvarea care vine de la Tine! 19Gad va fi atacat de o coali ie
a celor care jefuiesc; dar ( i) el îi va ataca pe la spate. 20Hrana de care va beneficia
er, va fi bogat ; el va hr ni regii. 21Neftali este o cerboaic l sat liber ; el spune
cuvinte frumoase. 22Iosif este o vi -de-vie care produce mul i struguri; el este o astfel
de vi productiv (care cre te) lâng un izvor i ale c rei ramuri se înal peste zid.
23
A fost atacat dur de cei care folosesc arcul. Ei au tras spre el plini de ur . 24Totu i
arcul lui a r mas puternic i i-au fost înt rite bra ele de mâinile Puternicului lui Iacov,
de P storul i Stânca lui Israel. 25Acesta este Dumnezeul tat lui t u, Cel care te va
ajuta. El este cel Omnipotent care te va binecuvânta cu beneficiile cerului i cu cele
pe care le ofer p mântul. Î i va da (urma i care sunt) «binecuvânt rile» sânilor i ale
uterului. 26Binecuvânt rile tat lui t u sunt mai mari decât binecuvânt rile mun ilor
stabili i superioare beneficiilor dealurilor eterne. Toate acestea s fie pe i s vin
peste capul lui Iosif, cel care este diferit de fra ii lui. 27Beniamin este un lup care rupe
(tot ce prinde); diminea a î i devoreaz prada, iar seara o împarte.” 28Din ace tia
provin cele dou sprezece triburi ale lui Israel; i acestea au fost cuvintele pe care li
le-a spus tat l lor când le-a f cut ur ri de bine pronun ând pentru fiecare dintre ei câte
o „binecuvântare” distinct . 29Apoi le-a ordonat astfel: „Eu voi fi ad ugat la (cei
deceda i din) poporul meu. Înmormânta i-m al turi de str mo ii mei, în pe tera care
se afl în terenul (care fusese ini ial al) hititului Efron. 30El este în localitatea
Mahpela, la est de Mamre, în Canaan. Avraam a cump rat aceast pe ter de la hititul
Efron, împreun cu terenul aferent acesteia, ca loc pentru înmormânt ri. 31Acolo au
fost înmormânta i Avraam i Sara, so ia lui. Acolo au fost înmormânta i Isaac i
Rebeca, so ia lui; i tot acolo am îngropat-o i eu pe Leea. 32Terenul i pe tera care
exist în perimetrul lui, au fost cump rate de la hiti i.” 33Când a terminat de vorbit cu
fiii lui, Iacov i-a tras picioarele în pat i a murit, fiind astfel ad ugat la (cei care
decedaser în) poporul lui. 50 Atunci Iosif s-a pr bu it peste tat l lui, a plâns i l-a
rutat. 2Apoi le-a ordonat medicilor care-i slujeau s -l îmb ls meze pe tat l lui
numit Israel. Ace tia au f cut exact cum le-a cerut el. 3Îmb ls marea a durat patruzeci
de zile. Acesta era timpul în care se realiza ea (în Egipt). Iar egiptenii l-au jelit (pe
Iacov) aptezeci de zile. 4Dup ce au trecut zilele de jale, Iosif le-a zis celor din
administra ia lui Faraon: „Dac am fost agreat de voi, vorbi i-i lui Faraon (pentru
mine) i spune i-i: 5«Tat l meu mi-a cerut s jur c atunci când va muri, îl voi
înmormânta în mormântul pe care i l-a s pat în Canaan. Deci permite-mi s m duc
-mi înmormântez tat l acolo. Apoi m voi întoarce.»” 6Faraon a r spuns: „Du-te i
înmormânteaz -l pe tat l t u exact cum te-a pus s juri c vei face!” 7Iosif s-a dus s i îngroape tat l; i împreun cu el au mers to i egiptenii care erau implica i în slujbe
pentru faraon, consilierii lui i to i b trânii rii. 8Au mai participat (la înmormântare):
familia lui Iosif, fra ii lui i familia (l rgit a) tat lui lui. Au r mas în Go en doar
copiii, turmele i cirezile lor. 9Împreun cu Iosif s-au deplasat (în Canaan) care i
re i, formând o mul ime foarte mare de oameni. 10Când au ajuns la platforma lui

Atad – aceea care se afl dincolo de Iordan, au organizat acolo un mare bocet. Iosif a
decis ca acel bocet pentru tat l lui s dureze apte zile. 11Când locuitorii din Canaan
au v zut acel bocet din platforma lui Atad, au zis: „Acesta este un mare bocet între
egipteni!” A a se explic de ce acel loc a fost numit Abel-Mi raiim. El se afl (situat)
dincolo de Iordan. 12Astfel, fiii lui Iacov i-au respectat dorin a, f când exact cum le
ordonase el. 13Ei l-au dus în Canaan i l-au înmormântat în pe tera care se afla pe
terenul numit Mahpela, la est de localitatea Mamre. Acea pe ter fusese cump rat de
Avraam de la hititul Efron, împreun cu terenul din jurul ei, ca s le foloseasc pentru
înmormântare. 14Dup ce l-a înmormântat pe tat l lui, Iosif s-a întors în Egipt
împreun cu fra ii lui i cu to i cei care veniser cu el ca s asiste la înmormântare.
15
Când fra ii lui Iosif au v zut c tat l lor murise, i-au imaginat c este posibil ca
Iosif s îi urasc i s se r zbune pentru tot r ul pe care i l-au f cut. 16În consecin , ei
au trimis pe cineva s -i spun lui Iosif: „S tii c înainte s moar , tat l nostru ne-a
ordonat s i transmitem urm torul mesaj: 17«Iosif, te rog s ier i nedreptatea i
catul fra ilor t i. Da, ei i-au f cut r u. Îns te rog s ier i faptele rele f cute de
slujitorii Dumnezeului tat lui t u!».” Iosif a plâns când a auzit aceste cuvinte. 18Fra ii
lui au venit, s-au aplecat înaintea lui (pân la p mânt) i i-au zis: „Suntem sclavii t i.
19
Dar Iosif le-a r spuns: „Nu v teme i! Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 20Chiar dac
voi a i dorit s -mi face i r u, Dumnezeu a transformat r ul în bine, ca s salveze astfel
via a unui mare popor. i exact acest lucru se întâmpl ast zi. 21Deci s nu v fie
fric ! Eu personal m voi implica s v asigur hran pentru voi i pentru copiii
vo tri!” Apoi i-a încurajat i le-a vorbit cu bun tate. 22Iosif a locuit în Egipt împreun
cu familia (l rgit a) tat lui lui. El a tr it o sut zece ani. 23Iosif i-a v zut pe copiii lui
Efraim pân la a treia genera ie, iar copiii lui Machir care era fiul lui Manase, au fost
scu i pe genunchii lui. 24Apoi Iosif le-a zis „fra ilor” lui: „Eu voi muri. Dar
Dumnezeu v va ajuta i v va duce din aceast ar în aceea pe care le-a promis-o cu
jur mânt lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov.” 25Iosif i-a pus pe urma ii lui Israel s
jure, zicând: „Când Dumnezeu va ac iona în favoarea voastr , s lua i (cu voi) oasele
mele de aici.” 26Iosif a murit la vârsta de o sut zece ani. Dup ce l-au îmb ls mat, lau pus într-un sarcofag, în Egipt.

Exodul
1Acestea sunt numele israelienilor care au venit în Egipt împreun cu Iacov, fiecare
având familia ( i descenden ii) lui: 2Ruben, Simeon, Levi i Iuda, 3Isahar, Zabulon i
Beniamin, 4Dan i Neftali, Gad i A er. 5To i urma ii lui Iacov erau în num r de
aptezeci. Iosif deja era (atunci) în Egipt. 6Dup un timp, Iosif a murit. Acela i lucru
s-a întâmplat cu to i ceilal i fra i ai lui i cu toat acea genera ie (de evrei). 7Israelienii
(r ma i) s-au înmul it foarte mult. Au devenit atât de numero i i de puternici, încât
ara (Egipt) s-a umplut cu ei. 8În Egipt a devenit conduc tor un nou faraon, care nu-l
cunoscuse pe Iosif. 9Atunci el a zis poporului lui: „Constat c poporul israelienilor
este prea mare i prea puternic în compara ie cu noi. 10Haide i s ne comport m cu
foarte mare abilitate fa de ei. Altfel, se vor înmul i ( i mai mult); i dac se va
întâmpla s fim în r zboi (cu alt popor), este posibil s se alieze cu du manii no tri,
lupte împotriva noastr i (apoi) s fug din ar !” 11Atunci au desemnat pentru ei
pe ni te supraveghetori de sclavi, ca s -i exploateze (excesiv) cerându-le s care mari
greut i. A a au construit ora ele Pitom i Ramses, care au fost folosite ca hambare
ale faraonului. 12Îns cu cât erau mai exploata i, cu atât ei se înmul eau i se dispersau
mai mult printre egipteni. Ace tia au ajuns s le fie fric de israelieni. 13Atunci i-au
obligat (pe evrei) s presteze o munc foarte grea. 14Le-au f cut via a amar ,
punându-i s munceasc din greu la prepararea mortarului, la fabricarea c mizilor
i la executarea diverselor munci agricole. De fiecare dat când le d deau israelienilor
anumite sarcini, egiptenii erau foarte duri cu ei. 15Regele Egiptului le-a vorbit
moa elor evreilor care se numeau ifra i Pua, zicându-le: 16„Când v ve i face
serviciul de moa e fa de femeile evreilor i ve i vedea c sunt pe scaunul de na tere,
dac acel copil care se va na te va fi b iat, s -l omorâ i; iar dac va fi fat , s o l sa i
tr iasc !” 17Dar moa ele s-au temut de Dumnezeu i n-au procedat cum le-a
ordonat regele Egiptului; ci au l sat i b ie ii s tr iasc . 18Atunci regele Egiptului lea chemat pe moa e i le-a întrebat: „De ce a i f cut acest lucru i i-a i l sat i pe b ie i
tr iasc ?” 19Moa ele au r spuns faraonului: „S-a întâmplat a a pentru c femeile
evreilor nu se comport (la na terea copilului) ca cele egiptene; ele sunt (mai)
viguroase i nasc înainte ca moa a s ajung la ele!” 20Dumnezeu le-a f cut bine
moa elor, iar poporul s-a înmul it i a devenit foarte puternic. 21Pentru c moa ele sau temut de Dumnezeu, El le-a ajutat pe fiecare dintre ele s i înfiin eze o familie.
22
Apoi faraonul a ordonat întregului lui popor: „S arunca i în Nil orice b iat care se
va na te în poporul evreilor! Doar pe fete s le l sa i s tr iasc !” 2 Un b rbat dintre
descenden ii lui Levi î i luase ca so ie o fat din aceea i familie l rgit a acestuia.
2
Femeia a r mas îns rcinat i a n scut un fiu. V zând c era un copil frumos, ea l-a
ascuns în primele trei luni de via ale acestuia. 3Când nu l-a mai putut ascunde, a luat
un co f cut din papur , pe care l-a prelucrat folosind argil i smoal . Apoi a pus
copilul în el i l-a a ezat pe malul râului, între trestii. 4Sora lui st tea la ( i privea de
la) distan , ca s vad ce se va întâmpla cu el. 5Fiica faraonului a venit la râu s fac
baie. Fetele care erau împreun cu ea, se plimbau pe malul râului. Atunci a v zut acel
co între trestii. Apoi i-a trimis sclava s i-l aduc . 6Deschizâdu-l, a v zut în el
copilul care plângea. Fiicei faraonului i-a fost mil de el; i a zis: „B nuiesc c este

unul dintre copiii evreilor.” 7Atunci sora copilului a întrebat-o pe fiica faraonului:
„Vrei s m duc i s chem o d dac dintre femeile evreilor, ca s i al pteze
copilul?” 8Fiica faraonului i-a r spuns: „Du-te!” Fata s-a dus i a chemat-o (chiar) pe
mama copilului. 9Fiica faraonului i-a zis: „Ia acest copil i al pteaz -mi-l; iar pentru
acest serviciu, î i voi pl ti.” Femeia a luat copilul i l-a al ptat. 10Atunci când copilul
a crescut, ea l-a adus la fiica faraonului; i astfel, el a devenit fiul ei. L-a numit
Moise, pentru c îl scosese din ap . 11Într-o zi, când era deja adult, Moise s-a dus
între oamenii din poporul lui, ca s constate cât de critic era situa ia lor. Atunci el a
zut cum un egiptean îl b tea pe un evreu – unul dintre oamenii poporului lui.
12
Privind în jur i constatând c nu este nimeni (care s -l vad ), l-a omorât pe
egiptean i l-a ascuns în nisip. 13A doua zi, în timp ce venise din nou (între ei), a
zut doi evrei într-un conflict unul cu cel lalt. El l-a întrebat pe cel vinovat: „De ce
îl love ti pe semenul t u?” 14Acela i-a r spuns: „Cine te-a desemnat pe tine
conduc tor i judec tor peste noi? Vrei s m omori i pe mine la fel cum ai procedat
(ieri) cu acel egiptean?” Atunci lui Moise i-a fost fric ; i i-a zis: „Este o certitudine
fapta mea a devenit cunoscut !” 15Când a aflat faraonul despre acest lucru,
urm rea s -l omoare pe Moise. Dar el a fugit de faraon i s-a dus (s locuiasc ) în
ara Midian. Când a ajuns acolo, s-a a ezat lâng o fântân . 16Preotul din Midian avea
apte fiice. Ele au venit la fântân , au scos ap i au umplut jgheaburile, inten ionând
adape turma tat lui lor. 17Dar au sosit acolo ni te p stori care le-au gonit. Moise sa ridicat, le-a luat ap rarea i apoi le-a ad pat turmele. 18Când s-au întors ele la tat l
lor numit Reuel, acesta le-a întrebat: „De ce a i venit ast zi mai repede decât alt
dat ?” 19Ele i-au r spuns: „Un egiptean ne-a sc pat de p stori, ne-a scos ap i ne-a
ad pat turma.” 20Atunci el le-a zis fiicelor lui: „Unde este acum acel om? Cum v-a i
permis s -l l sa i acolo? Chema i-l s m nânce (împreun cu noi)!” 21Apoi Moise a
decis s locuiasc la acel om, care i-a dat-o ca so ie pe fiica lui numit Sefora. 22Ea a
scut un fiu, pe care Moise l-a numit Gher om, pentru c î i zisese: „Sunt un str in
într-o ar pe care nu o cunosc.” 23Dup mult timp, regele Egiptului a murit.
Israelienii înc gemeau în situa ia lor de sclavi; i strigau dup ajutor. Dumnezeu au
auzit i a luat în considerare reac iile de disperare pe care li le producea (evreilor)
sclavia. 24El a auzit cum gemeau; i „ i-a amintit” de leg mântul S u f cut cu
Avraam, cu Isaac i cu Iacov. 25Atunci Dumnezeu a privit (cu interes) la situa ia
israelienilor i a decis s se implice pentru cauza lor. 3 Moise p tea turma socrului
lui numit Ietro, care era preotul din Midian. Astfel, el i-a condus turma dincolo de
zona de ertului; i a ajuns la Horeb, (adic la) muntele lui Dumnezeu. 2Acolo i s-a
revelat îngerul Domnului într-o flac
de foc care ie ea dintr-un tufi . Privindu-l,
Moise a constatat c de i tufi ul ardea, focul nu îl consuma. 3Atunci el a zis: „M voi
duce s analizez acest fenomen special! Nu în eleg de ce nu se consum tufi ul!”
4
Domnul a v zut c el s-a apropiat s priveasc (mai atent tufi ul). Atunci El l-a
chemat, vorbindu-i din tufi astfel: „Moise! Moise!” El a r spuns: „Sunt aici!”
5
Dumnezeu i-a zis: „Nu te apropia! Scoate- i înc mintea; pentru c locul pe care
stai este un p mânt sfânt!” 6El i-a mai zis: „Eu sunt Dumnezeul tat lui t u, Acela care
este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov.” Moise ia ascuns fa a, pentru c îi era fric s priveasc spre (direc ia din care vorbea)
Dumnezeu. 7Domnul i-a zis: „Am v zut cât de exploata i sunt oamenii poporului Meu

care se afl în Egipt. I-am auzit cum strig din cauza exploatatorilor lor i cunosc ce
tratament suport ei (din partea egiptenilor). 8Am venit s -Mi eliberez poporul care se
afl la discre ia egiptenilor i s -l duc din acea ar într-una în care curge lapte i
miere. Acela este teritoriul locuit de: canaani i, hiti i, amori i, perizi i, hivi i i
iebusi i. 9Israelienii strig dispera i (invocând ajutor). Vocile lor au ajuns pân la
Mine; i am v zut cum îi exploateaz egiptenii. 10Acum, fi preg tit (de ac iune);
pentru c te voi trimite la faraon s sco i poporul Meu din Egipt!” 11Moise I-a r spuns
lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, s merg în fa a faraonului i s -i scot pe israelieni din
Egipt?” 12Dumnezeu i-a zis: „Eu te voi sus ine. Dovada c Eu te-am trimis î i va fi
oferit de faptul c atunci când vei scoate poporul Meu din Egipt, v ve i închina lui
Dumnezeu pe acest munte.” 13Dar Moise I-a r spuns lui Dumnezeu: „Când m voi
duce la israelieni i le voi spune c Dumnezeul p rin ilor lor m-a trimis la ei, dac m
vor întreba care este Numele Lui, ce le voi r spunde?” 14Dumnezeu i-a zis lui Moise:
„Eu sunt Cel care exist ! S le spui israelienilor c Cel care S-a numit pe Sine «Eu
sunt», te-a trimis la ei.” 15Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „A a s le vorbe ti
israelienilor: «Domnul, Cel care este Dumnezeul p rin ilor vo tri, numit Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi.» Acesta
este Numele Meu pentru totdeauna; i toate genera iile (de evrei) î i vor aminti de
acest nume. 16Du-te, adun pe b trânii consilieri ai poporului lui Israel i spune-le:
«Domnul, Cel care este Dumnezeul p rin ilor vo tri, numit Dumnezeul lui Avraam,
al lui Isaac i al lui Iacov, mi S-a revelat i mi-a zis: ‘Am remarcat cum sunte i trata i
i ce vi se face în Egipt! 17Am decis s v scap de exploatarea pe care o suporta i în
Egipt i s v duc în ara canaani ilor, a hiti ilor, a amori ilor, a perizi ilor, a hivi ilor
i a iebusi ilor. Aceea este o ar în care curge lapte i miere!’» 18Ei vor lua în
considerare ce le vei spune; i astfel, împreun cu acei consilieri b trâni (ai evreilor)
vei merge la regele Egiptului, c ruia vei spune: «Ni s-a revelat Domnul, Cel care este
(Dumne)zeul evreilor. Permite-ne s facem o c torie de trei zile în de ert, ca s
oferim acolo sacrificii din animale Domnului, care este (Dumne)zeul nostru.» 19Dar
Eu tiu c regele Egiptului nu v va permite s ie i (din ar ) decât dup ce îl voi
obliga ac ionând cu mâna Mea puternic . 20Eu Îmi voi întinde mâna i voi lovi
Egiptul, f când în el toate minunile Mele. Apoi regele Egiptului v va permite s
pleca i. 21Eu voi face ca egiptenii s fie genero i cu acest popor (evreu), astfel încât
atunci când ve i pleca, s nu ie i (dintre ei) cu mâinile goale. 22Fiecare femeie
israelian va cere vecinei ei i de la oricare alt femeie care locuie te în casa
vecinilor, atât lucruri de argint, cât i obiecte f cute din aur i îmbr minte. Ve i
pune aceste haine pe fiii i pe fiicele voastre. A a îi ve i pr da pe egipteni.” 4 Moise
I-a r spuns: „Dar este posibil s nu m cread i s nu m asculte. Ar putea s zic :
«Nu i S-a revelat Domnul!»” 2Dumnezeu l-a întrebat: „Ce ai în mân ?” Moise I-a
spuns: „Un toiag.” 3Dumnezeu i-a zis: „Arunc -l pe p mânt!”. El l-a aruncat pe
mânt; i acel b s-a transformat într-un arpe. Moise fugea de el. 4Apoi Domnul i-a
zis lui Moise: „Întinde- i mâna i prinde-l de coad !” El i-a întins mâna i l-a apucat
(de coad ). Atunci arpele a devenit b (ul ini ial) de cioban în mâna lui. 5(El i-a zis:)
„Vei face aceast minune pentru ca ei s cread c i S-a revelat Domnul, Cel care se
nume te Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov.”
6
Domnul i-a mai zis: „Bag i mâna între haine i corp, în dreptul pieptului!” Moise a

cut a a; i când a scos-o, era plin de lepr . I se f cuse alb ca z pada. 7Apoi
Dumnezeu i-a zis: „Bag i mâna înapoi între haine i piept!” El i-a b gat mâna
înapoi între haine i corp în zona pieptului; iar când a scos-o, era (neafectat de vreo
plag ) la fel ca restul corpului lui. 8(Dumnezeu i-a zis:) „Dac nu te vor crede i nu
vor lua în considerare mesajul primei minuni, o vor crede pe a doua. 9Dac nu vor
crede nici aceste dou minuni i nu te vor lua în considerare, s iei ap din Nil i s o
ver i pe p mânt. Apa pe care o vei lua din Nil, se va transforma în sânge pe p mânt.”
10
Dar Moise I-a zis Domnului: „Doamne, niciodat nu am avut succes în acest mod:
nici în trecut i nici chiar acum de când ai vorbit sclavului T u. Eu m prezint timid
când vorbesc; i sunt bâlbâit!” 11Atunci Domnul l-a întrebat: „Cine a f cut gura
omului? Cine a f cut pe om s fie mut sau surd, cu vederea s toas sau orb? Oare
nu Eu, Domnul, sunt Acela? 12Acum, du-te; pentru c Eu voi fi cu gura ta i te voi
înv a ce s spui!” 13Dar Moise I-a r spuns: „Doamne, Te rog s trimi i pe altcineva!”
14
Atunci mânia Domnului „s-a aprins” împotriva lui Moise; i i-a zis: „Nu exist
(acolo) levitul Aaron, fratele t u? tiu c el poate s vorbeasc bine; i chiar acum
vine (spre tine) s te întâlneasc . Atunci când te va vedea, se va bucura în inima lui.
15
vorbe ti cu el i s -l desemnezi ca s transmit el toate cuvintele (Mele) pe care
i le-am oferit. Eu voi fi cu gura ta i cu gura lui. i î i voi ar ta ce trebuie s face i.
16
El va vorbi poporului în locul t u; va fi (înlocuitor de) gur pentru tine, iar tu vei fi
pentru el ca (cel care ine locul lui) Dumnezeu. 17Ia în mân acest b . Cu el vei face
minunile!” 18Moise s-a întors la socrul lui numit Ietro; i i-a zis: „Te rog s m la i s
întorc la oamenii poporului de care apar in. Ei sunt în Egipt. Doresc s v d dac
mai tr iesc.” Ietro i-a r spuns: „Du-te lini tit!” 19Domnul îi spusese lui Moise în
Midian: „Întoarce-te în Egipt, pentru c to i cei care inten ionau s te omoare, au
decedat.” 20Moise i-a luat so ia i fiii, i-a pus pe m gari i s-a întors în Egipt. Moise
inea în mân „toiagul lui Dumnezeu”. 21Domnul i-a zis lui Moise: „Te vei întoarce în
Egipt i vei realiza înaintea faraonului toate minunile pe care te-am f cut capabil s le
faci. Eu îi voi împietri inima; i astfel, el nu va l sa poporul s plece. 22Atunci s -i
spui faraonului: «A a vorbe te Domnul: ‘Israel este fiul Meu; primul Meu n scut.
23
i-am ordonat s -i permi i fiului Meu s plece ca s Mi se închine; dar tu ai refuzat!
Acum, s tii c îl voi omorî pe primul copil care s-a n scut în familia ta!’».” 24Când
erau pe drum, în locul unde au r mas în timpul nop ii, l-a întâlnit Domnul; i a vrut
-l omoare… 25Dar Sefora a luat o piatr ascu it , a t iat pielea care înconjura
penisul fiului ei, l-a aruncat la picioarele lui Moise i a zis: „Tu îmi e ti un so de
sânge!” 26Atunci (Domnul) a renun at la inten ia Lui (fa de Moise). Sefora zisese:
„Un so de sânge” din cauza circumciziei. 27Domnul zisese lui Aaron: „Du-te s -l
întâmpini pe Moise în de ert.” El a plecat. i când a ajuns la muntele lui Dumnezeu,
l-a întâlnit pe Moise i l-a s rutat. 28Moise i-a relatat lui Aaron tot mesajul cu care îl
trimisese Domnul i toate minunile despre care i-a poruncit s le fac . 29Apoi Moise
i Aaron s-au dus i au adunat consilierii b trâni ai lui Israel. 30Aaron le-a relatat tot
ce-i spusese Domnul lui Moise; i a f cut acele minuni înaintea poporului. 31Oamenii
care formau poporul, au crezut; iar când au auzit c Domnul a manifestat interes
pentru israelieni i c le-a v zut necazul, s-au aplecat pân la p mânt i s-au închinat.
5 Apoi Moise i Aaron s-au dus la faraon; i i-au zis: „A a vorbe te (Dumne)zeul lui
Israel care se nume te Domnul: „Las poporul Meu s plece în de ert, ca s Îmi

dedice acolo o s rb toare.” 2Dar faraonul a r spuns: „Cine este acest «Domnul» pe
care s -L iau în considerare i s -l las pe Israel s plece? Nu-L cunosc pe «Domnul»;
i nu-l voi l sa pe Israel s plece!” 3Ei au zis: „Ni S-a revelat chiar (Dumne)zeul
evreilor! Te rug m s ne permi i s facem o c torie de trei zile în de ert, ca s -I
oferim acolo sacrificii din animale (Dumne)zeului nostru numit Domnul. Dac nu
vom proceda astfel, El va face s vin peste noi epidemii i r zboi!” 4Dar regele
Egiptului le-a zis: „Moise i Aaron, de ce provoca i poporul s î i abandoneze
lucr rile? Întoarce i-v la treburile voastre!” 5Faraonul a mai zis: „Observa i cât de
numeros este acum acest popor în ar ; iar voi inten iona i s -l opri i de la lucr rile pe
care le face!” 6În aceea i zi, faraonul a dat ordin celor care coordonau munca i celor
care supravegheau poporul, zicându-le: 7„S nu mai da i poporului (evreu) paie
pentru producerea c mizilor, cum a i procedat mai înainte; ci s se duc ei personal
i le adune. 8Totu i s le pretinde i s fac acela i num r de c mizi ca mai
înainte. S nu le reduce i norma; pentru c sunt lene i. Acesta este motivul pentru
care î i permit s strige: «Las -ne s plec m i s oferim sacrificii din animale
(Dumne)zeului nostru!» 9 li se cear efectuarea mai multor activit i, ca s aib ce
munceasc ; i astfel, s nu mai fie preocupa i cu iluzii!” 10Coordonatorii muncii i
supraveghetorii poporului s-au dus i le-au au spus (evreilor): „A a vorbe te faraonul:
«Nu v mai dau paie! 11Merge i i aduna i-v paie de oriunde g si i; dar s ti i c
num rul de c mizi pe care se a teapt (el) s le face i, nu vi se va reduce!»”
12
Poporul s-a r spândit prin toat ara Egiptului; i în loc de paie, a început s adune
tulpinile scurte ale plantelor r mase dup seceratul cerealelor. 13Coordonatorii muncii
îi gr beau, zicându-le: „Realiza i-v norma zilnic (de c mizi) exact ca atunci când
vi se d deau paie!” 14Au fost desemna i supraveghetori israelieni care aveau datoria
-i urm reasc . Ei erau b tu i de c tre coordonatorii muncii veni i din partea
faraonului, care-i întrebau: „De ce ieri i ast zi n-a i terminat (de f cut) num rul de
mizi pe care le f cea i înainte?” 15Atunci supraveghetorii israelienilor au venit la
faraon i i-au zis: „De ce te compor i a a cu sclavii t i? 16Acestora nu li se mai dau
paie; i totu i li se cere acela i num r de c mizi! Prive te cum sunt b tu i sclavii
i! Poporul t u este cel care gre te!” 17Faraonul le-a r spuns: „Vre i s sta i
degeaba! Sunte i ni te lene i! A a se explic de ce zice i: «Las -ne s plec m ca s
oferim Domnului sacrificii din animale.» 18Întoarce i-v la lucru! Sunte i obliga i s
realiza i aceea i norm de c mizi, f
s mai primi i paie!” 19Supraveghetorii
israelienilor au constatat dificultatea în care ajunseser (abia) când li s-a spus c nu li
se va reduce num rul zilnic de c mizi. 20Atunci când au plecat de la faraon, s-au
întâlnit cu Moise i cu Aaron care îi a teptau. 21 i le-au zis: „Domnul s priveasc
spre voi i s v judece! Voi ne-a i f cut urâ i înaintea faraonului i a reprezentan ilor
lui. Astfel, le-a i pus sabia în mân ca s ne omoare.” 22Atunci Moise s-a întors spre
Domnul i I-a zis: „Doamne, de ce ai f cut s vin acest necaz peste popor? De ce mai trimis? 23De când am venit i am vorbit faraonului în Numele T u, el s-a comportat
mult mai r u cu poporul; i Tu nu ai f cut (înc ) nimic ca s -l eliberezi!” 6 Domnul ia r spuns lui Moise: „Vei vedea acum ce-i voi face faraonului. Va fi for at de o mân
puternic ce îl va determina s -i lase s plece. i fiind astfel obligat, chiar el îi va
expulza din ara lui!” 2Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Eu sunt Domnul, 3Cel care
M-am descoperit lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov ca Dumnezeul Omnipotent. Dar nu

M-au cunoscut cu numele (de) «Domnul». 4Am f cut leg mânt cu ei i le-am promis
în cadrul acestuia c le dau Canaanul – acea ar în care au locuit ca str ini. 5Am auzit
personal cum gem israelienii pe care egiptenii îi de in ca sclavi; i «Mi-am amintit»
de acest leg mânt. 6Deci du-te i spune-le israelienilor: «Eu sunt Domnul! V voi
elibera de sub jugul egiptenilor i din sclavia în care v in ace tia. V voi r scump ra
cu o mân întins (împotriva lor) i f când o mare judecat . 7
voi accepta s fi i
poporul Meu; i Eu voi fi (Dumne)zeul vostru. Ve i ti c Eu sunt Domnul –
(Dumne)zeul vostru, Cel care v-a scos liberi de sub jugul egiptenilor. 8 voi duce în
ara pe care am jurat c o voi da lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov. Vou v ofer
aceast ar ca mo tenire. Eu sunt Domnul!».” 9Moise a spus aceste cuvinte
israelienilor. Dar ei nu le-au luat în considerare; pentru c erau dezam gi i din cauza
obliga iei de a presta munci extenuante. 10Apoi Domnul i-a zis lui Moise: 11„Du-te i
spune-i faraonului, regelui Egiptului, s le permit israelienilor s plece din ara lui.”
12
Dar Moise a r spuns Domnului: „Dac israelienii nu m-au ascultat, oare cum va
asculta faraonul; i înc pe unul ca mine – care nu vorbe te bine?” 13 a discuta
Domnul cu Moise i cu Aaron; i astfel le-a dat porunci referitoare la israelieni i
pentru regele Egiptului, urm rind scoaterea lor din acea ar . 14Urmeaz prezentarea
conduc torilor familiilor (evrei)lor. Dintre fiii lui Ruben – primul n scut al lui Israel,
au fost (conduc tori): Hanoh, Palu, He ron i Carmi. A a s-au numit clanurile
provenite din Ruben. 15Dintre fiii lui Simeon au fost (conduc tori): Iemuel, Iamin,
Ohad, Iachin, ohar i Saul – fiul unei canaanite. A a s-au numit clanurile provenite
din Simeon. 16Fiii lui Levi, conform genealogiilor lor, au fost: Gher on, Chehat i
Merari. Levi a tr it o sut patruzeci i trei de ani. 17Dintre fiii lui Gher on au fost
(conduc tori): Libni i imei, din care s-au dezvoltat clanurile lor. 18Dintre fiii lui
Chehat au fost (conduc tori): Amram, I har, Hebron i Uziel. Chehat a tr it o sut
treizeci i trei de ani. 19Dintre fiii lui Merari au fost (conduc tori): Mahli i Mu i. Au
fost astfel prezentate clanurile provenite din Levi, conform genealogiilor specifice
fiec ruia. 20Amram a luat-o ca so ie pe Iochebed care era sora tat lui lui. Ea i-a n scut
lui Amram pe Aaron i pe Moise. Amram a tr it o sut treizeci i apte de ani.
21
Dintre fiii lui I har au fost (conduc tori): Corah, Nefeg i Zicri; 22iar dintre fiii lui
Uziel (au fost conduc tori): Mi ael, El afan i Sitri. 23Aaron a luat-o ca so ie pe
Eli eba care era fiica lui Aminadab i sor cu Nah on. Ea i-a n scut lui Aaron pe
Nadab, pe Abihu, pe Elazar i pe Itamar. 24Dintre fiii lui Corah au fost (conduc tori):
Asir, Elcana i Abiasaf. Acestea au fost (numele pe care le-au avut) clanurile
corahi ilor. 25Elazar – fiul lui Aaron – a luat-o ca so ie pe una dintre fiicele lui Putiel.
Ea i l-a n scut pe Fineas. Aceasta a fost lista conduc torilor familiilor levi ilor,
conform clanurilor lor. 26Aaron i Moise despre care am vorbit, sunt aceia c rora
Domnul le-a spus s -i scoat pe israelieni din ara Egiptului, conform clanurilor lor.
27
Ei sunt cei care au vorbit faraonului – regelui Egiptului – cerându-i s -i lase pe
israelieni s plece din Egipt. Ace tia au fost Moise i Aaron. 28Din ziua în care
Domnul i-a vorbit lui Moise în ara Egiptului, 29El i-a zis: „Eu sunt Domnul;
transmite-i faraonului – regelui Egiptului – tot ce i-am poruncit!” 30Atunci Moise a
spuns Domnului: „Totu i, eu vorbesc dificil; i nu tiu dac m va asculta
faraonul!” 7 Domnul i-a zis lui Moise: „S tii c te-am f cut ca Dumnezeu pentru
faraon; iar fratele t u – Aaron – va fi «profetul» care îi va transmite ce zici tu. 2 -i

spui (astfel) tot ce i-am poruncit. Fratele t u – Aaron – s -i transmit faraonului (c
trebuie) s -i lase pe israelieni s ias din ara lui. 3Dar Eu îi voi împietri inima
faraonului; i voi face astfel s se înmul easc minunile (Mele) în ara Egiptului.
4
Când faraonul va decide s nu te asculte, Îmi voi întinde mâna împotriva Egiptului i
voi scoate din aceast ar clanurile israelienilor care sunt poporul Meu. Voi ac iona
astfel f când judec i senza ionale (împotriva Egiptului). 5Când Îmi voi întinde mâna
împotriva Egiptului, egiptenii vor recunoa te c Eu sunt Domnul; i astfel îi voi
scoate pe israelieni din mijlocul lor!” 6Moise i Aaron au procedat cum li s-a spus,
când exact cum le-a poruncit Domnul. 7Atunci când i-au vorbit faraonului, Moise
avea optzeci de ani, iar Aaron avea optzeci i trei de ani. 8Domnul a zis lui Moise i
lui Aaron: 9„Când va pretinde faraonul s face i o minune, atunci Moise s -i spun lui
Aaron s ia toiagul i s -l arunce înaintea faraonului; i b ul se va transforma în
arpe.” 10Moise i Aaron s-au dus la faraon i au f cut exact cum le-a poruncit
Domnul. Aaron a aruncat toiagul înaintea faraonului i înaintea slujitorilor lui; iar
acesta s-a transformat într-un arpe. 11Atunci faraonul i-a chemat pe oamenii în elep i
i pe vr jitorii Egiptului, care au f cut la fel prin vr jitoriile lor. 12To i i-au aruncat
be ele care s-au transformat în erpi. Dar arpele care fusese ini ial toiagul al lui
Aaron, a înghi it pe cei transforma i din be ele lor. 13Inima lui Faraon s-a împietrit; i
astfel nu i-a luat în considerare pe cei doi – exact cum spusese Domnul. 14Apoi
Domnul i-a zis lui Moise: „Inima lui Faraon este împietrit ; el nu accept s lase
poporul s plece. 15Du-te la faraon diminea a devreme, atunci când el merge la ap .
te duci i s stai pe malul râului, acolo unde îl vei întâlni. Ia în mân acel toiag
care se transformase în arpe. 16 i s -i spui astfel (faraonului): «Domnul, Cel care
este (Dumne)zeul evreilor, m-a trimis s i cer s permi i poporului s plece, ca s I
se închine în de ert. Dar pân acum n-ai acceptat. 17Pentru c aceasta este decizia ta,
Domnul î i spune: ‘Vei cunoa te c Eu sunt Domnul!’ Voi lovi apa din Nil cu toiagul
din mâna mea; iar aceasta se va transforma în sânge. 18Pe tii din râu vor muri, râul va
avea un miros urât, iar egiptenii nu vor mai putea s bea ap din Nil.»” 19Domnul i-a
mai zis lui Moise: „Spune-i lui Aaron: «Ia- i acel toiag, întinde- i mâna peste apele
Egiptului – atât peste râuri, canale i iazuri, cât i peste toate b ile; i acestea se vor
transforma în sânge.» Va fi sânge în toat ara Egiptului. El va exista chiar i în
vasele de lemn i de piatr !” 20Moise i Aaron au f cut exact cum le-a poruncit
Domnul. El a ridicat toiagul în prezen a faraonului i a slujitorilor lui. Apoi a lovit
apa din râu; iar aceasta s-a transformat în sânge. 21Atunci pe tii din râu au murit. Râul
avea un miros nepl cut. Astfel, egiptenii n-au mai putut s bea ap din el; i a fost
sânge în toat ara Egiptului. 22Dar vr jitorii Egiptului au f cut i ei la fel prin
metodele lor (oculte). Inima faraonului s-a împietrit (mai mult); i nu i-a luat în
considerare pe Aaron i pe Moise – exact cum spusese Domnul. 23Faraonul s-a întors
(de la râul Nil) i a intrat în palat f
s fi fost afectat în inima lui de ce se
24
întâmplase. To i egiptenii au s pat pe lâng Nil ca s g seasc ap potabil ; pentru
nu puteau s bea apa râului. 25Trecuser apte zile de când Domnul lovise Nilul. 8
Domnul i-a zis lui Moise: „Du-te la faraon i spune-i: «Domnul î i zice: ‘Permite
poporului Meu s plece ca s Mi se închine. 2Dac nu-i vei permite s plece, voi lovi
ara cu broa te. 3Râul va fi plin de broa te. Ele vor veni în palatul t u, în dormitorul
u i chiar în patul t u. Vor intra în casele slujitorilor t i, ale poporului t u, în

cuptoare i în vasele în care se fr mânt coca pentru pâine. 4Broa tele se vor urca pe
tine, pe poporul t u i pe to i slujitorii t i!’»” 5Domnul i-a mai zis lui Moise: „Spune-i
lui Aaron s i întind mâna cu toiagul atât peste râuri, cât i peste canale i iazuri;
pentru ca (astfel) broa tele s ias (din ele) în ara Egiptului.” 6Aaron i-a întins mâna
peste apele Egiptului; iar broa tele au ie it i au acoperit ara Egiptului. 7Dar vr jitorii
au procedat i ei la fel prin metodele lor (oculte); i au f cut s apar broa te în Egipt.
8
Apoi faraonul i-a chemat pe Moise i pe Aaron; i le-a zis: „Ruga i-v Domnului s
ia broa tele de la mine i de la poporul meu; apoi voi l sa poporul (evreu) s plece ca
ofere Domnului sacrificii din animale!” 9Moise i-a r spuns faraonului: „Decide
când s m rog pentru tine, pentru slujitorii t i i pentru poporul t u. Astfel, broa tele
vor fi luate de la tine i din casele tale. Vor r mâne doar în Nil.” 10El i-a zis: „Mâine!”
Moise a r spuns: :”S fie a a cum spui. i vei ti c nu este nimeni ca Dumnezeul
nostru care se nume te Domnul. 11Broa tele nu te vor mai afecta i nu vor mai fi în
casele tale. Nu îi vor mai deranja nici pe slujitorii t i i nici pe oamenii din poporul
u. Vor r mâne doar în Nil.” 12Moise i Aaron au plecat de la faraon. Atunci Moise
s-a rugat strigând spre Domnul cu privire la broa tele pe care El le adusese peste
faraon. 13Domnul a f cut a a cum I-a cerut Moise. Atunci broa tele au murit în case,
în cur i i pe câmpuri. 14Ei le-au adunat gr mezi; i toat ara a fost afectat de
mirosul lor nepl cut. 15Când a v zut faraonul c i s-a oferit un timp de repaus, i-a
împietrit inima – exact cum spusese Domnul; i nu i-a ascultat (pe Moise i pe
Aaron). 16Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Spune-i lui Aaron: «Întinde- i toiagul i
love te praful p mântului, pentru ca el s se transforme în ân ari în toat ara
Egiptului.»” 17Ei au f cut exact a a: Aaron i-a întins mâna cu acel toiag i a lovit
praful p mântului. Atunci au venit ân ari peste oameni i peste animale. În tot
Egiptul, praful p mântului s-a transformat în ân ari. 18Vr jitorii au încercat s fac i
ei ân ari prin metodele lor (oculte), dar n-au (mai) putut. ân arii erau peste tot: atât
pe oameni, cât i pe animale. 19Atunci vr jitorii i-au zis faraonului: „Acesta este
degetul lui Dumnezeu!” Dar inima faraonului s-a împietrit (mai mult); i nu i-a luat în
considerare – exact cum spusese Domnul. 20Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Scoal te diminea devreme, du-te înaintea faraonului, când el va merge la ap ; i spune-i:
«Domnul î i zice: ‘Permite poporului Meu s plece, ca s Mi se închine. 21Dac nu
vei l sa poporul Meu s plece, voi trimite roiuri de mu te. Ele vor veni peste tine,
peste slujitorii t i, peste poporul t u i în casele tale. Atât casele egiptenilor, cât i
ara în care locuiesc ace tia se vor umple de roiuri de mu te. 22Dar în acea zi voi
ap ra zona Go en unde locuie te poporul Meu. Astfel, roiurile de mu te nu vor
ajunge ( i) acolo. i voi proceda a a ca s recuno ti c Eu sunt Domnul în aceast
ar ! 23Astfel, voi face o diferen iere între poporul Meu i poporul t u. Aceast
minune i se va întâmpla mâine!’»” 24Domnul a f cut exact cum zisese. Roiurile de
mu te au venit în palatul faraonului i în casele slujitorilor lui. Tot Egiptul a fost
devastat din cauza mu telor. 25Atunci Faraon i-a chemat pe Moise i pe Aaron i le-a
zis: „Duce i-v i oferi i sacrificii din animale Dumnezeului vostru aici, în ar !”
26
Moise i-a r spuns: „Nu este bine s proced m astfel; pentru c sacrificiile din
animale pe care le oferim Dumnezeul nostru care se nume te Domnul, sunt
considerate de c tre egipteni ca fiind ceva oribil. Dac ne vor vedea egiptenii oferind
(Domnului) aceste sacrificii din animale, fapt care pentru ei reprezint ceva urât,

oare nu ne vor omorî cu pietre? 27Trebuie s facem o c torie de trei zile în de ert; i
acolo s oferim sacrificii din animale Dumnezeului nostru care se nume te Domnul.
Vrem s proced m a a cum ne-a poruncit El!” 28Faraon a zis: „V voi permite s
pleca i ca s oferi i în de ert sacrificii din animale Dumnezeului vostru care se
nume te Domnul; dar cu o condi ie: s nu v dep rta i prea mult de ar . Acum,
ruga i-v (Domnului) pentru mine!” 29Moise i-a r spuns: „Imediat dup ce plec de la
tine, m voi ruga Domnului, cerându-I ca mâine s îndep rteze roiurile de mu te de la
faraon i de la poporul lui. Dar s renun e faraon la ipocrizie i s lase poporul s
plece ca s ofere Domnului sacrificii din animale!” 30Moise a plecat de la faraon i sa rugat Domnului. 31Domnul a f cut exact cum I-a cerut Moise: a îndep rtat roiurile
de mu te de la faraon, de la slujitorii lui i de la poporul acestuia. N-a mai r mas nici
car una. 32Îns i de aceast dat faraonul i-a împietrit inima; i nu a permis
poporului s plece. 9 Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Du-te la faraon i spune-i:
«(Dumne)zeul evreilor care se nume te Domnul î i zice: ‘Permite poporului Meu s
plece ca s Mi se închine. 2Dac nu-i vei permite s plece i-l vei opri din nou, 3mâna
Domnului va lovi vitele de pe câmp cu o boal contagioas grav . Ea va afecta caii,
garii, c milele, cirezile i turmele. 4Dar Domnul va face distinc ie între vitele lui
Israel i vitele Egiptului; i astfel, nimic din ce este al israelienilor nu va muri.’
5
Domnul a stabilit un timp i a spus c mâine va face s se întâmple acest lucru în
ar !».” 6În urm toarea zi, Domnul a f cut a a cum spusese: toate vitele egiptenilor au
murit; dar nici una dintre vitele israelienilor nu a murit. 7Faraonul a trimis pe cineva
(s verifice); i a aflat c nu murise nici una dintre vitele israelienilor. Dar inima
faraonului s-a împietrit; i nici de aceast dat nu a permis poporului (evreu) s plece.
8
Domnul le-a vorbit din nou lui Moise i lui Aaron, zicându-le: „Umple i-v mâinile
cu cenu din cuptor. Moise s o arunce în aer înaintea faraonului. 9Ea se va
transforma într-un praf fin peste toat suprafa a Egiptului; i va determina în toat
ara, atât pe oameni cât i pe animale, apari ia unor bube care vor produce infec ie.”
10
Ei au luat cenu din cuptor i s-au prezentat înaintea faraonului. Moise a aruncat-o
înspre cer; i ea a produs bube cu infec ie pe oameni i pe animale. 11Vr jitorii n-au
putut veni s se prezinte în fa a lui Moise din cauza bubelor; pentru c acestea erau i
pe ei, a a cum se întâmplase cu to i egiptenii. 12Dar Domnul i-a împietrit inima
faraonului; i acesta nu le-a aprobat cererea (de plecare din ar ), exact cum îi spusese
El lui Moise. 13Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Scoal -te diminea devreme, du-te
înaintea faraonului i spune-i: «(Dumne)zeul evreilor care se nume te Domnul, î i
zice: ‘Permite poporului Meu s plece ca s Mi se închine; 14pentru c de aceast dat
Îmi voi trimite toate dezastrele împotriva ta, împotriva slujitorilor t i i împotriva
poporului t u – ca s tii c nu este nimeni ca Mine pe întreg p mântul. 15Dac Mi-a
fi întins mâna i te-a fi lovit pe tine împreun cu poporul t u printr-o epidemie, ai fi
disp rut de pe p mânt. 16Dar am decis s te las s tr ie ti ca s i demonstrez puterea
Mea; i astfel, despre Numele Meu s se vorbeasc (între oamenii de) pe întreg
mântul. 17Înc te mai opui poporului Meu i nu-i permi i s plece? 18Atunci s tii
mâine, în aceea i perioad de timp ca acum, voi face s cad cea mai devastatoare
grindin din câte au venit vreodat în Egipt de când a fost el întemeiat. 19Deci d
ordin s se ad posteasc în locuri de maxim protec ie atât oamenii, cât i vitele
împreun cu tot ce ai pe câmp. Orice om i orice animal care va fi atunci pe câmp i

nu se va afla la ad post, va muri din cauza grindinei.’»” 20Între slujitorii faraonului au
fost unii care s-au temut de Cuvântul Domnului. Ei i-au ad postit sclavii i vitele în
case. 21Dar cei care n-au luat în considerare Cuvântul Domnului, i-au l sat sclavii i
vitele pe câmp. 22Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde- i mâna spre cer ca s cad
grindin peste toat ara Egiptului. Ea va veni peste oameni, peste animale i peste
vegeta ia câmpului din Egipt!” 23Când i-a întins Moise toiagul spre cer, Domnul a
trimis o furtun cu grindin i cu tr snete care au afectat p mântul. Domnul a f cut s
cad grindin peste Egipt. 24Acea grindin amestecat cu tr snete a fost atât de
devastatoare, încât nu se mai întâmplase niciodat s cad a a ceva peste ara
Egiptului de când au fost oameni în ea. 25Grindina a doborât la p mânt tot ce era pe
câmp în toat ara Egiptului, afectând atât oameni, cât i animale. Ea a doborât la
mânt toate plantele de pe câmp i a rupt orice copac care cre tea pe el. 26Singurul
loc în care n-a c zut grindin , a fost teritoriul Go en unde locuiau israelienii. 27Faraon
i-a trimis slujitorii s -i cheme pe Moise i pe Aaron; i le-a zis: „De aceast dat
(recunosc c ) am p tuit. Domnul este corect (când procedeaz astfel). Eu, împreun
cu poporul meu suntem vinova i. 28Ruga i-v Domnului; pentru c este suficient cât
ne-a afectat tr snetul i grindina acestui (Dumne)zeu! V (promit c ) permit s
pleca i; nu v voi mai re ine!” 29Moise i-a r spuns: „Cum voi ie i din ora , îmi voi
ridica mâinile spre Domnul; tr snetul nu va mai afecta ara i nu va mai c dea nici
grindin ; ca s recuno ti c p mântul este al Domnului. 30Dar despre tine i despre
slujitorii t i, tiu c înc nu v teme i de (Dumne)zeul care se nume te Domnul.”
31
Culturile de in i de orz fuseser distruse; pentru c orzul începuse s fac spic i
inul abia înflorise. 32Dar cele de grâu i de ov z n-au fost deloc afectate, pentru c
erau sem nate mai târziu. 33Moise a plecat de la faraon, a ie it din ora i i-a ridicat
mâinile spre Domnul. Atunci, atât tr snetul cât i grindina au încetat; i n-a mai c zut
ploaie pe p mânt. 34Când au v zut c ploaia, grindina i tr snetul au încetat, faraonul
împreun cu slujitorii lui au p tuit din nou împietrindu- i inima. 35Astfel, având
inima împietrit , faraonul nu le-a permis israelienilor s plece – exact cum îi spusese
Domnul lui Moise. 10 Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Du-te la faraon; pentru c am
împietrit atât inima lui, cât i a slujitorilor lui. Procedând astfel, am decis ca s fac
aceste minuni în mijlocul lor, 2pentru ca voi s pute i povesti copiilor i nepo ilor
vo tri cât de sever i-am tratat pe egipteni i ce minuni am f cut între ei. Iar voi ve i
avea ocazia s ti i c Eu sunt Domnul.” 3Moise i Aaron s-au dus la faraon i i-au
zis: „(Dumne)zeul evreilor care se nume te Domnul, î i spune: «Pân când vei refuza
te smere ti înaintea Mea? Permite poporului Meu s plece i s Mi se închine.
4
Dac nu-i vei permite s plece, voi aduce mâine l custe în ara ta. 5Ele vor acoperi
teritoriul acesteia; i nimeni nu va mai putea vedea p mântul. Vor mânca ce v-a mai
mas dup grindin : vor devora (frunzele de la) orice copac care cre te pe câmp. 6Se
vor umple cu ele palatele tale, casele slujitorilor t i i ale tuturor egiptenilor; va fi un
fenomen pe care nici p rin ii, nici p rin ii p rin ilor t i nu l-au mai v zut de când sunt
ei pe p mânt i pân ast zi!»” Apoi ei s-au întors i au plecat de la faraon. 7Slujitorii
faraonului i-au zis acestuia: „Pân când va fi acest om o capcan pentru noi? Las
poporul (lui) s plece i s se închine (Dumne)zeului lor numit Domnul! Nici acum
nu realizezi c se distruge Egiptul?” 8Atunci Moise i Aaron au fost adu i la faraon.
Acesta le-a zis: „Duce i-v i închina i-v (Dumne)zeului vostru numit Domnul!

Totu i, vreau s tiu cine va merge!” 9Moise i-a r spuns: „Vom merge împreun cu
tinerii i cu b trânii, cu fiii no tri i cu fiicele noastre, cu turmele i cu cirezile noastre
– pentru c urmeaz s celebr m o s rb toare în cinstea Domnului!” 10El le-a zis: „S
fie Domnul cu voi exact cum v voi l sa eu s pleca i înso i de copiii vo tri! V
avertizez c ce inten iona i s face i, este ceva r u! 11Nu, nu accept acest lucru! Sunt
de acord s mearg s se închine Domnului doar b rba ii vo tri; pentru c , de fapt,
aceasta a fost cererea voastr (ini ial )!” Astfel, ei au fost alunga i din fa a faraonului.
12
Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde- i mâna peste ara Egiptului; i ea va fi
invadat de l custe. Ele vor mânca orice plant de pe teritoriul Egiptului: tot ce a mai
mas dup dezastrul produs de grindin .” 13Moise i-a întins toiagul peste ara
Egiptului. Atunci Domnul a f cut s vin peste ar vântul de la Est care a b tut tot
timpul zilei i al nop ii. Când s-a f cut diminea , vântul de Est adusese l custele.
14
Acestea au venit în toat ara Egiptului; i s-au a ezat pe tot teritoriul ei. Era un roi
de l custe atât de mare, încât n-a avut vreodat echivalent i nici nu va mai avea.
15
Ele au acoperit întreg teritoriul rii; i astfel, tot p mântul a devenit negru. Au
mâncat toate plantele din ar i toate fructele pomilor care r
seser dup dezastrul
cut de grindin . În toat ara Egiptului n-a mai r mas nimic verde; nici între copaci
i nici între plantele de câmp. 16Faraonul s-a gr bit s cheme pe Moise i pe Aaron,
rora le-a zis: „Am p tuit împotriva (Dumne)zeului vostru care se nume te
Domnul i împotriva voastr . 17Iart -mi i de aceast dat p catul; i roag -te
(Dumne)zeului vostru numit Domnul, cerându-i s îndep rteze de la mine aceast
mortal calamitate!” 18Ei au plecat de la faraon; i Moise s-a rugat din nou Domnului.
19
Domnul a f cut s sufle dinspre Vest un vânt puternic care a luat l custele i le-a
aruncat în Marea Ro ie. N-a mai r mas în Egipt nici m car una. 20Dar Domnul i-a
împietrit inima faraonului; iar acesta nu le-a permis israelienilor s plece. 21Apoi
Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde- i mâna spre cer ca s se fac întuneric peste tot
teritoriul Egiptului. Acest întuneric va fi atât de pronun at, încât se va putea pip i cu
mâna!” 22Moise i-a întins mâna spre cer. Atunci s-a f cut un mare întuneric în toat
ara Egiptului. Acest întuneric a durat trei zile. 23Oamenii nu se puteau vedea unii pe
al ii; i în timpul celor trei zile, nu s-au deplasat din locul în care erau. Dar to i
israelienii au avut lumin acolo unde locuiau. 24Faraonul l-a chemat pe Moise; i i-a
zis: „Duce i-v i închina i-v Domnului. Copiii vo tri pot merge împreun cu voi.
Îns turmele i cirezile voastre s r mân aici în ar !” 25Moise i-a r spuns: „Trebuie
ne permi i s oferim (Dumne)zeului nostru numit Domnul animale arse integral.
26
Deci i vitele noastre trebuie s mearg împreun cu noi! Nici o copit nu va
mâne; pentru c trebuie s alegem dintre ele pe acelea pe care le vom dedica în
închinarea noastr înaintea (Dumne)zeului nostru numit Domnul. Nu tim ce
(animale) vom folosi pentru a ne închina Domnului decât atunci când vom ajunge
acolo!” 27Dar Domnul a împietrit inima faraonului; iar acesta n-a vrut s le permit
(evreilor) s plece. 28Apoi faraonul i-a zis: „Pleac de la mine! Evit s -mi mai vezi
fa a; pentru c în ziua în care mi-o vei (mai) vedea, vei muri!” 29Moise i-a r spuns:
„S se întâmple exact cum ai zis! Nu- i voi mai vedea fa a!” 11 Domnul îi zisese lui
Moise: „Voi mai aduce înc un dezastru peste Faraon i peste Egipt. Apoi el v va
permite s pleca i de acolo. De fapt, atunci când v va permite s pleca i, v va
alunga definitiv. 2Spune poporului ca orice om s cear vecinului lui i orice femeie

cear vecinei ei lucruri de argint i de aur.” 3Domnul a f cut ca egiptenii s
manifeste bun voin fa de popor; iar Moise devenise un om important în Egipt.
a îl vedeau atât slujitorii faraonului, cât i poporul egiptean. 4Moise i-a mai zis
faraonului: „Domnul î i vorbe te, zicând: „La mijlocul nop ii voi trece prin Egipt.
5
To i prim-n scu ii din ara Egiptului vor muri, începând cu primul-n scut al
faraonului care st pe tron, continuând cu primul-n scut al sclavei care macin cu
râ ni a i terminând cu to i primii n scu i ai vitelor. 6Apoi, în toat ara Egiptului vor
fi mari ipete, a a cum n-au mai fost niciodat i cum nici nu vor mai fi. 7Dar între
israelieni, nici m car un câine nu va l tra nici la animale i nici la oameni – ca s ti i
ce distinc ie face Domnul între Egipt i Israel. 8Atunci to i ace ti slujitori ai t i vor
veni la mine i se vor apleca pân la p mânt înaintea mea, zicând: «Pleac împreun
cu tot poporul care te urmeaz !» Apoi voi pleca!” Moise a ie it de la faraon plin de
mânie… 9Domnul îi spusese ini ial lui Moise: „Faraon nu te va asculta. i se va
întâmpla a a pentru ca s se înmul easc minunile Mele în ara Egiptului.” 10Moise i
Aaron au f cut toate aceste minuni înaintea faraonului; dar Domnul i-a împietrit
inima i n-a permis poporului s plece din ara lui. 12 Domnul le-a vorbit lui Moise i
lui Aaron în ara Egiptului, zicând: 2„Aceast lun s fie pentru voi prima dintre luni;
ea va fi prima lun din an. 3Spune întregii adun ri a lui Israel ca în ziua a zecea a
acestei luni, s ia un miel pentru fiecare familie; s fie un miel pentru fiecare cas .
4
Dac o familie este prea mic pentru (a mânca) un miel, va trebui s -l împart cu
vecinul lor cel mai apropiat, conform num rului persoanelor. S împ
i mielul în
5
func ie de cât m nânc fiecare om din el. Mielul vostru s fie de (aproximativ) un an
i s nu aib defecte. Pute i folosi un miel sau un ied. 6 -l ine i pân în a
paisprezecea zi a lunii. Apoi întreaga adunare s -l înjunghie între cele dou seri. 7
ia din sângele lui i s ung cele dou tocuri laterale i pragul de sus al u ilor caselor
în care-l vor mânca. 8 m nânce mielul (to i) în aceea i noapte. El s fie fript la foc;
iar când îl ve i consuma, s mânca i turte f cute f
drojdie i plante amare. 9 nu-l
mânca i crud sau fiert în ap , ci fript la foc – atât capul i picioarele, cât i organele
lui. 10 nu l sa i nimic din el pân diminea . Orice va r mâne din acel miel pân
diminea a, s fie ars. 11Când îl ve i mânca, s fi i echipa i (de plecare), s ave i
sandalele în picioare i toiagul în mân . S v gr bi i când îl ve i mânca; pentru c
acesta este mielul care va reprezenta Pa tele Domnului. 12Eu voi trece prin ara
Egiptului în acea noapte. i voi omorî pe to i prim-n scu ii din Egipt: atât ai
oamenilor, cât i ai animalelor; i astfel voi pune în aplicare sentin a (Mea) împotriva
tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. 13Sângele de pe casele în care locui i, va fi
un semn (distinctiv) pentru voi. Când Eu voi vedea sângele, v voi ocoli; i nu v va
afecta dezastrul cu care voi lovi ara Egiptului. 14Aceasta va fi pentru voi o zi de care
ve i aminti: s o comemora i desemnând-o ca s rb toare pentru Domnul. S
practica i aceast comemorare în fiecare genera ie, respectând-o ca pe o s rb toare
care trebuie f cut mereu (în fiecare an). 15Timp de apte zile (înaintea acestei date)
mânca i turte f cute f
drojdie. Începând cu prima zi a acelei s pt mâni, s
scoate i coca f cut cu drojdie din casele voastre; pentru c oricine m nânc pâine
crescut (sub ac iunea drojdiei) din prima i pân în a aptea zi, va fi distrus în
(poporul) Israel. 16În prima zi (a acestei s pt mâni) s ave i o adunare sfânt ; iar în a
aptea zi s ave i înc o adunare sfânt . Exceptând activitatea de preg tire a mânc rii

pentru fiecare, în acele zile s nu face i nici o alt munc . 17 respecta i S rb toarea
Turtelor în acea zi în care voi scoate clanurile voastre din ara Egiptului. S
rb tori i evenimentul din aceast zi în toate genera iile. Aceasta este pentru voi o
porunc pe care trebuie s-o respecta i mereu. 18Începând din seara zilei care va fi a
paisprezecea din aceast lun i pân în a dou zeci i una sear , s mânca i turte
cute f
drojdie. 19Timp de apte zile s nu existe drojdie în casele voastre; pentru
oricine m nânc ceva f cut cu drojdie, va fi eliminat din adunarea lui Israel,
indiferent c este str in sau locuitor permanent al rii. 20 nu mânca i nimic crescut
sub ac iunea fermen ilor. În toate locuin ele voastre s se m nânce numai turte f cute
drojdie.” 21Moise a convocat adunarea b trânilor consilieri ai lui Israel; i le-a
zis: „Duce i-v i alege i miei pentru clanurile voastre, ca s fie înjunghiat mielul de
Pa te. 22 lua i o leg tur de tulpini de isop, s o înmuia i în sângele (mielului) care
va fi pus într-un vas; i s unge i cu el pragul de sus i cele dou tocuri laterale ale
casei voastre. Pân diminea a, nimeni s nu ias din cas trecând dincolo de u a ei.
23
Domnul va trece (prin ar ) ca s -i loveasc pe egipteni. Când va vedea sângele pe
pragul de sus i pe cele dou tocuri, Domnul va trece pe lâng acea u ; i astfel nu
va permite distrug torului s intre în casele voastre i s v omoare (primul n scut).
24
face i ce v spun acum. Aceasta este o porunc a c rei cerin trebuie respectat
mereu. Ea este valabil atât pentru voi, cât i pentru urma ii vo tri. 25Când ve i ajunge
în ara pe care v-o va da Domnul a a cum a promis, s face i ce v cere aceast
porunc . 26Atunci când copiii vo tri v vor întreba: «Ce înseamn acest lucru?», 27voi
le r spunde i: «Sacrific m (acest animal) în cinstea Domnului. Se nume te Pa te;
pentru c El a trecut (atunci) pe lâng casele noastre când eram în Egipt. i în timp ce
(Dumnezeu) i-a lovit pe egipteni, familiile noastre au sc pat.».” Poporul s-a aplecat
(pân ) la p mânt i s-a închinat. 28Apoi israelienii au plecat i au f cut a a cum
poruncise Domnul lui Moise i lui Aaron. 29La mijlocul nop ii, Domnul „a lovit” to i
prim-n scu ii din ara Egiptului, de la primul n scut al faraonului care st tea pe tronul
lui, pân la primul n scut al celui din închisoare i al tuturor vitelor. 30Atunci când
faraonul, slujitorii lui i to i egiptenii s-au trezit în acea noapte, au fost mari ipete în
Egipt; pentru c nu era cas unde s nu fie cineva mort… 31În aceea i noapte, el i-a
chemat pe Moise i pe Aaron; i le-a zis: „Pleca i! Ie i repede dintre oamenii
poporului meu, atât voi cât i to i ceilal i israelieni. Duce i-v i închina i-v
Domnului, a a cum a i zis. 32Lua i-v turmele i cirezile, exact cum a i cerut. Pleca i
i binecuvânta i-m !” 33Egiptenii gr beau poporul (evreu), inten ionând s -l scoat
cât mai repede din ar . Ei î i ziceau: „Altfel, vom muri to i!” 34Poporul i-a luat coca
necrescut , împreun cu vasele în care o fr mântau. Le-au înf urat în haine i le-au
pus pe umeri. 35Israelienii au f cut exact cum le-a spus Moise: au cerut egiptenilor
atât lucruri de argint i de aur, cât i îmbr minte. 36Domnul a f cut ca egiptenii s
fie binevoitori cu poporul; iar ace tia le-au dat (evreilor) tot ce au cerut. i astfel,
(evreii) i-au pr dat pe egipteni. 37Israelienii au c torit pe jos, deplasându-se din
Ramses spre Sucot. Erau ase sute de mii de b rba i care mergeau pe jos, f
s fie
38
num ra i i copiii lor. Împreun cu ei a mai plecat o mul ime diversificat de
oameni, c reia i s-au ad ugat foarte multe cirezi i turme. 39Au f cut turte din coca pe
care o aduseser din Egipt. Acea coc nu avusese timp s creasc ; pentru c atunci
când au fost goni i, n-au mai putut s i ia provizii. 40Israelienii au stat în Egipt patru

sute treizeci de ani. 41La sfâr itul celor patru sute treizeci de ani, chiar în acea zi, toate
clanurile Domnului au ie it din ara Egiptului. 42Pentru c în acea noapte Domnul „a
vegheat” ca s -i scoat din ara Egiptului, to i israelienii i to i urma ii lor trebuie s
stea treji (când o celebreaz ) în cinstea Domnului! 43Domnul a vorbit lui Moise i lui
Aaron, zicându-le: „Aceasta este porunca referitoare la Pa te: nici un str in s nu
nânce (din) mielul pascal. 44Dar orice sclav cump rat poate mânca din el dup ce a
fost circumcis. 45Pelerinul sau servitorul pl tit, s nu m nânce din miel. 46El s fie
mâncat într-o singur cas . Deci s nu scoate i carnea din casa în care va fi mâncat
mielul; i s nu sf râma i nici unul dintre oasele lui. 47Pa tele s fie celebrat de c tre
întreaga adunare a lui Israel. 48Dac vreun str in, care locuie te la tine, va dori s
rb toreasc Pa tele Domnului, to i b rba ii din familia lui s fie circumci i. Abia
dup circumcizie î i poate permite s participe la s rb toare. De atunci încolo, el va fi
considerat autohton. Nimeni care nu este circumcis, s nu m nânce (din miel). 49Va fi
o singur lege atât pentru cel autohton, cât i pentru str inul care locuie te (temporar)
între voi.” 50To i israelienii au f cut exact cum poruncise Domnul lui Moise i lui
Aaron. 51În acea zi, Domnul a scos toate clanurile israelienilor din ara Egiptului. 13
Domnul i-a zis lui Moise: 2„S pui separat pentru Mine pe orice prim-n scut de sex
masculin care apar ine israelienilor. Ce va concepe uterul pentru prima dat , atât între
oameni cât i între animale, este al Meu.” 3Moise a zis poporului: „Aminti i-v de
aceast zi în care a i ie it din Egipt, din casa în care a i fost sclavi. S comemora i
faptul c Domnul v-a scos de acolo în for cu mâna Lui; i s nu consuma i pâine
cut cu drojdie. 4Ast zi ie i (din Egipt) în luna Abib. 5Domnul v va duce în
teritoriul canaani ilor, al hiti ilor, al amori ilor, al hivi ilor i al iebusi ilor. Aceea este
ara despre care El a promis cu jur mânt p rin ilor vo tri c v-o va da. Ea este o ar
în care curge lapte i miere. Atunci (când ve i ajunge în ea) s respecta i s rb toarea
(anual) în aceast lun . 6 apte zile s mânca i turte; i în a aptea dintre ele s ave i o
rb toare în cinstea Domnului. 7În timp ce apte zile ve i mânca turte, s nu existe
pâine crescut cu drojdie i nici acest ferment pe tot teritoriul unde vei locui. 8Fiecare
spun copilului lui în acea zi: «Aceasta este o amintire despre ce a f cut Domnul
pentru mine când am plecat din Egipt.» 9 fie pentru voi ca un semn pe mân i ca o
eviden împotriva uit rii pe frunte. V cer s proceda i a a având în vedere c
trebuie ca Legea Domnului s fie pe buzele voastre; pentru c Domnul v-a scos din
Egipt cu mâna Lui puternic . 10 respecta i aceast porunc în fiecare an, la data
când este stabilit s fie pus în aplicare. 11Domnul v va duce în teritoriile
canaani ilor, a a cum a jurat p rin ilor vo tri; i v va da ara acestora. 12Atunci s
pune i separat pentru Domnul pe to i aceia care vor fi concepu i pentru prima dat în
uter. To i primii n scu i care vor fi masculi f ta i de vitele voastre, s fie ai
Domnului. 13Dar orice prim-n scut al m ri ei, s -l r scump ra i sacrificând o oaie
în locul lui. Dac nu-l r scump ra i, s -i rupe i gâtul. S r scump ra i i pe fiecare
prim-n scut dintre fiii vo tri. 14Atunci când urma ii vo tri v vor întreba: «Ce
înseamn acest ritual?», s le r spunde i: «Domnul, cu mâna Lui puternic , ne-a scos
din Egipt unde am locuit ca sclavi. 15Când faraonul s-a ambi ionat i nu ne-a permis
plec m, Domnul a omorât pe to i care erau primii n scu i (în orice familie) din ara
Egiptului – de la primul n scut al omului pân la primul n scut al animalelor. Având
în vedere acest fapt, noi oferim ca sacrificiu Domnului ce na te pentru prima dat

fiecare animal; i r scump m pe primii n scu i dintre copiii no tri. 16Pentru c
Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui puternic , acest ritual este pentru noi ca un
semn pe mân i ca ceva pus pe frunte (care aminte te evenimentul).»” 17Când
faraonul a l sat poporul s plece, Dumnezeu nu i-a ghidat (pe evrei) s mearg prin
ara filistenilor. De i acel drum era mai scurt, Dumnezeu a procedat astfel cu ei,
pentru c Î i zisese: „Este posibil ca poporul s încerce s evite un poten ial r zboi
(cu filistenii); i astfel se poate întoarce în Egipt.” 18 a se explic de ce Dumnezeu a
condus poporul spre Marea Ro ie pe drumul care ocolea acea zon i care avea
traseul prin de ert. Israelienii au plecat din teritoriul Egiptului preg ti i pentru r zboi.
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Moise a luat cu el oasele lui Iosif care-i pusese pe israelieni s jure zicând: „Când
Dumnezeu va interveni în favoarea voastr , s lua i ( i) oasele mele de aici.” 20Ei au
plecat mergând spre Sucot; i i-au stabilit tab ra în zona Etam, la marginea
de ertului. 21Domnul a mers pe drum ca un ghid înaintea lor, conducându-i printr-un
stâlp de nor ziua i printr-un stâlp de foc care le oferea lumin noaptea. Astfel au
putut c tori atât ziua, cât i noaptea. 22Nu se dep rta din fa a poporului nici stâlpul
de nor din timpul zilei i nici stâlpul de foc din timpul nop ii. 14 Apoi Domnul i-a zis
lui Moise: 2„Spune-le israelienilor s se întoarc i s i stabileasc tab ra lâng PiHahirot, între Migdol i mare, vizavi de Baal- efon. S v organiza i tab ra lâng
mare, în fa a acestei localit i. 3Faraonul va zice despre israelieni: «R cesc f
nici
4
un scop prin zon ; i de ertul i-a prins în capcana lui.» Eu voi împietri inima
faraonului. Atunci el îi va urm ri. Dar din tot ce se va întâmpla cu faraonul i cu
armata lui, Eu voi ob ine glorie. i egiptenii vor recunoa te astfel c Eu sunt
Domnul!” Evreii au f cut exact cum li se spusese. 5Când a fost anun at regele
egiptean c poporul (evreu) a fugit, faraonul i slujitorii lui s-au r zgândit cu privire
la israelieni. Atunci au zis: „Cum am acceptat noi s -l l m pe Israel s plece i s
nu ne mai slujeasc ?” 6Faraon i-a preg tit carul i a plecat împreun cu armata lui.
7
A luat cele ase sute de care speciale (de lupt ) i pe toate celelalte care ale
Egiptului. Fiecare corp de armat avea comandantul lui. 8Domnul a împietrit inima
faraonului, regele Egiptului. i astfel, acesta a început s -i urm reasc pe israelieni.
În acest timp, israelienii î i continuau curajo i deplasarea. 9Egiptenii i-au urm rit
împreun cu to i caii i cu toate carele faraonului care formau armata acestuia. I-au
ajuns tocmai când î i stabiliser tab ra aproape de mare, lâng Pi-Hahirot, în dreptul
localit ii Baal- efon. 10Faraonul se apropia. Israelienii au privit (înapoi) i v zut c
egiptenii veneau în for spre ei. Atunci le-a fost fric i au început s strige spre
Domnul. 11Apoi i-au zis lui Moise: „De ce ne-ai adus s murim în de ert? Oare nu
(mai) erau (suficiente) morminte în Egipt? Ce ne-ai f cut dup ce ne-ai scos din
aceast ar ? 12Nu- i spuneam noi când înc eram în Egipt s ne la i s lucr m (ca
sclavi) pentru egipteni? Ar fi fost mult mai bine pentru noi s fim sclavii egiptenilor
decât s murim în de ert!” 13Dar Moise a zis poporului: „Curaj! Sta i pe loc; i ve i
vedea eliberarea pe care v-o va oferi ast zi Domnul; pentru c pe ace ti egipteni care
au venit acum pân aici, nu-i ve i mai vedea niciodat . 14Domnul se va lupta pentru
voi. Trebuie doar s t ce i!” 15Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „De ce strigi (disperat)
spre Mine? Spune poporului s mearg înainte. 16
i ridici toiagul i s i întinzi
mâna cu el spre mare. Atunci apele ei se vor desp i; i israelienii vor trece prin
mijlocul m rii ca pe un teren (care a fost mereu) f ap . 17Apoi voi împietri inimile

egiptenilor care vor veni dup ei. i astfel voi ob ine glorie din tot ce se va întâmpla
cu faraonul i cu întreaga lui armat format din care i din c re i. 18Egiptenii M
vor glorifica atunci când vor vedea ce se va întâmpla cu faraonul lor i cu armata lui
format din care i din c re i; i (cei care vor r mâne în ar ,) vor recunoa te c Eu
sunt Domnul.” 19Îngerul Domnului care mergea înaintea taberei lui Israel, i-a
schimbat locul i a stat în spatele israelienilor. Astfel, stâlpul de nor i-a schimbat
locul; i a trecut din fa , în spatele lor. 20El s-a a ezat între tab ra egiptenilor i
tab ra lui Israel. Noaptea, norul era întunecos pe o parte i luminos pe cealalt .
Astfel, în timpul nop ii, cele dou tabere nu s-au apropiat una de cealalt . 21Apoi
Moise i-a întins mâna spre mare. Domnul a f cut s vin un vânt puternic dinspre
Est. El a suflat pe mare; i astfel, apele acesteia s-au desp it, f când o zon uscat
din aceea care fusese acoperit ini ial de apele m rii. 22Israelienii au trecut prin
mijlocul m rii ca pe un teren permanent uscat. Apele se f cuser (ca un) zid în
dreapta i în stânga lor. 23Egiptenii i-au urm rit; i to i caii faraonului, toate carele i
to i c re ii lui au intrat dup ei în mare. 24Spre diminea , privind din stâlpul de foc
i din acel nor spre armata egiptenilor, Domnul a produs dezordine între cei care o
formau. 25El a f cut s le ias ro ile de la care. Atunci egiptenii au constatat c
deplasarea devenise dificil . Ei au zis: „S renun m la urm rirea lui Israel i s
fugim înapoi; pentru c Domnul se lupt pentru ei împotriva Egiptului!” 26Atunci
Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde- i mâna spre mare; i apele vor veni înapoi peste
egipteni, peste carele i peste c re ii lor!” 27Moise i-a întins mâna spre mare; i
pân diminea a, marea i-a revenit la starea ei ini ial . În timp ce egiptenii fugeau de
apele ei care reveneau, Domnul i-a aruncat cu for în mijlocul m rii. 28Apele care sau întors, au acoperit carele, c re ii i toat armata faraonului care venise dup
israelieni în mijlocul m rii. Nici unul nu a supravie uit! 29Dar israelienii au mers prin
mijlocul m rii ca pe un teren permanent uscat, în timp ce apele se f cuser zid în
dreapta i în stânga lor. 30 a l-a salvat Domnul pe Israel în acea zi de egipteni.
Israelienii i-au v zut pe egipteni z când mor i pe malul m rii… 31Ei au v zut cât de
spectaculos procedase Domnul împotriva egiptenilor. Atunci poporul s-a temut de
Domnul i a crezut în El i în sclavul S u numit Moise. 15 Atunci Moise i israelienii
au cântat acest cântec Domnului: „Voi cânta Domnului; pentru c i-a demonstrat
gloria, aruncând cu putere în mare atât pe cal cât i pe c re . 2Domnul este for a de
care beneficiez i tema cântecului meu. El a devenit salvarea mea! Acesta este
Dumnezeul meu pe care Îl voi l uda. El este Dumnezeul tat lui meu; i pe El Îl voi
glorifica. 3Dumnezeu(ul nostru) este un mare înving tor în r zboaie; Numele Lui este
Domnul. 4El a aruncat în mare carele faraonului i armata lui. Comandan ii faimo i ai
(armatei) lui s-au înecat în Marea Ro ie! 5I-au acoperit apele adânci. S-au pr bu it în
adânc ca o piatr . 6Doamne, dreapta Ta are o excep ional putere. Aceast dreapt a
Ta, Doamne, i-a distrus pe du mani. 7Ai culcat la p mânt pe du mani cu faima
maiest ii Tale; i i-ai declan at mânia care i-a consumat (arzând) ca pe ni te paie.
8
La suflarea n rilor Tale, s-au adunat apele. Cantit i mari de ape s-au ridicat ca un
zid. Apele de la mare adâncime s-au închegat în mijlocul m rii. 9Du manul î i zicea:
«Îi voi urm ri i îi voi ajunge. Voi împ i prada; îmi voi satisface dorin a cu privire
la ei. Îmi voi scoate sabia; i m va ajuta mâna s devin st pânul lor.» 10Îns când Tu
ai ac ionat cu suflarea Ta, i-a acoperit marea! S-au dus ca plumbul în partea cea mai

adânc a apelor. 11Care dintre zei este ca Tine, Doamne? Cine este atât de glorios ca
Tine în sfin enie? i cine (mai) impune (ca Tine) respectul prin faimoasele minuni
(deja) f cute? 12 i-ai întins mâna dreapt ; i (atunci) i-a înghi it p mântul. 13Prin
bun tatea Ta, i-ai condus poporul pe care l-ai r scump rat. Prin puterea Ta, l-ai
ghidat spre sfântul loc de odihn . 14Popoarele vor începe s tremure când vor auzi (ce
s-a întâmplat). Locuitorii Filistiei se vor cutremura. 15Conduc torii Edomului se vor
teme. Vor fi afecta i de tremur to i conduc torii Moabului. To i locuitorii Canaanului
se vor topi de fric . 16Va veni teroarea asupra lor i vor fi speria i. Din cauza faimei
bra ului T u, vor sta mu i ca o piatr pân va trece poporul T u, Doamne; pân va
ajunge dincolo de ei poporul pe care l-ai câ tigat. 17Tu îl vei aduce i-l vei planta pe
muntele mo tenirii Tale. Acela este teritoriul pe care Tu, Doamne, i l-ai preg tit ca
locuin ; i el va fi locul pe care mâinile Tale, St pâne, l-au f cut. 18Domnul va
guverna pentru totdeauna!” 19Când caii, carele i c re ii faraonului au intrat în mare,
Domnul a adus înapoi apele m rii peste ei. Dar israelienii au mers prin mare ca pe
(un) p mânt uscat! 20Apoi profetesa Miriam care era sora lui Aaron, a luat în mân o
tamburin ; i toate femeile au venit dup ea având tamburine în mâini i dansând.
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Miriam le zicea în versurile cântecului ei: „Cânta i Domnului, c ci i-a demonstrat
gloria! I-a aruncat cu for în mare pe cal i pe c re !” 22Apoi Moise a condus pe
Israel plecând de lâng Marea Ro ie; i au c torit împreun prin de ertul ur. Au
mers trei zile prin de ert f
s g seasc ap . 23Apoi au ajuns într-un loc unde era
ap ; dar n-au putut s o bea, pentru c era amar . Acest fapt explic de ce au numit
acea zon Mara. 24Poporul a plâns, zicând lui Moise: „Ce vom bea?” 25El a strigat
spre Domnul care i-a ar tat o bucat de lemn. Moise a aruncat lemnul în ap ; i atunci
aceasta s-a f cut dulce. Acolo, Domnul le-a dat (evreilor) legi i porunci; i i-a testat.
26
El le-a zis: „Dac ve i asculta cu aten ie de ce v spune Dumnezeul vostru care se
nume te Domnul, dac ve i face ce spune El c este drept, dac ve i lua în considerare
poruncile Lui i ve i respecta toate legile Lui, nu voi aduce asupra voastr nici una
dintre bolile pe care le-am trimis peste egipteni. Eu sunt Domnul, Cel care v
vindec .” 27Au ajuns la Elim, unde erau dou sprezece izvoare i aptezeci de
palmieri. Ei i-au stabilit tab ra acolo, lâng ape. 16 Întreaga adunare a israelienilor a
plecat de la Elim i a ajuns în de ertul Sin, care este situat între Elim i Sinai. Acea
deplasare a fost f cut în a cincisprezecea zi din a doua lun dup ie irea (evreilor) de
pe teritoriul Egiptului. 2În acel de ert, întreaga adunare a protestat împotriva lui
Moise i împotriva lui Aaron. 3Israelienii le-au zis: „O, mai bine am fi fost omorâ i de
mâna Domnului pe teritoriul Egiptului! Acolo st team lâng oalele noastre în care
aveam carne; i mâncam pâine din abunden . Ne-a i adus aici, în acest de ert, ca s
moar de foame toat aceast mul ime de oameni!” 4Atunci Domnul i-a zis lui Moise:
„Voi face s plou pâine din cer. Va fi necesar ca poporul s mearg zilnic i s i
adune pâine numai pentru o zi. Astfel îl voi testa, ca s v d dac vor tr i respectând
Legea Mea sau dac o vor ignora. 5În a asea zi, s re in o cantitate dubl fa de
aceea adunat în fiecare dintre celelalte (cinci) zile.” 6Moise i Aaron le-au zis tuturor
israelienilor: „În aceast sear ve i ti c Domnul (este Cel care) v-a scos din Egipt.
7
Mâine diminea ve i vedea gloria Domnului; pentru c El a auzit protestele voastre
împotriva Lui. i oare cine suntem noi, ca s v suport m aceste critici îndreptate
împotriva noastr ?” 8Moise a mai zis: „Ve i ti c a ac ionat Domnul, când ve i vedea

cum v va da seara carne, iar diminea a v va oferi pâine din abunden ! Noi nu
suntem nimic în compara ie cu Domnul care v-a auzit lament rile îndreptate
împotriva Lui! Protestele voastre nu sunt formulate (doar) împotriva noastr , ci (în
primul rând) împotriva Domnului!” 9Apoi Moise i-a zis lui Aaron: „Spune întregii
adun ri a israelienilor: «Apropia i-v de Domnul; pentru c El a auzit protestele
voastre!».” 10În timp ce Aaron vorbea întregii adun ri, ei au privit înspre de ert.
Atunci a fost vizibil gloria Domnului în (acel) nor. 11Domnul i-a vorbit lui Moise
astfel: 12„Am auzit plângerea israelienilor. Acum spune-le: «Între cele dou seri ve i
avea carne; iar diminea a ve i avea i pâine din abunden . Atunci ve i ti c Eu sunt
Dumnezeul vostru care se nume te Domnul!»” 13În acea sear , au venit ni te prepeli e
care au acoperit tab ra. Diminea a, în jurul taberei era un strat de rou . 14Când a
disp rut roua, pe suprafa a de ertului au r mas ni te boabe mici ca de ghea . 15Când
le-au v zut, israelienii nu au tiut ce sunt; i-au zis unii altora: „Oare ce sunt
acestea?” Moise le-a zis: „Aceasta este pâinea pe care v-a dat-o Domnul ca s-o
mânca i. 16Domnul a poruncit ca fiecare om s adune cât îi trebuie pentru hran .
Aceast cantitate va fi de un omer pentru fiecare persoan , conform num rului celor
din cortul fiec ruia. S aduna i aceast cantitate pentru fiecare persoan din cortul
vostru.” 17Israelienii au procedat astfel: unii au adunat mai mult, iar al ii mai pu in.
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Dup ce au m surat cu omerul, au constatat c celui care adunase mai mult, nu i-a
mas în plus; iar cel ce a adunase mai pu in, nu avea lips . Fiecare om a avut din ce
adunase conform nevoilor lui. 19Moise le spusese s nu lase nimic din ce adunaser
(într-o zi); pentru c nu trebuia s r mân pân diminea a. 20Dar ei nu l-au ascultat.
Astfel, unii au p strat o parte (din acele bobi e) pân diminea a. Dar ce l saser (în
acea noapte), a f cut viermi i a mirosit foarte urât. Atunci Moise s-a sup rat pe ei.
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În fiecare diminea , israelienii adunau exact cât aveau nevoie. Atunci când soarele
înc lzea p mântul, acea (materie pentru) pâine se topea. 22În a asea zi, ei au adunat
dublu: doi omeri pentru fiecare persoan . To i conduc torii adun rii au venit la Moise
i l-au anun at despre acest lucru. 23Atunci el le-a zis: „Domnul a poruncit astfel:
«Mâine este o zi de odihn – un Sabat sfânt pentru El. S coace i ce ave i de copt i
fierbe i ce ave i de fiert; iar tot ce v r mâne (dup ce ve i mânca), s p stra i pân
diminea a.»” 24Ei au p strat acea mâncare a a cum a poruncit Moise. i au constatat
ea nu a mai mirosit urât i n-a mai f cut viermi. 25Moise le-a zis: „Mânca i-o azi;
pentru c acum este Sabatul Domnului; ast zi nu ve i g si pâine pe câmp. 26
aduna i (aceast pâine) ase zile; dar s ti i c în a aptea, care este o zi de odihn , ea
nu va fi!” 27Totu i, unii oameni din popor au plecat s adune pâine i în a aptea zi…
Dar n-au g sit nimic! 28Domnul i-a zis lui Moise: „Pân când ve i refuza s respecta i
poruncile i legile Mele? 29 ti i c Domnul v-a dat Sabatul; i astfel, în a asea zi v
hran pentru dou zile. În a aptea zi, orice om s r mân acolo unde este. Atunci,
nici unul dintre voi s nu ias din perimetrul locuin ei lui.” 30Poporul s-a odihnit în a
aptea zi. 31Urma ii lui Israel a numit acea pâine venit din cer, „man ”. Ea era alb ,
asem toare semin ei de coriandru, i avea gust de turt cu miere. 32Moise le-a zis:
„Aceasta este porunca Domnului: «Pune i separat un omer cu man . El s fie p strat
pentru toate genera iile; pentru ca urma ii vo tri s vad pâinea cu care v-am hr nit în
de ert, când v-am scos din ara Egiptului!»” 33Moise i-a zis lui Aaron: „Ia un vas i
pune în el mana dintr-un omer plin. Acest vas s fie p strat înaintea Domnului, pentru

urma ii vo tri.” 34Aaron l-a pus (apoi, mai târziu) în fa a (tablelor) Declara iei (lui
Dumnezeu) ca s fie p strat acolo, exact cum îi poruncise Domnul lui Moise.
35
Israelienii au mâncat man patruzeci de ani, pân au ajuns într-o ar locuit . Ei s-au
hr nit mâncând man pân au ajuns la marginea Canaanului. 36(Un omer este a zecea
parte dintr-o ef .) 17 Întreaga adunare a israelienilor a plecat din de erul Sin i a
torit deplasându-se dintr-un loc în altul, a a cum le poruncea Domnul. Ei i-au
stabilit (temporar) tab ra la Refidim. Acolo, poporul nu a g sit ap bun de b ut.
2
Atunci ei s-au certat cu Moise; i i-au zis: „D -ne ap s bem!” Moise le-a r spuns:
„De ce v certa i cu mine? De ce Îl provoca i pe Domnul?” 3Poporul st tea acolo
însetat i protesta împotriva lui Moise, zicându-i: „De ce ne-ai scos din Egipt? Ca s
murim aici de sete împreun cu copiii i cu vitele?” 4Moise a strigat spre Domnul,
zicându-I: „Cum s procedez cu acest popor? Inten ioneaz s m omoare cu pietre în
scurt timp!” 5Domnul i-a r spuns lui Moise: „Du-te înaintea poporului. S vin
împreun cu tine i câ iva dintre consilierii b trânilor lui Israel. S iei în mân toiagul
cu care ai lovit Nilul; i s mergi mai departe. 6Eu voi sta acolo, înaintea ta, la (acea)
stânc numit Horeb. S love ti stânca; i va ie i ap din ea. Astfel, poporul va avea
ce s bea.” Moise a f cut exact cum i se poruncise, ac ionând sub privirile
consilierilor b trâni ai lui Israel. 7El a numit acel loc „Masa i Meriba”; pentru c
acolo israelienii s-au certat i L-au testat pe Domnul, zicând: „Oare ac ioneaz
Domnul pentru noi, sau împotriva noastr ?” 8Apoi a venit Amalec (împreun cu
poporul lui) la Refidim; i s-a luptat cu Israel. 9Moise i-a zis lui Iosua: „Alege câ iva
oameni dintre noi i du-te s te lup i cu Amalec. Mâine voi sta pe vârful dealului cu
toiagul lui Dumnezeu în mân .” 10Iosua a f cut exact cum i-a spus Moise. El s-a
luptat cu Amalec, în timp ce Moise, Aaron i Hur au urcat pe vârful dealului. 11Când
Moise î i inea mâinile sus, era mai puternic Israel; iar când el î i l sa mâinile jos, era
mai puternic Amalec. 12Dup un timp, mâinile lui Moise au obosit. Atunci Aaron i
Hur au luat o piatr i l-au a ezat pe ea. Apoi au început s -i sprijine mâinile, stând
unul într-o parte i iar altul în cealalt parte. Astfel, mâinile lui Moise au r mas
ridicate pân la apusul soarelui. 13Iosua a învins pe Amalec i poporul acestuia,
omorându-i cu sabia. 14Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Scrie într-o carte pe care s
o ine i ca amintire; i cite te apoi (ce ai scris) în auzul lui Iosua: «Voi terge de sub
cer pomenirea lui Amalec!».” 15Moise a construit un altar; i l-a numit „Domnul este
steagul meu”, 16pentru c zisese: „Din cauza mâinii pe care a ridicat-o împotriva
tronului Domnului, El se va lupta cu Amalec din genera ie în genera ie!” 18 Ietro –
preotul din Midian – socrul lui Moise, a auzit (vorbindu-se) despre tot ce f cuse
Dumnezeu atât pentru Moise, cât i pentru poporul Lui numit Israel, pe care Domnul
îl scosese din Egipt. 2So ia lui Moise numit Sefora, fusese trimis acas la Ietro. Dar
el a adus-o înapoi 3împreun cu cei doi fii ai ei. Unul se numea Gher om – pentru c
Moise zisese: „Locuiesc ca str in aici; sunt într-o ar str in .”; 4iar cel lalt se numea
Eliezer – pentru c Moise zisese: „Dumnezeul tat lui meu mi-a asigurat ajutorul de
care am avut nevoie; i m-a sc pat de sabia lui Faraon.” 5Ietro – socrul lui Moise – a
ajuns în de ertul unde Moise se stabilise (temporar) împreun cu tab ra: lâng
muntele lui Dumnezeu. Venind acolo, i-a adus împreun cu el pe fiii lui Moise i pe
so ia acestuia. 6Ietro l-a anun at pe Moise, trimi ându-i urm torul mesaj: „Eu – socrul
u, Ietro – vin la tine împreun cu so ia ta i cu fiii ei.” 7Moise a ie it s i întâmpine

socrul. S-a aplecat înaintea lui i l-a s rutat. S-au întrebat unul pe altul despre cum a
tr it fiecare în timpul cât n-au mai locuit împreun ; i au intrat în cort. 8Apoi Moise ia relatat socrului lui tot ce a f cut Domnul (împotriva) lui Faraon i (împotriva)
egiptenilor ac ionând pentru cauza lui Israel, toate adversit ile suportate de ei pe
drum i cum i-a eliberat El. 9Ietro s-a bucurat când a auzit despre tot binele pe care
Domnul îl f cuse poporului Israel i c l-a sc pat de sclavia egiptenilor. 10Ietro a zis:
„S fie binecuvântat Domnul, Cel care v-a sc pat de exploatarea egiptenilor i a lui
Faraon. 11Acum tiu c Domnul este mai mare decât to i zeii (lor); pentru c în fiecare
situa ie în care egiptenii s-au comportat cu arogan fa de Israel, El a fost mai
puternic decât ei!” 12Ietro – socrul lui Moise – a oferit (ca recuno tin ) lui Dumnezeu
(pe altar) sacrificii din animale pe care le-a ars integral. Aaron a venit împreun cu
to i cei care formau consiliul b trânilor lui Israel, ca s serveasc masa împreun cu
socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. 13În urm toarea zi, Moise s-a dus s judece
cauzele poporului. i tot acel popor a stat în jurul lui de diminea a pân seara. 14Când
socrul lui Moise a v zut tot ce f cea el pentru popor, l-a întrebat: „Ce faci acolo cu
acest popor? De ce stai singur, iar tot poporul te înconjoar de diminea a pân seara?”
15
Moise a r spuns socrului lui: „Procedez a a pentru c poporul vine la mine i
solicit ajutor în leg tur cu lucrurile despre care ne vorbe te Dumnezeu. 16Când au
ceva neclar, ei vin la mine ca s -i judec. i eu le spun care sunt poruncile i legile lui
Dumnezeu (pentru situa ia lor).” 17Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine.
18
Te epuizezi singur; i în acela i timp obose ti i poporul care st acolo împreun cu
tine. Aceast responsabilitate este prea mare pentru tine. Nu vei putea s lucrezi bine
singur. 19Ascult -m : î i voi da un sfat; i Dumnezeu s fie cu tine! Stai înaintea lui
Dumnezeu pentru popor i prezint -I cauzele acestuia. 20Înva -i poruncile i legile
Lui, ar tându-le drumul pe care trebuie s mearg i cum s procedeze. 21Caut în
popor oameni competen i, care se tem de Dumnezeu, demni de încredere i care ur sc
câ tigul necinstit. Pune-i s fie conduc tori pentru mie de oameni, pentru o sut de
oameni, pentru cincizeci de oameni i pentru zece oameni. 22Ei s slujeasc
permanent ca judec tori ai poporului; i s aduc înaintea ta orice caz (mai)
complicat. Dar cazurile simple s le judece ei personal. Astfel, î i va fi mai u or;
pentru c ei vor realiza acest lucru ac ionând împreun cu tine. 23Dac vei face cum
i-am propus i dac Dumnezeu î i va porunci s procedezi a a, î i vei putea îndeplini
datoriile; i tot poporul va merge lini tit la locul lui.” 24Moise a ascultat de socrul lui;
i a f cut tot ce i-a zis acesta. 25A ales oameni competen i din tot Israelul, pe care i-a
desemnat s fie conduc tori ai poporului. Ei conduceau grupuri formate din o mie, o
sut , cincizeci i zece oameni. 26Judecau permanent cauzele poporului. Veneau la
Moise doar când aveau cazuri (mai) complicate; dar pe cele simple le judecau ei
personal. 27Apoi Moise a oferit socrului lui posibilitatea s se întoarc în ara de unde
venise. 19 Dup trei luni de la ie irea israelienilor din ara Egiptului, ei au ajuns în
de ertul Sinai. 2Dup ce plecaser din Refidim, au intrat în de ertul Sinai; i i-au
stabilit (temporar) tab ra în acel de ert, în fa a muntelui. 3Moise a urcat la Dumnezeu;
pentru c Domnul l-a chemat de pe munte; i i-a zis: „S vorbe ti urma ilor lui Iacov.
le spui israelienilor astfel: 4«A i v zut ce le-am f cut egiptenilor, cum v-am purtat
pe aripi de vulturi i v-am adus la Mine. 5Acum, dac ve i face a a cum v voi spune
i ve i respecta leg mântul Meu, dintre toate popoarele, (doar) voi ve i fi ai Mei;

pentru c tot p mântul Îmi apar ine. 6Ve i fi un regat al Meu format din preo i; i ve i
forma o na iune sfânt .» Acestea sunt cuvintele pe care trebuie s le spui
israelienilor!” 7Moise s-a întors, a convocat consiliul b trânilor i le-a prezentat toate
cuvintele pe care i le spusese Domnul ca porunci. 8Atunci tot poporul i-a r spuns:
„Vom face tot ce a zis Domnul!” Moise a prezentat Domnului r spunsul poporului.
9
Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca
poporul s aud când î i vorbesc i s aib permanent încredere în tine.”Atunci când
Moise I-a spus Domnului r spunsul poporului, 10El i-a mai zis: „Du-te la popor i
sfin te-l azi i mâine. Fiecare s i spele hainele; 11 i astfel s se preg teasc pentru
a treia zi. Pentru c atunci Domnul va coborî pe muntele Sinai în fa a întregului
popor. 12 stabile ti în jur(ul muntelui) ni te limite pentru popor; i s -i spui: «Fi i
aten i s nu v urca i pe munte i nici s nu-i atinge i zonele de la baza lui. Oricine se
va atinge de munte, va fi pedepsit cu moartea!» 13Nici m car cu o mân s nu fie
atins! Dac -l va atinge cineva, s fie omorât cu pietre sau cu s ge i; indiferent c va fi
om sau animal, s nu tr iasc ! Atunci când va suna goarna, poporul s se apropie de
munte.” 14Moise a coborât de pe munte la popor. A sfin it poporul; iar oamenii i-au
sp lat hainele. 15Moise a zis celor care formau poporul: „Fiecare dintre voi s fie
preg tit pentru a treia zi; pân atunci, nimeni s nu aib rela ii intime cu so ia lui!”
16
În a treia zi diminea a, au fost tunete i fulgere; iar muntele era acoperit de un nor
gros. Sunetul goarnei era atât de puternic, încât tot poporul din care era format
tab ra, tremura. 17Moise a scos poporul din tab
ca s -L întâmpine pe Dumnezeu.
18
Oamenii au stat în apropiere de baza muntelui. Muntele Sinai era acoperit cu fum,
pentru c Domnul coborâse pe el în forma (fizic a) unui foc. Fumul care se ridica,
era ca cel produs de un cuptor (arzând); i tot muntele se cutremura cu mare
intensitate. 19În timp ce goarna suna din ce în ce mai tare, Moise vorbea, iar
Dumnezeu îi r spundea cu voce audibil . 20Domnul a coborât pe vârful muntelui
Sinai. El l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui; iar Moise a urcat acolo. 21Apoi
Domnul i-a zis: „Coboar i avertizeaz poporul s nu se apropie s priveasc spre
Domnul; altfel, exist pericolul s moar mul i dintre ei. 22Chiar i preo ii care se
apropie de Domnul, trebuie s se sfin easc ; pentru c numai a a nu-i va distruge ( i
pe ei).” 23Moise a r spuns Domnului: „Poporului nu i se permite s se apropie de
muntele Sinai; pentru c Tu ne-ai avertizat zicând: «Pune limite în jurul muntelui i
streaz -l sfânt.»” 24Domnul i-a zis: „Coboar i adu-l aici împreun cu tine pe
Aaron. Dar s nu permi i nici preo ilor i nici poporului s se apropie i s urce la
Domnul; ca s nu-i distrug !” 25Moise a coborât la oamenii care formau poporul; i a
vorbit cu ei. 20 Apoi Dumnezeu a pronun at toate aceste cuvinte: 2„Eu sunt
Dumnezeul t u numit Domnul, Cel care te-a scos din ara Egiptului – «din casa» unde
ai fost sclav. 3 nu ai al i dumnezei în afar de Mine! 4 nu- i faci vreun idol
reprezentând ceva de sus din cer, de jos de pe p mânt sau din apele de sub p mânt.
5
nu te închini înaintea lor i s nu le sluje ti; pentru c Eu, Domnul – Dumnezeul
u – sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc copiii pentru p catul p rin ilor lor
pân la a treia i a patra genera ie a celor care M ur sc. 6 i manifest bun tate fa de
cei care M iubesc i care respect poruncile Mele, comportându-M a a pân la a
mia genera ie a lor. 7 nu folose ti Numele Domnului – al celui care este Dumnezeul
u – într-un mod care s -L dezonoreze; pentru c Domnul nu va l sa nepedepsit pe

cel care va desconsidera Numele Lui. 8Aminte te- i de ziua Sabatului, ca s-o sfin ti!
9
lucrezi ase zile i s i faci toate lucr rile tale; 10dar (fiecare) a aptea zi este
Sabatul Dumnezeului t u care se nume te Domnul. Atunci s nu faci nici o lucrare.
nu lucreze nimic nici fiul t u sau fiica ta, nici sclavul t u, nici sclava ta, nici vitele
tale i nici str inul care locuie te în ora ul t u. 11Pentru c în ase zile a f cut Domnul
cerul, p mântul, marea i tot ce exist în aceste medii; dar în a aptea zi, El s-a
odihnit. Acest fapt explic de ce a binecuvântat Domnul a aptea zi; i a sfin it-o.
12
Respect i tat l i mama; pentru ca s tr ie ti mult timp în ara pe care i-o va da
Dumnezeul t u care se nume te Domnul! 13
nu comi i crim ! 14
nu comi i
15
16
adulter!
nu furi!
nu faci declara ii false împotriva semenului t u! 17 nu
dore ti s i însu ti în mod necinstit casa semenului t u. S nu dore ti s ai ca so ie
pe cea care este deja so ia semenului t u. S nu dore ti s i însu ti în mod necinstit
sclavul sau sclava lui, boul sau m garul lui i nici vreun alt lucru care este
proprietatea semenului t u!” 18Tot poporul auzea tunetele i vedea fulgerele; iar
muntele fumega. În tot acest timp se auzea i sunetul goarnei, iar poporul tremura de
fric i st tea la dep rtare. 19Ei i-au zis lui Moise: „Vorbe te-ne doar tu! S nu ne mai
vorbeasc Dumnezeu; pentru c vom muri!” 20Moise a r spuns poporului: „Ave i
curaj; pentru c Dumnezeu a venit doar ca s v testeze i s ave i în voi frica de El;
i astfel, s evita i s p tui i!” 21Poporul st tea la dep rtare, în timp ce Moise s-a
apropiat de zona cu cea dens unde se afla Dumnezeu. 22Domnul i-a zis lui Moise:
„A a s vorbe ti israelienilor: «Voi personal a i v zut c v-am vorbit din cer. 23 nu
face i zei de argint i nici zei de aur pe care s -i pune i al turi de Mine! 24 -Mi
construi i un altar de p mânt. Acolo s pune i animalele voastre care vor fi sacrificate
i arse integral. Tot pe el s v pune i oile i boii pentru sacrificiile de pace. În orice
loc în care ve i invoca Numele Meu, voi veni i v voi binecuvânta. 25Dac -Mi ve i
face un altar de piatr , s nu-l construi i din pietre cioplite; pentru c atunci când ve i
pune dalta pe piatr , o ve i profana. 26 nu v urca i la altarul Meu pe trepte, pentru
ca s nu vi se vad partea neacoperit a corpului înaintea lui.»” 21 „Acestea sunt
legile pe care trebuie s le prezin i înaintea lor: 2«Dac vei cump ra un sclav evreu, el
te slujeasc pe o perioad de ase ani; dar în al aptelea an, s -l eliberezi f
s i
3
pl teasc nimic. Dac venise singur, va putea s plece singur. Dac era c torit, s
plece i so ia lui împreun cu el. 4Dac st pânul lui i-a dat o so ie care i-a n scut fii
sau fiice, so ia i copiii ei s r mân proprietatea st pânului; iar el (poate) s plece
singur. 5Dar este posibil ca sclavul s zic : ‘Îmi iubesc st pânul, so ia i copiii. Nu
doresc s plec (doar) ca s fiu liber.’ 6Atunci st pânul s -l apropie de u sau de tocul
acesteia; i în prezen a judec torilor, s -i g ureasc lobul urechii cu o andrea. Astfel,
el va sluji (acelui st pân) toat via a lui. 7Dac cineva î i vinde fata ca slujitoare, ea
nu va fi eliberat ca în cazul sclavilor. 8 i dac nu va fi agreat de st pânul care a
luat-o în proprietatea lui, acesta trebuie s accepte ca ea s fie r scump rat . Nu va
avea dreptul s-o vând unui str in, pentru c el deja va fi înc lcat regulile cu privire la
ea. 9Dac o va da fiului lui, va trebui s se comporte cu ea ca i cu o fiic . 10Dac î i
va lua alt so ie, nu i se va permite s -i scad nimic din hrana, îmbr mintea i
celelalte lucruri care decurg din calitatea ei de so ie. 11Dac -i va sc dea din aceste trei
drepturi, atunci ea va putea s plece de la el f
nici o desp gubire i f
s -i
12
pl teasc argint. Oricine love te pe un om i-l omoar , trebuie s fie pedepsit cu

moartea. 13Dac n-a ac ionat în mod inten ionat, ci Dumnezeu a permis s se întâmple
a, îi voi preg ti un loc unde s poat fugi. 14Dac cineva omoar într-un mod perfid
pe semenul lui, s -l iei chiar i de la altarul Meu; i s -l omori! 15Oricine î i love te
tat l sau mama, trebuie s fie pedepsit cu moartea. 16Cine r pe te un om i-l vinde sau
este surprins inându-l sechestrat – trebuie s fie pedepsit cu moartea. 17Cel care î i
blestem tat l sau mama, s fie pedepsit cu moartea. 18Este posibil ca doi oameni s
se certe; i unul s îl loveasc pe cel lalt cu o piatr sau cu pumnul. Dac cel lovit nu
va muri, ci va fi obligat s stea la pat, 19cel care l-a lovit s nu fie pedepsit; pentru c
cel r nit va avea posibilitatea s se ridice de pe pat dup un timp i s umble pe afar
ajutat de toiagul lui. Dar va trebui s -l desp gubeasc pe cel r nit pentru daunele din
perioada de invaliditate i s -l îngrijeasc pân când se va vindeca. 20Dac un st pân
va lovi cu b ul un sclav sau o sclav , iar unul dintre ei va muri imediat, st pânul s
fie pedepsit. 21Dar dac sclavul î i revine dup o zi sau dup dou zile, st pânul s nu
fie pedepsit; pentru c este (cump rat cu) argintul lui. 22Dac doi oameni vor fi întrun conflict unul cu cel lalt i vor lovi o femeie îns rcinat f când-o s nasc înainte
de termen f
nici o alt consecin negativ , vinovatul s fie pedepsit exact cum
cere so ul femeii, pl tind atât cât vor decide judec torii. 23Dar dac se va întâmpla
(femeii) ceva r u, vei da via pentru via , 24ochi pentru ochi, dinte pentru dinte,
mân pentru mân , picior pentru picior, 25arsur pentru arsur , ran pentru ran i
vân taie pentru vân taie! 26Dac un st pân va lovi în ochi vreun sclav sau vreo sclav
i determin pe vreunul s i piard ochiul, sclavul sau sclava s primeasc eliberarea
ca desp gubire pentru (acel) ochi. 27Dac st pânul va determina c derea unui dinte al
vreunui sclav sau al vreunei sclave, oricare dintre ei s fie eliberat ca desp gubire
pentru dintele lui. 28Dac un bou va împunge i va omorî astfel un b rbat sau o
femeie, boul s fie omorât cu pietre. Carnea lui s nu fie mâncat ; iar proprietarul
boului s nu fie pedepsit. 29Dar dac se tia c boul are obiceiul s împung , iar
proprietarul lui a fost avertizat i totu i nu l-a închis, atunci când boul va omorî un
rbat sau o femeie, s fie omorât cu pietre; iar proprietarul lui s fie pedepsit cu
moartea. 30Dac proprietarului i se va cere s pl teasc pentru ca s fie l sat s mai
tr iasc , s achite tot ce i se va pretinde pentru r scump rarea vie ii lui. 31Aceea i
lege s fie aplicat în cazul proprietarului acelui bou care va împunge un b iat sau o
fat . 32Dac boul va împunge un sclav sau o sclav , proprietarul s pl teasc
st pânului sclavilor treizeci de echeli de argint; iar boul s fie omorât cu pietre.
33
Este posibil ca un om s fac o groap i s nu o acopere. Apoi un bou sau un m gar
cade în ea. 34Atunci, cel care a f cut groapa s r mân cu animalele moarte; i va fi
obligat s -l desp gubeasc pe proprietarul acelor animale pl tindu-i argint pentru ele.
35
Dac boul unui om va împunge boul altuia i cel împuns moare, atunci proprietarii
lor s vând boul viu i s împart argintul ob inut din vânzarea lui. Apoi s împart
i boul mort. 36Dar, dac se tia c acel bou are obiceiul s împung , iar proprietarul
lui nu l-a închis, el s dea un bou viu în locul boului mort, iar cel mort s -i r mân
lui. 22 Dac un om fur un bou sau o oaie i apoi taie acel animal ori îl vinde, s dea
înapoi cinci boi pentru fiecare bou (furat) i patru oi pentru fiecare oaie (furat ).
2
Dac ho ul este surprins furând i apoi este lovit mortal, cel care l-a lovit nu va fi
vinovat de moartea lui. 3Dar dac prime te lovitura (mortal ) dup r ritul soarelui,
atunci cel care l-a lovit va fi vinovat c l-a omorât. Ho ul care va fi prins (furând),

trebuie s restituie datoria (stabilit pentru cazul lui); dac nu are ce s dea, s fie
vândut ca sclav. i astfel, s poat pl ti ce furase. 4Dac acel animal, indiferent c
este bou, m gar sau oaie, va fi g sit viu în proprietatea ho ului, el s pl teasc dublu
(pentru fapta lui). 5Dac un om î i las turma s pasc pe un teren agricol ori într-o
vie, sau le permite vitelor s fac daune în terenul agricol al altuia, s dea ca
desp gubire ce va produce mai bun terenul lui agricol sau via lui. 6Dac se
declan eaz un foc care aprinde spinii i apoi incendiaz grâul adunat în snopi, grâul
aflat înc în picioare sau întreg terenul agricol al cuiva, cel care a aprins focul s
pl teasc întreaga pagub . 7Este posibil ca un om s dea pentru p strare semenului
lui, argint sau alte bunuri care sunt apoi furate din casa lui. Dac este prins, cel care
le-a furat trebuie s pl teasc dublu. 8Dac ho ul nu este prins, st pânul casei s fie
anchetat de judec tori, ca s se descopere dac nu i-a însu it el bunurile semenului
lui. 9În orice disput cu privire la un bou, un m gar, o îmbr minte sau orice alt
lucru pierdut despre care cineva spune: ‘Este al meu’, s veni i cu cei doi în fa a
judec torilor pentru cercet ri. Acela care va fi condamnat de judec tori, s pl teasc
celuilalt dublu. 10Pentru cazul în care un om d cuiva pentru p strare un m gar, un
bou, o oaie sau orice alt animal c ruia i se întâmpl s moar , s se îmboln veasc
sau s fie luat de la el f
s vad cineva, 11 se fac un jur mânt în numele
Domnului între cele dou p i. Acela c ruia i se d duse animalul pentru p strare, va
declara c nu i-a însu it bunurile celuilalt. Proprietarul acelor bunuri va accepta
jur mântul; iar cel lalt nu va fi dator s -i restituie nimic. 12Dac animalul a fost furat
de la el, trebuie s -l restituie st pânului lui. 13Dac a fost sfâ iat de animale s lbatice,
fie adus corpul mort al animalului, ca dovad ; iar cel care îl primise ca s îl
streze, nu va trebui s restituie nimic pentru el. 14Atunci când cineva ia ca
împrumut un animal de la semenul lui, iar animalul se love te sau moare în lipsa
st pânului, cel ce l-a luat astfel va trebui s dea altul viu în locul lui ( i f
defect).
15
Dac st pânul a fost prezent (când s-a întâmplat acel accident), nu va putea fi
obligat s -l înlocuiasc . Dac animalul a fost închiriat, pre ul chiriei va compensa
pierderea lui. 16Dac un om în eal o fecioar care nu este logodit i are rela ii
sexuale cu ea, va trebui s -i pl teasc zestrea i s o ia ca so ie pentru el. 17Dac tat l
ei refuz s i-o dea ca so ie, el îi va pl ti în argint pre ul zestrei unei fecioare. 18Pe
vr jitoare s n-o la i s tr iasc ! 19Oricine va avea rela ii sexuale cu un animal, s fie
imediat pedepsit cu moartea. 20Oricine ofer sacrificii zeilor i nu Domnului, s fie
distrus! 21 nu-l exploatezi f mil pe cel care este str in; i s nu-i faci r u. Pentru
i voi a i fost str ini în ara Egiptului. 22 nu exploatezi pe v duv sau pe orfan.
23
Dac îi vei exploata i ei vor striga cerând ajutor de la Mine, Eu voi r spunde
solicit rii lor. 24Atunci se va declan a mânia Mea; i v voi omorî cu sabia. So iile
voastre vor ajunge v duve, iar copiii vo tri vor deveni orfani. 25Dac împrumu i
argint vreunui om din poporul Meu care este în criz de bani, s nu te compor i cu el
ca un c
tar cerându-i dobând atunci când î i va restitui datoria. 26Dac îi iei
semenului t u haina ca garan ie, s i-o dai înapoi înainte s apun soarele; 27pentru c
mantaua este singura lui hain cu care î i învele te corpul (atunci când doarme).
Altfel, cu ce se va înveli când se va culca? Dac semenul t u strig cerând ajutor de
la Mine, Eu îi voi asculta cererea, pentru c sunt milos. 28 nu-L def imezi pe
Dumnezeu i s nu-l blestemi pe conduc torul poporului t u. 29 nu întârzii s -Mi

oferi (pe altar) ca sacrificiu acele fructe care se coc primele atât în recoltele tale, cât i
în via ta. În acela i timp, pretind s -Mi dai pe primul n scut dintre fiii t i. 30 faci
acela i lucru cu primul n scut între boii t i i între oile tale: apte zile, el s r mân
cu mama lui; iar în a opta zi, s Mi-l oferi (ca sacrificiu). 31 fi i ni te oameni sfin i
dedica i Mie. S nu mânca i nici un fel de carne sfâ iat de animalele s lbatice de pe
câmp, ci s-o arunca i câinilor. 23
nu propagi minciuni. S nu fi complice cu cel r u
când declara ii mincinoase (care s -l favorizeze). 2 nu urmezi exemplul celor
mul i atunci când ace tia fac ce este r u. Prin declara iile tale f cute la judecat , s nu
sus ii (neap rat) cauza celor mul i, afectând dreptatea; 3 i nici s nu-l favorizezi (din
mil ) pe cel s rac în timpul judec rii lui. 4Dac întâlne ti boul sau m garul r cit al
du manului t u, s i-l duci înapoi. 5Dac vezi m garul celui care te ur te c zut sub
greutatea lucrurilor puse pe el, s nu-l la i acolo; ci s -l aju i s le ia de pe animal. 6
nu iei decizii gre ite, f când nedreptate s racului atunci când este judecat. 7Evit s
pronun i sentin e gre ite; i s nu-l omori (prin ele) pe cel nevinovat sau pe cel drept.
[Pentru c niciodat Eu nu-l voi considera drept pe cel care este vinovat.] 8 nu iei
mit ; pentru c ea «orbe te» pe cei care în mod normal au capacitatea de a vedea
realitatea; i astfel, ei denatureaz declara iile celor drep i. 9 nu-l exploatezi pe
str in. Voi în elege i ce înseamn s fii str in; pentru c a i avut acest statut în ara
Egiptului. 10 ase ani s semeni semin e în p mânt i s aduni recoltele care vor cre te
pe el; 11dar în al aptelea an s -l la i s se odihneasc nesem nat. S procedezi a a
pentru ca s racul din poporul t u s poat mânca (ce va produce el f
s fie lucrat);
i ce mai r mâne, s poat fi mâncat de animalele s lbatice. S faci la fel în cazul viei
i al m slinilor. 12 lucrezi ase zile, iar în a aptea zi s te odihne ti. Astfel, se va
putea odihni atât boul i m garul t u, cât i sclavul n scut în casa ta împreun cu
str inul care exist acolo. 13 respec i tot ceea ce i-am spus! S nu invoci numele
altor (dumne)zei. Aceste nume s nu fie pronun ate cu gura ta! 14De trei ori pe an s
ai s rb tori în cinstea Mea. 15 faci S rb toarea Turtelor. A a cum i-am poruncit,
apte zile s m nânci turte, în acea perioad de timp (când va fi s rb toarea), adic în
luna Abib; pentru c atunci ai plecat din Egipt. Nimeni s nu se prezinte înaintea Mea
cu mâinile goale! 16 respec i S rb toarea Recoltei prin care vei celebra apari ia
primelor rezultate ale muncii tale din tot ce ai sem nat în p mânt. S respec i
rb toarea Culesului Recoltelor, la sfâr itul anului, atunci când vei strânge de pe
câmp rezultatul muncii tale (agricole). 17De trei ori pe an, b rba ii s se prezinte
înaintea Dumnezeului t u numit Domnul. 18 nu aduci (pe altar) sângele sacrificiului
(unui animal) dedicat Mie împreun cu pâine crescut sub efectul drojdiei; nici s nu
la i ca gr simea de la s rb toarea Mea s r mân (acolo, pe altar) pân diminea a.
19
aduci în Casa Domnului, care este Dumnezeul t u, primele fructe ale recoltelor
crescute din p mânt. S nu fierbi iedul în laptele mamei lui. 20Eu voi trimite un înger
înaintea ta, ca s te p zeasc pe drum i s te duc în locul pe care l-am preg tit. 21Fii
atent la el i ascult ce- i va spune. Nu te revolta împotriva lui. Dar dac vei protesta,
nu î i va ierta p catul; pentru c Numele Meu este în el. 22Dac îl vei asculta i vei
face tot ce- i voi spune (prin el), Eu voi fi du manul du manilor t i i adversarul celor
care i se opun. 23Când îngerul Meu va merge înaintea ta i te va conduce la amori i,
la hiti i, la perizi i, la canaani i, la hivi i i la iebusi i, Eu îi voi distruge. 24Dar tu s nu
te apleci înaintea zeilor lor; i s nu li te închini. S nu faci ce fac aceste popoare (în

fa a lor); ci s -i distrugi total i s le d râmi pietrele (considerate) sacre. 25Tu s te
închini (doar) Domnului care este Dumnezeul t u. F când a a, Eu î i voi binecuvânta
atât pâinea, cât i apa; i voi îndep rta boala din mijlocul (poporului) t u. 26Nici o
femeie din ar nu va pierde sarcina i nici una nu va fi steril . Voi face ca num rul
zilelor tale s fie complet. 27Voi trimite teroarea Mea înaintea ta; i voi distruge toate
popoarele la care vei ajunge. Voi face ca to i du manii t i s fug din fa a ta. 28Voi
trimite înaintea ta ni te viespi care îi vor alunga pe hivi i, pe canaani i i pe hiti i.
29
Totu i nu-i voi determina s dispar într-un singur an, pentru c ara ar r mâne f
locuitori; i atunci s-ar înmul i în mod nepermis de mult animalele s lbatice de pe
câmp. 30Îi voi alunga din fa a ta în mod progresiv, pân vei cre te ca num r i î i vei
putea subordona ara. 31 i voi extinde teritoriul care va fi de la Marea Ro ie pân la
Marea Filistenilor i de la de ert pân la râu; pentru c Eu îi voi face pe locuitorii rii
ajung prizonierii t i. i îi voi alunga din fa a ta. 32Tu s nu ratifici nici un
leg mânt cu ei i nici cu zeii lor. 33 nu le permi i s locuiasc în ara (care va fi a)
ta, pentru ca ei s nu te determine s p tuie ti împotriva Mea (urmându-le
exemplul). Dac te vei închina înaintea zeilor lor, aceasta va fi o capcan pentru
tine!».” 24 Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Merge i spre (locul de unde vorbe te)
Domnul urm torii: tu, Aaron, Nadab, Abihu i aptezeci de b rba i dintre b trânii
consilieri ai lui Israel. i s v închina i de la distan . 2Apoi doar Moise s se apropie
de Domnul. Ceilal i s nu vin aproape; iar poporul s nu urce împreun cu el.”
3
Moise s-a întors i a spus poporului toate cuvintele i toate poruncile Domnului.
Întreg poporul a r spuns în acela i timp: „Vom face tot ce a zis Domnul.” 4Moise a
scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat diminea devreme, a construit un
altar la baza muntelui i a a ezat în pozi ie vertical dou sprezece pietre care
corespundeau celor dou sprezece triburi ale lui Israel. 5A trimis ni te tineri din popor
care au oferit (Domnului pe acel altar) animale arse integral. Tot acolo au înjunghiat
boi pe care i-au dedicat ca sacrificii de pace în cinstea Domnului. 6Moise a luat
jum tate din acea cantitate de sânge i a turnat-o într-un vas. Cel lalt sânge l-a stropit
pe altar. 7Apoi el a luat „Cartea” Leg mântului i a citit-o în auzul întregului popor.
Israelienii au zis: „Vom face tot ce a spus Domnul i vom asculta de El!” 8Moise a
luat sângele i a stropit poporul, zicând: „Acesta este sângele care ratific leg mântul
cut între Domnul i voi pe baza tuturor acestor cuvinte.” 9Apoi Moise a plecat
împreun cu Aaron, cu Nadab, cu Abihu i cu cei aptezeci de b rba i dintre b trânii
consilieri ai lui Israel. 10Ei L-au v zut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele Lui era
ceva care sem na cu o lucrare f cut din piatr de safir, a a cum este cerul senin.
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Dumnezeu n-a omorât (atunci) pe nici unul dintre conduc torii israelienilor. Ei L-au
zut pe Dumnezeu; i totu i au mâncat i au b ut. 12Domnul i-a zis lui Moise: „Urc
la Mine pe munte i a teapt acolo. Î i voi da ni te table de piatr cu Legea i
poruncile pe care le-am scris pentru ca ei s le înve e.” 13Moise era acolo împreun cu
Iosua care-i slujea. El s-a ridicat i a urcat pe muntele lui Dumnezeu. 14Moise le-a zis
trânilor consilieri ai poporului: „A tepta i-ne aici pân ne vom întoarce. Aaron i
Hur vor r mâne cu voi; iar dac va avea cineva vreun lucru pe care nu-l în elege, s
mearg la ei.” 15Moise a urcat pe munte; i norul a acoperit muntele. 16Gloria
Domnului s-a a ezat pe muntele Sinai; i a fost acoperit de (acel) nor ase zile. În a
aptea zi, Domnul l-a chemat pe Moise din nor. 17Israelienii au v zut gloria Domnului

în forma fizic a unui foc distrug tor care ardea pe vârful muntelui. 18Moise a intrat în
nor i a urcat pe munte. El a r mas acolo patruzeci de zile i patruzeci de nop i. 25
Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune israelienilor s participe fiecare cu o dona ie; s-o
primi i pentru Mine de la fiecare om care o va face cu pl cere. 3Dona iile pe care le
vei primi de la ei, pot fi sub form de: aur, argint, bronz, 4fire colorate albastru, ro uînchis i ro iatic; fir de in sub ire, p r de capr , 5piei de berbeci vopsite în ro u, piei
de vi el de mare, lemn de salcâm, 6ulei folosit pentru iluminat, parfumuri pentru
uleiul dedic rii în slujb i pentru t mâia parfumat . 7Mai pot fi donate pietre de onix
i pietrele care vor fi folosite pentru tunic i pentru vest . 8 -Mi fac o înc pere; i
Eu voi locui (astfel) în mijlocul lor. 9
face i Tabernacolul i lucrurile din el
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conform modelului pe care i-l voi ar ta.
face i o lad din lemn de salcâm.
Aceasta s aib lungimea de doi co i i jum tate, iar l imea i în imea ei s fie de
un cot i jum tate. 11 -l poleie ti cu aur curat la interior i pe exterior. i s -i faci un
chenar de aur care s -l înconjoare. 12 faci prin turnare patru inele de aur pentru el,
pe care s le fixezi la cele patru col uri ale lui. Dou inele s fie puse pe o parte i
dou inele pe cealalt parte. 13 faci ni te bare din lemn de salcâm, pe care le vei
polei cu aur. 14 introduci acele bare prin inelele prinse de cele dou p i ale l zii,
pentru ca aceasta s poat fi transportat cu ajutorul lor. 15Barele s r mân în inelele
zii; i s nu fie (deloc) scoase din ele. 16 pui în aceast lad Declara ia pe care i-o
voi da. 17Apoi s faci un capac al achit rii din aur curat. Acesta s fie lung de doi co i
i jum tate i lat de un cot i jum tate. 18 faci i doi heruvimi din aur b tut. Fiecare
fie pozi ionat la unul dintre cele dou capete ale capacului achit rii. 19 faci un
heruvim la un cap t i un heruvim la cel lalt cap t. Când îi vei face la cele dou
capete ale capacului achit rii, s formeze o singur pies cu el. 20Heruvimii s fie cu
aripile întinse deasupra, umbrind astfel capacul achit rii cu ele. Ei s stea unul în fa a
celuilalt. Fe ele heruvimilor s fie întoarse înspre capacul achit rii. 21 a ezi capacul
achit rii deasupra acestei l zi; iar în ea s pui Declara ia pe care i-o voi da. 22Acolo,
deasupra capacului achit rii, între cei doi heruvimi care sunt pe lada Declara iei, m
voi întâlni cu tine i î i voi da toate poruncile pe care s le transmi i israelienilor. 23
faci o mas din lemn de salcâm. Ea s fie lung de doi co i, lat de un cot i înalt de
un cot i jum tate. 24 o poleie ti cu aur curat i s -i faci un cadru de aur în jurul ei.
25
-i mai faci pe toate laturile o ram care s aib l imea de o palm i un chenar de
aur care s o înconjoare. 26 faci mesei patru inele de aur, pe care le vei fixa în cele
patru col uri: câte unul în dreptul fiec ruia dintre cele patru picioare ale ei. 27Inelele
care in barele folosite la transportul mesei, s fie pozi ionate în apropierea cadrului.
28
faci barele pentru transportul mesei din lemn de salcâm; i s le poleie ti cu aur.
29
faci farfurii i recipiente pentru t mâie, vase pentru p strat lichide i ce ti cu care
torni lichidele dedicate ca sacrificii de b utur . Pe toate s le faci din aur curat.
30
pui pe mas pâinea reprezentativ (pentru triburile lui Israel), ca s fie permanent
înaintea Mea. 31Apoi s faci din aur curat un suport pentru sursele de lumin . Piciorul
i «arborele» lui s fie din aur b tut. Cupele, bobocii i petalele s formeze o singur
pies cu el. 32Din p ile lui laterale s ias ase ramuri: trei ramuri ale suportului s
fie într-o parte i trei ramuri în cealalt parte. 33 se fac trei cupe în form de floare
de migdal, fiecare având boboc i petale pe o ramur (a suportului). Acest model de
trei cupe în form de floare de migdal, fiecare cu boboc i petale pe o ramur , vor fi

cute pe fiecare dintre cele ase ramuri care ies din suport. 34Pe acest suport s fie
cute patru cupe executate în form de floare de migdal cu boboci i cu petale. 35Sub
fiecare pereche de ramuri dintre cele ase care ies din suport, s fie câte un asemenea
boboc. 36Bobocii i ramurile s fie dintr-o singur bucat cu suportul pentru sursele
de lumin . Totul s fie f cut din aur curat b tut. 37 faci apte candele pentru suport.
Ele s fie fixate deasupra, astfel încât s lumineze în fa . 38Uneltele folosite pentru
sursele de lumin i t vi ele acestora s fie din aur curat. 39Suportul pentru surse de
lumin cu toate uneltele lui s fie f cute dintr-o cantitate de un talant de aur curat.
40
Re ine c trebuie s faci totul conform modelului care i-a fost ar tat pe munte. 26
formezi Tabernacolul din zece draperii f cute din fir de in sub ire r sucit, împletit
cu fire care s aib urm toarele culori: albastru, ro u-închis i ro iatic. S faci pe ele
heruvimi, lucra i în mod artistic. 2Fiecare draperie s fie lung de dou zeci i opt de
co i i lat de patru co i. Toate draperiile s aib acelea i dimensiuni. 3Cinci dintre ele
fie prinse împreun ; iar celelalte cinci s fie prinse i ele împreun . 4La marginea
draperiei exterioare din prima unire a lor, s faci ni te butoniere din fir de culoare
albastr . La fel s procedezi i pentru marginea draperiei exterioare de la a doua
unire. 5
faci cincizeci de butoniere pe marginea draperiei din prima unire i
cincizeci de butoniere pe marginea draperiei din a doua unire a lor. S procedezi
astfel încât butonierele s se potriveasc unele cu celelalte. 6 faci cincizeci de
cârlige de aur; i cu acestea s prinzi draperiile unele de altele, astfel încât
Tabernacolul s formeze un întreg. 7 faci i unsprezece draperii din p r de capr
pentru acoperi ul Tabernacolului. 8Fiecare draperie s fie lung de treizeci de co i i
lat de patru co i; toate cele unsprezece draperii s aib acelea i dimensiuni. 9
prinzi împreun cinci draperii, ca s formeze astfel o singur pies ; iar cu celelalte
ase s faci alt unitate. S îndoi a asea draperie în fa a cortului. 10 faci cincizeci
de butoniere pe marginea draperiei exterioare din prima unire a lor i cincizeci de
butoniere pe marginea draperiei exterioare de la doua unire. 11 faci cincizeci de
cârlige de bronz pe care s le introduci prin butoniere; i s asamblezi p ile cortului,
astfel încât acesta s formeze un întreg. 12Partea care r mâne din draperiile cortului,
adic jum tatea (de draperie) care va fi în plus, s atârne în zona din spatele
Tabernacolului. 13 fie un cot într-o parte i un cot în cealalt parte. Ce mai r mâne
din lungimea draperiilor cortului, s atârne peste marginile lui, într-o parte i în
cealalt ; i s fie astfel (total) acoperit. 14 mai faci pentru cort un acoperi din piei
de berbeci vopsite în ro u i un alt acoperi exterior din piele de vi el de mare. 15
faci pentru Tabernacol ni te scânduri drepte din lemn de salcâm. 16Fiecare scândur
fie lung de zece co i i lat de un cot i jum tate. 17Fiecare s aib câte dou g uri
pentru îmbinarea lor. S faci toate aceste scânduri ale Tabernacolului identice. 18
tai dou zeci de scânduri pentru partea de sud a Tabernacolului. 19Sub cele dou zeci
de scânduri s faci patruzeci de postamente de argint, dintre care dou s fie sub
prima scândur cu cele dou g uri ale ei pentru îmbinare; i dou sub urm toarea
scândur cu cele dou g uri pentru îmbinare. 20Pentru partea de nord a
Tabernacolului, s faci dou zeci de scânduri; 21 i patruzeci de postamente de argint:
câte dou sub fiecare scândur . 22Pentru partea din spate a Tabernacolului, orientat
spre Est, s faci ase scânduri. 23Apoi s faci înc dou scânduri pentru col urile din
spate ale Tabernacolului. 24Acestea trebuie realizate din câte dou buc i, unite între

ele de sus pân jos. În partea de sus trebuie prinse cu un inel de metal. S procedezi la
fel pentru scândurile din ambele col uri. 25Vor fi astfel opt scânduri cu postamentele
lor de argint. În total, vor fi aisprezece postamente: câte dou sub fiecare scândur .
26
faci apoi bare din lemn de salcâm; cinci dintre ele pentru cadrul primei p i a
Tabernacolului, 27cinci pentru cadrul celei de-a doua p i a Tabernacolului i cinci
pentru cadrul din spate al acestuia care este orientat spre Est. 28Bara din mijloc s
treac prin centrul cadrului, de la un cap t la cel lalt. 29 poleie ti cadrul cu aur; i
faci din aur inelele care in barele poleite cu aur. 30 realizezi Tabernacolul
conform modelului care i-a fost ar tat pe munte! 31 faci o draperie din fire având
urm toarele culori: albastru, ro u-închis i ro iatic, executat din fir de in sub ire
sucit, cu heruvimi lucra i pe ea în mod artistic. 32 o prinzi pe patru stâlpi din lemn
de salcâm polei i cu aur care s aib cârlige de aur. Ei vor fi fixa i pe patru
postamente de argint. 33
suspenzi draperia de cârlige; i s pui acea lad a
Declara iei în spatele draperiei. Draperia va desp i Locul Sfânt de Locul Foarte
Sfânt. 34 pui capacul achit rii peste lada Declara iei în Locul Foarte Sfânt. 35 pui
masa înainte de draperie, în partea de nord a Tabernacolului; iar suportul pentru
sursele de lumin va fi pus în partea de sud, chiar în dreptul mesei. 36Pentru intrarea
în cort s faci o draperie având urm toarele culori: albastru, ro u-închis i ro iatic. Ea
va fi lucrat la gherghef din fir de in sub ire r sucit. 37Pentru aceast draperie s faci
cinci stâlpi din lemn de salcâm, pe care s -i poleie ti cu aur. Cârligele lor s fie tot de
aur; i s torni pentru ei cinci postamente de bronz. 27 S faci un altar din lemn de
salcâm. El s fie lung de cinci co i i lat de cinci co i. Suprafa a altarului s fie
trat , iar în imea lui s fie de trei co i. 2La cele patru col uri ale altarului s faci
ni te coarne care s fie din aceea i bucat cu el. Apoi s -l poleie ti cu bronz. 3 -i
faci recipiente pentru adunat cenu , lope i, vase, furci i f ra e pentru c rbuni. Toate
aceste unelte ale altarului s le faci din bronz. 4 -i faci i un gr tar din bronz. El s
fie ca o re ea. S torni patru inele de bronz. Fiecare dintre ele va fi pus la unul dintre
cele patru col uri ale gr tarului. 5 -l pui sub cadrul altarului, pozi ionat la jum tatea
în imii acestuia. 6Apoi s faci bare pentru altar. Ele s fie din lemn de salcâm; i s
le poleie ti cu bronz. 7Barele s fie introduse prin inelele de pe laturile altarului,
pentru ca s poat fi transportat. 8Altarul s fie f cut din scânduri, gol la interior:
exact cum i s-a ar tat pe munte. 9 faci curtea Tabernacolului astfel: în partea de
sud, pe o distan de o sut de co i, s pui draperii f cute din fir de in sub ire r sucit.
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Cei dou zeci de stâlpi cu cele dou zeci de postamente ale lor s fie din bronz; iar
cârligele stâlpilor i leg turile lor s fie din argint. 11În partea de nord, pe o distan
de o sut de co i, s pui draperiile cu cei dou zeci de stâlpi ai lor i cele dou zeci de
postamente din bronz ale acestora. Cârligele stâlpilor i leg turile lor s fie f cute din
argint. 12Pe l imea cur ii, în partea de vest, s pui draperii pe o distan de cincizeci
de co i, sus inute de cei zece stâlpi ai lor i cele zece postamente ale acestora. 13În
partea de est, l imea cur ii s fie de cincizeci de co i. 14Draperiile pentru una dintre
ile intr rii s fie pe o distan de cincisprezece co i, sus inute de cei trei stâlpi ai
lor împreun cu cele trei postamente ale acestora. 15În cealalt parte s fie puse
draperii pe o distan de cincisprezece co i, sus inute de cei trei stâlpi ai lor împreun
cu cele trei postamente ale acestora. 16Pentru intrarea cur ii s fie o draperie lung de
dou zeci de co i, f cut din fire care s aib urm toarele culori: albastru, ro u-închis

i ro iatic. Se va folosi fir de in sub ire r sucit, lucrat la gherghef. Aceast draperie va
fi sus inut de cei patru stâlpi ai ei care vor avea la baz cele patru postamente ale
acestora. 17To i stâlpii cur ii s aib leg turile i cârligele din argint; iar postamentele
lor s fie f cute din bronz. 18Curtea s fie lung de o sut de co i, lat de cincizeci de
co i i înalt de cinci co i. S fie înconjurat de draperii f cute din fir de in sub ire
sucit i de postamente din bronz. 19Toate uneltele f cute pentru slujba din
Tabernacol, to i stâlpii lui i to i stâlpii cur ii acestuia, s fie din bronz. 20
porunce ti israelienilor s i aduc pentru iluminat un ulei pur, f cut din m sline
presate. Acesta trebuie s ard în candele; i astfel, sursele de lumin ale suportului,
lumineze permanent. 21Aaron i fiii lui s preg teasc acest ulei în Cortul Întâlnirii,
în prima parte a acestuia care se afl pân la draperia din fa a Declara iei. Uleiul s
alimenteze sursele de lumin care trebuie s stea aprinse de seara pân diminea a
înaintea Domnului. Aceast porunc trebuie respectat permanent; i este valabil
pentru toate genera iile israelienilor. 28 Dintre urma ii lui Israel, s aduci lâng tine
pe fratele t u numit Aaron i pe fiii lui: Nadab i Abihu, Elazar i Itamar. To i ace tia
fie preo i ai Mei. 2Fratelui t u, numit Aaron, s -i faci îmbr minte sfânt , care s i confere demnitate i s -i fie ca podoab . 3 vorbe ti cu to i acei oameni capabili, pe
care i-am umplut cu un spirit de în elepciune; i ei s fac îmbr mintea lui Aaron,
ca s fie sfin it i s îndeplineasc slujba de preot pentru Mine. 4Acestea sunt hainele
pe care trebuie s le fac : o vest , o tunic , o pelerin , o rob esut (cu ciucuri), o
toc i o centur . Atunci când vor face aceast îmbr minte sfânt pentru fratele t u
numit Aaron i pentru fiii lui – pentru ca ace tia s îndeplineasc slujba de preo i
pentru Mine – 5 foloseasc aur i fire care s aib urm toarele culori: albastru, ro uînchis i ro iatic, împreun cu fir de in sub ire. 6 fac o tunic esut cu aur,
realizat din fire care s aib urm toarele culori: albastru, ro u-închis i ro iatic,
împreun cu fir de in sub ire r sucit. S fie lucrat în mod artistic. 7Ea s aib cele
dou p i care acoper umerii prinse la cele dou margini ale acestora, astfel încât s
fie unit cu ei. 8Partea de la mijloc a tunicii care este prins de acestea, s fie f cut la
fel, folosind acelea i materiale: aur i fire care s aib culorile albastru, ro u-închis i
ro iatic, împreun cu fir de in sub ire r sucit. 9 iei dou pietre de onix i s gravezi
pe ele numele triburilor israelienilor: 10 ase dintre numele lor s fie scrise pe o piatr ,
iar celelalte ase pe cealalt piatr , în ordinea în care s-au n scut (urma ii lui Iacov).
11
scrii pe cele dou pietre numele (triburilor) israelienilor conform metodei
gravorului de a scrie pe o piatr sau a a cum se procedeaz în cazul realiz rii
(matri ei) unui sigiliu. Apoi s fixezi aceste pietre în garnituri de aur. 12 prinzi cele
dou pietre pe tunic , în zona din dreptul umerilor. Aceste pietre s existe acolo ca s
aminteasc (Domnului) despre israelieni. Aaron s poarte numele lor înaintea
Domnului, pe umerii lui, ca amintire despre ei. 13 faci garniturile acestor pietre din
aur. 14 faci i dou l
oare din aur curat. Ele s fie împletite ca ni te funii; i s le
15
prinzi de garnituri.
faci vesta judec ii, lucrând-o în mod artistic. S fie lucrat la
fel ca tunica: din aur, din fire având culorile albastru, ro u-închis i ro iatic, împreun
cu fir de in sub ire r sucit. 16 aib suprafa a p trat i s fie f cut din material
dublu. Atât lungimea cât i l imea acesteia s fie de o palm . 17 fixezi pe ea patru
rânduri de pietre: pe primul rând: un sard, un topaz i un smarald, 18pe al doilea rând:
un turcoaz, un safir i un diamant, 19pe al treilea rând: un iacint, un agat i un ametist;

20

iar pe al patrulea rând: un hrisolit, un onix i un iaspis. Acestea s fie fixate în
garnituri de aur. 21 fie astfel dou sprezece pietre gravate cu numele (triburilor)
israelienilor. Pe fiecare dintre acestea s fie scris, asem tor sigiliilor, numele unuia
din cele dou sprezece triburi (ale poporului Israel). 22Pentru vest s faci l
oare
23
din aur curat. Ele s aib aspect de funii r sucite. Tot pentru vest s mai faci dou
inele din aur. S fixezi câte unul la una dintre cele dou margini ale ei. 24 introduci
cele dou l
oare de aur prin cele dou inele prinse la marginea vestei. 25 prinzi
celelalte dou capete ale l
oarelor în cele dou garnituri; i s le pui peste zona de
la umeri a tunicii, în partea din fa . 26 mai faci dou inele de aur. Pe fiecare dintre
ele îl vei prinde la una dintre celelalte dou margini ale vestei, pe partea interioar , în
apropierea tunicii. 27Apoi s mai faci dou inele de aur; i s le prinzi în partea de jos
a zonei umerilor tunicii, la nivelul îmbin rilor, deasupra mijlocului acesteia. 28Vesta
cu inelele ei s fie legat de inelele tunicii cu o sfoar albastr ; i s fie fixat peste
mijlocul tunicii, ca s nu se poat mi ca de pe aceasta. 29Astfel, atunci când va intra
în Locul Sfânt, Aaron va purta numele (triburilor) israelienilor pe inima lui, fixate pe
vesta judec ii, pentru o continu amintire (a lor) înaintea Domnului. 30Pe vesta
judec ii s fixezi Urim-ul i Tumim-ul. Ele vor fi pozi ionate în dreptul inimii lui
Aaron atunci când va merge înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta mereu pe
inima lui judecata israelienilor când va fi înaintea Domnului. 31 S faci pelerina care
va fi pus peste tunic din fir de culoare albastr . 32 aib un loc liber pentru cap la
fel ca o c ma cu zale. Marginea lui s aib un tiv esut în jurul ei, ca s nu se rup .
33
În jurul marginii de jos a pelerinei s -i faci rodii din fire care s aib urm toarele
culori: albastru, ro u-închis i ro iatic. S aib clopo ei de aur între ele. 34Pe marginea
de jos a pelerinei s fie câte un clopo el de aur i o rodie, apoi iar un clopo el de aur i
o rodie – pe toat lungimea ei. 35Aaron s poarte pelerina atunci când va face slujba.
Iar când va intra în Locul Sfânt, înaintea Domnului i când va ie i de acolo, se va auzi
sunetul clopo eilor; i astfel, el nu va muri. 36 faci apoi o pl cu din aur curat; i s
scrii pe ea exact cum se graveaz un sigiliu: «Sfânt pentru Domnul.» 37 o prinzi pe
toc folosind o sfoar albastr . Aceast pl cu s fie pozi ionat în partea din fa a
tocii. 38Ea va fi pe fruntea lui Aaron; i astfel, el va lua asupra lui nedrept ile
israelienilor atunci când ei î i vor aduce darurile sfinte. Aceast pl cu s fie mereu
pe fruntea lui Aaron; pentru ca ei s fie accepta i înaintea Domnului. 39
i apoi o
tunic din fir de in sub ire i o bonet tot din fir de in sub ire. Centura s fie lucrat la
gherghef. 40Pentru fiii lui Aaron s faci haine lungi i largi, centuri i bonete. Acestea
le confere demnitate i s fie pentru ei ca podoabe. 41 -i îmbraci cu ele pe Aaron
i pe fiii lui. Apoi s -i ungi (cu ulei), învestindu-i în slujire; i astfel s -i sfin ti. Ei
Îmi vor sluji ca preo i. 42 le faci indispensabili de in, ca s le acopere partea intim
a corpului de la old pân la genunchi. 43Aaron i fiii lui s le poarte când intr în
Cortul Întâlnirii sau atunci când se apropie de altar ca s slujeasc în Locul Sfânt.
Dac nu vor proceda a a, vor aduce vin asupra lor; i vor muri. Aceasta este o
porunc valabil permanent pentru el i pentru urma ii lui. 29 i spun acum ce
trebuie f cut pentru sfin irea lor ca s fie pu i în slujba de preo i pentru Mine. S iei
un vi el i doi berbeci f
vreun defect (fizic), 2turte în a c ror compozi ie s-a pus
ulei i turte sub iri stropite cu ulei, f cute din f in de grâu de cea mai bun calitate.
3
le pui într-un co i s le aduci împreun cu vi elul i cu cei doi berbeci. 4 -l

aduci apoi i pe Aaron împreun cu fiii lui la intrarea în Cortul Întâlnirii; i s -i speli
cu ap . 5Apoi s iei hainele (speciale pentru preot) i s -l îmbraci pe Aaron cu
pelerina, cu tunica i cu vesta. S -i pui i centura peste haina lung . 6 -i pui toca pe
cap i s -i fixezi coroana sfânt pe toc . 7 iei apoi uleiul pentru investire (în func ia
de preot) i s i-l torni pe cap. Astfel s -l instalezi (în slujba de preot). 8Apoi s -i
aduci i pe fiii lui; i s -i îmbraci cu hainele lor speciale. 9 echipezi cu centurile pe
Aaron i pe fiii lui; i s le pui bonetele. Lor le va apar ine preo ia printr-o porunc
valabil pentru totdeauna. A a s -i investe ti (în func ia de preo i) pe Aaron i pe fiii
lui, ca s fie în slujb pentru Mine. 10 aduci vi elul înaintea Cortului Întâlnirii.
Aaron i fiii lui s i pun mâinile pe capul vi elului. 11Apoi, vi elul s fie înjunghiat
înaintea Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii. 12 iei cu degetul din sângele
vi elului i s ungi cu el col urile de sus ale altarului. Apoi s ver i restul sângelui la
baza lui. 13 iei toat gr simea din jurul organelor interne, membrana ficatului i cei
doi rinichi împreun cu gr simea de pe ei; i s le arzi pe altar. 14Carnea vi elului,
pielea i intestinul care con ine excrementele lui, s le arzi în foc, în exteriorul
taberei. Acesta este un sacrificiu pentru p cat. 15Apoi s iei unul dintre berbeci; i
Aaron împreun cu fiii lui s i pun mâinile pe capul lui. 16 înjunghii berbecul.
Apoi s -i iei sângele i s înconjori altarul stropindu-l cu el pe toate laturile. 17 tai
berbecul în buc i i s -i speli atât organele interne, cât i picioarele; apoi s le pui
lâng celelalte buc i i lâng cap. 18 arzi tot berbecul pe altar. Aceasta este o
ardere integral pentru Domnul; i (Îi) va produce o arom pl cut , fiind un animal
consumat de foc, ca sacrificiu oferit Lui. 19Apoi s iei cel lalt berbec; iar Aaron i fiii
lui s i pun mâinile pe capul acestuia. 20 înjunghii berbecul i s -i iei sângele.
Apoi s ungi cu el lobul urechii drepte a lui Aaron i lobul urechii drepte a fiilor lui,
degetul mare al mâinii lor drepte i degetul mare al piciorului lor drept; i s înconjori
altarul stropind restul sângelui pe toate laturile lui. 21Apoi s iei din sângele de pe
altar i din uleiul pentru dedicarea în slujba de preot. Cu acesta s strope ti pe Aaron
i hainele lui. S strope ti la fel pe fiii lui i hainele acestora. 22 iei gr simea
berbecului, pe care acesta o are spre coad i în jurul organelor interne, membrana
ficatului, cei doi rinichi cu gr simea de pe ei i spata dreapt – având în vedere faptul
acesta este un berbec pentru investirea în slujire (ca preot). 23Apoi s iei o pâine
cut cu ulei i o turt sub ire din co ul cu turte care va fi pus înaintea Domnului.
24
le pui pe toate în mâinile lui Aaron i în mâinile fiilor lui. Ei s le prezinte ca un
sacrificiu (pentru ritualul dedic rii în slujba de preot) pe care-l vor leg na înaintea
Domnului. 25Apoi s le iei din mâinile lor i s le arzi pe altar, deasupra animalului
ars integral. Ele s fie ca o arom pl cut înaintea Domnului. Acesta este un
sacrificiu consumat de foc pentru Domnul. 26 iei i pieptul berbecului care va fi
folosit pentru investirea în slujire a lui Aaron; i s -l legeni ca sacrificiu dedicat
Domnului. Aceasta va fi partea ta. 27Apoi, din berbecul care va fi folosit pentru
investirea în slujire a lui Aaron i a fiilor lui, s separi pieptul oferit ca sacrificiu
leg nat i spata adus ca sacrificiu prin ridicare. 28Ele vor fi ale lui Aaron i ale fiilor
lui ca o participare din partea israelienilor. Aceasta este o porunc ce trebuie
respectat permanent. Ea se refer la partea pe care o ofer (preo ilor) israelienii din
sacrificiile lor de pace; i va fi (considerat ca) o dona ie pentru Domnul. 29Hainele
sfinte ale lui Aaron s fie date fiilor lui dup ce el nu va mai tr i. Ei le vor purta

atunci când vor fi dedica i prin ungere cu ulei i sfin i pentru slujb . 30Vor fi purtate
de acela care-i va lua locul în slujba preo iei. El le va purta apte zile atunci când va
intra în Cortul Întâlnirii ca s fac slujba în Locul Sfânt. 31 iei berbecul folosit la
investirea în slujire; i s -i fierbi carnea într-un loc sfânt. 32Aaron i fiii lui s
nânce carnea berbecului i pâinea din co la intrarea în Cortul Întâlnirii. 33Doar ei
m nânce din hrana prin care s-a f cut plata pentru vin în vederea investirii în
slujire (ca preo i) i pentru sfin irea lor. Nimeni altcineva s nu m nânce din ea;
pentru c aceast hran este sfânt ! 34Dac , va r mâne pân diminea a ceva din
carnea pentru investirea în slujire sau din acea pâine, s arzi totul în foc. Aceast
carne s nu fie mâncat de altcineva; pentru c ea este sfânt . 35Acestea sunt
poruncile pe care trebuie s le respec i cu privire la Aaron i referitor la fiii lui.
Investirea în slujire s dureze apte zile. 36În fiecare zi s sacrifici un vi el pentru
cat în vederea achit rii (acestuia). Tot în fiecare zi (dintre cele apte) s oferi un
sacrificiu pentru p cat pe altar, atunci când vei face achitarea pentru el; i s -l ungi
astfel pentru ca s -l sfin ti. 37 apte zile s faci (prin sacrificii) achitarea pentru altar
i s -l sfin ti. Astfel, altarul va deveni foarte sfânt. Oricine se va atinge de altar, va
fi sfin it. 38Re ine acum ce va trebui s sacrifici pe altar. În fiecare zi vei sacrifica doi
miei de un an. 39 oferi ca sacrificiu un miel diminea a; iar pe cel lalt îl vei sacrifica
între cele dou seri. 40Împreun cu primul miel s aduci: a zecea parte dintr-o ef de
in de cea mai bun calitate, amestecat cu un sfert de hin de ulei f cut din m sline
presate i un sacrificiu de b utur care s fie un sfert de hin de vin. 41Al doilea miel
-l sacrifici între cele dou seri; i s aduci împreun cu el un dar de mâncare i un
sacrificiu de b utur , la fel ca diminea a. Acesta este un sacrificiu consumat de foc,
producând o arom pl cut , pentru Domnul. 42Va trebui s oferi i acest sacrificiu f
întrerupere. i va fi f cut de to i urma ii vo tri la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea
Domnului. Acolo M voi întâlni cu tine i- i voi vorbi. 43Tot acolo M voi întâlni i
cu israelienii. Acel loc va fi sfin it de gloria Mea. 44Voi sfin i Cortul Întâlnirii i
altarul. Îi voi sfin i pe Aaron i pe fiii lui, ca s fie în slujba Mea ca preo i. 45Voi locui
în mijlocul israelienilor; i Eu voi fi Dumnezeul lor! 46Ei vor ti c Eu sunt Domnul –
Dumnezeul lor – Cel care i-am scos din ara Egiptului ca s locuiesc în mijlocul lor.
Eu sunt Domnul – Dumnezeul lor. 30
faci apoi un altar din lemn de salcâm. Pe el
2
se va arde t mâie. Atât lungimea, cât i l imea lui s fie de un cot – deci va avea
suprafa a p trat . În imea acestuia s fie de doi co i, iar «coarnele» lui s fie din
aceea i bucat cu el. 3 poleie ti cu aur curat atât partea de sus i laturile altarului,
cât i «coarnele» acestuia. S -i faci un cadru de aur care s -l înconjoare. 4Atât pe o
latur cât i pe cealalt parte opus ei, s faci câte dou inele de aur pe care s le
fixezi sub cadru. Ele vor ine barele pe care le vei folosi pentru transportul altarului.
5
faci barele din lemn de salcâm; i s le poleie ti cu aur. 6 a ezi altarul în fa a
draperiei care este înaintea l zii Declara iei – pozi ionat în dreptul capacului achit rii
care este deasupra Declara iei. Acolo este locul unde M voi întâlni cu tine. 7Aaron s
ard t mâie pe el în fiecare diminea când preg te te candelele. 8El s ard t mâie pe
acest altar i între cele dou seri, când va aprinde candelele. Astfel, va fi permanent
mâie, din partea voastr , înaintea Domnului. Acest lucru trebuie s se întâmple din
genera ie în genera ie. 9 nu arzi o altfel de t mâie pe el. S nu-l folose ti nici pentru
sacrificii arse integral, nici pentru cele aduse ca dar de mâncare; i s nu torni pe el

nici un fel de b utur ca sacrificiu (oferit Domnului). 10Aaron va face achitarea
(pentru p cate) pe «coarnele» acestui altar doar o dat pe an. Aceast achitare va
trebui f cut cu sângele animalului sacrificat pentru iertarea p catului. A a s
proceda i din genera ie în genera ie. Acesta este un lucru foarte sfânt înaintea
Domnului!” 11Domnul i-a mai zis lui Moise: 12„Vei face num rarea israelienilor.
Atunci, fiecare va trebui s pl teasc Domnului un pre de r scump rare pentru via a
lui, ca s împiedici venirea vreunui dezastru asupra lor când îi vei num ra. 13Fiecare
dintre cei care sunt num ra i, s pl teasc (pentru r scump rarea lui) o jum tate de
echel, conform echelului-model din Sanctuar. Un echel este egal cu dou zeci de
ghere. Aceast jum tate de echel va fi un sacrificiu oferit Domnului. 14Fiecare dintre
cei care vor avea vârsta de cel pu in dou zeci de ani când vor fi num ra i, s ofere
Domnului aceast sum ca sacrificiu dedicat Lui. 15Când ve i aduce ca sacrificiu
Domnului ace ti bani ca s face i achitare pentru sufletele voastre, cel bogat s nu dea
mai mult de o jum tate de echel, iar cel s rac s nu dea mai pu in de atât. 16 iei
argintul pe care-l vei primi de la israelieni în vederea achit rii; i s -l folose ti pentru
slujirea din Cortul Întâlnirii. Acest lucru va fi pentru israelieni o amintire înaintea
Domnului despre pre ul de r scump rare pentru sufletele lor.” 17Apoi Domnul i-a zis
lui Moise: 18„S faci un lighean din bronz. El va fi folosit pentru sp lat. Postamentul
lui s fie f cut tot din bronz. S -l pui între Cortul Întâlnirii i (primul) altar; i s pui
ap în el. 19Aaron i fiii lui s î i spele mâinile i picioarele cu apa din el. 20Atunci
când vor intra în Cortul Întâlnirii, s se spele cu aceast ap , ca s nu moar . Va fi
obligatoriu s procedeze a a atunci când se vor apropia de altar ca s slujeasc sau
când vor oferi Domnului animale sacrificate pe care focul le va arde total. 21
i
spele mâinile i picioarele, ca s nu moar . Aceast porunc va trebui s fie
permanent respectat de Aaron, de fiii lui i de urma ii lor.” 22Domnul i-a mai zis lui
Moise: 23„S iei cele mai rafinate arome: întâi cinci sute de echeli de r in lichid .
Apoi s adaugi scor oar care s fie jum tate din aceast cantitate, adic dou sute
cincizeci de echeli. S mai pui înc dou sute cincizeci de echeli de trestie
parfumat , 24cinci sute de echeli de casia conform echelului Sanctuarului i un hin
de ulei de m sline. 25 faci din acestea un lichid sfânt pentru ungere. El s fie
amestecat la fel cum se procedeaz când se face uleiul parfumat. S fie astfel f cut un
ulei sfânt care va fi folosit pentru (acea) ungere (special ). 26Cu el s ungi Cortul
Întâlnirii, lada Declara iei, 27masa i uneltele ei, suportul pentru sursele de lumin i
uneltele lui, altarul t mâierii, 28altarul arderilor integrale cu toate uneltele lui i
ligheanul cu postamentul lui. 29 sfin ti aceste lucruri, pentru ca ele s fie astfel
foarte sfinte. Oricine se va atinge de ele, va fi sfin it. 30 -i ungi pe Aaron i pe fiii
lui; i astfel s -i sfin ti, pentru ca ei s fie (dedica i) în slujba Mea ca preo i. 31
spui israelienilor: «Acesta va fi uleiul Meu sfânt pentru ungere. Ce am stabilit cu
privire la el, este valabil pentru toate genera iile de acum încolo. 32 nu fie turnat pe
corpul vreunui om; i s nu face i altul ca el sau ceva asem tor. El este sfânt; i s
mân permanent sfânt pentru voi. 33Oricine va face un ulei (parfumat) ca acesta i
oricine va unge cu el pe cineva care nu este preot, s fie eliminat din poporul lui.»”
34
Domnul i-a zis lui Moise: „Ia ni te arome care s miroase frumos: stactele, onicele
i galbanul. S amesteci câte o parte din fiecare cu r in curat . 35Astfel va rezulta
un amestec de «t mâie» asem tor cu cel din care se face uleiul parfumat. S fie

rat , curat i sfânt . 36O parte din ea s-o pisezi m runt i s-o pui înaintea
Declara iei, în Cortul Întâlnirii. Acolo este locul unde m voi întâlni cu tine. Acea
«t mâie» s fie foarte sfânt pentru voi. 37Când vei face acest fel de t mâie, s nu fie
folosit pentru voi în iv , ci s-o consideri sfânt , dedicat Domnului. 38Oricine va
face t mâie ca aceasta ca s o foloseasc (pentru el) în loc de parfum, s fie eliminat
din poporul lui!” 31 Domnul i-a zis lui Moise: 2„S tii c l-am nominalizat pe
Be aleel care este fiul lui Uri – fiul lui Hur, din tribul lui Iuda. 3L-am umplut cu
Spiritul lui Dumnezeu, cu în elepciune, cu abilitate i competen pentru tot felul de
lucr ri. 4El este capabil s conceap proiecte de art , s prelucreze aurul, argintul i
bronzul, 5 taie i s fixeze pietre pre ioase, s prelucreze lemnul i s fac tot felul
de lucr ri artizanale. 6I l-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamah care apar ine
tribului lui Dan. i tuturor oamenilor inteligen i (din popor) le-am dat în elepciune, ca
fac (împreun cu ei) tot ce i-am poruncit. 7Ei vor executa lucr rile pentru: Cortul
Întâlnirii, lada Declara iei i Capacul achit rii care este peste ea, împreun cu toate
lucrurile din cort – 8masa i uneltele necesare acesteia, suportul surselor de lumin
care va fi f cut din aur curat cu toate uneltele necesare lui, altarul pe care se (va) arde
mâie, 9altarul pe care se (vor) arde integral animalele cu toate uneltele necesare lui,
ligheanul cu postamentul lui, 10hainele sfinte esute (care vor fi) ale preotului Aaron,
hainele fiilor lui pentru slujirea lor ca preo i, 11uleiul pentru ungere (în vederea
instal rii în slujb ) i t mâia parfumat pentru Locul Sfânt. Ei s le fac pe toate
exact cum i-am poruncit!” 12Domnul i-a mai zis lui Moise: 13„Vorbe te-le
israelienilor i spune-le: «S respecta i Sabatele Mele; pentru c acest lucru este un
semn între Mine i voi, valabil pentru toate genera iile care vor veni; i astfel, voi s
ti i c Eu – Domnul – v sfin esc. 14 respecta i Sabatul; pentru c el este pentru voi
ceva sfânt. Oricine îl va profana (prin nerespectarea lui), s fie pedepsit cu moartea.
Orice om care va lucra în acea zi, s fie astfel eliminat din poporul lui. 15 se lucreze
ase zile; dar a aptea zi s fie una de odihn , dedicat special Domnului. Oricine
lucreaz în ziua de Sabat, s fie pedepsit cu moartea. 16Israelienii trebuie s respecte
Sabatul ca pe un leg mânt permanent valabil pentru toate genera iile acestui popor
care vor urma. 17Acesta va fi un semn etern între Mine i israelieni; pentru c Domnul
a f cut cerul i (în cadrul lui) p mântul în ase zile, iar în a aptea zi i-a terminat
activitatea crea iei Sale i S-a odihnit.».” 18Când a terminat Dumnezeu tot ce a vrut s
îi spun lui Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele dou „table” ale Declara iei. Ele erau
„table” f cute din piatr , scrise cu degetul lui Dumnezeu. 32 Când poporul a constatat
Moise întârzie s coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron; i i-a zis:
„Vino i f -ne ni te zei care s mearg înaintea noastr ; pentru c nu tim ce s-a
întâmplat cu acel Moise care ne-a scos din Egipt!” 2Aaron le-a r spuns: „Scoate i
cerceii de aur din urechile so iilor voastre, din ale fiilor vo tri i din ale fiicelor
voastre. Apoi aduce i-i la mine!” 3Atunci to i i-au scos cerceii de aur din urechi i iau adus la Aaron. 4El a luat aurul de la ei, a turnat un vi el i apoi l-a prelucrat
tându-l cu o unealt pentru a-l finisa. Când l-a terminat, ei au zis: „Israel, ace tia
sunt zeii t i, care te-au scos din Egipt!” 5Când a v zut Aaron acest lucru, a construit
un altar; apoi a zis: „Mâine va fi o s rb toare în cinstea Domnului!” 6A doua zi s-au
sculat diminea a devreme i au oferit (pe altar) sacrificii din animale pe care le-au ars
integral împreun cu cele pentru pace. Poporul a mâncat i a b ut; apoi a început s

celebreze prin dansuri (rituale). 7Domnul i-a zis lui Moise: „Coboar de pe munte;
pentru c poporul t u pe care l-ai scos din Egipt, i-a stricat comportamentul. 8Destul
de repede au deviat de la modul în care le-am poruncit s tr iasc . Au turnat un vi el
ruia i s-au închinat; i i-au oferit sacrificii din animale, zicând: «Israel, ace tia sunt
zeii t i, care te-au scos din Egipt!» 9Domnul a continuat s vorbeasc lui Moise,
zicând: „Am v zut ce ambi ii are acest popor. 10Acum, las -M ! Mânia Mea se va
declan a împotriva lor; i-i voi distruge. Voi face din tine un (alt) mare popor.” 11Dar
Moise a încercat s -L conving pe Dumnezeul lui numit Domnul (s se
zgândeasc ), zicând: „Doamne, de ce s se declan eze mânia Ta împotriva
poporului T u pe care l-ai scos din Egipt în for i cu mân puternic ? 12De ce s
zic egiptenii: «I-a scos pentru ca s -i duc la dezastru omorându-i prin mun i i ca
-i elimine astfel de pe p mânt!»? Revino la atitudinea pe care o aveai când înc nu
te mâniase i; i renun la r ul pe care vrei s -l faci poporului T u! 13Aminte te- i de
sclavii T i: de Avraam, de Isaac i de Israel, c rora le-ai jurat pe Tine Însu i, zicândule: «V voi înmul i urma ii care vor ajunge s fie numero i ca stelele cerului; i toat
aceast ar , pe care v-am promis-o, o voi da descenden ilor vo tri care o vor mo teni
pentru totdeauna.»!” 14Atunci Domnul a renun at la r ul pe care inten iona s -l fac
poporului S u. 15Apoi Moise s-a întors (la popor) coborând de pe munte cu cele dou
„table” ale Declara iei în mâini. Ele erau scrise pe ambele p i – atât pe partea din
fa , cât i pe cea din spate. 16Acele tablele erau lucrarea lui Dumnezeu; iar scrisul era
realizat de Dumnezeu care-l s pase pe ele. 17Iosua a auzit zgomotul f cut de poporul
care striga. Atunci el i-a zis lui Moise: „Este zgomot de r zboi în tab !” 18Moise a
spuns: „Acest zgomot pe care-l aud, nu este nici unul specific victoriei, nici ca în
cazul unei înfrângeri; ci este f cut de oameni care s rb toresc zgomotos!” 19În timp
ce se apropia de tab , Moise a v zut vi elul i poporul dansând (ritual în jurul lui).
Atunci i s-a declan at mânia; i a aruncat tablele din mâini, sp rgându-le la baza
muntelui… 20A luat vi elul pe care-l f cuser ei; i l-a ars în foc. L-a sf râmat pân a
devenit mici particule pe care le-a împr tiat pe ap ; apoi a dat-o israelienilor s-o bea.
21
Moise i-a zis lui Aaron: „Cum te-a determinat acest popor s aduci asupra lui un
cat atât de mare?” 22Aaron i-a r spuns: „S nu se supere st pânul meu; dar tu
cuno ti acest popor i tii c tinde permanent spre (ce este) r u. 23Ei mi-au zis: «Vino
i f -ne ni te zei care s mearg înaintea noastr ; pentru c nu tim ce s-a întâmplat
cu acel Moise care ne-a scos din Egipt!» 24Atunci eu le-am r spuns: «Oricine are aur,
-l scoat (de la urechi)!» Ei mi l-au dat; iar eu l-am aruncat în foc. i din el a
rezultat acest vi el.” 25Moise a v zut c poporul nu mai avea discern mânt – pentru c
Aaron îl determinase s fie a a – i c ajunsese ridicol înaintea du manilor lui.
26
Atunci a stat la intrarea în tab
i a zis: „Cine este de partea Domnului, s vin la
mine!” Astfel, to i levi ii s-au adunat în jurul lui. 27El le-a zis: „Dumnezeul lui Israel
care se nume te Domnul, spune: «Fiecare dintre voi s se echipeze luându- i sabia!
Întoarce i-v i merge i de la o locuin la alta prin toat tab ra; i fiecare s omoare
pe fratele, pe prietenul i pe vecinul lui!».” 28Levi ii au f cut a a cum le-a poruncit
Moise; i astfel, aproximativ trei mii de oameni au murit în acea zi. 29Apoi Moise le-a
zis: „Ast zi a i decis s apar ine i Domnului; i fiecare a f cut acest lucru cu pre ul
fiului i al fratelui lui. Astfel, a i adus binecuvântarea peste voi!” 30În urm toarea zi,
Moise a zis poporului: „A i f cut un mare p cat. Acum voi merge la Domnul; poate

voi putea face achitarea pentru p catul vostru.” 31Moise s-a întors la Domnul; i I-a
zis: „Ace ti oameni au comis un mare p cat f cându- i zei din aur. 32Dar acum Te rog
le ier i p catul! Dac nu, terge-m din cartea pe care ai scris-o!” 33Domnul i-a
spuns lui Moise, zicând: „Îl voi terge din cartea Mea pe acela care a p tuit
împotriva Mea. 34Acum, du-te i condu poporul spre locul despre care i-am vorbit.
tii c Îngerul Meu va merge înaintea ta. Totu i, atunci când va veni ziua în care îi
voi judeca, îi voi pedepsi pentru p catul lor!” 35Domnul a lovit poporul pentru faptele
lui din perioada când Aaron f cuse vi elul de aur. 33 Domnul i-a zis lui Moise:
„Pleac din acest loc împreun cu poporul pe care l-ai scos de pe teritoriul Egiptului;
i mergi spre ara despre care am jurat lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov c o voi oferi
atunci când am vorbit despre ea zicând: «Le-o voi da urma ilor t i.» 2Voi trimite un
Înger înaintea ta i îi voi alunga pe canaani i, pe amori i, pe hiti i, pe perizi i, pe hivi i
i pe iebusi i. 3Deci îndreapt -te spre aceast ar în care curge lapte i miere. Dar Eu
personal nu voi veni împreun cu voi, ca s nu v distrug pe drum; pentru c sunte i
un popor neascult tor.” 4Când a auzit poporul aceste dure cuvinte, a început s
plâng ; i nimeni nu i-a mai pus podoabele pe el. 5Ei au procedat a a pentru c
Domnul îi zisese lui Moise: „S vorbe ti israelienilor astfel: «Sunte i un popor cu
ambi ii rele. Numai pu in timp dac a veni împreun cu voi, v-a distruge. Acum
da i-v podoabele jos; i apoi voi decide ce voi face cu voi!»” 6Astfel, israelienii i-au
scos podoabele când erau la muntele Horeb. 7Moise luase un cort i îl instalase în
exteriorul taberei, la distan de ea. El l-a numit „cortul întâlnirii”. To i cei care
doreau s -L întrebe pe Domnul, mergeau la „cortul întâlnirii”, în exteriorul taberei.
8
Când se ducea Moise la cort, tot poporul se ridica pe picioare; i fiecare st tea la
intrarea cortului lui, urm rindu-l cu privirea pe Moise pân când acesta intra în cort.
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Atunci când Moise intra în cort, stâlpul de nor cobora i se oprea la intrarea acestuia;
iar Domnul vorbea cu Moise. 10Când vedea stâlpul de nor stând la intrarea în cort, tot
poporul se apleca înclinându- i fa a pân spre p mânt. Fiecare proceda astfel la
intrarea cortului lui. 11Domnul vorbea frecvent cu Moise fa în fa , exact cum
vorbe te un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tab . Dar tân rul lui
slujitor numit Iosua – fiul lui Nun – nu se îndep rta de cort. 12Moise I-a zis
Domnului: „Tu îmi porunce ti s conduc acest popor; dar nu îmi spui pe cine vei
trimite cu mine. Totu i, mi-ai zis c m cuno ti pe nume i c am g sit har la Tine.
13
Dac am fost acceptat de Tine, reveleaz -mi metodele Tale de lucru; ca s Te
cunosc i s continui s beneficiez de bun voin a Ta. i gânde te-te (totu i) c acesta
este poporul T u!” 14Domnul i-a r spuns: „Prezen a Mea te va înso i; i î i voi oferi
odihn .” 15Moise a spus: „Dac nu vei merge Tu personal cu noi, nu este bine s
plec m de aici. 16Cum se va ti c eu i poporul T u am fost accepta i de Tine, dac
nu vei merge cu noi? Numai dac vei veni (împreun ) cu noi, eu i poporul T u vom
fi diferi i de toate celelalte popoare de pe suprafa a p mântului!” 17Domnul i-a
spuns lui Moise: „Voi face conform cererii tale, pentru c beneficiezi de bun voin
din partea Mea; i te cunosc pe nume.” 18Moise I-a zis: „Te rog s îmi ar i gloria
Ta.” 19El i-a r spuns: „Voi face s treac prin fa a ta toat bun tatea Mea; i voi
proclama înaintea ta Numele «Domnul». Eu sunt bun cu cine vreau s fiu bun; i am
mil de cine vreau s am mil !” 20El i-a mai zis: „Totu i, tu nu-Mi po i vedea fa a;
pentru c omul nu mai poate tr i dac M vede.” 21 Domnul a continuat, zicându-i:

„Exist aici un loc lâng Mine unde vei putea s stai, pe stânc . 22Atunci când va
trece gloria Mea, te vei a eza într-o cr tur a stâncii; iar Eu te voi acoperi cu mâna
Mea când voi trece (prin fa a ta). 23Apoi Îmi voi lua mâna; i M vei vedea de la
spate. Dar fa a Mea nu poate fi v zut .” 34 Domnul i-a zis lui Moise: „Taie dou
«table» de piatr asem toare cu primele. Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe
acelea sparte de tine. 2Fii preg tit (mâine) diminea devreme. S urci pe muntele
Sinai i s te prezin i înaintea Mea acolo, pe vârful muntelui. 3 nu vin nimeni cu
tine; i nici s nu fie nimeni pe tot muntele. S nu permi i turmelor sau cirezilor s
pasc pe lâng munte.” 4Moise a t iat dou „table” de piatr asem toare celor
ini iale. S-a urcat pe muntele Sinai diminea a devreme, a a cum îi poruncise Domnul,
luând cu el cele dou „table” de piatr în mân . 5Dumnezeu a coborât într-un nor, a
stat cu el acolo i a proclamat numele de „Domnul”. 6El a trecut prin fa a lui Moise i
a strigat: „Dumnezeul numit Domnul este milos i binevoitor, re inut în ce prive te
mânia, plin de bun tate i de corectitudine. 7El Î i p streaz bun tatea generoas fa
de mii de genera ii, iertând nedreptatea, revolta i p catul; dar nu las nepedepsit pe
cel vinovat, ci sanc ioneaz p catul p rin ilor în copii i îl pedepse te în copiii
copiilor lor pân la a treia i la a patra genera ie.” 8Moise i-a aplecat repede capul
pân la p mânt; i s-a închinat. 9Apoi a zis: „Doamne, dac am g sit har la Tine, Te
rog s mearg Domnul cu noi. Recunosc c acesta este un popor cu ambi ii rele. Dar
iart -ne nedreptatea i p catul; i ia-ne ca proprietate a Ta!” 10Dumnezeu i-a r spuns:
„S tii c Eu voi ratifica un leg mânt (între Mine i voi). Voi face minuni în fa a
întregului t u popor a a cum nu au mai fost f cute în nici o zon de pe suprafa a
mântului; i tot poporul care este în jurul t u, va vedea ac iunile Domnului. Prin
tine voi face lucruri extraordinare. 11Fi atent la ce- i poruncesc ast zi. Voi alunga din
drumul t u pe amori i, pe canaani i, pe hiti i, pe perizi i, pe hivi i i pe iebusi i. 12
nu ratifici vreun leg mânt cu locuitorii zonei unde vei merge, ca s evi i astfel
posibilitatea unei capcane (din partea lor) pentru tine. 13Dimpotriv : s le d râmi
altarele, s le spargi pietrele considerate sacre i s le tai «stelele». 14 nu te închini
niciunui alt (dumne)zeu; pentru c Domnul care Se mai nume te ( i) Gelos, este un
Dumnezeu care pretinde exclusivitate în devotamentul t u (fa de El). 15 nu ratifici
vreun leg mânt cu locuitorii acestei zone: pentru ca s nu te cheme i pe tine s
nânci din sacrificiile dedicate zeilor lor atunci când vor comite adulter
(închinându-se) înaintea acestora. 16 nu iei so ii dintre fiicele lor pentru fiii t i.
Astfel vei evita situa ia în care ele ar determina pe fiii t i s le urmeze în adulter cu
zeii lor. 17 nu- i faci idoli turna i. 18 respec i S rb toarea Turtelor. apte zile s
nânci turte, a a cum i-am poruncit, în perioada stabilit . Ea este în luna Abib;
pentru c în aceast lun ai plecat din Egipt. 19Primul copil al fiec rui uter, este al
Meu. Fiecare mascul din turmele tale, primii n scu i ai vacilor i ai oilor tale, sunt ai
Mei. 20 r scumperi primul n scut al m ri ei, sacrificând în locul lui un miel; iar
dac nu-l vei r scump ra, s -i rupi gâtul. S r scumperi pe to i primii n scu i ai
urma ilor t i. Nimeni s nu vin înaintea Mea cu mâinile goale. 21 lucrezi ase zile,
iar în a aptea zi s te odihne ti. S procedezi a a chiar i în perioada îns mân rilor
i a strângerii recoltelor. 22 respec i S rb toarea S pt mânilor, a primelor fructe din
perioada când se secer grâul. S respec i i S rb toarea Culesului (recoltelor), la
sfâr itul anului. 23De trei ori pe an, to i b rba ii s se prezinte înaintea Domnului care

este Dumnezeul lui Israel. 24Eu voi alunga popoare din drumul t u; i î i voi extinde
frontierele. Nimeni nu va atenta la integritatea teritorial a rii tale atunci când te vei
duce de trei ori pe an s te prezin i înaintea Dumnezeului t u numit Domnul. 25 nu
dedici sângele sacrificiului oferit Mie împreun cu pâine crescut sub efectul drojdiei;
iar (ce va mai exista din) animalul sacrificat cu ocazia s rb toririi Pa telui, s nu
mân pân diminea a. 26Primele fructe ale plantelor care cresc din p mânt, s fie
aduse în Casa Dumnezeului t u care se nume te Domnul. S nu fierbi iedul în laptele
mamei lui.” 27Domnul i-a mai spus lui Moise: „Scrie aceste cuvinte; pentru c ele
descriu condi iile pe baza c rora am ratificat un leg mânt cu tine i cu Israel!”
28
Moise a stat cu Domnul patruzeci de zile i patruzeci de nop i. În acel timp, n-a
mâncat deloc pâine i n-a b ut deloc ap . El a scris pe (acele) „table” (de piatr )
cuvintele leg mântului, adic cele zece porunci. 29Apoi Moise a coborât de pe
muntele Sinai. A venit de pe munte cu cele dou table ale Declara iei în mân . Dar el
nu tia c pielea fe ei îi str lucea dup ce vorbise cu Domnul. 30Când Aaron i to i
israelienii au v zut cum str lucea pielea fe ei lui Moise, le-a fost fric s se apropie
de el. 31Dar Moise i-a chemat. Atunci Aaron i conduc torii adun rii au revenit; i el
le-a vorbit. 32Apoi to i israelienii sau apropiat de Moise; i el le-a dat toate poruncile
pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. 33Când a terminat Moise de vorbit
cu ei, i-a pus o bucat de pânz pe fa . 34De fiecare dat când mergea Moise
înaintea Domnului ca s -I vorbeasc , î i lua acea bucat de pânz de pe fa pân
când ie ea de acolo; iar când revenea, le spunea israelienilor ce i s-a poruncit.
35
Israelienii vedeau c pielea fe ei lui Moise str lucea. i Moise î i punea din nou
acea bucat de pânz pe fa pân când mergea s vorbeasc cu Domnul. 35 Moise a
adunat pe to i urma ii lui Israel; i le-a zis: „V prezint acum ce a poruncit Domnul s
face i. 2 lucra i ase zile; dar a aptea zi s fie considerat sfânt . Aceasta este o zi
de odihn , închinat Domnului. Oricine va lucra în aceea zi, s fie pedepsit cu
moartea. 3 nu aprinde i focul în nici una dintre locuin ele voastre în ziua de Sabat.”
4
Moise a mai zis întregului popor al israelienilor: „Domnul a mai dat urm toarea
porunc : 5«Lua i din ce ave i i face i o dona ie pentru Domnul. Fiecare s aduc
astfel Domnului a a cum îl las inima: aur, argint, bronz, 6fire colorate cu albastru,
ro u-închis i ro iatic, fir de in sub ire i p r de capr . 7Mai pute i dona piei de
berbeci vopsite în ro u, piei de vi el de mare, lemn de salcâm, 8ulei pentru iluminat,
arome pentru ungere(a f cut cu ocazia instal rii în slujb ) i pentru t mâia
parfumat . 9Dona ia voastr mai poate fi format i din pietre de onix ca i din (alte)
pietre pentru tunic i pentru vest .» 10To i aceia dintre voi care sunt ingenio i, s
vin i s fac tot ce a poruncit Domnul: 11Tabernacolul, adic acel cort i acoperi ul
lui, cârligele, scândurile, barele, stâlpii i postamentele acestora, 12lada cu barele ei,
capacul achit rii i draperia separatoare. 13Ve i mai face: masa împreun cu barele i
toate uneltele ei, pâinea reprezentativ (pentru triburile lui Israel), 14suportul pentru
sursele de lumin , uneltele lui, candelele acestuia i uleiul pentru iluminat. 15Apoi
mai trebuie s face i altarul pe care se arde t mâie, barele acestuia, uleiul pentru
ungere (în vederea dedic rii), t mâia parfumat , draperia de la intrarea în Tabernacol,
16
altarul pe care se vor arde animale integral, gr tarul lui de bronz, barele i toate
uneltele acestuia; i ligheanul cu postamentul lui. 17Ve i mai face draperiile cur ii,
stâlpii lor i postamentele acestora, draperia de la intrarea cur ii, 18grinzile

Tabernacolului, stâlpii cur ii i funiile lor, 19vestimenta ia lucrat artistic pentru
slujirea în Locul Sfânt, hainele sfinte ale preotului Aaron i hainele fiilor lui pentru
slujirea ca preo i.” 20Toat adunarea israelienilor a plecat din fa a lui Moise. 21Apoi au
revenit; i fiecare s-a prezentat cu ce decisese în inima lui; i au oferit cât îl l sa
sufletul (s doneze). Astfel, ei au f cut Domnului dona ii pentru lucrarea de la Cortul
Întâlnirii, pentru toat slujirea de acolo i pentru hainele sfinte. 22Au venit s doneze
atât b rba i, cât i femei. Cei care au decis s fac dona ii, au adus cercei i verigi
care se purtau prinse de nas, inele, bijuterii i multe alte lucruri de aur. Fiecare i-a
adus aurul sub form de sacrificiu leg nat, oferit Domnului. 23Oricine de inea fire
care aveau culoarea albastru, ro u-închis i ro iatic, fir de in sub ire, p r de capr , piei
de berbeci vopsite în ro u sau piei de vi el de mare, le-a adus (ca dona ie). 24Orice om
care putea face o dona ie în argint sau în bronz, a adus-o Domnului. Cine avea lemn
de salcâm bun pentru orice fel de lucrare, l-a adus ( i l-a donat). 25Toate femeile care
tiau s toarc , au tors cu mâinile lor; i au adus astfel fire care aveau culoarea
albastru, ro u-închis i ro iatic, împreun cu fir de in sub ire. 26Femeile care au decis
participe astfel, i-au folosit abilit ile ca s toarc ( i) p r de capr . 27Conduc torii
au adus ( i au donat) pietre de onix, pietre pentru tunic i pentru vest , 28arome, ulei
folosit pentru iluminat, ulei pentru ungere (în vederea dedic rii) i pentru t mâia
parfumat . 29Atât b rba ii cât i femeile israelienilor care au decis în inimile lor s
aduc ceva pentru lucrarea despre care a poruncit Domnul prin Moise s fie f cut , au
participat benevol cu dona iile lor pentru Domnul. 30Apoi Moise a zis israelienilor:
„V anun c Domnul l-a nominalizat pe Be alel – fiul lui Uri, care la rândul lui este
fiul lui Hur, din tribul lui Iuda. 31El l-a umplut cu Spiritul lui Dumnezeu, cu
în elepciune, cu abilit i practice i cuno tin e pentru tot felul de lucr ri. 32Acesta este
capabil s conceap proiecte de art , s prelucreze aurul, argintul i bronzul, 33 taie
i s fixeze pietre pre ioase, s prelucreze lemnul i s fac diverse lucr ri în mod
artistic. 34Lui i-a fost oferit i capacitatea de a-i înv a pe al ii. Aceste abilit i au
fost date atât lui Be aleel, cât i lui Oholiab care este fiul lui Ahisamah, din tribul lui
Dan. 35Domnul i-a umplut cu în elepciune, ca s fac tot felul de lucr ri. Ei realizeaz
diverse gravuri, decupaje, cus turi în relief cu fire care au culoarea albastru, ro uînchis i ro iatic, împreun cu fire de in sub ire. Sunt capabili s fac multe lucr ri i
realizeze proiecte în mod ingenios.” 36 Be aleel, Oholiab i orice om care era
capabil – c ruia Domnul îi d duse abilit i i în elepciune ca s tie cum s fac vreo
lucrare în vederea construirii sanctuarului i a înc perii lui – au lucrat conform
poruncilor Domnului. 2Moise i-a chemat atât pe Be aleel i pe Oholiab, cât i pe orice
om care era capabil, adic pe to i aceia c rora Domnul le d duse abilit i i pe to i cei
care doreau s vin i s înceap lucrarea. 3Ei au luat de la Moise toate dona iile pe
care israelienii le aduseser pentru lucrarea de la acel sanctuar. Oamenii poporului
continuau s aduc benevol daruri în fiecare diminea . 4To i constructorii care f ceau
lucr rile la sanctuar, au întrerupt lucrul; 5apoi au venit la Moise i i-au zis: „Poporul
aduce mai mult decât este nevoie pentru lucrarea pe care Domnul ne-a poruncit s o
facem.” 6Atunci Moise a poruncit s se transmit prin toat tab ra urm torul anun :
nici un b rbat i nici o femeie s nu mai fac dona ii pentru construirea sanctuarului.
Astfel, poporul a fost oprit din inten ia lui de a mai dona (materiale de construc ie);
7
pentru c adusese deja mai mult decât era nevoie pentru acea lucrare. 8To i b rba ii

care aveau abilitatea de a lucra ingenios, au f cut Tabernacolul din zece draperii
realizate cu fir de in sub ire r sucit i fire colorate cu albastru, cu ro u-închis i
ro iatic. Acestea aveau cusu i în relief pe ele heruvimi lucra i în mod artistic. 9Fiecare
draperie era lung de dou zeci i opt de co i i lat de patru co i. Toate draperiile
aveau acelea i dimensiuni. 10Ei au prins împreun cinci dintre aceste draperii. Apoi
le-au prins împreun i pe celelalte cinci. 11La marginea draperiei exterioare din
prima unire a lor, au f cut ni te butoniere din fir de culoare albastr . Acela i fel de
butoniere au f cut i la marginea draperiei exterioare de la a doua unire a acestora.
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Au f cut cincizeci de butoniere pe marginea draperiei din prima unire i cincizeci
de butoniere pe marginea draperiei de la a doua unire. A au procedat astfel încât
butonierele se potriveau unele cu celelalte. 13Apoi au f cut cincizeci de cârlige de aur;
i cu acestea au prins draperiile unele de altele. Au procedat astfel încât Tabernacolul
forma un întreg. 14Au f cut i unsprezece draperii din p r de capr pentru acoperi ul
Tabernacolului. 15Fiecare draperie era lung de treizeci de co i i lat de patru co i.
Toate cele unsprezece draperii aveau acelea i dimensiuni. 16Au prins împreun cele
cinci draperii ca s formeze o singur bucat ; iar cu celelalte ase au f cut o alt
bucat . 17Au mai f cut cincizeci de butoniere pe marginea draperiei exterioare din
prima unire (a draperiilor) i cincizeci de butoniere pe marginea draperiei exterioare
de la a doua unire a lor. 18Au f cut cincizeci de cârlige de bronz care s asambleze
ile cortului, astfel încât acesta s formeze un întreg. 19Au f cut pentru cort un
acoperi din piei de berbeci vopsite în ro u; i un acoperi exterior din piele de vi el
de mare. 20Apoi au f cut pentru Tabernacol ni te scânduri drepte din lemn de salcâm.
21
Fiecare scândur era lung de zece co i i lat de un cot i jum tate. 22Scândurile
aveau câte dou zone decupate pentru îmbinare. A a au f cut toate scândurile
Tabernacolului. 23Au t iat dou zeci de scânduri pentru partea de sud a
Tabernacolului. 24Sub cele dou zeci de scânduri au f cut patruzeci de postamente de
argint, dintre care dou sub prima scândur cu cele dou zone decupate ale ei i dou
sub urm toarea scândur cu cele dou zone decupate ale ei. 25Pentru partea de nord a
Tabernacolului au f cut dou zeci de scânduri 26 i patruzeci de postamente de argint –
câte dou sub fiecare scândur . 27Pentru partea din spate a Tabernacolului, orientat
spre Vest, au f cut ase scânduri. 28Apoi au f cut înc dou scânduri pentru col urile
ii din spate a Tabernacolului. 29Fiecare era realizat din câte dou buc i, unite de
sus pân jos. În partea de sus erau prinse cu un inel f cut din metal. Au procedat la fel
pentru scândurile din ambele col uri. 30Erau opt scânduri cu postamentele lor de
argint; deci în total aisprezece postamente: câte dou sub fiecare scândur . 31Au
cut apoi barele din lemn de salcâm: cinci pentru cadrul primei p i a
Tabernacolului, 32cinci pentru cadrul celei de-a doua p i a Tabernacolului i cinci
pentru cadrul din spate al Tabernacolului care era orientat spre Vest. 33Bara din centru
trecea prin mijlocul cadrului de la un cap t pân la cel lalt. 34Au poleit cadrul cu aur
i i-au f cut inele de aur care s in barele poleite cu aur. 35Apoi au f cut draperia din
fire colorate cu albastru, cu ro u-închis i ro iatic, împletite cu fir de in sub ire
sucit; i au cusut în relief heruvimi executa i în mod artistic. 36Au f cut pentru
aceast draperie patru stâlpi din lemn de salcâm i i-au poleit cu aur; cârligele
stâlpilor erau din aur, iar cele patru postamente ale lor erau f cute din argint. 37Au
mai f cut la gherghef o draperie pentru intrarea în cort. Ea era realizat din fire

colorate cu albastru, cu ro u-închis i ro iatic, împletite împreun cu fir de in sub ire
sucit. 38Au f cut pentru ea cinci stâlpi i cârlige pentru ei. Le-au acoperit vârfurile i
partea de jos cu aur; i le-au f cut postamentele din bronz. 37 Be aleel a f cut acea
lad (special ) din lemn de salcâm. Ea avea lungimea de doi co i i jum tate, iar
imea i în imea erau de un cot i jum tate. 2I-a poleit cu aur curat atât interiorul,
cât i partea exterioar . Apoi i-a f cut i un chenar de aur. 3A turnat pentru ea patru
inele de aur pentru cele patru col uri: dou inele erau pe o parte i dou pe cealalt
parte. 4A f cut ni te bare din lemn de salcâm i le-a poleit cu aur. 5A introdus barele
prin inelele de pe cele dou p i ale l zii, pentru ca aceasta s poat fi astfel
transportat . 6Apoi a f cut capacul achit rii din aur curat. El era lung de doi co i i
jum tate i lat de un cot i jum tate. 7Au f cut i doi heruvimi din aur b tut. Ei erau
pozi iona i la cele dou capete ale capacului achit rii: 8un heruvim la un cap t i un
heruvim la cel lalt cap t. Capacul achit rii forma o singur pies cu ei. 9Heruvimii
erau cu aripile întinse deasupra capacul achit rii, „umbrindu-l” cu ele. Ei st teau unul
în fa a celuilalt. Fe ele heruvimilor erau întoarse înspre capacul achit rii. 10Be aleel a
cut i masa din lemn de salcâm. Aceasta era lung de doi co i, lat de un cot i
înalt de un cot i jum tate. 11A poleit-o cu aur curat i i-a f cut un chenar de aur care
o înconjura. 12I-a f cut i un cadru pe toate laturile. El avea l imea de o palm . Apoi
i-a f cut cadrului un chenar de aur pe toate laturile lui. 13A turnat pentru mas patru
inele de aur; i a fixat câte unul într-un col al ei, în dreptul fiec rui picior dintre cele
patru. 14Inelele care ineau barele folosite la transportul mesei, erau pozi ionate în
apropierea cadrului. 15A f cut barele pentru transportul mesei din lemn de salcâm; i
le-a poleit cu aur. 16A f cut uneltele de pe mas din aur curat: farfuriile, vasele pentru
mâie, recipientele cu gâtul strâmt i cele în form semisferic , folosite pentru
turnarea sacrificiilor lichide. 17A f cut din aur curat i suportul pentru sursele de
lumin . Piciorul i ramifica iile acestuia erau din aur b tut. Cupele, bobocii i petalele
formau o singur pies cu el. 18Din p ile laterale ale acestuia ie eau ase ramifica ii:
trei într-o parte i trei în cealalt parte. 19Au fost f cute trei cupe în form de floare de
migdal, fiecare dintre ele având boboc i petale pe o ramifica ie; i înc trei cupe în
form de floare de migdal, fiecare având boboc i petale pe o alt ramifica ie. A a au
fost f cute toate cele ase ramifica ii care proveneau din partea central a suportului
surselor de lumin . 20Pe el erau patru cupe f cute în form de floare de migdal.
Fiecare avea boboci i petale. 21Sub fiecare pereche de ramifica ii dintre cele ase
care proveneau din partea de mijloc a suportului, era câte un boboc. 22Bobocii i
ramifica iile formau o singur pies împreun cu suportul pentru sursele de lumin .
Totul era f cut din aur curat b tut. 23A f cut cele apte candele, uneltele pentru
îngrijirea lor i t vi ele acestora – toate din aur curat. 24A f cut suportul pentru sursele
de lumin cu toate uneltele lui dintr-un talant de aur curat. 25Apoi a f cut din lemn de
salcâm altarul destinat arderii t mâii. Atât lungimea cât i l imea lui, erau de un cot,
pentru c era prev zut s aib o suprafa p trat . În imea acestuia era de doi co i;
iar „coarnele” formau o singur pies cu el. 26A poleit cu aur curat atât partea
superioar i p ile laterale ale altarului, cât i „coarnele” lui. I-a f cut un cadru de
aur care continua fiecare latur . 27Apoi i-a turnat dou inele de aur pe care le-a fixat
sub cadru, pe ambele p i. Ele ineau barele care se foloseau pentru transportul
altarului. 28A f cut barele din lemn de salcâm; i le-a poleit cu aur. 29A preparat uleiul

sfânt pentru ungere i t mâia parfumat , curat , f cut conform compozi iei uleiului
parfumat. 38 Apoi a f cut din lemn de salcâm altarul pe care se ardeau integral
sacrificiile. Suprafa a altarului era p trat : atât lungimea cât i l imea erau de cinci
co i; iar în imea acestuia avea trei co i. 2La cele patru col uri i-a f cut ni te „coarne”
care formau aceea i pies cu el; apoi l-a poleit cu bronz. 3A f cut i toate uneltele
altarului: oalele, lope ile, vasele, furculi ele i f ra ele. Toate aceste unelte ale lui au
fost f cute din bronz. 4A f cut pentru altar un gr tar din bronz, ca o re ea; i l-a pus
sub cadru, la jum tatea în imii (altarului). 5A turnat patru inele: câte unul la fiecare
dintre cele patru col uri ale gr tarului de bronz. Aceste inele erau construite pentru ca
in barele (altarului). 6A f cut i barele din lemn de salcâm; apoi le-a poleit cu
bronz. 7A introdus barele prin inelele de pe laturile altarului, pentru ca acesta s poat
fi transportat. Altarul a fost f cut din scânduri. Spa iul închis de acesta, era gol. 8A
cut ligheanul de bronz cu postamentul lui, folosind pentru el oglinzile femeilor care
slujeau la intrarea în „cortul întâlnirii”. 9Apoi a f cut curtea (tabernacolului). În partea
de sud, pe o distan de o sut de co i, erau draperiile cur ii, f cute din fir de in sub ire
sucit. 10Cei dou zeci de stâlpi având fiecare postamentul lui, erau construi i din
bronz; iar cârligele stâlpilor i leg turile lor erau f cute din argint. 11În partea de nord,
pe o distan de o sut de co i, au fost puse draperiile cu cei dou zeci de stâlpi având
fiecare postamentul lui de bronz. Cârligele stâlpilor i leg turile lor erau f cute din
argint. 12În partea de est au fost puse draperii pe o distan de cincizeci de co i, cu cei
zece stâlpi ai lor, fiecare având postament propriu. Cârligele stâlpilor i leg turile lor
erau f cute din argint. 13În partea de est se aflau draperii pe o distan de cincizeci de
co i. 14Draperiile pentru una dintre p ile intr rii erau pe o distan de cincisprezece
co i, cu cei trei stâlpi ai lor, fiecare având postamentul lui. 15În cealalt parte era la
fel. Astfel, în fiecare parte a intr rii în curte erau draperii pe o distan de
cincisprezece co i, sus inute de cei trei stâlpi, fiecare având postamentul lui. 16Toate
draperiile din jurul cur ii erau f cute din fir de in sub ire r sucit. 17Postamentele
stâlpilor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor i leg turile lor erau din argint. Chiar i
partea superioar a stâlpilor era poleit cu argint. To i stâlpii cur ii aveau leg turi
cute din argint. 18Draperia de la intrarea cur ii era f cut din fire colorate cu
albastru, cu ro u-închis i ro iatic, combinate cu fir de in sub ire r sucit i lucrate la
gherghef. Ea era lung de dou zeci de co i i înalt de cinci co i – la fel ca draperiile
cur ii. 19Cei patru stâlpi ai acestei draperii împreun cu postamentul fiec ruia, erau
din bronz. Cârligele i leg turile lor erau din argint; iar partea lor superioar era
poleit tot cu argint. 20To i stâlpii Tabernacolului i ai cur ii din jurul lui, erau din
bronz. 21Urmeaz prezentarea cantit ii materialelor folosite pentru Tabernacol i
pentru lada Declara iei, conform poruncii lui Moise, având în vedere activitatea
(ulterioar a) levi ilor care erau condu i de Itamar – fiul preotului Aaron. 22Be aleel –
fiul lui Uri care era fiul lui Hur, provenit dintre urma ii lui Iuda, a f cut tot ce i-a
poruncit Moise. 23Împreun cu el a fost i Oholiab, fiul lui Ahisamah care era unul
dintre urma ii lui Dan. El a lucrat ca cioplitor, ca proiectant i ca es tor la gherghef,
folosind fire colorate cu albastru, cu ro u-închis i ro iatic, împreun cu fir de in
sub ire. 24Aurul folosit la lucr rile f cute pentru toat construc ia sanctuarului, a fost
în total de dou zeci i nou de talan i i apte sute treizeci de echeli, calcula i
conform echelului-standard al acestuia. Acest aur a fost adus i oferit (de c tre

donatori) ca sacrificiu leg nat. 25Argintul strâns de la adunare cânt rea o sut de
talan i i o mie apte sute aptezeci i cinci de echeli, evalua i conform echeluluistandard al sanctuarului. 26S-a calculat c din acea cantitate total (de metale) care s-a
folosit, revenea câte o beca pentru fiecare om, adic o jum tate de echel, conform
echelului sanctuarului. A fost luat în considerare fiecare om num rat la
recens mântul care a inclus pe to i cei care aveau cel pu in dou zeci de ani. Astfel a
rezultat un num r de ase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni. 27Pentru
turnarea postamentelor sanctuarului i ale (stâlpilor) cur ii acestuia, s-a folosit o sut
de talan i de argint. Au fost f cute o sut de postamente dintr-o sut de talan i (de
argint). S-a folosit astfel câte un talant (de argint) pentru realizarea fiec rui
postament. 28O cantitate de o mie apte sute aptezeci i cinci de echeli (de argint) a
fost folosit pentru poleirea vârfurilor stâlpilor i pentru construirea cârligelor care se
prindeau de ace tia. 29Bronzul donat (de oamenii din popor) a fost de aptezeci de
talan i i dou mii patru sute de echeli. 30Cu el au fost f cute postamentele de la
intrarea în Cortul Întâlnirii, altarul de bronz i gr tarul lui de bronz împreun cu toate
uneltele acestuia, 31postamentele (stâlpilor) care înconjurau curtea, cele de la intrarea
în curte, to i stâlpii cortului i to i stâlpii care delimitau curtea. 39 Au f cut apoi
hainele pentru slujirea în Locul Sfânt i vestimenta ia sfânt pentru Aaron. Acestea au
fost esute din fire colorate cu albastru, cu ro u-închis i ro iatic, exact cum îi
poruncise Domnul lui Moise. 2Au f cut tunica din (fire) aur(ite), din fire colorate cu
albastru, cu ro u-închis i ro iatic, împreun cu fir de in sub ire r sucit. 3Au b tut
ni te pl ci de aur i le-au t iat în fire sub iri pe care le-au esut cu firele colorate
albastru, ro u-închis i ro iatic, împreun cu firele de in. Tunica era lucrat în mod
artistic. 4Au f cut piesa de vestimenta ie care se prindea la cele dou margini ale ei în
dreptul umerilor pe tunic . Aceasta era unit cu tunica. 5Piesa vestimentar de la
mijlocul tunicii, care era prins de ea, a fost lucrat la fel i folosind acelea i
materiale: aur, fire colorate albastru, ro u-închis i ro iatic, împreun cu fir de in
sub ire r sucit – exact cum îi poruncise Domnul lui Moise. 6Au preg tit pietrele de
onix, le-au fixat în garniturile lor de aur i au gravat pe ele numele (triburilor)
israelienilor exact cum se graveaz (pe) un sigiliu. 7Le-au pus pe partea de la umeri a
tunicii, pentru ca ele s fie acele pietre care amintesc (Domnului) de israelieni – a a
cum îi poruncise Domnul lui Moise. 8Apoi au f cut vesta pe care au lucrat-o artistic,
exact cum f cuser i tunica: din aur, din fire colorate cu albastru, cu ro u-închis i
ro iatic, împreun cu fir de in sub ire r sucit. 9„Vesta” avea suprafa a p trat i era
cut din material dublu. Atât lungimea cât i l imea ei, era de o palm . 10Au fixat
pe ea patru rânduri de pietre: pe primul rând: un sard, un topaz i un smarald; 11pe al
doilea rând: un turcoaz, un safir i un diamant; 12pe al treilea rând: un iacint, un agat
i un ametist; iar 13pe al patrulea rând: un hrisolit, un onix i un iaspis. Acestea erau
fixate în garnituri de aur. 14Erau dou sprezece pietre cu numele israelienilor. Pe
fiecare dintre acestea era gravat, ca pe sigilii, numele uneia din cele dou sprezece
triburi (ale israelienilor). 15Au f cut din aur curat ni te l
oare pentru prinderea
piesei de vestimenta ie care se purta în dreptul pieptului, pe tunic . Ele erau r sucite
ca ni te funii. 16Au mai f cut dou garnituri din aur i dou inele din aur. Apoi au
fixat ambele inele. Fiecare dintre ele a fost pozi ionat la una dintre cele dou margini
ale ei. 17Au introdus l
oarele prin cele dou inele prinse la marginea acesteia. 18Au

prins celelalte capete ale l
oarelor în cele dou garnituri; i le-au pus peste zona
de la umeri a tunicii, în partea din fa . 19Au mai f cut dou inele de aur i le-au pus
la celelalte dou margini ale piesei de vestimenta ie care se pune pe piept, pe partea
interioar care era mai aproape de tunic . 20Apoi au f cut înc dou inele de aur i leau pus în partea de jos din dreptul umerilor tunicii, la nivelul leg turilor ei, deasupra
mijlocului acesteia. 21Au legat piesa vestimentar care se punea în zona pieptului cu
inelele ei de inelele tunicii, folosind o sfoar albastr . Astfel au fixat-o peste mijlocul
tunicii, f
s aib posibilitatea s se mi te de pe aceasta – exact cum îi poruncise
Domnul lui Moise. 22Apoi au f cut pelerina tunicii din fir colorat în albastru. 23Era
decupat ca o c ma cu zale; i avea un tiv esut în jurul ei, ca s nu se rup . 24Pe
toat marginea de jos a pelerinei, au f cut rodii din fire colorate cu albastru, cu ro uînchis i ro iatic, folosind i fir de in sub ire r sucit. 25Au f cut i ni te clopo ei din
aur curat, pe care i-au pus între rodii pe toat marginea de jos pelerinei. 26Erau câte un
clopo el i o rodie, un clopo el i o rodie pe toat marginea de jos a pelerinei pentru
slujire, a a cum îi poruncise Domnul lui Moise. 27Au f cut i hainele lungi esute din
fir de in sub ire pentru Aaron i pentru fiii lui. 28Tot din fir de in sub ire r sucit au
cut toca, bonetele i lenjeria intim . 29Pentru centur au folosit fir de in sub ire
sucit colorat cu albastru, cu ro u-închis i ro iatic, lucrat la gherghef – exact cum îi
poruncise Domnul lui Moise. 30Au f cut apoi i pl cu a de aur curat – coroana sfânt
– i au scris pe ea gravând exact ca pe un sigiliu: „Sfânt pentru Domnul.” 31Au prinso sus, pe toc , folosind o sfoar albastr – a a cum îi poruncise Domnul lui Moise.
32
Astfel a fost terminat toat lucrarea pentru realizarea Tabernacolului, adic a
Cortul Întâlnirii. Israelienii au f cut totul în conformitate cu ce îi poruncise Domnul
lui Moise. 33Apoi au venit i i-au dat lui Moise ce f cuser pentru Tabernacol – cortul
cu toate uneltele lui: cârligele, scândurile, barele, stâlpii i postamentele lui;
34
acoperi ul din piei de berbeci vopsite în ro u, acoperi ul din piei de vi ei de mare,
draperia separatoare, 35lada Declara iei cu barele ei i capacul achit rii al acesteia,
36
masa cu toate uneltele ei, pâinea reprezentativ (pentru triburile evreilor), 37suportul
pentru sursele de lumin f cut din aur curat i candelele împreun cu uneltele lui, ca
i uleiul pentru iluminat. 38S-au mai prezentat (la Moise) cu: altarul de aur, uleiul
pentru ungere, t mâia parfumat , draperia de la intrarea în Tabernacol, 39altarul de
bronz cu gr tarul lui f cut tot din bronz împreun cu barele i cu toate uneltele lui,
ligheanul i postamentul lui. 40Au mai adus draperiile cur ii, stâlpii lor i
postamentele acestora, draperia pentru intrarea cur ii, funiile, stâlpii, toate uneltele
pentru slujirea în Tabernacol, adic în Cortul Întâlnirii; 41 i vestimenta ia lucrat în
mod artistic pentru slujirea în Locul Sfânt: hainele sfinte ale preotului Aaron i
hainele fiilor lui pentru slujirea ca preo i. 42Israelienii au f cut toat lucrarea a a cum
îi poruncise Domnul lui Moise. 43Acesta a verificat tot ce f cuser ei; i a constatat c
procedaser exact cum poruncise Domnul. Apoi Moise i-a binecuvântat. 40 Domnul
i-a vorbit lui Moise, zicând: 2„În prima zi a primei luni, s instalezi Tabernacolul
numit Cortul Întâlnirii. 3 pui în el la interior, în spatele draperiei separatoare, acea
lad a Declara iei. 4 duci masa în untru i s aranjezi acolo obiectele care trebuie s
fie pe ea. S aduci suportul pentru sursele de lumin i s -i pui candelele. 5 a ezi
altarul de aur pentru t mâiere înaintea l zii M rturiei; i s suspenzi draperia de la
intrarea în Tabernacol. 6
pui altarul arderilor integrale înaintea intr rii în

Tabernacol, în Cortul Întâlnirii. 7 a ezi ligheanul între Cortul Întâlnirii i altar; i s
pui ap în el. 8 faci curtea în jurul Tabernacolului; i s pui draperia la intrarea în
curte. 9Apoi s iei uleiul pentru ungere. Cu el s ungi Tabernacolul i tot ce este în el.
-l sfin ti împreun cu toate uneltele lui; i astfel, el va fi sfânt. 10Apoi s ungi
altarul arderilor integrale i toate uneltele lui. Din momentul în care va fi sfin it astfel,
acest altar va fi foarte sfânt. 11 ungi ligheanul cu postamentul lui; i s -l sfin ti.
12
Apoi s -i aduci pe Aaron i pe fiii lui la intrarea în Cortul Întâlnirii; i acolo s -i
speli cu ap . 13 -l îmbraci pe Aaron cu hainele sfinte, s -l ungi i s -l sfin ti,
pentru ca el s îndeplineasc slujba de preot pentru Mine. 14 -i aduci i pe fiii lui.
-i îmbraci cu hainele lor lungi; 15 i s -i ungi a a cum l-ai uns pe tat l lor, ca s
îndeplineasc slujba de preo i pentru Mine. Ungerea lor (ca instalare în slujb ) va da
urma ilor lor dreptul practic rii unei preo ii perpetue.” 16Moise a f cut totul exact
cum i-a poruncit Domnul. 17În prima lun din al doilea an, în prima zi a acelei lunii,
Tabernacolul a fost instalat. 18Moise a ridicat Tabernacolul punându-i (ini ial)
postamentele. A a ezat scândurile i vergile, a ridicat stâlpii, 19a întins acoperi ul
peste Tabernacol i a a ezat acoperi ul cortului deasupra lui – exact cum îi poruncise
Domnul. 20A luat Declara ia (scris de Dumnezeu) i a pus-o în acea lad . Apoi a
introdus la locul lor barele l zii i i-a pus capacul achit rii deasupra. 21A adus lada în
Tabernacol, a ag at draperia separatoare i a acoperit astfel lada Declara iei, exact
cum îi poruncise Domnul. 22A pus masa în Cortul Întâlnirii, pe latura nordic , în
prima parte a acestuia, care era separat de draperie; 23 i a a ezat pe ea pâinea
înaintea Domnului, exact cum îi poruncise Domnul. 24A pus spre partea sudic a
Cortului Întâlnirii, suportul pentru sursele de lumin . El era în fa a mesei, pe cealalt
latur . 25A a ezat candelele înaintea Domnului, a a cum îi poruncise El. 26A pus
altarul de aur în Cortul Întâlnirii, înaintea draperiei; 27 i a ars t mâie parfumat pe el –
exact cum îi poruncise Domnul. 28A suspendat i draperia de la intrarea în
Tabernacol. 29A pus altarul arderilor integrale în prima parte a Tabernacolului, la
intrarea în Cortul Întâlnirii; i a adus acolo animale i darul din mâncare, pe care le-a
ars integral – a a cum îi poruncise Domnul. 30A pus ligheanul între Cortul Întâlnirii i
altar; i a turnat ap în el, pentru sp lat. 31Cu aceast ap trebuia s se spele pe mâini
i pe picioare atât Moise, cât i Aaron împreun fiii lui. 32Când intrau în Cortul
Întâlnirii i când se apropiau de altar, era obligatoriu s se spele – a a cum îi
poruncise Domnul lui Moise. 33Apoi a instalat (draperiile care delimitau) curtea din
jurul Tabernacolului i a altarului; i i-a pus (la final) draperia de la intrare. Astfel a
finalizat Moise întreaga lucrare. 34Atunci norul a acoperit Cortul Întâlnirii; i gloria
Domnului a umplut Tabernacolul. 35Moise n-a putut s intre în Cortul Întâlnirii pentru
norul se a ezase deasupra lui; i gloria Domnului umplea Tabernacolul. 36În toate
toriile lor, israelienii porneau atunci când se ridica norul care era deasupra
Tabernacolului. 37Atunci când norul nu se ridica, ei nu mai plecau; dar în ziua în care
acesta se ridica, ei î i reluau deplasarea. 38Norul Domnului era (vizibil) ziua deasupra
Tabernacolului. Noaptea, acel nor era v zut ca un foc de c tre urma ii lui Israel, în
timpul tuturor c toriilor lor.

Levitic
1 Domnul l-a chemat pe Moise i a vorbit cu el din Cortul Întâlnirii. El i-a poruncit
spun israelienilor astfel: „Când vreunul dintre voi aduce Domnului un (animal
ca) dar, acesta s fie oferit din turme sau din cirezi. 3Dac darul lui va fi un animal
din ciread care va fi ars integral, atunci s aduc un mascul f
vreun defect. S se
prezinte cu el la intrarea în Cortul Întâlnirii; pentru ca astfel s fie pl cut înaintea
Domnului. 4
i pun mâna pe capul vi elului oferit pentru a fi ars integral; i acesta
va fi acceptat în locul lui, ca (s fac ) achitare pentru el. 5Acel vi el s fie înjunghiat
înaintea Domnului. Fiii lui Aaron, care sunt preo i, s aduc sângele animalului i s -l
stropeasc pe toate p ile altarului de la intrarea în Cortul Întâlnirii. 6Animalul oferit
pentru a fi ars integral, s fie jupuit i t iat în buc i. 7Fiii preotului Aaron vor face
foc pe altar i vor pune lemne în foc. 8Apoi tot fiii lui Aaron care sunt preo i, s a eze
buc ile, capul i gr simea pe lemnele a ezate deasupra focului de pe altar. 9Organele
interne i picioarele (animalului) s fie sp late cu ap . Preotul s le ard pe altar ca pe
un sacrificiu consumat (de foc) integral. Acesta va fi un sacrificiu consumat de foc; i
va produce o arom pl cut Domnului. 10Dac darul lui pentru aceast ardere
integral este din turma de oi sau din cea de capre, atunci s fie ales un mascul f
defect. 11 -l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului. Fiii lui Aaron
care sunt preo i, s -i stropeasc sângele pe toate p ile altarului. 12Preotul s taie
animalul în buc i pe care s le a eze apoi împreun cu capul i cu gr simea pe
lemnele puse în focul de pe altar. 13Organele interne i picioarele s fie sp late cu
ap . Apoi preotul s le aduc pe toate i s le ard pe altar. Acesta va fi un sacrificiu
consumat de foc; i va produce o arom pl cut Domnului. 14Dac darul adus
Domnului ca sacrificiu ars integral pe altar va fi din p ri, s fie oferit din turturele
sau din pui de porumbei. 15Preotul s aduc pas rea lâng altar, s -i desprind capul
de restul corpului; i apoi o va putea arde pe altar. Sângele acelei p ri trebuie s i se
scurg (doar) pe o parte a altarului. 16Dar înainte de a o arde, s -i scoat gu a cu ce
are în ea; i s o arunce lâng altar, în partea de est, în locul unde se adun cenu a.
17
-i taie i aripile doar în zona extremit ilor lor. Apoi preotul s ard pas rea pe
altar, punând-o pe lemnele de pe foc. Acesta va fi un sacrificiu consumat de foc; i va
produce o arom pl cut Domnului. 2 Atunci când cineva va aduce Domnului un dar
de mâncare, el s fie din f in de cea mai bun calitate. S toarne ulei peste ea i s
adauge t mâie. 2Apoi s-o aduc preo ilor, adic fiilor lui Aaron. Preotul s ia un
pumn din acea f in superioar i din ulei. Apoi s le ard pe altar împreun cu
mâia, ca pe un sacrificiu de comemorare. Acesta va fi un sacrificiu consumat de
foc; i va produce o arom pl cut Domnului. 3Ce va r mâne din darul de mâncare, s
fie dat lui Aaron i fiilor lui, ca parte foarte sfânt a sacrificiilor consumate de foc
pentru Domnul. 4Când vei dori s aduci (Domnului) un dar care va fi unul de mâncare
copt în cuptor, s oferi ni te turte f cute din f in de cea mai bun calitate,
amestecat cu ulei; sau ni te turte sub iri, stropite cu ulei. 5Dac darul t u de mâncare
este unul preg tit pe gr tar, s fie o turt f cut din f in de cea mai bun calitate,
amestecat cu ulei. 6S-o rupi în buc i i s torni ulei peste ea. Acesta este un dar de
mâncare. 7Dac darul t u de mâncare este ceva preg tit în tigaie, s fie f cut din f in
2

de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. 8Când vei aduce darul de mâncare care
va fi oferit (Domnului), s fie preg tit conform acestor reguli. El va fi adus înaintea
preotului care îl va pune pe altar. 9 ia apoi o parte din acel dar de mâncare; i s o
ard pe altar ca sacrificiu de comemorare. Acesta va fi un sacrificiu consumat de foc;
i va produce o arom pl cut Domnului. 10Partea care r mâne din darul de mâncare,
fie a lui Aaron i a fiilor lui. Aceasta este o parte foarte sfânt a sacrificiilor
consumate de foc pentru Domnul. 11Nici unul dintre darurile de mâncare pe care le
aduce i Domnului, s nu fie f cut din aluat care con ine drojdie. Nimic din ce arde i
pentru Domnul ca sacrificiu consumat de foc, s nu fie f cut din coc în compozi ia
reia a fost introdus vreun ferment sau miere. 12Referitor la darul oferit din primele
fructe, s ti i c atunci când îl aduce i Domnului, nu trebuie s fie ars pe altar ca o
arom pl cut . 13 pui sare pe toate darurile tale de mâncare. S nu permi i s
lipseasc sarea leg mântului Dumnezeului t u de pe darurile tale de mâncare. S
adaugi sare la toate darurile tale de mâncare. 14Dac aduci un dar pentru Domnul din
primele tale recolte, el s fie din produsul unor spice proaspete pr jite la foc i din
boabe noi, pisate. 15 pui ulei peste ele i s adaugi t mâie. Acesta este (considerat)
un dar de mâncare. 16Preotul s ard boabele pisate i uleiul împreun cu toat t mâia,
ca sacrificiu de comemorare. Acesta va fi un sacrificiu consumat de foc în cinstea
Domnului. 3 Dac cineva va oferi un dar ca sacrificiu de pace din cireada lui, s fie
adus înaintea Domnului. Indiferent c animalul este mascul sau femel , trebuie s nu
aib (nici un) defect. 2 pun mâna pe capul animalului oferit pentru sacrificare i s
îl înjunghie la intrarea în Cortul Întâlnirii. Preo ii, adic fiii lui Aaron, s stropeasc
sângele (acelui animal) pe altar, pe toate p ile lui. 3Apoi, din acest sacrificiu de
pace, s aduc Domnului un sacrificiu consumat de foc. Acesta s con in gr simea
care acoper organele interne împreun cu aceea din jurul lor, 4plus cei doi rinichi
împreun cu gr simea de pe ei i de pe coapse. S mai adauge membrana ficatului, pe
care o va desprinde odat cu rinichii. 5Fiii lui Aaron s le ard pe altar, deasupra
sacrificiului ars integral care va fi pe lemnele de pe foc. Acesta s fie ca un sacrificiu
consumat de foc ce va produce o arom pl cut Domnului. 6Dac darul oferit ca
sacrificiu de pace în cinstea Domnului este din turma lui, acel animal, indiferent c
este mascul sau femel , trebuie s fie f
defect. 7Dac aduce ca dar un miel, s -l
aduc înaintea Domnului; 8apoi s i pun mâna pe capul sacrificiului lui i s îl
înjunghie înaintea Cortului Întâlnirii. Fiii lui Aaron s -i stropeasc sângele pe altar,
pe toate p ile lui. 9Apoi, din sacrificiul de pace, s ofere un sacrificiu consumat de
foc pentru Domnul. S fie constituit din gr sime: toat gr simea cozii care va fi
desprins de coloana vertebral , gr simea de pe organele interne i care se afl în
jurul acestora. 10Va mai ad uga cei doi rinichi împreun cu gr simea de pe ei i de pe
coapse, precum i din membrana ficatului, pe care o va desprinde odat cu rinichii.
11
Apoi preotul s le ard pe altar. Aceasta este o mâncare adus ca sacrificiu
consumat de foc pentru Domnul. 12Dac darul lui va fi o capr , atunci va trebui s-o
aduc înaintea Domnului. 13Acel om s i pun mâna pe capul ei i s o înjunghie
înaintea Cortului Întâlnirii. Fiii lui Aaron s stropeasc sângele ei pe altar, pe toate
ile lui. 14Apoi s aduc din ea un sacrificiu consumat de foc pentru Domnul. S -l
ofere din gr simea de pe organele interne i din cea care se g se te în jurul lor. 15
adauge cei doi rinichi cu gr simea de pe ei i de pe coapse, precum i membrana

ficatului, pe care o va desprinde odat cu rinichii. 16Apoi preotul s le ard toate pe
altar. Aceasta este o mâncare adus ca sacrificiu consumat de foc i care produce o
arom pl cut . Toat gr simea este a Domnului. 17Aceasta s fie o lege etern , pentru
toate genera iile, în toate locurile unde ve i locui: s nu mânca i gr simea
(animalelor) i nici sângele (lor).” 4 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune-le
israelienilor: «Când va p tui cineva f
s vrea împotriva vreunei porunci a
Domnului, f când fapte care nu trebuie f cute, 3dac acela care p tuie te este chiar
preotul care a fost consacrat prin ungere pentru practicarea acestei slujbe, el va aduce
astfel vin asupra poporului. Atunci va trebui s aduc Domnului pentru p catul
comis un vi el din cireada lui. Acesta s fie f
defect. S -l ofere ca sacrificiu pentru
4
cat.
aduc vi elul la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului; apoi s i
pun mâna pe capul vi elului care trebuie s fie înjunghiat acolo, înaintea Domnului.
5
Preotul care a fost consacrat în slujb prin ungerea cu ulei, s ia din sângele vi elului
i s -l aduc în Cortul Întâlnirii. 6Acolo s i pun degetul în sânge. Apoi s
stropeasc de apte ori cu acel sânge înaintea Domnului, în fa a draperiei separatoare
a Tabernacolului. 7Preotul s ung cu sânge «coarnele» altarului pe care se arde
mâie, aflat în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului. S verse restul sângelui vi elului
la baza altarului arderilor integrale care se afl la intrarea în Cortul Întâlnirii. 8Apoi s
ia toat gr simea vi elului adus ca sacrificiu pentru p cat. Este vorba despre gr simea
de pe organele interne împreun cu cea din jurul lor. 9Va ad uga cei doi rinichi
împreun cu gr simea de pe ei i de pe coapse, precum i membrana ficatului, care
trebuie desprins odat cu rinichii. 10Preotul s ia aceste p i (ale animalului) exact
cum se procedeaz în cazul boului adus ca sacrificiu de pace; i s le ard pe altarul
pentru arderi integrale. 11Dar pielea vi elului, toat carnea lui, capul, picioarele,
organele internele i intestinele care con in excremente, 12adic ce a r mas din vi el,
le duc într-un loc curat în afara taberei, acolo unde se arunc cenu a; i s le ard
într-un foc f cut cu lemne. Deci ele vor fi arse în zona în care se arunc cenu a.
13
Este posibil ca toat adunarea lui Israel s p tuiasc f
s vrea i s nu- i dea
seama de acest lucru. Atunci când va comite fapte care sunt împotriva poruncilor
Domnului, va deveni astfel vinovat . 14Dac p catul pe care l-a f cut va fi descoperit,
adunarea va trebui s aduc un sacrificiu pentru p cat. Acesta va fi un vi el. S -l
aduc înaintea Cortului Întâlnirii. 15Consilierii b trâni ai adun rii s i pun mâinile
pe capul vi elului în prezen a Domnului; i vi elul s fie apoi înjunghiat acolo,
înaintea Domnului. 16Preotul care a fost consacrat în slujb prin acea ungere, s ia din
sângele vi elului, s -l duc în Cortul Întâlnirii, 17
i pun degetul în sânge i s
stropeasc cu el de apte ori înaintea Domnului, în fa a draperiei. 18Apoi s ung cu
acel sânge «coarnele» altarului care se afl înaintea Domnului, în Cortul Întâlnirii. S
verse restul sângelui la baza altarului pe care se ard integral animale. El se afl la
intrarea în Cortul Întâlnirii. 19 ia toat gr simea vi elului i s-o ard pe altar. 20Acest
vi el s fie sacrificat la fel ca vi elul oferit ca sacrificiu pentru p cat. Astfel, preotul
va face achitare pentru ei; i vor fi ierta i. 21
ile r mase din vi el s fie duse în afara
taberei i s fie arse. S se fac exact cu s-a procedat cu p ile primului vi el. Acesta
este un sacrificiu adus pentru p catul adun rii. 22Dac un conduc tor va p tui f
vrea împotriva vreuneia dintre poruncile Dumnezeului lui numit Domnul,
comi ând fapte care nu trebuie f cute, se va face astfel vinovat. 23Dac el ajunge s i

descopere p catul pe care l-a f cut, atunci va trebui s aduc un ap f
defect ca
24
sacrificiu.
i pun mâna pe capul apului care trebuie s fie înjunghiat în locul
unde se înjunghie animalele care urmeaz s fie arse integral înaintea Domnului.
Acesta este un sacrificiu pentru p cat. 25Preotul s ia cu degetul din sângele
sacrificiului pentru p cat i s ung cu el «coarnele» altarului pe care se ard integral
animalele. S toarne restul sângelui la baza altarului pentru arderi integrale. 26Apoi s
ard toat gr simea pe altar, la fel cum se arde aceea de la sacrificiul pentru pace. A a
fac preotul achitare pentru p catul acelui conduc tor care va fi astfel iertat. 27Dac
unul dintre oamenii din popor p tuie te f
s vrea împotriva vreuneia dintre
poruncile Domnului, f când fapte care nu trebuie f cute, va fi vinovat. 28Dac el î i
descoper p catul pe care l-a f cut, atunci va trebui s aduc o iad f
defect ca
29
sacrificiu pentru p catul comis.
i pun mâna pe capul sacrificiului pentru p cat;
i aceast iad s fie înjunghiat în locul unde se aduc animalele care urmeaz s fie
arse integral. 30Preotul s ia cu degetul din sângele sacrificiului i s ung cu el
«coarnele» altarului arderilor integrale. Apoi s toarne restul sângelui la baza
altarului. 31 ia toat gr simea, la fel cum se ia aceea de la sacrificiul de pace; i s-o
ard pe altar. Acesta este un sacrificiu care produce o arom pl cut Domnului. A a
fac preotul achitare pentru p catul omului din popor; i astfel va fi iertat. 32Dac
va aduce ca sacrificiu pentru p cat un miel, acesta s fie f
defect. 33
i pun
mâna pe capul sacrificiului pentru p cat. Mielul s fie înjunghiat în locul în care sunt
înjunghiate animalele care se ard integral. 34Preotul s ia cu degetul din sângele
sacrificiului pentru p cat i s ung cu el «coarnele» altarului arderilor integrale. S
toarne restul sângelui la baza altarului. 35 ia apoi toat gr simea, la fel cum se ia
aceea de la sacrificiul de pace; i s-o ard pe altar, deasupra sacrificiilor consumate de
foc pentru Domnul. A a s fac preotul achitare pentru p catul f cut de acel om; i
astfel va fi iertat. 5 Dac cineva este pus sub jur mânt ca martor i poate relata ce a
zut sau ce tie dar nu o face, va p tui i î i va suporta pedeapsa. 2Este posibil ca
s i dea seama, cineva s se ating de vreun lucru necurat. Acesta poate fi
corpul mort al unui animal necurat, corpul mort al unei vite necurate sau corpul mort
al unei reptile necurate. Acel om va fi necurat; i va fi considerat ca vinovat. 3Se
poate întâmpla ca cineva, f s realizeze ce se întâmpl , s se ating de ceva necurat
provenit de la om, adic de orice lucru prin care cineva poate deveni necurat. Dac î i
va da seama de acest lucru, va fi considerat vinovat. 4Este posibil ca cineva s se
gr beasc s jure c va face bine sau r u cu privire la orice lucru despre care se poate
jura. În cazul în care de i nu i-a dat seama la început, ajunge totu i s realizeze mai
târziu impruden a pe care a f cut-o, va fi considerat vinovat. 5Dac cineva se va face
vinovat de oricare dintre aceste fapte, va trebui s i m rturiseasc p catul f cut.
6
Pentru acel p cat trebuie s aduc Domnului ca sacrificiu o femel din turm .
Animalul adus ca sacrificiu pentru p cat va fi o oaie sau o capr . Preotul s fac
achitare pentru p catul acelui om. 7Dac nu poate s aduc o oaie, atunci s prezinte
Domnului, ca sacrificiu pentru p catul f cut, dou turturele sau doi pui de porumbei.
Una dintre p ri va fi folosit ca sacrificiu pentru p cat, iar cealalt ca ardere
integral . 8 dea p rile preotului. El va trebui s aduc prima turturea ca sacrificiu
pentru p cat, rupându-i capul de la gât, f
s -l desprind . 9Apoi trebuie s
stropeasc o latur a altarului cu o parte din sângele sacrificiului pentru p cat. Restul

sângelui trebuie s -l toarne la baza altarului. Acesta este un sacrificiu pentru p cat.
A doua turturea trebuie adus ca sacrificiu ars integral, conform regulilor acestui fel
de sacrificiu. A a s fac preotul achitare pentru p catul f cut de acel om; i va fi
iertat. 11Dac nu poate aduce nici dou turturele sau doi pui de porumbei, atunci cel
care a p tuit s aduc în calitate de sacrificiu pentru p catul f cut, a zecea parte
dintr-o ef de f in de cea mai bun calitate. S nu pun nici ulei i nici t mâie pe ea;
pentru c este un sacrificiu pentru p cat. 12S-o duc la preot. Acesta s ia un pumn de
in ca sacrificiu de comemorare; i s-o ard pe altar deasupra sacrificiilor
consumate de foc pentru Domnul. Acesta este un sacrificiu pentru p cat. 13 a
trebuie s fac preotul achitare pentru oricare dintre aceste p cate pe care le-a f cut
acel om. i astfel, el va fi iertat. Ce va mai r mâne din acest sacrificiu, s fie partea
preotului, a a cum este regula i cu privire la darul de mâncare.»” 14Domnul i-a mai
zis lui Moise: 15„Dac cineva va comite o nedreptate i va p tui f s vrea fa de
oricare dintre lucrurile sfinte ale Domnului, atunci trebuie s aduc Domnului ca
sacrificiu pentru vin un berbec f
defect din turm . S apreciezi tu valoarea
(berbecului) în echeli de argint, conform echelului Sanctuarului. Acesta este un
sacrificiu pentru vin . 16El s pl teasc pentru ce a gre it în ce prive te lucrurile
sfinte, ad ugând a cincea parte din valoarea berbecului, pe care o va încredin a
preotului. Acesta s fac achitare cu berbecul sacrificiului pentru vin ; i astfel, acel
om va fi iertat. 17Deci dac cineva va p tui f
s i dea seama, f când împotriva
poruncilor Domnului lucruri care nu trebuie f cute, va fi considerat vinovat; i î i va
suporta pedeapsa. 18El va fi obligat s aduc preotului, ca sacrificiu pentru vin , un
berbec f
defect din turm , conform aprecierii tale. Preotul s fac achitare în locul
lui pentru nedreptatea pe care a f cut-o f
s vrea; i va fi iertat. 19Acesta este un
sacrificiu pentru vin . Acel om se f cuse vinovat fa de Domnul.” 6 Domnul i-a zis
lui Moise: 2„Este posibil ca cineva dintre voi s p tuiasc prin faptul c nu va fi
consecvent în ascultarea lui fa de Domnul, în elându- i semenul în leg tur cu un
lucru dat lui pentru p strare ori în garan ie. Mai poate p tui însu indu- i un lucru
prin jaf sau în elându- i semenul, 3afirmând în mod fals c nu a g sit un lucru pierdut
de altcineva, sau f când un jur mânt fals cu privire la vreunul dintre aceste p cate
comise. Atunci, acel om va fi vinovat. 4Dac cineva va p tui astfel i se va face
vinovat, trebuie s dea înapoi ce i-a însu it prin jaf sau folosind minciuna. S
returneze atât lucrul care i-a fost dat pentru p strare sau lucrul pierdut (de altcineva)
pe care (el) l-a g sit, 5cât i toate lucrurile despre care a f cut un jur mânt fals.
Trebuie s restituie orice lucru la întreaga lui valoare, ad ugând o cincime din pre ul
lui. S -l dea înapoi proprietarului de drept, chiar în ziua în care î i va aduce sacrificiul
pentru vin . 6Iar pentru vin s aduc Domnului ca sacrificiu pentru p cat un berbec
defect, din turma lui, conform aprecierii tale. S vin i s dea berbecul
preotului. 7El s fac achitare pentru acel om înaintea Domnului; i astfel va fi iertat
de oricare dintre aceste p cate f cute, prin care se f cuse vinovat.” 8Apoi Domnul i-a
zis lui Moise: 9„Î i spun acum ce s porunce ti atât lui Aaron cât i fiilor lui: «Cu
privire la legea arderii integrale: ea s r mân pe vatra altarului toat noaptea, pân
diminea a; i astfel focul de pe altar s ard continuu. 10Preotul s se îmbrace cu
hainele de in dup ce i-a luat lenjeria intim . S cure e cenu a arderii integrale de pe
altar; i s o pun lâng el. 11Apoi s i scoat hainele, s i ia altele i s duc cenu a
10

într-un loc curat, în exteriorul taberei. 12Focul de pe altar s continue s ard ; i s nu
se sting niciodat . În fiecare diminea , preotul s ard lemne pe altar, s pun pe ele
animalul care va fi ars integral i s ard deasupra gr simea sacrificiilor de pace.
13
Focul s ard continuu pe altar; i s nu se sting niciodat . 14Despre legea darului
de mâncare: fiii lui Aaron trebuie s -l aduc înaintea Domnului, în fa a altarului. 15
ia un pumn din f ina de cea mai bun calitate i din uleiul pentru darul de mâncare,
împreun cu toat t mâia care a fost ad ugat la acest dar de mâncare; i s le ard pe
altar ca sacrificiu de comemorare. Acestea vor produce o arom pl cut Domnului.
16
Aaron împreun cu fiii lui s m nânce ce va r mâne din ea. S-o consume sub form
de turte, într-un loc sfânt. Locul unde trebuie s le m nânce, este cel din curtea
Cortului Întâlnirii. 17Acele turte s nu fie f cute din coc ce a avut fermen i în ea.
Aceasta este partea pe care Eu le-am dat-o din sacrificiile Mele consumate de foc. Ea
este foarte sfânt , la fel cum este atât sacrificiul pentru p cat, cât i sacrificiul pentru
vin . 18S-o m nânce fiecare b rbat dintre urma ii lui Aaron. Aceasta este o porunc
ce trebuie permanent respectat în toate genera iile cu privire la sacrificiile consumate
de foc pentru Domnul. Oricine se va atinge de ele, va fi sfin it.»” 19Domnul i-a mai
zis lui Moise: 20„Î i spun acum care este darul pe care Aaron i fiii lui trebuie s -l
aduc Domnului în ziua în care vor primi ungerea (pentru consacrarea în slujba de
pro i): ca dar zilnic, s aduc a zecea parte dintr-o ef de f in care are calitate
superioar : jum tate din ea diminea a, iar cealalt jum tate seara. 21 fie f cut cu
ulei într-o tigaie. Dup ce se va coace, s fie t iat în buc i; i apoi oferit ca dar de
mâncare. Acest dar va produce o arom pl cut Domnului. 22Acel preot dintre fiii lui
Aaron care va fi uns în locul acestuia, s preg teasc darul în acest mod. Aceasta este
o porunc ce va trebui respectat mereu înaintea Domnului: s fie ars total. 23Fiecare
dar de mâncare al preotului s se ard integral. S nu se m nânce nimic din el.”
24
Domnul i-a vorbit din nou lui Moise, zicând: 25„S le spui lui Aaron i fiilor lui:
«Referitor la legea sacrificiului pentru p cat: trebuie ca animalul destinat sacrificiului
fie înjunghiat înaintea Domnului, în locul în care este înjunghiat animalul destinat
arderii integrale. Acesta este un sacrificiu foarte sfânt. 26 m nânce din sacrificiul
pentru p cat acel preot care îl va aduce. S fie mâncat într-un loc sfânt: în curtea
Cortului Întâlnirii. 27Oricine se atinge de carnea sacrificiului, va fi sfin it. Dac va s ri
sânge pe hain , locul stropit s fie sp lat într-un loc sfânt. 28Trebuie ca vasul de
mânt în care a fost fiert sacrificiul, s fie spart; iar dac aceast fierbere a fost
cut într-un vas de bronz, s fie frecat i apoi cl tit cu ap . 29Fiecare b rbat dintre
preo i (poate) s m nânce din acel sacrificiu. El este un sacrificiu foarte sfânt. 30Dar
nu se m nânce nici un sacrificiu pentru p cat din al c rui sânge se va aduce în
Cortul Întâlnirii pentru realizarea achit rii în Locul Sfânt; ci acela s fie consumat de
foc. 7 Legea sacrificiului pentru vin prevede faptul c acesta este un sacrificiu foarte
sfânt. 2Animalul adus ca sacrificiu pentru vin s fie înjunghiat în locul în care se
înjunghie i animalul oferit pentru arderea integral . Apoi sângele sacrificiului s fie
stropit pe altar, pe toate p ile lui. 3 fie adus ca sacrificiu toat gr simea cozii i
gr simea de pe organele interne. 4Se vor ad uga cei doi rinichi cu gr simea de pe ei i
de pe coapse, precum i membrana ficatului luat odat cu rinichii. 5Preotul s le ard
pe altar, ca sacrificiu consumat de foc pentru Domnul. Acesta este un sacrificiu
pentru vin . 6Fiecare b rbat dintre preo i s m nânce din el într-un loc sfânt; pentru

este un sacrificiu foarte sfânt. 7Sacrificiul pentru vin se va aduce la fel ca
sacrificiul pentru p cat. În ambele cazuri este valabil aceea i lege: animalul
sacrificat va fi al preotului care face achitarea. 8Preotul care aduce arderea integral a
cuiva, poate p stra pentru el pielea acelei arderi integrale a sacrificiului. 9Orice dar de
mâncare copt în cuptor i tot ce este g tit în tigaie sau pe gr tar, s -i r mân preotului
care îl aduce (Domnului). 10Dar orice dar de mâncare amestecat cu ulei sau uscat, s
fie al fiilor lui Aaron; i va fi împ it acestora în mod egal. 11Urmeaz prezentarea
legii cu privire la sacrificiul de pace pe care cineva vrea s -l aduc în cinstea
Domnului. 12Dac acesta îl va aduce ca mul umire, va trebui ca odat cu sacrificiul de
mul umire s aduc i câteva turte, amestecate cu ulei, turte sub iri, stropite cu ulei i
turte din f in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. 13Împreun cu sacrificiul
de mul umire, din sacrificiul lui de pace va trebui s aduc sub form de dar i pâine,
de forma unor turte, crescut sub ac iunea fermen ilor. 14Din toate acestea s ofere (ca
sacrificiu) câte o turt , ca dar pentru Domnul. Aceasta va fi a preotului care strope te
sângele sacrificiului de pace. 15Carnea sacrificiului de mul umire din sacrificiul lui de
pace s fie mâncat în ziua în care este oferit ca sacrificiu. S nu fie l sat nimic din
ea pân diminea . 16Dar dac sacrificiul pe care îl aduce este în vederea împlinirii
unui jur mânt sau este un dar benevol, acesta s fie mâncat în ziua în care este adus;
iar ce mai r mâne, s fie mâncat în urm toarea zi. 17Ce mai r mâne din carnea
sacrificiului pân a treia zi, s fie ars. 18Dac va mânca cineva din carnea acelui
sacrificiu a treia zi, nu-i va fi primit sacrificiul lui de pace. Nu i se va lua în
considerare celui care l-a adus; ci va fi privit ca ceva oribil. Cel care o m nânc , î i
va purta vina (pentru acea fapt ). 19Carnea care a fost atins de ceva necurat, s nu fie
mâncat ; ci s fie ars . Îns carnea considerat curat , poate fi mâncat de oricine
este curat. 20Dar acela care va mânca din carnea sacrificiului de pace a Domnului
când este necurat, s fie desfiin at din poporul lui. 21Dac cineva va atinge ceva
necurat, fie c provine de la om ori de la vreun animal necurat sau orice alt lucru
necurat i va mânca apoi din sacrificiul de pace (care este) al Domnului, s fie
eliminat din poporul lui.»” 22Domnul i-a zis lui Moise: 23„S le (mai) spui
israelienilor astfel: «S nu mânca i gr sime de bou, de oaie sau de capr . 24Gr simea
unui animal care a murit sau care a fost sfâ iat de animale s lbatice, poate fi folosit
la orice altceva; dar s nu o mânca i. 25Este posibil ca cineva dintre voi s m nânce
gr simea unui animal din care a fost adus un sacrificiu consumat de foc pentru
Domnul. Acela care o va mânca, s fie eliminat din poporul lui. 26 nu mânca i cu
sânge nici o pas re i nici un animal în niciunul dintre locurile în care ve i locui.
27
Acela dintre voi care va consuma ceva împreun cu sânge, s fie eliminat din
poporul lui.»” 28Domnul i-a vorbit din nou lui Moise, zicându-i: 29„Î i spun acum ce
le mai transmi i israelienilor: «Cel ce î i aduce înaintea Domnului sacrificiul lui de
pace, trebuie s ofere Domnului un dar din acel sacrificiu. 30 aduc sacrificiile
consumate de foc folosindu- i mâinile lui. S vin cu gr simea i cu pieptul pe care-l
va prezenta înaintea Domnului ca pe un sacrificiu leg nat. 31Preotul s ard gr simea
pe altar; iar pieptul s fie al lui Aaron i al fiilor lui. 32 da i preotului spata dreapt
de la sacrificiile voastre, ca o dona ie de pace. 33Acela dintre fiii lui Aaron care oferi
(Domnului) sângele i gr simea sacrificiului de pace, s opreasc spata dreapt ca
parte a lui. 34 proceda i a a pentru c Eu am luat de la israelieni, din sacrificiile lor

de pace, pieptul sacrificiului leg nat i spata adus ca sacrificiu prin ridicare. Pe
acestea, Eu le-am oferit preotului Aaron i fiilor lui. Aceasta este o porunc pentru
israelieni. Va trebui respectat permanent. 35Ea se refer la partea oferit lui Aaron i
fiilor lui din sacrificiile consumate de foc pentru Domnul. Regula va trebui respectat
din ziua în care vor fi fost adu i s slujeasc Domnului ca preo i. 36Domnul a poruncit
ca aceast dona ie s le fie f cut din partea israelienilor, din ziua când El îi va fi uns.
Ea este stabilit printr-o porunc valabil permanent i pentru toate genera iile
(israelienilor).»” 37Acesta a fost con inutul legii care se referea la: arderea integral ,
darul de mâncare, sacrificiul pentru p cat, sacrificiul pentru vin , sacrificiul în
vederea dedic rii în slujire i sacrificiul de pace. 38Aceast lege a fost poruncit de
Domnul lui Moise pe muntele Sinai, atunci când le-a spus israelienilor s i aduc
sacrificiile înaintea Domnului, în de ertul Sinai. 8 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Ia-l pe
Aaron împreun cu fiii lui. S fie aduse i hainele lor (speciale de preo i), uleiul
pentru ungere (în vederea consacr rii în slujb ), vi elul sacrificiului pentru p cat, doi
berbeci i co ul cu turte. 3Apoi s ceri întregii adun ri (a evreilor) s fie prezent la (o
anumit distan de) intrarea în Cortul Întâlnirii.” 4Moise a f cut a a cum i-a poruncit
Domnul. Când adunarea s-a prezentat în apropiere de intrarea în Cortului Întâlnirii,
5
Moise i-a zis: „V voi spune cum a poruncit Domnul s se procedeze.” 6Mai întâi,
Moise l-a adus pe Aaron împreun cu fiii lui; i i-a sp lat cu ap . 7L-a îmbr cat pe
Aaron cu haina lung , i-a strâns-o aproape de corp la mijloc folosind centura, l-a
îmbr cat cu pelerina, a pus pe el tunica i l-a echipat legându-i centura acesteia.
Tunica era esut artistic. 8I-a pus vesta în care fusese prins Urim-ul i Tumim-ul. 9I-a
pus i toca pe cap; iar pe ea, în partea din fa , a fixat sfânta coroan , adic pl cu a de
aur – exact cum îi poruncise Domnul. 10Apoi Moise a luat uleiul pentru ungere (în
vederea dedic rii) i a uns Tabernacolul împreun cu tot ce apar inea de el; i astfel la sfin it. 11A stropit din el de apte ori pe altar, a uns altarul i toate uneltele lui,
precum i ligheanul cu postamentul lui. A procedat astfel ca s sfin easc totul. 12A
turnat din uleiul pentru ungere pe capul lui Aaron; i astfel l-a uns ca s -l sfin easc .
13
Moise i-a adus i pe fiii lui Aaron, i-a îmbr cat cu hainele lungi, le-a apropiat de
corp la mijloc legându-le cu centurile; i apoi le-a pus bonetele – exact cum îi
poruncise Domnul. 14Apoi a adus vi elul sacrificiului pentru p cat. Aaron i fiii lui iau pus mâinile pe capul vi elului pentru sacrificiu. 15Apoi Moise a înjunghiat vi elul,
a luat cu degetul din sânge acestuia i a uns cu el „coarnele” altarului, f cându-l astfel
„curat”. În final, a v rsat restul sângelui la baza altarului. A a a procedat pentru
sfin irea lui, f când „achitare” pentru el. 16Moise a luat toat gr simea de pe organele
interne, membrana ficatului i cei doi rinichi împreun cu gr simea de pe ei; i apoi
le-a ars pe altar. 17Resturile vi elului, adic pielea, carnea i intestinele care con ineau
excremente, le-a ars în foc în exteriorul taberei – a a cum îi poruncise Domnul.
18
Apoi a adus berbecul pentru arderea integral . Aaron i fiii lui i-au pus mâinile pe
capul berbecului, 19iar Moise l-a înjunghiat. Apoi a stropit sângele pe altar, pe toate
ile acestuia. 20Dup ce a t iat berbecul în buc i, Moise i-a ars capul, buc ile i
gr simea. 21Moise a sp lat cu ap organele internele i picioarele berbecului. Apoi l-a
ars în totalitate pe altar ca pe un sacrificiu care se arde integral i care produce o
arom pl cut . Acesta a fost un sacrificiu consumat de foc pentru Domnul. A
procedat exact cum îi poruncise El. 22Apoi a adus i al doilea berbec. Acela era

berbecul pentru sacrificiul în vederea investirii în slujire. Aaron i fiii lui i-au pus
mâinile pe capul berbecului. 23Moise l-a înjunghiat, a luat din sângele acestuia i a
uns lobul urechii drepte a lui Aaron, degetul mare al mâinii lui drepte i degetul mare
al piciorului lui drept. 24Apoi au fost adu i i fiii lui Aaron. Moise le-a uns cu sânge
lobul urechii lor drepte, degetul mare al mâinii lor drepte i degetul mare al piciorului
lor drept. Apoi a stropit restul sângelui pe altar, pe toate p ile lui. 25A luat gr simea
(berbecului) care era spre coad i pe aceea de pe organele interne, împreun cu
membrana ficatului i cei doi rinichi cu gr simea de pe ei, ad ugând spata dreapt .
26
Din co ul turtelor care era înaintea Domnului, a luat o turt f cut ca o pâine, alta
cut cu ulei i o turt sub ire. Le-a pus peste gr sime i peste spata dreapt . 27Le-a
ezat pe toate în mâinile lui Aaron i în mâinile fiilor lui. Apoi le-a leg nat,
prezentându-le ca sacrificiu leg nat înaintea Domnului. 28Moise le-a luat din mâinile
lor i le-a ars pe altar, deasupra arderii integrale, ca un sacrificiu în vederea investirii
în slujire. Acesta a fost un sacrificiu care produce o arom pl cut , fiind consumat de
foc pentru Domnul. 29Moise a luat pieptul i l-a adus ca un sacrificiu leg nat înaintea
Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise din berbecul folosit la investirea în slujire
– a a cum îi poruncise Domnul. 30Apoi Moise a luat din uleiul pentru ungere i din
sângele de pe altar. Cu ele a stropit atât pe Aaron cât i hainele lui (de preot). În mod
asem tor a procedat atât cu fiii lui, cât i cu hainele (preo ti ale) acestora. 31Moise
le-a zis lui Aaron i fiilor lui: ,,Fierbe i carnea la intrarea în Cortul Întâlnirii i
mânca i-o acolo împreun cu pâinea din co ul sacrificiilor folosite la investirea în
slujire, a a cum am poruncit când am zis: «S-o m nânce Aaron i fiii lui». 32Iar ce va
mai r mâne din carne i din pâine, s fie ars în foc. 33 apte zile s nu trece i dincolo
de intrarea Cortului Întâlnirii. Aceasta este durata de timp pentru investire; pentru c
apte zile va dura investirea voastr în slujire. 34Domnul a poruncit ca a a cum s-a
procedat ast zi, s se fac i de acum încolo (în toat aceast perioad ) ca achitare
pentru voi. 35 r mâne i la intrarea Cortului Întâlnirii zi i noapte, timp de apte zile,
i s respecta i porunca Domnului, ca s nu muri i; pentru c a a mi s-a poruncit.”
36
Aaron i fiii lui au f cut toate lucrurile poruncite de Domnul i transmise prin
Moise. 9 În a opta zi, Moise i-a chemat pe Aaron, pe fiii lui i pe b trânii consilieri ai
lui Israel. 2El i-a zis lui Aaron: „Ia un vi el care va fi adus ca sacrificiu pentru p cat i
un berbec f
defect pentru o ardere integral . S -i aduci înaintea Domnului. 3Iar
israelienilor s le spui s ia un ap care va fi adus ca sacrificiu pentru p cat, un vi el i
un miel de un an, f defect – pentru o ardere integral . 4 mai adauge un bou i un
berbec pentru un sacrificiu de pace; i astfel s aduc toate aceste animale înaintea
Domnului. Israelienii s aduc i un dar de mâncare amestecat cu ulei; pentru c
ast zi li Se va revela Domnul.” 5Israelienii au adus în fa a Cortului Întâlnirii ce a
poruncit Moise. Apoi toat adunarea s-a apropiat i a stat înaintea Domnului. 6Moise
le-a zis: „Acesta este lucrul despre care Domnul a dat porunc , zicând c trebuie s -l
face i, pentru ca s vi se reveleze gloria Lui.” 7Apoi Moise i-a zis lui Aaron:
„Apropie-te de altar, adu sacrificiul pentru p catul t u i animalul pe care-l vei arde
integral; i f astfel achitare pentru tine i pentru popor. Apoi adu sacrificiul oferit de
popor; i f achitare pentru el, a a cum a poruncit Domnul.” 8Aaron s-a apropiat de
altar i a înjunghiat vi elul adus ca sacrificiu pentru p cat. Acela era pentru el. 9Fiii
lui Aaron i-au adus sângele; iar el a luat cu degetul din sânge i a uns „coarnele”

altarului. Ce a mai r mas din sânge, l-a turnat la baza altarului. 10Dar a ars pe altar
gr simea, rinichii i membrana ficatului de la sacrificiul pentru p cat – a a cum i-a
poruncit Domnul lui Moise. 11A mai ars carnea i pielea (animalului) într-un loc aflat
în exteriorul taberei. 12Apoi a înjunghiat animalul care urma s fie ars integral. Fiii lui
Aaron i-au adus sângele; iar el l-a stropit pe altar i pe toate p ile (laterale ale)
acestuia. 13I-au adus animalul pentru arderea integral t iat în buc i, cu tot cu cap; i
el le-a ars pe altar. 14A sp lat organele internele i picioarele; i le-a ars pe altar,
deasupra arderii integrale. 15Apoi Aaron a adus sacrificiul poporului. A luat apul care
trebuia adus ca sacrificiu pentru p catul poporului, l-a înjunghiat i l-a adus ca
sacrificiu pentru p cat – exact cum procedase cu primul sacrificiu. 16A adus apoi
animalul pentru arderea integral i l-a sacrificat conform poruncii. 17A adus darul de
mâncare; a luat un pumn de f in din el i a ars-o pe altar, în afar de arderea
integral de diminea . 18Apoi a înjunghiat boul i berbecul ca sacrificiu de pace
pentru popor. Fiii lui Aaron i-au adus sângele; iar el l-a stropit pe altar i pe toate
ile (laterale ale) acestuia. 19I-au adus apoi gr simea boului i a berbecului:
gr simea din zona cozii, gr simea de pe organele interne, rinichii împreun cu
gr simea de pe ei i membranele de pe ficatul fiec rui animal. 20Au pus gr simea
deasupra buc ilor formate din pieptul desprins din corpul animalelor; iar Aaron a ars
aceast gr sime pe altar. 21Apoi a leg nat acele buc i de piept i spata dreapt ,
oferindu-le ca sacrificiu leg nat înaintea Domnului – exact cum a poruncit Moise.
22
Aaron i-a ridicat mâinile spre popor i l-a binecuvântat. Apoi el a coborât din locul
în care adusese sacrificiul pentru p cat, animalul pentru arderea integral i sacrificiul
de pace. 23Moise i Aaron au intrat în Cortul Întâlnirii; iar când au ie it din el, au
binecuvântat poporul. Atunci gloria Domnului a fost evident în fa a întregului popor.
24
Un foc a ie it de la Domnul i a consumat atât animalul oferit pentru arderea
integral , cât i gr simea de pe altar. Tot poporul a v zut acest lucru, a strigat de
bucurie i a c zut cu fa a întoars spre p mânt. 10 Nadab i Abihu care erau fiii lui
Aaron, i-au luat fiecare c delni ele, au pus foc în ele i au pus t mâie pe foc. Ei au
adus astfel un foc „str in” înaintea Domnului – lucru pe care El nu li-l poruncise.
2
Atunci a ie it un foc de la Domnul care i-a ars; i astfel au murit înaintea Domnului.
3
Apoi Moise i-a zis lui Aaron: „Ai ocazia s în elegi acum ce a vrut Domnul s spun
atunci când a zis: «Voi demonstra ce înseamn c sunt sfânt, între cei care se apropie
de Mine; i M voi glorifica înaintea întregului popor.»” Aaron a t cut. 4Moise i-a
chemat pe Mi ael i pe El afan care erau fiii lui Uziel – unchiul lui Aaron; i le-a zis:
„Apropia i-v , lua i-v rudele din fa a Locului sfânt i duce i-le într-un alt loc, în
exteriorul taberei.” 5Ei au venit i i-au dus pe fiii lui Aaron în exteriorul taberei,
îmbr ca i în hainele lor lungi, a a cum poruncise Moise. 6Apoi Moise le-a zis lui
Aaron i celorlal i doi fii ai lui, numi i Elazar i Itamar: „S nu v descoperi i
capetele i s nu v sfâ ia i hainele; pentru c ve i muri; i Domnul se va mânia pe
toat adunarea. L sa i-i pe fra ii vo tri, adic pe to i ceilal i urma i ai lui Israel, s -i
jeleasc pe aceia care au fost distru i de focul Domnului. 7 nu trece i dincolo de
intrarea în Cortul Întâlnirii, ca s nu muri i; pentru c uleiul pentru ungere – acel ulei
al Domnului – este peste voi.” Ei au f cut a a cum le-a poruncit Moise. 8Domnul i-a
zis lui Aaron: 9„Nici tu i nici fiii t i s nu be i vin sau b utur alcoolic atunci când
ve i intra în Cortul Întâlnirii. Atfel, ve i fi pedepsi i cu moartea. Aceasta este o

porunc valabil permanent pentru toate genera iile (voastre). 10 face i distinc ie
între ce este sfânt i ce este obi nuit, între ce este curat i ce este necurat; 11 i s -i
instrui i pe israelieni cu privire la toate poruncile pe care Domnul li le-a dat prin
Moise.” 12Moise le-a zis lui Aaron i fiilor care-i mai r
seser , numi i Elazar i
Itamar: „Lua i darul de mâncare r mas de la sacrificiile consumate de foc pentru
Domnul i mânca i-l f fermen i lâng altar; pentru c este un dar foarte sfânt. 13 l mânca i într-un loc sfânt. El este dreptul vostru i al fiilor vo tri din sacrificiile
consumate de foc pentru Domnul. A a mi s-a poruncit c trebuie s proceda i. 14Dar
atât pieptul sacrificiului leg nat cât i spata adus ca sacrificiu prin ridicare, va trebui
le mânca i într-un loc curat. S proceda i a a voi, fiii vo tri i fiicele voastre;
pentru c ele v-au fost date vou i urma ilor vo tri din sacrificiile de pace ale
israelienilor. 15Spata adus ca sacrificiu prin ridicare i pieptul sacrificiului leg nat, s
fie aduse împreun cu gr simea sacrificiilor consumate de foc; i s fie prezentate
înaintea Domnului ca sacrificiu leg nat. Ele vor fi ale tale i ale urma ilor t i pentru
totdeauna, a a cum a poruncit Domnul.” 16Apoi Moise a c utat cu aten ie apul
sacrificiului pentru p cat; dar acesta fusese ars. El s-a mâniat pe Elazar i pe Itamar,
adic pe fiii care-i mai r
seser lui Aaron; i le-a zis: 17„De ce n-a i mâncat
sacrificiul pentru p cat în Locul Sfânt? Acest sacrificiu este foarte sfânt! Dumnezeu
v-a dat-o vou sarcina s purta i vina adun rii i s face i achitare pentru ea înaintea
Lui! 18Constat c sângele care o reprezint nici n-a fost adus în Locul Sfânt! Trebuia
mânca i în untru, a a cum am poruncit!” 19Aaron i-a zis lui Moise: „Ei au adus
ast zi sacrificiul pentru p catul lor, ca i arderea integral înaintea Domnului; i
totu i acele gre eli au fost în dauna mea! Dac a fi mâncat ast zi sacrificiul pentru
cat, a mai fi fost pl cut în ochii Domnului?” 20Când a auzit Moise aceste cuvinte,
a fost satisf cut. 11 Domnul a vorbit atât lui Moise cât i lui Aaron; i le-a zis:
2
„Spune i-le israelienilor: «Dintre toate animalele rii, pute i s mânca i doar din cele
descrise în continuare. 3Ve i putea s mânca i din orice animal care rumeg i care are
copita sau unghia despicat , adic desp it în dou . 4Dar dintre cele care doar
rumeg sau au doar copita despicat , s nu mânca i urm toarele: c mila care, de i
rumeg , nu are copita despicat ; s-o considera i necurat . 5Viezurele, de i rumeg , nu
are unghia despicat ; s -l considera i necurat. 6Iepurele s lbatic, de i rumeg , nu are
unghia despicat ; s -l considera i necurat. 7Porcul, de i are copita despicat , nu
rumeg ; s -l considera i necurat. 8 nu mânca i din carnea acestor animale i s nu
atinge i de corpurile lor moarte, ci s le considera i necurate. 9Dintre toate
vie uitoarele care tr iesc în ap , ve i putea s mânca i – fie c provin din m ri, fie c
sunt din râuri – doar pe cele care au înot toare i solzi. 10Tot ce tr ie te în m ri sau în
râuri, tot ce se mi
în ap sau orice creatur care este în ap dar care nu are
înot toare i solzi, s fie considerate necurate. 11 considera i necurate toate aceste
vie uitoare. S nu le mânca i carnea; i s le considera i corpurile lor moarte ca fiind
necurate. 12 privi i ca ceva oribil orice vietate care tr ie te în ap i care nu are
înot toare i solzi. 13Exist i între p ri unele care sunt necurate; i, în consecin ,
nu le consuma i ca hran , pentru c sunt ceva oribil. Acestea sunt: vulturul,
vulturul ple uv, acvila, 14gaia ro ie, orecarul i toate speciile lui, 15corbul i toate
speciile lui, 16stru ul, orecarul, pesc ru ul, oimul i toate speciile lui, 17cucuveaua,
cormoranul, bufni a, 18bufni a cu pene deasupra ochilor, pelicanul, leb da, 19barza,

bâtlanul i toate speciile lui, pup za i liliacul. 20 considera i ca fiind ceva oribil i
pe orice insect care zboar sau care umbl pe patru picioare. 21Dintre aceste creaturi
zbur toare i care umbl pe patru picioare, le ve i putea mânca doar pe acelea care au
piciorul din spate mai lung, ca s poat s ri pe p mânt. 22Astfel, ve i putea mânca:
custa Arbe, l custa Solam, l custa Hargol i l custa Hagab, conform speciilor lor.
23
Dar s considera i ca fiind ceva oribil pe toate celelalte insecte zbur toare care au
patru picioare. 24Ele v vor face necura i. Oricine se va atinge de corpurile lor moarte,
va fi necurat pân seara; 25 i oricine va c ra p i ale corpurilor lor moarte, va trebui
i spele hainele i va fi necurat pân seara. 26Pe orice animal care are unghia
despicat , dar nu are copita desp it sau nu rumeg , s -l considera i necurat. Oricine
îl va atinge, va fi necurat. 27 considera i necurate animalele cu patru picioare care
au labe. Oricine se va atinge de corpurile lor moarte, va fi necurat pân seara; 28iar
cine le va c ra corpul lor mort, va trebui s i spele hainele i va fi necurat pân
seara. S le considera i necurate. 29Dintre creaturile care merg deplasându-se pe
mânt, s le considera i necurate pe urm toarele: nev stuica, oarecele, opârla mare
i speciile ei, 30 opârla cenu ie, broasca, opârla de ziduri, opârla de nisip i
cameleonul. 31 considera i necurate toate creaturile care se deplaseaz târându- i
corpul. Oricine le va atinge atunci când vor fi moarte, va fi necurat pân seara.
32
Orice lucru peste care va c dea vreuna din ele atunci când vor fi moarte, va fi
considerat necurat. Indiferent c este vreun lucru din lemn, o hain , o piele sau un
sac. Orice lucru folosit la ceva ajuns în aceast situa ie, trebuie s fie introdus în ap ;
pentru c va fi considerat necurat pân seara. Abia apoi va fi curat. 33Dac vreuna
dintre aceste creaturi va c dea într-un vas de p mânt, tot ce este în el s fie considerat
necurat; iar vasul s fie spart. 34Orice lucru bun de mâncat peste care a c zut ap
dintr-un astfel de vas, s fie considerat necurat; i orice b utur care se afl într-un
astfel de vas, s fie considerat necurat . 35Orice lucru peste care va c dea ceva din
corpul mort al vreunei astfel de creaturi, s fie considerat necurat. Dac este vorba
despre un cuptor sau o vatr , acestea s fie d râmate. Ele vor fi necurate; i trebuie s
le considera i necurate. 36Numai izvoarele sau fântânile în care este (permanent) ap
din abunden , vor r mâne curate; îns cine se va atinge de corpurile lor moarte, s
fie considerat necurat. 37Dac va c dea ceva din corpurile lor moarte pe s mân a
folosit la sem nat, aceasta va r mâne curat . 38Îns dac se pusese ap pe s mân ,
va trebui considerat necurat . 39Dac moare vreunul dintre animalele pe care le
pute i mânca i apoi cineva se atinge de corpul mort al acestuia, el va fi necurat pân
seara. 40Cine va mânca din corpul acelui animal mort, s i spele hainele i va fi
necurat pân seara. Cei care îi vor c ra corpul mort, trebuie s i spele hainele; i vor
fi necura i pân seara. 41Toate creaturile care se deplaseaz târându-se, sunt ceva
oribil. S nu fie mâncate! 42 nu mânca i nici una dintre viet ile care se târ sc pe
partea abdominal sau care se deplaseaz astfel folosindu-se de patru sau de mai
multe picioare. S le considera i ca fiind ceva oribil. 43 nu deveni i i voi personal
oribili mâncând vreuna dintre aceste creaturi care se târ sc în deplasarea lor. S nu v
profana i i s nu v murd ri i cu ele. 44Eu sunt Dumnezeul vostru care se nume te
Domnul! Sfin i-v i fi i sfin i, pentru c Eu sunt sfânt! S nu v murd ri i cu vreo
creatur care se târ te pe p mânt; 45pentru c Eu sunt Domnul, Cel care v-am scos
din ara Egiptului ca s fiu Dumnezeul vostru. Deci fi i sfin i a a cum sunt Eu!»
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Aceasta este legea referitoare la animalele, p rile i creaturile care tr iesc în ape i
care se deplaseaz pe p mânt. 47V-am dat-o ca s pute i face diferen a între ce este
curat i ce este necurat, între animalele care pot fi mâncate i animalele care nu pot fi
mâncate.” 12 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune-le israelienilor: «Când o femeie
mâne îns rcinat i na te un b iat, s fie considerat necurat timp de apte zile. Va
fi necurat la fel ca în zilele menstrua iei ei. 3În a opta zi, b iatul s fie circumcis.
4
Femeia va mai r mâne (izolat ) înc treizeci i trei de zile, ca s se cure e de sângele
ei. În acea perioad de timp, s nu ating vreun lucru sfânt, nici s nu vin în Cort
pân nu expir termenul cur rii ei stabilit în zile. 5Dac na te o feti , femeia s fie
considerat necurat timp de dou s pt mâni, exact ca în perioada menstrua iei ei. Va
mai r mâne (izolat ) înc aizeci i ase de zile, ca s se cure e de sângele ei. 6Când
vor trece zilele cur rii ei dup na terea unui b iat sau a unei fete, trebuie s mearg
înaintea preotului, la intrarea în Cortul Întâlnirii. Acolo, ea s aduc (preotului) un
miel de un an pentru arderea integral i un pui de porumbel sau o turturea ca
sacrificiul pentru p cat. 7Preotul s le ofere înaintea Domnului i s fac astfel
achitare pentru ea. A a va fi cur at acea femeie de curgerea sângelui ei. Aceasta
este legea referitoare la femeia care va na te un b iat sau o feti . 8Dac nu poate
aduce un miel, s aduc dou turturele sau doi pui de porumbei ca sacrificiu pentru
cat. Preotul s fac achitare pentru ea; i astfel, va fi curat .»” 13 Domnul le-a zis
lui Moise i lui Aaron: 2„Dac un om are pe pielea corpului lui o umfl tur , o erup ie
sau o pat alb care se aseam
cu rana de lepr , trebuie s fie adus la preotul Aaron
sau la unul dintre fiii lui care sunt preo i. 3Preotul s -i analizeze rana de pe pielea
corpului; i dac p rul din ran s-a albit iar rana se prezint mai adânc decât pielea
corpului lui, atunci aceea este lepr . Dup ce l-a analizat, preotul s -l declare necurat.
4
Dar dac pata de pe pielea corpului lui este alb i nu se prezint mai adânc decât
pielea, iar p rul din ea nu s-a albit, preotul s izoleze apte zile pe omul care are acea
ran . 5În a aptea zi, preotul trebuie s -l analizeze; i dac va constata c rana a r mas
a cum a fost i nu s-a extins pe piele, s -l mai in izolat apte zile. 6În a aptea zi,
preotul s -l analizeze din nou. Dac rana a mai sc zut i nu s-a extins pe piele,
preotul s -l declare curat. A fost doar o erup ie. Acel om s i spele hainele; i apoi
va fi curat. 7Dac erup ia se extinde pe piele dup ce omul s-a prezentat în fa a
preotului pentru a fi declarat curat, trebuie s vin din nou înaintea preotului. 8Acesta
-l analizeze; i dac erup ia s-a extins pe piele, preotul s -l declare necurat, pentru
(în mod evident,) are lepr . 9Dac cineva are o ran de lepr , s fie adus la preot.
10
Acesta s -l analizeze. Dac are pe piele o umfl tur alb în care p rul s-a albit i
prezint o urm de ran deschis , 11atunci pe acea zon a corpului acelui om este o
lepr veche. Preotul s -l declare necurat. S nu-l in izolat (pentru teste), pentru c
este deja necurat! 12Dar este posibil ca ceva asem tor cu lepra s erup pe toat
pielea corpului de la cap pân la picioare; i preotul constat c ea exist oriunde se
uit el. 13 Atunci s -l analizeze; i dac presupusa lepr i-a acoperit tot corpul, trebuie
-l declare curat pe cel care are acea erup ie. El este curat; pentru c toat erup ia s-a
albit. 14Dar dac mai apare vreo urm de ran deschis pe el, va fi necurat. 15Preotul
analizeze rana deschis i s -l declare necurat. Rana lui deschis este necurat ,
pentru c este lepr ! 16Dac o ran deschis se face alb , el trebuie s vin la preot.
17
Acesta s -l analizeze; i dac rana s-a albit, atunci preotul s -l declare curat pe cel

care o are. El este curat. 18Este posibil ca cineva s aib pe pielea corpului lui o bub
care ulterior se vindec . 19Dac pe locul unde fusese buba apare o umfl tur alb sau
o pat colorat alb-ro iatic, acel om s se prezinte înaintea preotului. 20Acesta s -l
analizeze; iar dac pata se prezint mai adânc decât pielea i dac p rul din ea s-a
albit, s -l declare necurat. Aceasta este o ran de lepr care a erupt în (fosta) bub .
21
Dar dac preotul o analizeaz i constat c p rul din ea nu este alb, iar pata nu se
prezint mai adânc decât pielea, ci s-a diminuat, s izoleze acel om apte zile.
22
Dac acea ran se extinde apoi pe piele, preotul s -l declare necurat: este o ran
produs de lepr . 23Dar dac pata r mâne într-un loc i nu se extinde, atunci este doar
cicatricea bubei. În acest caz, preotul s -l declare curat. 24Dac un om are o arsur pe
piele i rana deschis a arsurii devine o pat alb-ro iatic sau alb , 25 -i fie analizat
de preot. Dac p rul de pe pat s-a albit i pata se prezint mai adânc decât pielea,
atunci este o ran de lepr care a erupt în arsur . Preotul s declare acel om ca fiind
necurat, pentru c (este evident c ) are o ran de lepr . 26Dar dac preotul analizeaz
pata i vede c p rul de pe ea nu s-a albit i nici nu se prezint mai adânc decât
pielea, ci (în timp) s-a diminuat, s -l in izolat apte zile. 27În a aptea zi, preotul
trebuie s -l analizeze; i dac pata s-a extins pe piele, atunci s -l declare necurat.
Acesta este o ran de lepr . 28Îns dac pata a r mas într-un loc i nu s-a extins pe
piele, ci s-a diminuat, înseamn c este o umfl tur provenit de la cea arsur . Atunci
preotul s -l declare curat; pentru c aceea este doar cicatricea arsurii. 29Dac un
rbat sau o femeie au o ran pe cap sau la barb , 30ea s fie analizat de preot. Dac
rana lor se prezint mai adânc decât pielea iar p rul de pe ea este g lbui i sub ire,
preotul s -l declare necurat pe cel care o are. Acea ran este o scabie de cap sau de
barb . 31Dac preotul vede c rana scabiei nu se prezint mai adânc decât pielea i
nu este p r negru pe ea, atunci s -l in izolat apte zile pe cel care are rana. 32În a
aptea zi, preotul s analizeze scabia; i dac aceasta nu s-a extins, nu are p r g lbui
pe ea i nu se prezint mai adânc decât pielea, 33acel om trebuie s se rad . Dar s
nu- i rad i p rul de pe zona unde este scabia. Preotul s -l izoleze înc apte zile pe
cel care are scabia. 34În a aptea zi, preotul s analizeze din nou scabia; i dac ea nu
s-a extins pe piele i nu se prezint mai adânc decât pielea, atunci poate s -l declare
curat. Acel om s i spele hainele; i apoi va fi curat. 35Dar dac sunt dovezi c scabia
s-a extins pe piele dup ce a fost declarat curat, 36preotul s analizeze acel om din
nou. Dac va constata c scabia s-a extins pe piele, preotul nu trebuie s mai caute
rul g lbui. Acel om este necurat! 37Dac vede c scabia a stagnat i a crescut p r
negru pe ea, înseamn c s-a vindecat. Acel om este curat; i preotul trebuie s -l
declare curat. 38Dac un b rbat sau o femeie au pete pe pielea corpului, iar acestea
sunt albe, 39 fie analizate de preot. Dac petele de pe pielea corpului au culoarea
alb-g lbui, acestea nu sunt decât ni te erup ii pale pielii. Acel om este curat. 40Dac
unui om îi cade p rul de pe cap, el devine chel; dar este curat. 41Dac p rul îi cade de
pe frunte, el devine chel în zona frun ii; dar este curat. 42Îns dac pe capul sau pe
fruntea care nu mai are p r va avea o pat colorat alb-ro iatic, atunci aceasta este
lepr . Ea a erupt pe partea chial a capului sau pe fruntea f
p r. 43Trebuie ca
preotul s -l analizeze. i dac pe partea chial a capului sau pe fruntea f p r exist
acea umfl tur a r nii colorat alb-ro iatic asem toare leprei de pe pielea corpului,
44
atunci acel om este lepros. El este necurat. Preotul s -l declare necurat; pentru c

are o ran (de acest fel) pe cap. 45Leprosul care are acea ran , trebuie s i poarte
hainele rupte, s umble cu capul gol, s i acopere barba i s strige: «Necurat!
Necurat!» 46El va fi necurat atât timp cât are acea ran . În toat acea perioad de
timp, el este necurat. S tr iasc singur; i locuin a lui s fie în exteriorul taberei.
47
Este posibil s apar o pat ca de lepr pe îmbr minte, pe o hain de lân sau de
in, 48pe o pânz sau pe o es tur de in ori de lân , pe o piele sau pe un lucru din
piele. 49Dac acea pat de pe hain , de pe piele sau de pe vreun lucru din piele, de pe
pânz sau de pe es tur , va fi colorat verzui sau ro iatic, atunci este una de lepr ; i
trebuie ar tat preotului. 50Acesta s analizeze pata; i s izoleze apte zile materialul
pe care este pata. 51În a aptea zi, s analizeze din nou pata; i dac aceasta s-a extins
pe hain , pe pânz ori pe es tur , pe piele sau pe ceva din piele, atunci ea este una de
lepr care continu s se extind . Acel lucru este necurat. 52Preotul trebuie s ard
haina, pânza sau es tura de lân ori de in sau orice altceva din piele; pentru c este o
lepr care se extinde. Acel material s fie ars în foc. 53Dar dac preotul o analizeaz i
constat c pata nu s-a extins pe hain , pe pânz , pe es tur sau pe vreun lucru din
piele, 54atunci el s porunceasc s se spele materialul pe care este pata; i s -l izoleze
înc apte zile. 55Dup ce a fost sp lat acel material care avusese pata, preotul s -l
analizeze. Dac pata nu i-a schimbat culoarea chiar dac nu s-a extins, acel material
este necurat. S -l arde i în foc; pentru c pata avanseaz , fie la exterior, fie la interior.
56
Îns dac preotul o analizeaz i constat c pata s-a mic orat dup ce a fost sp lat ,
atunci trebuie s o rup din hain , din pânz , din es tur sau din piele. 57Dac apare
din nou pe hain , pe pânz , pe es tur sau pe vreun lucru din piele, înseamn c se
extinde. S arde i în foc lucrul pe care se afl acea pat . 58Dar haina, pânza, es tura
sau orice altceva din piele, de pe care rana dispare atunci când o sp la i, trebuie s fie
sp lat înc o dat ; i apoi va fi curat . 59Aceasta este legea referitoare la pata de
lepr de pe o hain de lân sau de in, de pe pânz , de pe es tur sau de pe vreun
lucru din piele, pentru a stabili dac sunt curate sau necurate.” 14 Domnul i-a zis lui
Moise: 2„Î i voi spune care este legea cu privire la cel lepros în ziua cur rii lui (de
lepr ). Acel om s fie adus înaintea preotului. 3 ias din tab
i s -l analizeze
4
acolo. Dac omul a fost vindecat de lepr , preotul s porunceasc s se ia pentru cel
care trebuie cur at: dou p ri vii i curate, lemn de cedru, fir de culoare ro iatic i
isop. 5Preotul s porunceasc s fie înjunghiat într-un vas de p mânt una dintre
ri, deasupra unei ape curg toare. 6 ia pas rea vie i s-o înmoaie împreun cu
lemnul de cedru, firul ro iatic i isopul, în sângele p rii care a fost înjunghiat
deasupra apei curg toare. 7 -l stropeasc de apte ori pe cel care trebuie cur at de
lepr . Apoi s -l declare curat i s elibereze pas rea vie pe câmp. 8Cel care fusese
lepros i urmeaz procedurile de cur are, trebuie s i spele hainele, s i rad tot
rul i s se îmb ieze. Apoi va fi curat. Ulterior i se permite s vin în tab , dar
trebuie s stea apte zile în afara cortului lui. 9În a aptea zi s i rad p rul: atât cel
de pe cap, cât i de pe barb – chiar i sprâncenele. S i rad tot p rul din aceste
zone. Apoi s i spele hainele i tot corpul în ap . i va fi curat. 10În a opta zi s ia
doi miei i o mielu ea de un an, fiecare f
defect, plus trei zecimi dintr-o ef de
in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei ca dar de mâncare i un log de ulei.
11
Preotul care face cur area, s -l aduc pe acel om care trebuie s fie cur at înaintea
Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii. 12Preotul s ia unul dintre miei, s -l ofere ca

sacrificiu pentru vin împreun cu logul de ulei. S le prezinte ca sacrificiu leg nat
înaintea Domnului. 13 înjunghie mielul în locul în care sunt înjunghiate sacrificiile
pentru p cat i arderile integrale, adic într-un loc sfânt. La fel ca sacrificiul pentru
vin , i sacrificiul pentru p cat va fi al preotului, pentru c acestea sunt foarte sfinte.
14
Preotul s ia din sângele sacrificiului pentru vin i s -l pun pe lobul urechii celui
care trebuie cur at, pe degetul mare al mâinii lui drepte i pe degetul mare al
piciorului lui drept. 15Apoi s ia din logul de ulei, s i toarne în palma stâng , 16
i
pun degetul mâinii drepte în uleiul din palma mâinii stângi; i cu degetul lui s
stropeasc din ulei de apte ori înaintea Domnului. 17Din uleiul care-i mai r mâne în
palm , preotul s ung lobul urechii drepte a celui care trebuie cur at, degetul mare
al mâinii lui drepte, degetul mare al piciorului lui drept; i s arunce cu ulei peste
sângele sacrificiului pentru vin . 18Restul uleiului din palma preotului s fie pus pe
capul celui care trebuie cur at. Apoi preotul s fac achitare în locul acelui om
înaintea Domnului. 19Preotul s aduc sacrificiul pentru p cat ca s fac achitare
pentru cel care trebuie cur at de plaga care îl f cuse necurat. La final, trebuie s
înjunghie animalul care va fi ars integral. 20Preotul va aduce arderea integral i darul
de mâncare pe altar. A a va face el achitare pentru acel om care va deveni astfel
curat. 21Dac omul este s rac i nu poate aduce toate aceste lucruri, s ia un singur
miel ca sacrificiu pentru vin . Acel miel va fi oferit leg nat, ca s se fac achitare
pentru fostul lepros. S adauge mielului a zecea parte dintr-o ef de f in de cea mai
bun calitate, amestecat cu ulei pentru darul de mâncare, plus un log de ulei. 22 ia
i dou turturele sau doi pui de porumbei, conform posibilit ilor: unul ca sacrificiu
pentru p cat i cel lalt ca ardere integral . 23În a opta zi, s le aduc la preot pentru
cur area lui, la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea Domnului. 24Preotul s ia mielul
sacrificiului pentru vin i logul de ulei, pe care urmeaz s le ofere ca sacrificiu
leg nat înaintea Domnului. 25Apoi s înjunghie mielul sacrificiului pentru vin ; i s
ia din sângele acestuia ca s ung lobul urechii drepte a celui care trebuie cur at,
degetul mare al mâinii lui drepte i degetul mare al piciorului lui drept. 26Apoi trebuie
ca preotul s i toarne ni te ulei în palma mâinii stângi; 27 i cu degetul de la mâna
dreapt , s stropeasc de apte ori înaintea Domnului din uleiul care este în palma lui
stâng . 28Tot preotul s ung cu uleiul din palma lui lobul urechii drepte a celui care
trebuie cur at, degetul mare al mâinii lui drepte, degetul mare al piciorului lui drept
i locul unde a fost pus sângele sacrificiului pentru vin . 29Restul uleiului din palm
-l pun pe capul celui care trebuie cur at; i s fac astfel achitare în locul lui
înaintea Domnului. 30Apoi s aduc una dintre turturele sau unul dintre puii de
porumbei, conform posibilit ilor (fostului lepros): 31unul ca sacrificiu pentru p cat i
altul ca ardere integral , împreun cu darul de mâncare; iar preotul s fac achitare
înaintea Domnului în locul celui care trebuie cur at. 32Aceasta este legea referitoare
la leprosul care nu poate aduce sacrificiile pentru cur area lui ca ceilal i oameni.”
33
Domnul le-a zis lui Moise i lui Aaron: 34„Când ve i intra în zona Canaan pe care o
voi da în proprietatea voastr , dac voi trimite o «ran de lepr » în vreo cas din ara
pe care o ve i st pâni, 35atunci proprietarul casei s anun e preotul c a v zut ceva ca
o pat în casa lui. 36Înainte de a se deplasa ca s analizeze pata, preotul s
porunceasc s fie scos totul din acea cas . Astfel, proprietarul ei va evita situa ia în
care tot ce se afl în cas , devine necurat. Apoi preotul va putea s intre ca s

analizeze casa. 37El s se uite la pat ; i dac pata de pe zidurile casei are ni te gropi e
verzui sau ro iatice, fiind mai adânc decât suprafa a peretelui, 38preotul s ias din
cas i s o închid pentru apte zile. 39În a aptea zi, preotul s vin din nou s o
analizeze. Dac pata s-a extins pe zidurile casei, 40preotul s porunceasc s se scoat
pietrele afectate de pat ; i s fie aruncate într-un loc necurat, în exteriorul ora ului.
41
Apoi s pun s se r zuiasc tot interiorul casei; i tot ce s-a r zuit, s se arunce
într-un loc necurat, în exteriorul ora ului. 42Apoi s se ia alte pietre, s se pun în
locul celor scoase i s se tencuiasc din nou casa. 43Dac pata reapare pe zidul casei
dup ce au fost scoase pietrele i dup ce ea a fost r zuit i tencuit , 44preotul s
mearg înc o dat i s o analizeze. Dac pata s-a r spândit pe cas , atunci este o
«ran de lepr » care se extinde. Acea cas este necurat . 45St pânul s i d râme casa
– pietrele, lemnul i toat tencuiala – i s le duc într-un loc necurat, în exteriorul
ora ului. 46To i aceia care au intrat în cas în timp ce era închis , s fie necura i pân
seara; 47 i to i oamenii care au dormit sau au mâncat în acea cas , s i spele hainele.
48
Dar dac preotul a venit, a analizat i a constatat c pata nu s-a r spândit pe cas
dup ce aceasta a fost tencuit , atunci s o declare curat ; pentru c pata a disp rut.
49
Pentru cur area casei, proprietarul ei trebuie s ia dou p ri, lemn de cedru, fir de
culoare ro iatic , împreun cu isop; 50 i s înjunghie una dintre p ri într-un vas de
mânt, deasupra unei ape curg toare. 51 ia lemnul de cedru, isopul, firul ro iatic i
pas rea vie; i s le înmoaie în sângele p rii înjunghiate. Apoi s le înmoaie i în
apa curg toare; i s stropeasc acea cas de apte ori. 52 cure e astfel casa cu
sângele p rii, cu ap proasp , cu pas rea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul i cu
firul ro iatic. 53Apoi s elibereze pe câmp pas rea vie care este în ora . Astfel va face
(preotul) achitare pentru cas ; i ea va fi curat . 54Aceasta este legea care stabile te ce
trebuie f cut pentru: orice fel de ran de lepr , scabie, 55 lepra de pe haine i de pe
case, 56umfl turi, erup ii i pete. 57Ea precizeaz când anume un lucru este necurat sau
curat. Acesta a fost con inutul legii pentru lepr .” 15 Domnul a vorbit lui Moise i lui
Aaron; i le-a zis: 2„Spune i-le israelienilor: «Când un om are o scurgere din corpul
lui, ea îl face necurat. 3Din cauza scurgerii lui, el este necurat. Indiferent dac las
scurgerea corpului lui sau o opre te, el este necurat. 4Orice pat în care se va culca
acela care va avea scurgerea, va fi necurat; i orice lucru pe care se va a eza el, va fi
necurat. 5Orice persoan care îi atinge patul, trebuie s i spele hainele i s se
îmb ieze. Ea va fi necurat pân seara. 6To i aceia care se a eaz pe vreun lucru pe
care a stat cel care are scurgerea, s i spele hainele i s se îmb ieze. Ei vor fi
necura i pân seara. 7To i aceia care se ating de corpul celui care are scurgerea, s i
spele hainele i s se îmb ieze. Ei vor fi necura i pân seara. 8Dac cel cu scurgerea
va scuipa pe cineva care este curat, cel scuipat trebuie s i spele hainele i s se
îmb ieze. El va fi necurat pân seara. 9Orice a pe care va c ri acela care are
scurgerea, va fi necurat . 10Cine atinge vreun lucru care a fost sub acel om, va fi
necurat pân seara; iar cel ce car un astfel de lucru, trebuie s i spele hainele i s
se îmb ieze. El va fi necurat pân seara. 11Cine va fi atins de acela care are scurgerea,
s i fi sp lat mai înainte mâinile, trebuie s i spele hainele i s se îmb ieze. El
va fi necurat pân seara. 12Orice vas de p mânt care este atins de cel care are
scurgerea, trebuie s fie spart; iar dac este un vas de lemn, trebuie s fie sp lat cu
ap . 13Dup ce va fi cur at de scurgerea lui, acel om trebuie s numere apte zile

pentru cur area lui. S i spele hainele i corpul în ap curg toare; i apoi va fi curat.
În a opta zi s ia dou turturele sau doi pui de porumbei, s vin înaintea Domnului,
la intrarea în Cortul Întâlnirii; i s -i dea preotului. 15Acesta s -i ofere ca sacrificiu:
unul ca sacrificiu pentru p cat i altul ca ardere integral ; i astfel s fac achitare în
locul acelui om înaintea Domnului, pentru scurgerea lui. 16Când un b rbat are o
scurgere de sperm , trebuie s i spele tot corpul cu ap ; i va fi necurat pân seara.
17
Orice hain sau lucru din piele pe care ajunge sperma lui, trebuie s fie sp lat cu
ap ; i va fi necurat pân seara. 18Dac o femeie se culc cu un b rbat i acesta are o
scurgere de sperm , amândoi trebuie s se îmb ieze. Ei vor fi necura i pân seara.
19
Când o femeie are o scurgere de sânge, adic acea scurgere periodic din corpul ei,
trebuie s r mân apte zile necurat . Oricine o atinge, va fi necurat pân seara.
20
Orice pat în care se va culca în timpul cât este necurat , va fi necurat; i orice lucru
pe care se va a eza, va fi necurat. 21Orice persoan care îi atinge patul, trebuie s i
spele hainele i s se îmb ieze. Ea va fi necurat pân seara. 22To i aceia care se ating
de vreun lucru pe care a ezut acea femeie, trebuie s i spele hainele i s se
îmb ieze. Ei vor fi necura i pân seara. 23Dac atinge cineva un pat sau de orice alt
lucru pe care a stat ea, va fi necurat pân seara. 24Dac b rbatul se culc cu ea i astfel
menstrua ia ei ajunge pe el, va fi necurat apte zile. Orice pat în care se va culca, va fi
necurat. 25Se poate întâmpla ca o femeie s aib o scurgere de sânge timp de mai
multe zile, dar nu la vremea menstrua iei ei, sau o scurgere care ine mai mult decât
de obicei. Atunci ea trebuie s respecte aceea i regul ca în cazul în care avea
menstrua ia; deci va fi necurat . 26Orice pat în care se va culca în timpul zilelor
scurgerii ei, s fie considerat la fel ca patul din timpul menstrua iei ei. Orice lucru pe
care se va a eza, va fi necurat ca în timpul menstrua iei ei. 27To i aceia care se vor
atinge de aceste lucruri, vor fi necura i. Ei trebuie s i spele hainele, s se îmb ieze
i vor fi necura i pân seara. 28Dar dac ea va fi cur at de scurgerea ei, s numere
apte zile; i apoi va fi curat . 29În a opta zi s ia dou turturele sau doi pui de
porumbei i s -i aduc la preot, la intrarea în Cortul Întâlnirii. 30El s -i ofere ca
sacrificiu: unul ca sacrificiu pentru p cat, iar cel lalt ca ardere integral ; i astfel s
fac achitare pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o f cuse necurat .»
31
Astfel trebuie s -i ine i departe pe israelieni de scurgerile lor care îi fac necura i;
pentru ca s nu ajung s profaneze Tabernacolul Meu care este în mijlocul lor i s
moar din cauza acestui fapt. 32Aceasta este legea referitoare la cel care are o
scurgere, valabil pentru cel care ajunge necurat prin faptul c are o scurgere de
sperm , 33pentru femeia care are menstrua ia ei, pentru orice b rbat sau femeie care
are o scurgere i pentru cel care se culc cu o femeie care este necurat .” 16 Domnul
i-a vorbit lui Moise dup decesul celor doi fii ai lui Aaron care muriser atunci când
se prezentaser înaintea Domnului. 2El i-a zis: „Spune-i fratelui t u, care se nume te
Aaron, s nu intre oricând în Locul Foarte sfânt, adic dincolo de draperia care este în
fa a capacului Achit rii pus pe acea lad , ca s nu moar ; pentru c Eu M voi revela
în nor, deasupra acelui capac al Achit rii. 3 i spun în continuare cum trebuie s intre
Aaron în Locul Foarte sfânt. S ia un vi el ca sacrificiu pentru p cat i un berbec
pentru o ardere integral . 4 se îmbrace cu haina lung de in sfin it i cu lenjeria
intim de in care-i acoper picioarele pân la mijlocul corpului. S se echipeze cu
brâul de in i s i pun (pe cap) toca de in; acestea sunt hainele sfinte. S se îmbrace
14

cu ele dup ce î i va sp la corpul în ap . 5De la adunarea israelienilor s ia doi api ca
un sacrificiu pentru p cat, plus un berbec pentru o ardere integral . 6Aaron s aduc
un vi el ca sacrificiu pentru p catul lui; i s fac astfel achitare atât pentru el
personal, cât i pentru familia lui. 7 ia apoi cei doi api i s -i prezinte înaintea
Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii. 8Aaron s trag la sor i pentru cei doi api.
Astfel, un ap va fi pentru Domnul i cel lalt pentru Azazel. 9Aaron s ia apul care a
ie it la sor i pentru Domnul i s -l ofere ca sacrificiu pentru p cat. 10 apul care a ie it
la sor pentru Azazel, s fie adus viu înaintea Domnului, ca s fie folosit pentru
achitare; i s i se dea drumul în de ert, ca ap de achitare. 11Apoi Aaron s aduc
vi elul oferit ca sacrificiu pentru p catul lui i s fac achitare atât pentru el, cât i
pentru familia lui. S înjunghie vi elul oferit ca sacrificiu pentru p catul lui. 12 ia o
delni în care se afl c rbuni aprin i de pe altarul care este în prezen a Domnului i
doi pumni de t mâie parfumat , pisat m runt. S le aduc dincolo de draperie; 13 i s
pun t mâia pe foc, înaintea Domnului, pentru ca norul de t mâie s acopere Capacul
Achit rii care este deasupra Declara iei; pentru ca astfel, s nu moar . 14 ia din
sângele vi elului i s stropeasc cu degetul partea de est a Capacului Achit rii. S
fac aceast stropire a sângelui cu degetul de apte ori înaintea Capacului Achit rii.
15
Apoi s înjunghie apul sacrificiului pentru p cat, care este (oferit) pentru popor.
-i aduc sângele dincolo de draperie i s procedeze cu el ca în cazul vi elului: s -l
stropeasc pe capacul Achit rii i înaintea acestui capac. 16 a s fac achitare pentru
Locul Foarte sfânt, vizând faptele israelienilor care-i fac necura i. S procedeze a a
din cauza gre elilor i a tuturor p catelor lor. S fac acela i lucru i pentru Cortul
Întâlnirii care se afl între ei în mijlocul lucrurilor care-i fac necura i. 17Din momentul
în care el va intra în Locul Foarte sfânt ca s fac achitare i pân când va ie i – dup
ce va fi f cut deja achitare pentru el, pentru familia lui i pentru toat adunarea lui
Israel – nimeni (din popor) s nu fie în cortul Întâlnirii. 18Apoi trebuie s ias , s
mearg lâng altarul care este înaintea Domnului i s fac achitare pentru acel altar.
ia din sângele vi elului i din sângele apului; i s ung «coarnele» altarului. 19
ia din acel sânge cu degetul i s stropeasc altarul de apte ori. Astfel îl va cur a i-l
va sfin i de faptele care-i f cuser necura i pe israelieni. 20Dup ce va termina
achitarea pentru Locul Foarte sfânt, pentru Cortul Întâlnirii i pentru altar, s fie adus
apul care este viu. 21Aaron s i pun mâinile pe capul acestui ap i s declare toate
faptele nedrepte ale israelienilor, toate gre elile lor i toate p catele lor. Le va pune
astfel pe capul apului; i apoi îl va alunga departe în de ert, printr-un om care va
avea aceast îns rcinare. 22 apul va duce cu el toate p catele lor într-o zon arid i
nelocuit ; pentru c i se va da drumul chiar în de ert. 23Apoi Aaron s intre în Cortul
Întâlnirii, s se dezbrace de hainele de in cu care se îmbr case când intrase în Locul
Foarte sfânt; i s le lase acolo. 24
i spele tot corpul în ap într-un loc sfânt i s se
îmbrace cu hainele lui; apoi s vin i s sacrifice atât animalul pentru arderea
integral care va fi oferit pentru el, cât i cel pentru arderea integral care reprezint
poporul. Va face astfel achitare atât pentru el, cât i pentru popor. 25 ard pe altar
gr simea de la sacrificiul pentru p cat. 26Cel care va da drumul apului pentru Azazel,
trebuie s i spele cu ap atât hainele, cât i corpul. Dup ce î i va sp la astfel tot
corpul, va putea s revin în tab . 27Vi elul sacrificiului pentru p cat i apul
sacrificiului pentru p cat – al c ror sânge a fost adus în untru pentru realizarea

achit rii în Locul Foarte sfânt – s fie sco i din tab . Pielea, carnea i intestinele
acestor animle care con in excremente, s le fie arse în foc. 28Cel care le va arde,
trebuie s i spele hainele i tot corpul în ap ; apoi va putea reveni în tab .
29
Aceasta s fie pentru voi o porunc ce trebuie respectat permanent. În a zecea zi a
lunii a aptea, s v smeri i sufletele i s nu lucra i nimic: nici voi, nici b tina ul i
nici str inul care locuie te în mijlocul vostru. 30Pentru c în acea zi se va face achitare
pentru voi, ca s fi i cur i (de faptele care v fac vinova i). Astfel ve i fi cur i
înaintea Domnului de toate p catele voastre. 31Acea zi este un Sabat, o zi de odihn în
care trebuie s v smeri i sufletele. V poruncesc s face i a a permanent. 32Cel care
va fi uns i sfin it ca preot în locul tat lui lui, trebuie s fac achitare îmbr cat în
hainele de in care sunt sfinte. 33 fac achitare pentru Locul Foarte sfânt, pentru
Cortul Întâlnirii i pentru altar. S fac achitare i pentru preo i, ca i pentru tot
poporul din adunare. 34Aceast porunc s fie permanent respectat de voi. S se fac
achitare pentru israelieni o singur dat pe an, pentru toate p catele lor.” Moise a
cut exact cum i-a poruncit Domnul. 17 El i-a mai zis lui Moise: 2„Porunce te-le lui
Aaron, fiilor lui i tuturor israelienilor, transmi ându-le din partea Domnului,
urm toarele reguli: 3«Dac un israelit înjunghie în tab
sau în afara taberei un bou,
4
un miel sau un ap, în loc s vin cu el la intrarea în Cortul Întâlnirii ca s -l ofere ca
sacrificiu pentru Domnul, înaintea Tabernacolului Lui, acel om va fi vinovat de
rsare de sânge. Pentru c a v rsat sânge, trebue s fie eliminat din poporul lui. 5În
consecin , israelienii trebuie s i aduc sacrificiile nu pe câmp, ci în locul special
destinat Domnului, prezentându-le preotului la intrarea în Cortul Întâlnirii i
aducându-le ca sacrificii de pace în cinstea Lui. 6Preotul s stropeasc sângele
(animalelor) pe altarul Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii; i s ard gr simea
care va produce o arom pl cut Domnului. 7 nu- i mai sacrifice animale idolilor
înaintea c rora se prostitueaz (de atât timp). Aceasta s fie pentru ei i pentru
urma ii lor o porunc ce trebuie respectat mereu.» 8 le mai spui: «Dac vreun
israelian sau vreun str in care locuie te în mijlocul vostru aduce o ardere integral
sau un alt sacrificiu, 9
s îl prezinte la intrarea în Cortul Întâlnirii pentru a-l jertfi
Domnului, acel om s fie eliminat din poporul lui!» 10Dac vreun israelian sau vreun
str in care locuie te în mijlocul vostru va mânca ceva cu sânge, Îmi voi întoarce fa a
împotriva lui i-l voi elimina din poporul lui! 11Pentru c via a corpului este în sânge.
Eu vi l-am dat ca s pute i face achitare cu el pentru vie ile voastre, punându-l pe
altar. Sângele face achitare pentru (a salva) via a cuiva. 12 a se explic faptul c leam zis israelienilor ca nimeni s nu m nânce cu sânge. Aceast porunc trebuie
respectat atât de voi, cât i de str inul care locuie te printre voi.» 13Când vreunul
dintre israelieni sau dintre str inii care locuiesc printre voi vâneaz sau prinde vreun
animal ori vreo pas re care poate fi mâncat , trebuie s -i verse sângele i s -l acopere
cu p mânt. 14 procedeze a a pentru c via a oric rei f pturi este (între inut de)
sângele ei. Acesta este motivul pentru care i-am zis s le porunce ti israelienilor s
nu m nânce nici o vietate împreun cu sângele ei. Via a oric rei creaturi este
(între inut de) sângele ei. Oricine va mânca ceva cu sânge, va fi distrus. 15Orice
persoan care m nânc din carnea unei creaturi care a murit sau care a fost sfâ iat de
animale s lbatice – indiferent c este b tina sau str in – trebuie s i spele hainele
i s se îmb ieze. Acela va fi necurat pân seara; apoi va redeveni curat. 16Dar dac

nu- i spal hainele i tot corpul, va fi vinovat.” 18 Domnul i-a vorbit lui Moise,
spunându-i s le porunceasc israelienilor (din partea Lui, astfel): „Eu sunt
Dumnezeul vostru care se nume te Domnul. 3 nu face i faptele pe care le-a i v zut
în ara Egiptului unde a i locuit. S nu face i nici ce se face în Canaan unde v voi
duce. S nu tr i conform legilor acestor popoare. 4Voi s respecta i poruncile Mele
i s v conforma i legilor Mele, procedând conform lor. Eu sunt Dumnezeul vostru,
numit Domnul. 5 respecta i legile i poruncile Mele. Omul care le respect , va tr i
datorit acestei decizii. Eu sunt Domnul. 6Nimeni dintre voi s nu aib rela ii sexuale
cu ruda lui apropiat . Eu sunt Domnul. 7 nu ai rela ii intime cu tat l t u. Acela este
dreptul legitim exclusiv al mamei tale. S nu-i descoperi partea ei intim ; pentru c î i
este mam . 8 nu ai rela ii intime cu so ia tat lui t u. Acesta este dreptul legitim
exclusiv al tat lui t u. 9 nu ai rela ii intime cu sora ta care este fiica tat lui t u sau
fiica mamei tale, indiferent dac este n scut în familia din care provi sau în afara
acestei familii. 10 nu ai rela ii intime cu fiica fiului t u sau cu fiica fiicei tale, pentru
partea lor intim este partea intim a ta. 11 nu ai rela ii intime cu fiica so iei
tat lui t u, care i-a fost n scut de aceasta; pentru c ea este sora ta. 12 nu ai rela ii
intime cu sora tat lui t u; ea este ruda tat lui t u. 13 nu ai rela ii intime cu sora
mamei tale; pentru c ea este ruda mamei tale. 14 nu ai rela ii intime care îl
afecteaz pe fratele tat lui t u, adic s nu te culci cu so ia lui; î i este m tu . 15 nu
ai rela ii intime cu nora ta; ea este so ia fiului t u. S nu-i descoperi partea ei intim .
16
nu ai rela ii intime cu so ia fratelui t u. Acesta este dreptul legitim exclusiv al
17
lui.
nu ai rela ii intime atât cu o femeie cât i cu fiica acesteia. S nu iei pe fiica
fiului ei sau pe fiica fetei acesteia ca s le descoperi partea intim ; pentru c ele îi
sunt rude. Dac ai face acest lucru, ar fi ceva nedrept. 18 descoperi partea intim a
surorii so iei tale. Dac faci acest lucru cât timp tr ie te so ia ta, îi faci un mare necaz.
19
nu te apropii de o femeie ca s -i descoperi partea intim în timpul menstrua iei
20
ei.
nu te culci cu so ia semenului t u, murd rindu-te astfel cu ea. 21 nu dai pe
niciunul dintre fiii t i s fie sacrifica i în cinstea lui Moleh, profanând astfel Numele
Dumnezeului t u. Eu sunt Domnul. 22 nu te culci cu un b rbat a a cum te culci cu o
femeie; este ceva oribil! 23 nu între ii rela ii sexuale cu un animal, murd rindu-te cu
el. Nici femeia s nu se apropie de un animal ca s între in rela ii sexuale cu el; este
o perversitate. 24 nu v profana i în niciunul dintre aceste feluri; pentru c prin toate
aceste fapte s-au murd rit popoarele pe care le voi alunga din fa a voastr . 25 ara a
fost profanat prin ele. Din aceast cauz , Eu o voi pedepsi pentru p catul ei. i
atunci îi va v rsa pe locuitorii care o populeaz acum. 26Dar voi s respecta i
poruncile i legile Mele. Nici b tina ul i nici str inul care locuie te printre voi, s
nu fac aceste lucruri oribile. 27Toate aceste fapte (oribile) au fost f cute de locuitorii
rii care au tr it înainte de voi în ea. i astfel, toat zona a fost murd rit . 28Dac i
voi ve i profana ara, ea v va v rsa exact cum le-a v rsat i pe popoarele care au fost
acolo înaintea voastr . 29Oricine va face aceste lucruri oribile, va fi distrus din
mijlocul poporului lui. 30Deci s respecta i poruncile Mele i s nu v însu i niciunul
dintre aceste obiceiuri oribile, care au fost practicate înaintea venirii voastre, ca s nu
profana i cu ele. Eu sunt Domnul – Dumnezeul vostru.” 19 Domnul i-a zis lui
Moise: 2„Vorbe te întregii adun ri a israelienilor i spune-le: «Fi i sfin i; pentru c
Eu, Domnul – Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 3Fiecare dintre voi s i cinsteasc
2

mama i tat l; i s respecta i Sabatele Mele. Eu sunt Dumnezeul vostru, numit
Domnul. 4 nu v întoarce i spre al i zei (ca s v închina i lor) i s nu v face i
idoli turna i. Eu sunt Dumnezeul vostru, numit Domnul. 5Când ve i oferi un sacrificiu
de pace pentru Domnul, s îl aduce i astfel încât s fie primit. 6Acel dar ca sacrificiu
fie mâncat în ziua când îl ve i sacrifica, sau în urm toarea zi. Ce va r mâne pân a
treia zi, s fie ars în foc. 7Dac ve i mânca ceva din el a treia zi, se va considera o
fapt oribil ; i în consecin , sacrificiul nu va fi primit. 8Omul care va mânca (în a
treia zi) din el, î i va suporta pedeapsa; pentru c a profanat ce este sfânt pentru
Domnul. Acela s fie distrus din poporul lui. 9Când ve i secera recoltele rii, s nu
seceri pân la marginea terenului t u agricol; i s nu aduni spicele r mase dup
seceri . 10 nu aduni nici ciorchinii de struguri r ma i dup culesul viei tale; i s nu
strângi boabele c zute din vi . Ci s le la i s fie (ca hran ) pentru omul s rac i
pentru str in. Eu sunt Dumnezeul t u, numit Domnul. 11
nu fura i. S nu v
12
comporta i perfid între voi; i s nu v min i unii pe al ii.
nu jura i pe Numele
Meu f când declara ii false; pentru c astfel a i profana numele Dumnezeului vostru.
Eu sunt Domnul! 13 nu- i în eli semenul i nici s nu-l jefuie ti. S nu re ii pân a
doua zi plata celui care lucreaz cu ziua pentru tine. 14 nu vorbe ti de r u pe cel
surd; i s nu pui o piatr înaintea celui orb. Ci s te temi de Dumnezeul t u. Eu sunt
Domnul! 15 nu face i nici o nedreptate la judecat . S nu fii p rtinitor cu cel s rac;
i s nu favorizezi pe nimeni dintre cei mari. Ci s i judeci semenul f când dreptate.
16
nu practici bârfa între oamenii din popor; i s nu atentezi (în niciun fel) la via a
semenului t u. Eu sunt Domnul! 17 nu-l ur ti în inima ta pe fratele t u; ci (doar) f
repro uri semenul t u (atunci când este cazul), ca s nu te încarci cu p cat din cauza
lui. 18 nu te r zbuni; i s nu- i men ii sup rarea pe oamenii din poporul t u. Ci s -l
iube ti pe semenul t u ca pe tine însu i. Eu sunt Domnul! 19 respecta i poruncile
Mele. S nu împerechezi dou vite care sunt de ras diferit . S nu semeni în
terenurile tale agricole dou feluri de semin e. S nu por i haine esute din dou feluri
de fire. 20Dac un om va avea rela ii intime cu o femeie sclav care nu fusese înc
scump rat sau eliberat dar deja era logodit cu un alt b rbat, s fie pedepsi i
amândoi. Dar s nu fie omorâ i; pentru c ea nu fusese eliberat . 21El este obligat s
aduc Domnului un sacrificiu pentru vin la intrarea în Cortul Întâlnirii. Acolo s se
prezinte cu un berbec ca sacrificiu pentru vin . 22Preotul va face achitare pentru el
înaintea Domnului cu acel berbec al sacrificiului pentru vin . Achitarea va fi f cut
pentru p catul pe care l-a comis (în rela ia cu acea femeie); i astfel, acel p cat îi va fi
iertat. 23Când ve i intra în ar i ve i planta diver i pomi pentru hran , fructele lor s
fie interzise consumului. Timp de trei ani s fie interzise consumului. Deci s nu le
mânca i. 24În al patrulea an, toate fructele lor s fie închinate Domnului, pentru lauda
Lui. 25Dar din al cincilea an, s mânca i din fructele lor; pentru ca astfel, ele s vi se
înmul easc . Eu sunt Dumnezeul vostru, numit Domnul. 26 nu mânca i nimic cu
sânge! S nu ave i vr jitoria sau ghicirea printre preocup rile voastre. 27 nu v
tunde i p rul de pe tâmple; i s nu- i razi col urile b rbii. 28 nu v face i t ieturi în
carne pentru un mort; i s nu v imprima i nici un semn pe piele. Eu sunt Domnul!
29
nu- i profanezi fiica f când-o prostituat ; pentru ca s evi i astfel posibilitatea ca
ara s ajung un loc de prostitu ie i s se umple de nedreptate. 30 respecta i
Sabatele Mele; i s cinsti i Tabernacolul Meu. Eu sunt Domnul! 31 nu v duce i la

cei care cheam spiritele mor ilor sau la vr jitori! S nu-i c uta i, ca s nu v
murd ri i cu ei! Eu sunt Dumnezeul vostru, numit Domnul. 32 te ridici înaintea
oamenilor cu p rul alb; i s onorezi pe cel b trân. S te temi de Dumnezeul t u! Eu
sunt Domnul! 33Dac vreun str in vine s locuiasc împreun cu voi în ara voastr ,
nu-l exploata i. 34Str inul s fie considerat ca fiind un b tina între voi. S -l iubi i
ca pe voi în iv ; pentu c i voi a i fost str ini în ara Egiptului. Eu sunt Dumnezeul
vostru, numit Domnul. 35
nu în ela i când va trebui s judeca i cu privire la
surarea lungimii, la cânt rirea greut ii sau a cantit ii. 36 ave i cumpene drepte,
greut i corecte, o ef corect i un hin corect. Eu sunt Dumnezeul vostru, numit
Domnul – Cel care v-a scos din ara Egiptului! 37 respecta i toate poruncile i toate
legile Mele; i s face i a a cum prev d ele. Eu sunt Domnul!»” 20 Domnul i-a vorbit
din nou lui Moise, zicându-i: 2„S le mai spui israelienilor: «Dac vreunul dintre
israelieni sau dintre str inii care locuiesc în Israel î i vor oferi copiii lui Moleh (ca
sacrificiu), acel om s fie pedepsit cu moartea! Poporul din ar s -l omoare cu pietre.
3
Eu Îmi voi întoarce fa a împotriva acelui om i-l voi elimina din poporul lui; pentru
i-a dat fiii (ca ofrand ) lui Moleh i Mi-a murd rit sanctuarul, profanând numele
Meu care este sfânt. 4Dac poporul din ar îl va ierta atunci când î i va da copiii lui
Moleh i nu-l va omorî, 5Eu Însumi Îmi voi întoarce fa a atât împotriva acelui om, cât
i împotriva clanului lui; i-l voi elimina din poporul lui. Îl voi distruge împreun cu
to i cei ce îl urmeaz prostituându-se înaintea lui Moleh. 6Dac se va duce cineva la
cei care cheam spiritele mor ilor sau la vr jitori ca s se prostitueze urmându-le
sfaturile acestora, Îmi voi întoarce fa a împotriva lui i îl voi elimina din poporul de
care apar ine. 7Deci sfin i-v i fi i sfin i; pentru c Eu sunt Domnul – Dumnezeul
vostru. 8 respecta i poruncile Mele i s v conforma i cerin elor lor. Eu sunt
Domnul care v sfin esc! 9Cine î i va blestema tat l sau mama, s fie pedepsit cu
moartea. Acela care i-a blestemat tat l sau mama, trebuie s fac achitare cu propriul
lui sânge. 10Dac un b rbat a comis adulter cu so ia semenului lui, cei doi participan i
la acel act sexual s fie omorâ i! 11Dac se va întâmpla ca un om s între in rela ii
sexuale cu so ia tat lui lui, descoperindu-i astfel partea intim care este dreptul
exclusiv al tat lui, s fie omorâ i! S se fac astfel achitare (pentru acest p cat) cu
propriul lor sânge. 12Dac un om va avea rela ii sexuale cu nora lui, amândoi s fie
omorâ i! Ei au comis o perversitate; în consecin , vina pentru v rsarea sângelui lor,
le apar ine în exclusivitate. 13Dac un b rbat va între ine rela ii sexuale cu un alt
rbat la fel cum ar proceda cu o femeie, amândoi au f cut un lucru oribil! S fie
distru i; i s se fac achitare (pentru acest p cat) cu propriul lor sânge! 14Dac un
rbat va lua ca so ie atât pe fat , cât i pe mama ei, i acest lucru este o fapt oribil .
fie ar i în foc: atât el, cât i ele; pentru ca acest p cat s nu fie acceptat printre voi.
15
Dac un b rbat va între ine rela ii sexuale cu un animal, atunci atât b rbatul cât i
animalul s fie distru i. 16Dac o femeie se va apropia de un animal ca s între in
rela ii sexuale cu el, s distruge i atât femeia, cât i animalul. Vina pentru v rsarea
sângelui lor, le va apar ine în exclusivitate. 17Dac un om o va lua pe sora lui care
este fiica tat lui lui sau a mamei lui i va avea rela ii intime cu ea, fapta lor este ceva
oribil! S fie omorâ i amândoi sub privirea poporului lor. El a descoperit partea
intim a surorii lui; în consecin , trebuie s i suporte pedeapsa. 18Este posibil ca un
rbat s se culce cu o femeie i s -i descopere partea intim în perioada când ea este

necurat . Dac el îi descoper scurgerea i ea accept acea rela ie intim în timp ce
are scurgerea de sânge, amândoi s fie distru i în cadrul poporului lor! 19 nu
descoperi i partea intim a surorii mamei voastre, nici a surorii tat lui vostru; pentru
aceasta ar însemna s ave i rela ii intime cu o rud apropiat . Cei vinova i de acest
cat, î i vor suporta pedeapsa! 20Dac un b rbat va între ine rela ii sexuale cu m tu a
lui, înseamn c i-a descoperit partea intim care este dreptul exlusiv al unchiului lui.
Amândoi s fie pedepsi i! Ei vor muri f
s aib copii. 21Dac un b rbat va lua ca
so ie pe o femeie care deja este so ia fratelui lui, i acest lucru este ceva murdar;
pentru c astfel, el a descoperit partea intim a ei care apar inea în mod exclusiv
fratelui lui. Nici ei nu vor avea urma i! 22 asculta i de toate poruncile Mele i s v
conforma i lor; pentru ca ara în care v voi a eza, s nu v verse din gura ei. 23 nu
copia i obiceiurile popoarelor pe care le voi alunga din fa a voastr ; pentru c ele au
cut toate aceste lucruri care Îmi produc un mare dezgust. 24Vou v-am promis c
ve i mo teni ara; Eu personal v voi da ca proprietate o ar în care curge lapte i
miere. Eu sunt Domnul – Dumnezeul vostru, Cel care v-a ales dintre (celelalte)
popoare. 25Acesta este motivul pentru care trebuie s distinge i între un animal curat
i unul necurat, între o pas re necurat i una curat : ca s nu v profana i prin ce a i
face cu animalele, cu p rile sau cu orice fel de creatur care se deplaseaz pe
mânt, despre care v-am spus s le considera i necurate. 26Voi s fi i sfin i pentru
Mine; pentru c Eu, Domnul, sunt sfânt! Eu v-am ales dintre (celelalte) popoare ca s
fi i ai Mei. 27Dac vreun b rbat sau vreo femeie cheam spiritele mor ilor sau se
ocup cu vr jitorii, s fie pedepsi i cu moartea! S fie omorâ i cu pietre; i s se fac
astfel achitare (pentru acest p cat) cu propriul lor sânge.»” 21 Domnul i-a zis lui
Moise: „Spune-le preo ilor, adic fiilor lui Aaron: «Nici un preot s nu se profaneze
atingându-se de un mort din poporul lui. 2Totu i, i se va permite acest lucru în cazul
rudelor care-i sunt cele mai apropiate: mama, tat l, fiul, fiica, fratele 3 i sora care,
fiind fecioar , înc mai locuie te în casa p rinteasc i n-a avut so . Pentru ea, se
poate profana; 4dar ca i conduc tor în poporul lui, s nu se profaneze. 5Preo ii s nu
se rad pe cap, s nu- i taie perciunii i s nu- i fac t ieturi în piele. 6 fie sfin i
pentru Dumnezeul lor; i s nu profaneze numele Lui; pentru c ei aduc Domnului
sacrificiile consumate de foc i mâncarea închinat Dumnezeului lor. Acesta este
motivul pentru care trebuie s fie sfin i. 7 nu î i ia ca so ie o femeie prostituat sau
pe una care s-a murd rit (sexual); i nici pe cea care este divor at de so ul ei. S
procedeze a a pentru c ei sunt sfin i pentru Dumnezeul lor. 8Deci s -i consideri
sfin i; pentru c ei ofer mâncarea închinat Dumnezeului vostru. Preotul s fie
considerat de tine ca sfânt; pentru c Eu sunt sfânt. Eu sunt Domnul, Cel care v
sfin esc. 9Dac fiica unui preot se murd re te (sexual) prostituându-se, ea î i
dezonoreaz tat l. S fie ars în foc! 10Acela care a fost ales în func ia de mare preot
dintre fra ii lui, adic cel pe capul c ruia a fost turnat uleiul pentru ungere (în vederea
consacr rii în aceast slujb ) i care a fost selectat ca s poarte acele haine speciale,
nu- i descopere capul i s nu- i sfâ ie hainele în nicio situa ie. 11 nu se apropie
de niciun mort. S nu se profaneze nici chiar pentru tat l lui sau pentru mama lui.
12
nu ias din Tabernacol i s nu profaneze acest sanctuar al Dumnezeului lui;
pentru c el a fost investit în vederea slujirii prin uleiul pentru ungere. Acel ulei care
este peste el, reprezint uleiul Dumnezeului lui. Eu sunt Domnul. 13 se c toreasc

doar cu o fecioar . 14 nu- i ia ca so ie o v duv sau o femeie divor at ; nici o
femeie care s-a murd rit (sexual) sau care este prostituat . Femeia pe care o va lua ca
so ie din poporul lui, trebuie s fie virgin ; 15pentru ca astfel s nu- i fac de ru ine
descenden ii în poporul lui. Eu sunt Domnul, Cel care-l sfin esc!».” 16Domnul i-a zis
din nou lui Moise: 17„Spune-i lui Aaron: «Niciun b rbat dintre urma ii t i din
viitoarele genera ii care va avea un defect, s nu se apropie s aduc mâncarea
închinat Dumnezeului lui. 18Niciunul care va avea vreun defect, s nu se apropie,
adic : nici unul care va fi orb, chiop, care va avea fa a mutilat sau vreo parte a
corpului mai lung decât este normal. 19Va fi exclus (de la aceast slujb ) i acela
care va avea piciorul rupt sau mâna rupt , 20care va fi coco at sau pitic, care va avea
un defect la ochi, care va suferi de scabie sau va avea r ni pe piele, ori ale c rui
testicule nu vor fi normale. 21Niciunul dintre urma ii preotului Aaron, care va avea
vreun defect, nu va putea s se apropie ca s aduc Domnului sacrificii consumate de
foc. Acela care are un defect (fizic), nu se poate apropia s aduc mâncarea închinat
Dumnezeului lui. 22El va putea totu i mânca din pâinea (închinat ) Dumnezeului lui:
atât din cea foarte sfânt , cât i din cea sfânt . 23Îns nu i se permite s se apropie de
draperia separatoare sau de altar; fiindc el are un defect. S nu-Mi profaneze locurile
Mele sfinte, pentru c Eu sunt Domnul, Cel care le sfin esc!».” 24Moise a spus toate
aceste cuvinte în auzul lui Aaron, al fiilor acestuia i al tuturor israelienilor. 22
Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune-le lui Aaron i fiilor lui s aib respect fa de
lucrurile sfinte care-Mi sunt închinate de c tre israelieni; i s nu profaneze numele
Meu care este sfânt. Eu sunt Domnul! 3 le transmi i: «Dac vreunul dintre urma ii
vo tri din viitoarele genera ii se va apropia în timp ce va fi necurat i va umbla cu
lucrurile sfinte pe care israelienii le dau Domnului, acel om s fie distrus chiar în
locul în care st înaintea Mea. Eu sunt Domnul! 4Niciunul dintre urma ii lui Aaron
care va avea o ran cu lepr sau care va suferi de vreo hemoragie, s nu m nânce din
lucrurile sfinte pân nu va deveni curat. Oricine va atinge vreun lucru care a devenit
necurat din cauza unui corp mort sau a unui b rbat care a avut o scurgere de sperm ,
5
oricine va atinge vreun animal care se mi
i care l-ar putea face s ajung necurat
ori vreun om datorit c ruia devine necurat – indiferent de felul profan rii lui – 6cel
care va atinge un astfel de lucru, va fi necurat pân seara. Lui nu i se va permite s
nânce din lucrurile sfinte pân nu- i va sp la corpul cu ap . 7La apusul soarelui, va
fi curat. Apoi va putea mânca din lucrurile sfinte; pentru c acestea sunt hrana lui. 8
nu m nânce din ceva mort sau din carnea vreunei viet i care a fost sfâ iat de
animalele s lbatice – ca s nu devin necurat. Eu sunt Domnul! 9Preo ii s respecte
poruncile Mele, ca s nu se încarce cu p cat i s moar astfel pentru c le-au
desconsiderat. Eu sunt Domnul! Eu îi sfin esc. 10Nici un om care nu este preot, s nu
nânce din lucrurile sfinte. Nici musafirul i nici cel angajat de preot pentru o zi, s
nu m nânce din lucrurile sfinte. 11Dar dac preotul î i va cump ra un sclav cu
argintul lui, acestuia i se permite s m nânce. Mai pot mânca din hrana lui i sclavii
scu i în familia acelui preot. 12Dac fiica unui preot se va c tori cu un b rbat care
nu este preot, ea nu va putea mânca din darurile sfinte. 13Dar fiica unui preot care a
mas v duv sau care este divor at f s aib copii i care s-a întors în casa tat lui
ei ca în tinere e, va putea s m nânce din hrana lui. Nici un alt om care nu este preot,
nu o m nânce! 14Dac un om va mânca din lucrurile sfinte f s realizeze ce face,

trebuie s dea preotului pre ul acelui lucru sfânt, plus a cincea parte din el. 15Preo ii s
nu profaneze lucrurile sfinte pe care israelienii le aduc Domnului 16permi ându-le
acestora s m nânce din ele; pentru c ar aduce astfel asupra lor un p cat de care s-ar
face vinova i. S procedeze a a pentru c Eu sunt Domnul, Cel care îi sfin esc!».”
17
Domnul i-a zis lui Moise: 18„Vorbe te lui Aaron, fiilor lui i tuturor israelienilor
astfel: «To i b rba ii dintre descenden ii lui Israel i to i str inii din poporul Israel
care vor dori s aduc un sacrificiu ars integral închinat Domnului, indiferent c este
unul pentru respectarea jur mintelor lor sau ca dar benevol, 19 ia un mascul f
defect dintre vite, dintre oi sau dintre capre, conform peferin ei lor; i s -l sacrifice.
20
nu aduce i nici un sacrificiu care are vreun defect; pentru c nu va fi primit de la
voi. 21Când cineva ofer Domnului un sacrificiu de pace pentru respectarea unui
jur mânt special sau ca dar benevol din ciread sau din turm , trebuie ca animalul s
fie perfect (s tos) pentru a fi acceptat. S nu aib nici un defect. 22Animalele oarbe,
lovite, mutilate, cele care au vreo hemoragie, care au scabie sau bube pe piele, s nu
fie sacrificate pentru Domnul; i s nu le pune i pe altar ca sacrificii consumate de foc
pentru El. 23Ca dar benevol ve i putea aduce un bou sau un miel care are un organ mai
lung sau mai scurt; dar ca sacrificiu pentru respectarea unui jur mânt, el nu va fi
acceptat. 24Orice animal care are vreo parte lovit , sf râmat , sfâ iat sau t iat , s nu
fie sacrificat pentru Domnul. S nu oferi i acest fel de sacrificii în ara voastr ; 25 i s
nu primi i vreun astfel de animal de la un str in pentru ca s -l oferi i ca hran
Dumnezeului vostru. Pentru c aceste animale sunt mutilate i au defect, nu vor fi
acceptate de la voi!».” 26Domnul i-a mai zis lui Moise: 27„Când se na te un vi el, un
miel sau un ied, acesta trebuie s r mân apte zile cu mama lui; apoi, începând cu a
opta zi (din via a acestuia), poate fi primit ca sacrificiu consumat de foc pentru
Domnul. 28Vaca, oaia sau capra s nu fie înjunghiate în aceea i zi în care este
sacrificat i f tul lor. 29Când ve i aduce un sacrificiu de mul umire pentru Domnul, s
proceda i într-un asemenea mod încât s fie primit (de El) de la voi. 30Carnea lui s
fie mâncat în aceea i zi. S nu l sa i nimic din ea pân diminea . Eu sunt Domnul!
31
respecta i poruncile Mele i s v conforma i lor. Eu sunt Domnul! 32 nu
profana i numele Meu care este sfânt. i s proceda i astfel încât s fiu sfin it în
mijlocul israelienilor. Eu sunt Domnul, Cel care v sfin esc! 33Eu sunt Cel care v-a
scos din ara Egiptului, ca s fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul!».” 23 Domnul
i-a zis lui Moise: 2„Vorbe te israelienilor i spune-le (din partea Mea): «V prezint
acum care sunt s rb torile Domnului cu ocazia c rora ve i anun a adun ri sfinte.
Acestea sunt s rb torile Mele! 3 lucra i ase zile; dar a aptea zi este Sabatul – o zi
de odihn , în care ve i face o adunare sfânt . S nu lucra i nimic în aceast zi. Ci ea
fie Sabatul Domnului în toate locuin ele voastre. 4Celelalte s rb tori ale Domnului,
cu adun ri sfinte, pe care le ve i celebra la vremea stabilit pentru ele, sunt
urm toarele: 5Pa tele Domnului, care se s rb tore te în a paisprezecea zi a lunii întâi,
între cele dou seri. 6În a cincisprezecea zi a acestei luni, va fi s rb toarea Turtelor, în
cinstea Domnului. apte zile s mânca i turte. 7În prima zi (dintre cele apte) s ave i
o adunare sfânt ; i s nu face i atunci nicio munc . 8 apte zile s aduce i Domnului
sacrificii consumate de foc. În a aptea zi, s ave i o adunare sfânt ; i s nu face i
atunci nicio munc .».” 9Domnul i-a mai zis lui Moise: 10„Spune-le israelienilor:
«Când ve i intra în ara pe care v-o voi da i ve i aduna recoltele, s aduce i preotului

un snop din primele rezultate ale seceri ului. 11 legene snopul înaintea Domnului,
pentru ca voi s fi i astfel accepta i. Preotul s -l legene în urm toarea zi dup Sabat.
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În ziua când ve i leg na snopul, s sacrifica i un miel de un an, f defect, ca ardere
integral pentru Domnul. 13 ad uga i la el un dar de mâncare care s con in dou
zecimi dintr-o ef de f in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei – ca sacrificiu
consumat de foc i care produce o arom pl cut Domnului. Ve i ad uga acestora un
sacrificiu de b utur , care va consta într-un sfert de hin de vin. 14 nu mânca i nici
pâine, nici spice pr jite i nici boabe, pân în acea zi când ve i aduce acest sacrificiu
Dumnezeului vostru. Aceasta este o porunc ce va trebui respectat permanent; i
vizeaz pe to i urma ii vo tri în toate locurile în care ve i locui. 15Din ziua care
urmeaz Sabatului, adic din ziua în care ve i aduce snopul ca sacrificiu leg nat, s
num ra i apte s pt mâni complete. 16 num ra i cincizeci de zile pân la aceea care
urmeaz celui de-al aptelea Sabat. Atunci s v prezenta i înaintea Domnului cu un
nou dar de mâncare. 17 aduce i din locuin ele voastre dou pâini pe care le ve i oferi
ca sacrificiu leg nat. S fie f cute din f ina con inut de dou zecimi dintr-o ef .
ina s fie de cea mai bun calitate. Pâinile s fie coapte dup ce coca lor a crescut
sub ac iunea fermen ilor. Acestea sunt primele recolte aduse ( i oferite) pentru
Domnul. 18Împreun cu pâinile, s aduce i ca ardere integral pentru Domnul, apte
miei de un an, f
defect, un vi el i doi berbeci. La acestea s ad uga i darul de
mâncare i sacrificiile de b utur – toate urmând s fie consumate de foc. Ele vor
produce o arom pl cut Domnului. 19 aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat,
împreun cu doi miei de un an care vor fi oferi i ca sacrificiu pentru pace. 20Preotul s
le prezinte ca sacrificiu leg nat înaintea Domnului, a a cum va proceda cu pâinea
adus din primele recolte i cu cei doi miei. Acestea s fie puse separat pentru
Domnul; i s r mân ale preotului. 21În aceea i zi, s anun i o adunare sfânt .
Atunci s nu face i nicio munc . Aceasta este o porunc ce trebuie respectat
permanent i este valabil pentru voi i pentru urma ii vo tri în toate locurile în care
ve i locui. 22Când ve i aduna recolta rii voastre, s nu strânge i i pe aceea de la
marginea terenului vostru agricol; i s nu aduna i spicele care vor r mâne dup
seceri . L sa i-le pentru omul s rac i pentru str in. Eu sunt Domnul – Dumnezeul
vostru!».” 23Domnul i-a zis lui Moise: 24„Spune-le israelienilor: «În prima zi din a
aptea lun , s ave i o zi de odihn în care ve i face o adunare sfânt , anun at cu
sunete de goarne. 25 nu face i nicio munc în timpul ei; i s aduce i Domnului
sacrificii consumate de foc.»” 26Domnul i-a zis din nou lui Moise: 27„În a zecea zi din
a aptea lun s fie pentru voi ziua Achit rii. Atunci s ave i o adunare sfânt . S v
smeri i sufletele i s aduce i Domnului sacrificii consumate de foc. 28 nu lucra i
nimic în acea zi, pentru c ea este ziua Achit rii. Atunci se face achitare pentru voi
înaintea Dumnezeului vostru numit Domnul. 29Acela care nu se va smeri în acea zi,
va fi distrus din poporul lui. 30Pe acela care va lucra ceva în acea zi, Eu personal îl voi
distruge din mijlocul poporului lui. 31 nu lucra i nimic! Este o porunc valabil
permanent pentru to i urma ii vo tri în toate locurile în care ve i locui. 32Acesta este
un Sabat, o zi de odihn în care s v smeri i sufletele. Sabatul s fie celebrat din
seara celei de-a noua zi pân în seara urm toare.” 33Domnul i-a zis lui Moise:
34
„Spune-le israelienilor: «În a cincisprezecea zi a acestei luni care este a aptea, s
celebra i apte zile s rb toarea Corturilor în cinstea Domnului. 35În prima zi s ave i o

adunare sfânt . Atunci s nu face i nicio munc . 36 apte zile s aduce i Domnului
sacrificii consumate de foc. În a opta zi s ave i o adunare sfânt i s aduce i
Domnului sacrificii consumate de foc. Pentru c i aceasta este o adunare sfânt , s
nu face i nicio munc în timpul ei. 37Acestea sunt s rb torile Domnului. În timpul lor,
trebuie s anun i adun ri sfinte i ve i aduce Domnului sacrificii consumate de foc –
arderi integrale, daruri de mâncare i sacrificii care vor consta în b utur . Fiecare
dintre ele va fi oferit la data stabilit . 38Toate acestea vor fi respectate în afar de
Sabatele dedicate Domnului; iar sacrificiile oferite cu aceast ocazie vor fi altele
decât cele care constau în toate celelalte daruri ale voastre. Ele vor fi suplimentare
celor din cazul tuturor jur mintelor voastre i în plus fa toate darurile voastre
benevole pe care le oferi i Domnului. 39În a cincisprezecea zi din a aptea lun , dup
ce a i adunat recoltele rii, s celebra i s rb toarea Domnului. Ea s dureze apte
zile. Atât prima cât i a opta zi, s fie una de odihn . 40În prima zi, s lua i fructe din
pomii frumo i, ramuri de palmier, crengi de pomi stufo i i crengi de s lcii de la
marginea râului. S v bucura i apte zile înaintea Dumnezeului vostru numit
Domnul. 41În fiecare an s celebra i aceast s rb toare în cinstea Domnului. Ea va
dura apte zile. S o celebra i în a aptea lun . Aceasta este o porunc valabil
premanent pentru toate genera iile voastre. 42 locui i în corturi apte zile. To i
israelienii s locuiasc în corturi; 43pentru ca urma ii vo tri s tie c Eu am decis ca
israelienii s locuiasc în corturi dup ce i-am scos de pe teritoriul Egiptului. Eu sunt
Domnul – Dumnezeul vostru.»” 44Astfel le-a transmis Moise israelienilor care sunt ( i
ce implic din partea lor) s rb torile Domnului. 24 Domnul i-a zis lui Moise:
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„Porunce te israelienilor s i aduc pentru iluminat ulei pur din m sline presate, ca
(fie pus s ) ard în candele; i astfel, acea surs de lumin s lumineze permanent.
3
Aaron s preg teasc acest ulei în Cortul Întâlnirii, în prima parte a lui care este
delimitat de draperia Declara iei. Acel ulei s ard permanent înaintea Domnului, de
seara pân diminea a. Aceasta este o porunc valabil permanent pentru toate
genera iile voastre. 4 a eze candelele în suportul sureselor de lumin f cut din aur
curat, ca s fie totdeauna înaintea Domnului. 5 iei f in de cea mai bun calitate i
faci din ea dou sprezece pâini. Pentru fiecare pâine s folose ti dou zecimi (de
in ) dintr-o ef . 6 pui aceste pâini în dou rânduri pe masa f cut din aur curat:
câte ase pe fiecare rând. A a s fie a ezate înaintea Domnului. 7 pui t mâie curat
pe fiecare rând, pentru ca aceasta s poat fi pe pâine ca o amintire i ca un sacrificiu
consumat de foc pentru Domnul. 8Totdeauna s se aduc aceste pâini înaintea
Domnului, în fiecare zi de Sabat. Ele s fie luate de la israelieni printr-un leg mânt
etern. 9Astfel, ele vor r mâne ale lui Aaron i ale fiilor lui, care trebuie s le m nânce
într-un loc sfânt; pentru c acestea sunt pentru ei un lucru foarte sfânt, reprezentând o
parte din sacrificiile consumate de foc pentru Domnul. Aceasta este o porunc ce
trebuie respectat permanent.” 10Fiul unei femei israeliene i al unui b rbat egiptean,
a venit printre israelieni. Acesta a început în tab
o lupt cu un b rbat israelian.
11
Fiul femeii israeliene a rostit blasfemi la adresa numelui lui Dumnezeu; i L-a
blestemat. Atunci ei l-au adus la Moise. Mama lui se numea elomit; i era fiica lui
Dibri, din tribul lui Dan. 12L-au închis pân când vor vedea ce hot râre va pronun a
Domnul. 13Domnul i-a zis lui Moise: 14„Scoate i-l în exteriorul taberei pe cel ce a
pronun at blasfemii. To i aceia care l-au auzit, s i pun mâinile pe capul lui; i apoi

întreaga adunare s -l omoare cu pietre. 15Apoi s le spui israelienilor: «Oricine Îl va
blestema pe Dumnezeul lui, î i va suporta pedeapsa pentru p catul pe care l-a comis.
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Cine va rosti blasfemii la adresa numelui Domnului, va fi omorât. Toat adunarea
(israelienilor) s -l omoare cu pietre. Atât str inii, cât i b tina ii care vor rosti
blasfemii la adresa numelui Meu, s fie omorâ i! 17Cine va omorî un om, s fie
pedepsit cu moartea. 18Cine va omorî un animal, trebuie s dea altul (viu) în locul
celui mort. Va pl ti via pentru via . 19Dac un om va r ni pe semenul lui, s i se
fac a a cum a f cut el. 20Va da ran pentru ran , ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
i se fac aceea i ran pe care a f cut-o el semenului lui. 21Cel care va omorî un
animal, trebuie s dea altul (viu) în locul lui. Dar cel care va omorâ un om, s fie
pedepsit cu moartea! 22 ave i ( i s aplica i) aceea i lege atât pentru str in, cât i
pentru b tina ; pentru c Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!».” 23Moise le-a spus
israelienilor aceste cuvinte. Ei au scos în exteriorul taberei pe cel care rostise
blasfemii; i l-au omorât cu pietre. Israelienii au f cut a a cum i-a poruncit Domnul
lui Moise. 25 Domnul i-a zis lui Moise pe muntele Sinai astfel: 2„Spune-le
israelienilor: «Când ve i intra în ara pe care v-o dau, s l sa i p mântul s aib un
Sabat în cinstea Domnului. 3 ase ani s i semeni terenul agricol, ase ani s i tai via
i s -i strângi fructele; 4dar în al aptelea an s ai un Sabat total pentru p mânt.
Acesta va fi un Sabat în cinstea Domnului. Atunci s nu- i semeni p mântul i s nui tai via. 5 nu culegi ce va cre te din p mânt din semin ele c zute în urma secer rii
recoltelor (în al aselea an); i s nu aduni strugurii viei tale pe care nu ai îngrijit-o în
acel an. El s fie unul de odihn pentru p mânt. 6În timpul anului de odihn , s
nânci din ce va cre te de la sine din p mânt. A a s procedezi atât tu, cât i sclavul
sau sclava ta, cel care munce te cu ziua pentru tine, pelerinul, 7vitele tale i animalele
lbatice din ar . S folosi i ca hran tot ce va cre te din p mânt în acel an. 8
numeri apte ocazii de Sabat formate din ani, adic de apte ori apte ani. Deci va
trece de apte ori Sabatul anilor, adic în total patruzeci i nou de ani. 9Apoi s pui
pe cineva s sune tare din goarn . În a zecea zi din a aptea lun , chiar în ziua
Achit rii, s se sune din goarn în toat ara. 10 sfin i al cincizecilea an i s vesti i
libertatea în toat ara pentru to i locuitorii ei. Acesta s fie pentru voi anul de veselie.
Atunci, fiecare dintre voi s se întoarc la proprietatea lui i la clanul lui. 11Al
cincizecilea an s fie pentru voi anul de veselie. Atunci s nu sem na i p mântul, s
nu culege i ce cre te dup secerarea recoltelor din anul anterior i s nu culege i viile
pe care nu le-a i îngrijit în acel an. 12Acesta este anul de veselie. El s fie sfânt pentru
voi. S mânca i doar ce va cre te de la sine pe terenurile voastre agricole. 13În acel an
de veselie, fiecare dintre voi s v întoarce i la proprietatea voastr . 14Când ve i vinde
ceva semenului vostru sau când ve i cump ra ceva de la el, s nu v în ela i unul pe
altul. 15Când ve i cump ra ceva de la semenul vostru, s pl ti i calculând anii care au
trecut de la anul de veselie; iar vânz torul s cear un pre inând cont de anii care
mai r mân pentru cules (pân la urm torul an de veselie). 16Dac anii sunt mul i,
atunci s ridici pre ul; iar dac ei sunt pu ini, s scazi pre ul; pentru c el reflect
posibilitatea unui anumit num r de recolt ri agricole. 17 nu v în ela i unul pe altul;
ci s v teme i de Dumnezeul vostru. Eu sunt Dumnezeul vostru, numit Domnul. 18
respecta i poruncile Mele, s v conforma i legilor Mele i s le aplica i în practica
vie ii voastre, ca s tr i proteja i în ar . 19Aceast ar î i va produce recoltele; iar

voi ve i mânca i ve i tr i în ea în total securitate. 20Dac v ve i întreba ce ve i
mânca în al aptelea an în care nu sem na i i nu v strânge i recoltele, 21 anun c
Eu v voi oferi binecuvântarea Mea în al aselea an astfel încât p mântul va produce
recolte agricole pentru trei ani. 22Când ve i sem na p mântul în al optulea an, înc
ve i mânca din recoltele vechi; i pân în al nou lea an când ve i avea noile recolte,
ve i mânca tot din cele vechi. 23 mântul s nu fie vândut definitiv; pentru c ara este
a Mea. Pentru Mine, voi sunte i (în ea doar ni te) str ini i pelerini. 24Acesta este
motivul pentru care în toat ara pe care o ve i avea ca proprietari, trebuie s acorda i
dreptul de r scump rare pentru terenuri. 25Dac unul dintre oamenii din poporul t u
va s ci i î i va vinde o parte din proprietatea lui, cel care are dreptul de
scump rare, adic ruda lui cea mai apropiat , trebuie s vin i s r scumpere ce a
vândut acela. 26Dac omul nu are nicio rud care s r scumpere ce vânduse, dar dup
un timp poate el personal s fac r scump rarea, 27 calculeze anii (care au trecut) de
la vânzare i s dea înapoi cump torului diferen a de pre . Apoi, se poate întoarce la
proprietatea lui. 28Dar dac nu poate s fac r scump rarea, ce a vândut s r mân la
cump tor pân când vine anul de veselie. În acel an de veselie, cump torul
trebuie s p seasc acea proprietate; i astfel, fostul proprietar se va putea întoarce
la proprietatea lui. 29Dac cineva va vinde o cas de locuit într-un ora înconjurat cu
ziduri, aceasta va putea fi r scump rat în timp de un an de la vânzare. Termenul
dup care expir dreptul de r scump rare, este de un an. 30Dac nu este r scump rat
înainte de împlinirea unui an întreg, casa din acel ora înconjurat cu ziduri s r mân
pentru totdeauna a cump torului i a urma ilor lui. S nu ias din ea în anul de
veselie. 31Casele din satele care nu sunt înconjurate cu ziduri, vor fi considerate la fel
ca terenurile agricole ale rii. Ele vor putea fi r scump rate; iar cump torul va
trebui s le dea înapoi fostului proprietar în anul de veselie. 32Despre ora ele levi ilor,
ti i c ei vor avea permanent dreptul de r scump rare asupra caselor care se afl
în ele. 33Este posibil ca un om s cumpere o cas de la levi i. Acea cas care a fost
vândut în ora ul acestora, s fie restituit în anul de veselie; pentru c cele din
ora ele levi ilor sunt proprietatea lor în mijlocul israelienilor. 34Dar terenurile agricole
din jurul ora elor levi ilor, nu pot fi vândute; pentru c acestea sunt proprietatea lor
pentru totdeauna. 35Dac unul dintre cei din poporul t u s ce te i ajunge s
depind de tine, tu s -l aju i ca i cum ar fi un str in sau un pelerin. S -l la i s
locuiasc la tine. 36
nu iei nici un fel de dobând de la el; ci s te temi de
Dumnezeu. S -l la i pe fratele t u s locuiasc împreun cu tine! 37 nu-i împrumu i
argint cu dobând i s nu-i dai mâncare pe care i-o ceri înapoi în cantitate mai mare
decât cea oferit . 38Eu sunt Domnul – Dumnezeul t u, Cel care te-am scos din
teritoriul Egiptului, ca s i ofer Canaanul i s fiu Dumnezeul t u! 39Dac vreunul
dintre oamenii poporului t u s ce te i i se vinde, s nu-l obligi s fac munc de
sclav. 40 r mân la tine ca unul care lucreaz temporar i este recompensat mereu la
sfâr itul zilei, sau ca pelerinul. S te slujeasc pân la anul de veselie. 41Atunci va
putea pleca de la tine împreun cu copiii lui; i astfel, se va putea întoarce atunci la
clanul lui i la proprietatea p rin ilor lui. 42 procedezi astfel pentru c ei sunt sclavii
Mei pe care i-am scos din teritoriul Egiptului. S nu fie vându i cum se vând sclavii!
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nu-i st pâne ti cu duritate, ci s te temi de Dumnezeu. 44Dac dore i s ai sclavi
i sclave, îi po i cump ra dintre popoarele din jur. 45Po i s -i iei i dintre fiii

pelerinilor care vor locui la tine, sau dintre cei care apar in clanurilor lor, fiind n scu i
în ara voastr . Ace tia pot fi proprietatea voastr . 46Îi pute i l sa ca mo tenire
copiilor vo tri; i ei pot s -i mo teneasc la fel ca pe o proprietate (material ). Vor fi
sclavii vo tri tot timpul cât vor tr i. Dar niciunul dintre voi s nu st pâneasc peste
altul cu duritate când este vorba despre israelieni care sunt fra ii vo tri! 47Este posibil
ca un str in sau un pelerin s se îmbog easc , iar unul dintre fra ii vo tri s
ceasc lâng el, fiind astfel obligat s se vând str inului sau pelerinului ori
vreunuia care apar ine clanului str inului. 48Dup ce s-a vândut astfel (unuia care nu
este evreu), el mai poate fi r scump rat. S -l r scumpere una dintre rudele lui. 49Atât
unchiul lui, cât i fiul unchiului lui sau orice alt rud apropiat din clanul lui, vor
putea s -l r scumpere. Dac (dup un timp) poate, s se r scumpere chiar el însu i.
50
calculeze împreun cu cel care l-a cump rat. Pre ul eliber rii lui s fie calculat
inând cont de anul în care a fost vândut i de cât timp mai este pân la anul de
veselie. Perioada de timp în care a fost cu proprietarul, va fi evaluat ca pre la fel ca
perioada calculat în cazul unui lucr tor pl tit. 51Dar dac mai r mân mul i ani pân
la anul de veselie, atunci în func ie de num rul lor, el va pl ti (proprietarului
temporar) pentru r scump rarea lui o parte din argintul cu care a fost cump rat.
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Dac mai sunt pu ini ani pân la anul de veselie, atunci s -i calculeze i s i
pl teasc r scump rarea raportat la ace tia. 53Acesta va fi considerat pentru
cump torul lui ca un lucr tor care este pl tit la sfâr itul anului. Deci s nu se
comporte dur cu el în prezen a ta. 54Dac nu va fi r scump rat în niciunul dintre
aceste moduri, el i copiii lui s fie elibera i în anul de veselie. 55Israelienii sunt
sclavii Mei. Ei sunt sclavii Mei pe care i-am scos din teritoriul Egiptului. Eu sunt
Domnul – Dumnezeul vostru! 26 S nu v face i idoli; i s nu v instala i nicio
statuie f cut prin cioplire, dar nici stâlpi (considera i) sfin i. Pe teritoriul rii voastre
nu pune i statui de piatr înaintea c rora s v închina i; pentru c Eu sunt
Dumnezeul vostru, numit Domnul! 2
respecta i Sabatele Mele i s cinsti i
3
Sanctuarul Meu. Eu sunt Domnul. Dac v ve i conforma deciziilor Mele, dac ve i
respecta poruncile Mele i v ve i tr i via a conform lor, 4 voi da ploi care vor
dea la momentul oportun. Astfel, p mântul va fi productiv i pomii câmpului î i
vor produce fructele lor. 5Seceratul va dura pân la culesul viei; iar acest cules va
dura pân la sem nat. Ve i mânca pâine din abunden i ve i tr i proteja i în ar . 6
voi da pace în zona unde ve i locui. V ve i culca; i nimeni nu v va deranja; voi
distruge animalele s lbatice din ar , iar sabia nu va trece prin ea. 7Ve i urm ri pe
du manii vo tri; i ei vor c dea înaintea voastr lovi i de sabie. 8Cinci dintre voi vor
urm ri o sut dintre ei; i o sut vor urm ri zece mii. Du manii vo tri vor c dea
înaintea voastr lovi i de sabie. 9
voi întoarce spre voi, v voi face fertili i v voi
înmul i. Îmi voi respecta leg mântul ratificat cu voi. 10Ve i mânca din grâul vechi; i
ve i fi determina i s -l scoate i pe cel vechi pentru a-i face loc celui nou. 11Îmi voi
stabili re edin a în mijlocul vostru; i nu v voi urî. 12Voi umbla printre voi; i voi fi
Dumnezeul vostru, iar voi ve i fi poporul Meu. 13Eu sunt Domnul – Dumnezeul
vostru, Cel care v-am scos de pe teritoriul Egiptului, ca s nu mai fi i sclavii
egiptenilor. Eu am rupt leg turile jugului vostru i v-am f cut s merge i inând capul
ridicat. 14Dar dac nu M ve i asculta i nu ve i pune în practica vie ii voastre toate
aceste porunci, 15dac ve i desconsidera deciziile Mele i ve i urî legile Mele refuzând

mai respecta i toate poruncile Mele, ci ve i înc lca leg mântul Meu, 16 spun deacum ce v voi face: voi aduce teroarea peste voi. Tifosul i febra vor face s vi se
sting ochii i s dispar via a din voi. V ve i sem na degeaba semin ele (în
mânt); pentru c (recoltele care vor cre te din ele) le vor mânca du manii vo tri.
17
Îmi voi întoarce fa a împotriva voastr i ve i fi învin i de du manii vo tri. Cei care
ur sc, v vor fi st pâni; i ve i fugi chiar i în situa ii în care nu ve i fi urm ri i de
nimeni… 18Dac în ciuda acestor lucruri, nu M ve i asculta, voi continua i Eu s v
pedepsesc de apte ori mai mult pentru p catele voastre. 19Voi distruge puterea vostr
de care era i mândri. V voi face cerul ca fierul i p mântul ca bronzul. 20Vi se va
consuma puterea f
niciun rezultat. P mântul vostru nu va mai produce recoltele
agricole, iar pomii din ar nu- i vor mai oferi fructele. 21Dac i dup aceste lucruri
ve i continua s v opune i Mie i nu ve i accepta s M asculta i, v voi lovi de apte
ori mai mult pentru p catele voastre. 22Voi trimite animalele s lbatice împotriva
voastr . Ele v vor l sa f
copii i v vor distruge vitele. Astfel, v vor împu ina. În
consecin , drumurile voastre vor r mâne f
c tori. 23Dac nici dup aceste
pedepse nu ve i accepta s v corecta i, ci v ve i opune Mie, 24 i Eu m voi opune
vou . V voi lovi de apte ori mai mult pentru p catele voastre. 25Voi aduce sabia
împotriva voastr . Ea va r zbuna leg mântul înc lcat (de voi). Dac v ve i aduna în
ora ele voastre, voi trimite epidemia printre voi; i ve i ajunge la discre ia du manilor
vo tri. 26Când voi aduce lips de pâine, zece femei v vor coace pâine într-un singur
cuptor i v vor da pâinea cu cântarul. Dar în ciuda faptului c o ve i mânca, tot nu v
ve i s tura. 27Dac nici dup aceste pedepse nu M ve i asculta, ci v ve i opune Mie,
28
atunci i Eu, în mânia Mea, M voi opune vou . Eu personal v voi pedepsi de apte
ori mai mult pentru p catele voastre. 29
ve i hr ni mâncând carnea fiilor i a
30
fiicelor voastre…
voi distruge locurile înalte i v voi d râma stâlpii închina i
soarelui! Corpurile voastre moarte vor fi aruncate peste corpurile moarte ale idolilor
vo tri; i Eu personal v voi urî! 31Voi l sa ora ele voastre f
locuitori i v voi goli
de personal sanctuarele. Nu voi mai agrea pl cutul miros al sacrificiilor voastre. 32
voi devasta ara, astfel încât du manii vo tri care vor veni s locuiasc în ea, vor
mâne foarte surprin i când o vor vedea. 33 voi dispersa printre celelalte na iuni; i
voi scoate sabia împotriva voastr . ara v va fi devastat ; i ora ele voastre vor
mâne f locuitori. 34Astfel, în perioada în care va r mâne f
locuitori, ara se va
bucura de Sabatele ei (nerespectate la timpul stabilit). Îns voi ve i fi (deporta i i
exila i) în ara du manilor vo tri. Atunci, ara voastr se va odihni i se va bucura de
Sabatele ei. 35Tot timpul cât va fi f
locuitori, se va odihni cum nu i s-a permis în
zilele de Sabat din perioada când locuia i în ea. 36Iar celor care vor supravie ui, le voi
trimite frica în inim acolo, în ara du manilor lor. Sunetul slab al unei frunze luate de
vânt, îi va determina s fug . i vor fugi cum fuge cineva de sabie. Astfel, vor c dea,
de i nimeni nu-i va urm ri. 37Se vor rostogoli unii peste al ii ca înaintea sabiei, de i
nimeni nu-i urm re te. i nu ve i avea nicio putere ca s v opune i du manilor
vo tri. 38Ve i disp rea între celelalte na iuni; i ara du manilor vo tri v va mânca.
39
Aceia dintre voi care vor supravie ui, vor disp rea în ara du manilor vo tri din
cauza p catelor lor. Vor muri i din cauza p catelor p rin ilor lor. 40Dar va exista
posibilitatea ca unii s i m rturiseasc nedrept ile lor i p catelele p rin ilor lor pe
care le-au f cut împotriva Mea, recunoscând cum Mi s-au opus. 41Din cauza acelor

cate, Eu m-am opus lor i i-am dus în ara du manilor lor. Deci dac inima lor
necircumcis se va smeri i î i vor recunoa te vina, 42Îmi voi aduce aminte de
leg mântul Meu f cut cu Iacov, Îmi voi aminti de leg mântul pe care l-am f cut cu
Isaac i de leg mântul Meu ratificat cu Avraam. Astfel, Îmi voi aminti ( i) de ar .
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Totu i, ei vor fi sco i din ea; i se va bucura de Sabatele ei în perioada în care va
mâne f
locuitori. Ei î i vor suporta pedeapsa; pentru c au desconsiderat
poruncile Mele i au urât deciziile Mele în sufletul lor. 44 i totu i, chiar i atunci când
vor fi în ara du manilor lor, nu-i voi goni i nu-i voi abandona astfel încât s -i
distrug (total) i s încalc leg mântul Meu cu ei; pentru c Eu sunt Domnul –
Dumnezeul lor. 45Ci va fi în avantajul lor c Îmi voi aminti de leg mântul pe care lam f cut ( i l-am ratificat) cu str mo ii lor. Acela este leg mântul în baza c ruia Eu iam scos de pe teritoriul Egiptului, în v zul celorlalte popoare, ca s fiu Dumnezeul
lor. Eu sunt Domnul!».” 46Acestea sunt deciziile, poruncile i legile pe care Domnul
le-a stabilit între El i israelieni la muntele Sinai, (transmi ându-le) prin Moise. 27
Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune-le israelienilor: «Când un om va închina
Domnului anumite persoane printr-un jur mânt special, s procedeze conform
evalu rii tale. 3Dac acela este un b rbat cu vârsta cuprins între dou zeci i aizeci
de ani, atunci evaluarea ta s fie de cincizeci de echeli de argint, conform echelului
Sanctuarului. 4Dac va fi o femeie, evaluarea ta s fie de treizeci de echeli pentru ea.
5
Dac cineva are între cinci i dou zeci de ani, s evaluezi un b iat la dou zeci de
echeli i o fat la zece echeli. 6Dac are între o lun i cinci ani, evaluarea ta s fie
de cinci echeli de argint pentru un b iat i de trei echeli de argint pentru o feti .
7
Dac omul are aizeci de ani sau mai mult, atunci evaluarea ta pentru un b rbat s fie
de cincisprezece echeli, iar pentru o femeie s fie de zece echeli. 8Dac este prea
rac ca s poat pl ti conform evalu rii tale, atunci s se duc la preot; i el s -i fac
o alt evaluare. Preotul s realizeze o evaluare compatibil cu situa ia material pe
care o are cel care a f cut jur mântul. 9Dac se vor închina animale care pot fi aduse
ca sacrificii Domnului, tot ce va fi oferit Lui s fie considerat ca ceva sfânt. 10Nu se
va permite înlocuirea animalului i nici schimbarea unuia bun cu altul r u sau a altuia
u cu unul bun. Dac un animal este înlocuit cu un altul, atunci atât unul cât i
cel lalt vor fi considerate sfinte. 11Dac va exista dorin a închin rii unui animal
necurat care nu poate fi oferit ca sacrificiu Domnului, acela s fie adus înaintea
preotului. 12Preotul s -l evalueze, ca s constate dac este bun sau r u. Astfel, el va
mâne la evaluarea f cut de preot. 13Dac (cel care l-a adus) vrea s -l r scumpere,
adauge a cincea parte din pre ul evalu rii lui. 14Dac un om Îi va închina Domnului
locuin a lui, preotul s-o evalueze, pentru ca s vad dac ea este bun sau rea. i
pre ul ei va r mâne la evaluarea f cut de preot. 15Dac cel care i-a închinat
Domnului locuin a vrea s o r scumpere, trebuie s adauge a cincea parte din pre ul
stabilit la evaluarea ei; i va fi (din nou) a lui. 16Dac un om Îi va închina Domnului o
suprafa de p mânt agricol din proprietatea lui, evaluarea s fie f cut inând cont de
mân a necesar cultiv rii ei. Cincizeci de echeli de argint vor fi corespondentul
pentru un homer cu s mân de orz (care se poate sem na în acel teren agricol).
17
Dac va închina terenul agricol în anul de veselie, acesta s r mân la evaluarea ta.
18
Dar dac -l va închina dup anul de veselie, atunci preotul s -i calculeze pre ul în
func ie de anii care mai r mân pân la urm torul an jubiliar. Apoi s -l scad din

evaluarea ta. 19Dac cel care închin terenul agricol va dori vreodat s -l r scumpere,
atunci trebuie s adauge a cincea parte din pre ul evalu rii tale; i apoi, acel teren va
fi (din nou) al lui. 20Dar dac nu va dori s i r scumpere terenul sau dac îl va vinde
altui om, nu va mai putea fi r scump rat (niciodat ). 21În anul de veselie, atunci când
terenul va fi retocedat, va fi dedicat special Domnului ca un p mânt al Lui. Astfel, el
va fi (de-atunci) proprietatea preotului. 22Dac cineva închin Domnului un teren
agricol pe care l-a cump rat dar care nu este parte din proprietatea lui, 23preotul s
calculeze cât trebuie s fie pre ul acestuia pân la anul de veselie; iar cel care-l
închin trebuie s -i pl teasc în aceea i zi pre ul conform evalu rii tale, ca pentru un
lucru închinat Domnului. 24În anul de veselie, acel teren agricol s fie dat înapoi celui
de la care fusese cump rat, ajungând astfel (din nou) în proprietatea lui. 25Toate
evalu rile s fie f cute conform echelului Sanctuarului. Acel echel are dou zeci de
ghere. 26Nimeni nu va putea închina Domnului primul n scut al animalelor; pentru c
el este deja printre animalele care apar in Domnului. Indiferent c va fi bou sau oaie,
acel animal (prim-n scut) este al Domnului. 27Dac va fi (închinat) un animal necurat,
-l r scumpere conform evalu rii tale; i s adauge a cincea parte din acel pre
stabilit la evaluare. Dac nu va fi r scump rat, s fie vândut conform evalu rii tale.
28
Niciun lucru pe care un om îl poate închina Domnului din tot ce are, indiferent c
este om, animal sau teren agricol din proprietatea lui, nu va putea fi vândut sau
scump rat. Tot ce va fi închinat astfel, va fi considerat foarte sfânt pentru Domnul.
29
Niciun om dat pentru distrugere, nu va putea fi r scump rat; ci va fi omorât. 30Toate
zecimile din plantele care cresc din p mânt, indiferent c sunt din s mân a crescut
aproape de p mânt sau din fructele pomilor, sunt ale Domnului. Ele sunt închinate
Lui. 31Dac un om va dori s r scumpere ceva din acea zecime pe care o închinase
Domnului, s adauge a cincea parte din ea. 32Toate zecimile din cirezi sau din turme,
adic din tot ce va cre te protejat de b ul p storului, s fie închinat Domnului. 33
nu se analizeze dac animalul este bun sau r u; i nici s nu se înlocuiasc . Dac -l va
înlocui cineva, ambele animale vor fi sfinte: atât animalul înlocuit, cât i cel lalt; i
nu vor putea fi r scump rate.».” 34Acestea sunt poruncile pe care Domnul i le-a dat
lui Moise pe muntele Sinai. Ele au fost pronun ate pentru a fi respectate în poporul
Israel.

Numeri
1Domnul i-a vorbit lui Moise în de ertul Sinai, din cortul Întâlnirii. Acest lucru s-a
întâmplat în prima zi din a doua lun a celui de-al doilea an dup ce au plecat de pe
teritoriul Egiptului. El i-a zis: 2„Face i recens mântul întregii adun ri a israelienilor,
conform clanurilor i familiilor lor. S înscrie i astfel pe fiecare b rbat conform
numelui lui. 3Aceast list s cuprind numele tuturor celor din Israel care au vârsta
de cel pu in dou zeci de ani i care sunt capabili s mearg la r zboi. Tu i Aaron s -i
num ra i în grupurile lor de care apar in. 4 fie cu voi câte un b rbat din fiecare clan;
i fiecare dintre ace tia s vin în calitate de conduc tor al familiei lui (l rgite).
5
Acestea sunt numele b rba ilor care trebuie s fie împreun cu voi: din clanul lui
Ruben: Elitar, fiul lui edeur; 6din clanul lui Simeon: elumiel, fiul lui uri adai;
7
din clanul lui Iuda: Nah on, fiul lui Aminadab; 8din clanul lui Isahar: Netanel, fiul
lui uar; 9din clanul lui Zabulon: Eliab, fiul lui Helon; 10din clanul descenden ilor lui
Iosif – din familia l rgit a lui Efraim: Eli ama, fiul lui Amihud; din familia l rgit a
lui Manase: Gamaliel, fiul lui Pedah ur; 11din clanul lui Beniamin: Abidan, fiul lui
Ghidoni; 12din clanul lui Dan: Ahiezer, fiul lui Ami adai; 13din clanul lui A er:
Paghiel, fiul lui Ocran; 14din clanul lui Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel; 15din clanul lui
Neftali: Ahira, fiul lui Enan.” 16Ace ti israeli i au fost ale i din adunare, ca s fie
conduc torii clanurilor str mo ilor lor – conduc tori ai miilor lui Israel. 17Moise i
Aaron au venit împreun cu ace ti b rba i care fuseser desemna i; 18 i în prima zi din
a doua lun , au convocat întregul popor al evreilor. Astfel, poporul a fost luat în
eviden inând cont de clanuri i de familiile de care apar inea fiecare dintre cei care
i-au înscris numele. Ace tia erau b rba i care aveau cel pu in dou zeci de ani. 19Au
procedat exact cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Astfel i-a num rat el în de ertul
Sinai. 20Urmeaz prezentarea descenden ilor lui Ruben – care era primul n scut în
familia lui Israel – conform clanurilor i familiilor lor. A fost înscris numele tuturor
rba ilor care aveau cel pu in dou zeci de ani i care erau capabili s mearg la
zboi. 21Cei num ra i care apar ineau clanului lui Ruben, au fost patruzeci i ase de
mii cinci sute. 22Descenden ii lui Simeon, conform clanurilor i familiilor lor, au fost
înscri i cu numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i care era
capabil s mearg la r zboi. 23Cei num ra i care apar ineau clanului lui Simeon, au
fost cincizeci i nou de mii trei sute. 24Descenden ii lui Gad, conform clanurilor i
familiilor lor, au fost înscri i cu numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci
de ani i care era capabil s mearg la r zboi. 25Cei num ra i care apar ineau clanului
lui Gad, au fost patruzeci i cinci de mii ase sute cinci zeci. 26Descenden ii lui Iuda,
conform clanurilor i familiilor lor, au fost înscri i cu numele fiec rui b rbat care
avea cel pu in dou zeci de ani i care era capabil s mearg la r zboi. 27Cei num ra i
care apar ineau clanului lui Iuda, au fost aptezeci i patru de mii ase sute.
28
Descenden ii lui Isahar, conform clanurilor i familiilor lor, au fost înscri i cu
numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i care era capabil s
mearg la r zboi. 29Cei num ra i care apar ineau clanului lui Isahar, au fost cincizeci
i patru de mii patru sute. 30Descenden ii lui Zabulon, conform clanurilor i familiilor
lor, au fost înscri i cu numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i

care era capabil s mearg la r zboi. 31Cei num ra i care apar ineau clanului lui
Zabulon, au fost cincizeci i apte de mii patru sute. 32Fiii lui Iosif, adic descenden ii
lui Efraim, conform clanurilor i familiilor lor, au fost înscri i cu numele fiec rui
rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i care era capabil s mearg la r zboi.
33
Cei num ra i care apar ineau clanului lui Efraim, au fost patruzeci de mii cinci sute.
34
Descenden ii lui Manase, conform clanurilor i familiilor lor, au fost înscri i cu
numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i care era capabil s
mearg la r zboi. 35Cei num ra i care apar ineau clanului lui Manase, au fost treizeci
i dou de mii dou sute. 36Descenden ii lui Beniamin, conform clanurilor i
familiilor lor, au fost înscri i cu numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci
de ani i care era capabil s mearg la r zboi. 37Cei num ra i care apar ineau clanului
lui Beniamin, au fost treizeci i cinci de mii patru sute. 38Descenden ii lui Dan,
conform clanurilor i familiilor lor, au fost înscri i cu numele fiec rui b rbat care
avea cel pu in dou zeci de ani i care era capabil s mearg la r zboi. 39Cei num ra i
care apar ineau clanului lui Dan, au fost aizeci i dou de mii apte sute.
40
Descenden ii lui A er, conform clanurilor i familiilor lor, au fost înscri i cu numele
fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i care era capabil s mearg la
zboi. 41Cei num ra i care apar ineau clanului lui A er, au fost patruzeci i unu de
mii cinci sute. 42Descenden ii lui Neftali, conform clanurilor i familiilor lor, au fost
înscri i cu numele fiec rui b rbat care avea cel pu in dou zeci de ani i care era
capabil s mearg la r zboi. 43Cei num ra i care apar ineau clanului lui Neftali, au
fost cincizeci i trei de mii patru sute. 44Ace tia sunt cei care au fost lua i în eviden
de Moise i de Aaron. Ei i-au num rat cu ajutorul conduc torilor lui Israel. Fiecare
dintre cei doisprezece oameni, reprezenta propriul lui trib. 45To i aceia care au fost
înscri i cu ocazia acestui recens mânt conform familiilor lor, aveau cel pu in
dou zeci de ani i apar ineau poporului Israel. Ei erau capabili s mearg la r zboi.
46
Num rul total al celor înscri i a fost de ase sute trei mii cinci sute cinci zeci.
47
Levi ii, conform clanului str mo ilor lor, n-au fost num ra i împreun cu ceilal i
evrei. 48Domnul îi zisese lui Moise: 49„S nu numeri clanul lui Levi; i s nu îl iei în
considerare (la recens mânt) în mijlocul celorlal i israelieni. 50 dai levi ilor sarcina
de a îngriji Tabernacolul Declara iei, toate uneltele lui i tot ce apar ine acestuia. Ei
trebuie s transporte Tabernacolul i toate uneltele lui, s aib grij de el i s i fac
tab ra în jurul acestuia. 51Când urmeaz ca Tabernacolul s fie mutat, levi ii trebuie
-l strâng . i când urmeaz ca Tabernacolul s fie reinstalat, levi ii s fie cei care îl
vor ridica. Str inul care se va apropia (s participe la aceste activit i), s fie omorât.
52
Ceilal i israelieni s se instaleze fiecare în tab ra lui; i fiecare b rbat s stea în jurul
steagului reprezentând clanul lui. 53Dar levi ii s i fac tab ra în jurul Tabernacolului
Declara iei, ca s nu se declan eze mânia Mea împotriva adun rii israelienilor. Levi ii
aib în paz Tabernacolul Declara iei.” 54Israelienii au procedat exact cum i-a
poruncit Domnul lui Moise. 2 Domnul le-a vorbit lui Moise i lui Aaron astfel:
2
„Israelienii s i organizeze tab ra în jurul cortului Întâlnirii. Fiecare b rbat s stea
în zona unde se afl steagul (clanului) lui, lâng semnele care reprezint familia lui.
3
În partea de est s fie armatele taberei lui Iuda, lâng steagul lor. Conduc torul
descenden ilor lui Iuda este Nah on – fiul lui Aminadab. 4Armata lui este format din
aptezeci i patru de mii ase sute de oameni. 5Clanul lui Isahar s i organizeze

tab ra lâng ei. Conduc torul descenden ilor lui Isahar este Netanel – fiul lui uar. 6
Armata lui este format din cinci zeci i patru de mii patru sute de oameni. 7Urmeaz
clanul lui Zabulon. Conduc torul descenden ilor lui Zabulon este Eliab – fiul lui
Helon. 8Armata lui este format din cincizeci i apte de mii patru sute de oameni.
9
To i oamenii din tab ra lui Iuda înscri i în urma recens mântului conform grupurilor
lor, sunt o sut optzeci i ase de mii patru sute. Când v ve i deplasa, ace tia s fie
pozi iona i primii. 10În partea de sud s fie armatele taberei lui Ruben, lâng steagul
lor. Conduc torul descenden ilor lui Ruben este Eli ur – fiul lui edeur. 11Armata lui
este format din patruzeci i ase de mii cinci sute de oameni. 12Lâng el s i
organizeze tab ra clanul lui Simeon. Conduc torul descenden ilor lui Simeon este
elumiel – fiul lui uri adai. 13Armata lui este format din cincizeci i nou de mii
trei sute de oameni. 14Urmeaz clanul lui Gad. Conduc torul descenden ilor lui Gad
este Eliasaf – fiul lui Deuel. 15Armata lui este format din patruzeci i cinci de mii
ase sute cincizeci de oameni. 16To i cei din tab ra lui Ruben înscri i cu ocazia
recens mântului conform grupurilor lor, sunt o sut cincizeci i unu de mii patru sute
cincizeci de oameni. Când v ve i deplasa, ace tia s fie pozi iona i în al doilea rând.
17
Apoi s se deplaseze cortul Întâlnirii împreun cu tab ra levi ilor care se afl în
mijlocul celorlalte tabere. Ace tia s mearg în aceea i ordine în care i-au stabilit
pozi ia în tab . Fiecare (grup) s se afle la locul lui, în dreptul steagului care-l
reprezint . 18În partea de est s fie armatele taberei lui Efraim, lâng steagul lor.
Conduc torul descenden ilor lui Efraim este Eli ama – fiul lui Amihud. 19Armata lui
este format din patruzeci de mii cinci sute de oameni. 20Dup el s se organizeze
clanul lui Manase. Conduc torul descenden ilor lui Manase este Gamaliel – fiul lui
Pedah ur. 21Armata lui este format din treizeci i dou de mii dou sute de oameni.
22
Urmeaz clanul lui Beniamin. Conduc torul descenden ilor lui Beniamin este
Abidan – fiul lui Ghidoni. 23Armata lui este format din treizeci i cinci de mii patru
sute de oameni. 24To i cei care formeaz tab ra lui Efraim, înscri i cu ocazia
recens mântului conform grupurilor lor, sunt o sut opt mii o sut de oameni. Când
ve i deplasa, ace tia s fie pozi iona i în al treilea rând. 25În partea de nord s fie
armatele taberei lui Dan, lâng steagul lor. Conduc torul descenden ilor lui Dan este
Ahiezer – fiul lui Ami adai. 26Armata lui este format din aizeci i dou de mii apte
sute de oameni. 27Clanul lui A er s i organizeze tab ra lâng cea a lui Dan.
Conduc torul descenden ilor lui A er este Paghiel – fiul lui Ocran. 28Armata lui este
format din patruzeci i unu de mii cinci sute de oameni. 29Urmeaz clanul lui
Neftali. Conduc torul descenden ilor lui Neftali este Ahira – fiul lui Enan. 30Armata
lui este format din cincizeci i trei de mii patru sute de oameni. 31To i oamenii din
tab ra lui Dan înscri i cu ocazia recens mântului, conform grupurilor lor, sunt o sut
cincizeci i apte de mii ase sute de oameni. Când v ve i deplasa, ace tia s fie
pozi iona i ultimii, fiecare lâng steagurile lor.” 32Aceasta a fost organizarea
(poporului) israelienilor cu ocazia recens mântului, conform familiilor p rin ilor lor.
Num rul total al celor din tabere organiza i în grupurile (clanurilor) lor, a fost de ase
sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni. 33Levi ii nu au fost num ra i împreun cu
ceilal i israelieni, pentru c a a îi poruncise Domnul lui Moise. 34Israelienii au f cut
exact cum îi poruncise Domnul lui Moise. Ei i-au organizat tab ra conform (locului)
steagurilor lor; i s-au deplasat mereu la fel, fiecare ocupându- i locul în clanurile i

în familiile de care apar ineau. 3 Urmeaz prezentarea urma ilor lui Aaron i ai lui
Moise, începând din timpul în care Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai. 2Fiii
lui Aaron s-au numit: Nadab – primul n scut – Abihu, Elazar i Itamar. 3Acestea sunt
numele descenden ilor lui Aaron. Ei au fost preo ii care „au primit ungerea”; i astfel,
Moise i-a consacrat în slujba preo iei. 4Nadab i Abihu au murit înaintea Domnului în
de ertul Sinai, atunci când au venit cu foc str in înaintea Domnului. Ei nu au (mai)
avut urma i. Elazar i Itamar au slujit ca preo i în prezen a tat lui lor numit Aaron.
5
Domnul i-a zis lui Moise: 6„Prezint -te împreun cu cei din clanul lui Levi i pune-i
înaintea preotului Aaron, pentru ca ei s -i slujeasc . 7 -l ajute în activit ile pe care
le are de f cut atât pentru el, cât i pentru întreaga adunare, înaintea cortului Întâlnirii.
Vor sluji pentru Tabernacol. 8Atunci când î i fac slujba la Tabernacol, ace tia trebuie
aib grij de toate lucrurile din cortul Întâlnirii i s ajute la punerea în practic a
poruncilor date în acest sens israelienilor. 9 -i dai în subordine lui Aaron pe levi i i
pe urma ii lor. Ei vor fi aceia dintre israelieni care trebuie s -i fie încredin i total i
permanent lui Aaron. 10 ceri lui Aaron i urma ilor lui s i respecte datoria în ce
prive te preo ia; iar str inul care se va apropia (ca s se implice în ea), s fie omorât.”
11
Domnul i-a mai zis lui Moise: 12„S tii c i-am luat pe levi i din mijlocul
israelienilor, în locul tuturor copiilor n scu i primii în familiile lor. Levi ii vor fi ai
Mei; 13pentru c to i primii-n scu i sunt ai Mei. Atunci când i-am lovit cu moartea pe
to i primii-n scu i din teritoriul Egiptului, i-am luat special pentru Mine pe to i
primii-n scu i din Israel: atât dintre oameni, cât i dintre animale. Ei vor fi ai Mei. Eu
sunt Domnul!” 14Domnul i-a vorbit lui Moise în de ertul Sinai, zicându-i: 15„Num i pe levi i conform familiilor i clanurilor lor. S numeri fiecare b rbat care are vârsta
de cel pu in o lun .” 16Moise i-a num rat a a cum îi spusese Cuvântul Domnului –
exact cum i s-a poruncit. 17Numele descenden ilor lui Levi au fost: Gher on, Chehat
i Merari. 18Urmeaz numele descenden ilor lui Gher on, din care s-au dezvoltat
clanurile lor: Libni i imei. 19Fiii lui Chehat, deveni i întemeietori de clan, au fost:
Amram, I har, Hebron i Uziel. 20Iar fiii lui Merari, întemeietori de clan, au fost:
Mahli i Mu i. Acestea sunt clanurile levi ilor, conform familiilor lor. 21Din Gher on
provine atât clanul lui Libni, cât i cel al lui imei. Acestea formeaz clanurile
gher oni ilor. 22Cei lua i în eviden , dup ce au fost num ra i to i b rba ii care aveau
vârsta de cel pu in o lun , erau apte mii cinci sute. 23Clanurile gher oni ilor i-au
organizat tab ra în spatele Tabernacolului, în partea de est. 24Conduc torul familiilor
gher oni ilor era Eliasaf – fiul lui Lael. 25Responsabilitatea descenden ilor lui
Gher on în cortul Întâlnirii era s aib grij de Tabernacol, de acoperitoarea cortului
i de draperia de la intrarea în cortul Întâlnirii. 26Mai erau responsabili atât de
draperiile cur ii, de draperia de la intrarea în curtea din jurul Tabernacolului i a
altarului, cât i de funii. 27Din Chehat provin urm toarele clanuri: al amrami ilor, al
hari ilor, al hebroni ilor i al uzieli ilor. Acestea au fost clanurile chehati ilor.
28
Dup ce au fost num ra i to i b rba ii care aveau vârsta de cel pu in o lun , a
rezultat un num r de opt mii ase sute de b rba i. Ace tia aveau grij de lucrurile
Sanctuarului. 29Clanurile chehati ilor i-au stabilit tab ra în partea de sud a
Tabernacolului. 30Conduc torul familiilor din clanurile chehati ilor era Eli afan – fiul
lui Uziel. 31Responsabilitatea lor era s aib grij de acea lad special , de mas , de
suportul surselor lumin , de altare, de uneltele Sanctuarului cu care preo ii î i f ceau

slujba i de draperie. 32 eful conduc torilor levi ilor era Elazar – fiul preotului Aaron.
El îi supraveghea pe aceia care aveau grij de Sanctuar. 33Din Merari provine atât
clanul lui Mahli, cât i cel al lui Mu i. Acestea (dou ) formeaz clanurile lui Merari.
34
Cei lua i în eviden , dup ce au fost num ra i to i b rba ii care aveau vârsta de cel
pu in o lun , erau ase mii dou sute. 35Conduc torul familiilor din clanurile lui
Merari era uriel – fiul lui Abihail. Ei i-au organizat tab ra în partea de nord a
Tabernacolului. 36Responsabilitatea dat descenden ilor lui Merari era s aib grij de
scândurile Tabernacolului, de bare, de stâlpi, de postamente i de toate uneltele care
apar ineau acestora. 37Ei mai aveau grij de stâlpii care înconjurau curtea, de
postamentele acestora, de ru i i de funii. 38Cei care i-au stabilit tab ra înaintea
Tabernacolului, în partea de est – chiar în fa a cortului Întâlnirii, spre Est – erau
Moise, Aaron i fiii lui. Ace tia se îngrijeau s realizeze tot ce trebuia f cut pentru
israelieni în leg tur cu Sanctuarul. Oricine altcineva care se apropia (de acea zon ),
era omorât. 39To i levi ii pe care i-a num rat Moise împreun cu Aaron conform
poruncii Domnului, încadra i în clanurile lor, adic to i b rba ii care aveau vârsta de
cel pu in o lun , au fost dou zeci i dou de mii. 40Apoi Domnul i-a zis lui Moise:
„Num -i pe to i primii n scu i b ie i ai israelienilor. Ace ti copii trebuie s aib
vârsta de cel pu in o lun . F o list cu numele lor. 41Eu sunt Domnul! Pe levi i s -i
iei pentru Mine în locul tuturor primilor n scu i ai israelienilor; iar vitele levi ilor s
le fie luate în locul tuturor primilor n scu i ai vitelor israelienilor!” 42Moise i-a
num rat pe to i primii-n scu i ai israelienilor, exact cum i-a poruncit Domnul. 43To i
primii-n scu i b ie i care aveau vârsta de cel pu in o lun , înscri i cu numele lor, au
fost dou zeci i dou de mii dou sute aptezeci i trei. 44Apoi Domnul i-a zis lui
Moise: 45„Ia-i (pentru Mine) pe levi i în locul tuturor primilor n scu i ai israelienilor.
iei i turmele levi ilor în locul turmelor israelienilor. Levi ii vor fi ai Mei. Eu sunt
Domnul! 46Ca pre de r scump rare pentru cei dou sute aptezeci i trei dintre
primii-n scu i ai israelienilor care dep esc num rul levi ilor, 47 iei cinci echeli
pentru fiecare copil, conform echelului Sanctuarului (un echel este echivalentul
pentru dou zeci de ghere). 48 dai lui Aaron i descenden ilor lui acest argint prin
intermediul c ruia sunt r scump ra i copiii care dep esc num rul levi ilor.” 49Moise
a luat argintul r scump rii dat pentru aceia care dep eau num rul celor
scump ra i prin levi i. 50A adunat argintul dat pentru acei prim-n scu i ai
israelienilor. S-au adunat astfel o mie trei sute aizeci i cinci de echeli, conform
echelului Sanctuarului. 51Moise a dat lui Aaron i descenden ilor lui tot acest argint
pentru r scump rare, conform Cuvântul Domnului. A procedat exact cum îi
poruncise Domnul. 4 Domnul le-a zis lui Moise i lui Aaron: 2„S -i num ra i pe
descenden ii lui Chehat separat de ceilal i levi i, conform clanurilor i familiilor lor,
3
Aceast list s con in b rba i de la vârsta de treizeci de ani pân la vârsta de
cincizeci de ani. S fie înscri i to i aceia care sunt capabili s fac vreo lucrare la
cortul Întâlnirii. 4Slujba descenden ilor lui Chehat pe care o vor face la cortul
Întâlnirii, va consta în grija fa de lucrurile foarte sfinte. 5Atunci când tab ra se va
preg ti s plece, Aaron i fiii lui s intre, s dea jos draperia separatoare i s acopere
lada Declara iei cu ea. 6 pun deasupra ei un acoperi din piele de vi el de mare i
acopere totul cu o pânz albastr . Apoi s -i pun barele la loc. 7 acopere masa pe
care se ofer (înaintea Domnului) pâine, punând peste ea o pânz albastr . S pun

apoi pe aceasta farfuriile, vasele pentru t mâie, vasele cu gâtul strâmt i cele în form
semi-sferic pentru sacrificiile de b utur . S fie pus pe ea i pâinea reprezentativ
(pentru clanurile lui Israel). 8Apoi s pun peste acestea o pânz care are culoarea
ro iatic . Peste toate aceasta s pun un acoperi f cut din piele de vi el de mare.
Apoi s -i pun barele la loc. 9 acopere cu o pânz albastr suportul pentru sursele
de lumin i candelele lui, uneltele pentru stins focul, t vi ele i toate vasele pentru
ulei specifice acestuia. 10 -l pun cu toate uneltele lui sub un acoperi f cut din piele
de vi el de mare i s -l a eze pe (o) targ . 11Peste altarul de aur s pun o pânz
albastr i s o acopere cu piele de vi el de mare. Apoi s -i pun barele la loc. 12Ei
trebuie s ia toate uneltele pentru slujire care sunt folosite în Sanctuar, s le pun întro pânz albastr , s le acopere cu o piele de vi el de mare i s le a eze pe targ . 13
ia cenu a de pe altar. Apoi s -l acopere cu o pânz colorat ro u-închis. 14 pun
deasupra altarului toate uneltele lui care sunt folosite pentru slujire: f ra ele,
furculi ele, lope ile, i vasele acestuia. S le acopere cu o piele de vi el de mare i s
îi pun barele. 15Când Aaron i fiii lui vor fi terminat acoperirea Sanctuarului i a
tuturor lucrurilor acestuia, iar tab ra va fi preg tit de plecare, descenden ii lui
Chehat trebuie s vin i s transporte aceste lucruri. Dar s nu ating niciunul dintre
lucrurile sfinte. Dac nu vor respecta aceast interdic ie, vor muri. Acestea sunt
obiectele cortului Întâlnirii pe care trebuie s le duc descenden ii lui Chehat.
16
Elazar, fiul preotului Aaron, va fi responsabil de uleiul pentru iluminat, de t mâia
parfumat , de darul de mâncare care este oferit continuu, de uleiul pentru ungere, de
Tabernacolul cu tot ce este în el, de Sanctuar i de uneltele lui.” 17Apoi Domnul le-a
zis lui Moise i lui Aaron: 18„Ave i grij de reprezentan ii clanurilor chehati ilor: s
nu fie distrus din mijlocul levi ilor. 19 spun acum ce trebuie s face i pentru ei, ca
tr iasc i s evite moartea atunci când se vor apropia de lucrurile sfinte: Aaron i
fiii lui trebuie s intre i s dea fiec ruia ceva de f cut sau de transportat. 20Dar
descenden ilor lui Chehat nu li se permite s intre i s se uite nici m car foarte pu in
la lucrurile sfinte; altfel, vor muri.” 21Apoi Domnul i-a zis lui Moise: 22„Num ra i-i i
pe descenden ii lui Gher on conform familiilor i clanurilor de care apar in. 23Lista s
cuprind b rba ii de la vârsta de treizeci de ani pân la vârsta de cincizeci de ani. S
fie înscri i to i aceia care sunt capabili s fac vreo lucrare la cortul Întâlnirii. 24
spun acum care este slujba clanurilor gher oni ilor, adic ce trebuie s fac i s
transporte ace tia 25Ei vor transporta draperiile Tabernacolului, cortul Întâlnirii cu
acoperi ul lui, pieile de vi ei de mare care se pun deasupra ca (al doilea) acoperi ,
draperia de la intrarea în cortul Întâlnirii, 26draperiile cur ii, draperia de la intrarea pe
poarta cur ii care înconjoar Tabernacolul i altarul, funiile lor i toate uneltele care
apar in acestora. Ei s fac tot ce va fi nevoie cu privire la aceste obiecte. 27Toat
slujirea gher oni ilor cu privire la tot ce trebuie s transporte i tot ce trebuie s fac ,
fie realizat la porunca lui Aaron i a descenden ilor lui. S -i pui responsabili peste
tot ce se va transporta. 28Aceasta este slujirea clanurilor gher oni ilor referitoare la
cortul Întâlnirii. Îndeplinirea responsabilit ilor lor s fie urm rit de Itamar – fiul
preotului Aaron. 29 numeri i pe descenden ii lui Merari conform clanurilor i
familiilor de care apar in. 30Lista s cuprind b rba i de la vârsta de treizeci de ani
pân la vârsta de cincizeci de ani. S fie înscris oricine este capabil s fac vreo
lucrare la cortul Întâlnirii. 31
spun acum care sunt lucrurile pe care trebuie s le

transporte ei i care este slujirea lor la cortul Întâlnirii: scândurile Tabernacolului cu
barele lor, stâlpii, postamentele (acestora), 32stâlpii care înconjoar curtea i
postamentele lor, ru ii acestora i funiile lor, toate uneltele i tot ce apar ine de
aceste obiecte. S preciza i numele lucrurilor pe care trebuie s le transporte.
33
Aceasta este slujirea clanurilor formate din descenden ii lui Merari. Itamar – fiul
preotului Aaron – trebuie s supravegheze toat slujirea lor de la cortul Întâlnirii.”
34
Moise, Aaron i conduc torii adun rii i-au num rat pe descenden ii lui Chehat,
conform clanurilor i familiilor de care apar ineau. 35Lista a cuprins b rba i de la
vârsta de treizeci de ani pân la vârsta de cincizeci de ani. Au fost înscri i to i aceia
care erau capabili s fac vreo lucrare la cortul Întâlnirii. 36Num rul lor, repartizat pe
clanuri, a fost în total de dou mii apte sute cincizeci. 37Ace tia au fost cei înscri i la
recens mântul clanurilor chehati ilor. Lista cuprindea pe to i aceia care puteau s
slujeasc la cortul Întâlnirii. Moise i Aaron i-au num rat conform poruncii
Domnului dat prin Moise. 38Apoi au fost num ra i gher oni ii conform clanurilor i
familiilor de care apar ineau. 39Lista cuprindea b rba i de la vârsta de treizeci de ani
pân la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau capabili s fac vreo lucrare la cortul
Întâlnirii, 40num ra i conform clanurilor i familiilor lor, au fost dou mii ase sute
treizeci de b rba i. 41Acesta a fost num rul celor înregistra i la recens mântul
clanurilor gher oni ilor. Au fost înscri i to i aceia care puteau s slujeasc la cortul
Întâlnirii. Moise i Aaron i-au num rat conform poruncii Domnului. 42Apoi au fost
num ra i cei care apar ineau descenden ilor lui Merari, conform clanurilor i
familiilor de care apar ineau. 43Au fost înscri i b rba i de la vârsta de treizeci de ani
pân la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau capabili s fac vreo lucrare la cortul
Întâlnirii, 44num ra i conform clanurilor lor, au fost trei mii dou sute de oameni.
45
Acesta a fost num rul celor care apar ineau clanurilor formate din descenden ii lui
Merari. Moise i Aaron i-au num rat respectând porunca Domnului dat prin Moise.
46
Astfel au fost lua i în eviden to i levi ii pe care Moise, Aaron i conduc torii lui
Israel i-au înscris f când recens mântul clanurilor i familiilor lor. 47Lista acestora
cuprindea b rba ii la vârsta de treizeci de ani pân la vârsta de cincizeci de ani. Ea era
format din numele tuturor acelora care puteau s slujeasc i s transporte obiectele
grele de la cortul Întâlnirii. 48Num rul lor (total) a fost de opt mii cinci sute optzeci de
rba i. 49Ei au fost num ra i conform poruncii date de Domnul prin Moise; i
fiec ruia i s-a precizat cum trebuie s slujeasc i ce trebuie s transporte. Acesta a
fost recens mântul f cut exact cum i-a poruncit Domnul lui Moise. 5 Apoi Domnul ia zis lui Moise: 2„Porunce te-le israelienilor s -i scoat din tab
pe to i lepro ii, pe
to i aceia care au vreo hemoragie i pe oricine este necurat în situa ia în care a atins
vreun mort. 3 scoate i atât pe b rba i, cât i pe femei; s -i duce i pe to i în exteriorul
taberei, ca s nu existe posibilitatea de a o profana; pentru c Eu locuiesc în mijlocul
lor!” 4Israelienii au f cut exact cum li s-a spus. Ei i-au scos pe acei oameni din tab .
Israelienii au procedat exact cum îi spusese Domnul lui Moise. 5Domnul i-a mai zis
lui Moise: 6„Spune-le israelienilor: «Când un b rbat sau o femeie comite unul dintre
catele specifice oamenilor, f când astfel o nedreptate împotriva Domnului, acea
persoan este vinovat . 7Trebuie s i recunoasc p catul pe care l-a f cut. Apoi
trebuie s dea înapoi pre ul întreg pentru paguba f cut , s adauge a cincea parte din
acel pre i s îl ofere celui pe care l-a p gubit. 8Dar dac omul (nedrept it) nu are

nici o rud fa de care s se fac restituirea pentru paguba f cut , atunci acea
restituire s se întoarc spre Domnul; i s fie a preotului. S fie adus împreun cu
berbecul pentru achitare. Cu acest berbec, preotul trebuie s fac achitare pentru acea
persoan . 9Fiecare dona ie din toate darurile sfinte pe care israelienii le aduc la preot,
fie a preotului. 10Darurile sfinte aduse de vreun om, îi vor r mâne lui; dar tot ce-i
va oferi preotului, va r mâne în proprietatea acestuia.»” 11Apoi Domnul i-a zis lui
Moise: 12„Spune-le israelienilor: «Este posibil ca so ia cuiva s devieze de la
comportamentul corect i s îi fie infidel so ului ei. 13Astfel, ar putea accepta ca un
alt b rbat s aib rela ii sexuale cu ea, în timp ce acest lucru este inut secret fa de
so ul ei care nu descoper faptul c aceasta s-a murd rit (sexual) cu acel om. Se poate
întâmpla s nu existe nici o reclama ie împotriva ei i s nu fie prins în timpul acelui
fapt. 14În acela i timp este posibil ca un spirit de gelozie s vin peste so ul ei; i
astfel, el începe s fie gelos pe so ia lui care se murd rise (sexual). Dac vine un
spirit de gelozie peste el i începe s fie gelos pe so ia lui, chiar i atunci când în
realitate ea nu s-a murd rit (sexual), 15acel b rbat s i duc so ia la preot. Acesta
trebuie s ofere sacrificiul cerut pentru ea: a zecea parte dintr-o ef cu f in de orz. S
nu toarne ulei pe acea f in i s nu-i adauge t mâie; pentru c este un dar de
mâncare oferit pentru gelozie. Acesta va fi un dar de descoperire care demasc o
vin . 16Apoi preotul s apropie femeia i s-o pun s stea înaintea Domnului.
17
Preotul s ia ap sfânt într-un vas de p mânt i ni te praf de pe podeaua
Tabernacolului. S pun acel praf în ap . 18
spun femeii s stea înaintea
Domnului. Apoi s descopere capul femeii i s -i pun în mâini darul de mâncare
oferit pentru amintire. Acesta este darul de mâncare pentru gelozie. Preotul s aib în
mân apa amar care aduce blestem. 19El s-o pun pe femeie s jure, zicându-i: ‘Dac
nici un alt b rbat n-a avut rela ii sexuale cu tine i dac nu ai deviat de la loialitatea
specific unei so ii ca s tr ie ti (cu altul) în fapte murdare în timp ce erai sub
autoritatea so ului t u, s nu- i fac nici un r u aceste ape amare care aduc blestem.
20
Dar dac ai deviat de la loialitatea cerut unei so ii în timp ce erai sub autoritatea
so ului t u i te-ai murd rit (sexual) astfel încât alt b rbat decât el s-a culcat cu tine’
21
– iar preotul trebuie s-o pun pe femeie sub jur mântul blestemului s pronun e
aceste cuvinte – ‘atunci Domnul s te fac s fii desconsiderat i de blestemat în
mijlocul poporului t u. El s fac s i se usuce mijlocul i s i se umfle abdomenul!
22
Aceast ap care aduce blestem, s i intre în intestine. Ea s fac s i se umfle
abdomenul i s i se usuce mijlocul!’ Femeia s zic : ‘Amin! Amin!’ 23Preotul s
scrie aceste blesteme pe un sul. Apoi s le tearg cu ap amar . 24 -i dea femeii s
bea apa amar care aduce blestem. Acea ap va intra în ea i-i va provoca dureri.
25
Preotul s ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie. S -l legene
înaintea Domnului i s -l aduc la altar. 26 ia un pumn din darul de mâncare – oferit
ca amintire – i s -l ard pe altar. Apoi s dea femeii s bea acea ap (amar ). 27Dup
ce îi va da s bea apa, dac ea s-a murd rit (sexual) fiind infidel so ului ei, apa care
aduce blestem va intra în ea i îi va provoca dureri. I se va umfla abdomenul i i se va
usca mijlocul. Acea femeie va ajunge s fie desconsiderat în mijlocul poporului ei.
28
Dar dac ea nu s-a murd rit (sexual), ci este curat , va fi considerat nevinovat i
va putea avea copii. 29Aceasta este legea despre gelozie, care prevede ce trebuie f cut
atunci când o femeie, fiind sub autoritatea so ului ei, deviaz de la comportamentul

corect i se murd re te (sexual). 30Aceast lege se mai refer i la situa ia în care
spiritul geloziei vine peste un b rbat care începe s fie gelos pe so ia lui. Preotul
trebuie s-o aduc înaintea Domnului i s procedeze exact cum prevede aceast lege.
31
rbatul va fi absolvit de vin ; dar acea femeie va suporta consecin ele pentru vina
ei.».” 6 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune-le israelienilor: «Când un b rbat sau o
femeie face acel jur mânt special al nazireatului, pentru a se dedica Domnului,
3
trebuie s se ab in de la consumul de vin i de b uturi alcoolice. S nu bea nici o et
cut din vin, nici o et f cut din b utur alcoolic . S nu consume nici o b utur
cut din struguri. S nu m nânce nici m car struguri proaspe i sau usca i. 4În toate
zilele lui de nazireat, s nu m nânce nimic care provine din vi ; nici m car sâmburii
sau coaja strugurelui. 5În toate zilele jur mântului lui de nazireat s nu- i taie p rul
care cre te pe capul lui. El va fi sfânt pân expir perioada pentru care s-a dedicat în
exclusivitate pentru Domnul. S i lase p rul s creasc f
s -l scurteze. 6În toate
zilele dedic rii lui pentru Domnul, s nu se ating de vreun mort. 7 nu se profaneze
nici m car pentru tat l lui, nici pentru mama lui, nici pentru fratele lui, nici pentru
sora lui – dac se va întâmpla ca ace tia s moar ; pentru c semnul consacr rii
pentru Dumnezeu este pe capul lui. 8În toate zilele nazireatului lui, s fie sfânt pentru
Domnul. 9Dar dac un om moare subit lâng el i astfel î i profaneaz capul care îi
fusese consacrat, (nazireul) trebuie s i rad p rul de pe cap în ziua cur rii lui. S
i-l rad în a aptea zi. 10Apoi, în a opta zi s aduc preotului, la intrarea în cortul
Întâlnirii, dou turturele sau doi pui de porumbel. 11Preotul s ofere (Domnului) pe
una dintre p ri ca sacrificiu pentru p cat, iar pe cealalt ca ardere integral ; i s
fac astfel achitare pentru nazireu cu privire la p catul comis din cauza mortului. În
aceea i zi, nazireul trebuie s i consacre (din nou) capul. 12 dedice Domnului
zilele lui ca nazireu; i s aduc un miel de un an ca sacrificiu pentru vin . Zilele în
care fusese dedicat înainte, nu se vor lua în considerare, pentru c nazireatul lui a fost
profanat. 13 i spun acum care este legea nazireului în ziua când expir perioada lui de
nazireat. Nazireul trebuie s fie adus la intrarea cortului Întâlnirii. 14Acolo trebuie s
aduc Domnului sacrificiul lui: un miel de un an, f
defect, ca sacrificiu ars
integral; o oaie de un an, f
defect ca sacrificiu pentru p cat; un berbec f
defect,
15
ca sacrificiu de pace; un co cu turte f cute din f in de cea mai bun calitate,
amestecat cu ulei, turte necrescute sub influen a fermen ilor stropite cu ulei,
împreun cu darurile de mâncare i sacrificiile de b utur obi nuite. 16Preotul s le
aduc pe toate înaintea Domnului, împreun cu sacrificiul lui pentru p cat i
sacrificiul lui care urmeaz s fie ars integral. 17 aduc i berbecul ca sacrificiu de
pace în cinstea Domnului lâng co ul cu turte. Preotul trebuie s ofere atât darul lui
de mâncare, cât i sacrificiul lui constând în b utur . 18Apoi nazireul trebuie s i
rad p rul de pe capul consacrat Domnului. S fac acest lucru la intrarea cortului
Întâlnirii. Apoi (preotul) s ia p rul capului lui care a fost consacrat; i s -l pun pe
foc, sub sacrificiile de pace. 19Preotul trebuie s ia unul dintre membrele din fa ale
berbecului, dup ce acesta a fiert, împreun cu o turt necrescut din co i cu o alt
turt f cut cu ulei. El s le pun în mâinile nazireului, dup ce acesta i-a ras p rul
de pe capul consacrat Domnului. 20Preotul s le prezinte ca sacrificiu leg nat înaintea
Domnului. Acestea sunt sfinte i apar in preotului, împreun cu pieptul adus ca
sacrificiu leg nat i cu spata oferit (Domnului) prin ridicare ca sacrificiu. Apoi

nazireului i se va permite s bea vin. 21Aceasta este legea pentru nazireul care face un
jur mânt. A a trebuie s i aduc el sacrificiul oferit Domnului pentru nazireatul lui,
în afar de acele sacrificii pe care le poate oferi din proprie ini iativ . S procedeze
conform jur mântului pe care l-a f cut, respectând legea nazireatului lui.».” 22Apoi
Domnul i-a zis lui Moise: 23„Spune-le lui Aaron i descenden ilor lui: «V spun cum
binecuvânta i pe israelieni. S le spune i astfel: 24‘Domnul s te binecuvânteze i s
te protejeze! 25Domnul s fac s lumineze fa a Lui peste tine; i s aib compasiune
fa de tine! 26Domnul s i înal e fa a peste tine; i s i ofere pacea!’.» 27 a s
pun Numele Meu peste israelieni; iar Eu îi voi binecuvânta!” 7 Când a terminat
Moise instalarea Tabernacolului, l-a dedicat ungându-l (cu ulei); i astfel l-a sfin it
împreun cu toate lucrurile care apar ineau de el. A uns i a sfin it apoi i altarul
împreun cu toate uneltele lui. 2Conduc torii lui Israel, efii familiilor lor (l rgite) i
aceia care erau conduc torii clanurilor – to i fiind oameni care aveau autoritate peste
cei num ra i – au adus (animale ca) sacrificii. 3Sacrificiile aduse de ei înaintea
Domnului au constat în: ase care acoperite i doisprezece boi – un car pentru câte
doi conduc tori i un bou pentru fiecare dintre ei. S-au prezentat cu acestea înaintea
Tabernacolului. 4Atunci Domnul i-a zis lui Moise: 5„Prime te-le de la ei i folose tele în slujirea care se face la cortul Întâlnirii. S le dai levi ilor: fiecare s foloseasc
din ele a a cum cere slujba lui.” 6Moise a luat carele i boii. Apoi, el li le-a oferit
levi ilor. 7Descenden ilor lui Gher on le-a dat dou care i patru boi, conform
necesit ilor slujbei lor. 8Descenden ilor lui Merari le-a dat patru care i opt boi,
conform necesit ilor slujbei lor. Ace tia erau condu i de Itamar – fiul preotului
Aaron. 9Descenden iilor lui Chehat nu le-a dat nimic; pentru c slujba lor consta în
grija fa de lucrurile sfinte, pe care le transportau pe umeri. 10Conduc torii i-au adus
sacrificiile pentru consacrarea altarului în ziua când acesta a fost uns. Ei s-au
prezentat cu sacrificiile înaintea altarului. 11Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Pentru
consacrarea altarului, fiecare conduc tor s i aduc darurile în câte o zi.” 12Cel care
i-a adus sacrificiul în prima zi, a fost Nah on – fiul lui Aminadab – din clanul lui
Iuda. 13El a adus ca sacrificiu: o farfurie de argint care avea greutatea de o sut
treizeci de echeli i un vas de argint care avea greutatea de aptezeci de echeli,
conform echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in de cea mai bun
calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de mâncare. 14A mai
oferit o farfurie de aur cu greutatea de zece echeli, plin cu t mâie, 15un taur, un
berbec, un miel de un an pentru arderea integral 16 i un ap ca sacrificiu pentru p cat.
17
Pentru sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de
un an. Acesta a fost sacrificiul lui Nah on, fiul lui Aminadab. 18A doua zi, Netanel –
fiul lui uar – conduc torul (descenden ilor) lui Isahar, a adus sacrificiul lui. 19El a
oferit ca sacrificiu o farfurie de argint care avea greutatea de o sut treizeci de echeli
i un vas de argint care avea greutatea de aptezeci de echeli, conform echelului
Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in de cea mai bun calitate, amestecat cu
ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de mâncare. 20A mai adus o farfurie de aur
care avea greutatea de zece echeli plin cu t mâie, 21un taur, un berbec, un miel de
un an pentru arderea integral 22 i un ap ca sacrificiu pentru p cat. 23Pentru
sacrificiul de pace, a adus: doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de un an.
Acesta a fost sacrificiul lui Netanel, fiul lui uar. 24A treia zi, Eliab – fiul lui Helon –

conduc torul descenden ilor lui Zabulon, a adus ca sacrificiu: 25o farfurie de argint
care avea greutatea de o sut treizeci de echeli i un vas de argint care avea greutatea
de aptezeci de echeli, conform echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu
in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru
darul de mâncare. 26A mai adus o farfurie de aur care avea greutatea de zece echeli
plin cu t mâie, 27un taur, un berbec, un miel de un an pentru arderea integral 28 i un
ap ca sacrificiu pentru p cat. 29Pentru sacrificiul de pace, a adus: doi boi, cinci
berbeci, cinci api i cinci miei de un an. Acesta a fost sacrificiul lui Eliab, fiul lui
Helon. 30În a patra zi, Elitar – fiul lui edeur – conduc torul descenden ilor lui
Ruben, a adus ca sacrificiu: 31o farfurie de argint care avea greutatea de o sut treizeci
de echeli i un vas de argint care avea greutatea de aptezeci de echeli, conform
echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in de cea mai bun calitate,
amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de mâncare. 32A mai adus o
farfurie de aur care avea greutatea de zece echeli, plin cu t mâie, 33un taur, un
berbec, un miel de un an pentru arderea integral 34 i un ap ca sacrificiu pentru p cat.
35
Pentru sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci i cinci miei de un an.
Acesta a fost sacrificiul lui Eli ur, fiul lui edeur. 36În a cincea zi, elumiel – fiul lui
uri adai – conduc torul descenden ilor lui Simeon, a adus ca sacrificiu: 37o farfurie
de argint care avea greutatea de o sut treizeci de echeli i un vas de argint care avea
greutatea de aptezeci de echeli, conform echelului Sanctuarului. Amândou erau
pline cu f in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite
pentru darul de mâncare. 38A mai adus o farfurie de aur care avea greutatea de zece
echeli, plin cu t mâie, 39un taur, un berbec, un miel de un an pentru arderea
integral 40 i un ap ca sacrificiu pentru p cat. 41Pentru sacrificiul de pace, a oferit:
doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de un an. Acesta a fost sacrificiul lui
elumiel, fiul lui uri adai. 42În a asea zi, Elisaf – fiul lui Deuel – conduc torul
descenden ilor lui Gad, a adus ca sacrificiu: 43o farfurie de argint care avea greutatea
de o sut treizeci de echeli i un vas de argint care avea greutatea de aptezeci de
echeli, conform echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in de cea mai
bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de mâncare.
44
A mai adus o farfurie de aur care avea greutatea de zece echeli, plin cu t mâie,
45
un taur, un berbec, un miel de un an pentru arderea integral 46 i un ap ca sacrificiu
pentru p cat. 47Pentru sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci, cinci api i
cinci miei de un an. Acesta a fost sacrificiul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48În a aptea zi,
Eli ama – fiul lui Amihud – conduc torul descenden ilor lui Efraim a adus ca
sacrificiu: 49o farfurie de argint care avea greutatea de o sut treizeci de echeli i un
vas de argint care avea greutatea de aptezeci de echeli, conform echelului
Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in de cea mai bun calitate, amestecat cu
ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de mâncare. 50A mai adus o farfurie de aur
care avea greutatea de zece echeli, plin cu t mâie, 51un taur, un berbec, un miel de
un an pentru arderea integral 52 i un ap ca sacrificiu pentru p cat. 53Pentru
sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de un an.
Acesta a fost sacrificiul lui Eli ama, fiul lui Amihud. 54În a opta zi, Gamaliel – fiul lui
Pedah ur – conduc torul descenden ilor lui Manase a adus ca sacrificiu: 55o farfurie
de argint care avea greutatea de o sut treizeci de echeli i un vas de argint care avea

greutatea de aptezeci de echeli, conform echelului Sanctuarului. Amândou erau
pline cu f in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite
pentru darul de mâncare. 56A mai adus o farfurie de aur care avea greutatea de zece
echeli, plin cu t mâie, 57un taur, un berbec, un miel de un an pentru arderea
integral 58 i un ap ca sacrificiu pentru p cat. 59Pentru sacrificiul de pace, a oferit:
doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de un an. Acesta a fost sacrificiul lui
Gamaliel, fiul lui Pedah ur. 60În a noua zi, Abidan – fiul lui Ghidoni – conduc torul
descenden ilor lui Beniamin a adus ca sacrificiu: 61o farfurie de argint care avea
greutatea de o sut treizeci de echeli i un vas de argint care avea greutatea de
aptezeci de echeli, conform echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in
de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de
mâncare. 62A mai adus o farfurie de aur care avea greutatea de zece echeli, plin cu
mâie, 63un taur, un berbec, un miel de un an pentru arderea integral 64 i un ap ca
sacrificiu pentru p cat. 65Pentru sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci,
cinci api i cinci miei de un an. Acesta a fost sacrificiul lui Abidan, fiul lui Ghidoni.
66
În a zecea zi, Ahiezer – fiul lui Ami adai – conduc torul descenden ilor lui Dan, a
adus ca sacrificiu: 67o farfurie de argint care avea greutatea de o sut treizeci de
echeli i un vas de argint care avea greutatea de aptezeci de echeli, conform
echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in de cea mai bun calitate,
amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de mâncare. 68A mai adus o
farfurie de aur care avea greutatea de zece echeli plin cu t mâie, 69un taur, un
berbec, un miel de un an pentru arderea integral 70 i un ap ca sacrificiu pentru p cat.
71
Pentru sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de
un an. Acesta a fost sacrificiul lui Ahiezer, fiul lui Ami adai. 72În a unsprezecea zi,
Paghiel – fiul lui Ocran – conduc torul descenden ilor lui A er, a adus ca sacrificiu:
73
o farfurie de argint care avea greutatea de o sut treizeci de echeli i un vas de
argint care avea greutatea de aptezeci de echeli, conform echelului Sanctuarului.
Amândou erau pline cu f in de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea
fuseser oferite pentru darul de mâncare. 74A mai adus o farfurie de aur care avea
greutatea de zece echeli plin cu t mâie, 75un taur, un berbec, un miel de un an
pentru arderea integral 76 i un ap ca sacrificiu pentru p cat. 77Pentru sacrificiul de
pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci, cinci api i cinci miei de un an. Acesta a fost
sacrificiul lui Paghiel, fiul lui Ocran. 78În a dou sprezecea zi, Ahira – fiul lui Enan –
conduc torul descenden ilor lui Neftali a adus ca sacrificiu: 79o farfurie de argint care
avea greutatea de o sut treizeci de echeli i un vas de argint care avea greutatea de
aptezeci de echeli, conform echelului Sanctuarului. Amândou erau pline cu f in
de cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. Acestea fuseser oferite pentru darul de
mâncare. 80A mai adus o farfurie de aur care avea greutatea de zece echeli, plin cu
mâie, 81un taur, un berbec, un miel de un an pentru arderea integral 82 i un ap ca
sacrificiu pentru p cat. 83Pentru sacrificiul de pace, a oferit: doi boi, cinci berbeci,
cinci api i cinci miei de un an. Acesta a fost sacrificiul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Au
fost astfel înregistrate toate sacrificiile aduse de conduc torii lui Israel pentru
consacrarea altarului, chiar în ziua când acesta a fost uns. Au fost oferite (cu acea
ocazie): dou sprezece farfurii de argint, dou sprezece vase de argint i dou sprezece
farfurii de aur. 85Fiecare farfurie de argint avea greutatea de o sut treizeci de echeli;

i fiecare vas avea greutatea de aptezeci de echeli. Tot argintul acestor unelte
cânt rea dou mii patru sute de echeli, conform echelului Sanctuarului. 86Mai
fuseser oferite dou sprezece farfurii de aur, pline cu t mâie. Fiecare dintre ele avea
greutatea de zece echeli, conform echelului Sanctuarului. Tot aurul farfuriilor avea
greutatea de o sut dou zeci de echeli. 87Toat turma pentru arderea integral a fost
format din: doisprezece tauri, doisprezece berbeci i doisprezece miei de un an.
Lâng darurile lor de mâncare, au fost adu i i doisprezece api ca sacrificii pentru
cat. 88Toat turma pentru sacrificiul de pace a fost format din: dou zeci i patru de
boi, aizeci de berbeci, aizeci de api i aizeci de miei de un an. Acestea au fost
sacrificiile oferite pentru consacrarea altarului, dup ce a fost uns. 89Când Moise intra
în cortul Întâlnirii ca s vorbeasc cu Domnul, el auzea vocea Lui vorbindu-i dintre
cei doi heruvimi care erau pozi iona i deasupra capacului Achit rii de pe lada
Declara iei. A a îi vorbea El. 8 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spune-i lui Aaron: «Când
vei instala cele apte candele, acestea trebuie s lumineze în partea din fa a
suportului lor.»” 3Aaron a f cut exact cum i s-a spus: a stabilit candelele în partea din
fa a suportului pentru sursele de lumin . A procedat a a cum îi poruncise Domnul
lui Moise. 4Suportul pentru sursele de lumin era din aur b tut. De la postament pân
la petale, el era f cut din aur b tut. Moise îl f cuse imitând modelul pe care i-l ar tase
Domnul. 5Domnul i-a zis lui Moise: 6„Ia-i pe levi i din mijlocul israelienilor i cur i. 7 i voi spune acum ce trebuie s faci pentru ca ei s fie cura i. S -i strope ti cu apa
achit rii; iar ei s i rad cu briciul tot p rul de pe corp i s i spele hainele. A a
trebuie s procedeze pentru a deveni cura i. 8Apoi s ia un taur i darul de mâncare
cut din f in de cea mai bun calitate amestecat cu ulei. Tu s iei un alt taur, ca
sacrificiu pentru p cat. 9 -i aduci pe levi i înaintea cortului Întâlnirii i s convoci
(acolo) toat adunarea israelienilor. 10Când îi vei aduce pe levi i înaintea Domnului,
israelienii trebuie s i pun mâinile peste ei. 11Apoi Aaron îi va prezenta pe levi i
înaintea Domnului ca pe un sacrificiu leg nat oferit din partea israelienilor; i astfel,
li se va permite s slujeasc Domnului. 12Levi ii s i pun mâinile pe capetele
taurilor. Apoi Aaron s -i sacrifice în cinstea Domnului: pe unul s -l ofere ca
sacrificiu pentru p cat, iar pe cel lalt ca sacrificiu ars integral. S fac astfel achitare
pentru levi i. 13Apoi s le spui levi ilor s stea înaintea lui Aaron i a descenden ilor
lui. Tu s -i prezin i înaintea Domnului ca sacrificiu leg nat, oferit Lui. 14 a s -i
separi pe levi i de ceilal i israelieni; i astfel, levi ii vor fi ai Mei. 15Dup ce i-ai
cur at i i-ai oferit ca sacrificiu leg nat, levi ilor li se va permite s intre în cortul
Întâlnirii ca s slujeasc acolo. 16Ace tia Îmi sunt da i total din mijlocul israelienilor.
I-am luat pentru Mine în locul tuturor celor care sunt prima concep ie care s-a
dezvoltat în uterul mamei lor. Ei înlocuiesc pe primii-n scu i ai israelienilor. 17To i
primii-n scu i ai israelienilor, sunt ai Mei: atât dintre oameni, cât i dintre animale.
Mie Mi i-am închinat atunci când i-am lovit (cu moartea) pe to i prim-n scu i de pe
teritoriul Egiptului. 18Acesta este motivul pentru care i-am luat pe levi i în locul
tuturor primilor-n scu i ai israelienilor. 19Eu i-am dat pe levi i cadou lui Aaron i
descenden ilor lui, ca s le slujeasc israelienilor în cortul Întâlnirii; i s fac
achitare pentru popor. Astfel, israelienii nu vor fi lovi i de nici o calamitate când se
vor apropia de Sanctuar.” 20Moise, Aaron i întreaga adunare a israelienilor au f cut
cu levi ii exact cum li se spusese. Israelienii au procedat a a cum i-a poruncit Domnul

lui Moise referitor la ei. 21Levi ii s-au cur at i i-au sp lat hainele. Apoi Aaron i-a
adus, prezentându-i ca sacrificiu leg nat înaintea Domnului; i a f cut achitare pentru
ace tia, ca s -i cure e. 22Atunci levi ii au intrat în cortul Întâlnirii înaintea lui Aaron i
a descenden ilor lui, ca s slujeasc . Ceilal i au procedat exact cum îi poruncise
Domnul lui Moise referitor la levi i. 23Domnul i-a zis lui Moise: 24„Î i spun acum ce
am decis referitor la levi i: începând cu vârsta de dou zeci i cinci de ani, ei vor putea
înceap s slujeasc la cortul Întâlnirii. 25Dar la vârsta de cincizeci de ani, ace tia
trebuie s î i înceteze slujirea; i de atunci, s nu mai lucreze niciodat acolo ca mai
înainte. 26Vor putea doar s -i ajute pe fra ii lor la slujirea de la cortul Întâlnirii, pentru
împlinirea datoriilor acestora; dar nu li se va mai permite s slujeasc . A a s
procedezi cu levi ii referitor la datoriile lor.” 9 Domnul i-a vorbit lui Moise în
de ertul Sinai, în prima zi a celui de al doilea an care trecuse dup ce plecaser de pe
teritoriul Egiptului. El i-a spus: 2„Israelienii s respecte Pa tele, celebrând (aceast
rb toare) la data stabilit . 3Aceast dat când trebuie celebrat, este în a paisprezecea
zi a acestei luni, între cele dou seri. S celebra i respectând toate deciziile i toate
legile stabilite cu privire la aceast s rb toare.” 4Moise le-a spus israelienilor c
trebuie s respecte Pa tele. 5Ei au s rb torit Pa tele în luna întâi, în a paisprezecea zi,
între cele dou seri, (chiar acolo,) în de ertul Sinai. Israelienii au f cut exact cum i-a
poruncit Domnul lui Moise. 6Dar au fost i ni te oameni care erau necura i pentru c
se atinseser de un mort. Ei n-au putut s rb tori Pa tele în acea zi. Atunci au venit
înaintea lui Moise i a lui Aaron. 7Ei i-au zis lui Moise: „ tim c suntem necura i
pentru c ne-am atins de un mort; dar de ce trebuie s ni se interzic s aducem
Domnului sacrificiul la data stabilit împreun cu ceilal i israelieni?” 8Moise le-a
spus: „A tepta i pân voi afla ce va porunci Domnul pentru cazul vostru. 9Domnul i-a
zis lui Moise: 10„Spune-le israelienilor: «Chiar dac cineva dintre voi sau dintre
urma ii vo tri va fi necurat pentru c a atins un mort sau va fi departe, într-o
torie, i se va permite totu i s s rb toreasc Pa tele Domnului. 11 -l celebreze în
a doua lun , în a paisprezecea zi, între cele dou seri. Atunci s m nânce mielul de
Pa te cu turte i cu ierburi amare. 12 nu lase nimic din el pân diminea a; i s nu-i
striveasc niciun os. S respecte ( i atunci) toate regulile referitoare la Pa te. 13Dar
dac cineva care este curat i nu se afl plecat într-o c torie se va ab ine de la
rb torirea Pa telui, s fie distrus din popor; pentru c n-a adus Domnului sacrificiul
lui la data stabilit . Acel om î i va suporta pedeapsa pentru p catul lui. 14Orice str in
care locuie te între voi i dore te s s rb toreasc Pa tele Domnului, s celebreze
conform legii acestei s rb tori. El s respecte deciziile luate în acest scop. S ave i o
singur lege atât pentru str in, cât i pentru b tina .».” 15În ziua când a fost instalat
Tabernacolul, adic acel Cort al Declara iei, norul l-a acoperit. De seara pân
diminea a, norul era deasupra Tabernacolului, având aspect de foc (în timpul nop ii).
16
a se întâmpla permanent: ziua, era un nor care acoperea Tabernacolul; iar
noaptea, el se vedea ca un foc. 17Atunci când norul se ridica de deasupra Cortului,
israelienii î i reluau deplas rile. În zona unde se oprea norul, î i stabileau tab ra i
israelienii. 18Ei plecau la porunca Domnului; i tot la porunca Lui, israelienii î i
opreau tab ra. Ei r mâneau cu tab ra în acela i loc atât timp cât norul st tea deasupra
Tabernacolului. 19Când norul r mânea mai multe zile deasupra lui, israelienii
respectau porunca Domnului: nu plecau mai departe. 20Uneori, norul r mânea doar

câteva zile deasupra Tabernacolului. Ei sta ionau cu tab ra, conform poruncii
Domnului. Apoi, tot conform poruncii Lui, plecau mai departe. 21Uneori norul
mânea acolo de seara pân diminea a. Astfel, ei plecau diminea a, dup ce se ridica
norul. Dac norul r mânea (deasupra Tabernacolului) o zi i o noapte, ei plecau cu
tab ra atunci când se ridica el. 22Dac norul r mânea deasupra Tabernacolului dou
zile, o lun sau mai multe zile, israelienii r mâneau cu tab ra în acela i loc; i plecau
doar atunci când acesta se ridica. 23Ei î i stabileau tab ra la porunca Domnului; i tot
El le poruncea când s plece mai departe. Israelienii respectau porunca Domnului
care era dat prin Moise. 10 Domnul i-a zis lui Moise: 2„F dou goarne din argint
tut. Acestea s fie folosite pentru chemarea adun rii i pentru pornirea taberelor.
3
Când se va suna din ele, toat adunarea s vin înaintea ta, în zona din fa a cortului
Întâlnirii. 4Când se va suna dintr-o singur goarn , s vin la tine doar conduc torii –
cei care sunt responsabili pentru miile lui Israel. 5Când ve i da un semnal cu ele, s
plece taberele din partea de est; 6când ve i suna a doua oar , s plece taberele din
partea de sud. S produce i acest semnal de fiecare dat când trebuie s plece
taberele. 7Când ve i dori ca poporul s se adune, s suna i; dar sunetul s fie diferit de
acela care anun plecarea taberelor. 8Fiii lui Aaron, având func ia de preo i, s fie cei
care vor suna din goarne. Aceasta s fie o porunc valabil permanent pentru voi i
pentru urma ii vo tri. 9Când ve i merge la r zboi în ara voastr împotriva
du manului care v exploateaz , s suna i alarma din aceste goarne; i atunci Domnul
– Dumnezeul vostru – Î i va aminti de voi i v va elibera de opresiunea du manilor
vo tri. 10 mai suna i din goarne în zilele voastre de bucurie, la s rb torile voastre
periodice, peste animalele voastre arse integral i peste sacrificiile de pace. Ele vor
face ca Dumnezeul vostru care se nume te Domnul, s Î i aminteasc de voi. Eu sunt
Domnul – Dumnezeul vostru!” 11În a dou zecea zi din a doua lun a celui de-al
doilea an, norul s-a ridicat de pe Tabernacolul Declara iei. 12Atunci israelienii au
plecat din de ertul Sinai i i-au continuat c toriile. Norul s-a oprit i s-a stabilit
(peste Tabernacol) în de ertul Paran. 13Era pentru prima dat când plecau la porunca
Domnului dat prin Moise. 14Steagul taberei lui Iuda a plecat primul. În urma lui
veneau grupuri, unul dup altul. Nah on – fiul lui Aminadab – era conduc tor pentru
toat acea „armat ”. 15Pentru armata clanurilor lui Isahar, era conduc tor Netanel –
fiul lui uar. 16Pentru armata clanurilor lui Zabulon, era conduc tor Eliab – fiul lui
Helon. 17Dup ce a fost demontat Tabernacolul, fiii lui Gher on i fiii lui Merari au
plecat transportându-l. 18Apoi a plecat steagul taberei lui Ruben. În urma lui veneau
grupuri, unul dup altul. Elitar – fiul lui edeur – era conduc tor pentru toat acea
„armat ”. 19 elumiel – fiul lui uri adai – era conduc tor pentru clanul lui Simeon.
20
Pentru armata clanurilor lui Gad, era conduc tor Elisaf – fiul lui Deuel. 21Apoi au
plecat chehati ii, care transportau lucrurile sfinte. Tabernacolul fusese preg tit (de
transport) înainte de venirea lor. 22Apoi a plecat steagul taberei descenden ilor lui
Efraim. Dup el veneau grupuri, unul dup altul. Eli ama – fiul lui Amihud – era
conduc tor pentru toat acea „armat ”. 23Gamaliel – fiul lui Pedah ur – era
conduc tor pentru armata clanurilor lui Manase. 24Abidan – fiul lui Ghidoni – era
conduc tor pentru armata clanurilor lui Beniamin. 25Apoi a plecat steagul taberei lui
Dan, care forma partea din spate a tuturor taberelor. Dup el veneau grupuri, unul
dup altul. Ahiezer – fiul lui Ami adai – era conduc tor pentru toat acea „armat ”.
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Paghiel – fiul lui Ocran – era conduc tor pentru toat armata clanurilor lui A er;
iar pentru armata clanurilor lui Neftali, conduc torul era Ahira – fiul lui Enan.
28
Aceasta a fost ordinea de deplasare a israelienilor când au plecat „armat ” dup
„armat ”. 29Moise i-a zis socrului lui numit Hobab care era fiul midianitului Reuel:
„Plec m spre locul despre care Domnul a zis: «Vi-l voi da vou !». Vino cu noi; i
vom proceda astfel încât s i fie bine; pentru c Domnul i-a promis numai lucruri
bune lui Israel. 30Dar el i-a r spuns: „Nu. Eu nu voi merge (împreun cu voi); ci m
voi întoarce în ara mea i la rudele mele.” 31Dar Moise i-a zis: „Te rog, nu ne p si
– pentru c (numai) tu tii unde putem s ne stabilim tab ra în de ert; i astfel vei fi
pentru noi cel care deja a atins maturitatea (de care avem nevoie). 32Dac vei merge
cu noi, te vom face beneficiarul oric rui bine pe care ni-l va face Domnul!” 33Astfel,
ei au plecat de la muntele Domnului i au mers trei zile. Lada Leg mântului (cu
eviden a prezen ei) Domnului a mers înaintea lor timp de trei zile, ca s le caute un
loc de odihn . 34Norul Domnului era deasupra lor în ziua când au plecat din tab .
35
De fiecare dat când acea Lad pleca, Moise zicea: „Ridic -Te, Doamne! Du manii
i s fie dispersa i; i cei care Te ur sc, s fug din prezen a fe ei Tale!” 36Iar când
(Lada) se oprea pentru ca s se odihneasc (poporul), el zicea: „Întoarce-te, Doamne,
la mul imea miilor lui Israel!” 11 Dup un timp, poporul a început s se lamenteze în
prezen a Domnului, reclamând dificult ile pe care le avea. Domnul a auzit; i I s-a
declan at mânia. Focul Domnului s-a aprins împotriva lor; i a ars total o parte din
marginea taberei. 2Atunci poporul a strigat spre Moise. El s-a rugat Domnului; i
focul s-a stins. 3Acel loc a fost numit Tabera, pentru c focul Domnului s-a aprins
acolo împotriva lor. 4Apoi grupul de oameni care protestau în mijlocul lor, a început
i cear satisfacerea poftelor. Astfel, i ceilal i israelieni s-au lamentat din nou,
zicând: „Cine ne va da carne s mânc m? 5Ne amintim de pe tele pe care-l mâncam
s -l pl tim în Egipt, de castrave i, de pepeni, de praz, de ceap i de usturoi. 6Dar
acum ni s-a uscat sufletul; pentru c nu mai este nimic înaintea ochilor no tri decât
aceast man !” 7Mana era format din ni te bobi e de m rimea semin ei de coriandru;
i avea culoarea r inii. 8Poporul umbla în jurul taberei i o aduna. O f râmi a cu un
instrument de m cinat sau o pisa într-un mic dispozitiv special. Apoi o fierbea în
oale; i f cea turte din ea. Avea gust de turt coapt , f cut cu ulei. 9Mana c dea în
tab
noaptea, atunci când ap rea roua. 10Moise a auzit poporul plângând. Fiecare
proceda a a în cadrul clanului de care apar inea i la intrarea cortului lui. Atunci
mânia Domnului s-a declan at cu o foarte mare intensitate. Moise a în eles c ce
ceau ei era un lucru r u. 11Atunci Moise i-a zis Domnului: „De ce te-ai comportat
atât de r u cu robul T u? De ce, în loc s g sesc har la Tine, m-ai f cut s suport
(singur) dificult ile acestui popor? 12Oare eu l-am conceput? I-am n scut eu, ca s mi spui: « ine-l la piept a a cum procedeaz o bon cu un sugar» (în timp ce ne
deplas m) înspre ara despre care ai jurat p rin ilor lor c le-o vei da? 13De unde s
iau carne pentru tot acest popor? Ei vin i plâng înaintea mea, zicând: «D -ne carne
mânc m!» 14Nu pot duce singur acest popor; pentru c este ceva prea dificil pentru
mine! 15Dac Te compor i astfel cu mine, Te rog, mai bine omoar -m ! Dac am
beneficiat de har din partea Ta, omoar -m ! Nu m mai l sa s asist la propriul meu
dezastru!” 16Domnul i-a r spuns lui Moise: „Adun -Mi aptezeci de b rba i dintre
trânii lui Israel. Ace tia s fie dintre cei despre care tii c sunt consilieri ai
27

poporului i care îl supravegheaz . Vino cu ei la cortul Întâlnirii, ca s stea acolo
împreun cu tine. 17Eu voi coborî i î i voi vorbi acolo. Voi lua din Spiritul care este
peste tine, i-L voi pune peste ei. Ace tia vor suporta dificult ile poporului împreun
cu tine; i astfel, nu vei mai fi singur. 18 spui poporului: «Sfin i-v pentru ziua de
mâine. Ve i avea carne s mânca i; pentru c Domnul v-a auzit când a i spus: ‘Cine
ne va da carne s mânc m? Ne era mai bine în Egipt! Astfel, Domnul v va da carne
mânca i. 19Nu ve i avea ocazia s mânca i (carne) o zi sau dou ; nici m car cinci,
zece sau dou zeci de zile; 20ci o lun întreag – pân v va ie i pe n ri. i atunci v
ve i dezgusta de ea; pentru c a i protestat împotriva Domnului care este în mijlocul
vostru, zicând: ‘De ce am ie it oare din Egipt?».” 21Dar Moise I-a zis: „Poporul care
se afl aici cu mine, este de ase sute de mii de oameni care merg pe jos; i Tu zici:
«Le voi da carne ca s m nânce o lun întreag !» 22Avem oare suficiente turme i
cirezi, din care t iem (ca s mânc m)? Este destul pe te în mare, ca s -l prindem
(pentru hrana acestui popor)?” 23Domnul i-a r spuns lui Moise: „Este oare mâna
Domnului prea scurt ? Vei vedea acum dac se va confirma sau nu Cuvântul Meu!”
24
Moise a venit i a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat aptezeci de b trâni
din popor, pe care i-a convocat; i le-a spus s vin i s stea în jurul cortului
(Sanctuarului). 25Apoi Domnul a coborât în nor i i-a vorbit lui Moise. El a luat din
Spiritul care era peste Moise i L-a pus peste acei b trâni. Când Spiritul S-a stabilit
peste ei, au început s profe easc . Dar dup acel moment, n-au mai profe it. 26În
tab
r
seser doi oameni: unul se numea Eldad, iar cel lalt Medad. Spiritul S-a
stabilit i peste ei. Ace tia erau dintre cei înscri i (pe lista celor aptezeci); dar nu se
duseser la acel cort. Astfel, ei au profe it în tab . 27Un tân r a alergat i i-a spus lui
Moise: „Eldad i Medad profe esc în tab !” 28Iosua – fiul lui Nun – care slujea lui
Moise din tinere e, i-a zis: „Moise, st pânul meu, opre te-i!” 29Dar Moise i-a r spuns:
„E ti gelos pentru mine? Eu îmi doresc ca tot poporul Domnului s fie format din
profe i; i Domnul s i pun Spiritul Lui peste ei!” 30Apoi Moise s-a întors în tab
împreun cu grupul b trânilor consilieri ai lui Israel. 31Domnul a trimis un vânt care a
suflat cu mare intensitate. El a adus prepeli e dinspre mare; i le-a f cut s zboare pe
lâng tab , atât într-o parte cât i în cealalt a ei, pe o distan care se putea
parcurge într-o zi. Aceste prepeli e erau adunate la o în ime de doi co i de la nivelul
mântului. 32Toat ziua, toat noaptea i toat ziua care a urmat, poporul a adunat
(acele) prepeli e. Cel care adunase cel mai pu in, avea o cantitate de zece homeri. Ei
i le-au întins în jurul taberei. 33Dar în timp ce carnea le era înc între din i, înainte s
o mestece, mânia Domnului s-a declan at împotriva poporului. Atunci Domnul a lovit
poporul cu un mare dezastru. 34Acel loc a fost numit Chibrot-Hataava, pentru c
acolo i-au înmormântat pe cei care au poftit. 35De la Chibrot-Hataava, poporul a
torit spre Ha erot. A ajuns i s-a oprit acolo. 12 Miriam i Aaron au protestat
verbal împotriva lui Moise, pentru c î i luase ca so ie o femeie cu it . 2Ei ziceau:
„Oare numai prin Moise comunic Domnul poporului? N-a vorbit El i prin noi?”
Domnul a auzit ce spuneau ei. 3Moise era un om foarte blând. El ajunsese mai blând
decât oricine de pe suprafa a p mântului. 4În scurt timp, Domnul le-a zis lui Moise,
lui Aaron i lui Miriam: „Veni i to i trei la cortul Întâlnirii!” Astfel, ei au mers acolo.
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Atunci Domnul a coborât într-un stâlp de nor; i i-a chemat pe Aaron i pe Miriam;
iar ei au venit amândoi în fa . 6El le-a zis: „Asculta i (cu aten ie) ce v spun: când

exist un profet între voi, Eu – Domnul – M revelez lui în viziuni; i îi vorbesc prin
intermediul viselor. 7Nu tot a a se întâmpl i cu sclavul Meu care se nume te Moise.
El î i îndepline te con tiincios responsabilit ile fa de toat «casa» Mea. 8Cu el
vorbesc gur c tre gur , într-un mod clar, nu prin intermediul unor mesaje
misterioase. El vede atunci cum este Domnul. Deci cum v-a i permis s vorbi i f
fric împotriva sclavului Meu numit Moise? 9Mânia Domnului s-a declan at
împotriva lor; i atunci El S-a îndep rtat. 10Când s-a ridicat norul de pe cortul
Întâlnirii, Miriam era plin de lepr . Pielea corpului ei devenise alb ca z pada.
Aaron s-a întors spre Miriam i a v zut c era plin de lepr . 11Atunci el i-a zis lui
Moise: „St pânul meu, nu ne pedepsi pentru un p cat pe care l-am f cut într-un mod
atât de stupid. 12Nu accepta ca ea s fie ca un copil n scut mort, a c rui carne este pe
jum tate infectat când iese din uterul mamei lui!” 13Moise a strigat spre Domnul,
zicând: „O Dumnezeule, Te rog s o vindeci!” 14Dar Domnul i-a r spuns lui Moise:
„Dac tat l ei ar fi scuipat-o în fa , nu i-ar fi suportat ea ru inea apte zile? S fie
deci închis în exteriorul taberei apte zile; i apoi poate fi reprimit . 15Astfel, Miriam
a fost închis în exteriorul taberei apte zile. Poporul nu s-a deplasat mai departe pân
când Miriam n-a fost reprimit în tab . 16Apoi ei au plecat din Ha erot i i-au
stabilit (temporar) tab ra în de ertul Paran. 13 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Trimite
oameni s spioneze teritoriul Canaanului pe care îl dau israelienilor. Din fiecare clan
al str mo ilor lor, s trimi i câte un om.
i cei selecta i s fie dintre conduc torii
3
lor.” Moise i-a trimis din de ertul Paran, conform poruncii Domnului. To i ace tia
erau conduc tori în cadrul clanurilor israelienilor. 4Urmeaz prezentarea numelor lor.
Din clanul descenden ilor lui Ruben a fost trimis amua, fiul lui Zachur. 5Din clanul
descenden ilor lui Simeon a fost trimis afat, fiul lui Hori. 6Din clanul descenden ilor
lui Iuda a fost trimis Caleb, fiul lui Iefune. 7Din clanul descenden ilor lui Isahar a fost
trimis Igal, fiul lui Iosif. 8Din clanul descenden ilor lui Efraim a fost trimis Osea, fiul
lui Nun. 9Din clanul descenden ilor lui Beniamin a fost trimis Palti, fiul lui Rafu.
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Din clanul descenden ilor lui Zabulon a fost trimis Gadiel, fiul lui Sodi. 11Din clanul
descenden ilor lui Iosif reprezentat de clanul urma ilor lui Manase, a fost trimis Gadi,
fiul lui Susi. 12Din clanul descenden ilor lui Dan a fost trimis Amiel, fiul lui Ghemali.
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Din clanul descenden ilor A er a fost trimis Setur, fiul lui Mihael. 14Din clanul
descenden ilor lui Neftali a fost trimis Nahbi, fiul lui Vofsi. 15Din clanul
descenden ilor lui Gad a fost trimis Gheuel, fiul lui Machi. 16Acestea sunt numele
oamenilor pe care i-a trimis Moise s cunoasc acea ar în secret. Moise a schimbat
numele lui Osea – fiul lui Nun – în Iosua. 17Moise i-a trimis astfel s spioneze ara
Canaan, zicându-le: „Merge i de aici spre Neghev, urca i muntele 18 i observa i cum
este ara. S urm ri i s vede i dac poporul care locuie te acolo este puternic sau
slab, dac sunt mul i sau pu ini, 19dac teritoriul pe care locuiesc este bun sau r u,
dac ora ele în care locuiesc sunt ca ni te tabere sau sunt fortificate. 20
mai
observa i dac ara este bogat sau s rac i dac exist sau nu exist copaci în ea.
Fi i curajo i i aduce i câteva dintre fructele care cresc pe acea zon .” Atunci era
timpul când începeau s se coac strugurii. 21Ei s-au dus i au spionat ara, începând
de la de ertul in pân la Rehob care se afl lâng Lebo-Hamat. 22Au mers spre
Neghev i au ajuns la Hebron. Acolo erau anachi ii Ahiman,
ai i Talmai.
23
Hebronul fusese zidit cu apte ani înaintea ora ului oan din Egipt. Apoi au ajuns în

valea E col. Acolo au t iat (dintr-o vi -de-vie) o ramur tân
pe care crescuse ( i
se copsese) un ciorchine de struguri. Apoi doi dintre ei l-au transportat pe o bar de
lemn. Au mai luat ni te rodii i smochine. 24Acel loc a fost numit valea E col – din
cauza ciorchinelui pe care israelienii l-au t iat de acolo. 25S-au întors de la spionarea
acelui teritoriu dup patruzeci de zile. 26Au venit înaintea lui Moise, a lui Aaron i a
întregii adun ri a israelienilor în de ertul Paran, la Cade . Ei le-au adus ve ti, atât lor
cât i întregii adun ri; i le-au ar tat fructele rii. 27Ei i-au zis lui Moise: „Am ajuns
în teritoriul în care ne-ai trimis; i este adev rat c acolo curge lapte i miere. Acestea
sunt fructele rii. 28Îns locuitorii ei sunt puternici, iar ora ele lor înconjurate de
ziduri sunt fortificate i mari. În plus, noi i-am v zut acolo i pe anachi i. 29Amaleci ii
locuiesc în zona Neghev; hiti ii, iebusi ii i amori ii locuiesc în mun i, iar canaani ii
locuiesc lâng mare i pe defileul Iordanului.” 30Atunci Caleb a lini tit poporul în
prezen a lui Moise; i a zis: „Haide i s mergem i s ocup m acest teritoriu; pentru
sigur vom putea s -l cucerim!” 31Dar oamenii care au mers cu el, au zis: „Nu
putem s înaint m împotriva acestui popor; pentru c este mai puternic decât noi!”
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Astfel, ei au prezentat israelienilor o descriere descurajatoare despre ara pe care au
spionat-o, zicând: „Teritoriul pe care l-am parcurs spionându-l este al unei ri care
i m nânc locuitorii; i to i oamenii pe care i-am v zut acolo sunt înal i. 33Am
remarcat c acolo sunt i uria i – de fapt, anachi ii provin din uria i. Când ne uitam la
ei, parc eram ni te l custe; i a a ne priveau i ei!” 14 Atunci toat adunarea a
început s ipe; i în acea noapte, poporul a plâns. 2To i israelienii au protestat verbal
împotriva lui Moise i împotriva lui Aaron. Întreaga adunare le-a zis: „Ar fi fost mult
mai bine dac am fi murit pe teritoriul Egiptului sau în acest de ert! 3De ce ne aduce
Domnul în aceast ar ? Ca s c dem omorâ i de sabie? So iile noastre i copiii no tri
vor ajunge prada lor! N-ar fi mai bine s ne întoarcem în Egipt?” 4 i astfel, ei au zis
unul altuia: „S ne alegem un conduc tor i s ne întoarcem în Egipt!” 5Atunci Moise
i Aaron au c zut cu fa a la p mânt înaintea tuturor israelienilor care erau aduna i
acolo. 6Iosua – fiul lui Nun – i Caleb – fiul lui Iefune – doi dintre cei care merseser
i spionaser ara, i-au rupt hainele (de pe ei); 7 i au zis întregii adun ri a
israelienilor: „ ara pe care am parcurs-o cu picioarele noastre ca spioni, este un
teritoriu excep ional de bun. 8Dac Domnul ne va agrea, ne va duce acolo i ne-o va
da. Ea este o ar în care curge lapte i miere! 9Dar nu v revolta i împotriva
Domnului; i s nu v fie fric de poporul care se afl acolo. Pentru c «îi vom înghi i
de vii»! Ei nu mai au nici o protec ie; dar Domnul este aliatul nostru! Nu v speria i
de ei!” 10Îns întregul popor care era adunat, a decis s -i omoare cu pietre. Atunci a
ap rut gloria Domnului înaintea israelienilor, la cortului Întâlnirii. 11Domnul i-a zis
lui Moise: „Pân când M va desconsidera acest popor? Pân când vor refuza s
cread în Mine, în ciuda tuturor minunilor pe care le-am f cut între ei? 12Îi voi lovi cu
epidemie i-i voi distruge. Apoi voi dezvolta din tine un popor mai mare i mai
puternic decât acesta!” 13Dar Moise i-a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi ce se va fi
întâmplat, dup ce constataser ini ial puterea Ta pe care ai folosit-o atunci când i-ai
scos pe israelieni din mijlocul lor. 14 i vor povesti locuitorilor acestei ri despre ce
aceste lucruri. Ei au auzit c Tu, Doamne, e ti în mijlocul acestui popor, c e ti v zut
de ei fa în fa , c norul T u st peste ei i c mergi înaintea lor în timpul zilei întrun stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de foc. 15Dac omori acest popor ca pe un

singur om, atunci celelalte popoare care au auzit despre Tine, vor zice: 16«Domnul na putut duce acest popor în ara pe care a jurat c le-o va da; i astfel i-a omorât în
de ert!». 17Deci, Te rog acum s faci ca puterea Domnului s se reveleze într-un mod
glorios, a a cum ai promis atunci când ai spus: 18«Domnul nu- i declan eaz imediat
mânia i este plin de compasiune, iertând nedreptatea i p catul; dar nu las
nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepse te nedreptatea p rin ilor în copii i în copiii
copiilor lor pân la a treia i la a patra genera ie.» 19Te rog, iart nedreptatea comis
de acest popor i procedeaz cu el conform faimoasei Tale compasiuni, a a cum ai
iertat acest popor din Egipt i pân acum!” 20Domnul a zis: „I-am iertat a a cum ai
cerut! 21Dar, a a cum este de adev rat faptul c Eu sunt viu i c gloria Domnului va
umple tot p mântul, 22la fel de real va fi faptul c niciunul dintre oamenii care au
zut gloria Mea i minunile pe care le-am f cut atât în Egipt cât i în de ert dar care
totu i m-au testat de zece ori pân acum i n-au ascultat ce le-am spus Eu, 23nu vor
vedea ara pe care am jurat c le-o voi da p rin ilor lor! Nici m car unul dintre aceia
care m-au desconsiderat, nu o vor vedea! 24Dar pentru c sclavul Meu Caleb a avut
alt atitudine i M-a urmat în totalitate, îl voi duce în ara în care a fost (ca spion); i
urma ii lui o vor mo teni. 25Amaleci ii i canaani ii locuiesc în vale. Din aceast
cauz , mâine trebuie s v întoarce i i s pleca i spre de ert, pe drumul spre Marea
Ro ie!” 26Domnul le-a zis lui Moise i lui Aaron: 27„Pân când va comenta critic
aceast adunare rea împotriva Mea? Am auzit plângerile pe care le-au pronun at
israelienii împotriva Mea! 28Deci spune i-le: «Domnul v jur pe via a Lui, zicând:
‘Voi face s se întâmple a a cum a i vorbit în auzul Meu: 29corpurile voastre moarte
vor c dea în acest de ert. Vor intra în aceast categorie to i cei care au cel pu in
dou zeci de ani, num ra i i înscri i cu ocazia recens mântului f cut – to i aceia care
i protestat împotriva Mea. 30Nici m car unul dintre voi nu va intra în ara în care am
jurat c v voi stabili (ca popor), cu excep ia lui Caleb – fiul lui Iefune – i a lui Iosua
– fiul lui Nun. 31Îi voi duce în acest teritoriu pe copila ii vo tri, despre care a i spus c
vor fi ca prad (pentru acele popoare); i astfel, ei vor cunoa te ara pe care voi a i
desconsiderat-o. 32Dar corpurile genera iei voastre vor c dea ( i vor fi înmormântate)
în acest de ert. 33Copiii vo tri vor c tori patruzeci de ani prin de ert; i vor suporta
astfel vina neîncrederii voastre fa de Mine, pân când v ve i l sa corpurile
(moarte) în de ert! 34 a cum patruzeci de zile a i spionat ara, am decis ca patruzeci
de ani – câte unul pentru fiecare zi – s v suporta i pedeapsa pentru vin ; i astfel,
ve i cunoa te ce înseamn faptul c v-am abandonat..» 35Eu – Domnul – am vorbit!
Cu certitudine: a a voi proceda cu aceast adunare rea care s-a adunat împotriva Mea!
Va sfâr i în acest de ert! Aici va muri!” 36 rba ii pe care Moise îi trimisese s
spioneze ara, atunci când s-au întors, au f cut toat adunarea s protesteze împotriva
lui, aducând un raport nefavorabil despre acel teritoriu. 37To i reprezentan ii
clanurilor care prezentaser raportul descurajator (pentru evrei) când au vorbit despre
acea ar , au murit atunci înaintea Domnului, lovi i de un dezastru. 38Dintre b rba ii
care se duseser s spioneze ara, numai Iosua – fiul lui Nun – i Caleb – fiul lui
Iefune – au mai tr it (pân la b trâne e). 39Când Moise le-a spus aceste cuvinte
tuturor israelienilor, poporul a început s plâng regretând mult ce f cuse. 40Ei s-au
trezit diminea a devreme; i s-au urcat pe vârful muntelui, zicând: „Suntem aici
preg ti i! Ne vom duce în locul pe care l-a promis Domnul; pentru c am în eles

faptul c am p tuit!” 41Dar Moise le-a zis: „De ce continua i s înc lca i porunca
Domnului? Nu ve i reu i! 42 nu v urca i; pentru c Domnul nu este aliatul vostru.
i astfel, du manii vo tri v vor învinge!” 43Amaleci ii i canaani ii sunt înaintea
voastr . Ve i c dea lovi i de sabie; fiindc a i deviat de la linia ascult rii de Domnul.
El nu va merge împreun cu voi!” 44Ei îns au avut curajul s urce pe zonele înalte
ale muntelui, chiar dac Moise i lada Leg mântului f cut cu Domnul a r mas în
tab . 45Atunci amaleci ii i canaani ii care locuiau în acea regiune muntoas , au
venit, i-au învins i i-au distrus pân la Horma. 15 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Spunele israelienilor: «Când ve i ajunge în ara pe care v-o voi da i v ve i stabili locuin a
acolo, 3ve i aduce Domnului un sacrificiu consumat de foc. Acesta poate fi un
sacrificiu ars integral, un sacrificiu oferit pentru respectarea unui jur mânt special, un
dar adus benevol sau un sacrificiu oferit cu ocazia s rb torilor periodice. Procedând
a, ve i produce o arom pl cut Domnului cu animalele oferite din cirezile sau din
turmele voastre. 4Cel care va oferi Domnului un astfel de sacrificiu, trebuie s aduc
i un dar de mâncare con inând a zecea parte dintr-o ef de f in de cea mai bun
calitate, amestecat cu un sfert de hin de ulei. 5Pentru fiecare miel adus ca sacrificiu
sau pentru a fi ars integral, s adauge un sfert de hin de vin ca sacrificiu de b utur .
6
Pentru fiecare berbec s adauge un dar de mâncare din f in de cea mai bun
calitate, care s se încadreze în dou zecimi de ef . Aceast f in s fie amestecat cu
o treime de hin de ulei. 7Va ad uga apoi un sacrificiu de b utur format dintr-o treime
de hin de vin, care va produce o arom pl cut Domnului. 8Când vor oferi un bou ca
sacrificiu sau pentru a fi ars integral în vederea respect rii unui jur mânt special sau
ca sacrificiu de pace în cinstea Domnului, 9 aduc împreun cu boul un dar de
mâncare din f in de cea mai bun calitate, care s se încadreze în trei zecimi de ef .
Aceast f in s fie amestecat cu o jum tate de hin de ulei. 10Va ad uga un sacrificiu
de b utur , format din jum tate de hin de vin. Va fi oferit ca sacrificiu consumat de
foc; i va produce o arom pl cut Domnului. 11 a s se procedeze pentru fiecare
bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare dintre miei i pentru fiecare dintre iezi.
12
a s se fac pentru fiecare animal, oricare ar fi num rul lor. 13 procedeze astfel
orice b tina care î i va aduce sacrificiul consumat de foc. El va produce o arom
pl cut Domnului. 14Dac vreun str in care locuie te cu voi sau care se na te printre
voi în procesul dezvolt rii genera iilor, va dori s ofere un sacrificiu consumat de foc
i care produce o arom pl cut Domnului, el trebuie s procedeze exact ca voi. 15
fie o singur porunc valabil pentru toat adunarea: atât pentru voi, cât i pentru
str inul care locuie te printre voi. Aceasta trebuie s func ioneze ca o porunc
valabil permanent i va fi respectat de toate genera iile. Atât voi cât i str inul, ve i
avea aceea i datorie (de a o respecta) înaintea Domnului. 16 fie aceea i lege i
aceea i porunc atât pentru voi, cât i pentru str inul care locuie te împreun cu
voi!»” 17Domnul i-a zis lui Moise: 18„Spune-le israelienilor: «Dup ce ve i ajunge în
ara în care v duc, 19 atunci când ve i mânca din pâinea rii, s aduce i Domnului un
sacrificiu oferit prin ridicare. 20Din prima parte de coc , s aduce i o turt ca
sacrificiu oferit prin ridicare. S v prezenta i cu ea a a cum proceda i atunci când
aduce i un sacrificiu oferit prin ridicare luat din zona unde aduna i cerealele. 21În
toate genera iile voastre s oferi i Domnului acest sacrificiu din prima parte de coc
pe care o ve i face. 22Este posibil s p tui i f
s vre i, nerespectând toate aceste

porunci pe care Domnul i le-a spus lui Moise 23Concret, se va întâmpla c nu ve i
respecta tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua în care Domnul v-a dat
porunci i pân acum, respectiv tot ce v-a spus în toate genera iile. 24Dac p tui i
s vre i i f
ca adunarea s tie despre acest fapt, toat adunarea s aduc un
vi el ca sacrificiu ars integral i care va produce o arom pl cut Domnului. S
adauge acestuia un dar de mâncare – conform poruncii – i un ap ca sacrificiu pentru
cat. 25Preotul s fac achitare pentru toat adunarea israelienilor; i ei vor fi ierta i.
Ei p tuiser f
s vrea; i astfel î i vor fi adus sacrificiul, adic atât pe cel
consumat de foc pentru Domnul, cât i pe acela de achitare oferit înaintea Domnului
pentru p catul pe care l-au comis. 26Toat adunarea israelienilor va fi iertat : atât ei,
cât i str inii care locuiesc în mijlocul lor; pentru c (se consider astfel c ) tot
poporul a p tuit f
s vrea. 27Dac cineva p tuie te f
s vrea, s aduc o
28
capr de un an ca sacrificiu pentru p cat. Preotul s fac achitare înaintea Domnului
pentru cel care a p tuit f s vrea; i dup ce va face aceast achitare pentru el, va
fi iertat. 29 fie aceea i lege pentru to i aceia care p tuiesc f s vrea: atât pentru
tina ul care tr ie te printre israelieni, cât i pentru str inul care locuie te în
mijlocul lor. 30Îns cel care p tuie te inten ionat – indiferent dac este b tina sau
str in – comite blasfemie fa de Domnul! Acel om trebuie s fie distrus din mijlocul
poporului. 31Pentru c a desconsiderat Cuvântul Domnului i a înc lcat porunca, acel
om s fie total distrus; i s i suporte (consecin ele pentru) vina (lui)!».” 32În timp ce
israelienii erau în de ert, au g sit un om adunând ni te crengi uscate în ziua destinat
Sabatului. 33Cei care-l g siser adunându-le, l-au adus înaintea lui Moise, a lui Aaron
i a întregii adun ri. 34Pentru c înc nu tiau exact ce trebuie s i se fac , au decis s
fie inut sub paz . 35Domnul i-a zis lui Moise: „Acel om s fie omorât! Toat
adunarea s -l omoare cu pietre în exteriorul taberei.” 36Atunci toat adunarea l-a dus
în exteriorul taberei i l-a omorât cu pietre, a a cum îi poruncise Domnul lui Moise.
37
Domnul i-a zis lui Moise: 38„Spune-le israelienilor s i fac ciucuri la col urile
hainelor. S procedeze a a fiecare genera ie de oameni; i s pun un iret albastru pe
ciucurele de la fiecare col . 39Când ve i avea ace ti ciucuri, s v uita i la ei i s v
aminti i de faptul c trebuie s respecta i toate poruncile Domnului; i astfel, nu ve i
mai urma poftele inimilor voastre i ale ochilor vo tri prin intermediul c rora comite i
adulter. 40 a s proceda i pentru a v aminti c trebuie s respecta i toate poruncile
Mele; i astfel ve i fi sfin i pentru Dumnezeul vostru. 41Eu sunt Domnul – Dumnezeul
vostru – Cel care v-am scos de pe teritoriul Egiptului ca s fiu Dumnezeul vostru. Eu
sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” 16 Corah – fiul lui I har – fiul lui Chehat – fiul lui
Levi, împreun cu Datan i Abiram – fiii lui Eliab i cu On – lui Pelet – urma i ai lui
Ruben – 2s-au aliat cu dou sute cincizeci dintre israelieni. Ace tia erau conduc tori
ai adun rii, ale i dintre oamenii acesteia. Ei formau categoria celor bine cunoscu i de
popor. To i ace tia s-au revoltat împotriva lui Moise. 3S-au adunat i s-au manifestat
atât împotriva lui Moise, cât i a lui Aaron, zicându-le: „Este suficient câte
(privilegii) v-a i permis! To i cei care formeaz adunarea (poporului nostru) sunt
sfin i; i Domnul este în mijlocul ei! Deci de ce v ridica i deasupra adun rii
Domnului?” 4Când a auzit Moise acest protest, a c zut cu fa a spre p mânt. 5Apoi i-a
zis lui Corah i grupului lui: „Mâine diminea , Domnul va ar ta cine este al Lui, cine
este sfânt i cui îi permite s se apropie de El. Cel pe care l-a ales Domnul, acela se

va apropia. 6Face i acest lucru: lua i c delni e, atât tu, Corah, cât i grupul t u. 7Mâine
pune i în ele foc i t mâie înaintea Domnului; i omul pe care El îl alege, va fi cel
sfânt. Voi, levi ii, a i dep it limitele admise!” 8Apoi Moise i-a zis lui Corah: „Fii ai
lui Levi, asculta i ce vreau s v spun! 9Este prea pu in pentru voi c Dumnezeul lui
Israel v-a ales din adunarea acestui popor, permi ându-v s v apropia i de El ca s
face i lucrarea de la Tabernacolul Domnului, s sta i înaintea adun rii i s-o sluji i?
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Domnul a fost de acord s v apropia i de El. A acceptat ca atât tu, cât i to i fra ii
i – descenden i ai lui Levi – s proceda i astfel; iar acum vre i i preo ia? 11
tii c
tu i tot grupul t u, v-a i adunat, de fapt, împotriva Domnului. Cine este Aaron s
protesta i împotriva lui?” 12Moise a trimis pe cineva s -i cheme pe Datan i pe
Abiram care erau fiii lui Eliab; dar ei au zis: „Nu venim! 13Nu- i este suficient c neai scos dintr-o ar unde curge lapte i miere ca s ne omori în de ert? Acum mai vrei
ne fii i ef? 14În plus, nu ne-ai dus într-o ar în care curge lapte i miere, nici nu
ne-ai dat ca mo tenire terenuri agricole i vii! Crezi c -i po i în ela oamenii s nu
vad aceste lucruri evidente? Nu venim!” 15Moise s-a mâniat foarte mult; i I-a zis
Domnului: „Nu lua în considerare sacrificiul lor. Nu mi-am însu it nici m car un
gar din proprietatea lor i n-am f cut nimic r u fa de nici unul dintre ei.” 16Apoi
Moise i-a zis lui Corah: „Tu, împreun cu tot grupul, s v prezenta i mâine înaintea
Domnului. S fi i acolo tu, ei i Aaron. 17Fiecare s i ia c delni a; s pun t mâie în
ea i s i-o a eze înaintea Domnului. Astfel, vor fi dou sute cincizeci de c delni e.
Atât tu, cât i Aaron s veni i fiecare cu c delni a lui!” 18To i acei oameni i-au luat
delni ele, au pus foc i t mâie în ele i au stat la intrarea în cortul Întâlnirii
împreun cu Moise i cu Aaron. 19Corah a adunat întreaga adunare a poporului
împotriva lor, la intrarea în cortul Întâlnirii. Atunci gloria Domnului s-a revelat
întregii adun ri. 20Domnul le-a zis lui Moise i lui Aaron: 21„Desp
i-v de aceast
22
adunare, ca s -i pot face s dispar într-o clip . Ei au c zut cu fe ele spre p mânt i
au zis: „O, Dumnezeule, Dumnezeul spiritelor oric rui corp, dac va p tui un
singur om, te vei mânia pe toat adunarea?” 23Domnul i-a zis lui Moise: 24„Spune-i
adun rii: «Îndep rta i-v de locuin a lui Corah, de cea a lui Datan i a lui Abiram.».”
25
Moise s-a ridicat i s-a dus la Datan i la Abiram. El a fost urmat de b trânii
consilieri ai lui Israel. 26Atunci a vorbit adun rii i i-a zis: „V rog s v îndep rta i
de corturile acestor oameni r i; i nu atinge i nimic din ce este al lor! Altfel, i voi
ve i fi distru i pentru toate p catele lor!” 27Ei s-au îndep rtat de cortul lui Corah, de
cel al lui Datan i al lui Abiram. Atât Datan cât i Abiram au ie it. Fiecare a stat la
intrarea în cortul lui împreun cu so iile, cu fiii i copiii acestora. 28Moise le-a zis:
„Prin ce se va întâmpla (în continuare), ve i cunoa te c Domnul m-a trimis s fac
toate aceste lucruri i c nu am ac ionat din proprie ini iativ . 29Dac ace ti oameni
vor muri cum mor to i ceilal i, sau dac se va întâmpla cu ei ceva obi nuit, înseamn
nu m-a trimis Domnul. 30Dar dac Domnul face s se întâmple cu ei ceva nou,
respectiv faptul ca p mântul «s î i deschid gura i s -i înghit » împreun cu tot ce
le apar ine, coborându-i astfel de vii în locuin a mor ilor, atunci s ti i c ace ti
oameni l-au desconsiderat pe Domnul.” 31Imediat dup ce a terminat Moise de spus
aceste cuvinte, p mântul de sub ei s-a cr pat. 32El „ i-a deschis gura” i i-a înghi it
atât pe ei împreun cu familiile lor, cât i pe to i oamenii lui Corah împreun cu toate
bunurile lor. 33Astfel, acei oameni au coborât vii în locuin a mor ilor împreun cu tot

ce era al lor. Apoi p mântul s-a închis peste ei; i astfel, au disp rut din mijlocul
adun rii… 34To i israelienii care erau în jurul lor, au început s fug atunci când i-au
auzit strigând; pentru c ziceau: „P mântul «ne va înghi i» i pe noi!” 35A coborât i
un foc din cer, care venea de la Domnul. Acesta i-a consumat pe cei dou sute
cincizeci de b rba i care aduseser t mâie. 36Apoi Domnul i-a zis lui Moise:
37
„Spune-i lui Elazar care este fiul preotului Aaron, s ia c delni ele din foc, pentru c
sunt sfinte; i s duc acel foc la distan . 38Din c delni ele acestor oameni care au
tuit împotriva sufletelor lor, s se fac ni te pl ci b tute. Cu ele s se acopere
altarul. Pentru c ei au adus c delni ele înaintea Domnului, acestea sunt sfinte. Ele
vor fi pentru israelieni dovada unei minuni.” 39Preotul Elazar a luat c delni ele de
bronz pe care le aduseser de la cei ar i. Le-a b tut i a f cut din ele ni te pl ci pentru
acoperirea altarului. 40A procedat exact cum i-a poruncit Domnul prin Moise. Aceasta
este o amintire pentru israelieni; pentru ca nici un str in, care nu este urma al lui
Aaron, s nu se apropie s aduc t mâie înaintea Domnului, ca s evite s i se
întâmple la fel ca lui Corah i ca celor care au fost împreun cu el. 41A doua zi,
întreaga adunare a israelienilor a protestat împotriva lui Moise i a lui Aaron, zicând:
„Voi a i omorât poporul Domnului!” 42În timp ce adunarea se unise împotriva lor,
Moise i Aaron s-au întors spre cortul Întâlnirii. În mod instant, norul l-a acoperit; i a
fost evident gloria Domnului. 43Moise i Aaron au venit înaintea cortului Întâlnirii.
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Atunci Domnul i-a spus lui Moise: 45„Ie i din mijlocul acestei adun ri ca s-o ard
complet într-o clip !” Ei au c zut cu fe ele spre p mânt. 46Moise i-a zis lui Aaron:
„Ia- i c delni a, pune în ea foc de pe altar, pune-i i t mâie i du-te repede în mijlocul
adun rii, ca s faci achitare pentru oamenii ei; pentru c s-a declan at mânia care
merge înaintea Domnului. A început dezastrul!” 47Aaron a luat c delni a, a a cum îi
spusese Moise; i a fugit în mijlocul adun rii. Dezastrul deja începuse între oamenii
poporului. El a t mâiat i a f cut astfel achitare pentru popor. 48Procedând a a, el s-a
stabilit între cei mor i i cei vii. Atunci, dezastrul s-a oprit. 49Cei omorâ i de acel
dezastru au fost paisprezece mii apte sute de oameni, în afar de cei ce muriser din
cauza lui Corah. 50Când s-a oprit dezastrul, Aaron s-a întors la Moise, la intrarea în
cortul Întâlnirii. 17 Domnul i-a zis lui Moise: 2„Vorbe te cu israelienii i ia de la ei
câte un toiag. S ii cont de familiile lor ini iale, adic vei lua dou sprezece toiege
aduse de conduc torii triburilor. Scrie numele fiec rui conduc tor pe toiagul lui. 3
scrii numele lui Aaron pe toiagul reprezentativ pentru clanul lui Levi. S fie câte un
toiag de la fiecare conduc tor de clan. 4Pune-le în cortul Întâlnirii, înaintea
Declara iei, acolo unde M întâlnesc cu voi. 5Toiagul b rbatului pe care îl voi alege,
va înflori. A a voi opri protestele israelienilor împotriva voastr .” 6Moise le-a vorbit
israelienilor; i fiecare dintre conduc torii lor i-a dat toiagul. Au fost câte unul pentru
fiecare conduc tor, conform clanurilor lor, adic dou sprezece toiege. Toiagul lui
Aaron era între ale lor. 7Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul Declara iei.
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A doua zi, Moise a intrat în cortul Declara iei; i a constatat c toiagul lui Aaron,
care apar inea descenden ilor lui Levi, înverzise, înmugurise, înflorise i avea (chiar)
migdale coapte… 9Atunci Moise a luat din prezen a Domnului toate toiegele; i le-a
adus înaintea tuturor israelienilor. Ei s-au uitat; i fiecare (conduc tor de clan) i-a
luat toiagul. 10Domnul i-a zis lui Moise: „Pune înapoi toiagul lui Aaron înaintea
Declara iei. S fie p strat ca o dovad pentru ce s-a întâmplat cu cei revolta i; i

astfel, s se opreasc protestele lor împotriva Mea, ca s nu moar ( i ceilal i).”
Moise a procedat exact cum i-a poruncit Domnul. 12Israelienii i-au zis lui Moise:
„Constat m c murim; se va distruge tot poporul! 13Oricine se apropie de
Tabernacolul Domnului, moare! Oare vom muri (chiar) to i?” 18 Domnul i-a zis lui
Aaron: „Tu, fiii t i i familia (l rgit a) tat lui t u, ve i pl ti împreun pentru p catele
cute fa de Sanctuar; dar numai tu i fiii t i ve i suporta pedeapsa pentru vina
înc lc rilor legilor referitoare la preo ie. 2 iei cu tine pe fra ii t i din clanul lui Levi
de care apar ine tat l t u, pentru ca ei s fie împreun cu tine i s slujeasc atunci
când tu i fiii t i sunte i înaintea cortului Declara iei. 3Ei s fie responsabili cu
lucrurile de care tu ai nevoie; i s îngrijeasc de tot cortul. S nu se apropie nici de
uneltele Sanctuarului, nici de altar; pentru c altfel, atât ei cât i tu ve i muri. 4Ei s
fie al turi de tine i s supravegheze tot ce se face la cortul Întâlnirii, adic toat
slujirea de acolo. Nici un str in (de acest grup distinct) s nu se apropie de voi.
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Numai voi personal s face i activit ile care sunt necesare pentru slujirea de la
Sanctuar i de la altar. S proceda i a a pentru ca mânia Mea s nu mai vin niciodat
peste israelieni. 6
ti i c i-am luat dintre israelieni pe levi i care sunt fra ii vo tri.
Ei v apar in (pentru ajutor în slujb ) ca un dar oferit Domnului; i vor face slujirea
care este necesar la cortul Întâlnirii. 7Dar tu i fiii t i împreun cu tine, s v
respecta i datoriile preo ti, având grij de tot ce apar ine altarului i de tot ce este
dincolo de acea draperie (separatoare). V ofer preo ia ca pe un dar. Str inul care se
va apropia (s fac aceste activit i), s fie omorât.” 8Domnul i-a zis lui Aaron: „S
tii c Eu personal i-am dat o parte dintre sacrificiile care-Mi sunt oferite prin toate
acele lucruri sfinte ale israelienilor. i-am dat-o atât ie, cât i descenden ilor t i,
având în vedere ungerea (voastr cu ulei, în urma c reia a i fost consacra i în slujb ).
Aceasta este o porunc a c rei valabilitate este etern (pentru voi). 9 i precizez acum
ce va fi al t u dintre lucrurile foarte sfinte – adic dintre acelea care nu sunt
consumate de foc: este vorba despre orice sacrificiu pe care ei Mi-l aduc ca dar de
mâncare, ca sacrificiu pentru p cat sau ca sacrificiu pentru vin . Aceste lucruri foarte
sfinte s fie ale tale i ale descenden ilor t i. 10 le mânca i într-un loc foarte sfânt.
le m nânce fiecare b rbat din grupul vostru. i ele s fie sfinte pentru voi. 11 i-am
mai dat fiecare sacrificiu adus ca dar dintre toate sacrificiile prezentate leg nat ale
israelienilor. Pe acestea le-am oferit ie, descenden ilor t i i fiicelor tale, printr-o
porunc a c rei valabilitate este etern (pentru voi). Tuturor acelora din familia ta
care sunt cura i, li se va permite s le m nânce. 12Tot ce este mai bun din ulei, din vin
i din grâu – acele fructe speciale pe care ei le ofer Domnului, i le-am dat ie ( i
descenden ilor t i). 13Primele fructe din tot ce este în ara lor i pe care le aduc
Domnului, s fie ale tale ( i ale descenden ilor t i). Va putea s m nânce din ele doar
acela care apar ine familiei tale, cu condi ia s fie curat. 14Tot ce este pus separat în
Israel ca fiind ceva special, s fie al t u. 15Primul n scut al oric rei viet i pe care ei îl
aduc Domnului, indiferent c este om sau animal, s fie al t u ( i al urma ilor t i).
Totu i, atât pe primul n scut al omului, cât i pe cel al animalelor necurate, trebuie
-l r scumperi. 16Pre ul lor de r scump rare stabilit pentru fiin a care are cel pu in o
lun , s fie de cinci echeli de argint, conform echelului Sanctuarului – adic
dou zeci de ghere. 17Dar pe primul-n scut al vacii, al oii sau al caprei, s nu-l
scumperi. Ei sunt sfin i. S le strope ti sângele pe altar; i s le arzi gr simea ca un
11

sacrificiu consumat de foc i care produce o arom pl cut Domnului. 18Carnea lor s
fie a ta, a a cum este dreptul t u s m nânci pieptul sacrificiilor prezentate leg nat i
spata dreapt (a animalelor). 19 i-am dat toate sacrificiile sfinte, pe care israelienii le
aduc Domnului. Ele vor fi ale tale, ale fiilor t i i ale fiicelor tale. Am stabilit acest
lucru printr-o porunc a c rei valabilitate este permanent . Acesta este un leg mânt
etern al s rii, f cut înaintea Domnului pentru tine i pentru urma ii t i.” 20Apoi
Domnul i-a mai zis lui Aaron: „S nu ai nici o mo tenire în ara israelienilor. Tu s nu
ai nici o parte de teren între ei. Eu sunt proprietatea ta i mo tenirea ta între israelieni.
21
Levi ilor le-am dat fiecare zecime dintre darurile oferite de poporul Israel. Aceasta
este pentru ei ca o mo tenire pentru slujirea pe care o fac la cortul Întâlnirii. 22De
acum înainte, israelienii s nu se mai apropie de cortul Întâlnirii, ca s nu se fac
vinova i i apoi s moar . 23Doar levi ii s fac slujirea de la cortul Întâlnirii; i s fie
responsabili personal pentru cazul în care vor p tui. Ei s nu aib nici o mo tenire
între israelieni. Aceasta s fie o porunc valabil permanent pentru toate genera iile
(lor). 24Am dat levi ilor zecimile darurilor israelienilor, pe care ace tia le aduc
Domnului ca sacrificiu oferit prin ridicare. Acesta este motivul pentru care am spus
despre ei c nu vor avea nici o mo tenire între israelieni.” 25Apoi Domnul i-a vorbit
lui Moise, zicându-i: 26„S le spui levi ilor astfel: «Când primi i a zecea parte pe care
v-am oferit-o din darurile israelienilor, s aduce i din ea un sacrificiu prin ridicare
pentru Domnul. El s fie format dintr-o zecime din zecimea adus de ei. 27Aceasta va
fi considerat un dar din partea voastr , la fel cum se întâmpl în cazul grâului din
zona unde se secer recoltele i asem tor cu darul care provine din abunden a
teascului. 28Deci s aduce i Domnului un sacrificiu oferit prin ridicare, din toate
zecimile pe care le primi i de la israelieni. S oferi i din ele un sacrificiu pentru
Domnul; i s îl da i preotului Aaron. 29Între toate darurile voastre pe care le aduce i
Domnului din sacrificiile oferite prin ridicare, cea mai bun parte din ele este aceea
care trebuie pus separat.» 30 le mai spui: «Dup ce ve i aduce ca sacrificiu oferit
prin ridicare cea mai bun parte din acel dar, partea care a r mas s fie considerat ca
apar inând levi ilor, exact cum se întâmpl cu partea de cereale provenit din zona
unde acestea se secer i la fel ca în cazul produselor teascului. 31O pute i mânca în
orice loc, atât voi cât i familiile voastre; pentru c este plata voastr pentru slujirea
în cortul Întâlnirii. 32Nu v ve i face vinova i de nici un p cat din cauza acestei zecimi
când ve i oferi prin ridicare cea mai bun parte din ea. Dar fi i aten i s nu profana i
darurile sfinte ale israelienilor; pentru c altfel, ve i muri!».” 19 Domnul le-a zis lui
Moise i lui Aaron: 2„Urmeaz (înc ) o porunc a legii pe care Domnul a promulgat-o
(pentru voi). Spune-le israelienilor s aduc o vac ro ie, s toas , care s nu aib
nici un defect i care înc n-a fost pus (s trag ) la jug. 3 o da i preotului Elazar. El
s-o duc afar din tab . Apoi, cineva s-o înjunghie înaintea lui. 4Preotul Elazar s ia
cu degetul din sângele acesteia i s stropeasc de apte ori înaintea cortului Întâlnirii.
5
Apoi vaca s fie ars înaintea lui. S -i fie arse: pielea, carnea, sângele i
excrementele (împreun cu organele interne care le con in). 6Preotul s ia lemn de
cedru, isop i fir de culoare ro iatic . S le arunce în focul în care este ars vaca.
7
Apoi, preotul s i spele hainele i s i îmb ieze corpul în ap . Abia dup ce a f cut
acest lucru, poate veni în tab . Dar va r mâne necurat pân seara. 8Chiar i cel care
arde vaca, trebuie s i spele hainele i s i îmb ieze corpul în ap . El va fi necurat

pân seara. 9Apoi, un om care este curat, trebuie s adune cenu a vacii i s o pun
într-un loc curat, în exteriorul taberei. Aceast cenu s fie p strat pentru adunarea
israelienilor. Ea le va fi util în vederea prepar rii apei de cur are. Este destinat
cur rii de p cat. 10Cel care adun cenu a vacii, s i spele hainele; i va fi necurat
pân seara. Aceasta s fie o porunc valabil permanent pentru israelieni i pentru
str inul care locuie te între ei. 11Cel care atinge corpul mort al cuiva, va fi necurat
apte zile. 12 se cure e cu ap în a treia i în a aptea zi. Dac nu se va cur a în a
treia i în a aptea zi, nu va fi curat! 13Oricine atinge un mort – corpul vreunui om
care a murit – i nu se cur , profaneaz Tabernacolul Domnului. Acel om s fie
distrus din Israel. S fie tratat ca necurat, pentru c n-a fost stropit cu ap de cur are.
Faptul c r mâne necurat, va fi o vin care r mâne asupra lui! 14Urmeaz prezentarea
legii referitoare la situa ia în care un om moare într-un cort. To i cei care intr în acel
cort i to i aceia care sunt în el, vor fi necura i apte zile. 15Orice vas deschis (în acel
cort) care nu are capacul pus, va fi necurat. 16Oricine va atinge în câmp deschis un om
care a fost omorât cu sabia sau care a murit, ori va atinge oasele vreunui om sau un
mormânt, va fi necurat apte zile. 17Pentru cel necurat s se ia din cenu a vacii arse
pentru cur area de p cat; i s se pun ap curg toare peste ea, într-un vas. 18Un om
curat s ia isop, s -l înmoaie în ap i s arunce cu el stropi din aceasta pe cortul celui
necurat. S mai stropeasc toate vasele acelui om, pe cei care erau acolo i pe cel care
s-a atins de oasele vreunui om sau de vreun om omorât ori de vreunul care a murit
sau de vreun mormânt. 19Cel curat s -l stropeasc pe cel necurat în a treia i în a
aptea zi. Astfel, s definitiveze procesul cur rii în a aptea zi. Apoi cel necurat s i spele hainele i s se îmb ieze în ap ; iar seara va fi curat. 20Orice om care este
necurat i nu se va cur a, s fie distrus din adunare. El a profanat Sanctuarul
Domnului. Pentru c n-a fost stropit cu apa de cur are (în termenul stabilit prin lege),
el este ( i va r mâne) necurat. 21Aceasta s fie o porunc valabil permanent pentru
ei. Chiar i cel care strope te cu apa de cur are trebuie s i spele hainele; iar cel
care atinge apa de cur are, va fi necurat pân seara. 22Orice lucru atins de cineva care
este necurat, va (deveni i va) fi necurat; i oricine îl atinge, va fi necurat pân seara.”
20 Toat adunarea israelienilor a ajuns în de ertul in. Era prima lun . Poporul i-a
stabilit tab ra la Cade . Acolo a murit i a fost înmormântat Miriam. 2În acea zon
nu exista ap pentru popor. Astfel, israelienii s-au adunat împotriva lui Moise i
împotriva lui Aaron. 3Ei s-au certat cu Moise i au zis: „Mai bine am fi murit i noi
când au murit fra ii no tri înaintea Domnului! 4De ce a i adus adunarea Domnului în
acest de ert? Ca s murim aici atât noi cât i vitele noastre? 5De ce ne-a i scos din
Egipt s ne aduce i în aceast zon uscat ? Nu este nici loc de sem nat, nici smochin,
nici vi , nici rodie. Nu exist nici m car ap de b ut!” 6Moise i Aaron au plecat din
adunare la intrarea în cortul Întâlnirii; i au c zut cu fe ele spre p mânt. Atunci li s-a
revelat gloria Domnului. 7Domnul i-a spus lui Moise: 8„Ia toiagul i apoi convoac
adunarea împreun cu fratele t u numit Aaron. Vorbi i stâncii care se afl în fa a lor;
i aceasta le va da ap din ea. A a s procedezi ca s sco i ap din stânc pentru ei; i
dai astfel adun rii i vitelor acestui popor s bea.” 9Moise a luat toiagul care era
înaintea Domnului (în cort), a a cum îi poruncise El. 10Apoi Moise i Aaron au strâns
adunarea înaintea stâncii. Apoi Moise le-a zis: „Asculta i, revolta ilor! Oare putem s
scoatem ap din aceast stânc pentru voi?” 11Atunci Moise i-a ridicat mâna i a

lovit stânca de dou ori cu toiagul. i a ie it de acolo ap din abunden . Astfel au
avut ce s bea: atât adunarea, cât i vitele lor. 12Dar Domnul a spus atât lui Moise cât
i lui Aaron: „Pentru c nu v-a i încrezut în Mine ca s eviden ia i israelienilor
sfin enia Mea, nu voi ve i duce aceast adunare în ara pe care i-o dau.” 13Acele ape
sunt izvoarele de la Meriba, unde israelienii s-au certat cu Domnul. Prin apari ia lor,
El i-a revelat sfin enia. 14Apoi Moise a trimis din Cade ni te reprezentan i ai
poporului (evreu) la regele Edomului, cu urm torul mesaj: „A a vorbe te fratele t u
numit Israel: «Tu cuno ti toate greut ile prin care am trecut. 15 rin ii no tri s-au dus
în Egipt i au locuit acolo mult timp. Egiptenii ne-au oprimat nu numai pe noi, ci în
primul rând pe p rin ii no tri. 16Când am strigat spre Domnul, El ne-a auzit; i a
trimis Îngerul care ne-a scos din Egipt. Suntem la Cade , un ora de la marginea
teritoriului t u. 17Las -ne s trecem prin ara ta. Nu vom merge nici prin terenuri
agricole, nici prin vii; i nu vom bea ap din nici o fântân . Vom merge pe drumul
regelui, f
s deviem în deplasarea noastr nici la stânga i nici la dreapta, pân
vom trece de teritoriul t u.».” 18Dar Edom i-a r spuns: „S nu treci pe la mine; pentru
te voi întâmpina cu sabia!” 19Israelienii i-au zis: „Vom merge pe drumul mare; iar
dac vom bea din apa ta – noi i vitele noastre – î i vom pl ti. Las -ne doar s trecem
mergând pe jos. Nu î i cerem nimic mai mult!” 20Dar el le-a zis: „S nu trece i!” i
Edom a ie it înaintea lor cu mul i oameni i cu mân puternic . 21Astfel, Edom nu l-a
sat pe Israel s treac prin teritoriul lui. Atunci Israel s-a întors din acea zon .
22
Toat adunarea israelienilor a plecat din Cade ; i au ajuns la muntele Hor.
23
Domnul le-a zis lui Moise i lui Aaron la muntele Hor care se afl la marginea
teritoriului lui Edom: 24„Aaron va fi ad ugat la poporul lui (deja mort). El nu va intra
în ara pe care o dau israelienilor; pentru c v-a i revoltat împotriva Cuvântului Meu
la apele de la Meriba. 25Ia-l pe Aaron împreun cu fiul lui numit Elazar; i du-i pe
muntele Hor. 26Dezbrac -l pe Aaron de vestimenta ia lui (special de mare preot) i
îmbrac -l cu ea pe fiul lui numit Elazar. Aaron va muri acolo.” 27Moise a f cut a a
cum i-a poruncit Domnul. Au urcat pe muntele Hor în prezen a întregii adun ri.
28
Moise l-a dezbr cat pe Aaron de hainele lui (preo ti) i le-a pus pe fiul lui numit
Elazar. Apoi Aaron a murit acolo, pe vârful muntelui. 29Când a v zut adunarea c
Aaron a murit, to i descenden ii lui Israel l-a jelit treizeci de zile. 21Când regele
canaanit al Aradului – cel care locuia în zona numit Neghev – a auzit c Israel venea
spre Atarim, a plecat s lupte împotriva lui; i cu acea ocazie, a luat câ iva prizonieri.
2
Atunci Israel a f cut un jur mânt Domnului, zicând: „Dac vei face ca acest popor s
piard lupta în fa a noastr , vom distruge toate ora ele lui.” 3Domnul a f cut ce Îi
solicita Israel; i astfel, canaani i au fost la discre ia lor. Evreii le-au distrus total atât
poporul, cât i ora ele. Acel loc a fost numit Horma. 4De la muntele Hor, au plecat pe
drumul care conducea spre Marea Ro ie – ca s ocoleasc teritoriul lui Edom. Dar
poporul i-a pierdut r bdarea pe drum; 5 i a protestat verbal împotriva Domnului i
împotriva lui Moise, zicând: „De ce ne-a i scos din Egipt, ca s murim în de ert? Nu
mai avem nici pâine, nici ap ; i ni s-a dezgustat sufletul de aceast mâncare f nici
o valoare!” 6Atunci Domnul a trimis împotriva poporului ni te erpi venino i. Ace tia
i-au mu cat pe israelieni; i mul i oameni din popor au murit. 7Ceilal i au venit la
Moise i i-au spus: „Am p tuit, pentru c am vorbit împotriva Domnului i
împotriva ta. Roag -te Domnului, cerându-I s alunge ace ti erpi din zona noastr .”

Atunci Moise s-a rugat pentru popor. 8Domnul i-a zis lui Moise: „F un arpe i
suspend -l în partea de sus a unui par. Oricine este mu cat i va privi spre el, nu va
mai muri.” 9Astfel, Moise a f cut un arpe din bronz; apoi l-a în at pe un par.
Oricine era mu cat de vreun arpe i privea spre arpele de bronz, tr ia. 10Israelienii
au plecat de acolo i i-au stabilit tab ra la Obot. 11Au plecat din Obot i i-au stabilit
tab ra la Ie-Abarim, în de ertul care se afl în fa a Moabului, spre r ritul soarelui.
12
De acolo au plecat i i-au stabilit tab ra în valea Zered. 13Au plecat i de acolo; i
i-au stabilit tab ra dincolo de (apa) Arnon care provine din teritoriul amori ilor i
curge prin de ert. Arnon este zona-limit între teritoriul moabi ilor i cel al
amori ilor. 14 a se explic de ce se spune în „Cartea r zboaielor Domnului”:
„…Vaheb, în Sufa, împreun cu v ile lui nisipoase; Arnonul 15 i albiile largi ale
ilor lui care continu pân în zona Arului i se termin aproape de teritoriul
Moabului.” 16De acolo au plecat spre Beer. La aceast fântân , Domnul i-a zis lui
Moise: „Adun poporul într-un loc; i Eu îi voi da ap .” 17Atunci Israel a cântat acest
cântec: „Tâ ne te, fântân ! Cânta i despre ea: 18despre fântâna pe care au s pat-o
prin ii! Ea a fost f cut de nobilii poporului: aceia care aveau sceptre i toiege!” Apoi
poporul a plecat din de ert spre Matana; 19din Matana au ajuns la Nahaliel, de la
Nahaliel la Bamot 20 i de la Bamot în valea din regiunea Moabului. De acolo, de pe
vârful muntelui Pisga, se vede tot de ertul. 21Israel a trimis ni te reprezentan i lui
Sihon, care era regele amori ilor, ca s -i spun : 22„Las -m s trec prin teritoriul t u!
Nu ne vom împr tia prin câmpii sau prin vii; i nu vom bea ap din fântâni. Ci vom
merge doar pe drumul regelui pân vom traversa ara ta.” 23Dar Sihon nu i-a permis
Israelului s -i traverseze teritoriul; ci i-a adunat to i oamenii, a venit s lupte
împotriva lui Israel în de ert i l-a atacat la Iaha . 24Îns Israel l-a învins, t indu-i
oamenii cu sabia. Apoi a devenit proprietarul acelei zone – de la Arnon la Iaboc –
pân la teritoriul amoni ilor. Ace tia î i înt riser zona-limit a teritoriului. 25Israel a
luat prin lupt toate ora ele amori ilor i a locuit în ele – inclusiv în He bon i în toate
satele care se aflau în jurul lui. 26He bonul era ora ul-re edin al lui Sihon – regele
amori ilor. El luptase înainte cu fostul rege al moabi ilor i îi luase acest teritoriu pân
la Arnon. 27 a se explic de ce zic poe ii: „Veni i la He bon! S fie rezidit! S fie
fortificat ora ul lui Sihon! 28Un foc a ie it din He bon; o flac
a venit din ora ul lui
Sihon. Ea a consumat Arul – care apar inea Moabului – i pe conduc torii în imilor
Arnonului. 29Vai de tine, Moab! E ti distrus, popor al lui Chemo ! i-ai risipit fiii i
i-ai dat fiicele sclave lui Sihon – regele amori ilor! 30Noi i-am spulberat, am distrus
He bonul pân la Dibon, am devastat totul pân la Nofah, al c rui teritoriu ajunge
pân la Medeba!” 31Astfel, Israel a locuit în ara amori ilor. 32Dup ce Moise a trimis
spioni la Iazer, israelienii au cucerit satele din jurul lui i i-au alungat pe amori ii care
locuiau acolo. 33Apoi s-au întors i au mers pe drumul spre Ba an. Og – regele
Ba anului – a venit înaintea lor împreun cu to i oamenii lui, ca s se lupte cu
israelienii la Edrei. 34Domnul i-a zis lui Moise: „S nu- i fie fric de el; pentru c Eu
l-am f cut s fie la discre ia ta cu tot cu poporul i teritoriul pe care îl de ine. S -i faci
exact ce i-ai f cut lui Sihon – regele amori ilor – care locuia în He bon.” 35Astfel, ei
au lovit atât pe Og, cât i pe fiii lui împreun cu tot poporul care era cu ei. Israelienii
i-au decimat pân n-a mai r mas nici un supravie uitor. Apoi au luat acel teritoriu în
proprietatea lor. 22 Israelienii au plecat i i-au instalat tab ra în câmpiile Moabului,

dincolo de Iordan, în fa a Ierihonului. 2Balac – fiul lui ipor – a aflat despre tot ce le
cuse Israel amori ilor; 3 i locuitorii din Moab au fost foarte speria i v zând un
popor atât de mare. i Moab a avut fric de israelieni. 4Atunci moabi ii le-au zis
trânilor Midianului: „Aceast mul ime va înghi i tot ce este în jurul nostru, a a cum
nânc boul iarba verde de pe câmp.” În acele timpuri, Balac – fiul lui ipor – era
rege al Moabului. 5El a trimis ni te reprezentan i ai lui ca s -l cheme pe Balaam – fiul
lui Beor – care locuia la Petor, lâng râu, în zona unde se n scuse. Balac i-a zis:
„Exist un popor care a ie it din Egipt. El a acoperit suprafa a p mântului i s-a
stabilit înaintea mea. 6Acum, te rog s vii i s blestemi acest popor; pentru c este
prea puternic pentru mine. Poate în acest mod îi voi putea învinge i-i voi alunga din
ar . Te chem tiind c ce binecuvântezi tu, va fi binecuvântat; i ce blestemi tu,
devine blestemat.” 7 trânii Moabului i ai Midianului au plecat luând cu ei daruri
pentru ghicitor. Când au ajuns la Balaam, i-au spus cuvintele lui Balac. 8Balaam le-a
spus: „R mâne i aici în aceast noapte; i r spunsul meu va fi în acord cu ce-mi va
spune Domnul.” Conduc torii moabi i au r mas astfel (s doarm în acea noapte) la
Balaam. 9Dumnezeu a venit la Balaam i i-a zis: „Cine sunt ace ti oameni care au
venit la tine?” 10Balaam I-a r spus lui Dumnezeu: „Balac – fiul lui ipor – i-a trimis
-mi spun : 11«Un popor a ie it din Egipt i a acoperit suprafa a p mântului. Vino
acum i blestem -l. Poate atunci îi voi putea învinge i-i voi alunga din aceast
zon !».” 12Dumnezeu i-a zis lui Balaam: „S nu mergi cu ei i s nu blestemi acest
popor; pentru c el este binecuvântat!” 13Balaam s-a sculat diminea a i le-a zis
conduc torilor lui Balac: „Duce i-v în ara voastr ; pentru c Domnul nu-mi permite
vin cu voi!” 14Conduc torii moabi ilor s-au ridicat, s-au întors la Balac i i-au spus:
„Balaam a refuzat s vin cu noi.” 15Atunci Balac a trimis al i conduc tori, mai mul i
i cu un renume mai mare decât al primilor reprezentan i ai lui. 16Ace tia au mers la
Balaam i i-au spus: „A a î i vorbe te Balac, fiul lui ipor: «Nu l sa pe nimeni s te
opreasc s vii la mine; 17pentru c te voi umple de glorie i voi face tot ce-mi vei
spune. Te rog s vii i s blestemi acest popor, ac ionând astfel în favoarea mea!».”
18
Balaam le-a r spuns slujitorilor lui Balac: „Chiar dac Balac mi-ar da palatul lui
plin cu argint i cu aur, tot n-a putea s fac nici un lucru – oricât ar fi de mic sau de
mare – contra poruncii Dumnezeului meu care se nume te Domnul. 19Totu i, v rog
r mâne i i voi aici în aceast noapte; i voi afla ce-mi va mai spune Domnul.” 20În
acea noapte, Domnul a venit la Balaam i i-a zis: „Dac ace ti oameni au venit s te
cheme ca s mergi cu ei, scoal -te i du-te; dar s faci doar ce- i voi porunci Eu!”
21
Diminea a, Balaam s-a sculat, a pus aua pe m ri a lui i a plecat cu acei
conduc tori ai moabi ilor. 22Dar mânia lui Dumnezeu s-a declan at (împotriva lui)
pentru c plecase; i Îngerul Domnului S-a stabilit în drumul pe care mergea, ca s i
se opun . Balaam era c lare pe m ri a lui. Împreun cu el erau i doi dintre
slujitorii lui. 23
ri a a v zut Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia
în mân . Atunci ea a deviat de pe acel drum i a mers pe câmp. Balaam a început s i bat m ri a ca s-o poat aduce din nou pe drum. 24Atunci Îngerul Domnului S-a
stabilit (în fa a lor) pe un drum îngust care trecea printre dou vii unde erau ziduri
atât pe o parte cât i pe cealalt . 25Atunci când m ri a L-a v zut pe Îngerul
Domnului, s-a împins lâng perete, strângând astfel piciorul lui Balaam. Atunci el a
tut-o din nou. 26Îngerul Domnului s-a mutat într-un loc strâmt, unde era imposibil

te întorci la dreapta sau la stânga. 27Când m ri a L-a v zut (din nou) pe Îngerul
Domnului, s-a culcat pe p mânt sub Balaam. Atunci Balaam a fost foarte sup rat; i a
început s o bat cu un b . 28Dar Domnul a f cut ca m ri a s i deschid gura.
Atunci ea i-a zis lui Balaam: „M-ai b tut de trei ori pân acum! Ce i-am f cut ca s
te compor i a a cu mine?!” 29Balaam i-a r spuns m ri ei: „ i-ai b tut joc de mine!
Dac a avea o sabie în mân , te-a omorî chiar acum!” 30
ri a i-a r spuns: „Nu
sunt eu m ri a ta pe care ai c rit de când erai tân r pân ast zi? Am eu obiceiul s
i fac a a?” El i-a r spuns: „Nu”. 31Atunci Dumnezeu i-a deschis ochii lui Balaam; i
el L-a v zut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia scoas . El s-a
închinat, aplecându-se cu fa a spre p mânt. 32Îngerul Domnului l-a întrebat: „De ce iai b tut m ri a de trei ori? Eu am venit ca s M opun inten iilor tale, constatând c
ti nechibzuit în decizia pe care ai luat-o! 33
ri a M-a v zut i a deviat de trei ori
de la drumul ei, ca s M evite. Dac ea nu ar fi procedat a a, cu certitudine c te-a
fi omorât, dar pe ea a fi l sat-o s tr iasc !” 34Balaam I-a r spuns Îngerului
Domnului: „Am p tuit; pentru c nu am tiut c st teai în mijlocul drumului
opunându-te inten iilor mele. Dac Tu consideri c ce fac eu este un lucru r u, m voi
întoarce.” 35Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam: „Du-te cu ace ti oameni; dar s
vorbe ti în prezen a lor doar cuvintele pe care i le voi spune Eu!” Astfel, Balaam a
mers mai departe cu acei conduc tori ai lui Balac. 36Atunci când Balac a auzit c vine
Balaam la el, a ie it s îl întâmpine în ora ul moabit de la limita teritoriului
Arnonului, la cap tul rii lui. 37Balak i-a zis lui Balaam: „Oare n-am trimis eu
emisari ca s te cheme s vii la mine? De ce nu ai venit (pân acum)? Oare nu pot eu
te umplu de glorie?” 38Balaam i-a r spuns: „Vezi c acum am venit; dar oare voi
putea s vorbesc ceva (din proprie ini iativ )? Trebuie s spun doar cuvântul pe care
mi-l va pune Dumnezeu în gur !” 39Balaam a mers împreun cu Balac; i au intrat în
ora ul Chiriat-Hu ot. 40Balac a înjunghiat oi i capre; apoi a trimis din ele atât lui
Balaam, cât i conduc torilor care erau cu el. 41A doua zi, Balac l-a luat pe Balaam i
l-a urcat pe Bamot-Baal, de unde se putea vedea o parte a poporului (israelienilor). 23
Balaam i-a zis lui Balac: „Construie te-mi aici apte altare i preg te te-mi apte vi ei
i apte berbeci.” 2Balac a f cut a a cum îi spusese Balaam. Balac i Balaam au
sacrificat câte un vi el i un berbec pe fiecare altar. 3Apoi Balaam i-a zis lui Balac:
„R mâi aici lâng arderea ta integral , iar eu m voi dep rta pu in. Poate Domnul m
va întâlni (acolo); i î i voi putea prezenta i ie cuvântul pe care mi-l va revela.”
Astfel, el s-a dus într-un loc mai înalt. 4Dumnezeu a venit la Balaam. Atunci Balaam
a zis: „Am preg tit apte altare i pe fiecare am sacrificat câte un vi el i un berbec.”
5
Domnul a pus un mesaj în gura lui Balaam, zicându-i: „Întoarce-te la Balac i s -i
vorbe ti astfel: «[…]»”. 6Balaam s-a întors i l-a g sit pe Balac stând lâng arderea
lui integral împreun cu to i conduc torii Moabului. 7Atunci Balaam i-a prezentat
verbal profe ia. El a zis: „Balac m-a adus din Aram. Regele Moabului m-a chemat din
mun ii de la est. El mi-a zis: «Vino i blestem -l pe Iacov pentru mine! Hai s -l acuzi
pe Israel!» 8Cum pot eu s -i blestem pe cei pe care nu i-a blestemat Dumnezeu? Cum
putea s -i acuz pe aceia pe care Dumnezeu nu-i acuz ? 9Privesc i îl v d de pe
vârfurile stâncilor i de pe în imea dealurilor. Este un popor care locuie te singur.
El nu consider c apar ine de familia celorlalte popoare. 10Cine poate s numere
mul imea lui Iacov i s spun num rul unui sfert din Israel? Îmi doresc ca sufletul

meu s beneficieze de moartea celor drep i i s am sfâr itul ca al lor!” 11Balac i-a zis
lui Balaam: „Ce mi-ai f cut? Eu te-am adus ca s -mi blestemi du manii; iar cum
constat c tu roste ti la adresa lor abunden de binecuvânt ri!” 12Balaam i-a r spuns:
„Nu trebuie oare s pronun mesajul pe care mi-l spune Domnul ca s -l prezint cu
gura mea?” 13Balac i-a zis: „Te rog s vii cu mine în alt loc, de unde-l po i vedea mai
bine; pentru c (de aici) nu observi decât o parte din acest popor: nu-l vezi pe tot. i
de acolo s -l blestemi pentru mine. 14Astfel, l-a dus în câmpia ofim, de unde au
mers spre vârful muntelui Pisga. Acolo, Balac a construit (alte) apte altare i a
sacrificat pe fiecare câte un vi el i un berbec. 15Balaam i-a zis lui Balac: „R mâi aici
lâng arderea ta integral ; iar eu voi merge s -L întâlnesc pe Dumnezeu pu in mai
departe de acest loc.” 16Domnul a venit la Balaam i a f cut gura lui capabil s
pronun e anumite cuvinte. Apoi i-a zis: „Întoarce-te la Balac i s -i vorbe ti,
prezentându-i acest mesaj.” 17Întorcându-se, Balaam l-a v zut pe Balac lâng arderea
lui integral , stând acolo împreun cu to i conduc torii Moabului. Balac l-a întrebat:
„Ce i-a spus Domnul?” 18Atunci el i-a prezentat verbal profe ia, zicând: „Ridic -te,
Balac; i ascult ! Fii atent la ce- i voi spune, fiul lui ipor! 19Dumnezeu nu este un
om ca s mint , nici un fiu de om ca s regrete. Vorbe te El oare f s fac ce a zis?
Promite El oare f
s i respecte promisiunea? 20
tii c am primit porunc s
binecuvântez. El a binecuvântat; i eu nu pot face nici o schimbare. 21El nu vede nici
o nedreptate în Iacov i nici o un lucru negativ în (poporul lui) Israel. Domnul, care
este Dumnezeul lui, îi este aliat; i vocea Împ ratului care strig cu mare intensitate,
este în mijlocul acestui popor. 22Dumnezeu l-a scos din Egipt. For a lui este ca a unui
bivol s lbatic. 23Nici o vraj nu poate avea efect împotriva lui Iacov. Nici un farmec
nu func ioneaz împotriva lui Israel. Se va relata despre Iacov, adic despre Israel,
astfel: «Privi i ce a f cut Dumnezeu!» 24Acest popor se ridic la fel ca o leoaic ; i se
înal ca un leu care nu se odihne te pân nu a devorat prada i pân nu a b ut
sângele viet ilor sfâ iate.” 25Balac i-a zis lui Balaam: „Dac nu-i blestemi, m car nui binecuvânta!” 26Balaam i-a r spuns: „Nu i-am spus c voi vorbi doar ce îmi zice
Domnul?!” 27Atunci Balac i-a zis: „Te rog s vii ca s te duc într-un alt loc. Poate
Domnul va accepta s -i blestemi pentru mine de acolo. 28Balac l-a dus pe Balaam pe
vârful muntelui Peor, de unde se vede tot de ertul. 29Balaam i-a zis lui Balac:
„Construie te-mi aici (alte) apte altare; i preg te te-mi apte vi ei i apte berbeci.
30
Balac a f cut exact cum îi spusese Balaam; i a sacrificat pe fiecare altar câte un
vi el i un berbec. 24 Când Balaam a v zut c Dumnezeu prefer s -l binecuvânteze
pe Israel, n-a mai încercat proceduri specifice vr jitoriei ca în celelalte ocazii, ci i-a
întors fa a spre de ert. 2Privind în acea direc ie, el a v zut poporul Israel organizat pe
clanuri. Atunci Spiritul lui Dumnezeu a venit peste el; 3 i Balaam zis: „Asculta i
acum mesajul lui Balaam, fiul lui Beor, cel care are ochii deschi i. 4Acesta este un
mesaj din partea celui care aude ce spune Dumnezeu, care vede o revela ie de la Cel
Omnipotent i care este aplecat pân spre p mânt înaintea Lui, având ochii deschi i:
5
«Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacov! Locuin ele tale, Israel, sunt superbe! 6Se
întind ca ni te v i largi, ca ni te gr dini lâng un râu; sunt ca ni te r saduri de aloe
plantate de Domnul i ca ni te cedri lâng ape. 7Va curge ap din g le ile lui; iar
mân a îi va fi udat de ape mari. Regele lui va fi mai faimos decât Agag; i regatul
îi va fi ridicat deasupra altora. 8Dumnezeu l-a scos din Egipt i i-a dat for a unui bivol

lbatic. El va devora na iunile care îl du
nesc, le va strivi oasele i le va perfora
9
cu s ge ile lui. Se ghemuie te; apoi se întinde ca un leu i ca o leoaic – cine va avea
curajul s -l scoale? S fie binecuvântat acela care te binecuvânteaz ; i s fie
blestemat cel care te blestem !».” 10Atunci lui Balac i s-a declan at o mare mânie
împotriva lui Balaam. A b tut din palme i i-a zis lui Balaam: „Eu te-am chemat ca
-mi blestemi du manii; dar tu i-ai binecuvântat de trei ori! 11Acum fugi; du-te
acas ! Am zis c te voi umple de glorie; dar constat c Domnul te-a împiedicat s
beneficiezi de ea.” 12Balaam i-a r spuns lui Balac: „Aminte te- i c le-am spus
reprezentan ilor t i, pe care i-ai trimis la mine: 13«Chiar dac Balac mi-ar da palatul
lui plin cu argint i aur, eu tot n-a putea s fac nimic din proprie ini iativ , indiferent
este vorba de ceva bine sau de un lucru r u. Nu voi ac iona peste limitele stabilite
de porunca Domnului, ci voi spune doar ce-mi va zice El.» 14Acum m voi întoarce la
poporul de care apar in. Dar mai întâi vino s te informez cu privire la ce va face
acest popor poporului t u, în zilele care vor veni.” 15Atunci el i-a prezentat profe ia,
zicând: „Acesta este mesajul lui Balaam, fiul lui Beor. El este cel ai c rui ochi sunt
deschi i; 16 i mesajul lui este al celui care aude ce spune Dumnezeu. Acest Balaam
are cunoa terea Celui Foarte Înalt i beneficiaz de o viziune de la Cel Omnipotent,
stând aplecat pân la p mânt înaintea Lui i având ochii deschi i: 17«Îl v d, dar nu
cum este acum; îl privesc, dar nu este aproape! R sare o stea din Iacov; se ridic un
sceptru din Israel. El va sf râma conduc torii Moabului i capetele tuturor
descenden ilor lui Set. 18Edom va fi cucerit. Seir, du manul lui, va fi invadat i
subordonat; dar Israel va cre te în for . 19Din Iacov va proveni cel care va guverna i
care-i va distruge pe supravie uitorii ora ului (din Edom)!».” 20Apoi Balaam l-a v zut
pe Amalec; i a prezentat urm toarea profe ie despre el: „Amalec a fost primul dintre
popoare. Dar sfâr itul lui va fi o distrugere etern .” 21Când i-a v zut i pe cheni i, a
prezentat urm toarea profe ie despre ei: „Locuin a voastr este sigur i cuibul vostru
se afl pe o stânc . 22Dar terotoriile voastre, ale cheni ilor, vor deveni f
locuitori
23
atunci când Asiria v va lua în captivitate!” Apoi a mai prezentat urm toarea
profe ie: „Vai! Cine va mai tr i când Dumnezeu va pune în aplicare toate aceste
planuri? 24Vor veni ni te cor bii de pe malurile Chitimului; ele vor umili Asiria i vor
smeri Eberul; dar i el va disp rea pentru totdeauna!” 25Apoi Balaam s-a ridicat i s-a
întors acas ; iar Balac s-a dus la activit ile lui. 25 În timp ce Israel locuia la itim,
rba ii acestui popor au început s aib rela ii sexuale cu femei moabite. 2Acestea iau invitat s participe împreun cu ele la sacrificiile pe care le ofereau zeilor lor.
Poporul a mâncat i s-a aplecat pân spre p mânt înaintea zeilor acestora. 3Astfel,
Israel a agreat închinarea la zeul Baal-Peor. Atunci mânia Domnului s-a declan at ca
un foc împotriva lui Israel. 4El i-a zis lui Moise: „Ia to i conduc torii poporului i
spânzur -i înaintea Domnului, în lumina soarelui, pentru ca mânia Domnului care
ac ioneaz foarte rapid, s se dep rteze de Israel!” 5Moise le-a zis judec torilor lui
Israel: „Fiecare dintre voi trebuie s omoare pe b rba ii care se afl sub conducerea
lui. Este vorba despre cei care au manifestat simpatie pentru închinarea la Baal-Peor.”
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La un moment dat, a venit un b rbat israelian. El a adus înaintea celor din popor o
femeie midianit , sub privirea lui Moise i sub privirea întregii adun ri a lui Israel,
care plângea la intrarea cortului Întâlnirii. 7Atunci când preotul Fineas – fiul lui
Elazar care era fiul lui Aaron – a v zut acest lucru, s-a ridicat din mijlocul adun rii.

Apoi a luat o lance în mân 8 i a intrat în cort dup acel b rbat israelian. A înfipt
lancea prin stomacul celor doi. El a penetrat atât pe b rbatul israelian, cât i pe acea
femeie. Astfel a fost oprit dezastrul (care venea) împotriva israelienilor. 9Dar cei care
au murit cu aceast ocazie, au fost dou zeci i patru de mii de persoane. 10Domnul i-a
zis lui Moise: 11„Preotul Fineas – fiul lui Elazar, care este fiul lui Aaron – a deviat
mânia Mea de la israelieni, pentru c a fost plin de pasiune pentru Mine în mijlocul
lor. Din aceast cauz nu i-am distrus de tot pe israelienii cu mânia Mea. 12 -i spui
ratific cu el un leg mânt de pace. 13Acesta va fi valabil atât pentru el, cât i pentru
urma ii lui. Este un leg mânt care prevede dreptul lor permanent la preo ie, pentru c
a fost plin de pasiune pentru Dumnezeul lui i a f cut achitare pentru israelieni!”
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Numele b rbatului israelit care a fost omorât împreun cu femeia midianit , era
Zimri – fiul lui Salu – conduc torul unei familii din clanul simeoni ilor. 15Numele
femeii midianite care a fost omorât , era Cozbi – fiica lui ur – un conduc tor de clan
i de familie midianit . 16Domnul i-a zis lui Moise: 17„Pe midiani i s -i considera i ca
fiindu-v du mani; i s -i distruge i; 18pentru c i ei v-au considerat ca pe ni te
du mani i v-au în elat prin falsit ile lor, folosindu-se de Peor i de Cozbi – fiica
acelui conduc tor midianit – femeia care a fost omorât în ziua dezastrului cauzat de
închinarea înaintea lui Peor.” 26 Dup acest dezastru, Domnul a vorbit atât cu Moise,
cât i cu preotul Elazar – fiul lui Aaron – zicându-le: 2„Face i recens mântul întregii
adun ri a israelienilor, înscriind pe fiecare în cadrul familiei l rgite din care face
parte. S fie înscri i to i aceia din Israel care au vârsta de cel pu in dou zeci de ani i
care sunt capabili s mearg la lupt .” 3Moise i preotul Elazar au vorbit poporului în
câmpiile Moabului, lâng Iordan, în fa a Ierihonului. Ei au zis: 4„Face i
recens mântul tuturor celor care au vârsta de cel pu in dou zeci de ani, a a cum ne-a
poruncit Domnul.” Urmeaz prezentarea acestor israelieni, proveni i din genera ia
celor care au plecat de pe teritoriul Egiptului. 5Între urma ii lui Ruben care fusese
scut primul în familia lui Israel, au fost înscri i: Enoh, din care s-a dezvoltat clanul
enohi ilor; Palu, din care provine clanul palui ilor; 6He ron, ai c rui urma i formeaz
clanul he roni ilor; Carmi, din care a ap rut clanul carmi ilor. 7Acestea erau clanurile
rubeni ilor. Au fost num ra i patruzeci i trei de mii apte sute treizeci de b rba i.
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Fiul lui Palu a fost Eliab; 9iar fiii lui Eliab erau: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i
Abiram au fost cei care s-au revoltat împotriva lui Moise i împotriva lui Aaron în
mijlocul mul imii poporului adunat de Corah, atunci când au protestat împotriva
Domnului. 10 mântul „ i-a deschis gura” i i-a înghi it împreun cu Corah, atunci
când focul i-a consumat pe cei care-l urmaser . Ei au fost dou sute cincizeci de
rba i. Cazul lor a fost un exemplu pentru popor. 11Fiii lui Corah n-au murit atunci
(odat cu el). 12Urma ii lui Simeon, (înscri i) conform clanurilor lor, erau: Nemuel,
din care s-a dezvoltat clanul nemueli ilor; Iamin i clanul iamini ilor proveni i din el;
Iachin împreun cu cei care formau clanul iachini ilor; 13Zerah, din care a ap rut
clanul zerahi ilor; Saul i clanul sauli ilor. 14Acestea erau clanurile simeoni ilor. Ei au
fost dou zeci i dou de mii dou sute de b rba i. 15Urma ii lui Gad, conform
clanurilor lor, erau: efon i clanul efoni ilor; Haghi, împeun cu cei care formau
clanul haghi ilor; uni, din care s-a dezvoltat clanul uni ilor; 16Ozni, i clanul
ozni ilor; Eri i clanul eri ilor; 17Arodi i clanul arodi ilor; Areli, din care a ap rut
clanul areli ilor. 18Acestea erau clanurile urma ilor lui Gad. Ei au fost patruzeci de

mii cinci sute de b rba i. 19Fiii lui Iuda au fost Er i Onan. Dar atât Er, cât i Onan au
murit în Canaan. 20Urma ii lui Iuda, conform clanurilor lor, erau: ela i clanul
elani ilor; Pere i clanul pere ilor; Zerah i clanul zerahi ilor. 21Urma ii lui Pere au
fost: He ron i clanul he roni ilor; Hamul i clanul hamuli ilor. 22Acestea erau
clanurile urma ilor lui Iuda. Ei au fost aptezeci i ase de mii cinci sute de b rba i.
23
Urma ii lui Isahar, conform clanurilor lor, erau: Tola i clanul tolai ilor; Puia i
clanul pui ilor; 24Ia ub i clanul ia ubi ilor; imron i clanul imroni ilor. 25Acestea
erau clanurile urma ilor lui Isahar. Ei au fost aizeci i patru de mii trei sute de
rba i. 26Urma ii lui Zabulon, conform clanurilor lor, erau: Sered i clanul
seredi ilor; Elon i clanul eloni ilor; Iahleel i clanul iahleeli ilor. 27Acestea erau
clanurile urma ilor lui Zabulon. Ei au fost aizeci de mii cinci sute de b rba i.
28
Urma ii lui Iosif, conform clanurilor lor erau: Manase i Efraim. 29Urma ii lui
Manase au fost: Machir i clanul machiri ilor – Machir a fost tat l lui Ghilad –;
Ghilad i clanul ghiladi ilor. 30Urma ii lui Ghilad au fost: Iezer i clanul iezeri ilor;
Helec i clanul heleci ilor; 31Asriel i clanul asrieli ilor; ehem i clanul ehemi ilor;
32
emida i clanul emidai ilor; Hefer i clanul heferi ilor. 33 elofhad – fiul lui Hefer
– nu a avut fii. El a avut doar fiice, ale c ror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca i
Tir a. 34Acestea erau clanurile urma ilor lui Manase. Ei au fost cincizeci i dou de
mii apte sute de b rba i. 35Urma ii lui Efraim, conform clanurilor lor, au fost:
utelah i clanul utelahi ilor; Becher i clanul becheri ilor; Tahan i clanul
tahani ilor. 36Urma ii lui utelah au fost: Eran i clanul erani ilor. 37Acestea erau
clanurile urma ilor lui Efraim. Ei au fost treizeci i dou de mii cinci sute de b rba i.
Ace tia au fost urma ii lui Iosif, conform clanurilor lor. 38Urma ii lui Beniamin,
conform clanurilor lor, erau: Bela i clanul belai ilor; A bel i clanul a belai ilor;
Ahiram i clanul ahirami ilor; 39 ufam i clanul ufami ilor; Hufam i clanul
hufami ilor. 40Urma ii lui Bela proveni i din Ard i Naaman au fost: Ard i clanul
ardi ilor; Naaman i clanul naamani ilor. 41Acestea erau clanurile urma ilor lui
Beniamin. Ei au fost patruzeci i cinci de mii ase sute de b rba i. 42Urma ii lui Dan,
conform clanurilor lor, erau forma i din uham i clanul uhami ilor. Ace tia au fost
urma ii lui Dan, conform clanurilor lor. 43To i cei din clanurile uhami ilor au fost
aizeci i patru de mii patru sute de b rba i. 44Urma ii lui A er, conform clanurilor
lor, erau: Imna i clanul imni ilor; I vi i clanul i vi ilor; Beria i clanul beri ilor.
45
Dintre urma ii lui Beria, au ap rut: Heber i clanul heberi ilor; Malchiel i clanul
malchieli ilor. 46Numele fiicei lui A er era Serah. 47Acestea erau clanurile urma ilor
lui A er. Ei au fost cincizeci i trei de mii patru sute de b rba i. 48Urma ii lui Neftali,
conform clanurilor lor, erau: Iah eel i clanul iah eeli ilor; Guni i clanul guni ilor;
49
Ie er i clanul ie eri ilor; ilem i clanul ilemi ilor. 50Acestea erau clanurile
urma ilor lui Neftali. Ei au fost patruzeci i cinci de mii patru sute de b rba i.
51
Num rul b rba ilor lui Israel era (atunci, cu ocazia recens mântului,) de ase sute
una mii apte sute treizeci. 52Domnul i-a zis lui Moise: 53„Acestora s le fie împ it
ara ca mo tenire. Când ve i face acest lucru, s lua i în considerare num rul celor
înscri i cu ocazia recens mântului. 54Astfel, celor care sunt mai mul i, s le dai ca
mo tenire un teritoriu mai mare; iar celor ce sunt mai pu ini, s le dai unul mai mic.
Fiec rui clan s i se dea mo tenirea raportat la num rul membrilor lui. 55 ai grij
ca ara s fie împ it prin tragere la sor i. Fiecare dintre ei s mo teneasc un

teritoriu repartizat nominal, conform clanului de care apar ine. 56Apoi fiecare
mo tenire s fie împ it între cei care sunt mul i i cei care sunt pu ini, respectânduse rezultatul tragerii la sor i. 57Urmeaz lista levi ilor care au fost num ra i conform
clanurilor lor: Gher on i clanul gher oni ilor; Chehat i clanul chehati ilor; Merari i
clanul merari ilor. 58Alte clanuri ale lui Levi, au fost: clanul libni ilor, clanul
hebroni ilor, clanul mahli ilor, clanul mu ilor i clanul corahi ilor. Chehat a fost
tat l lui Amram. 59So ia lui Amram se numea Iochebed – o urma a lui Levi care se
scuse în Egipt. Ea i-a n scut lui Amram pe Aaron, pe Moise i pe sora lor numit
Miriam. 60Lui Aaron i s-au n scut: Nadab i Abihu, Elazar i Itamar. 61Dar Nadab i
Abihu au murit când au venit s ofere foc „str in” înaintea Domnului. 62To i b rba ii
levi i num ra i i care aveau vârsta de cel pu in o lun , erau dou zeci i trei de mii. Ei
nu au fost inclu i în recens mântul israelienilor, pentru c lor nu li s-a dat vreun
teritoriu ca mo tenire printre israelieni. 63Aceasta a fost prezentarea (numelor) celor
care fuseser num ra i de Moise i de preotul Elazar. Ei au f cut acest recens mânt al
israelienilor în câmpiile Moabului, lâng Iordan, în fa a Ierihonului. 64Nici unul dintre
ace tia nu fuseser inclu i pe listele recens mântului israelienilor f cut de Moise i de
preotul Aaron în de ertul Sinai. 65Pentru c Domnul le spusese acelor israelieni c vor
muri în de ert, nici unul dintre ei nu mai r
sese viu în afar de Caleb, fiul lui
Iefune – i Iosua, fiul lui Nun. 27 Fetele lui elofhad, fiul lui Hefer – fiul lui Ghilad –
fiul lui Machir – fiul lui Manase, apar ineau clanurilor lui Manase – fiul lui Iosif.
Numele lor erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca i Tir a. 2Ele s-au apropiat de intrarea
cortului Întâlnirii i au stat înaintea lui Moise, a preotului Elazar, a conduc torilor i a
întregii adun ri, zicând: 3„Tat l nostru a murit în de ert. El nu s-a aliat cu grupul lui
Corah, care s-a revoltat împotriva Domnului; ci a murit pentru p catul lui i nu a avut
nici un fiu. 4De ce s dispar numele tat lui nostru în cadrul clanului lui pentru c nu
a avut fii? Deci da i-ne i nou o mo tenire între rudele tat lui nostru!” 5Moise a adus
cazul lor înaintea Domnului. 6Atunci Domnul i-a r spuns: 7„Ce spun fetele lui
elofhad este corect! S le dai i lor un teren ca mo tenire între rudele tat lui lor; i
transferi astfel mo tenirea tat lui în proprietatea lor. 8Iar israelienilor s le spui:
«Dac un om moare i nu are (fii) mo tenitori, mo tenirea lui s treac în proprietatea
fiicelor pe care le-a avut. 9Dac nu are fete, mo tenirea îi s fie dat fra ilor lui.
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Dac nu are nici fra i, mo tenirea s fie oferit fra ilor tat lui lui. 11Dac nici tat l
lui nu are fra i, mo tenirea acestuia s fie trecut în proprietatea rudei celei mai
apropiate din clanul lui.» Aceasta s fie o practic stabilit prin lege pentru israelieni,
conform poruncii Domnului dat lui Moise.».” 12Apoi Domnul i-a zis lui Moise:
„Urc -te pe acest munte – pe Abarim – ca s vezi ara pe care am dat-o israelienilor.
13
Dup ce o vei privi, vei fi ad ugat la (cei din) poporul t u (care au murit) exact cum
a fost ad ugat i fratele t u numit Aaron. 14 i se va întâmpla a a pentru c atunci
când adunarea a început s se certe, voi v-a i revoltat împotriva poruncii Mele la
apele din de ertul in; i nu M-a i sfin it în fa a ochilor lor.” Acestea au fost apele de
la Meriba Cade , în de ertul in. 15Moise I-a r spuns Domnului: 16„Îmi doresc ca
Domnul – Dumnezeul spiritelor oric rui corp – s numeasc un om în func ia de
conduc tor al acestei adun ri. 17El s fie cel care iese i intr înaintea lor. Astfel, îi va
da afar i îi va conduce în untru; pentru ca adunarea Domnului s nu fie ca o turm
p stor.” 18Domnul i-a zis lui Moise: „Ia-l pe Iosua – fiul lui Nun – b rbat în care

este Spiritul Meu; i s i pui mâna peste el. 19 -l pui s stea înaintea preotului
Elazar i a întregii adun ri; i astfel s -i dai autoritate în prezen a lor. 20Transfer -i
din autoritatea pe care o ai, pentru ca toat adunarea israelienilor s -l asculte. 21
stea înaintea preotului Elazar; iar acesta s întrebe, consultând pentru el decizia lui
Urim înaintea Domnului. Conform poruncii lui Elazar, Iosua împreun cu to i
israelienii, adic toat adunarea, trebuie s ias i s intre. Totul se va face în acord cu
porunca lui!” 22Moise a f cut exact cum a poruncit Domnul. L-a luat pe Iosua i l-a
pus înaintea preotului Elazar, în prezen a întregii adun ri. 23Apoi i-a pus mâinile
peste el i i-a dat autoritate, conform cuvântului oferit lui de Domnul. 28 Domnul i-a
vorbit lui Moise, zicându-i: 2„Porunce te israelienilor, spunându-le: «Ave i grij s Mi aduce i mâncarea la timpul stabilit. M refer la tot ce este folosit pentru
sacrificiile consumate de foc dedicate Mie i care Îmi produc o arom pl cut .» 3 le
mai spui: «Acesta este sacrificiul consumat de foc pe care trebuie s îl aduce i
Domnului în fiecare zi: doi miei de un an, f
defect, ca sacrificiu ars integral. Ei s
4
fie adu i continuu.
sacrifica i un miel diminea a, iar pe cel lalt între cele dou
5
seri. Împreun cu ei s arde i (pe altar) un dar de mâncare. Acesta s fie format din a
zecea parte dintr-o ef de f in care are cea mai bun calitate, amestecat cu un sfert
de hin de ulei de m sline presate. 6Acesta este un sacrificiu ars integral în mod
continuu, conform regulii care a fost stabilit la muntele Sinai. El produce o arom
pl cut , fiind un sacrificiu consumat de foc pentru Domnul. 7
aduce i i un
sacrificiu de b utur , format dintr-un sfert de hin pentru fiecare miel sacrificat. Acest
sacrificiu de b utur fermentat s fie adus Domnului într-un loc sfânt. 8 sacrifica i
al doilea miel între cele dou seri. S aduce i împreun cu el un dar de mâncare i un
sacrificiu de b utur , la fel ca în cazul celui de diminea . Acesta este un sacrificiu
consumat de foc i care produce o arom pl cut Domnului. 9În ziua destinat
Sabatului, s aduce i un sacrificiu format din doi miei de un an, f
defect. S îi
ad uga i un dar de mâncare format din dou zecimi de ef de f in având cea mai
bun calitate i care a fost amestecat cu ulei, plus un sacrificiu de b utur . 10Acestea
vor fi aduse pentru fiecare zi de Sabat, ca s ard integral, în afar de arderea
integral continu i de sacrificiul de b utur ad ugat acesteia. 11În prima zi a fiec rei
luni, s aduce i ca sacrificiu ars integral Domnului doi vi ei, un berbec i apte miei
de un an – to i f
defect. 12Împreun cu fiecare vi el, s aduce i un dar de mâncare
format din trei zecimi de ef de f in având cea mai bun calitate i care a fost
amestecat cu ulei. Împreun cu berbecul s aduce i un dar de mâncare format din
dou zecimi de ef de f in care are cea mai bun calitate, amestecat cu ulei. 13Odat
cu fiecare miel, s aduce i un dar de mâncare format dintr-o zecime de ef de f in
având cea mai bun calitate i care a fost amestecat cu ulei. Acesta este un sacrificiu
ars integral i care produce o arom pl cut . Va fi un sacrificiu consumat de foc
pentru Domnul. 14 aduce i i sacrificiile de b utur formate dintr-o jum tate de hin
de vin pentru fiecare vi el sacrificat. Ve i (mai) oferi câte o treime de hin pentru
berbec i un sfert de hin pentru fiecare miel. Aceasta este arderea integral lunar . Ea
trebuie adus în fiecare lun a anului. 15În afar de arderea integral continu i de
sacrificiul de b utur , s mai aduce i Domnului un ap ca sacrificiu pentru p cat. 16În
a paisprezecea zi a primei luni, va fi Pa tele Domnului; 17iar în a cincisprezecea zi a
acestei luni, va fi o s rb toare. Timp de apte zile, s mânca i turte. 18În prima zi s

ave i o adunare sfânt . Atunci s nu face i nici o munc specific celorlalte zile. 19
aduce i Domnului ca sacrificiu ars i consumat integral de foc: doi vi ei, un berbec i
apte miei de un an – to i, f defect. 20Darul de mâncare adus s fie format din f in
de cea mai bun calitate, care a fost amestecat cu ulei. S oferi i astfel trei zecimi de
ef (din aceast f in ) împreun cu fiecare vi el, dou zecimi pentru berbec 21 i o
zecime împreun cu fiecare dintre cei apte miei. 22 mai aduce i i un ap ca
sacrificiu pentru p cat. El s fac achitare pentru voi. 23 v prezenta i cu toate
acestea în afar de arderea integral de diminea , care este adus continuu ca
sacrificiu ars în totalitate. 24 a s preg ti i mâncarea zilnic, în timpul celor apte
zile. Ea va fi folosit la sacrificiile consumate de foc. Ele produc o arom pl cut
Domnului. Acestea s fie aduse în afar de arderea integral continu i de sacrificiul
constând în b utur . 25În a aptea zi, s ave i o adunare sfânt . Atunci s nu face i nici
o munc specific celorlalte zile. 26În ziua primelor cereale, când ve i aduce
Domnului un dar de mâncare din aceste noi produse – în timpul S rb torii
pt mânilor – s ave i o adunare sfânt i s nu face i nici o munc specific
celorlalte zile. 27Atunci s oferi i un sacrificiu ars integral format din doi vi ei, un
berbec i apte miei de un an. Acesta va produce o arom pl cut Domnului. 28Darul
de mâncare adus s fie format din f in de cea mai bun calitate i care a fost
amestecat cu ulei. Ve i oferi trei zecimi de ef împreun cu fiecare vi el, dou
zecimi pentru fiecare berbec 29 i o zecime pentru fiecare dintre cei apte miei. 30
mai aduce i un ap, cu care s se fac achitare pentru voi. 31Acestea trebuie aduse în
afar de arderea integral continu , împreun cu darul de mâncare i sacrificiile de
utur . Ele s fie f
defect. 29 În prima zi din a aptea lun , s ave i o adunare
sfânt . Atunci s nu face i nici o munc specific celorlalte zile. Aceasta este ziua
când ve i suna din goarne. 2 aduce i un sacrificiu ars integral. El va produce o
arom pl cut Domnului. Acest sacrificiu va fi format dintr-un vi el, un berbec i
apte miei de un an – to i f
defect. 3Darul de mâncare s fie din f in de cea mai
bun calitate, care a fost amestecat cu ulei. Ve i oferi trei zecimi de ef pentru vi el,
dou zecimi pentru berbec 4 i câte o zecime pentru fiecare dintre cei apte miei. 5
aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat. Cu el s se fac achitare pentru voi. 6Toate
acestea s fie aduse în afar de arderea integral lunar oferit cu darul ei de mâncare,
plus arderea integral continu împreun cu darul ei de mâncare i sacrificiile lor de
utur care au fost precizate. Acesta este un sacrificiu consumat de foc pentru
Domnul. El (Îi) produce o arom pl cut . 7În a zecea zi din a aptea lun , s ave i o
adunare sfânt . Atunci s v smeri i sufletele i s nu lucra i nimic. 8 aduce i ca
sacrificiu ars integral i care va produce o arom pl cut Domnului, urm toarele
animale: un vi el, un berbec i apte miei de un an – to i f
defect. 9Darul de
mâncare s fie adus din f in de cea mai bun calitate, care a fost amestecat cu ulei.
Din aceasta s pune i trei zecimi de ef pentru vi el, dou zecimi pentru berbec 10 i
câte o zecime pentru fiecare dintre cei apte miei. 11 aduce i i un ap ca sacrificiu
pentru p cat, în afar de sacrificiul de achitare pentru p cat, arderea integral
continu , darul de mâncare i sacrificiile de b utur . 12În a cincisprezecea zi din a
aptea lun , s ave i o adunare sfânt . Atunci s nu face i nici o munc specific
celorlalte zile. Astfel s ave i o s rb toare în cinstea Domnului. Ea s dureze apte
zile. 13 aduce i ca ardere integral un sacrificiu consumat de foc. El va produce o

arom pl cut Domnului; i va fi format din treisprezece vi ei, doi berbeci i
paisprezece miei de un an – to i f
defect. 14Darul de mâncare (ad ugat acestui
sacrificiu) s fie adus din f in de cea mai bun calitate, care a fost amestecat cu
ulei. S oferi i trei zecimi de ef pentru fiecare dintre cei treisprezece vi ei, dou
zecimi pentru fiecare dintre cei doi berbeci 15 i o zecime pentru fiecare dintre cei
paisprezece miei. 16 aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat. Acesta s fie oferit
în afar de arderea integral continu , împreun cu darul de mâncare i sacrificiul de
utur . 17A doua zi s aduce i doisprezece vi ei, doi berbeci i paisprezece miei de
un an – to i f defect. 18Împreun cu vi eii, berbecii i mieii, s aduce i i darurile de
mâncare, la care ve i ad uga sacrificiile de b utur , respectând cantit ile stabilite.
19
aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat, în afar de arderea integral continu ,
împreun cu darul de mâncare i sacrificiile de b utur . 20În a treia zi s aduce i
unsprezece vi ei, doi berbeci i paisprezece miei de un an – to i f
defect.
21
Împreun cu vi eii, berbecii i mieii, s aduce i i darurile de mâncare, la care ve i
ad uga sacrificiile de b utur , respectând cantit ile stabilite. 22 aduce i i un ap ca
sacrificiu pentru p cat, în afar de arderea integral continu , împreun cu darul de
mâncare i sacrificiul de b utur . 23În a patra zi s aduce i zece vi ei, doi berbeci i
paisprezece miei de un an – to i f
defect. 24Împreun cu vi eii, berbecii i mieii, s
aduce i i darurile de mâncare, la care ve i ad uga sacrificiile de b utur , respectând
cantit ile stabilite. 25 aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat, în afar de
arderea integral continu , împreun cu darul de mâncare i sacrificiul de b utur .
26
În a cincea zi s aduce i nou vi ei, doi berbeci i paisprezece miei de un an – to i
defect. 27Împreun cu vi eii, berbecii i mieii, s aduce i i darurile de mâncare,
la care ve i ad uga sacrificiile de b utur , respectând cantit ile stabilite. 28 aduce i
i un ap ca sacrificiu pentru p cat, în afar de arderea integral continu , împreun
cu darul de mâncare i sacrificiul de b utur . 29În a asea zi s aduce i opt vi ei, doi
berbeci i paisprezece miei de un an – to i f defect. 30Împreun cu vi eii, berbecii i
mieii, s aduce i i darurile de mâncare, la care ve i ad uga sacrificiile de b utur ,
respectând cantit ile stabilite. 31 aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat, în
afar de arderea integral continu , împreun cu darul de mâncare i sacrificiile de
utur . 32În a aptea zi s aduce i apte vi ei, doi berbeci i paisprezece miei de un an
– to i f
defect. 33Împreun cu vi eii, berbecii i mieii, s aduce i i darurile de
mâncare, la care ve i ad uga sacrificiile de b utur , respectând cantit ile stabilite.
34
aduce i i un ap ca sacrificiu pentru p cat, în afar de arderea integral continu ,
împreun cu darul de mâncare i sacrificiul de b utur . 35În a opta zi s ave i o
adunare. Atunci s nu face i nici o munc specific celorlalte zile. 36 aduce i ca
ardere integral un sacrificiu consumat de foc. El va produce o arom pl cut
Domnului. Acesta s fie format dintr-un vi el, un berbec i apte miei de un an – to i
defect. 37Împreun cu vi elul, berbecul i mieii, s aduce i i darurile de mâncare,
la care ve i ad uga sacrificiile de b utur , respectând cantit ile stabilite. 38 aduce i
i un ap ca sacrificiu pentru p cat, în afar de arderea integral continu , împreun
cu darul de mâncare i sacrificiul de b utur . 39Acestea sunt sacrificiile pe care
trebuie s le aduce i Domnului la s rb torile stabilite, în afar de cele oferite pentru
respectarea unui jur mânt i de acelea aduse ca daruri benevole: arderi integrale,
daruri de mâncare, sacrificii de b utur i sacrificii de pace.».” 40Moise le-a spus

israelienilor tot ce i-a poruncit Domnul. 30 Moise a zis conduc torilor clanurilor lui
Israel: „Asculta i ce porunce te Domnul: 2«Când un om face o promisiune Domnului
sau un jur mânt, legându-se printr-o obliga ie, s nu- i încalce cuvântul, ci s
respecte tot ceea ce a promis. 3Este posibil ca o femeie tân , care înc mai locuie te
în casa tat lui ei, s fac o promisiune Domnului, legându-se astfel printr-o obliga ie.
4
Dac tat l ei afl de promisiunea i de obliga ia pe care aceasta i-a f cut-o i nu-i
spune nimic, atunci toate promisiunile i obliga iile prin care ea s-a legat, vor r mâne
valabile. 5Dar dac tat l ei îi interzice s respecte ce a promis în ziua când afl despre
acest fapt, atunci nici una dintre promisiunile sau obliga iile prin care ea s-a legat, nu
mai sunt valabile. Domnul o va ierta, pentru c tat l ei i-a interzis respectarea acelor
promisiuni. 6Este posibil i ca ea s se m rite dup ce a f cut promisiunea; sau poate
s-a legat printr-o obliga ie pe care i-a f cut-o promi ând ceva cu gura ei. 7Dac
so ul ei afl despre acestea i nu-i spune nimic, atunci promisiunile i obliga iile prin
care ea s-a legat, vor r mâne valabile ( i o vor obliga la respectarea lor). 8Dar dac
imediat dup ce aude despre promisiunea ei, so ul ei îi interzice s fac a a cum a
promis, el desfiin eaz promisiunea pe care ea a f cut-o sau obliga ia prin care so ia
lui s-a legat cu gura; iar Domnul o va ierta. 9Orice promisiune sau obliga ie f cut de
o femeie v duv sau divor at , o va face datoare în ce prive te respectarea ei. 10Este
posibil ca o femeie care locuie te cu so ul ei, s fac promisiuni sau jur minte,
legându-se astfel printr-o obliga ie. 11Dac so ul ei afl de acest lucrul dar nu-i spune
nimic i nu-i interzice (respectarea promisiunilor), atunci toate promisiunile pe care
le-a f cut ea, vor r mâne valabile; i toate obliga iile prin care s-a legat, vor fi
respectate. 12Dar dac so ul ei le desfiin eaz valabilitatea în ziua când aude despre
ele, atunci nici una dintre promisiunile sau obliga iile prin care s-a legat cu gura ei, nu
va mai fi valabil . 13So ul ei poate confirma sau desfiin a orice promisiune sau orice
obliga ie prin care ea se leag pentru ca s i smereasc sufletul. 14Când so ul ei nu-i
spune nimic despre acestea mai multe zile dup ce a aflat, atunci el confirm
valabilitatea promisiunilor i obliga iilor ei. El spune astfel c este de acord cu
promisiunile so iei lui, pentru c nu i-a zis nimic în ziua când a auzit despre ele.
15
Dac totu i le va contesta valabilitatea mai târziu, atunci vina ei (pentru
nerespectarea promisiunilor) i se va transfera lui.».” 16Acestea sunt poruncile pe care
Domnul i le-a dat lui Moise cu privire la rela iile dintre un so i so ia lui i dintre un
tat i fiica lui care, în perioada tinere ii ei, înc mai locuie te în casa acestuia. 31
Domnul i-a zis lui Moise: 2„R zbun -i pe israelieni împotriva midiani ilor; apoi vei fi
ad ugat la (aceia din) poporul t u (care au murit).” 3Moise a spus poporului:
„Înarma i câ iva b rba i dintre voi. Ace tia s mearg s lupte împotriva lui Midian;
i astfel s aduc r zbunarea Domnului asupra lui. 4Trimite i la r zboi câte o mie de
rba i din fiecare familie l rgit a clanurilor lui Israel.” 5Astfel, dintre miile lui
Israel, au fost preg ti i dou sprezece mii de b rba i. Erau câte o mie din fiecare clan.
6
Moise i-a trimis la lupt pe ace ti o mie de b rba i din fiecare clan, împreun cu
preotul Fineas – fiul lui Elazar – care a luat cu el uneltele sfinte i goarnele de lupt .
7
Ace tia s-au luptat împotriva Midianului, a a cum îi poruncise Domnul lui Moise; i
au omorât pe to i b rba ii (midiani i). 8Împreun cu cei omorâ i erau i cei cinci regi
ai Midianului: Evi, Rechem, ur, Hur i Reba. Israelienii au omorât cu sabia i pe
Balaam, fiul lui Beor. 9Ei au luat ca prad de r zboi pe femeile midianite i pe copiii

lor, împreun cu vitele, turmele i toate celelalte bunuri ale acestora. 10Apoi au
incendiat toate ora ele în care au locuit midiani ii. La fel au f cut i cu fort re e lor.
11
Au luat toat prada i tot ce au jefuit – atât oameni, cât i animale. 12Apoi au adus
prizonierii i prada. Ei le-au prezentat lui Moise, preotului Elazar i adun rii
israelienilor în apropiere de tab ra care se instalase în câmpiile Moabului, lâng
Iordan, în fa a Ierihonului. 13Moise, preotul Elazar i to i conduc torii adun rii s-au
dus s -i întâlneasc în exteriorul taberei. 14Moise s-a mâniat pe conduc torii armatei,
adic pe aceia care se întorseser de la r zboi i care comandaser câte o mie i câte o
sut de israelieni. El i-a întrebat: 15„Cum? A i l sat s tr iasc femeile?! 16Ele sunt
acelea care au acceptat propunerea lui Balaam, oferind israelienilor ocazia s
tuiasc împotriva Domnului, cu ocazia închin rii (poporului) la Peor! Atunci
poporul Domnului a fost lovit de o catastrof ! 17Acum, omorâ i to i b ie ii i toate
femeile care au cunoscut rela ia sexual cu un b rbat; 18iar pe fetele care nu s-au
culcat niciodat cu un b rbat, pute i s le p stra i pentru voi. 19To i aceia dintre voi
care a i omorât pe cineva sau v-a i atins de vreun cadavru, trebuie s r mâne i în
exteriorul taberei apte zile. A treia i a aptea zi trebuie s v cur i: atât voi, cât i
prizonierii vo tri. 20 cur i orice hain i orice lucru f cut din piele, din p r de
capr sau din lemn.” 21Apoi preotul Elazar le-a zis b rba ilor care fuseser la r zboi:
„Asculta i ce (v ) porunce te legea pe care i-a dat-o Domnul lui Moise: 22«S trece i
prin foc i apoi prin apa de cur are: aurul, argintul, bronzul, fierul, cositorul,
plumbul 23 i orice lucru care poate suporta focul. A a s proceda i pentru cur area
lor. Tot ce nu suport focul, trebuie cur at cu aceast ap . 24A aptea zi s v sp la i
hainele; i astfel ve i fi cura i. Apoi vi se va permite s v întoarce i în tab .».”
25
Domnul i-a zis lui Moise: 26„Tu, preotul Elazar i to i conduc torii familiilor din
adunare, s num ra i to i oamenii i toate animalele care au fost luate ca prad .
27
Împ
i prada între cei care au participat la lupt i restul adun rii. 28 rba ii care
au luptat în acest r zboi, trebuie s aduc Domnului obligatoriu câte un om din cinci
sute. S dea unul din cinci sute i dintre boi, dinte m gari, dintre oi sau dintre api.
29
Ce se va aduna astfel din jum tatea care le revine lor, s dai preotului Elazar, ca
parte a Domnului. 30Din cealalt jum tate care revine poporului, s alegi câte unul din
fiecare cincizeci: dintre oameni, dintre boi, dintre m gari, dintre oi, dintre api sau
orice alt animal. Pe acestea s le dai levi ilor care sunt responsabili de Tabernacolul
Domnului.” 31Moise i preotul Elazar au f cut exact cum îi poruncise Domnul lui
Moise. 32Prada r mas din tot ce au acaparat cei care luptaser , era de ase sute
aptezeci i cinci de mii de oi, 33 aptezeci i dou de mii de boi, 34 aizeci i una de
mii de m gari 35 i treizeci i dou de mii de femei care nu s-au culcat niciodat cu un
rbat. 36Jum tatea care forma partea celor care luptaser în r zboi, era: trei sute
treizeci i apte de mii cinci sute de oi, 37dintre care ase sute aptezeci i cinci erau
obliga ia lor pentru Domnul; 38treizeci i ase de mii de boi, dintre care aptezeci i
doi erau obliga ia lor pentru Domnul; 39treizeci de mii cinci sute de m gari, dintre
care aizeci i unu erau obliga ia lor pentru Domnul; 40 aisprezece mii de oameni,
dintre care treizeci i doi erau obliga ia lor pentru Domnul. 41Moise a dat toate
acestea preotului Elazar. Ele fuseser aduse ca parte obligatorie pentru Domnul, exact
cum îi poruncise El lui Moise. 42Apoi Moise a separat jum tatea care forma partea
israelienilor de cea care era a lupt torilor. 43Jum tatea adun rii era de trei sute treizeci

i apte de mii cinci sute de oi, 44treizeci i ase de mii de boi, 45treizeci de mii cinci
sute de m gari 46 i aisprezece mii de oameni. 47Din jum tatea israelienilor, Moise a
ales câte unul din fiecare cincizeci: atât dintre oameni, cât i dintre animale – exact
cum i-a poruncit Domnul; i apoi a dat totul levi ilor care erau responsabili de
Tabernacolul Domnului. 48Atunci conduc torii armatei – aceia care erau conduc tori
pentru o mie i pentru o sut de solda i – s-au dus la Moise 49 i i-au zis: „Slujitorii t i
au num rat lupt torii care au fost sub comanda noastr ; i nu lipse te nici unul. 50Noi
aducem Domnului ca sacrificiu toate obiectele de aur pe care le-am g sit: l
oare,
br ri, inele, cercei i coliere. Dorim astfel s facem achitare pentru sufletele noastre
înaintea Domnului.” 51Moise i preotul Elazar au primit de la ei toate aceste obiecte
lucrate în aur. 52Tot aurul pe care conduc torii miilor i sutelor de solda i l-au adus
Domnului, avea greutatea de aisprezece mii apte sute cincizeci de echeli. 53Fiecare
lupt tor i-a p strat prada (pe care o luase) pentru el. 54Moise i preotul Elazar au fost
de acord s primeasc aurul adus de conduc torii miilor i ai sutelor de solda i. Ei lau adus în cortul Întâlnirii, ca o amintire pentru israelieni înaintea Domnului. 32
Rubeni ii i gadi ii, care aveau foarte multe turme, au v zut c teritoriile Iazerului i
ale Ghiladului erau locuri bune pentru vite. 2Atunci au venit la Moise, la preotul
Elazar i la conduc torii adun rii; i le-au zis: 3„Atarot, Dibon, Iazer, Nimra, He bon,
Eleale, Sebam, Nebo i Beon 4 – aceste teritorii pe care Domnul le-a lovit înainte ca
poporul Israel s ajung acolo – sunt terenuri bune pentru vite; iar sclavii t i au vite.”
5
Ei au ad ugat: „Dac e ti de acord, î i propunem s dai aceste zone în proprietatea
sclavilor t i; i astfel s nu ne treci (teritoriile) dincolo de Iordan.” 6Moise le-a
spuns gadi ilor i rubeni ilor: „Fra ii vo tri se preg tesc de r zboi; iar voi vre i s
mâne i aici? 7De ce vre i s le descuraja i inten iile israelienilor ca s nu mai
mearg în ara pe care le-a dat-o Domnul? 8 a au f cut i p rin ii vo tri pe care i-am
trimis din Cade -Barnea s spioneze zona. 9Dup ce au mers în valea E col i au
zut ara, au descurajat poporul ca s nu mai mearg în teritoriul pe care li l-a dat
Domnul. 10El s-a mâniat în acea zi; i a jurat, zicând: 11«Pentru c nu M-au urmat din
toat inima lor, nici un b rbat care are mai mult de dou zeci de ani dintre cei ie i
din Egipt, nu va vedea ara pe care am promis-o prin jur mânt lui Avraam, lui Isaac i
lui Iacov. 12Vor fi doar dou excep ii: Caleb – fiul chenizitului Iefune i Iosua – fiul
lui Nun. Doar ei M-au urmat cu toat inima lor!» 13Atunci s-a declan at mânia
Domnului împotriva lui Israel; i i-a f cut s r ceasc în de ert timp de patruzeci de
ani, pân când a murit toat genera ia celor care f cuser lucruri rele înaintea Lui.
14
Constat c acum i voi – copiii acelor p to i – veni i s lua i locul p rin ilor
vo tri, ca s provoca i i mai mult mânia Domnului împotriva lui Israel! 15Dac v
întoarce i de la Domnul, El va abandona din nou pe poporul Lui în de ert; iar voi ve i
fi cauza distrugerii israelienilor!” 16Atunci ei s-au apropiat de Moise i i-au zis: „Vom
face aici zone înconjurate de garduri pentru turmele noastre i ora e pentru copiii
no tri. 17Apoi ne vom înarma i vom merge înaintea israelienilor pân vom duce pe
fiecare (dintre celelalte triburi) la locul lui. În acest timp, copiii no tri vor locui în
ora e fortificate, ca s fie proteja i de locuitorii rii. 18Nu ne vom întoarce la familiile
noastre înainte ca fiecare israelian s fi ajuns proprietarul mo tenirii lui. 19Nu vom
mai avea nici o proprietate împreun cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe de el;
pentru c mo tenirea noastr va fi la est de Iordan.” 20Atunci Moise le-a r spuns:

„Accept s ac iona i a a cum a i spus. Deci v ve i înarma ca s lupta i înaintea
Domnului. 21Ve i trece cu to i cei înarma i dincolo de Iordan, înaintea Domnului,
pân când El Î i va alunga to i du manii din aceste teritorii. 22Dac v ve i întoarce
numai dup ce ara va fi subordonat Domnului, atunci ve i fi f vin înaintea Lui i
înaintea lui Israel; iar acest teritoriu va fi proprietatea voastr înaintea Domnului.
23
Dar dac nu ve i proceda a a, ve i p tui înaintea Domnului; i v asigur c în nici
un caz nu ve i putea evita consecin ele p catului vostru! 24Construi i ora e pentru
copiii vo tri i garduri pentru zonele în care vor sta turmele voastre; dar respecta i ce
i promis cu gura voastr !” 25Gadi ii i rubeni ii i-au zis lui Moise: „Noi, sclavii t i,
vom face exact cum porunce te st pânul nostru. 26Copiii i so iile noastre, turmele i
vitele noastre vor r mâne aici în zonele fortificate ale Ghiladului. 27Dar to i sclavii t i
care sunt preg ti i pentru r zboi, vor trece dincolo (de Iordan) ca s lupte înaintea
Domnului – exact cum zice st pânul nostru!” 28Atunci Moise a vorbit despre ei; i a
dat porunci atât preotului Elazar i lui Iosua – fiul lui Nun –, cât i conduc torilor
familiilor provenite din clanurile israelienilor. 29El le-a zis: „Dac to i gadi ii i
rubeni ii care sunt preg ti i pentru r zboi, vor trece cu voi Iordanul înaintea
Domnului i ve i subordona ara (împreun cu ei), s le da i Ghiladul ca proprietate a
lor. 30Dar dac nu vor trece dincolo (de Iordan) înarma i împreun cu voi, atunci s li
se dea o proprietate în mijlocul vostru, în teritoriile din Canaan.” 31Gadi ii i rubeni ii
au r spuns: „Sclavii t i vor face a a cum a spus Domnul. 32Vom trece (Iordanul)
înarma i în teritoriile Canaanului înaintea Domnului; iar proprietatea pe care o
mo tenim, va fi de aceast parte a Iordanului.” 33Atunci Moise a dat pentru gadi i,
pentru rubeni i i pentru jum tate din clanul lui Manase – fiul lui Iosif –, atât regatul
lui Sihon, regele amori ilor, cât i regatul lui Og, regele Ba anului. Le-a oferit ca
proprietate acea zon cu ora ele ei i teritoriile din jurul acestora. 34Gadi ii au
construit Dibonul, Atarotul, Aroerul, 35Atrot- ofanul, Iazerul, Iogbeha, 36Bet-Nimra
i Bet-Haranul. Acestea erau ora e fortificate. Au înconjurat cu garduri unele zone
din acest teritoriu. În ele era locul special pentru turme. 37Rubeni ii au reconstruit
He bonul, Eleale, Chiriataim, 38Nebo i Baal-Meon – nume care au fost ulterior
schimbate – i Sibma. Ei au pus alte nume ora elor pe care le-au construit. 39Urma ii
lui Machir – fiul lui Manase – s-au dus spre Ghilad, l-au cucerit i i-au alungat pe
amori ii care locuiau acolo. 40Atunci Moise i-a dat Ghiladul lui Machir, fiul lui
Manase; i el a locuit acolo. 41Iair, urma ul lui Manase, a cucerit i el câteva zone pe
care le-a numit Havot-Iair. 42Nobah a cucerit Chenatul i satele din jurul lui; apoi i-a
pus numele lui: Nobah. 33 Urmeaz prezentarea înregistrat a ocaziilor i a locurilor
în care israelienii s-au oprit dup ce ie iser de pe teritoriul Egiptului condu i de
Moise i de Aaron, conform clanurilor lor. 2 a cum i-a poruncit Domnul, Moise a
înregistrat în scris aceste opriri din timpul deplas rilor lor. Urmeaz aceast list a
locurilor în care au sta ionat temporar în timpul c toriilor lor. 3Israelienii au plecat
din Ramses în a cincisprezecea zi a lunii întâi. Aceea era urm toarea zi dup Pa te.
Au ie it curajo i dintre egiptenii care îi priveau 4în timp ce î i înmormântau primii
scu i pe care îi lovise Domnul. Se întâmplase a a pentru c Domnul a adusese
judecata chiar i împotriva zeilor lor. 5Israelienii au plecat din Ramses i i-au stabilit
tab ra la Sucot. 6Au plecat din Sucot i i-au stabilit tab ra la Etam, care se afl la
marginea de ertului. 7Au plecat din Etam, s-au întors la Pi-Hahirot care este vizavi de

Baal- efon; i i-au stabilit tab ra în fa a localit ii Migdol. 8Au plecat din PiHahirot, au trecut prin mijlocul m rii spre de ert, au c torit trei zile în de ertul
Etam i i-au stabilit tab ra la Mara. 9Au plecat din Mara, s-au dus la Elim, unde erau
dou sprezece izvoare i aptezeci de palmieri. Pentru un timp, i-au stabilit tab ra
acolo. 10Au plecat din Elim i i-au stabilit tab ra lâng Marea Ro ie. 11Au pleca de la
Marea Ro ie i i-au stabilit tab ra în de ertul Sin. 12Au plecat din de ertul Sin i iau stabilit tab ra la Dofca. 13Au plecat de la Dofca i i-au stabilit tab ra la Alu . 14Au
plecat din Alu i i-au stabilit tab ra la Refidim, unde poporul nu a g sit ap de b ut.
15
Au plecat din Refidim i i-au stabilit tab ra în de ertul Sinai. 16Au plecat din
de ertul Sinai i i-au stabilit tab ra la Chibrot-Hataava. 17Au plecat din ChibrotHataava i i-au stabilit tab ra la Ha erot. 18Au plecat din Ha erot i i-au stabilit
tab ra la Ritma. 19Au plecat din Ritma i i-au stabilit tab ra la Rimon-Pere . 20Au
plecat din Rimon-Pere i i-au stabilit tab ra la Libna. 21Au plecat din Libna i i-au
stabilit tab ra la Risa. 22Au plecat din Risa i i-au stabilit tab ra la Chehelata. 23Au
plecat din Chehelata i i-au stabilit tab ra la muntele afer. 24Au plecat din zona
muntelui afer i i-au stabilit tab ra la Harada. 25Au plecat din Harada i i-au
stabilit tab ra la Machelot. 26Au plecat din Machelot i i-au stabilit tab ra la Tahat.
27
Au plecat din Tahat i i-au stabilit tab ra la Terah. 28Au plecat din Terah i i-au
stabilit tab ra la Mitca. 29Au plecat din Mitca i i-au stabilit tab ra la Ha mona. 30Au
plecat din Ha mona i i-au stabilit tab ra la Moserot. 31Au plecat din Moserot i iau stabilit tab ra la Bene-Iaacan. 32Au plecat din Bene-Iaacan i i-au stabilit tab ra la
Hor-Haghidgad. 33Au plecat din Hor-Haghidgad i i-au stabilit tab ra la Iotbata.
34
Au plecat din Iotbata i i-au stabilit tab ra la Abrona. 35Au plecat din Abrona i iau stabilit tab ra la E ion-Gheber. 36Au plecat din E ion-Gheber i i-au stabilit tab ra
la Cade , în de ertul in. 37Au plecat din Cade i i-au stabilit tab ra la muntele Hor,
lâng marginea teritoriului Edomului. 38Atunci când Domnul i-a poruncit, preotul
Aaron s-a urcat pe muntele Hor, unde a murit în prima zi din a cincea lun a anului
patruzeci dup plecarea israelienilor de pe teritoriul Egiptului. 39Aaron avea vârsta de
o sut dou zeci i trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Regele canaanit al
Aradului, locuia în Neghev, în Canaan. El a auzit de venirea israelienilor. 41Ei au
plecat de la muntele Hor i i-au stabilit tab ra la almona. 42Au plecat din almona
i i-au stabilit tab ra la Punon. 43Au plecat din Punon i i-au stabilit tab ra la Obot.
44
Au plecat din Obot i i-au stabilit tab ra la Iie-Abarim, lâng teritoriul Moabului.
45
Au plecat din Iie-Abarim i i-au stabilit tab ra la Dibon-Gad. 46Au plecat din
Dibon-Gad i i-au stabilit tab ra la Almon-Diblataim. 47Au plecat din AlmonDiblataim i i-au stabilit tab ra în mun ii Abarim, vizavi de muntele Nebo. 48Au
plecat din mun ii Abarim i i-au stabilit tab ra în câmpiile Moabului – lâng Iordan
– în fa a Ierihonului. 49Acolo – în câmpiile Moabului – i-au stabilit tab ra paralel cu
defileul Iordanului, de la Bet-Ie imot pân la Abel- itim. 50Domnul i-a vorbit lui
Moise în câmpiile Moabului – lâng Iordan – în fa a Ierihonului; i i-a zis: 51„Spunele israelienilor: «Când ve i trece dincolo de Iordan, în Canaan, 52 -i alunga i pe to i
locuitorii rii pe care îi ve i g si acolo înaintea voastr . S le distruge i toate statuile
de piatr i toate figurile turnate. S le distruge i i toate locurile înalte dedicate
închin rii la zei. 53Lua i acest teritoriu în proprietatea voastr i stabili i-v în el;
pentru c Eu v-am dat aceast ar ca mo tenire. 54Împ
i-o prin tragere la sor i,

conform num rului clanurilor voastre.» Celor care sunt mai mul i, s le dai ca
mo tenire un teritoriu mai mare; iar celor care sunt mai pu ini, s le dai ca mo tenire
unul mai mic. Mo tenirea fiec ruia s fie în locul care se va decide prin tragere la
sor i. «S lua i în proprietate ara conform clanurilor str mo ilor vo tri. 55Dar dac
nu-i ve i alunga pe locuitorii rii, s ti i c aceia pe care îi ve i l sa s r mân , vor fi
ca ni te spini în ochii vo tri i ca ni te ghimpi între coaste. Ei se vor comporta ca
du mani ai vo tri în ara în care ve i locui. 56 i atunci voi ac iona împotriva voastr
a cum Îmi planificasem s procedez cu ei!».” 34 Domnul i-a zis lui Moise: 2„D -le
porunc israelienilor, spunându-le: «Când ve i intra în Canaan – în ara care v-a
revenit ca mo tenire – teritoriul vostru din zona Canaanului, va avea urm toarele
limite: 3Partea de sud va fi de la de ertul in pân la marginea teritoriului Edomului.
Astfel, ea va începe de la marginea M rii S rate, spre Est, 4va trece pe la sudul
În imii Scorpionului i va continua spre in pân la sudul localit ii Cade -Barnea.
Apoi va trece prin Ha ar-Adar spre A mon, 5unde se va întoarce pân la Râul
Egiptului; i se va termina la mare. 6Frontiera de vest va fi Marea aceea Mare.
Aceasta v va fi zona limit în Vest. 7Frontiera de nord va fi începând de la Marea
aceea Mare, mergând în linie dreapt pân la muntele Hor. 8Apoi, de la muntele Hor,
va ajunge la Lebo-Hamat. Traseul acesteia va continua i va ajunge la edad, 9apoi la
Zifron i se va termina la Ha ar-Enan. Aceasta s v fie limita teritoriului în Nord.
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Limita de est a teritoriului vostru, se va determina în linie dreapt de la Ha ar-Enan
la efam. 11Apoi ea va coborî de la efam la Ribla, la estul localit ii Aiin i va
continua pe marginea de est a m rii Chineret. 12Apoi, demarcarea teritoriului va
coborî paralel cu Iordanul i se va termina la Marea S rat . Aceasta va fi ara voastr ,
având limitele teritoriale pe care tocmai vi le-am precizat.».” 13Moise le-a poruncit
israelienilor, zicând: „Aceasta este ara pe care o ve i lua în proprietate prin tragere la
sor i. Domnul a poruncit ca ea s fie oferit celor nou clanuri i jum tate; 14pentru c
cei care formeaz clanul urma ilor lui Ruben – conform familiilor lor – i cei care
apar in clanului urma ilor lui Gad – conform familiilor lor –, ca i cei care formeaz
jum tatea urma ilor lui Manase, i-au primit deja mo tenirea. 15Aceste dou clanuri i
jum tate i-au primit teritoriile la est de Iordan, în fa a Ierihonului, spre Est.”
16
Domnul i-a mai zis lui Moise: 17„Î i spun acum numele b rba ilor care trebuie s v
împart acest teritoriu: preotul Elazar i Iosua, fiul lui Nun. 18 nume ti împreun cu
ei câte un b rbat din fiecare clan. Ace tia s -i ajute la împ irea teritoriului rii. 19 i
dau i numele acestor b rba i: Caleb – fiul lui Iefune – din clanul lui Iuda; 20Samuel –
fiul lui Amihud – din clanul lui Simeon; 21Elidad – fiul lui Chislon – din clanul lui
Beniamin; 22Buchi – fiul lui Iogli – conduc tor din clanul lui Dan; 23Haniel – fiul lui
Efod – conduc tor din clanul lui Manase, fiul lui Iosif; 24Chemuel – fiul lui iftan –
conduc tor din clanul lui Efraim, fiul lui Iosif; 25Eli afan – fiul lui Parnac –
conduc tor din clanul lui Zabulon; 26Paltiel – fiul lui Azan – conduc tor din clanul lui
Isahar; 27Ahihud – fiul lui elomi – conduc tor din clanul lui A er; 28Pedahel – fiul
lui Amihud – conduc tor din clanul lui Neftali.” 29Ace tia sunt b rba ii c rora
Domnul le-a poruncit s le împart israelienilor mo tenirea în teritoriile Canaanului.
35 Domnul i-a vorbit lui Moise când era în câmpiile Moabului, lâng Iordan, în fa a
Ierihonului. El i-a zis: 2„Porunce te-le israelienilor ca din mo tenirea pe care o vor
avea, s dea levi ilor ni te ora e în care s poat locui. S le mai dea i p uni în jurul

acestor ora e. 3Ora ele s fie ale lor. S locuiasc în ele. Iar p unile s fie pentru
vitele, turmele i celelalte animale care le apar in. 4 unile repartizate ora elor pe
care le ve i da levi ilor, s fie pe o suprafa care începe de la zidul exterior al
acestora pân la distan a de o mie de co i în jurul lor. 5 m sura i în exteriorul
ora ului dou mii de co i în partea de est, dou mii de co i în partea de vest, dou mii
de co i în partea de nord i dou mii de co i în partea de sud. Astfel, ora ul va fi la
mijloc. Acestea s fie p unile lor situate în jurul ora elor. 6 ase dintre ora ele pe
care le ve i da levi ilor, s fie ora e de refugiu – în care s poat fugi acela care a
omorât pe cineva. În afar de acestea, s le mai da i patruzeci i dou de ora e.
7
Astfel, num rul tuturor ora elor pe care trebuie s le da i levi ilor, s fie patruzeci i
opt, împreun cu p unile din jurul acestora. 8Ora ele pe care le ve i oferi (levi ilor)
din mo tenirea israelienilor, s fie date astfel: cei care au multe ora e, s dea mai
multe; iar cei care au pu ine ora e, s dea mai pu ine. Fiecare clan s dea levi ilor din
ora ele lui, raportându-se la mo tenirea pe care a primit-o.».” 9Domnul i-a mai zis lui
Moise: 10„Vorbe te-le israelienilor i spune-le: «Atunci când ve i trece Iordanul în
Canaan, 11 alege i câteva ora e care s fie locuri de refugiu, unde s poat fugi
criminalul care a omorât f
inten ie o persoan . 12Aceste ora e vor fi locuri de
refugiu pentru cel care fuge de r zbun tor, astfel încât criminalul s nu fie omorât
înainte de prezentarea lui în fa a adun rii pentru a fi judecat. 13Dintre ora ele pe care
le ve i da, ase s fie ora e de refugiu. 14 da i ca ora e de refugiu trei de aceast
parte a Iordanului i trei în Canaan. 15Aceste ase ora e s fie locuri de refugiu pentru
israelieni, pentru str ini i pentru pelerinii din mijlocul vostru; pentru ca orice
criminal care a omorât f
inten ie o persoan , s poat fugi acolo. 16Dac un om
love te pe cineva cu un obiect f cut din fier i-l omoar , acela este un criminal; iar
criminalul trebuie s fie omorât! 17Dac cineva are în mân o piatr a c rei lovitur
poate cauza moartea i love te pe cineva pe care-l omoar astfel, acel om este un
criminal; iar criminalul trebuie s fie omorât! 18Dac cineva are în mân un obiect de
lemn care poate cauza moartea i omoar pe cineva lovindu-l cu el, acel om este un
criminal; iar criminalul trebuie s fie omorât! 19 zbun torul sângelui (celui omorât)
trebuie s -l omoare pe criminal. Atunci când îl va întâlni, s -l omoare! 20Dac cineva
împinge cu ur un om sau dac -l urm re te i arunc cu ceva în el provocându-i
moartea, 21sau dac -l love te cu pumnul din du
nie i-l omoar , acela trebuie s fie
omorât! El este un criminal. R zbun torul sângelui (celui omorât) trebuie s -l omoare
pe criminal atunci când îl întâlne te! 22Dar este posibil ca cineva s loveasc o
persoan f
s vrea, sau s arunce f
inten ie cu un obiect în ea. 23Se mai poate
întâmpla ca cineva, f
s -l vad pe un altul, s arunce în el cu o piatr care-i poate
cauza moartea. În aceste cazuri în care cel lalt moare de i nu-i fusese du man i nu
inten iona s -l r neasc , 24adunarea trebuie s judece între el i r zbun torul sângelui
(celui omorât). Ea trebuie atunci s ac ioneze respectând urm toarele legi. 25Adunarea
trebuie s -l elibereze pe criminal din mâna aceluia care inten ioneaz s r zbune
sângele celui omorât; i s -l trimit înapoi în ora ul de refugiu în care fugise. El s
locuiasc acolo pân la moartea marelui preot care a fost uns cu ulei sfânt. 26Dar dac
acel criminal trece dincolo de zidurile ora ului de refugiu în care a fugit 27 i
zbun torul sângelui (celui omorât) îl g se te în exteriorul acestuia, atunci el îl poate
omorî; i nu va fi vinovat de omor. 28Acuzatul trebuie s r mân în ora ul de refugiu

pân la moartea marelui preot. Numai dup moartea marelui preot se poate întoarce la
proprietatea lui. 29Acestea vor fi pentru voi regulile pe baza c rora s judeca i toate
(situa iile care vor ap rea în) genera iile care vor urma, oriunde ve i locui. 30Dac
cineva a omorât o persoan , criminalul trebuie s fie omorât doar pe baza declara iei
cut de mai mul i martori. Nimeni s nu fie omorât doar pe baza declara iei unei
singure persoane! 31 nu accepta i r scump rare pentru via a unui criminal vinovat
de omorârea cuiva. El trebuie s fie omorât! 32 nu accepta i r scump rare pentru cel
care a comis o crim i care a fugit într-un ora de refugiu; i s nu-i permite i s se
întoarc i s locuiasc în proprietatea lui înainte de moartea marelui preot. 33 nu
profana i ara unde ve i locui. Sângele profaneaz ara; i nu se poate face achitare
pentru p mântul peste care a fost v rsat sânge, decât prin sângele celui care l-a v rsat.
34
Deci s nu profana i ara în care ve i locui i în care voi locui i Eu; pentru c Eu –
Domnul – locuiesc în mijlocul israelienilor!».” 36 Conduc torii familiilor din clanul
urma ilor lui Ghilad – fiul lui Machir – care era fiul lui Manase, adic cei care
proveneau din clanurile urma ilor lui Iosif, au venit i au vorbit lui Moise i celorlal i
conduc tori ai familiilor israeliene. 2Ei le-au zis: „Când Domnul i-a poruncit
st pânului nostru s împart ara israelienilor ca mo tenire prin tragere la sor i, El i-a
(mai) poruncit s dai fiicelor lui elofhad mo tenirea fratelui nostru. 3Dar dac ele se
rit cu b rba i care provin din alte clanuri israeliene, atunci mo tenirea lor va fi
luat din mo tenirea clanurilor noastre i va fi ad ugat clanurilor de care apar ine
rbatul. Astfel, o parte din mo tenirea noastr ne va fi luat . 4 i când va veni anul de
veselie pentru israelieni, mo tenirea lor va fi ad ugat clanului în care ele s-au
ritat; iar proprietatea va fi tears astfel din mo tenirea clanului str mo ilor
no tri.” 5Moise a poruncit israelienilor din partea Domnului, zicându-le: „Ce spune
clanul urma ilor lui Iosif este adev rat. 6 spun acum ce porunce te Domnul fiicelor
lui elofhad: «Se pot m rita cu cine doresc, dar numai cu cineva dintr-o familie care
apar ine clanului str mo ului lor. 7Nici o mo tenire a israelienilor s nu treac dintrun clan în altul; pentru c fiecare israelian trebuie s i p streze p mântul mo tenit de
la str mo ii lui. 8Orice fat care mo tene te p mânt în oricare dintre clanurile
israeliene, trebuie s se m rite cu cineva dintr-o familie care apar ine clanului
str mo ului ei; pentru ca fiecare israelian s p streze mo tenirea str mo ului lui.
9
Nici o mo tenire nu va trece de la un clan la altul; ci fiecare dintre clanurile
israeliene trebuie s i p streze propria mo tenire.».” 10Fetele lui elofhad au f cut
a cum prevedea porunca pe care Domnul i-a dat-o lui Moise. 11Aceste fete ale lui
elofhad – numite Mahla, Tir a, Hogla, Milca i Noa – s-au m ritat cu veri proveni i
dintre rudele tat lui lor. 12Ele s-au c torit astfel în interiorul clanurilor urma ilor lui
Manase, fiul lui Iosif; iar mo tenirea lor a r mas în cadrul clanului str mo ului lor.
13
Acestea sunt poruncile i deciziile pe care Domnul le-a dat pentru israelieni prin
Moise, în câmpiile Moabului, lâng Iordan, în fa a Ierihonului.

Deuteronom
1Acestea sunt cuvintele spuse de Moise Israelului. El le-a vorbit (evreilor) în de ertul
care se afl la est de Iordan, în Araba, vizavi de Suf, între Paran i Tofel, Laban,
Ha erot i Di-Zahab. 2Distan a de la Horeb pân la Cade -Barnea mergând spre
muntele Seir, este echivalent cu un drum de unsprezece zile. 3În al patruzecilea an,
în prima zi din a unsprezecea lun , Moise le-a spus israelienilor ce îi poruncise
Domnul s le transmit . 4El le-a vorbit dup ce l-au învins atât pe Sihon – regele
amorit – care locuia la He bon, cât i pe Og – regele Ba anului – care locuia la
tarot, în Edrei. 5Moise a început s explice aceast Lege dup ce trecuse cu poporul
pe partea cealalt a Iordanului, în teritoriile Moabului. Atunci el le-a spus:
6
„Dumnezeul nostru care se nume te Domnul, ne-a vorbit la Horeb, zicându-ne: «A i
locuit suficient pe acest munte. 7Întoarce i-v i pleca i de aici. Merge i înspre
regiunea muntoas a amori ilor i deplasa i-v spre locuitorii care se afl în jurul
acesteia. Ei sunt în zona numit Araba care cuprinde regiunea muntoas i pe cea
deluroas . S v deplasa i mergând apoi din Neghev pân la malul m rii – înspre
teritoriile numite Canaan i înspre Liban, pân la Râul Mare, adic pân la Eufrat.
8
Remarca i c aceasta este ara pe care v-am oferit-o! Intra i pe aceste teritorii i lua i
în proprietatea voastr ara pe care o promisese Domnul str mo ilor vo tri – lui
Avraam, lui Isaac i lui Iacov. El le spusese c le-o va da atât lor cât i descenden ilor
lor.» 9Eu v-am spus atunci: «Nu sunt capabil s v duc (acolo) singur.» 10Domnul,
Acela care este Dumnezeul vostru, v-a înmul it; i constat m ast zi c sunte i mul i –
ca stelele de pe cer. 11Domnul – Dumnezeul str mo ilor vo tri – s v înmul easc de
o mie de ori i s v binecuvânteze exact cum a promis! 12Deci cum puteam eu s
port singur greut ile voastre, dificult ile i certurile voastre? 13Astfel, v-am spus:
«Alege i din triburile voastre b rba i în elep i i care sunt deja cunoscu i pentru
competen a lor; iar eu îi voi desemna în func ia de conduc tori pentru voi!» 14Atunci
voi mi-a i r spuns c porunca pe care v-am dat-o, este un lucru bun. 15Deci am luat
conduc tori din triburile voastre – b rba i cunoscu i ca în elep i – i i-am desemnat s
conduc . Ei au fost conduc tori peste o mie, peste o sut , peste cincizeci i peste
zece oameni. Pe to i ace tia i-am investit s fie lideri în cadrul triburilor voastre. 16În
acela i timp, le-am dat porunci i judec torilor vo tri, zicându-le: «S asculta i
relat rile despre disputele dintre fra ii vo tri; i s judeca i conform (principiilor)
drept ii cazul fiec ruia în disputa cu fratele lui sau cu cineva care este str in (între
voi). 17 nu judeca i favorizând pe unul i nedrept ind pe cel lalt; ci s -l asculta i pe
cel mic la fel ca pe cel mare. S nu v fie fric de oameni; pentru c judecata
(corect ) este a lui Dumnezeu! S v prezenta i la mine cu acele cazuri care sunt prea
dificile; i s mi le relata i.» 18Atunci v-am poruncit tot ce trebuia s face i. 19Am
plecat din Horeb, a a cum ne poruncise Dumnezeul nostru care se nume te Domnul.
Am c torit prin tot acel de ert mare i înfrico tor pe care l-a i v zut, mergând pe
drumul care conducea spre regiunea muntoas a amori ilor; i am ajuns la Cade Barnea. 20Atunci eu v-am spus: «A i ajuns în zona muntoas a amori ilor. Acesta este
teritoriul pe care ni-l d Domnul, Dumnezeul nostru. 21
ti i c Domnul –
Dumnezeul vostru – v-a pus la dispozi ie acest teritoriu. Duce i-v i lua i-l în

proprietatea voastr , a a cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul str mo ilor vo tri. S
nu v fie fric ; i s nu v speria i!» 22Atunci v-a i apropiat de mine i mi-a i zis: «S
trimitem câ iva b rba i înaintea noastr , ca s spioneze ara i s ne aduc un r spuns
atât cu privire la drumul pe care trebuie s înaint m, cât i referitor la ora ele în care
vom intra.» 23 i mi s-a p rut c a i f cut o bun propunere. Astfel, am luat
doisprezece b rba i dintre voi – câte un om din fiecare trib. 24Ei au plecat, au traversat
muntele i au ajuns pe partea cealalt a lui, în valea E col, de unde au început s
spioneze ara. 25Au luat cu ei din fructele de pe acel teritoriu i ni le-au adus, revenind
cu urm torul mesaj: « ara pe care Domnul – Dumnezeul nostru – ne-o d , este
bun .» 26Dar voi n-a i vrut s merge i i v-a i opus poruncii Dumnezeului vostru care
se nume te Domnul. 27 i protestat în corturile voastre; i a i spus: «Domnul ne-a
scos de pe teritoriul Egiptului pentru c ne ur te! El vrea s ne fac s ajungem la
discre ia amori ilor, ca s fim distru i. 28Unde s mergem? Fra ii no tri ne-au înmuiat
inima când ne-au spus: ‘Locuitorii din aceast zon sunt mai puternici i mai înal i
decât noi. Ora ele lor sunt mari i au fortifica ii pân la cer. I-am v zut acolo chiar i
pe anachi i!’» 29Dar eu v-am zis s nu v teme i i s nu v fie fric de ei, 30pentru c
Domnul, Cel care este Dumnezeul vostru, merge înaintea voastr ; i ve i vedea cum
El personal se va lupta pentru voi, exact cum a procedat în Egipt! 31Apoi, în de ert a i
zut cum Domnul – Dumnezeul vostru – s-a îngrijit de voi exact ca un p rinte care
se ocup de fiul lui, în perioada c toriei, pân când a i ajuns în acest loc. 32 i totu i,
voi nu v-a i încrezut în Dumnezeul vostru care se nume te Domnul. 33El este Cel care
mergea înaintea voastr pe drum – într-un stâlp de foc noaptea i într-un nor ziua – ca
v caute un loc de odihn i s v arate drumul pe care s merge i. 34Când Domnul
a auzit ce a i zis (protestând), El s-a mâniat; i a jurat, zicând: 35«Nici un b rbat din
aceast genera ie rea nu va vedea acea ar bun pe care le-am promis-o prin jur mânt
str mo ilor vo tri; 36cu excep ia lui Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea; i Eu îi voi
da atât lui cât i fiilor lui aceast ar în care merge; pentru c L-a urmat în totalitate
pe Domnul.» 37Domnul s-a mâniat i pe mine din cauza voastr ; i mi-a zis: «Nici tu
nu vei intra în ea; 38dar Iosua – fiul lui Nun – care este slujitorul t u, va ajunge pe
teritoriul ei. Încurajeaz -l; pentru c el îi va oferi Israelului posibilitatea s-o ia în
proprietate. 39Acum î i spun ce se va întâmpla cu acei copila i ai vo tri – despre care
i spus c vor fi o prad u oar – i cu fiii vo tri care ast zi nu tiu s disting între
bine i r u: tocmai ei vor intra în ar ! Eu le-o voi da; i ei o vor administra ca st pâni
ai ei! 40Acum întoarce i-v i merge i în de ert pe drumul care conduce spre Marea
Ro ie!» 41Dar voi a i început atunci s -mi spune i: «Am p tuit împotriva
Domnului! Vom pleca s lupt m, a a cum ne poruncise Domnul, Dumnezeul nostru!»
Astfel v-a i luat armele; i a i avut curajul s v urca i pe vârful muntelui. 42Dar
Domnul mi-a poruncit s v spun: «S nu v urca i i s nu v lupta i; pentru c Eu
nu sunt în mijlocul vostru. i astfel, du manii vo tri v vor învinge.» 43V-am vorbit,
dar nu m-a i luat în considerare. V-a i opus poruncii Domnului. i v-a i urcat pe
munte cu mare încredere. 44Atunci amori ii care locuiau în acea zon muntoas , au
venit împotriva voastr , v-au urm rit ca albinele i v-au decimat din Seir pân la
Horma. 45Când v-a i întors, a i plâns înaintea Domnului; dar El nu v-a ascultat plânsul
i nu v-a luat în considerare. 46 i astfel a i r mas la Cade , unde a i stat multe zile. 2
Apoi ne-am întors i am mers prin de ert, pe drumul care conducea spre Marea Ro ie,

conform poruncii Domnului. Am mers multe zile în jurul muntelui Seir. 2Domnul mia zis: 3«Este suficient cât a i înconjurat acest munte! Întoarce i-v spre nord!
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Porunce te poporului, zicându-le israelienilor: ‘Acum ve i traversa teritoriul fra ilor
vo tri. Ei sunt urma ii lui Edom, care locuiesc în Seir. Acestora le va fi fric de voi;
dar s v p zi i bine de ei. 5 nu-i provoca i la lupt ; pentru c nu v voi da nimic
din teritoriul lor – nici m car o palm de p mânt. Am dat acest munte numit Seir în
proprietatea lui Esau. 6 cump ra i hran de la ei pl tind-o cu argint, ca s ave i ce
mânca. S v cump ra i cu argint chiar i apa de care ve i avea nevoie ca s be i;
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pentru c Dumnezeul vostru care se nume te Domnul, a binecuvântat tot ce a i lucrat
cu mâinile voastre. El cunoa te c toria voastr prin acest mare de ert. În timpul
acestor patruzeci de ani, Domnul – Cel care este Dumnezeul vostru – a fost cu voi; i
nu v-a lipsit nimic din tot ce avea i nevoie’.» 8Astfel am trecut pe lâng fra ii no tri –
urma ii lui Esau – care locuiau în Seir, la dep rtare de drumul care conduce spre
Araba. Ne-am dep rtat de Elat i de E ion-Gheber. Apoi ne-am întors i am mers pe
drumul care traverseaz de ertul Moabului. 9Domnul mi-a zis: «S nu-i înconjura i pe
moabi i i s nu-i provoca i la lupt ; pentru c nu v voi da nimic din teritoriul lor.
Am dat ora ul Ar în proprietatea urma ilor lui Lot.» 10În trecut, aici locuiau emi ii. Ei
formaser un popor puternic, numeros i care era format din oameni de statur înalt .
Ei erau asem tori anachi ilor. 11Fuseser considera i refai i ca i anachi ii; dar
moabi ii îi numeau emi i. 12Pe teritoriul numit Seir locuiser i hori ii; dar urma ii lui
Esau i-au invadat, i-au distrus i au locuit pe teritoriul lor – la fel cum a f cut Israel în
ara pe care Domnul i-a dat-o ca proprietate mo tenit . 13«Acum, ridica i-v i
traversa i valea larg numit Zared!» Atunci noi am traversat valea Zared. 14De când
am plecat din Cade -Barnea i pân la traversarea v ii Zared, au trecut de treizeci i
opt de ani. În acest timp, toat genera ia acelor ini iali lupt tori, a disp rut din
mijlocul taberei, a a cum jurase Domnul. 15S-a putut verifica faptul c mâna
Domnului a fost împotriva lor ca s -i distrug din mijlocul taberei, pân au murit to i.
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Dup moartea tuturor acestor lupt tori din mijlocul poporului, 17Domnul mi-a
vorbit, zicându-mi: 18«Ast zi vei trece pe teritoriul Moabului pe la Ar. 19Când te vei
apropia de amoni i, s nu-i înconjori i s nu-i provoci la lupt ; pentru c nu- i voi da
nimic din teritoriul lor. Acesta este dat în proprietatea urma ilor lui Lot.» 20Chiar i
acest teritoriu era considerat ca apar inând refai ilor; pentru c ei locuiser acolo în
trecut. Amoni ii îi numeau zamzumimi. 21Ei erau un popor puternic, numeros i
format din oameni de statur înalt , asem tori anachi ilor. Domnul i-a distrus ca s
vin amoni ii în locul lor. Ace tia i-au invadat i au locuit pe teritoriul lor. 22La fel a
cut El i pentru descenden ii lui Esau, care locuiau în Seir, când i-a distrus pe hori i
ca s le faciliteze venirea pe teritoriul lor. Astfel, urma ii lui Esau le-au ocupat
teritoriul i au locuit acolo pân ast zi. 23În mod sem tor s-a întâmplat i cu avi ii
care locuiau în satele din jurul Gazei. Caftori ii, veni i din Caftor, i-au distrus i au
locuit în fostul lor teritoriu. 24«Ridic -te i traverseaz valea larg numit Arnon;
pentru c am f cut ca amoritul Sihon – regele He bonului – s fie acum la discre ia ta
împreun cu teritoriul lui. Începe cucerirea acestuia, provocându-l la lupt .
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Începând de azi, voi face ca toate popoarele de sub cer s fie speriate i s se team
de poporul t u. Când vor auzi ve ti despre prezen a ta în apropierea lor, vor începe s
tremure i vor fi foarte panica i!» 26Din de ertul Chedemot am trimis ni te

reprezentan i lui Sihon, regele He bonului. Inten ionam s evit m un conflict; i am
vrut s -i spun: 27«Las -m s trec prin teritoriul t u! Voi merge numai pe drum i nu
voi devia nici la dreapta, nici la stânga. 28 -mi vinzi pe pre stabilit în argint doar
hran , ca s am ce s m nânc; i ap , ca s am ce s beau. Permite-mi doar s -l
traversez mergând pe jos – 29exact cum mi-au permis descenden ii lui Esau, care
locuiesc în Seir i moabi ii care locuiesc în Ar – pân când voi traversa Iordanul în
ara pe care ne-o d Dumnezeul nostru care se nume te Domnul.» 30Dar Sihon –
regele He bonului – nu ne-a permis s trecem; pentru c Domnul – Dumnezeul t u –
i-a f cut spiritul inflexibil i i-a împietrit inima ca s -l fac s ajung la discre ia ta,
a cum consta i ast zi c s-a întâmplat cu el. 31Domnul mi-a zis: «S tii c am
început s i-l dau pe Sihon împreun cu zona pe care o st pâne te. Ia-i acest teritoriu
i trece-l în proprietatea ta.» 32Când Sihon împreun cu to i oamenii lui a venit s
lupte împotriva noastr la Iaha , 33Domnul – Dumnezeul nostru – l-a f cut s fie
învins de noi. Am lovit de moarte atât pe el i pe fiii lui, cât i pe întregul popor care-l
sus inea. 34Atunci le-am invadat toate ora ele i am distrus tot ce era în ele – b rba i,
femei i copii – f
s l m s scape nici m car unul. 35Am luat ca prad pentru noi
numai animalele i bunurile din ora e. 36De la Aroer, care este pe malul v ii Arnon i
de la ora ul care se afl în defileu pân la Ghilad, n-a existat nici un ora prea
puternic pentru noi. Domnul – Dumnezeul nostru – ni le-a dat pe toate. 37Îns nu v-a i
atins de teritoriul amoni ilor, de malurile v ii Iaboc i de ora ele din regiunea
muntoas – a a cum a poruncit Dumnezeul nostru care se nume te Domnul. 3 Ne-am
întors i ne-am deplasat pe drumul care conduce spre Ba an. Og – regele Ba anului –
a venit înaintea noastr împreun cu to i oamenii lui, ca s se lupte cu noi la Edrei.
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Domnul mi-a zis: «Nu te speria de el; pentru c i l-am dat împreun cu poporul i
teritoriul lui. S procedezi cu el ca i cu Sihon – regele amori ilor – care locuia în
He bon.» 3El a f cut ca i Og – regele Ba anului – împreun cu tot poporul lui s
ajung la discre ia noastr . I-am lovit pân când n-a mai r mas nici un supravie uitor.
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Am cucerit atunci toate ora ele, pân când n-a mai r mas nici unul pe care s nu-l fi
luat de la ei. i fuseser aizeci de ora e construite pe teritoriul Argobului, apar inând
regatului lui Og din Ba an. 5Aceste ora e erau fortificate cu ziduri înalte care aveau
por i i z voare. Pe lâng acestea, existau i multe sate care nu erau înconjurate de
ziduri. 6Noi le-am distrus total, a a cum procedasem i în cazul lui Sihon – regele
He bonului – omorând b rba ii, femeile i copiii din fiecare localitate. 7Dar am luat
ca prad pentru noi toate animalele i bunurile care erau în ora e. 8Astfel, în acea
perioad de timp am cucerit de la cei doi regi amori i teritoriile care sunt la estul
Iordanului, începând cu valea Arnon i pân la muntele Hermon. 9Hermonul a fost
numit Sirion de c tre sidoni i i Senir de c tre amori i. 10Toate ora ele podi ului –
întreg Ghiladul i tot Ba anul, pân la Salca i Edrei – fuseser ale regatului lui Og,
în Ba an. 11Doar Og – regele Ba anului – mai r
sese din tribul refai ilor. Patul lui
este unul de fier; i se afl la Raba – ora ul amoni ilor. Are o lungime de nou co i; i
o l ime de patru co i – conform (lungimii) cotului unui om. 12Acesta era teritoriul pe
care devenisem st pâni atunci. Le-am dat rubeni ilor i gadi ilor teritoriul de la Aroer,
care este lâng valea larg a Arnonului, plus jum tate din regiunea muntoas a
Ghiladului împreun cu ora ele lui. 13Ce mai r
sese din Ghilad i tot Ba anul –
fostul regat al lui Og – am dat unei jum i din clanul lui Manase. Întreaga regiune a

Argobului din Ba an era cunoscut ca teritoriul refai ilor. 14Iair – urma ul lui Manase
– a luat în proprietate întreaga regiune a Argobului, pân la marginea teritoriului
ghe uri ilor i al maacati ilor. El a pus numele fiilor lui acelor zone; i astfel, ele se
numesc pân ast zi Havot-Iair. 15Apoi am dat Ghiladul lui Machir. 16Rubeni ilor i
gadi ilor le-am dat teritoriul care se afl de la Ghilad pân la valea mare a Arnonului,
pân în zona (ei) de mijloc; apoi, acesta se extinde pân la valea Iaboc, care este zona
limit a teritoriului amoni iilor. 17Le-am mai dat Arabav – o câmpie care ajunge pân
la Iordan din Chineret pân la Marea Arabei (care este Marea S rat ). Spre est,
teritoriul ajunge pân la baza muntelui Pisga. 18În acea vreme, v-am poruncit astfel:
«Domnul – Dumnezeul vostru – v-a f cut st pânii acestei ri. To i cei puternici s
mearg înarma i înaintea fra ilor lor israelieni. 19Numai so iile, copiii i vitele voastre
– despre care tiu c sunt multe – s r mân în ora ele pe care vi le-am dat, 20pân
când Domnul le va da odihn fra ilor vo tri ca vou i vor deveni st pâni ai
teritoriului pe care El li l-a dat dincolo de Iordan. Apoi, fiecare se va întoarce la
proprietatea lui!» 21Tot atunci i-am spus lui Iosua: «Ai fost martor la tot ce a f cut
Domnul – Dumnezeul vostru – acestor doi regi. La fel va proceda i cu toate celelalte
regate împotriva c rora vei merge (s le invadezi i s le cucere ti). 22Deci s nu v
teme i de ei; pentru c Dumnezeul vostru numit Domnul, va lupta personal pentru
voi!» 23Atunci m-am rugat Domnului; i I-am zis: 24«M adresez ie, Doamne, Cel
care e ti St pân! Tu ai început s ar i sclavului T u cât e ti de mare i puterea mâinii
Tale. Oare care este acel (dumne)zeu – în cer sau pe p mânt – care s poat face ce ai
cut Tu i s aib o putere asem toare cu a Ta? 25Te rog s -mi permi i s trec i s
d acea ar bun care este dincolo de Iordan, acei mun i frumo i i Libanul!» 26Dar
Domnul s-a mâniat pe mine din cauza voastr ; i nu m-a ascultat. El mi-a r spuns:
«Destul! Nu-Mi mai vorbi despre acest lucru. 27Urc -te pe vârful Pisga i prive te
spre vest, spre nord, spre sud i spre est. Prive te-o cu ochii t i; pentru c nu vei trece
Iordanul! 28Instruie te-l pe Iosua, încurajeaz -l i înt re te-l; pentru c el va merge
înaintea acestui popor i îl va ajuta s devin st pânul rii pe care tu o vei vedea.»
29
i astfel am r mas în valea care este aproape de Bet-Peor. 4 Acum, ascult , Israel:
înv porunci i decizii pe care trebuie s le respecta i, ca s tr i i s lua i în
proprietate ara pe care Domnul – Dumnezeul str mo ilor vo tri – v-a dat-o. 2 nu
ad uga i nimic la ce v poruncesc eu; i s nu desfiin i niciuna dintre acestea. Ci s
respecta i legile Dumnezeului vostru numit Domnul – exact cum vi le dau. 3 i fost
martori la ce a f cut Domnul (poporului) din cauza lui Baal-Peor. El a distrus din
mijlocul vostru pe to i b rba ii care l-au urmat pe Baal-Peor; 4îns voi, cei care a i
mas lâng Dumnezeul vostru care se nume te Domnul, sunte i ast zi to i vii.
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Remarca i c v-am înv at poruncile i deciziile (divine) exact cum mi-a poruncit
Domnul – Dumnezeul meu –, pentru ca astfel s le pute i respecta în ara în care ve i
intra ca proprietari ai ei. 6 le respecta i i s le pune i în practica vie ii; pentru c
aceasta v va asigura în elepciunea i discern mântul vostru în raport cu celelalte
popoare. Ele vor auzi despre toate aceste porunci; i atunci vor zice: «Acest popor
este în mod real în elept; i aceast na iune mare are discern mânt!» 7 i, de fapt, care
popor este atât de avantajat încât s i aib zeii la fel de receptivi cum Îl avem noi pe
Domnul, Dumnezeul nostru, de fiecare dat când Îl chem m? 8 i care este acea
na iune atât de mare, încât s fi avut porunci i decizii la fel de drepte ca aceast lege

pe care v-o prezint ast zi? 9Te previn: fii totu i vigilent i vegheaz cu aten ie pentru
sufletul t u; ca s nu ui i lucrurile pe care le-ai v zut cu ochii t i. S nu permi i ca ele
se dep rteze de inima ta în vreuna dintre zilele vie ii tale. Prezint aceste lucruri
copiilor i nepo ilor t i. 10Adu- i aminte de ziua în care ai stat la Horeb în prezen a
Dumnezeului t u numit Domnul. Atunci Domnul mi-a zis: «Strânge poporul la Mine,
ca s asculte cuvintele Mele; i astfel s înve e atât ei, cât i copiii lor, s se team de
Mine în toate zilele pe care le vor tr i pe p mânt!» 11Voi v-a i apropiat i a i stat la o
anumit distan fa de munte. Acel munte ardea cu fl ri care se în au pân în
mijlocul cerului. A i v zut acolo (în acela i timp) întuneric, nori i negur . 12Domnul
v-a vorbit din mijlocul focului. Voi a i constatat cu ce sunete au fost pronun ate
cuvintele Sale. Nu a i v zut nici o imagine (a unei fiin e); ci a i auzit doar o voce. 13El
v-a anun at leg mântul S u care const în Cele Zece Porunci, pe care v-a poruncit s
le respecta i; i le-a scris pe dou table de piatr . 14În acea vreme, Domnul mi-a
poruncit s v înv poruncile i deciziile pe care trebuie s le respecta i în ara pe
care o ve i lua ca st pâni, dup ce ve i traversa Iordanul. 15În ziua când Domnul –
Dumnezeul vostru – v-a vorbit la Horeb din mijlocul focului, nu a i v zut nici o
imagine a vreunei fiin e. Deci veghea i cu mare aten ie la sufletele voastre. 16Feri i-v
v perverti i i s v face i vreo imagine cioplit care reprezint un idol. S nu v
face i nici statuia unui b rbat i nici a unei femei. 17 nu v reprezenta i prin statui
vreun animal de pe p mânt sau vreo pas re care zboar prin aer; 18 i nici imaginea
vreunei fiin e create care se deplaseaz pe p mânt ori a vreunui pe te care tr ie te în
ap . 19Atunci când ve i privi spre cer i ve i vedea soarele, luna i stelele împreun cu
celelalte numeroase corpuri cere ti, s nu v l sa i sedu i ca s v închina i înaintea
lor i s le sluji i; pentru c acestea sunt lucruri care au fost împ ite de Domnul –
Dumnezeul vostru – tuturor popoarelor care exist sub cer. 20Dar pe voi, Domnul v-a
luat i v-a scos din cuptorul de fier – din Egipt – ca s fi i poporul mo tenirii Lui, a a
cum sunte i ast zi. 21Domnul s-a mâniat pe mine din cauza voastr ; i a jurat c nu
voi traversa Iordanul i nu voi intra în acea bun ar pe care El urmeaz s v-o ofere
ca mo tenire. 22Deci eu voi muri în aceast zon ; i nu voi traversa Iordanul
(împreun cu voi). Dar voi îl ve i traversa i ve i lua în proprietate acea ar bun .
23
Deci fi i aten i cum v comporta i; i s nu uita i (s respecta i) leg mântul
Domnului – Dumnezeul vostru – pe care l-a ratificat cu voi. S nu v face i vreun idol
sau orice alt fel de imagine reprezentativ pe care Domnul – Dumnezeul vostru – v-a
interzis s le face i. 24 cer s respecta i ce v-am spus, pentru c Dumnezeul vostru
care se nume te Domnul – este un foc distrug tor i un Dumnezeu gelos! 25Ve i avea
copii i nepo i; i ve i locui de mult timp în ar . Dac v ve i perverti
(comportamentul) i v ve i face vreun idol sau orice altfel de imagine, dac ve i face
ce este r u în ochii Domnului – Dumnezeul vostru – ca s -L mânia i, 26chem ast zi
cerul i p mântul ca martori împotriva voastr , c ve i fi distru i repede din ara pe
care o ve i lua în proprietate dup ce ve i traversa Iordanul. Nu ve i tr i multe zile, ci
ve i fi distru i. 27El v va dispersa printre popoare; i nu ve i r mâne acolo decât un
mic num r de oameni între na iunile la care v va (con)duce Domnul. 28Acolo ve i
sluji unor zei f cu i de mâna omului – din lemn i din piatr – care nu pot nici s
vad , nici s m nânce, nici s aud i nici s miroas . 29Dar dac de acolo Îl ve i
uta pe Dumnezeul vostru numit Domnul, Îl ve i g si – dac Îl ve i c uta din toat

inima voastr i din tot sufletul vostru! 30Ajun i într-o situa ie de constrângere, dup
ce vi se vor fi întâmplat toate aceste lucruri, la sfâr it v ve i întoarce la Domnul –
Dumnezeul vostru – i ve i asculta ce v vorbe te El. 31Se va întâmpla a a pentru c
Domnul – Dumnezeul vostru – este un Dumnezeu care are compasiune. El este Cel
care nu v va abandona; i nu v va distruge (total). El nu va uita leg mântul pe care
l-a ratificat prin jur mânt cu str mo ii vo tri. 32Întreba i despre vremurile foarte vechi
care au fost înainte de zilele voastre – începând cu ziua în care Dumnezeu l-a creat pe
om pe p mânt; i studia i cerul de la un cap t la cel lalt. S-a întâmplat vreodat un
lucru atât de mare ca acesta, sau s-a auzit vreodat despre a a ceva? 33A existat
vreodat vreun popor care s fi auzit vocea lui Dumnezeu vorbindu-i din mijlocul
focului – a a cum l-a i auzit voi – i apoi s fi tr it în continuare? 34A existat vreodat
vreun (dumne)zeu care s ia un popor din mijlocul altui popor prin încerc ri, prin
minuni, prin r zboi, cu mân puternic , cu bra întins i cu o mare teroare – a a cum a
cut cu voi Domnul – Dumnezeul vostru – în Egipt, sub privirile voastre? 35 ie i-au
fost ar tate aceste lucruri ca s tii c Domnul este (adev ratul) Dumnezeu i c nu
este altul în afar de El. 36Te-a f cut s auzi vocea Lui (care venea) din cer, ca s te
înve e. i-a ar tat marele Lui foc pe p mânt; iar tu ai ascultat cuvintele Lui din
mijlocul focului. 37El i-a iubit pe str mo ii t i; i a a se explic de ce a ales (s
continue s lucreze prin) descenden ii lor. Apoi te-a scos din Egipt prin marea Lui
prezen i prin putere. 38A alungat din drumul t u popoare mari i puternice, ca s
intri în ara pe care i-a dat-o ca mo tenire, dup cum vezi ast zi. 39 re ii i s iei în
serios faptul c Domnul este Dumnezeu sus în cer i jos pe p mânt; i c nu este altul
în afar de El. 40Deci respect poruncile i legile Lui pe care eu i le dau ast zi, ca s
pute i s tr i bine: atât tu, cât i urma ii t i; i astfel, s ai multe zile în ara pe care
Domnul – Dumnezeul t u – i-o d pentru totdeauna!” 41Atunci Moise a ales trei
ora e în partea de est a Iordanului, 42ca s fie folosite ca loc de refugiu pentru
criminalul care l-a omorât f
inten ie pe semenul lui i f
s -l fi urât mai înainte.
El va putea s se refugieze în unul dintre aceste ora e, ca s i salveze via a. 43Aceste
ora e erau: Be er, în regiunea de podi a rubeni ilor; Ramot, în Ghiladul gadi ilor; i
Golan, în Ba anul manasi ilor. 44Aceasta este legea pe care i-a dat-o Moise Israelului.
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Ea con ine declara iile, poruncile i deciziile pe care Moise le-a dat israelienilor
dup ce au plecat din Egipt. 46Ele au fost prezentate (poporului) dincolo de Iordan, în
vale, vizavi de Bet-Peor, în teritoriul lui Sihon, regele amori ilor. El locuia în He bon;
i a fost învins de Moise i de Israel dup plecarea lor din Egipt. 47Evreii au luat în
proprietate teritoriul acestuia i pe al lui Og – regele Ba anului – cei doi regi amori i
care au fost în partea de est a Iordanului. 48Teritoriul lor era situat de la Aroerv – care
este pe malul v ii Arnon – pân la muntele Sirion, numit i Hermon; 49 i includea
toat Araba situat în partea de est a Iordanului, pân la Marea Arabei, lâng baza
muntelui Pisga. 5 Moise a convocat tot Israelul i i-a zis: „Israel, ascult poruncile i
legile pe care vi le prezint ast zi, în auzul vostru. Înv i-le i respecta i-le!
2
Dumnezeul nostru care se nume te Domnul, a ratificat cu noi un leg mânt la Horeb.
3
El nu l-a ratificat cu str mo ii no tri, ci cu noi – cu cei care tr im ast zi. 4Domnul va vorbit fa în fa pe munte, din mijlocul focului. 5Atunci, eu am stat între El i voi,
ca s v facilitez cunoa terea Cuvântului Domnului; pentru c v-a fost fric de foc i
nu v-a i urcat pe munte. El a vorbit astfel: 6«Eu sunt Domnul – Dumnezeul t u – Cel

care te-a scos de pe teritoriul Egiptului, din casa în care ai fost sclav. 7 nu ai al i
(dumne)zei în afar de Mine. 8 nu- i faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus
din cer, de jos de pe p mânt sau din apele de sub p mânt. 9 nu te închini înaintea
lor i s nu le sluje ti; pentru c Eu, Domnul – Dumnezeul t u – sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc copiii pentru p catul p rin ilor lor pân la a treia i la a patra
genera ie a celor care M ur sc. 10În acela i timp, Îmi ar t bun tatea pân la a mia
genera ie a celor care M iubesc i care se conformeaz cerin elor poruncilor Mele.
11
nu- i ba i joc de Numele Domnului – Cel care este Dumnezeul t u; pentru c
Domnul nu va l sa nepedepsit pe acela care va ridiculiza Numele Lui. 12Respect (ce
prevede) ziua de Sabat, ca s-o sfin ti, exact cum i-a poruncit Domnul, Dumnezeul
u. 13 lucrezi ase zile; i în timpul lor s i faci toate activit ile tale. 14Dar a
aptea zi este Sabatul Dumnezeului t u numit Domnul. Atunci s nu face i nici o
lucrare (specific celorlalte zile): nici tu, nici fiul t u, nici fiica ta, nici sclavul sau
sclava ta, nici boul, nici m garul i nici un alt animal care este al t u; nici m car
str inul care locuie te în ora ul t u (s nu lucreze) – pentru ca sclavul i sclava ta s
se odihneasc la fel ca tine. 15Aminte te- i c i tu ai fost sclav când erai pe teritoriul
Egiptului; i Domnul – Dumnezeul t u – te-a scos de acolo cu mân puternic i cu
bra ul întins. Acesta este motivul pentru care El i-a poruncit s respec i (aceste reguli
referitoare la) ziua de Sabat. 16Respect i tat l i mama exact cum i-a poruncit
Domnul – Dumnezeul t u – pentru ca s tr ie ti mult timp i într-un mod satisf tor
în ara pe care i-o va da Domnul, Dumnezeul t u! 17 nu comi i crim ! 18 nu
comi i adulter! 19 nu furi! 20 nu faci declara ii false împotriva semenului t u! 21
nu- i dore ti ca so ie pe (aceea care deja este) so ia semenului t u; s nu- i dore ti s i însu ti în mod necinstit casa semenului t u, p mântul lui, sclavul sau sclava lui,
boul sau m garul lui; i nici vreun alt lucru care este al acestuia!» 22Acestea sunt
poruncile pe care Domnul le-a spus cu voce tare înaintea întregii adun ri, de pe (acel)
munte, din mijlocul focului, dintre nori i cea dens . i apoi nu a ad ugat nimic la
ele. Le-a scris pe dou table de piatr ; i mi le-a dat mie. 23Când a i auzit vocea care
vorbea din mijlocul întunericului, în timp ce muntele (p rea c ) ardea, conduc torii
triburilor voastre i b trânii consilieri ai poporului, s-au apropiat de mine 24 i mi-au
zis: «Vedem c Domnul – Dumnezeul nostru – ne-a revelat gloria i grandoarea Sa;
iar noi am auzit vocea Lui din mijlocul focului. În aceast zi am observat c
Dumnezeu a vorbit omului i el (totu i) a continuat s tr iasc . 25Dar acum, de ce
trebuie s (risc m s ) murim? Marele Lui foc ne va arde complet i ne va omorî dac
vom continua s ascult m vocea Dumnezeului nostru care se nume te Domnul.
26
Cine este omul care dup ce a auzit, ca noi, vocea Dumnezeului care este viu,
vorbind din mijlocul focului, s mai tr iasc ? 27Apropie-te tu i ascult tot ce va vorbi
Domnul, Dumnezeul nostru. Apoi s ne spui i nou tot ce î i va zice El; iar noi vom
asculta i ne vom conforma!» 28Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-a i spus; i mia vorbit, zicându-mi: «Am auzit ce i-a spus acest popor. Are dreptate. 29O, ce bine ar
fi dac inima acestor oameni ar r mâne mereu ca acum, acceptând permanent s se
team de Mine i s respecte toate poruncile Mele în toate zilele vie ii lor, ca s fie
ferici i pentru totdeauna, atât ei cât i urma ii lor! 30Du-te i spune-le s se întoarc
fiecare la cortul lui. 31Dar tu s revii i s r mâi aici cu Mine, ca s i dau toate legile,
poruncile i deciziile pe care trebuie s -i înve i apoi s le respecte în ara pe care le-o

dau în proprietate.» 32Deci fi i aten i ca s face i a a cum v-a poruncit Domnul,
Dumnezeul vostru. S nu devia i nici la dreapta, nici la stânga. 33 tr i în fiecare zi
a cum v-a poruncit Domnul – Dumnezeul vostru – ca s tr i, s fi i ferici i i s
ave i multe zile în ara pe care o ve i avea în proprietate. 6 Acestea sunt legile,
poruncile i deciziile pe care Domnul – Dumnezeul vostru – mi-a poruncit s v înv
le respecta i în ara pe care o ve i mo teni. 2 i astfel, s v teme i de Dumnezeul
vostru numit Domnul: atât voi, cât i fiii i nepo ii vo tri, în toate zilele vie ii voastre,
conformându-v tuturor deciziilor i poruncilor pe care eu vi le dau, ca s tr i multe
zile. 3Israel, ascult i fii vigilent. S le respec i, ca s fii fericit i s devii numeros în
ara în care curge lapte i miere – a a cum i-a promis Domnul, Dumnezeul
str mo ilor t i. 4Ascult , Israel: Domnul – Dumnezeul nostru – este singurul Domn.
5
-L iube ti pe Domnul, care este Dumnezeul t u, cu toat inima ta, cu tot sufletul
u i cu toat puterea ta! 6Iar aceste cuvinte, pe care i le spun ast zi în form de
porunci, s le p strezi în inima ta. 7 î i dai tot interesul ca acestea s fie bine
înregistrate de mintea copiii t i. S vorbe ti despre ele când vei fi acas sau în
torie, când te vei culca sau când te vei trezi. 8
i le legi de mâini ca pe un semn
care s i aminteasc ceva; i s i le fixezi pe frunte. 9 le scrii pe tocul u ilor
caselor tale i pe por ile ora elor tale. 10Domnul – Dumnezeul t u – te va duce în ara
pe care i-a promis-o prin jur mânt str mo ilor t i – Avraam, Isaac i Iacov; i- i va
da ora e mari i bune, pe care nu tu le-ai construit, 11case pline cu tot felul de bunuri,
pe care nu tu le-ai umplut cu ele, fântâni pe care nu tu le-ai s pat, vii i m slini pe
care nu tu i-ai plantat. Atunci când vei mânca i te vei s tura, 12fii atent c exist
riscul s ui i de Domnul – de Cel care te-a scos de pe teritoriul Egiptului, din casa
sclaviei tale. 13 te temi de Domnul, de Cel care este Dumnezeul t u! Numai Lui s I sluje ti; i s juri (doar) pe Numele Lui! 14 nu v duce i dup al i (dumne)zei la
care se închin popoarele din jurul vostru; 15pentru c Domnul – Dumnezeul vostru –
Cel care se afl în mijlocul vostru, este un Dumnezeu gelos; iar mânia Lui s-ar
declan a ca un foc împotriva voastr i v-ar distruge de pe suprafa a p mântului! 16
nu-L testa i pe Dumnezeul vostru numit Domnul, provocându-L s fac ceva care nu
se potrive te caracterului S u – a a cum a i procedat la Masa. 17 respecta i cu
aten ie poruncile Dumnezeului vostru care se nume te Domnul, declara iile Lui i
legile pe care vi le-a dat. 18 face i ce este drept i bine înaintea Domnului, ca s fi i
ferici i i s intra i în proprietatea acelei ri bune pe care El a promis-o prin jur mânt
str mo ilor vo tri. 19 i astfel, ve i putea s -i alunga i pe to i du manii vo tri care vor
încerca s vi se opun – a a cum a promis Domnul. 20Când fiul t u te va întreba într-o
zi: «Ce înseamn aceste declara ii, aceste legi i aceste decizii, pe care Domnul –
Dumnezeul t u – i le-a dat?», 21 îi r spunzi astfel: «Eram sclavii faraonului în
Egipt; iar Domnul ne-a scos din Egipt în for ; 22 i –am v zut cu ochii no tri f când
mari miracole i aducând dezastre împotriva Egiptului, împotriva faraonului i
împotriva întregii lui familii. 23Domnul ne-a scos de acolo ca s ne duc în ara pe
care a promis-o prin jur mânt str mo ilor no tri. 24El ne-a poruncit s respect m ce
prev d toate aceste legi i s ne temem de El, ca s fim tot timpul ferici i i s ne
men in în via , a a cum face ast zi. 25Iar dac vom urm ri s respect m toate aceste
porunci înaintea Dumnezeului nostru care se nume te Domnul, exact cum ne-a cerut
El, atunci vom beneficia de dreptatea Lui.» 7 Dumnezeul t u care se nume te

Domnul te va duce în ara spre care mergi ca s o iei în proprietate; i va alunga
multe popoare, ca s vii tu în locul lor. Acestea sunt: hiti ii, ghirga ii, amori ii,
canaani ii, perizi ii, hivi ii i iebusi i – cele apte etnii mai numeroase i mai puternice
decât tine. 2Când Domnul – Dumnezeul t u – i le va da i le vei învinge, s le
distrugi total. S nu ratifici nici un leg mânt cu ele i nici s nu- i fie mil de ele! 3
nu accep i s devii rud cu ele dându- i fetele fiilor lor sau luând pe fetele lor pentru
fiii t i. 4Pentru c altfel i-ar întoarce pe fiii t i de la Mine i ar sluji altor (dumne)zei.
Atunci mânia Domnului s-ar declan a împotriva ta i te-ar distruge imediat. 5 i
precizez acum ce s le faci: s le d râmi altarele, s le sf râmi pietrele sacre, s le tai
copacii folosi i în ritualuri i s le arzi idolii în foc; 6pentru c voi sunte i un popor
sfânt pentru Dumnezeul vostru numit Domnul! El v-a ales dintre toate popoarele care
sunt pe p mânt, ca s fi i poporul Lui. 7Domnul nu s-a ata at de voi i nu v-a ales
pentru c sunte i o na iune cu o popula ie mai mare decât a celorlalte popoare. De
fapt, voi sunte i cei mai neglijabili ca num r între toate popoarele. 8Dar Domnul a
procedat a a cu voi pentru c v iube te i i-a respectat jur mântul pe care l-a f cut
str mo ilor vo tri. A a se explic de ce v-a scos El cu mân puternic i v-a eliberat
din casa sclaviei voastre, din mâna faraonului, regele Egiptului. 9Acum, s re ine i c
Dumnezeul vostru care se nume te Domnul, este (adev ratul) Dumnezeu. El este un
Dumnezeu care face tot ce promite. Astfel, Î i respect leg mântul, men inându- i
harul pân la a mia genera ie fa de cei care Îl iubesc i care se conformeaz
cerin elor poruncilor Lui. 10Dar pedepse te imediat pe cei care Îl ur sc, distrugându-i.
El nu întârzie s fac acest lucru celor care-L ur sc. 11Din aceast cauz , s respecta i
poruncile, legile i deciziile pe care vi le dau ast zi; i s v conforma i cerin elor lor.
12
Dac ve i lua în considerare la aceste legi, dac le ve i respecta i le ve i aplica în
practica vie ii voastre, atunci Domnul – Dumnezeul vostru – Î i va respecta
leg mântul i Î i va p stra fa de voi mila pe care a promis-o cu jur mânt str mo ilor
vo tri. 13El v va iubi, v va binecuvânta i v va înmul i. Va binecuvânta uterul
femeilor voastre i productivitatea terenurilor voastre agricole. Va aduce
binecuvântarea Sa în produc ia voastr de grâu, de must i de ulei. El va favoriza
cre terea cirezilor voastre i cre terea turmelor voastre în ara despre care a promis
str mo ilor vo tri c v va fi dat vou (ca urma i ai lor). 14Ve i fi binecuvânta i mai
mult decât toate popoarele. Între voi nu va exista nici un om i nici un animal care s
fie steril. 15Domnul va îndep rta de la voi orice fel de maladie i nu v va lovi cu
niciuna dintre bolile pe care le-a i cunoscut în Egipt. Dar va lovi cu ele pe to i aceia
care v ur sc. 16 distruge i toate popoarele pe care vi le va da Domnul, Dumnezeul
vostru. S nu privi i cu mil spre ele i s nu sluji i zeilor lor; pentru c aceste lucruri
vor fi o capcan pentru voi. 17Poate c ve i zice în inimile voastre: «Aceste popoare
au o popula ie mai mare decât a noastr ! Oare cum vom putea s le alung m?» 18
nu v teme i de ele! Aminti i-v ce i-a f cut Domnul – Dumnezeul vostru –
faraonului i întregului Egipt, 19testele mari pe care le-a i v zut i acele miracole,
mâna puternic i bra ul cu care El v-a scos de acolo. La fel va proceda Domnul –
Dumnezeul vostru – cu toate popoarele de care v teme i. 20În plus, El va trimite
viespi împotriva lor, pân vor fi distru i chiar i aceia care au mai r mas i s-au
ascuns de voi. 21 nu v teme i de ei; pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – Cel
care se afl între voi, este Acel Dumnezeu mare, care le provoac fric . 22El va alunga

încet aceste popoare din fa a voastr . Nu le ve i putea distruge repede, ca s nu se
înmul easc animalele s lbatice împotriva voastr . 23Dar Dumnezeul vostru numit
Domnul, vi le va da vou i va aduce peste ele o mare panic , pân vor fi distruse.
24
El va face ca regii lor s ajung prizonierii vo tri; i voi le ve i terge numele de sub
cer. Nici un popor nu va putea s vi se opun pân nu le ve i distruge. 25 arde i în
foc statuile zeilor lor. S nu- i dore ti însu irea argintului i a aurului din care au fost
cute aceste imagini; i s nu le iei pentru tine, ca s nu- i devin o capcan ; pentru
acestea sunt lucruri oribile pentru Domnul, Dumnezeul t u. 26 nu aduci în casa ta
nici un lucru detestabil dintre acelea care sunt selectate special pentru distrugere;
pentru c , altfel, ai fi i tu distrus în acela i mod! S i fie scârb de acele obiecte (ale
închin rii la idoli) i s le desconsideri, pentru c ele au fost destinate distrugerii! 8
respecta i toate poruncile pe care vi le dau ast zi i s v conforma i cerin elor lor,
ca s tr i, s v înmul i i s deveni i proprietarii rii pe care Domnul a promis-o
str mo ilor vo tri. 2Aminte te- i de fiecare drum pe care Domnul – Dumnezeul t u –
te-a condus prin de ert, în timpul acestor patruzeci de ani. El a procedat a a ca s te
smereasc , s te încerce i s cunoasc ce este în inima ta; i s vad dac vei accepta
sau nu vei accepta s respec i poruncile Lui. 3Astfel, El te-a smerit, a acceptat s
ajungi înfometat i te-a hr nit apoi cu mana de care nu tia i nimic: nici tu, nici
rin ii t i – ca s te înve e c omul nu tr ie te doar cu pâine, ci i cu orice cuvânt
care provine din gura Domnului. 4Nu i s-au învechit hainele pe care le-ai purtat pe
tine i nu i s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani. 5Recunoa te
acum c Domnul – Dumnezeul t u – se comport cu tine ca un om care î i educ fiul.
6
respec i poruncile Domnului – Dumnezeul t u – tr ind conform cerin elor Lui i
temându-te de El. 7Pentru c El te va conduce într-o ar bun : cu râuri, cu izvoare i
cu pâraie care izvor sc din v i i din mun i. 8Aceea este o ar cu grâu i cu orz, cu
vii, cu smochini i cu rodii, cu ulei i cu miere. 9În ea nu va fi criz de pâine i nu vei
avea nevoie de nimic; pentru c este o ar unde stâncile au fier i în care mun ii ei
con in bronz. 10Când vei mânca i te vei s tura, s -L binecuvântezi pe Dumnezeul t u
care se nume te Domnul, mul umindu-I pentru acea ar bun pe care- i va fi dat-o.
11
Ai grij s nu-L ui i pe Domnul – Dumnezeul t u – astfel încât s i permi i s nu
mai respec i poruncile, legile i deciziile pe care eu i le dau ast zi! 12Când vei mânca
i te vei s tura, când vei construi case frumoase i vei locui în ele, 13când vei vedea c
cirezile i turmele i s-au înmul it, c argintul i aurul i-au crescut în cantitate i c
tot ce ai s-a m rit, 14 nu te mândre ti în inima ta i s nu ui i de Domnul – Cel care
este Dumnezeul t u i care te-a scos de pe teritoriul Egiptului, din casa sclaviei tale.
15
El te-a condus prin acel mare i teribil de ert cu teritorii secetoase, cu erpi venino i
i cu scorpioni. El a f cut s curg ap din stânc . 16El i-a dat s m nânci în de ert
mana pe care nu au cunoscut-o p rin ii t i – ca s te smereasc i s te testeze,
inten ionând ca apoi s i fac bine. 17
nu zici în inima ta: «For a i puterea
mâinilor mele mi-au câ tigat aceste bog ii!» 18Ci s i aminte ti de Dumnezeul t u
care se nume te Domnul; pentru c El este Cel care î i d putere s i însu ti aceste
bog ii, ca s i confirme astfel c respect leg mântul ratificat cu str mo ii t i prin
jur mânt, a a cum face ast zi. 19Dar dac vei uita de Dumnezeul t u numit Domnul i
te vei duce s adori al i (dumne)zei, dac le vei sluji i te vei închina înaintea lor, te
asigur ast zi c vei fi distrus. 20Dac nu ve i asculta de vocea Domnului care este

Dumnezeul vostru, ve i muri la fel ca popoarele pe care El le-a distrus în fa a voastr .
9 Ascult , Israel! Ast zi ve i trece Iordanul i ve i ajunge pe cel lalt mal al lui, ca s
începe i s v subordona i popoare mai mari i mai puternice decât voi, cu ora e mari
i fortificate pân la cer. 2Între acestea sunt i anachi ii – un popor puternic i de
statur înalt , pe care îi cunoa te i i despre care a i auzit zicându-se: «Cine se poate
opune anachi ilor?». 3Dar s ti i ast zi c Domnul – Dumnezeul vostru – va traversa
El personal înaintea voastr , ca un foc care arde totul. El îi va distruge i vi-i va
subordona; iar voi îi ve i alunga i îi ve i distruge repede, exact cum v-a promis
Domnul. 4Dup ce îi va alunga din teritoriile care sunt în fa a voastr , s nu începe i
zice i în inimile voastre: «Pentru c noi suntem un popor de oameni drep i,
Domnul ne-a adus s fim st pâni în aceast ar !». În realitate, Domnul va alunga
aceste popoare de pe teritoriile din fa a voastr , din cauza r ut ii lor! 5Nu dreptatea
sau onestitatea inimilor voastre v va oferi dreptul s deveni i st pânii teritoriilor lor;
ci Domnul – Dumnezeul vostru – va alunga din fa a voastr aceste popoare din cauza
ut ii lor; i astfel, El va respecta în acela i timp i jur mântul f cut str mo ilor
vo tri: lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov. 6Deci re ine i c nu din cauza drept ii
voastre v-a dat Domnul – Dumnezeul vostru – în proprietate aceast ar bun ; pentru
, de fapt, voi sunte i un popor recalcitrant. 7Aminti i-v i s nu uita i cum L-a i
provocat la mânie în de ert. V-a i opus Lui chiar din ziua în care a i plecat de pe
teritoriul Egiptului i pân la sosirea voastr aici… 8La Horeb a i provocat atât de
mult mânia Domnului, încât atunci când El s-a mâniat pe voi, a vrut s v distrug .
9
Când m-am urcat pe munte ca s iau tablele de piatr – acele table ale Leg mântului
pe care Domnul l-a ratificat cu voi – am r mas pe munte patruzeci de zile i patruzeci
de nop i f
s m nânc pâine i f
s beau ap . 10Domnul mi-a dat cele dou table
de piatr scrise cu degetul lui Dumnezeu. Pe ele erau (scrise) toate poruncile pe care
mi le-a spus pe munte din mijlocul focului, în ziua când era i aduna i. 11La sfâr itul
celor patruzeci de zile i patruzeci de nop i, Domnul mi-a dat acele table de piatr –
tablele Leg mântului. 12Domnul mi-a zis atunci: «Ridic -te i coboar repede din
acest loc; pentru c poporul t u pe care l-ai scos din Egipt, i-a stricat
comportamentul. Au deviat în foarte scurt timp de la felul în care le-am poruncit s
tr iasc ! Deja i-au turnat un idol!»… 13Domnul mi-a vorbit din nou, zicând: «V d c
acesta este un popor înc
ânat. 14Las -M s -l distrug i s -i terg numele de sub
cer! i apoi voi face din tine un (alt) popor mai puternic i mai numeros decât el!».
15
Eu m-am întors i am coborât de pe acel munte care ardea ca un foc. ineam în
mâini cele dou table ale Leg mântului. 16Când m-am uitat, am v zut c f cuser i ca
idol un vi el, p tuind astfel împotriva Dumnezeului vostru care se nume te
Domnul. În scurt timp, voi deviaser i de la comportamentul pe care vi-l poruncise
Domnul! 17Atunci am luat cele dou table i le-am aruncat din mâini. A i v zut cu
ochii vo tri cum s-au spart. 18Apoi m-am aruncat cu fa a spre p mânt înaintea
Domnului; i am stat a a timp de patruzeci de zile i patruzeci de nop i. Nu am
mâncat pâine i nici nu am b ut ap . Am procedat astfel din cauza tuturor p catelor
pe care le comiseser i. A a a i provocat mânia Domnului, f când ce este r u înaintea
Lui. 19Când am v zut mânia i sup rarea Domnului, m-am panicat; pentru c El era
atât de mânios împotriva voastr , încât inten iona s v distrug . Dar Domnul m-a
ascultat i atunci. 20În acela i timp, Domnul fusese foarte sup rat i pe Aaron. A dorit

-l omoare! Dar eu m-am rugat atunci i pentru el. 21Am luat vi elul pe care-l
cuser i – acea eviden a p catului vostru – i l-am ars în foc. L-am sf râmat bine,
l-am m cinat pân s-a f cut cenu
i am aruncat cenu a în pârâul care provenea din
22
munte. Apoi, la Tabera, la Masa i la Chibrot-Hataava, a i provocat din nou mânia
Domnului. 23Iar când v-a trimis Domnul de la Cade -Barnea zicând: «Duce i-v i
lua i în proprietate ara pe care v-am dat-o!», v-a i opus din nou poruncii Lui. Nu vi încrezut în El i nu a i ascultat de ce v-a spus. 24V-a i tot opus Domnului de când
cunosc! 25M-am aruncat cu fa a spre p mânt înaintea Domnului patruzeci de zile i
patruzeci de nop i; pentru c Domnul spusese c vrea s v distrug . 26M-am rugat
Domnului i I-am zis: «Doamne, Dumnezeul meu, nu distruge poporul T u,
mo tenirea Ta – pe care ai salvat-o cu marea Ta for i pe care ai scos-o din Egipt cu
mân puternic . 27Aminte te- i de slujitorii T i: de Avraam, de Isaac i de Iacov! Nu
privi la înc
ânarea acestui popor, nici la r utatea i p catul lui. 28 nu se spun în
ara din care ne-ai scos: ‘Domnul i-a scos din Egipt ca s -i omoare în de ert, pentru
nu avea putere s -i duc în ara pe care le-a promis-o i pentru c îi ura.’ 29Totu i
ei sunt poporul T u – mo tenirea Ta, pe care ai salvat-o cu marea Ta putere i cu
bra ul T u întins!». 10 În acea vreme, Domnul mi-a zis: «Taie dou table de piatr
asem toare primelor; i urc -te la Mine pe munte. S faci i o lad din lemn (în
care le vei pune). 2Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe primele table sparte de
tine. Apoi s le pui în acea lad .» 3Am f cut o lad din lemn de salcâm. Am t iat
dou table de piatr asem toare celor de la început; i am urcat pe munte cu ele în
mân . 4Domnul a scris pe acele table ce fusese scris pe primele: Cele Zece Porunci,
care v-au fost spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua când era i (to i) aduna i.
i apoi mi le-a dat. 5Am coborât de pe munte i am pus tablele în lada pe care am
cut-o, conform poruncii Domnului. i acolo au i r mas. 6Israelienii au plecat din
Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit i a fost înmormântat Aaron. L-a
înlocuit în slujire, ca preot, fiul lui numit Elazar. 7De acolo au plecat la Gudgoda; i
de la Gudgoda s-au deplasat spre Iotbata – o zon cu multe izvoare de ap . 8În acel
timp, Domnul a desp it clanul lui Levi (de celelalte triburi ale poporului),
poruncindu-i s transporte acea lad care con inea Leg mântul (poporului f cut) cu
Domnul, s stea înaintea Lui ca s slujeasc i s binecuvânteze (poporul) în numele
Lui. i ei au f cut aceste lucruri pân ast zi. 9 a se explic de ce (tribul lui) Levi nu
are nici un teritoriu i nici o mo tenire împreun cu fra ii lui. Mo tenirea lui este
Domnul – exact cum le spusese Dumnezeul lor numit Domnul. 10Am stat pe munte
patruzeci de zile i patruzeci de nop i, la fel ca mai înainte; iar Domnul m-a ascultat
din nou i a renun at la inten ia de a v distruge. 11Apoi Domnul mi-a zis: «Ridic -te
i pleac în c torie mergând în fa a poporului; pentru ca astfel, el s ajung s ia în
proprietate ara pe care am promis str mo ilor t i c le-o voi da.» 12Acum, Israel, ce
altceva cere Domnul – Dumnezeul vostru – de la voi, decât s v teme i de El, s
tr i respectând toate cerin ele Lui, s -L iubi i, s -L sluji i din toat inima i din tot
sufletul 13 i s v conforma i poruncilor i deciziilor Sale, pe care eu vi le dau ast zi
pentru binele vostru? 14
ti i c cerul i cerul cerului, p mântul i tot ce este pe el,
sunt (toate) ale Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. 15El s-a ata at de
str mo ii vo tri i i-a iubit; dar v-a ales i pe voi – urma ii lor – dintre toate celelalte
popoare, a a cum remarca i ast zi! 16Deci, circumcide i-v inima i renun i s mai

fi i înc
âna i! 17Pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – este (Dumne)zeul
(dumne)zeilor i St pânul st pânilor, acel Dumnezeu Mare, Puternic i care î i inspir
fric . El nu este p rtinitor i nu prime te mit ; 18ci face dreptate atât orfanului cât i
duvei; i iube te pe str in, oferindu-i pâine i îmbr minte. 19 -l iubi i pe (cel
care locuie te ca) str in (între voi); pentru c i voi a i fost str ini în Egipt. 20Teme ide Dumnezeul vostru care se nume te Domnul i sluji i-I. S v ata i (numai) de
El i s jura i (doar) în Numele Lui! 21El este gloria voastr i Dumnezeul vostru, Cel
care a f cut aceste lucruri mari i înfior toare, pe care le-a i v zut cu ochii vo tri.
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Str mo ii vo tri au venit în Egipt. Atunci ei erau aptezeci de suflete; dar acum,
Domnul – Dumnezeul vostru – v-a f cut s fi i mul i ca stelele de pe cer. 11 -L
iube ti pe Dumnezeul t u numit Domnul; i s respec i îndatoririle, deciziile, legile i
poruncile Lui. S procedezi a a permanent! 2Nu vorbesc acum cu fiii vo tri care n-au
cunoscut i nici n-au v zut nimic (din tot ce s-a întâmplat în trecut); ci cu voi.
Recunoa te i ast zi metodele Domnului – Dumnezeului vostru – folosite pentru a v
înv a (s -L asculta i). Confirma i c a i remarcat grandoarea Lui, for a i (ce poate
face) bra ul Lui întins, 3minunile i ac iunile pe care le-a f cut în mijlocul Egiptului,
în fa a faraonului – regele Egiptului – i a întregii lui ri. 4Aminti i-v ce a f cut
armatei egiptenilor, cailor i carelor lor – când a adus rapid peste ei apele M rii Ro ii,
în timp ce ace tia v urm reau; i cum au r mas distru i pân ast zi! 5Trebuie s v
aminti i i ce v-a f cut în de ert, pân s ajunge i în acest loc: 6cum a procedat El cu
Datan i cu Abiram – fiii rubenitului Eliab – când p mântul s-a deschis i i-a înghi it
împreun cu familiile, cu corturile i cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel.
7
Fiindc a i v zut cu ochii vo tri toate aceste lucruri f cute de Domnul, 8 respecta i
toate poruncile pe care eu vi le dau ast zi, ca s fi i puternici i s pute i intra în
posesia rii spre v deplasa i acum ca s o lua i în proprietate; 9 i astfel s tr i multe
zile în ara pe care Domnul a promis-o str mo ilor vo tri. El le-a spus c le va da atât
lor cât i descenden ilor lor, o ar în care curge lapte i miere. 10 ara în care ve i
intra ca s fi i st pânii ei, nu se aseam
cu teritoriul Egiptului, de unde a i venit.
Acolo, voi sem na i i iriga i terenul ei cu piciorul, ca pe o gr din de zarzavat.
11
ara în care ve i intra ca s-o mo teni i, are mun i i v i care colecteaz apa ploilor.
12
De acest teritoriu are grij Domnul – Dumnezeul vostru. Ochii Lui privesc
permanent peste el de la începutul anului pân la sfâr itul lui. 13Dac ve i respecta
poruncile pe care eu vi le dau ast zi, iubindu-L pe Dumnezeul vostru numit Domnul,
slujindu-I din toat inima i din tot sufletul, 14El v va trimite ploaie pe p mânt la
momentul oportun – atât ploaie timpurie, cât i târzie – ca s pute i recolta cerealele,
face i vin nou i ulei 15 i s creasc iarb pe câmp pentru vitele voastre. Astfel, ve i
mânca i v ve i s tura. 16Fi i aten i s nu v în ela i în inimile voastre i s devia i ca
sluji i altor (dumne)zei închinându-v lor. 17Atunci s-ar declan a mânia Domnului
împotriva voastr . El va închide cerul i nu va mai ploua; iar plantele care cresc din
mânt nu v vor mai produce recoltele obi nuite. i astfel ve i fi distru i repede din
acea bun ar pe care v-a dat-o. 18Întip ri i-v aceste cuvinte în inim i în sufletul
vostru. S vi le lega i de mân ca pe un semn care v aminte te ceva; i s vi le fixa i
pe frunte. 19 -i înv i pe copiii vo tri, vorbindu-le despre ele când ve i fi acas sau
în c torie, înainte s adormi i i când v ve i trezi din somn. 20 le scrie i pe stâlpii
caselor voastre i pe por ile ora elor voastre. 21Atunci, atât voi cât i urma ii vo tri

ve i r mâne cât timp va exista cer deasupra p mântului în aceast ar pe care
Domnul a promis-o str mo ilor vo tri. 22Dac ve i respecta deci cu aten ie toate
aceste porunci pe care eu vi le dau ca s le aplica i în via a voastr , iubindu-L pe
Dumnezeul vostru numit Domnul, f când tot ce v-a spus i ata ându-v de El,
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Atunci, Domnul va alunga toate aceste popoare din fa a voastr ; i le ve i domina,
de i ele sunt mai mari i mai puternice decât voi. 24Orice loc pe care îl va c lca
piciorul vostru, v va apar ine. Teritoriul vostru va fi începând din de ert pân în
Liban; apoi, de la râul Eufrat pân la Marea de Vest. 25Nimeni nu va putea s vi se
opun . Domnul – Cel care este Dumnezeul vostru – va r spândi fric i teroare fa
de voi în întreaga ar , oriunde ve i merge, exact cum v-a promis. 26Remarca i faptul
pun ast zi în fa a voastr binecuvântarea i blestemul. 27Pute i beneficia de
binecuvântare dac v ve i conforma poruncilor pe care eu vi le dau ast zi din partea
Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. 28Dar ve i suporta blestemul dac
ducându-v s v închina i altor (dumne)zei pe care nu i-a i cunoscut, nu ve i asculta
de ce v cere Dumnezeul vostru numit Domnul prin poruncile Lui i dac ve i devia
astfel de la drumul pe care v-am poruncit ast zi s merge i. 29Când Domnul –
Dumnezeul vostru – v va conduce în ara pe care o ve i subordona, s pronun i
binecuvântarea pe muntele Garizim, iar blestemul pe muntele Ebal. 30Ace ti mun i
sunt dincolo de Iordan, mai departe de drumul care conduce spre vest, în teritoriul
canaani ilor care locuiesc în Araba, vizavi de Ghilgal, aproape de terebin ii lui More.
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Când ve i traversa Iordanul ca s intra i în posesia rii pe care v-o d Domnul –
Dumnezeul vostru –, când o ve i lua în proprietatea voastr i ve i locui în ea, 32ave i
grij s respecta i toate poruncile i deciziile pe care vi le dau ast zi! 12 V spun
acum care sunt poruncile i deciziile pe care trebuie s le respecta i în ara pe care
Domnul – Dumnezeul str mo ilor vo tri – v-a dat-o în proprietate. S v conforma i
lor în toate zilele vie ii voastre de pe p mânt! 2 distruge i complet toate locurile
(dedicate închin rii) aflate pe mun ii înal i, pe dealuri i sub orice copac verde.
Acolo, popoarele pe care vi le ve i subordona, slujesc zeilor lor. 3 le distruge i
altarele, s le sf râma i pietrele sacre i s le arde i în foc statuile reprezentând zeii
lor. S le d râma i imaginile zeilor f cute prin cioplire i s le distruge i numele din
acele locuri. 4Voi s nu v închina i înaintea Domnului – Dumnezeului vostru – a a
cum procedeaz ei; 5ci s -L c uta i în locul pe care Domnul – Dumnezeul vostru – îl
va alege ca locuin între toate triburile voastre ca s i stabileasc numele acolo.
Doar în acel loc s merge i (pentru închinare înaintea Lui). 6Acolo s v aduce i
arderile integrale, sacrificiile, zecimile, primele fructe, lucrurile donate pentru
respectarea jur mintelor, darurile oferite benevol i primii n scu i din cirezile i
turmele voastre. 7Acolo – în prezen a Domnului – s mânca i i s v bucura i
împreun cu familiile voastre de tot ce a i putut s realiza i cu mâinile voastre – de
acele lucruri cu care Domnul – Dumnezeul vostru – v va fi binecuvântat! 8 nu
proceda i a a cum se întâmpl ast zi aici, unde fiecare face ce-i place; 9pentru c n-a i
ajuns înc la locul de odihn i la mo tenirea pe care v-o d Domnul, Dumnezeul
vostru. 10Dar ve i ajunge pe teritoriul care se afl dincolo de Iordan i v ve i stabili
locuin ele în ara pe care v-a dat-o ca mo tenire Domnul – Dumnezeul vostru – dup
ce v va oferi odihn în rela iile voastre cu to i du manii vo tri care v înconjoar , ca
locui i într-un mediu ferit de pericole. 11Atunci va exista un loc pe care Domnul –

Dumnezeul vostru – îl va alege pentru a- i stabili numele Lui. Acolo s aduce i tot ce
v-am poruncit: animalele care sunt arse integral, sacrificiile, zecimile, primele fructe
i toate dona iile voastre cu scop special pe care le ve i oferi Domnului pentru
respectarea jur mintelor voastre. 12 v bucura i în prezen a Lui: voi, fiii i fiicele
voastre, slujitorii i slujitoarele voastre, împreun cu levi ii din ora ele voastre.
Ace tia nu beneficiaz de mo tenire (teritorial ) împreun cu voi. 13Ave i grij s nu
sacrifica i animalele pe care le ve i arde integral în orice loc pe care îl ve i vedea. 14Ci
aduce i arderile integrale în locul pe care îl va alege Domnul în teritoriul unuia
dintre triburile voastre; i acolo s respecta i tot ce v poruncesc. 15Totu i to i aceia
care vor dori, vor putea s sacrifice animale i s m nânce din carnea lor în ora e,
conform binecuvânt rii pe care le-o va da Domnul, Dumnezeul vostru. Atât cei
necura i, cât i cei cura i vor putea s m nânce din acea carne a a cum se m nânc
din gazel i din cerb. 16Dar s nu mânca i sângele; ci s -l v rsa i pe p mânt ca pe
ap . 17Nu ve i putea s mânca i în ora ele voastre zecimile din grâu, din vin, din ulei,
din primii n scu i ai cirezilor i ai turmelor voastre; nici din ce aduce i pentru
respectarea unui jur mânt, nici din darurile benevole sau din dona iile voastre
(speciale). 18Pe acestea s le mânca i înaintea Dumnezeului vostru numit Domnul, în
locul pe care El îl va alege. S le consuma i atât voi, fiii i fiicele voastre, slujitorii i
slujitoarele voastre, cât i levi ii care se afl în ora ele voastre. S v bucura i, în
prezen a Dumnezeului vostru care se nume te Domnul, de toate realiz rile voastre.
19
Ave i grij s nu abandona i niciodat grija voastr fa de levit în tot timpul cât ve i
tr i pe p mânt. 20Dup ce Domnul – Dumnezeul vostru – v va m ri teritoriul, a a
cum v-a promis i ve i dori s mânca i carne, ve i putea s o consuma i cum dori i.
21
Dac locul pe care Domnul – Dumnezeul vostru – îl va alege pentru a- i stabili
numele acolo va fi prea departe de voi, ve i putea s sacrifica i – a a cum v-am
poruncit – din cirezile i din turmele voastre, pe care El vi le-a dat; i ve i putea
mânca din carnea animalelor voastre în ora e a a cum ve i dori. 22Dar trebuie s le
mânca i exact cum se m nânc gazela i cerbul. Vor putea mânca din acea carne atât
cei necura i, cât i cei cura i. 23Ai grij : s nu m nânci cu sânge; pentru c sângele
este cel care între ine via a. S nu m nânci «via a» animalului împreun cu carnea lui.
24
nu m nânci cu sânge; ci s ver i sângele pe p mânt a a cum procedezi cu apa.
25
nu mânca i (nimic) cu sânge; ca s fi i ferici i atât voi, cât i descenden ii vo tri;
i astfel ve i face exact ce este corect în ochii Domnului. 26Dar acele lucruri sfinte ale
tale i ce tot vei aduce pentru respectarea unui jur mânt, trebuie s le iei i s le aduci
în locul pe care îl va alege Domnul. 27 î i aduci arderea integral – carnea împreun
cu sângele – pe altarul Dumnezeului t u numit Domnul. Sângele (oferit) pentru
sacrificiu, trebuie v rsat pe altarul Dumnezeului t u care se nume te Domnul; iar
carnea trebuie s-o m nânci. 28 respecta i toate cerin ele exprimate în aceste cuvinte
pe care eu vi le dau sub form de porunci, ca s fi i ferici i pentru totdeauna: atât tu,
cât i urma ii t i, f când ce este bine i corect în ochii Dumnezeului vostru numit
Domnul! 29Domnul – Dumnezeul vostru – va sf râma din fa a voastr popoarele pe
care le ve i invada ca s vi le subordona i. Apoi le ve i lua în proprietate teritoriile lor
i ve i locui acolo. 30Dup ce ele vor fi distruse în fa a voastr , ave i grij s nu c de i
în capcan urmându-le exemplul i zicând: «Oare cum se închinau aceste popoare
zeilor lor? Dorim i noi s facem la fel!»… 31Voi s nu proceda i asem tor lor în

rela ia cu Dumnezeul vostru numit Domnul; pentru c ele f ceau înaintea zeilor lor
tot felul de lucruri oribile, pe care Domnul le ur te! Aceste popoare î i ardeau fiii i
fiicele în foc, oferindu- i copiii ca sacrificii pentru zeii lor… 32Dar voi s ave i grij
respecta i toate lucrurile pe care vi le poruncesc. S nu ad uga i nimic la ele i s
nu elimina i nimic din ele! 13 Este posibil ca în mijlocul vostru s apar un profet sau
un interpret de vise care v va anun a despre apari ia în viitor a unui semn sau a unei
minuni. 2Dac acel semn sau acea minune despre care v-a vorbit el se va confirma,
dar el v va zice apoi: «Haide i s mergem dup al i (dumne)zei – pe care voi nu îi
cunoa te i – ca s le slujim!», 3 nu face i a a cum v cer cuvintele acelui profet sau
interpret de vise; pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – v testeaz astfel ca s tie
dac Îl iubi i pe Dumnezeul vostru numit Domnul din toat inima voastr i din tot
sufletul vostru! 4Voi s -L urma i (numai) pe Dumnezeul vostru care se nume te
Domnul. De El s v teme i i s respecta i (numai) poruncile Lui. S asculta i ce v
transmite vocea Lui, s -I sluji i i s v ata i (doar) de El! 5Acel profet sau interpret
de vise trebuie s moar ; pentru c prin vorbirea lui a provocat poporul la revolt
împotriva Dumnezeului vostru numit Domnul care v-a scos de pe teritoriul Egiptului
i v-a r scump rat din casa sclaviei voastre. Acel om a dorit s v fac s devia i de
la drumul pe care Domnul – Dumnezeul vostru – v-a poruncit s merge i. S
distruge i astfel r ul din mijlocul vostru! 6Va fi posibil ca fratele t u – fiul mamei tale
sau fiul t u ori fiica ta sau so ia ta, care se odihne te la pieptul t u, sau prietenul t u,
pe care îl iube ti ca pe tine însu i – s te provoace în secret, spunându- i: «Hai s
mergem i s slujim altor (dumne)zei», adic acelor zei pe care nu i-au cunoscut
rin ii t i i pe care nu i-ai slujit nici tu. 7Aceia vor fi zei apar inând popoarelor care
sunt în jurul t u, în apropierea ta sau la distan mai mare de tine – de la o margine la
cealalt a p mântului. 8Tu s nu accep i ce- i spune (acel provocator) i s nu-l
ascul i. S nu-l prive ti comp timitor i s nu-l scapi; nici s nu-l ascunzi! 9Ci s -l
omori. Tu s fii primul care se ridic împotriva lui ca s -l omoare; i apoi, exemplul
u s fie urmat de întregul popor. 10 -l omori cu pietre; pentru c a urm rit s te
fac s deviezi de la ascultarea de Dumnezeul t u numit Domnul care te-a scos de pe
teritoriul Egiptului, din casa sclaviei tale. 11Atunci to i israelienii vor auzi i se vor
teme. În consecin , nimeni nu va mai face un astfel de r u în mijlocul poporului.
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Este posibil ca despre un ora pe care Domnul – Dumnezeul vostru – vi l-a dat ca s
locui i în el, s auzi i vorbindu-se astfel: 13«Ni te oameni p to i au ie it din
mijlocul lui i i-au în elat pe ceilal i locuitori, zicându-le: ‘Haide i s slujim altor
(dumne)zei!’», adic acelor zei pe care nu-i cunoa te i. 14Atunci s face i cercet ri, s
uta i i s pune i întreb ri cu aten ie. Dac este adev rat i se demonstreaz c s-a
comis aceast fapt rea în mijlocul vostru, 15 s -i omorâ i cu sabia pe to i locuitorii
ora ului! S distruge i totul, trecând prin sabie pe to i oamenii i toate animalele care
vor fi în el. 16 aduna i toate bunurile în pia i s arde i complet ora ul împreun
cu tot ce se afl în el. S fie ca o ardere integral înaintea Dumnezeului vostru care se
nume te Domnul; i astfel, el s r mân pentru totdeauna o ruin . Acel ora s nu se
reconstruiasc niciodat ! 17Nici unul dintre lucrurile destinate distrugerii, s nu se
lipeasc de mâinile voastre; pentru ca Domnul s renun e la modul rapid în care
ac ioneaz mânia Lui (împotriva voastr ) i s i arate compasiunea i mila fa de
voi, înmul indu-v a a cum a promis str mo ilor vo tri c va proceda. 18El va face

aceste lucruri dac ve i asculta de vocea Dumnezeului vostru care se nume te
Domnul, respectând toate poruncile Lui pe care eu vi le dau ast zi i f când ce este
corect din punctul de vedere specific Domnului care este Dumnezeul vostru. 14 Voi
sunte i copiii Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. S nu v face i crest turi
pentru un mort i nici s nu v rade i; 2pentru c voi sunte i un popor sfânt pentru
Domnul care este Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele de pe p mânt,
ca s fi i poporul Lui. 3 nu mânca i nimic necurat. 4Acestea sunt animalele pe care
le pute i mânca: boul, oaia i capra, 5cerbul, ciuta, c prioara, apul s lbatic, gazela,
antilopa i oaia s lbatic . 6 mânca i din carnea oric rui animal care rumeg i care
are copita sau unghia despicat , adic desp it în dou . 7Dar dintre cele care doar
rumeg sau care au doar copita despicat , s nu mânca i. Acestea sunt: c mila,
iepurele s lbatic i viezurele; pentru c ele, de i rumeg , nu au copita despicat . S le
considera i necurate. 8 considera i necurat i porcul; pentru c de i are copita
despicat , nu rumeg . S nu mânca i din carnea lor i s nu v atinge i de corpurile
lor moarte. 9Dintre cele care sunt în ap , pute i mânca din tot ce are înot toare i
solzi. 10Dar din carnea acelora care nu au înot toare i solzi, s nu mânca i; s le
considera i necurate. 11Pute i s mânca i din orice pas re curat . 12
rile pe care nu
13
pute i s le mânca i sunt: vulturul, vulturul ple uv, acvila, gaia ro ie, orecarul i
toate speciile lui, 14corbul i toate speciile lui, 15stru ul, striga, pesc ru ul, oimul i
toate speciile lui, 16cucuveaua, bufni a i ciuful de p dure, 17uliul, gaia care prinde
pe te, cormoranul, 18barza, bâtlanul i toate speciile lui, pup za i liliacul. 19
considera i necurat orice insect care zboar ; s nu mânca i din ele. 20Pute i mânca
din orice vietate zbur toare considerat curat . 21 nu mânca i din nici un corp
(g sit) mort; ci s -l da i str inului care tr ie te printre voi s -l m nânce, sau s -l
vinde i celui care apar ine altui popor – pentru c voi sunte i un popor sfânt pentru
Dumnezeul vostru care se nume te Domnul. S nu fierbe i iedul în laptele mamei lui.
22
iei a zecea parte din tot ce- i va produce planta crescut din s mân a sem nat ,
adic din tot ce- i va oferi p mântul (prin acele plante) în fiecare an. 23 m nânci
zecimea din grâul, din vinul i din uleiul t u plus primii n scu i din cireada i din
turma ta, doar în prezen a Dumnezeului t u numit Domnul. S faci acest lucru în
locul pe care-L va alege El ca s Î i stabileasc numele acolo; i astfel s înve i s te
temi mereu de El. 24Este posibil ca atunci când te va binecuvânta Domnul, s consta i
drumul pe care urmeaz s -l parcurgi (pân în acel loc), este prea lung i nu po i s
duci zecimea acolo unde a ales Domnul – Dumnezeul t u – s i pun numele. Dac
el este prea departe de tine, 25s-o schimbi cu argint. Astfel, s iei în mâini echivalentul
acesteia în argint i s te duci la locul pe care l-a ales Domnul, Dumnezeul t u.
26
Acolo s cumperi cu acel argint tot ce- i dore te sufletul: vite, oi, vin ori b utur
alcoolic ; sau orice vei mai dori. S m nânci i s te bucuri acolo împreun cu
familia ta, în prezen a Dumnezeului t u numit Domnul. 27 nu ui i de levitul care
tr ie te în ora ele tale; pentru c el nu are nici teritoriu i nici mo tenire în cadrul
acestui popor. 28La sfâr itul celui de-al treilea an, s sco i toate zecimile din produc ia
adunat în timpul lui i s le depozitezi în ora ele tale. 29Atunci s vin levitul – care
nu are teritoriu sau mo tenire în cadrul poporului –, str inul, orfanul i v duva din
ora ele tale. Ei s m nânce din ele i s se sature; pentru ca Domnul – Dumnezeul t u
– s te binecuvânteze în tot ce vei face cu mâinile tale. 15 La fiecare apte ani s v

ierta i datoriile unii altora. 2Aceast iertare a datoriilor implic faptul c orice
proprietar care l-a împrumutat pe semenul lui, trebuie s renun e atunci la preten ia de
a- i recupera ce i-a împrumutat. S nu pretind semenului sau fratelui lui s -i
pl teasc (datoria); pentru c Domnul a stabilit (periodic) acest timp de anulare a
datoriilor. 3Vei putea pretinde plata (datoriilor) de la str in; dar trebuie s anulezi
datoria celui din poporul t u. 4Nu vi se permite ca între voi – (israelienii) – s existe
vreun s rac; pentru c în ara pe care Domnul – Dumnezeul t u – i-o d în
proprietate ca s-o mo tene ti, El te va binecuvânta foarte mult! 5Desigur, se va
întâmpla a a numai dac vei asculta de tot ce i-a spus Domnul care este Dumnezeul
u, respectând i punând în practica vie ii tale toate aceste porunci pe care eu i le
dau ast zi. 6Domnul – Dumnezeul vostru – v va binecuvânta a a cum v-a promis; i
ve i putea împrumuta multe popoare. Dar voi nu ve i lua cu împrumut. Ve i domina
multe popoare; dar nimeni nu va fi st pân peste voi. 7Va fi posibil ca printre voi s
existe vreun s rac dintre fra ii vo tri, în unul dintre ora ele voastre din ara pe care vo d Domnul, Dumnezeul vostru. S nu v împietri i inimile i s nu v închide i
mâna fa de fratele vostru care este s rac. 8Ci s i deschizi mâna ca s -l împrumu i
cu tot ce are nevoie! 9Ai grij : s nu te gânde ti cu r utate în inima ta i s zici: «Of,
se apropie al aptelea an care este anul iert rii!». S nu prive ti cu ochi r u pe fratele
u s rac, refuzând s -l împrumu i. Atunci el va striga spre Domnul; i vei fi vinovat
de p cat. 10 -i dai cu generozitate, nu cu p rere de r u în inim ; pentru c doar a a te
va binecuvânta Domnul – Dumnezeul t u – în toate lucr rile tale i în orice lucru pe
care-l vei face cu mâna ta. 11Mereu vor exista ( i) s raci în ar . Acest fapt explic de
ce î i poruncesc s fii generos fa de fratele t u care este s rac i fa de cel care are
multe nevoi în ara ta. 12Dac unul dintre oamenii din poporul t u – evreu sau evreic
– i se va vinde ca s te slujeasc (în postura de sclav), s fac acest lucru doar ase
ani; iar în al aptelea an, s -l eliberezi. 13Când îl vei elibera, s nu-l trimi i înapoi cu
mâna goal ! 14 -i dai din bunurile cu care te-a binecuvântat Domnul, Dumnezeul
u: animale din turma ta, cereale i alte fructe din produc ia de pe terenul t u agricol
i vin stors de teascul t u. 15Aminte te- i c i tu ai fost sclav pe teritoriul Egiptului;
iar Domnul – Dumnezeul t u – te-a r scump rat de-acolo. Acesta este motivul pentru
care î i dau ast zi o porunc de acest fel. 16Dar este posibil ca el s î i zic : «Nu
doresc s plec de la tine». Dac va proceda a a pentru c te iube te pe tine i î i
iube te i familia, pl cându-i via a pe care o tr ie te împreun cu voi, 17atunci s iei o
andrea i s -i perforezi lobul urechii pe tocul de la u . Astfel, va r mâne sclavul t u
pentru tot restul vie ii lui. La fel s procedezi i cu sclava ta. 18 nu regre i în cazul
în care o vei l sa s plece de la tine. Oricum, i-a slujit ase ani; iar acea munc
echivaleaz cu plata dubl a unui angajat! i astfel, Domnul – Dumnezeul t u – te va
binecuvânta în orice lucrare pe care o vei face. 19 închini Dumnezeului t u numit
Domnul pe fiecare prim-n scut care este mascul din cireada i din turma ta. S nu
lucrezi cu primii n scu i ai vitelor tale i s nu tunzi primii n scu i ai oilor tale. 20 -i
mânca i în fiecare an, atât tu cât i familia ta – înaintea Dumnezeului vostru care se
nume te Domnul – în locul pe care îl va alege El. 21Dac au vreun defect – dac sunt
chiopi sau orbi ori au alte defecte fizice, s nu-i aduci Dumnezeului t u numit
Domnul, pentru a fi sacrifica i. 22 -i m nânci în ora ele tale. Atât omul necurat cât i
cel curat vor putea s -i m nânce exact cum se m nânc o gazel sau un cerb. 23Dar s

nu m nânci (carnea acestor animale) cu sânge; ci s -l ver i pe p mânt a a cum se
vars apa. 16 S fi i aten i în luna Abib i s celebra i Pa tele Dumnezeului vostru
care se nume te Domnul; pentru c în luna Abib, Domnul – Dumnezeul vostru – v-a
scos din Egipt, noaptea. 2 sacrifica i de Pa te în cinstea Dumnezeului vostru numit
Domnul, un animal din turmele sau din cirezile voastre, în locul pe care-l va alege El
ca s i stabileasc numele. 3 nu mânca i pâine crescut prin ac iunea fermen ilor;
ci apte zile s mânca i turte – acea pâine a întrist rii – pentru c a i ie it gr bi i de pe
teritoriul Egiptului. A a s proceda i ca s v aminti i toat via a de ziua plec rii
voastre de pe teritoriul Egiptului. 4Pentru o perioad apte zile, s nu introduce i acei
fermen i în coca voastr . Aceast interdic ie s se respecte pe tot teritoriul rii. S nu
mân nimic pân diminea din animalul pe care l-a i sacrificat în seara primei zile.
5
Nu vi se va permite s aduce i sacrificiul de Pa te în orice ora pe care Domnul –
Dumnezeul vostru – vi l-a dat; 6ci doar dac acel ora este locul pe care El îl va alege
pentru a- i stabili numele acolo! Seara, în partea de vest fa de locul în care apune
soarele, s aduce i acolo sacrificiul de Pa te, ca s s rb tori i plecarea voastr din
Egipt. 7 îl fierbe i i s îl mânca i în locul pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul
vostru. Iar diminea a s v întoarce i i s v duce i la corturile voastre. 8 ase zile s
mânca i turte; iar în a aptea zi s ave i o adunare de s rb toare în cinstea
Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. Atunci s nu face i lucr ri specifice
celorlalte zile. 9 num ra i apte s pt mâni din ziua în care ve i începe seceratul
grâului. 10 respecta i S rb toarea S pt mânilor pentru Dumnezeul vostru numit
Domnul. Atunci s aduce i cu mâinile voastre daruri oferite benevol, conform
binecuvânt rii pe care v-o va da Domnul, Dumnezeul vostru. 11
v bucura i
înaintea Dumnezeului vostru numit Domnul, în locul pe care-l va alege El ca s i
stabileasc numele. S merge i acolo atât voi, fiii i fiicele voastre, slujitorii i
slujitoarele voastre, cât i levi ii care sunt în ora ele voastre. S participe împreun cu
voi atât str inii, cât i orfanii i v duvele care sunt în mijlocul vostru. 12Aminti i-v c
i voi a i fost sclavi în Egipt. Urm ri i s respecta i aceste porunci i s v conforma i
cerin elor lor. 13 respecta i S rb toarea Corturilor care va dura apte zile dup ce
ve i aduna recolta de cereale i din vie. 14
participa i cu bucurie la aceast
rb toare atât voi, fiii i fiicele voastre, slujitorii i slujitoarele voastre, cât i levi ii,
str inii, orfanii i v duvele care sunt în ora ele voastre. 15
celebra i aceast
rb toare în cinstea Dumnezeului vostru numit Domnul, în locul pe care-l va alege
El; pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – va binecuvânta toate veniturile voastre i
toate lucr rile mâinilor voastre. Deci ve i avea motiv s fi i bucuro i. 16De trei ori pe
an, to i b rba ii s se prezinte înaintea Dumnezeului vostru numit Domnul, în locul pe
care-l va alege El: la S rb toarea Turtelor, la S rb toarea S pt mânilor i la
rb toarea Corturilor. Dar s nu veni i cu mâinile goale înaintea Domnului!
17
Fiecare b rbat s ofere ceva raportat la binecuvântarea pe care i-a dat-o Domnul,
Dumnezeul vostru. 18 desemna i judec tori i conduc tori în toate ora ele pe care vi
le d Domnul, Dumnezeul vostru. Ei s judece poporul cu dreptate. 19 nu ac iona i
incorect la judecat . S nu fi i p rtinitori i s nu lua i daruri; pentru c darurile
orbesc ochii în elep ilor i denatureaz sentin ele date de cei drep i. 20 promova i cu
pasiune dreptatea, ca s tr i i s fi i st pâni în teritoriul pe care vi-l d Domnul,
Dumnezeul vostru. 21 nu planta i nici un copac închinat A erei lâng altarul pe care

îl ve i construi pentru Dumnezeul vostru numit Domnul; 22 i s nu instala i nici o
piatr (considerat ) sacr care este urât de Domnul, Dumnezeul vostru. 17 S nu
oferi i Domnului – Dumnezeului vostru – ca sacrificiu nici un bou i nici un miel care
ar avea vreun defect sau vreun handicap fizic; pentru c orice animal care are o
anomalie, este ceva oribil pentru Domnul care este Dumnezeul vostru. 2Este posibil
ca în poporul vostru, în unul dintre ora ele pe care vi le d Domnul – Dumnezeul
vostru –, un b rbat sau o femeie s fac ce este r u în rela ia cu Dumnezeul vostru
numit Domnul, înc lcând leg mântul. 3Astfel, ar putea s se duc s slujeasc altor
(dumne)zei i s se închine lor. De exemplu, s-ar putea închina la soare ori la lun sau
la oricare dintre celelalte corpuri cere ti – contrar poruncii mele. 4Imediat dup ce
ve i auzi despre acest fapt, s verifica i bine aceast informa ie. Dac este adev rat i
se demonstreaz c aceast fapt rea s-a comis în (cadrul poporului) Israel, 5
aduce i la por ile ora ului pe b rbatul sau pe femeia care a f cut aceast fapt rea; i
omorâ i cu pietre pe acela sau pe aceea care a f cut acea fapt ea. 6Cel vinovat de
pedeapsa cu moartea, s fie omorât pe baza declara iei care va fi f cut de doi sau trei
martori. S nu fie omorât dac exist doar declara ia unui singur martor. 7Cei care
trebuie s arunce primii cu pietre în acea persoan ca s-o omoare, sunt martorii; apoi,
întregul popor s le urmeze exemplul. S distruge i astfel r ul din mijlocul vostru.
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Dac vi se vor p rea prea dificil de judecat unele cauze cum ar fi: o crim , o
neîn elegere sau o lovitur care produce ceart în ora ele voastre, s v duce i la locul
pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul vostru. 9 v prezenta i în fa a levi ilor care
sunt preo i sau la judec torul care va fi (în func ie) în acele zile. S -i întreba i pe
ace tia; i ei v vor oferi verdictul (pentru acele cazuri). 10 proceda i conform
deciziei pe care o vor pronun a ei în locul pe care îl va alege Domnul; i s ave i grij
pune i în aplicare tot ce v vor înv a ace tia. 11 ac iona i conform legii pe care
v-o vor ar ta i în acord cu decizia pe care v-o vor comunica. S nu devia i (în
aplicarea deciziilor) de la cuvintele pe care vi le vor spune: nici la dreapta, nici la
stânga. 12Acel b rbat care din arogan nu va asculta de preotul sau de judec torul
care este pus acolo s -L slujeasc pe Domnul – Dumnezeul vostru –, s fie omorât.
distruge i astfel r ul din (poporul) Israel! 13Atunci to i (oamenii) din popor vor
auzi i se vor teme. Astfel, nu vor mai fi arogan i. 14Ve i intra în ara pe care Domnul
– Dumnezeul vostru – v-o va da. Dup ce o ve i lua în proprietate i ve i locui în ea,
ve i zice: «Ne vom desemna un rege care s guverneze peste noi, a a cum au toate
popoarele care ne înconjoar !». 15Atunci s -l încorona i pe acela pe care îl va alege
Domnul – Dumnezeul vostru – din mijlocul poporului vostru. Nu ve i putea desemna
ca rege un str in care nu este «fratele» vostru. 16Dar (chiar dac face parte din
poporul vostru,) s nu aib mul i cai i s nu întoarc poporul în Egipt ca s ia mai
mul i cai; pentru c Domnul v-a poruncit s nu v mai întoarce i niciodat pe acel
drum. 17 nu- i ia multe so ii, ca s nu-i devieze inima (de la comportamentul
corect); i s nu strâng mult argint i aur. 18Când se va instala pe tronul regatului lui,
i scrie o copie a acestei Legi pe care o va g si la preo ii levi i. 19Trebuie s-o aib
cu el i s citeasc din ea în toate zilele vie ii lui, ca s înve e s aib fric de Domnul
– Dumnezeul lui – i s respecte toate cuvintele acestei Legi, aplicându-i poruncile.
20
Astfel, inima lui nu se va în a deasupra celor din poporul lui i nu va devia de la
aceste porunci nici la dreapta, nici la stânga. Doar a a, atât el cât i fiii lui, vor tr i

multe zile în regatul lui, în mijlocul lui Israel. 18 Preo ii levi i – întregul trib a lui
Levi – s nu aib teritoriu sau mo tenire împreun cu (restul poporului) Israel. Ei vor
tr i din sacrificiile oferite pentru a fi consumate de foc în cinstea Domnului – pentru
(doar) acestea sunt mo tenirea lor. 2 nu mo teneasc nimic în mijlocul poporului
lor; pentru c mo tenirea lor este Domnul, exact cum le-a promis. 3 precizez acum
care este partea la care au dreptul preo ii, când poporul sacrific un bou sau o oaie: s
le da i preo ilor carnea de la spatele animalului, f lcile i organele lui interne. 4 le
mai da i (preo ilor levi i) primele recolte din grâul, din vinul i din uleiul vostru. Ei
mai au dreptul i la prima lân de la tunsul turmelor voastre; 5pentru c Domnul –
Dumnezeul vostru – i-a ales pe ei i pe urma ii lor, dintre toate triburile voastre, ca s
stea i s slujeasc în numele Lui toate zilele vie ii lor. 6Este posibil ca un levit s se
mute din ora ul în care tr ie te în Israel i s doreasc s se duc într-un alt loc pe
care îl va alege Domnul. 7Dac în acel loc va sluji în numele Dumnezeului lui numit
Domnul la fel ca fra ii lui levi i care slujesc acolo în prezen a Domnului, 8hrana pe
care el trebuie s o primeasc , s fie egal cu a lor, în afar de va avea prin vânzarea
mo tenirii familiei. 9Dup ce ve i intra în ara pe care v-o d Domnul – Dumnezeul
vostru –, s nu înv i s practica i lucrurile oribile specifice acelor popoare. 10 nu
existe nimeni care s i treac fiul sau fiica prin foc. Nimeni dintre voi s nu practice
ghicirea, prezicerea, interpretarea semnelor, vr jitoria, 11aruncarea vr jilor, chemarea
spiritelor i descântecele sau chemarea celor mor i! 12Cine practic ceva din toate
acestea, este considerat o persoan oribil înaintea Domnului. i, de fapt, din cauza
acestor lucruri, Dumnezeul vostru numit Domnul, va alunga aceste popoare din fa a
voastr . 13Voi s fi i total ai Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. 14Aceste
popoare pe care voi le ve i cuceri, ascult de cei care practic prezicerea i ghicirea.
Dar vou , Domnul – Dumnezeul vostru – nu v permite s ave i asemenea practici!
15
Domnul – Dumnezeul vostru – va face s existe între fra ii vo tri un Profet
asem tor mie. S asculta i de El! 16Exact acest lucru a i cerut de la Domnul –
Dumnezeul vostru – la Horeb, în ziua când era i aduna i i zicea i: «S nu mai auzim
vocea Domnului – Dumnezeului nostru – i s nu mai vedem acest mare foc; ca s nu
murim!» 17Atunci Domnul mi-a vorbit astfel: «Ce au spus ei, este bine. 18Le voi oferi
din mijlocul poporului lor un Profet asemenea ie. Voi pune cuvintele Mele în gura
Lui; i El le va vorbi tot ce-I voi porunci. 19Dac cineva nu va asculta de ce le va
spune El în numele Meu, Eu îl voi face s i suporte consecin ele acestei fapte! 20Iar
profetul care va avea curajul s vorbeasc în numele Meu un mesaj despre care Eu nu
i-am poruncit s -l transmit , sau care va vorbi în numele altor (dumne)zei, trebuie s
moar !» 21Poate v ve i întreba: «Cum vom recunoa te mesajul care nu provine de la
Domnul?» 22Dac mesajul pe care profetul îl prezint în numele Domnului nu va fi
confirmat de fapte sau nu se va întâmpla a a cum a spus el, ve i avea dovada c nu a
provenit de la Domnul. Acel profet a vorbit din arogan ; s nu v fie fric de el! 19
Când Domnul – Dumnezeul vostru – va distruge popoarele din ara pe care El v-o
ofer , dup ce o ve i lua în proprietate i ve i locui în ora ele i în casele lor, 2
alege i trei ora e în teritoriul pe care Domnul – Dumnezeul vostru – vi-l va fi dat. 3
construi i drumuri pân la ele; i s împ
i în trei p i teritoriul rii pe care
Domnul – Dumnezeul vostru – v-o d ca mo tenire. S le alege i astfel încât orice
criminal (nevinovat) s (poat s ) se refugieze acolo. 4Urmeaz porunca referitoare la

criminalul care se va refugia acolo ca s tr iasc , atunci când îl va omorî f inten ie
pe semenul lui care nu-i fusese du man. 5Este posibil ca un om s se duc la p dure
împreun cu semenul lui, ca s taie lemne; i atunci când ridic securea cu mâna ca s
loveasc lemnul, s i se desprind fierul securii din mâner i s -l loveasc mortal pe
semenul lui. Atunci, el trebuie s se refugieze în unul dintre aceste ora e, ca s i
salveze via a! 6Altfel, este posibil ca atunci când îl va urm ri pe criminal,
zbun torul sângelui care este plin de mânie, s -l ajung din urm – pentru c
distan a va fi prea mare – i s -l omoare pe cel care nu era vinovat de pedeapsa cu
moartea, pentru c înainte nu-l du
nise pe semenul lui. 7Din aceast cauz v-am
poruncit s alege i trei ora e. 8Domnul – Dumnezeul vostru – v va m ri teritoriul,
a cum a promis str mo ilor vo tri – i v va da toat ara pe care le-a promis-o lor.
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Dar acest lucru se va putea întâmpla doar dac ve i respecta toate aceste porunci pe
care eu vi le dau ast zi i v ve i conforma cerin elor lor, iubindu-L pe Domnul –
Dumnezeul vostru – i tr ind mereu a a cum v-a spus El. Atunci, la cele trei ora e, s
ad uga i înc trei; 10ca s nu v rsa i sânge nevinovat în ara pe care Domnul –
Dumnezeul vostru – v-o d ca mo tenire. i astfel, ve i evita s fi i vinova i de
rsarea acestui sânge. 11Dar este posibil ca un om s se refugieze în unul dintre
aceste ora e dup ce, din ur , i-a urm rit semenul i apoi, aruncându-se spre el, l-a
lovit mortal. 12Atunci, consiliul b trânilor din ora ul lui s trimit pe cineva s -l
prind ; i apoi s -l predea celui care r zbun sângele – ca s -l omoare. 13 nu v fie
mil de el; ci s terge i astfel vina pentru sângele celui nevinovat din Israel, ca s fi i
binecuvânta i. 14 nu mu i limitele teritoriului semenului t u m rind teritoriul stabilit
de str mo i mo tenirii tale, în ara pe care i-o d în proprietate Domnul, Dumnezeul
u. 15Un singur martor nu va fi suficient pentru a acuza un om sau pentru a-l dovedi
vinovat de vreo nedreptate ori de vreun p cat. Orice acuza ie trebuie s fie bazat pe
declara ia f cut de doi sau trei martori. 16Dac un martor mincinos va veni împotriva
unui om ca s -l acuze de vreun p cat, 17cei doi care au aceast disput , trebuie s se
prezinte în fa a Domnului: înaintea preo ilor i a judec torilor care vor fi în slujb în
acele zile. 18Judec torii s analizeze cu aten ie; i dac se demonstreaz c martorul
este mincinos i c a f cut o declara ie fals împotriva fratelui lui, 19 -i face i exact
ce dorea el s -i fac aceluia! S distruge i astfel r ul din mijlocul vostru! 20Ceilal i
vor auzi i se vor teme. Astfel, nu se va mai face vreo fapt a a de rea în mijlocul
vostru. 21 nu v fie mil ; ci s cere i via pentru via , ochi pentru ochi, dinte
pentru dinte, mân pentru mân , picior pentru picior!
20 Când ve i merge la r zboi împotriva du manilor vo tri i ve i vedea caii i carele
unei armate care va fi mai mare decât a voastr , s nu v teme i de ei; pentru c
Domnul – Dumnezeul vostru – care v-a scos de pe teritoriul Egiptului, va fi aliatul
vostru. 2Când se va apropia momentul începerii r zboiului, s vin preotul i s
vorbeasc poporului, 3zicând: «Ascult , Israel! Ast zi începe i r zboiul împotriva
du manilor vo tri. S nu vi se înmoaie inima, s nu v fie fric , s nu v speria i i s
nu tremura i înaintea lor; 4pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – va participa în
acest conflict i va lupta pentru voi împotriva du manilor vo tri. El v va asigura
victoria!». 5Conduc torii s vorbeasc poporului astfel: «Cine i-a construit o cas
nou i înc nu a locuit înc în ea? Acela s se întoarc imediat acas ; pentru ca în
cazul în care va muri în lupt , s nu vin altul i s locuiasc în ea… 6Cine a plantat o

vie i înc nu a beneficiat de strugurii produ i de ea? Acela s se întoarc imediat
acas ; pentru ca în cazul în care va fi omorât în lupt , s nu vin un alt om i s se
bucure de ea… 7Cine s-a logodit cu o femeie i înc nu s-a c torit cu ea? Acela s
se întoarc imediat acas ; pentru ca în cazul în care va muri în lupt , s nu se
toreasc altul cu ea!». 8Apoi, conduc torii s vorbeasc mai departe poporului,
zicând: «Cine este fricos sau cu inima slab ? Acela s plece i s se întoarc acas ;
pentru ca s nu înmoaie inima celorlal i din poporul lui!» 9Dup ce conduc torii au
terminat de vorbit poporului, s desemneze comandan i pentru armat . 10Când v ve i
apropia de un ora ca s lupta i împotriva lui, s -i propune i pacea. 11Dac v vor
accepta oferta de pace i v vor deschide por ile, atunci tot poporul care se exist în
el, va fi obligat s v pl teasc o tax i s lucreze (gratuit) pentru voi. 12Dac nu vor
accepta s fac pace cu voi, ci vor dori s se lupte împotriva voastr , atunci s
înconjura i ora ul. 13Când Domnul – Dumnezeul vostru – v va ajuta s -l cuceri i, s
ia i cu sabia pe to i b rba ii din el. 14Dar s lua i ca prad femeile, copiii, animalele
i tot ce mai exist în ora . Apoi s mânca i din alimentele capturate de la du manii
vo tri, pe care vi le-a dat Domnul, Dumnezeul vostru. 15 a s proceda i cu toate
ora ele care sunt la mare distan de voi i care nu apar in popoarelor din apropierea
voastr . 16Dar în ora ele acestor popoare pe care Domnul – Dumnezeul vostru – vi le
ca mo tenire, s nu l sa i nimic s tr iasc ! 17 -i distruge i în totalitate pe hiti i,
pe amori i, pe canaani i, pe perizi i, pe hivi i i pe iebusi i, exact cum v-a poruncit
Domnul, Dumnezeul vostru. 18Astfel, nu ve i permite nim nui s v înve e i pe voi
face i toate lucrurile oribile pe care le fac ei pentru zeii lor. Deci ve i evita s
tui i împotriva Dumnezeului vostru numit Domnul. 19Când ve i fi în r zboi cu
oamenii dintr-un ora i îl ve i asedia pentru o perioad de mai multe zile ca s -l
cuceri i, s nu distruge i pomii fructiferi t indu-i cu securea. S mânca i din fructele
lor i s nu-i t ia i; pentru c pomul de pe p mânt nu este asem tor omului ca s -l
asedia i! 20Vor putea fi distru i sau t ia i doar copacii care nu fac fructe bune de
mâncat. Îi ve i putea folosi ca s construi i fortifica ii împotriva ora ului care este în
zboi cu voi, pân va fi cucerit. 21 Dac în ara pe care Domnul – Dumnezeul t u –
i-o d ca mo tenire, vei g si pe câmp un om mort i nu tii cine l-a omorât, 2 trânii
consilieri i judec torii s vin i s m soare distan a de la omul omorât pân la cel
mai apropiat ora . 3Consiliul b trânilor din cel mai apropiat ora fa de cel omorât,
ia o vac tân
care n-a fost folosit la munc niciodat sau care n-a tras la jug.
4
o duc lâng o ap curg toare unde nu se lucreaz p mântul i unde nu se fac
îns mân ri agricole. Acolo s -i rup gâtul. 5 vin preo ii levi i, pentru c pe ei i-a
ales Domnul – Dumnezeul vostru – ca s -I slujeasc ; i s pronun e binecuvântarea în
numele Lui. Ei (sunt desemna i) s decid cu privire la orice ceart i în leg tur cu
orice r nire. 6Atunci, to i membrii consiliului b trânilor celui mai apropiat ora de cel
omorât, s se spele pe mâini în ap , deasupra acelei vaci tinere c reia i-au rupt gâtul;
7
i s declare: «Mâinile noastre nu au participat la v rsarea acestui sânge; i ochii
no tri nu l-au v zut curgând! 8Doamne, prime te aceast achitare pentru poporul T u
– pentru Israel – pe care l-ai r scump rat; i nu declara vinovat poporul Israel de
sângele unui om nevinovat!». i astfel se va face achitarea care era necesar pentru ei
din cauza acelui sânge v rsat. 9 a trebuie s îndep rta i de la voi vina pentru sângele
care va fi v rsat în mijlocul vostru f
ca voi s fi fost implica i în acest caz, pentru

a i f cut ce este drept în ochii Domnului. 10Când vei merge la r zboi împotriva
du manilor t i, iar Domnul – Dumnezeul t u – îi va face s fie învin i de tine i(-i)
vei lua prizonieri, 11dac printre ei vei vedea o femeie frumoas i te vei îndr gosti de
ea, i se va permite s-o iei ca so ie. 12S-o aduci în familia ta. S se rad pe cap, s i
taie unghiile, 13
i schimbe haina pe care o purta când a fost luat printre prizonieri,
nu ias din cas o lun de zile, ci în aceast perioad de timp s plâng pe tat l i
pe mama ei. Apoi (po i) s ai rela ii intime cu ea. Tu s -i fii so , iar ea s i fie so ie.
14
Dac (dup un timp) nu- i va mai pl cea de ea, s o la i s plece unde dore te. Nu
vei putea s-o vinzi pe argint, nici s te compor i cu ea ca în cazul unei sclave; pentru
ai dezonorat-o! 15Este posibil ca un om s aib dou so ii: pe una o iube te, iar pe
cealalt nu o mai iube te; dar are copii de la amândou . Dac primul n scut în familia
lui este de la so ia pe care nu o (mai) iube te, 16atunci când va împ i mo tenirea
între fiii lui, nu va putea da (privilegiile pentru) dreptul de prim-n scut fiului celei pe
care o iube te în defavoarea celui prim-n scut provenit de la so ia pe care nu o mai
iube te. 17 recunoasc dreptul de prim-n scut pentru fiul so iei pe care nu o iube te;
i s -i dea o parte dubl din toate posesiunile lui! Pentru c acel fiu este primul
rezultat al perioadei (de tinere e) din via a lui când avea cea mai mare for fizic , el
de ine dreptul de prim-n scut. 18Dac un om are un fiu neascult tor i revolt tor, care
nu ascult de tat l i de mama lui nici dup ce l-au pedepsit, 19 rin ii s -l duc la
poarta ora ului, înaintea celor care formeaz consiliul b trânilor. 20Acolo, ei s le
spun : «Acest fiu al nostru este neascult tor i revolt tor! Nu ascult de noi. Este un
risipitor i un be iv!». 21Atunci to i oamenii din ora ul lui s -l omoare cu pietre. S
distruge i astfel r ul din mijlocul vostru! To i israelienii vor auzi i se vor teme.
22
Dac un om care a comis un p cat ce se pedepse te cu moartea, va fi condamnat i-l
ve i spânzura de un copac, 23 nu-i r mân corpul atârnat de acel lemn întreaga
noapte, ci s -l îngropa i în aceea i zi; pentru c cel atârnat de lemn, este blestemat de
Dumnezeu! S nu profana i p mântul pe care vi l-a dat ca mo tenire Domnul,
Dumnezeul vostru. 22 Dac vei vedea boul sau oaia «fratelui» t u r cindu-se, s nu
fii indiferent; ci s i le aduci înapoi. 2Dac «fratele» t u nu locuie te aproape de tine
sau dac nu cuno ti cine este proprietarul animalului, s -l iei acas la tine i s -l
ze ti pân va veni dup el. Atunci s i-l dai înapoi. 3La fel s procedezi i cu
garul, cu haina sau cu orice lucru g sit de tine i care fusese pierdut de cineva din
poporul t u. S nu fii indiferent (fa de ceva pierdut). 4Dac vei vedea m garul sau
boul fratelui t u c zut pe drum, s nu-l ocole ti; ci s -l aju i s se ridice. 5Femeia s
nu se îmbrace cu haine specifice b rbatului; iar b rbatul s nu se îmbrace cu
îmbr minte specific femeilor; pentru c aceste fapte sunt un lucru oribil pentru
Domnul, Dumnezeul vostru. 6Dac vei g si un cuib de pas re lâng drum, într-un
copac sau pe câmp, având în el pui sau ou i pas rea-mam stând peste pui sau peste
ou , s nu iei i mama împreun cu puii ei. 7Ci s dai drumul p rii mature; i s iei
doar puii, ca s tr ie ti bine i s ai via lung . 8Atunci când vei construi o cas nou ,
îi faci un parapet pe marginea acoperi ului, ca s nu devii vinovat de v rsarea de
sânge produs în casa ta, în cazul în care va c dea cineva de pe ea. 9 nu semeni
dou feluri de semin e în terenul unde ai plantat i vi a-de-vie; pentru ca s evi i
afectarea fructului semin elor pe care le-ai sem nat i a fructelor viei tale. 10 nu ari
folosind un bou i cu un m gar pu i s trag jugul împreun . 11 nu te îmbraci cu o

hain esut din fire diferite, cum ar fi pânza f cut din lân împreun cu in. 12 faci
ciucuri la cele patru col uri ale pelerinei cu care te vei înveli. 13Este posibil ca un
rbat s i ia o so ie; i dup ce are rela ii intime cu ea, s înceap s o urasc . 14El
poate astfel s o acuze i s o def imeze, zicând: «Am luat ca so ie pe aceast femeie;
i când m-am apropiat de ea, am descoperit c nu era fecioar !». 15Atunci, p rin ii
fetei s ia semnele care arat c fusese virgin i s le aduc la poarta ora ului,
înaintea celor care formeaz consiliul b trânilor. 16Tat l fetei s spun înaintea
consiliului b trânilor: «Am dat-o pe fiica mea ca so ie acestui b rbat; dar el nu o mai
iube te. 17Acum el o acuz , spunând c nu a fost fecioar . Dar privi i: acestea sunt
semnele care demonstreaz virginitatea ei!» P rin ii fetei s desfac haina înaintea
consiliului b trânilor ora ului. 18Ace tia s -l ia pe acel b rbat i s -l pedepseasc .
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-l oblige s -i pl teasc tat lui fetei o sut de echeli de argint, pentru c a
def imat o fecioar israelian . Ea va r mâne so ia lui. El nu va putea s-o alunge (din
familie) toat via a lui. 20Dar dac este adev rat acuza ia conform c reia fata nu a
fost fecioar , 21atunci ei trebuie s-o aduc la u a casei tat lui ei, ca s fie omorât cu
pietre de c tre b rba ii ora ului; pentru c a comis un lucru oribil în Israel. Ea tr ise
în imoralitate sexual atunci când era în casa tat lui ei. Astfel s scoate i r ul din
mijlocul vostru! 22Dac va exista un b rbat care va avea rela ii sexuale cu o femeie
torit , s fie omorâ i amândoi: atât b rbatul care s-a culcat cu femeia, cât i acea
femeie. S distruge i astfel r ul din Israel. 23Dac o fat virgin este logodit , iar un
rbat o întâlne te în ora i între ine rela ii sexuale cu ea, 24 îi aduce i pe amândoi
la por ile ora ului; i s -i omorâ i cu pietre. S acuza i fata pentru c nu a strigat
(dup ajutor la cei care erau) în ora ; iar b rbatul s fie condamnat pentru c a
dezonorat-o pe so ia semenului lui. S distruge i astfel r ul din mijlocul vostru! 25Dar
dac acel b rbat va întâlni pe câmp o fat logodit i o va for a s aib rela ii sexuale
cu el, atunci doar b rbatul care s-a culcat cu ea s fie omorât. 26Fetei s nu-i face i
nimic; pentru c ea nu este vinovat de nici un p cat care se pedepse te cu moartea. A
fost o situa ie ca aceea a unui om care vine în for asupra semenului lui i dore te s l omoare. 27El întâlnise fata logodit pe câmp. De i ea strigase, nu a fost nimeni care
o salveze. 28Dac un b rbat întâlne te o fat virgin nelogodit , o for eaz s se
culce cu el i apoi este descoperit, 29acela care a avut rela ii sexuale cu ea, s
pl teasc tat lui fetei cincizeci de echeli de argint. Fata s r mân so ia lui, pentru c
a dezonorat-o. El nu va putea s-o alunge (din familie) toat via a lui. 30Nimeni s nu
ia ca so ie pe so ia tat lui lui; i nici s nu descopere partea intim a tat lui lui. 23
Nici un b rbat c ruia i s-au extirpat glandele genitale prin strivire sau prin t iere, s
nu intre în adunarea Domnului. 2Cel care a fost conceput în mod nelegitim, s nu
intre în adunarea Domnului: nici chiar cei din a zecea genera ie a lui s nu fie
accepta i în aceast adunare. 3Amonitul sau moabitul s nu intre niciodat în adunarea
Domnului: nici chiar cei din a zecea genera ie a lor s nu fie accepta i în ea; 4pentru
nu v-au întâmpinat cu pâine i cu ap pe drum, la plecarea voastr din Egipt. Apoi,
tot ei l-au adus împotriva voastr pe Balaam – fiul lui Peor – din Aram-Naharaiim, ca
v blesteme. 5Dar Domnul – Dumnezeul vostru – a refuzat s -l asculte pe Balaam;
i a schimbat blestemul în binecuvântare; pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – v
iube te. 6 nu participi nici la fericirea lor, nici la prosperitatea lor. S procedezi a a
permanent, în toate zilele vie ii tale. 7 nu-l desconsideri pe edomit; pentru c este

rud cu tine. S nu-l desconsideri nici pe egiptean; pentru c ai fost str in în ara lui.
A treia genera ie de copii care li se vor na te (egiptenilor care au plecat împreun cu
voi), vor putea fi inclu i în adunarea Domnului. 9Când ve i înainta cu armata
împotriva du manilor vo tri, s v feri i de orice lucru r u. 10Dac vreunul dintre voi
va fi necurat din cauza unei întâmpl ri din timpul nop ii, s se separe de tab
is
11
mân acolo. Seara s se spele în ap ; iar dup apusul soarelui, s revin în tab .
12
ave i un loc în exteriorul taberei, unde s merge i pentru eliminarea
excrementelor voastre. 13Printre uneltele voastre, s ave i i o lopat . Cu ea s s pa i
(gropi) în acel loc din exteriorul taberei i s v acoperi i (acolo) excrementele. 14
cer s face i toate aceste lucruri pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – merge în
mijlocul taberei voastre ca s v ocroteasc i s v fac înving tori în fa a
du manilor vo tri. Deci tab ra voastr trebuie s fie sfânt , pentru ca El s nu vad
nimic necurat la voi; i astfel, El nu va pleca dintre voi. 15
nu-l da i înapoi
16
st pânului lui pe acel sclav care se va refugia la voi. Ci s locuiasc împreun cu
voi i în mijlocul vostru, în locul pe care îl ve i alege – în unul dintre ora ele voastre
– acolo unde îi va pl cea. S nu-l exploata i. 17 nu existe printre femeile din Israel
nici o prostituat ; i s nu fie printre b rba ii din Israel nici unul care practic
prostitu ia. 18
nu aduci în casa Dumnezeului t u numit Domnul, câ tigul unei
prostituate sau al unui homosexual, ca respectare a unui jur mânt; pentru c atât unul
cât i cel lalt, sunt ceva oribil înaintea Dumnezeului t u care se nume te Domnul.
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nu iei dobând de la cineva care apar ine poporului t u: nici pentru argint, nici
pentru mâncare – pentru absolut nimic din tot se poate împrumuta cu dobând . 20Vei
putea percepe dobând de la str ini; dar de la fratele t u s nu o iei. S procedezi a a
pentru ca Domnul – Dumnezeul t u – s te binecuvânteze în toate activit ile tale, în
ara în care vei intra ca st pân. 21Dac vei face un jur mânt Dumnezeului t u numit
Domnul, s nu întârzii respectarea promisiunii f cute; pentru c Domnul –
Dumnezeul t u – cu certitudine, te va întreba despre el; i (dac nu-l respec i) vei fi
vinovat de p cat. 22Dac vei evita s faci un jur mânt, nu vei p tui. 23 respec i i
faci tot ce ai spus cu buzele tale; pentru c jur mântul pe care l-ai f cut cu gura ta
Dumnezeului t u numit Domnul, l-ai pronun at benevol. 24Dac vei intra în teritoriul
plantat cu vi de vie al semenului t u, i se permite s m nânci struguri atât cât
dore ti, pân te vei s tura; dar s nu iei i în co ul t u. 25Dac vei intra în terenul
agricol sem nat cu cereale al semenului t u, i se permite s culegi cu mâna spice de
grâu; dar î i este interzis s seceri (pentru tine) pe proprietatea lui. 24 Se poate
întâmpla ca un b rbat s se c toreasc cu o femeie; i dup un timp, s nu mai fie
agreat de el, pentru c a descoperit ceva ru inos la ea. Atunci s -i scrie un act de
desp ire, pe care i-l va da apoi în mân ; i astfel s -i dea ocazia s plece din casa
lui. 2Dac ea a ie it din familia fostului so i a abandonat-o, i se permite s se
toreasc cu un alt b rbat. 3Dac i al doilea so nu o mai iube te, s -i scrie un act
de desp ire, s i-l dea în mân i s-o lase s plece din casa lui. În cazul în care al
doilea ei so va muri (în timp ce ei erau împreun ), 4primul so – care îi oferise ocazia
plece – nu va mai putea s se rec toreasc cu ea, dup ce ea s-a dezonorat
(rec torindu-se). Revenirea la primul ei so ar fi un lucru oribil înaintea Domnului!
nu aduce i vreun p cat peste ara pe care Domnul – Dumnezeul vostru – v-a dat-o
ca mo tenire. 5Dac un b rbat s-a c torit de pu in timp cu o femeie, s nu fie trimis
8

la r zboi; nici s nu i se dea vreo sarcin . Din cauza familiei, o perioad de un an s
fie scutit de toate acestea; i s i se ofere astfel ocazia s o fac fericit pe so ia cu
care s-a c torit. 6 nu iei ca garan ie pietrele de moar : nici piatra de jos, nici
piatra de deasupra; pentru c acest fapt ar însemna s ceri ca garan ie via a cuiva.
7
Dac se va descoperi c un om a furat ceva de la unul dintre fra ii lui israelieni i l-a
tratat ca pe un sclav sau l-a vândut, ho ul s fie omorât. S distruge i astfel r ul din
mijlocul vostru! 8Feri i-v (s v atinge i) de rana leprei; i respecta i cu stricte e ce vau înv at preo ii levi i! S face i tot ce v-au poruncit ei. 9Aminti i-v ce i-a f cut
Domnul – Dumnezeul vostru – Miriamei, pe drum, la plecarea voastr din Egipt.
10
Când ve i împrumuta cu ceva pe semenul vostru, s nu intra i în casa lui ca s lua i
lucrul stabilit ca garan ie. 11 r mâne i afar ; i omul pe care l-a i împrumutat, s v
aduc acolo lucrul stabilit ca garan ie. 12Dac acel om este s rac, s nu v culca i
acoperindu-v cu haina (lui) luat ca garan ie de la el! 13La apusul soarelui s -i da i
înapoi garan ia; ca s se culce în haina lui i s v binecuvânteze. Domnul –
Dumnezeul vostru – a decis c a a este corect s proceda i! 14 nu-l nedrept
ti pe
angajatul care este s rac i care are multe lipsuri materiale, indiferent c este unul
dintre cei din poporul t u sau c face parte dintre str inii care locuiesc într-un anume
loc din ora ul t u. 15 -i achi i retribu ia pentru munca lui în fiecare zi înainte de
apusul soarelui; pentru c este s rac i sufletul lui o dore te. Altfel, ar striga
împotriva ta c tre Domnul – Dumnezeul t u – i te-ai face vinovat de p cat. 16 nu-i
omori pe p rin i pentru ce au f cut copiii lor; i nici pe copii pentru vina p rin ilor
acestora. Fiecare om s fie omorât pentru p catul lui. 17 nu ignori respectarea
dreptului str inului sau al orfanului; i s nu iei ca garan ie haina v duvei.
18
Aminte te- i c ai fost sclav în Egipt; iar Domnul – Dumnezeul t u – te-a
scump rat de acolo. Acesta este motivul pentru care El î i porunce te s respec i
aceste porunci. 19Când î i vei secera recoltele i vei uita un snop pe câmp, s nu te
întorci s -l iei. Las -l s fie al str inului, al orfanului i al v duvei; pentru ca Domnul
– Dumnezeul t u – s te binecuvânteze în tot ce vei face cu mâinile tale. 20Când î i vei
scutura m slinii, s nu te întorci s strângi ce a mai r mas în pomi. Las acele
sline s fie pentru str in, pentru orfan i pentru v duv . 21Când î i vei strânge
strugurii din vie, s nu te întorci s strângi ce a mai r mas necules. Las acei struguri
str inului, orfanului i v duvei. 22Aminte te- i c ( i tu) ai fost sclav pe teritoriul
Egiptului. Acesta este motivul pentru care î i poruncesc s respec i aceste porunci. 25
Când doi oameni se vor certa între ei, s se prezinte la judecat . Ei s fie judeca i. Cel
drept s fie considerat nevinovat; iar cel vinovat s fie condamnat. 2Dac cel vinovat
merit s fie lovit, judec torul s decid ca cineva s -l întind la p mânt, ca s i se
aplice în prezen a lui un num r de lovituri corespunz tor vinov iei lui. 3Dar s nu i
se dea mai mult de patruzeci de lovituri. Nu este permis s fie lovit peste aceast
limit ; pentru c altfel, fratele vostru ar fi dezonorat în ochii vo tri. 4 nu ii gura
boului legat atunci când el este folosit la treieratul grâului. 5Este posibil ca mai mul i
fra i s locuiasc împreun . Dac unul dintre ei moare f
s aib copii, so ia celui
mort s nu se c toreasc în afara familiei (ei l rgite). Fratele fostului ei so trebuie
se c toreasc cu acea femeie i s aib rela ii intime cu ea. Astfel, el î i va
împlini datoria de cumnat fa de acea femeie. 6Primul copil pe care îl va na te ea, va
avea numele b rbatului mort; pentru ca s nu-i dispar numele în Israel. 7Dac acel

rbatul nu va accepta s se c toreasc cu so ia fratelui lui, ea s se duc la cei care
formeaz consiliul b trânilor, la por ile ora ului; i s le spun : «Cumnatul meu nu
accept s participe la perpetuarea numelui fratelui lui în Israel i nu dore te s i
fac datoria de cumnat.» 8Cei care formeaz consiliul b trânilor ora ului, s -l cheme
la ei i s -i vorbeasc . Este posibil ca el s refuze în continuare c toria cu acea
femeie (care-i fusese cumnat ). 9Atunci ea s se apropie de el înaintea consiliului
trânilor, s -i scoat înc mintea din picior, s -l scuipe în fa i s -i spun : «A a
se face b rbatului care nu vrea s aduc un mo tenitor fratelui lui!» 10Familia acelui
rbat va fi cunoscut în Israel ca «familia celui desc at». 11S-ar putea întâmpla ca
doi oameni s se lupte unul cu cel lalt, iar so ia unuia dintre ei s se apropie ca s i
scape so ul de sub influen a celui care-l love te. Dac ea întinde mâna i îl prinde pe
acela de testicule, 12 i-o t ia i! S nu v fie mil de ea! 13 nu ai în sacul t u dou
greut i diferite: una mai grea i alta mai u oar . 14 nu ai în cas dou unit i de
sur diferite: una mai mic decât cealalt . 15Atât greutatea cât i unitatea de
sur pe care le vei avea, s fie adev rate i corecte – ca s tr ie ti multe zile în ara
pe care i-o d Domnul, Dumnezeul t u. 16To i aceia care nu procedeaz a a, ci fac ce
nu este drept, sunt oribili înaintea Dumnezeului t u numit Domnul. 17Aminti i-v ce
v-au f cut amaleci ii pe drumul pe care mergea i când a i plecat din Egipt. 18Când
era i obosi i i epuiza i de putere, ei v-au întâlnit pe drum i i-au atacat pe to i aceia
care erau extenua i în urma voastr … N-au avut nici o team de Dumnezeu. 19Când
Domnul – Dumnezeul vostru – v va sc pa de to i du manii care sunt în jurul vostru,
în ara pe care El v-o d ca mo tenire ca s fi i st pâni în ea, s terge i amintirea lui
Amalec de sub cer! S nu uita i acest lucru! 26 Dup ce vei intra în ara pe care
Domnul – Dumnezeul t u – i-o d ca mo tenire, dup ce o vei lua în proprietate i î i
vei stabili locuin a în ea, 2 iei dintre primele fructe ale plantelor care cresc din
mânt – date de Domnul, Dumnezeul t u – i s le pui într-un co . Apoi s te duci în
locul pe care Domnul – Dumnezeul t u – îl va alege ca s Î i stabileasc acolo
numele. 3 mergi la preotul care va fi în slujb atunci; i s -i spui: «Declar ast zi
înaintea Dumnezeului t u care se nume te Domnul, c am intrat în ara despre care
Domnul a promis str mo ilor no tri c ne-o va da.» 4Preotul s ia co ul din mâna ta i
-l pun înaintea altarului Dumnezeului t u numit Domnul. 5Apoi s vorbe ti din
nou înaintea Dumnezeului t u numit Domnul; i s zici: «Str mo ul meu era un
arameu emigrant care a plecat spre Egipt împreun cu pu ini oameni. Ei au locuit
acolo i au devenit un popor mare, puternic i numeros. 6Dar egiptenii ne-au
exploatat, ne-au f cut s suferim (mari nedrept i) i ne-au obligat s prest m pentru
ei munci extenuante. 7Noi am strigat spre Dumnezeul str mo ilor no tri care se
nume te Domnul. El ne-a auzit i a v zut umilirea noastr , acea munc extenuant la
care eram obliga i i exploatarea pe care o suportam. 8Astfel, Domnul ne-a scos din
Egipt în for , cu bra ul întins, ac ionând cu o mare teroare i cu minuni. 9El ne-a adus
în acest loc i ne-a dat aceast ar unde curge lapte i miere. 10Acum, aduc primele
fructe ale plantelor care cresc din p mânt i pe care Tu, Doamne, mi le-ai dat!» S
pui acel co înaintea Dumnezeului t u numit Domnul; i s te închini înaintea Lui.
11
te bucuri de toate bunurile pe care Domnul – Dumnezeul t u – i le va fi dat. S
participi la aceast bucurie nu numai tu împreun cu familia ta; ci s invi i i pe levit
împreun cu str inul care exist între voi. 12Când vei termina strângerea procentului

de zece la sut din toate recoltele tale produse în al treilea an care este anul zecimii, so dai levitului, str inului, orfanului i v duvei. Ei s m nânce i s se sature în ora ul
u. 13 faci urm toarea declara ie înaintea Dumnezeului t u numit Domnul: «Am
scos din casa mea lucrurile consacrate ca sfinte i le-am dat levitului, str inului,
orfanului i v duvei, în acord cu toate poruncile pe care mi le-ai dat. Nu am deviat de
la poruncile Tale i nici nu le-am uitat. 14Nu am mâncat nimic din aceste fructe în
perioada de jale; n-am luat nimic din ele cât timp am fost necurat i n-am dat nimic
din ele cu ocazia mor ii cuiva. Am ascultat ce mi-a spus Dumnezeul numit Domnul i
am respectat tot ce mi-a poruncit. 15Prive te din cer, din Sanctuarul T u sfânt,
binecuvânteaz poporul Israel i ara pe care ne-ai dat-o, a a cum ai promis
str mo ilor no tri: aceast ar unde curge lapte i miere!». 16Ast zi, Dumnezeul
vostru care se nume te Domnul, v porunce te s -I respecta i poruncile i aceste legi.
v tr i via a conform cerin elor lor. S le respecta i din toat inima voastr i din
tot sufletul vostru. 17Ast zi a i declarat înaintea Domnului c El va fi Dumnezeul
vostru, c v ve i comporta a a cum v pretinde El, c ve i respecta poruncile, legile
i deciziile Lui i c ve i asculta ce v spune. 18Ast zi, Domnul – Dumnezeul vostru –
v-a spus în mod solemn c ve i fi poporul Lui, a a cum v-a promis; iar voi, trebuie s
conforma i cerin elor tuturor poruncilor Lui. 19El v va da prioritate în glorie, în
renume i în faim , în raportul vostru cu toate popoarele pe care le-a creat. Ve i fi un
popor sfânt pentru Dumnezeul vostru numit Domnul, a a cum v-a promis!” 27 Moise,
împreun cu cei care formau consiliul b trânilor lui Israel, au poruncit poporului: „S
respecta i toate poruncile pe care vi le dau ast zi. 2Când ve i ajunge în ara pe care vo d Domnul – Dumnezeul vostru – pe teritoriul care se afl dincolo de Iordan, s
pune i într-un loc câteva pietre mari; i s le vopsi i cu var. 3Ve i traversa (Iordanul)
ca s intra i în ara pe care v-o d Domnul – Dumnezeul str mo ilor vo tri i al vostru
– exact cum v-a promis El. Aceea este ara în care curge lapte i miere. Atunci s
scrie i pe acele pietre toate cuvintele acestei legi. 4Când ve i ajunge pe cel lalt mal al
Iordanului, s pune i aceste pietre – pe care v poruncesc ast zi s le ridica i – pe
muntele Ebal; i s le vopsi i cu var. 5 construi i acolo, din pietre, un altar pentru
Domnul – Dumnezeul vostru. Dar s nu folosi i unelte de fier pentru ajustarea
dimensiunilor sau a formei acelor pietre. 6 construi i un altar dedicat Dumnezeului
vostru numit Domnul. El s fie f cut din pietre întregi; i s arde i pe el integral
animale pentru Domnul care este Dumnezeul vostru. 7 aduce i sacrificii de pace, s
mânca i acolo i s v bucura i în prezen a Dumnezeului vostru care se nume te
Domnul. 8 scrie i foarte clar toate cuvintele acestei legi pe acele pietre!” 9Moise,
împreun cu preo ii levi i, au vorbit întregului Israel, astfel: „Israel, taci i ascult !
Ast zi, voi a i devenit poporul Dumnezeului vostru numit Domnul. 10 asculta i de
ce v spune El i s respecta i legile i poruncile Lui, pe care vi le dau ast zi!” 11În
aceea i zi, Moise a mai dat urm toarele porunci: 12„Când ve i traversa Iordanul,
triburile care au ca str mo pe Simeon, pe Levi, pe Iuda, pe Isahar, pe Iosif i pe
Beniamin, s stea pe muntele Garizim i s binecuvânteze poporul. 13Iar celelalte
triburi având ca str mo pe Ruben, pe Gad, pe A er, pe Zabulon, pe Dan i pe Neftali,
stea pe muntele Ebal i s pronun e blestemul. 14Levi ii s vorbeasc , strigând
înaintea întregului popor Israel, astfel: 15«Omul care- i face o statuie cioplit sau un
idol turnat i-l pune într-un loc secret (ca s i se închine), este blestemat! Pentru c

acel obiect f cut de mâinile unui me ter, este ceva oribil înaintea Domnului!» Atunci
tot poporul s r spund : «A a s fie!». 16«Cel care- i dezonoreaz tat l i mama, este
blestemat!» Iar tot poporul s r spund : «A a s fie!». 17«Cel care mut limita
teritoriului propriet ii semenului lui, este blestemat!» i tot poporul s r spund :
«A a s fie!». 18«Cel care-l face pe orb s devieze de la drumul lui, este blestemat!»
Atunci, tot poporul s r spund : «A a s fie!». 19«Cel care nu respect dreptul
str inului, al orfanului i al v duvei, este blestemat!» Iar tot poporul s r spund :
«A a s fie!». 20«Cel care între ine rela ii sexuale cu so ia tat lui lui, este blestemat;
pentru c astfel a atentat la dreptul exclusiv al tat lui lui!» Iar tot poporul s
spund : «A a s fie!». 21«Cel care între ine rela ii sexuale cu un animal, este
blestemat!» i tot poporul s r spund : «A a s fie!». 22«Cel care între ine rela ii
sexuale cu sora lui – cu aceea care este fiica tat lui lui sau a mamei lui ( i îi este sor
vitreg )!» Iar tot poporul s r spund : «A a s fie!». 23«Cel care are rela ii sexuale cu
soacra lui, este blestemat!» i tot poporul s r spund : «A a s fie!». 24«Cel care î i
omoar semenul în secret, este blestemat!» i tot poporul s r spund : «A a s fie!».
25
«Cel care ia un dar ca s omoare o persoan nevinovat , este blestemat!» Tot
poporul s r spund : «A a s fie!» 26«Cel care nu este consecvent în respectarea
acestei Legi, este blestemat!» i tot poporul s r spund : «A a s fie!» 28 Dac vei
asculta de tot ce î i spune Dumnezeul t u, respectând i aplicând toate poruncile pe
care eu i le dau ast zi, Domnul – Dumnezeul t u – te va face s fii primul între toate
popoarele p mântului. 2Toate binecuvânt rile pe care le voi prezenta în continuare,
vor veni i vor exista în poporul t u. Vei beneficia de ele dac vei asculta de ce- i
spune Dumnezeul t u care se nume te Domnul. 3Vei fi binecuvântat în ora i (în
activit ile tale de) la câmp. 4 i vor fi binecuvântate rezultatele uterului t u i ale
terenurilor tale agricole. Vei avea binecuvântare în ce prive te cre terea cirezilor i a
turmelor tale. 5Vei fi binecuvântat atât în ce prive te co ul t u, cât i cu privire la
locul unde î i vei depozita alimentele. 6Vei fi binecuvântat la venire i la plecare.
7
Domnul î i va facilita victoria în fa a du manilor care vor veni împotriva ta. Vor
pleca pe un drum împotriva ta; dar vor fugi din fa a ta pe apte drumuri! 8Domnul va
face ca binecuvântarea s fie în hambarele tale i s beneficiezi de ea în toate
lucrurile pe care vei pune mâna în ara pe care i-o d Domnul, Dumnezeul t u. 9Dac
vei respecta poruncile Lui i te vei comporta cum i-a cerut, Domnul te va face un
popor sfânt, a a cum i-a promis. 10Toate popoarele p mântului vor vedea c numele
Domnului este invocat peste acest popor; i se vor teme de tine. 11Domnul te va
inunda cu ce este bun: î i va înmul i urma ii, animalele i produc ia terenului t u
agricol – în ara despre care Domnul – Dumnezeul t u – a promis zicând c i-o va
da. 12El î i va deschide cerul – comoara Lui bun – pentru ca s i dea ploaie pe
mânt la timp i pentru a binecuvânta toate lucr rile pe care le vei face cu mâinile
tale. Vei împrumuta multe popoare; dar tu nu vei lua cu împrumut. 13Domnul te va
face cap, nu coad ; întotdeauna vei fi primul i niciodat ultimul. A a se va întâmpla
dac vei asculta de toate poruncile Dumnezeului t u numit Domnul, pe care eu i le
dau ast zi ca s le respec i i s le pui în practica vie ii tale. 14Toate aceste lucruri i se
vor întâmpla dac nu vei devia nici la dreapta i nici la stânga de la nici o porunc pe
care i-o dau ast zi, ferindu-te astfel s te duci dup al i (dumne)zei ca s le sluje ti!
15
Dar dac nu vei asculta de Dumnezeul t u numit Domnul i nu vei respecta toate

poruncile i deciziile pe care i le dau ast zi, ci vei refuza s tr ie ti conform
cerin elor lor, toate blestemele pe care le voi pronun a în continuare, vor veni peste
tine i te vor ajunge. 16Vei fi blestemat atât în ora , cât i la câmp. 17Co ul i depozitul
u de alimente vor fi blestemate. 18 i vor fi blestemate: na terile copiilor, p mântul,
cirezile i turmele. 19Vei fi blestemat la venire i la plecare. 20Domnul va trimite
împotriva ta blestemul, nelini tea i conflictul în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le
vei face – pân când vei fi distrus i vei disp rea repede din cauza faptelor tale rele,
pentru c L-ai abandonat. 21Domnul va trimite peste tine epidemii, pân te va
extermina în ara în care ai intrat ca s-o st pâne ti. 22El te va lovi cu febr tifoid i cu
malarie, cu inflama ie i cu febr , cu pericolul de a muri lovit de sabie, cu parazi i
care vor ataca vi a de vie i cu d un tori pentru culturile tale. Ele te vor urm ri pân
te vor distruge. 23Cerul de deasupra capului t u va fi de cupru, iar p mântul de sub
tine va fi de fier. 24Domnul va trimite pe p mântul t u ploaie de praf i de pulbere.
zând din cer peste tine, acestea te vor distruge. 25Domnul va face s fii învins de
du manii t i; vei pleca pe un drum împotriva lor, dar vei fugi de ei pe apte drumuri.
Vei fi un caz teribil pentru toate regatele p mântului. 26Corpurile oamenilor din
poporul t u vor fi hran pentru toate p rile zbur toare i pentru toate animalele care
se deplaseaz pe p mânt. i nu va exista nimeni care s le sperie! 27Domnul te va lovi
cu infec ii ale pielii specifice Egiptului i cu r ni, cu umfl turi i cu scabie – de care
nu te vei putea vindeca. 28El te va lovi cu nebunie: cu orbirea i cu r cirea min ii.
29
Te vei deplasa pip ind – cum umbl orbul – ca i cum ar fi întuneric, de i va fi ziu .
Nu vei progresa în nimic din tot ce vei face. Cu certitudine, în fiecare zi vei fi
exploatat i jefuit; i nu va exista nimeni care s vin ca s te ajute! 30Te vei logodi cu
o femeie; dar o va lua altul i se va culca el cu ea… Vei construi case; i nu vei locui
în ele. Vei planta vii; dar nu te vei bucura de strugurii lor. 31Boii t i vor fi înjunghia i
în fa a ochilor t i; i nu vei mânca din ei. i se vor lua m garii din fa a ta; i nu i se
vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date du manilor t i; i nimeni nu va veni s te
ajute. 32Fiii i fiicele tale vor fi date unui alt popor; iar ochii t i vor îmb trâni uitânduse în fiecare zi dup ei. Mâinile tale vor fi f
putere în fa a acestor situa ii. 33Un
popor pe care nu-l cuno ti, va mânca produc ia (de alimente) de pe terenurile tale
agricole i tot rezultatul muncii tale. În toate zilele vei fi exploatat i în elat.
34
Aceast situa ie pe care o vei vedea zilnic, te va face s înnebune ti! 35Domnul te va
lovi cu infec ii grave ale esuturilor de la genunchi i din zona t lpilor – de care nu
vei putea s te vindeci. Te va lovi din talpa piciorului pân în partea de sus a capului.
36
Domnul te va duce împreun cu regele pe care îl vei pune s te conduc , la un popor
care n-a fost cunoscut nici de tine, nici de p rin ii t i. Acolo vei sluji altor
«(dumne)zei»: idolilor f cu i din lemn i din piatr . 37Vei oferi celor din jurul t u
motive s fii ridiculizat; i din cauza acestei situa ii, vei avea un nedorit renume
printre toate popoarele, pe unde te va duce Domnul. 38Vei sem na mult s mân pe
câmpurile tale; dar vei recolta pu in, pentru c plantele vor fi mâncate de l custe.
39
Vei s di vii i le vei îngriji; dar nu vei strânge struguri din ele i nu vei bea vin;
pentru c le vor mânca viermii. 40Vei avea m slini pe tot teritoriul rii; dar nu te vei
unge cu ulei; pentru c m slinele se vor strica. 41 i se vor na te fii i fiice, dar nu vor
mâne ai t i; pentru c vor merge (ca sclavi) în captivitate. 42Omizile î i vor mânca
frunzele tuturor pomilor i celelalte plante care vor cre te din p mânt. 43Str inul care

locuie te în mijlocul t u, va ajunge din ce în ce mai sus i va prospera în dauna ta; iar
tu vei coborî i vei ajunge tot mai jos. 44El te va putea împrumuta, dar tu nu vei fi
capabil s -l împrumu i. El va fi cap, iar tu vei fi coad ! 45Toate aceste blesteme vor
veni peste tine, te vor urm ri i te vor ajunge din urm , pân te vor distruge – pentru
nu ai ascultat de ce i-a spus Dumnezeul t u numit Domnul i nu ai respectat
poruncile i deciziile pe care i le-a dat. 46Aceste blesteme vor fi pentru totdeauna un
semn i o minune atât pentru tine, cât i pentru urma ii t i. 47Pentru c nu ai slujit
(doar) Dumnezeului t u care se nume te Domnul cu bucurie i cu inim bun în timp
ce erai prosper, 48vei sluji fl mând, însetat i dezbr cat, prestând munci pentru
du manii t i, pe care Domnul îi va trimite împotriva ta. El î i va a eza pe gât un jug
de fier, pân când te va distruge. 49Domnul va aduce un popor împotriva ta. Acela va
veni de departe, de la marginile p mântului; i te va surprinde cu for a atacului lui.
Va ac iona împotriva ta asemenea vulturului. Este un popor a c rui limb nu o vei
în elege. 50Nu va avea mil i respect nici pentru b trân, nici pentru tân r. 51 i va
mânca ce produc cirezile tale i ce cre te din p mântul t u – pân când te vor face s
dispari. Nu î i vor l sa nici grâu, nici vin, nici ulei, nici vi ei în cirezile tale i nici
miei în turmele tale – pân când te vor face s nu mai exi ti. 52Acei oameni î i vor
asedia toate ora ele de pe tot teritoriul rii, ca s î i d râme acele ziduri înalte i
fortificate, în care te-ai încrezut. Ei î i vor asedia toate ora ele din întreaga ar pe
care i-a dat-o Domnul, Dumnezeul t u! 53În dezastrul i în situa ia critic în care te
va aduce du manul t u, te vei hr ni mâncând pe cel care ie ise din uterul t u. Ve i
ajunge s consumi ca aliment carnea fiilor i a fiicelor tale, pe care i i-a dat Domnul,
Dumnezeul t u. 54Cel mai delicat i mai sensibil b rbat dintre oamenii poporului t u,
va privi cu r utate la fratele lui, la femeia care se odihne te la pieptul lui i la copiii
pe care acela i-a l sat s tr iasc . 55 i nu le va da nimic din carnea copiilor (lui) cu
care se hr ne te – pentru c nu-i va mai r mâne nimic din cauza dezastrului i a st rii
foarte critice în care te vor aduce du manii t i, în toate ora ele tale! 56Cea mai
delicat i mai sensibil femeie – care nu tia cum s calce mai fin cu piciorul pe
mânt – va privi cu r utate pe b rbatul de la pieptul ei, pe fiii i pe fiicele ei; 57 i nu
le va da nimic din resturile de esuturi ie ite dup na tere dintre picioarele ei sau din
copiii pe care îi va na te; pentru c îi va mânca pe to i în secret în timpul dezastrului
i al situa iei extrem de critice în care te vor aduce du manii t i, în ora ele tale!
58
Dac nu vei respecta i nu aplica toate cuvintele acestei legi, scrise în aceast carte,
temându-te de acest nume glorificat i impun tor – adic de numele Dumnezeul t u,
de Domnul – 59atunci Domnul v va lovi într-un mod inedit – atât pe tine, cât i pe
urma ii t i – cu pl gi profunde în esuturi care vor exista acolo timp îndelungat i cu
boli grave, prelungite. 60Va aduce peste tine toate bolile Egiptului – acelea de care i-a
fost fric ; i ele se vor lipi de tine! 61Mai mult: Domnul va ac iona împotriva ta pân
te va distruge, aducând în poporul t u toate bolile i r nile care nu sunt scrise în
aceast carte a legii. 62Dup ce ai fost atât de numeros încât echivalai cu num rul
stelelor de pe cer, vei r mâne un popor cu un mic num r de oameni; pentru c nu ai
ascultat ce i-a spus Dumnezeul t u care se nume te Domnul. 63 a cum Domnul s-a
bucurat s î i fac bine i s te înmul easc , El se va bucura s te decimeze i s te
distrug . i vei fi smuls din ara pe al c rei teritoriu ai venit ca s -l iei în proprietate.
64
Domnul te va împr tia printre toate popoarele, de la o margine a p mântului pân

la cealalt . Acolo vei sluji altor «dumne(zei)»: idolilor f cu i din lemn i din piatr –
pe care nu i-a i cunoscut nici voi, nici p rin ii vo tri. 65Printre aceste popoare nu vei
avea pace i nu vei g si un loc unde s i odihne ti picioarele. Acolo, Domnul va face
ca inima ta s tremure de fric , vederea s î i sl beasc i sufletul s i se sting . 66Vei
tr i într-o permanent lips de securitate. Vei experimenta frica nu doar noaptea, ci i
ziua; i niciodat nu vei fi sigur de via a ta! 67Diminea a vei spune: «O, abia a tept s
vin seara!»; iar seara vei spune: «O, ce bine ar fi dac ar veni mai repede
diminea a!» – din cauza terorii care î i va umple inima i a lucrurilor pe care le vei
vedea cu ochii t i. 68Domnul te va întoarce cu cor biile în Egipt, pe drumul despre
care î i spusesem: «S nu-l mai parcurgi!». Acolo v ve i vinde du manilor vo tri ca
sclavi i ca sclave; dar nu va fi nimeni interesat s v cumpere…” 29 Acesta este
con inutul leg mântului pe care Domnul i-a poruncit lui Moise s -l ratifice cu
israelienii la Moab. El era alt leg mânt, diferit de cel pe care l-a ratificat cu ei la
Horeb. 2Moise i-a chemat pe to i israelienii; i le-a spus: „A i v zut tot ce a f cut
Domnul în fa a ochilor vo tri, pe teritoriul Egiptului: lui Faraon, tuturor slujitorilor
acestuia i întregii lui ri. 3Ochii vo tri au asistat la acele test ri (ale egiptenilor) i la
miracole. 4Dar Domnul nu v-a dat minte s în elege i, nici ochi s vede i i nici urechi
asculta i – pân ast zi. 5Patruzeci de ani, cât v-am condus prin de ert, nu s-au
învechit hainele pe care le-a i purtat i nici nu s-a tocit înc mintea în picioarele
voastre. 6Nu v-a i hr nit cu pâine. N-a i b ut nici vin, nici b utur puternic
alcoolizat . În acest timp, a i cunoscut c Dumnezeul vostru este Domnul. 7Când am
ajuns în acest loc, Sihon – regele He bonului – i Og – regele Ba anului – au venit
înaintea noastr , ca s se lupte cu noi; dar i-am învins. 8Le-am luat ara i am dat-o ca
mo tenire rubeni ilor, gadi ilor i unei jum i din tribul lui Manase. 9 respecta i ce
se spune prin cuvintele acestui leg mânt i s v conforma i cerin elor lor, ca s
prospera i în tot ce ve i face. 10Ast zi sta i to i b rba ii lui Israel în prezen a
Dumnezeului vostru numit Domnul, împreun cu conduc torii triburilor voastre, cu
trânii vo tri, i cu administratorii vo tri. 11Sunte i aici împreun cu copiii vo tri, cu
so iile voastre i cu str inul care se afl în tab ra voastr . Sta i aduna i de la cel care
taie lemne, pân la cel care v scoate ap – 12ca s participa i la ratificarea
leg mântului cu Dumnezeul vostru care se nume te Domnul. Acest leg mânt care va
fi f cut cu voi ast zi, este unul care implic jur mânt. 13 i astfel, Domnul dore te s
fac ast zi poporul Lui, a a cum v-a promis i cum deja jurase str mo ilor vo tri:
lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov. 14Nu numai cu voi ratific acest leg mânt f cut prin
jur mânt. 15El va fi valabil atât pentru cei care stau ast zi aici, înaintea Dumnezeului
nostru care se nume te Domnul, cât i pentru aceia care nu sunt aici. 16Voi ti i cum
i locuit în ara Egiptului i cum a i trecut prin mijlocul popoarelor al c ror teritoriu
l-a i parcurs. 17 i v zut faptele oribile pe care le comit aceia i idolii lor f cu i din
lemn i din piatr , din argint i din aur. 18 nu existe printre voi nici un b rbat, nici o
femeie, nici un clan i nici un trib a c ror inim s se întoarc ast zi de la Dumnezeul
nostru numit Domnul, ducându-se s slujeasc zeilor acestor popoare! S nu existe
între voi nimeni care s fie ca o r cin din care cre te ceva otr vitor sau amar!
19
Este posibil ca cineva care a auzit cuvintele acestui jur mânt, (dup un timp) s
pretind venirea unei binecuvânt ri asupra lui, zicând în sine însu i: «Voi avea pace,
chiar dac m-a conforma tendin elor min ii mele, satisf cându-mi setea prin be ie!».

20

Domnul nu va mai dori s -l ierte pe un asemenea om. Se va declan a mânia i
gelozia Domnului împotriva lui! Vor veni peste el toate blestemele scrise în aceast
carte; i Domnul îi va terge numele de sub cer. 21El îl va separa de toate triburile lui
Israel, ca s -l pedepseasc în conformitate cu tot ce este scris în aceast carte a legii.
22
Urm toarele genera ii formate din copiii care vor veni dup voi i str inul care va
veni din teritorii îndep rtate, vor vedea dezastrele care au fost în aceast ar i
calamit ile cu care v-a pedepsit Domnul. 23Peste tot va fi sulf i sare. Toat ara va fi
ars . Nu se va sem na nici o s mân pe teritoriul ei. Nu va încol i nimic; i nu va
cre te nici o plant . Va fi la fel ca la distrugerea Sodomei, a Gomorei, a Admei i a
eboimului – pe care Domnul le-a f cut s nu mai existe pentru c -I provocaser
mânie i mare sup rare. Toate popoarele vor întreba: 24«De ce a procedat Domnul a a
cu aceast ar ? De ce s-a manifestat El împotriva ei cu o mânie atât de mare?» i li
se va r spunde: 25«Pentru c au abandonat respectarea leg mântului Dumnezeului
str mo ilor lor numit Domnul, pe care El l-a f cut cu ei atunci când i-a scos de pe
teritoriul Egiptului. 26Ei s-au îndep rtat de comportamentul cerut, au slujit altor
(dumne)zei i s-au închinat lor. Aceia erau zei pe care nu-i cuno teau i pe care El nu
li-i d duse. 27 a se explic de ce s-a declan at mânia Domnului împotriva acestei
ri. i astfel, ea a adus peste ei toate blestemele scrise în aceast carte. 28Pentru c iau provocat mânia i l-au determinat s ac ioneze împotriva lor cu dezastre, Domnul
i-a smuls din ara lor i i-a aruncat într-o alt ar , a a cum se vede ast zi!».
29
Lucrurile secrete sunt ale Dumnezeului nostru care se nume te Domnul; iar cele
revelate sunt ale noastre i ale urma ilor no tri, pentru totdeauna, ca s respect m
toate cuvintele acestei legi. 30 Va fi posibil s i se întâmple exact cum prev d toate
binecuvânt rile i toate blestemele pe care i le-am prezentat. Atunci î i vei aminti de
ele în mijlocul popoarelor în care te va dispersa Dumnezeul t u numit Domnul. 2Dac
te vei întoarce la Domnul împreun cu urma ii t i i vei asculta din toat inima ta i
din tot sufletul t u de ce- i spune El – cerin e care sunt în acord cu tot ce i-am
poruncit ast zi, 3atunci Domnul – Dumnezeul t u – î i va repatria captivii, Î i va
manifesta compasiunea fa de tine, te va aduce înapoi i te va strânge dintre toate
popoarele printre care te dispersase. 4Chiar dac vei fi împr tiat pân la marginile
cerului, i de acolo Dumnezeul t u numit Domnul te va strânge i te va întoarce. 5El
te va aduce în ara pe care o aveau în proprietate str mo ii t i; i vei fi din nou st pân
în ea. El î i va face bine i te va înmul i mai mult decât pe str mo ii t i. 6Domnul –
Dumnezeul – t u va circumcide atât inima ta, cât i a urma ilor t i – ca s -L iube ti
din toat inima ta i din tot sufletul t u; i astfel, s tr ie ti. 7Domnul – Dumnezeul
u – va face ca toate aceste blesteme s vin peste du manii t i care te persecut i
asupra celor care te ur sc. 8Iar tu te vei întoarce, vei asculta ce- i spune Domnul i vei
respecta toate poruncile pe care i le-am dat ast zi. 9Atunci Domnul – Dumnezeul t u
– te va face s prosperi atât în ce vei face cu mâinile tale, cât i în ce prive te
înmul irea poporului t u, a cirezilor tale i a recoltelor care cresc din p mântul t u.
Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, a a cum S-a bucurat de cea a str mo ilor
i! 10Toate aceste lucruri se vor întâmpla dac vei asculta ce- i spune Dumnezeul t u
care se nume te Domnul, dac te vei conforma poruncilor i deciziilor Lui scrise în
aceast carte a legii i dac te vei întoarce la El din toat inima ta i din tot sufletul
u! 11Aceast porunc pe care i-o dau ast zi, nu este pentru tine prea dificil de

respectat; i nici prea departe de tine. 12Ea nu este în cer, ca s zici: «Cine se va ridica
pân la cer pentru noi ca s ne-o aduc , astfel încât s o auzim i s o respect m?».
13
Nu se afl nici pe cel lalt mal al m rii, ca s zici: «Cine va traversa marea ca s neo aduc , astfel încât s o auzim i s-o respect m?» 14De fapt, cuvântul ei este foarte
aproape de tine. El se afl chiar în gura ta i în inima ta, ca s -l po i respecta!
15
Prive te: ast zi î i prezint via a i binele, în opozi ie cu moartea i r ul. 16 i
poruncesc s -L iube ti pe Dumnezeul t u care se nume te Domnul, s tr ie ti
conform cerin elor Lui i s -I respec i poruncile, deciziile i legile. Atunci vei tr i i
te vei înmul i; iar Domnul – Dumnezeul t u – te va binecuvânta în ara în care ai
intrat ca s-o iei în proprietate. 17Dar dac inima ta se va schimba i nu vei (mai)
asculta, dac vei devia de la comportamentul corect închinându-te altor (dumne)zei i
slujind acelora, 18te anun ast zi c vei fi distrus i nu vei locui multe zile în ara
pentru care ai traversat Iordanul ca s o ocupi i s-o st pâne ti. 19Chem ast zi cerul i
mântul ca martori în cazul vostru. Ei vor confirma c v-am prezentat via a i
moartea, binecuvântarea i blestemul. Acum, (v sugerez s ) alege i via a, ca s tr i
atât voi, cât i urma ii vo tri. 20Face i aceast alegere iubindu-L pe Domnul care este
Dumnezeul vostru, ascultând ce v spune vocea Lui i ata ându-v de El. S ti i c
acest fapt va determina via a voastr i lungimea zilelor ei în ara pe care Domnul a
promis str mo ilor vo tri c le-o va da: lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov.” 31 Moise
s-a dus i a vorbit înaintea întregului Israel astfel: 2„Eu am o sut dou zeci de ani i
nu voi mai putea s merg înaintea voastr . Domnul mi-a interzis s traversez Iordanul
împreun cu tine. 3El personal îl va traversa înaintea ta i va distruge aceste popoare
care sunt în fa a ta; iar tu vei fi st pânul lor. Când vei traversa, te va conduce Iosua,
a cum a vorbit Domnul. 4El va proceda cu ele exact ca în cazul lui Sihon i al lui
Og – acei regi amori i – i va face exact ce a f cut rilor lor pe care le-a distrus.
5
Domnul vi le va da; iar voi s v comporta i cu ele conform poruncilor pe care vi leam dat. 6Fii puternic i încurajeaz -te! S nu- i fie fric i s nu te sperii din cauza lor;
pentru c Domnul – Dumnezeul t u – va merge împreun cu tine. El nu te va
abandona, nici nu te va uita!” 7Moise l-a chemat pe Iosua i i-a vorbit în fa a
întregului Israel: „Fii puternic i încurajeaz -te; pentru c tu vei merge cu acest popor
în ara despre care a vorbit Domnul str mo ilor lor zicând c le-o va da; i îi vei
conduce la mo tenirea lor. 8Domnul va merge personal înaintea ta; i va fi cu tine. El
nu te va p si, nici nu te va uita; s nu- i fie fric i s nu tremuri!” 9Moise a scris
aceast lege i a dat-o pentru p strare atât preo ilor levi i care duceau lada
leg mântului f cut cu Domnul, cât i consiliului b trânilor lui Israel. 10El le-a
poruncit astfel: „La fiecare apte ani – în acel an al iert rii, când va fi s rb toarea
corturilor – 11atunci când întregul Israel va veni înaintea Dumnezeului vostru numit
Domnul în locul pe care El îl va alege, s citi i aceast lege înaintea întregului popor,
în auzul oamenilor! 12 aduna i tot poporul – b rba ii, femeile, copiii i str inul care
va fi în ora ele voastre – ca s asculte i s înve e s se team de Dumnezeul vostru
care se nume te Domnul; i s respecte toate cuvintele acestei legi, conformându-se
cerin elor ei. 13Astfel, chiar i copiii lor, care nu o cunosc, o vor auzi; i vor înv a s
aib respect fa de Domnul – Dumnezeul vostru – în tot timpul cât ve i tr i în ara
pentru care a i trecut Iordanul ca s-o lua i în proprietate!” 14Domnul i-a zis lui Moise:
„S tii c se apropie ziua mor ii tale. Cheam -l pe Iosua i prezenta i-v la cortul

întâlnirii, ca s -i spun ce urmeaz s fac .” Moise i Iosua au venit i s-au prezentat la
cortul întâlnirii. 15Atunci Domnul i-a f cut apari ia în cort într-un stâlp de nor care sa oprit la intrarea cortului. 16Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: „S tii c tu vei
muri; iar oamenii acestui popor se vor prostitua înaintea zeilor str ini care sunt în ara
în care vor intra. M vor p si; i vor înc lca leg mântul pe care l-am ratificat cu
ei… 17În acea zi Mi se va aprinde mânia împotriva lor; i îi voi abandona. Îmi voi
ascunde fa a de ei; i vor fi distru i. Vor veni peste ei multe rele i multe necazuri.
Atunci vor începe s se întrebe: «Oare nu au venit la noi aceste dezastre pentru c
Dumnezeul nostru nu este în mijlocul nostru?». 18Din cauza tuturor faptelor lor rele
pe care le vor comite întorcându-se spre al i (dumne)zei, Eu Îmi voi ascunde fa a de
ei în acea zi! 19Acum, scrie i pentru voi acest cântec i înv i-i pe israelieni s -l
cânte; pentru ca astfel, el s fie pentru Mine un martor care va vorbi împotriva lor.
20
Când îi voi duce în ara unde curge lapte i miere – în acel teritoriu pe care l-am
promis str mo ilor lor – i când vor mânca, se vor s tura i se vor îngr a, se vor
întoarce spre al i (dumne)zei i le vor sluji; iar pe Mine M vor desconsidera i vor
înc lca leg mântul Meu. 21Atunci când vor fi lovi i cu o multitudine de rele i de
necazuri, acest cântec va vorbi împotriva lor, pentru c el nu va fi uitat de urma ii lor.
tii c Eu le cunosc tendin ele pe care le au chiar de acum, înainte s -i duc în ara
pe care le-am promis-o.” 22Chiar în acea zi, Moise a scris acel cântec; i i-a înv at pe
israelieni s -l cânte. 23El i-a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun: „Fii b rbat i încurajeaz te; pentru c tu îi vei conduce pe israelieni în ara pe care le-a promis-o Domnul; i El
va fi cu tine!” 24Dup ce Moise a terminat scrierea cuvintelor acestei legi într-o carte,
25
a dat urm toarea porunc levi ilor care transportau lada leg mântului f cut cu
Domnul: 26„Lua i aceast carte a legii i pune i-o în lada leg mântului f cut (de noi)
cu Domnul care este Dumnezeul vostru. Acolo, ea va fi ca un martor împotriva
voastr . 27Eu cunosc inten iile i tendin ele voastre. Dac v-a i opus permanent
Domnului cât timp am tr it eu între voi, cu atât mai mult Îl ve i sfida dup moartea
mea! 28Chema i-i înaintea mea pe to i b trânii triburilor voastre i pe to i conduc torii
vo tri! Voi proclama în auzul lor aceste cuvinte; i voi lua ca martor împotriva lor
cerul i p mântul; 29pentru c eu tiu c dup moartea mea v ve i strica i ve i devia
în comportarea voastr de la drumul pe care v-am poruncit s merge i. În zilele care
vor urma, va veni dezastrul (pedepsei) peste voi dac ve i comite ce este r u pentru
Domnul, mâniindu-L prin ce ve i face cu mâinile voastre!” 30Apoi Moise a recitat
toate cuvintele acestui cântec în auzul întregii adun ri a lui Israel: 32 „Ascult , cer; i
voi vorbi. Ascult i tu, p mânt, cuvintele spuse de gura mea. 2Înv tura mea s cad
ca ploaia; i cuvintele mele s curg la fel ca roua, ca stropii de ploaie pe vegeta ie i
ca aversele pe iarb . 3Voi proclama numele Domnului. L uda i pe Dumnezeul nostru!
4
El este stânca; lucr rile Lui sunt perfecte, pentru c toate metodele Lui sunt corecte.
Dumnezeu este demn de încredere. Acolo nu este nedreptate; ci El este drept i
cinstit. 5Ei s-au stricat! Este o ru ine pentru ei c nu mai sunt fiii Lui, ci (au ajuns) o
genera ie pervertit i nedreapt . 6 a v raporta i voi la Domnul, popor f judecat
i neîn elept? Nu este El Tat l vostru, Creatorul vostru, Cel care v-a conceput i care
v-a f cut s exista i? 7Aminti i-v de zilele din trecut. Calcula i anii care au trecut de
la o genera ie la cealalt . Întreba i-i pe p rin ii vo tri; i ei v vor înv a. Vorbi i cu
trânii vo tri; i ace tia v vor spune. 8Când Dumnezeul foarte înalt le-a dat

popoarelor mo tenirea, când i-a desp it pe fiii oamenilor, El a stabilit limitele
teritoriale ale acestora raportându-le la num rul fiilor lui Israel! 9A procedat astfel
pentru c partea Domnului este poporul Lui. Iacov este mo tenirea Sa! 10El l-a g sit
într-un teritoriu nelocuit, într-o singur tate plin de ipete ale disper rii. L-a
înconjurat i a avut grij de el. L-a ap rat ca pe lumina ochilor Lui; 11 i a procedat
exact cum î i scutur cuibul vulturul care zboar deasupra puilor i care î i deschide
apoi aripile luându-i i transportându-i pe penele lui… 12Domnul i-a condus singur
poporul; i nu era nici un alt zeu str in al turi de El. 13L-a urcat pe zonele înalte ale
rii i l-a hr nit cu recoltele pe care le produce câmpul. L-a hr nit, dându-i s
nânce: miere din stânc i ulei din cea mai tare stânc , 14iaurtul vitelor i laptele
oilor, gr simea mieilor, a berbecilor din Ba an i a apilor, împreun cu gr simea
boabelor de grâu. A b ut i vin – sângele strugurilor. 15Iacov s-a îngr at i apoi s-a
opus! S-a depus gr simea pe tine; ai devenit greu i mare! Poporul L-a p sit pe
Dumnezeul care l-a creat; i a respins stânca salv rii lui. 16Ei L-au f cut gelos prin
slujirea zeilor str ini; i L-au mâniat prin practici oribile. 17Au adus sacrificii pe care
le-au dedicat demonilor, nu lui Dumnezeu; i s-au închinat unor zei pe care nu-i
cuno teau – zei noi, ap ru i de pu in timp i de care str mo ii lor nu s-au temut. 18Au
abandonat acea stânc ce îi crease. Au uitat pe Dumnezeul care îi n scuse. 19Domnul
a v zut i i-a desconsiderat; El s-a mâniat pe fiii i pe fiicele Sale. 20El a zis: «Îmi voi
ascunde fa a de ei. Voi asista la sfâr itul lor f
s intervin; pentru c sunt o
genera ie pervertit format din ni te copii care nu- i respect promisiunile. 21M-au
provocat la gelozie prin ce nu este Dumnezeu; i M-au mâniat prin închinarea în fa a
idolilor lor care nu au nici o valoare. Din aceast cauz , i Eu îi voi provoca la
gelozie printr-un grup de oameni care nu formeaz un popor; îi voi mânia printr-o
etnie ai c rei oameni nu au inteligen . 22Voi proceda a a pentru c s-a aprins focul
mâniei Mele; i va arde pân în adâncul locuin ei mor ilor. El va distruge p mântul
împreun cu recoltele lui; i va arde temeliile mun ilor. 23Voi aduce calamit i peste
ei; voi arunca toate s ge ile Mele împotriva lor! 24Vor fi înfometa i, consuma i de foc
i distru i cu duritate. Voi trimite împotriva lor col ii animalelor s lbatice i veninul
erpilor! 25Vor muri pe drum lovi i cu sabia; i vor fi decima i de teroare în camerele
unde se vor ascunde. Moartea va lovi tân rul i fecioara, copilul i b trânul. 26Am zis
îi voi strivi i le voi terge amintirea printre celelalte popoare; 27dar M tem de
calomniile du manilor Mei. Nu vreau s le permit s se în ele i s zic : ‘For a
mâinilor noastre – i nu Domnul – a f cut toate aceste lucruri!’». 28Sunt un popor
ruia îi lipse te în elepciunea i nu mai exist nimeni cu discern mânt între ei.
29
Dac ar fi fost în elep i, ar fi în eles implica iile; i s-ar fi gândit la ce li se va
întâmpla. 30Oare cum ar fi putut ca unul dintre ei s urm reasc o mie sau doi dintre
ei s fac s fug zece mii, dac nu le-ar fi facilitat acest lucru stânca lor i dac
Domnul nu i-ar fi ajutat s -i domine (pe du mani)? 31Stânca acelor popoare nu este ca
stânca noastr . Chiar i du manii no tri în eleg acest lucru! 32Vi a lor provine din via
Sodomei i din câmpiile Gomorei. Strugurii lor sunt plini de venin; iar ciorchinii sunt
amari. 33Vinul lor este venin de erpi i se aseam
cu veninul cobrelor nemiloase.
34
«Oare nu este p strat acest lucru la Mine i sigilat printre comorile Mele?
35
zbunarea este de competen a Mea; i Eu voi recompensa! Vine vremea când le
vor aluneca picioarele; pentru c zilele distrugerii sunt aproape i destinul lor se va

gr bi». 36Se va întâmpla a a pentru c Domnul Î i va judeca poporul; dar va avea mil
de sclavii S i când va vedea c li s-a consumat puterea i c n-a mai r mas nimeni:
nici de inut, nici om liber. 37El va întreba: «Oare unde le sunt zeii – acea stânc a lor
care le folosea ca ad post – 38acei zei care se hr neau cu gr simea sacrificiilor lor i
care beau vinul sacrificiilor de b utur ? S se ridice acum ca s v ajute! S v ofere
un ad post! 39Vede i acum c Eu personal sunt Dumnezeu! Nu mai exist alt
(dumne)zeu în afar de Mine. Eu aduc moartea i tot Eu aduc la via ; Eu strivesc i
tot Eu vindec. i nimeni nu se poate salva din mâna Mea. 40Îmi ridic mâna spre cer i
declar: Eu sunt viu pentru eternitate! 41Prin acest fapt garantez c Îmi voi ascu i
fulgerul sabiei Mele; i voi începe s fac judecat cu mâna Mea. M voi r zbuna pe
du manii Mei; i voi pedepsi pe cei care M ur sc! 42Voi face ca s ge ile Mele s se
îmbete de sânge; iar sabia Mea se va hr ni mâncând carne i bând sângele celor
omorâ i i al captivilor. Aceast sabie se va hr ni i cu capetele conduc torilor
du manilor!». 43«Popoare, bucura i-v împreun cu poporul Lui; pentru c El va
zbuna sângele slujitorilor S i. Se va r zbuna pe du manii Lui. Va face astfel
achitare pentru poporul Lui i pentru teritoriul acestuia!».” 44Moise a venit împreun
cu Iosua – fiul lui Nun – i a recitat toate cuvintele acestui cântec în auzul poporului.
45
Când a terminat Moise de pronun at toate aceste cuvinte adresate întregului Israel,
46
le-a zis: „Pune i-v în inim toate cuvintele pe care vi le-am spus ast zi; i s
porunci i copiilor vo tri s respecte toate cuvintele acestei legi i s se conformeze
cerin elor lor; 47pentru c nici unul dintre aceste cuvinte nu este f
valoare, ci toate
sunt via a voastr . inând cont de aceste cuvinte v ve i lungi zilele în ara voastr pe
care o ve i lua în proprietate dup ce ve i traversa Iordanul.” 48În aceea i zi, Domnul
i-a vorbit lui Moise, zicând: 49„Urc -te pe muntele Abarim care se nume te i Nebo –
în ara Moab – care este înaintea Ierihonului; i prive te Canaanul pe care Eu îl dau în
proprietate lui Israel. 50Tu vei muri pe muntele pe care te vei urca; i vei fi astfel
ad ugat la str mo ii t i – exact cum s-a întâmplat i cu fratele t u Aaron care a murit
pe muntele Hor i a fost ad ugat la str mo ii lui. 51Vi se va întâmpla a a pentru c a i
fost necredincio i fa de Mine înaintea israelienilor când v afla i la apele Meribei
din Cade , în de ertul in – acolo unde nu M-a i sfin it în mijlocul lui Israel. 52Tu vei
vedea de la distan p mântul promis, dar nu vei intra în ara pe care o dau poporului
Israel!” 33 Urmeaz binecuvântarea pe care Moise – omul lui Dumnezeu – a
prezentat-o pentru Israel, înainte de moartea lui. 2El a zis: „Domnul a venit din Sinai
i a r rit peste ei din Seir. A str lucit din muntele Paran i a venit din mijlocul
zecilor de mii de sfin i. i-a f cut apari ia din partea de sud, de pe versan ii mun ilor
Lui. 3Da, El Î i iube te poporul. «To i sfin ii sunt în mâna Ta. Ei s-au plecat la
picioarele Tale i i-au primit cuvintele.» 4Moise ne-a dat legea; i ea a devenit
mo tenirea adun rii lui Iacov. 5Domnul era rege peste Iacov când se adunau
conduc torii poporului împreun cu triburile lui Israel. 6 tr iasc Ruben i s nu
moar ; iar b rba ii lui s fie f
num r! 7Despre Iuda a zis: Ascult , Doamne, ce î i
cere Iuda; i întoarce-i oamenii la poporul lui. Înt re te-i mâinile i ajut -l s
reu easc împotriva du manilor lui. 8Despre Levi a zis: Tumim i Urim au fost date
în grija b rbatului respectuos. L-ai testat la Masa i l-ai certat la apele Meribei. 9El a
spus despre tat l i despre mama lui «Nu i-am v zut!». Nu i-a recunoscut fra ii i n-a
dorit s tie cine îi sunt copiii – pentru c s-a conformat Cuvântului T u i i-a

respectat leg mântul. 10El înva pe Iacov poruncile Tale i pe Israel legea Ta. Pune
mâie înaintea Ta i sacrificii pe altarul T u. 11Doamne, binecuvânteaz for a lui; i
aprob ce face el cu mâinile. Strive te pe cei care vin împotriva lui; iar cei care-l
ur sc, s nu se mai ridice! 12Despre Beniamin a zis: Cel care este foarte iubit de
Domnul, va locui f
pericole lâng El. Domnul îl va proteja în toate zilele; i el se
va odihni pe umerii Lui. 13Despre Iosif a zis: P mântul lui s fie binecuvântat de
Domnul. S beneficieze de roua abundent a cerului de sus i de apele adânci de jos.
14
aib cele mai bune recolte care cresc la lumina soarelui i s i însu easc cele
mai bune rezultate ale produc iei agricole din fiecare lun . 15 fie binecuvântat cu
plantele de pe în imile mun ilor vechi i cu tot ce produc bun dealurile eterne.
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Cele mai bune daruri ale p mântului, abunden a lui i amabilitatea Celui care i-a
cut apari ia în acel tufi aprins, s vin deasupra capului lui Iosif: s se opreasc pe
partea de sus a capului lui – a celui care este special între fra ii lui. 17El are
frumuse ea primului n scut al taurului. Coarnele lui sunt ca ale boului s lbatic. Cu ele
va împunge popoarele pân la cap tul p mântului. Aceste coarne sunt reprezentate de
zecile de mii de oameni apar inând tribului lui Efraim i de miile de reprezentan i ai
lui Manase! 18Despre Zabulon a zis: Bucur -te, Zabulon, de alerg rile tale. S te
bucuri i tu, Isahar, de corturile tale. 19Ace tia vor chema popoarele pe munte; i
acolo vor oferi sacrificii adecvate; pentru c vor sorbi bog iile m rii i vor beneficia
de comorile ascunse în nisip. 20Despre Gad a zis: S fie binecuvântat cel care m re te
teritoriile lui Gad! El se odihne te ca leul i atac la bra sau la cap. 21 i-a ales cel mai
bun teritoriu; pentru c acolo era ascuns partea celui care face legi. El a venit cu
conduc torii poporului, a respectat dreptatea Domnului i a pus în aplicare judec ile
Lui cu privire la Israel! 22Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care a s rit din
Ba an. 23Despre Neftali a zis: Neftali este plin de amabilitate i beneficiaz din
abunden de binecuvântarea Domnului. El va mo teni teritorii în partea de sud, lâng
lac. 24Despre A er a zis: Cel mai binecuvântat dintre fii este A er. S fie agreat de
fra ii lui i s i înmoaie picioarele în ulei. 25«Z voarele por ilor tale s fie de fier i
de bronz. S beneficiezi de putere în toate zilele tale. 26Nimeni nu este ca Dumnezeul
lui Iacov, care parcurge c lare cerul ca s te ajute. El poate fi admirat când c tore te
pe nori. 27Eternul Dumnezeu î i este un ad post; i sub tine se afl bra ele Lui eterne.
El îi va alunga pe du mani din fa a voastr ; i v va zice: «Distruge i-i!». 28Israel va
locui singur i la ad post. Permanenta surs de prosperitate a lui Iacov este protejat
în ara cerealelor i a mustului. Acolo cerul las s cad roua. 29«Israel, e ti (un
popor) fericit! Cine mai este ca tine – un popor salvat de Domnul? El este atât
ap rarea i ajutorul t u, cât i sabia ta glorioas . Du manii t i vor dori s câ tige
favoarea ta; i tu vei c lca peste în imile lor!».” 34 Moise a plecat din câmpiile
Moabului i s-a urcat pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care se afl în fa a
Ierihonului. Domnul i-a ar tat întreaga ar , de la Ghilad pân la (teritoriile lui) Dan,
2
teritoriul lui Neftali, teritoriul lui Efraim i al lui Manase, toat zona dat lui Iuda
pân la Marea de Vest, 3Neghevul i tot teritoriul din Valea Ierihonului – ora ul de
palmieri – pân la oar. 4Atunci Domnul i-a zis: „Aceasta este ara pe care am
promis-o lui Avraam, lui Isaac i lui Iacov când am spus: «O voi da urma ului t u!».
i-am permis s o vezi; dar nu vei intra în ea!” 5Moise, sclavul Domnului, a murit în
teritoriile numite Moab. S-a întâmplat exact cum îi spusese Cuvântul Domnului. 6El

l-a înmormântat în zona numit Moab, în valea care este în fa a localit ii Bet-Peor;
dar nimeni n-a cunoscut vreodat unde se afl mormântul lui. 7Moise avea o sut
dou zeci de ani când a murit; dar nu-i sl bise vederea i nu- i pierduse for a fizic .
8
Israelienii l-au plâns pe Moise treizeci de zile în câmpiile Moabului; apoi zilele de
plâns i de doliu pentru Moise, s-au terminat. 9Iosua – fiul lui Nun – era plin de
spiritul în elepciunii, pentru c Moise î i pusese mâinile peste el. Israelienii au
ascultat de Iosua i au f cut ce i-a poruncit Domnul prin Moise. 10De atunci n-a mai
existat în Israel niciun alt profet ca Moise, pe care Domnul s -l fi cunoscut fa în
fa ! 11Doar pe el l-a trimis Domnul în Egipt ca s fac lucruri speciale i toate acele
minuni împotriva lui Faraon i a slujitorilor lui, afectând întreaga ar . 12Numai Moise
a f cut în for toate acele impun toare fapte înaintea întregului Israel.

Iosua
1 Dup moartea lui Moise – sclavul Domnului –, Domnul i-a vorbit lui Iosua – fiul
lui Nun – slujitorul lui Moise, zicându-i: 2„Moise, sclavul Meu, a murit. Acum,
traverseaz imediat Iordanul, împreun cu tot acest popor; i merge i spre ara pe care
o dau israelienilor. 3 voi oferi (ca proprietate a voastr ) orice teritoriu pe care ve i
ajunge s c lca i cu talpa piciorului vostru – exact cum i-am promis lui Moise. 4 ara
voastr va fi de la de ert pân la Liban; i de la Râul Mare – râul Eufrat, cuprinzând
tot teritoriul hiti ilor – pân la acea Mare de mari dimensiuni, care se afl la vest.
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Niciun om nu i se va putea opune cât vei tr i. Voi fi i cu tine exact cum am fost cu
Moise! Nu te voi l sa i nu te voi abandona! 6Fii puternic i curajos; pentru c tu vei
oferi acestui popor ara despre care am jurat str mo ilor lor c le-o voi da. 7Deci s fii
puternic i foarte curajos. S respec i cu aten ie toat legea pe care i-a dat-o sub
form de porunci sclavul Meu numit Moise. Nu devia de la ea nici la dreapta, nici la
stânga; pentru ca s prosperi oriunde vei merge! 8Gura ta s nu abandoneze obiceiul
de a citi (zilnic) din aceast carte a legii! Mediteaz la con inutul ei atât ziua, cât i
noaptea, urm rind s respec i tot ce este scris acolo. Pentru c atunci vei avea succes
oriunde vei merge; i vei prospera! 9Oare nu Eu te-am autorizat? Fii puternic i
curajos! Nu te teme i nu te speria; pentru c Dumnezeul t u care se nume te
Domnul, este cu tine oriunde vei merge!“ 10Iosua le-a poruncit conduc torilor
poporului, zicând: 11„Trece i prin tab
i porunci i poporului s i preg teasc
provizii; pentru c peste trei zile ve i traversa Iordanul ca s merge i i s cuceri i
teritoriul pe care Domnul – Dumnezeul vostru – vi-l d în proprietate.” 12Apoi Iosua
le-a zis rubeni ilor, gadi ilor i celor care apar ineau unei jum i din tribul lui
Manase: 13„Aminti i-v de datoria pe care v-a stabilit-o Moise – sclavul Domnului –
când a zis c Dumnezeul vostru numit Domnul v d odihn i v ofer acest
teritoriu. 14Deci so iile voastre, copiii vo tri i vitele voastre trebuie s r mân în ara
pe care v-a dat-o Moise, pe aceast parte a Iordanului. Dar to i oamenii vo tri care pot
participa la r zboi, trebuie s traverseze înarma i i s mearg înaintea fra ilor vo tri
ca s -i ajute. 15Vor proceda a a pân când Domnul – Dumnezeul vostru – le va da i
lor odihn ca vou ; i pân când vor lua i ei în proprietate teritoriul pe care li-l ofer
Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi v ve i întoarce s st pâni i ara care v-a fost dat
ca mo tenire prin Moise – sclavul Domnului – pe aceast parte a Iordanului, spre
estul soarelui.“ 16Ei i-au r spuns lui Iosua: „Vom face tot ce ne-ai poruncit; i vom
merge oriunde ne vei trimite! 17Te vom asculta la fel cum l-am ascultat i pe Moise!
Numai s avem certitudinea c Domnul – Dumnezeul t u – va fi i cu tine la fel cum
a fost cu Moise! 18Orice om care va protesta fa de porunca ta i care nu va asculta
de toate cuvintele pe care ni le spui ca porunci, va fi omorât. Dar tu fii puternic i
curajos!” 2 Apoi Iosua – fiul lui Nun – a trimis din itim doi spioni, zicându-le în
secret: „Duce i-v i vede i cum este zona – mai ales cea a Ierihonului!“ Ei au plecat
i au intrat în casa unei prostituate care se numea Rahab; i au r mas acolo în acea
noapte. 2Atunci i s-a spus regelui Ierihonului: „S tii c ni te israelieni au venit aici
în timpul nop ii ca s spioneze zona“. 3Regele Ierihonului a trimis un mesaj
prostituatei Rahab, zicându-i: „Scoate-i pe oamenii care au ajuns la tine i s-au

odihnit în casa ta; pentru c au venit s spioneze întregul teritoriu!” 4Dar femeia îi
ascunsese pe cei doi b rba i. Ea a r spuns: „Este adev rat c acei b rba i au venit la
mine; dar eu nu tiam de unde sunt. 5Spre sear , când trebuia s se închid poarta, ei
au plecat; i nu tiu unde s-au dus. Gr bi i-v s -i urm ri i; i îi ve i ajunge!” 6Ea îi
urcase pe acoperi , unde îi ascunsese sub snopii de in pe care îi avea pu i acolo.
7
Oamenii din Ierihon i-au urm rit pe drumul care conduce la vadurile Iordanului.
Dup plecarea lor, s-a închis poarta (ora ului). 8Înainte ca spionii s adoarm , Rahab
s-a urcat la ei pe acoperi ; 9 i le-a spus: „ tiu c Domnul v-a dat aceast ar . De când
am auzit despre voi, suntem foarte speria i; i locuitorii acestei zone sunt teroriza i de
fric . 10Am auzit c atunci când a i plecat din Egipt, Domnul a secat înaintea voastr
apele M rii Ro ii; i am aflat ce le-a i f cut lui Sihon i lui Og – cei doi regi amori i
care erau în partea de est a Iordanului – pe care i-a i distrus total. 11De când am auzit
aceste lucruri, ni s-au înmuiat inimile. Fiecare om (din ora ul nostru) i-a pierdut
curajul gândindu-se la voi; pentru c ( tim c ) Domnul – Dumnezeul vostru – este
Dumnezeu atât sus în cer, cât i jos pe p mânt! 12Acum, v rog, jura i-mi pe Domnul
v ve i comporta fa de familia tat lui meu cu aceea i amabilitate pe care am
avut-o eu fa de voi! Da i-mi un semn care s m conving 13 ve i l sa în via pe
tat l meu, pe mama mea, pe fra ii mei i pe surorile mele împreun cu tot ce au ei.
Vreau s fiu sigur c ne ve i salva de la moarte!” 14Acei b rba i i-au r spuns: „Dac
nu ne vei tr da, suntem deci i s ne sacrific m via a pentru voi! Iar atunci când
Domnul ne va da ara, ne vom comporta cu tine cu bun tate i ne vom respecta
promisiunea!” 15Atunci acea femeie i-a coborât cu o frânghie prin fereastr , pentru c
avea casa construit deasupra zidului ora ului i locuia chiar deasupra lui. 16Ea le-a
zis: „Merge i spre munte ca s evita i întâlnirea cu cei care v urm resc; i ascunde iacolo trei zile, pân se vor întoarce ei. Apoi v ve i putea continua drumul.”
17
rba ii i-au spus: „Noi nu vom mai fi obliga i s respect m acest jur mânt pe care
ne-ai pus s -l facem fa de tine, 18dac atunci când vom intra în ar , nu vei lega
aceast frânghie ro ie de fereastra prin care ne-ai coborât i dac nu vei aduce în casa
ta toat familia ta format din tat l t u, mama ta i fra ii t i. 19Dac vreunul dintre ei
va trece dincolo de por ile casei tale, va fi doar el responsabil de faptul c i se va
rsa sângele; iar noi vom fi nevinova i. Dar dac cineva va face vreun r u unuia
dintre cei care vor fi în cas cu tine, noi vom fi direct responsabili de v rsarea
sângelui lui. 20Dac ne vei tr da, atunci vom fi liberi de obliga ia respect rii acestui
jur mânt pe care ne-ai pus s -l facem!” 21Ea le-a r spuns: „S fie a a cum a i spus!”
Apoi i-a trimis; i ei au plecat. Ea a legat frânghia ro ie de fereastr . 22Ei s-au dus i
au ajuns la munte, unde au r mas trei zile, pân când s-au întors aceia care îi
urm reau i care îi c utaser pe tot acel drum f
s -i g seasc . 23Apoi cei doi
rba i s-au întors, au coborât muntele i au traversat Iordanul. Au venit la Iosua –
fiul lui Nun – i i-au relatat tot ce li s-a întâmplat. 24Ei i-au spus lui Iosua: „Este o
certitudine c Domnul a f cut ca întreaga ar s ajung la discre ia noastr ; i to i
locuitorii ei tremur înaintea noastr !“ 3 Iosua s-a sculat diminea a devreme împreun
cu tot poporul Israel. Au plecat din itim i s-au deplasat spre Iordan. Ei au r mas
acolo în timpul nop ii, înainte de traversarea râului. 2Dup trei zile, conduc torii
poporului au mers prin toat tab ra; 3 i au poruncit poporului: „Când ve i vedea
deplasându-se lada leg mântului cu Dumnezeul vostru numit Domnul, transportat de

preo ii levi i, s pleca i din locul în care sunte i i s merge i dup ea. 4Dar între voi i
lad s p stra i o distan de dou mii de co i. S nu v apropia i de ea! Aceasta v va
ar ta drumul pe care trebuie s merge i; pentru c nu a i mai trecut niciodat pe acest
drum.“ 5Iosua a zis poporului: „Sfin i-v ; pentru c Domnul va face mâine lucruri
speciale în mijlocul vostru!“ 6Iosua le-a spus apoi preo ilor: „Lua i lada leg mântului
i trece i cu ea înaintea poporului!“ Ei au luat-o i au plecat în fa a poporului.
7
Domnul i-a zis lui Iosua: „Ast zi voi începe s te înal în ochii întregului Israel, ca s
tie astfel c Eu sunt cu tine exact cum am fost i cu Moise. 8
porunci preo ilor
care transport lada leg mântului, spunându-le: «Când ve i ajunge la malul
Iordanului, s v opri i acolo!»“ 9Iosua a vorbit israelienilor, zicând: „Apropia i-v ca
asculta i cuvintele Dumnezeului vostru care se nume te Domnul! 10
voi spune
cum ve i putea verifica faptul c Dumnezeul care este viu se afl în mijlocul vostru i
va distruge din drumul vostru pe caanani i, pe hiti i, pe hivi i, pe perizi i, pe
ghirgasi i, pe amori i i pe iebusi i. 11
ti i c lada acelui leg mânt f cut cu St pânul
întregului p mânt traverseaz Iordanul înaintea voastr . 12Acum, alege i doisprezece
rba i israelieni: câte unul din fiecare trib. 13Când picioarele preo ilor care duc lada
Domnului – St pânul întregului p mânt – vor intra în apele Iordanului, cele din
amonte se vor opri i se vor desp i de celelalte. Ele nu vor mai înainta, ci se vor
aduna în mare cantitate în locul în care se vor opri.“ 14Poporul a ie it din corturi ca s
traverseze Iordanul; iar preo ii care duceau lada leg mântului erau înaintea poporului.
15
Când preo ii care transportau acea lad au ajuns la Iordan i au atins cu picioarele
lor marginea apelor Iordanului – pentru c Iordanul inund ambele maluri în toat
perioada când se secer cerealele –, 16apele din amonte s-au oprit i s-au adunat în
mare cantitate pe o mare distan : pân la Adam – ora din vecin tatea ortanului; iar
apele din aval care curgeau spre Marea Arabeia – adic Marea S rat –, s-au scurs
total. i astfel, poporul a traversat vadul Iordanului, ajungând în fa a Ierihonului.
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Preo ii care duceau lada acelui leg mânt care fusese f cut de israelieni cu Domnul,
s-au oprit pe terenul f
ap din mijlocul Iordanului. În acest timp, tot Israelul îl
traversa. Preo ii au stat acolo pân când întregul popor a ajuns pe cel lalt mal al
râului. 4 Astfel, tot poporul (israelian) a traversat Iordanul. Atunci Domnul i-a spus
lui Iosua: 2„Alege doisprezece b rba i din popor: câte unul din fiecare trib; 3 i
porunce te-le s ia din mijlocul Iordanului dou sprezece pietre: chiar din locul unde
au stat picioarele preo ilor. S le duce i cu voi i s le pune i în locul în care ve i
mâne în timpul nop ii.“ 4Iosua a chemat doisprezece b rba i, pe care i-a ales dintre
israelieni: câte unul din fiecare trib; i le-a zis: 5„Trece i în fa a l zii leg mântului
cut cu Dumnezeul vostru numit Domnul. Sta i acolo în mijlocul Iordanului; i
fiecare dintre voi s ridice pe umeri o piatr . S fie câte una pentru fiecare trib al
poporului Israel. 6Acestea vor avea o semnifica ie special în mijlocul vostru. Când
fiii vo tri vor dori s tie într-o zi ce semnific existen a acestor pietre, 7 le relata i
cum au fost secate apele Iordanului înaintea l zii leg mântului cu Domnul, atunci
când acesta l-a traversat. Deci, aceste pietre s fie pentru israelieni o permanent
amintire despre acest fapt!“ 8Israelienii au f cut exact cum le-a poruncit Iosua. Au
luat dou sprezece pietre din mijlocul Iordanului – cum îi spusese Domnul lui Iosua –
conform num rului triburilor lui Israel. Apoi le-au dus în locul în care au r mas în
acea noapte; i le-au pus acolo. 9Iosua a pus i el dou sprezece pietre în mijlocul

Iordanului, chiar în locul unde au stat picioarele preo ilor care au dus lada
leg mântului. Ele mai exist i ast zi acolo. 10Preo ii care duceau acea lad , au stat în
mijlocul Iordanului pân s-a realizat tot ce poruncise Domnul lui Iosua – prin Moise
– referitor la popor. i poporul s-a gr bit s traverseze (Iordanul). 11Dup ce a
traversat tot poporul, lada Domnului i preo ii au mers înaintea poporului. 12Urma ii
lui Ruben, ai lui Gad i ai jum ii tribului lui Manase, au traversat i ei – preg ti i
pentru lupt – în fa a israelienilor, a a cum le ceruse Moise. 13Aproape patruzeci de
mii de b rba i înarma i, preg ti i de lupt , au venit înaintea Domnului în câmpiile
Ierihonului. 14În acea zi, Domnul l-a în at pe Iosua în fa a întregului Israel; i to i
israelienii s-au temut de el cât timp a tr it – exact cum se temuser de Moise.
15
Atunci Domnul i-a spus lui Iosua: 16„Porunce te-le preo ilor care transport lada
declara iei, s ias din Iordan.“ 17Iosua le-a poruncit preo ilor: „Ie i din Iordan!“.
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Atunci preo ii care duceau lada leg mântului cu Domnul au ie it din mijlocul
Iordanului. În momentul în care picioarele lor au atins malul, apele Iordanului au
revenit în albia lor, inundând din nou toat acea suprafa pân la ambele maluri ale
lui. 19Poporul a ie it din Iordan în a zecea zi din prima lun ; i i-a stabilit tab ra la
Ghilgal, în partea de est a Ierihonului. 20Cele dou sprezece pietre luate din Iordan, au
fost puse de Iosua la Ghilgal. 21El le-a zis israelienilor: „Când ve i fi p rin ii i v vor
întreba într-o zi urma ii vo tri «Ce înseamn aceste pietre?», 22voi s -i înv i,
spunzându-le: «Israel a traversat acest Iordan ca pe p mânt uscat!». 23Domnul –
Dumnezeul vostru – a secat (acum) apele Iordanului înaintea voastr ca s -l pute i
traversa, exact cum f cuse El la Marea Ro ie, când a secat-o înaintea genera iei
noastre pân am traversat-o. 24Astfel, toate popoarele p mântului vor cunoa te for a
mâinii Domnului; iar voi v ve i teme de Dumnezeul vostru numit Domnul în toate
zilele vie ii voastre!“ 5 Când to i regii amori i din partea de vest a Iordanului i to i
regii canaani i de pe (acel) mal au auzit c Domnul a secat apele Iordanului înaintea
israelienilor pân l-au traversat, li s-au înmuiat inimile i i-au pierdut curajul în fa a
lor. 2Atunci Domnul i-a poruncit lui Iosua: „F i ni te cu ite din roc de cremene i
circumcide-i din nou pe israelieni!“ 3Iosua a f cut ni te cu ite din cremene i i-a
circumcis pe israelieni la Ghivat-Haaralot. 4Motivul circumciziei a fost acesta: to i
israelienii care plecaser din Egipt, adic to i aceia care puteau atunci s lupte,
muriser în timpul c toriilor prin de ert. 5Doar ei fuseser circumci i. Poporul
scut în timpul c toriilor f cute prin de ert dup plecarea din Egipt, nu fusese
circumcis. 6Israelienii au c torit patruzeci de ani prin de ert pân când a murit
întreaga genera ie de lupt tori care plecaser din Egipt i care nu se conformaser
cerin elor Domnului. El le-a jurat atunci c nu le va permite s vad ara despre care
promisese cu jur mânt str mo ilor lor c le-o va da – acea ar în care curge lapte i
miere. 7În locul acelei genera ii, El a format-o pe aceea a fiii lor. Pe ace tia i-a
circumcis Iosua. Ei erau necircumci i pentru c nu li se f cuse circumcizia în timpul
toriilor. 8Dup ce s-a terminat circumciderea tuturor celor din popor, israelienii au
mas în tab
pân s-au vindecat. 9Domnul i-a spus lui Iosua: „Ast zi am luat de
peste voi ru inea Egiptului!“ Astfel, acel loc a fost numit Ghilgal. Acest nume dat
acelei zone, s-a p strat pân ast zi. 10Israelienii i-au a ezat tab ra la Ghilgal, în
câmpiile Ierihonului; i au s rb torit Pa tele în seara zilei a paisprezecea din acea
lun . 11Chiar în prima zi dup Pa te, israelienii au mâncat din produc ia de hran a

rii: turte i boabe de cereale pr jite. 12Mana a încetat la o zi dup ce au mâncat din
cerealele Canaanului. Astfel, israelienii nu au mai avut man ; i începând cu acel an,
ei s-au hr nit (doar) din recoltele rii. 13În timp ce era lâng Ierihon, Iosua a privit i
a observat un b rbat care st tea înaintea lui, inând în mân sabia scoas din teac .
Iosua s-a dus spre el i l-a întrebat: „E ti dintre ai no tri, sau dintre du manii no tri?”
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El a r spuns: „Sunt Comandantul armatei Domnului; i acum tocmai am venit (la
tine)!” Iosua a c zut înaintea lui cu fa a spre p mânt, i s-a închinat i l-a întrebat: „Ce
spune St pânul meu sclavului S u?” 15„Comandantul armatei Domnului i-a r spuns:
„Scoate- i sandalele din picioare; pentru c locul pe care stai, este un teren sfânt.” i
Iosua a f cut a a cum i s-a cerut. 6 Ierihonul era un ora închis i fortificat, pentru c
oamenilor lui le era fric de israelieni. Nimeni nu ie ea din el i nici nu intra acolo.
2
Domnul i-a zis lui Iosua: „Vei vedea c î i voi da Ierihonul împreun cu regele i cu
lupt torii lui viteji. 3To i oamenii înarma i s mearg în jurul ora ului, înconjurându-l
o singur dat (pe zi). A a s face i în urm toarele ase zile. 4 apte preo i s mearg
înaintea acelei l zi; i fiecare dintre ei s aib câte o goarn . În a aptea zi s
înconjura i ora ul de apte ori; iar preo ii s sune din goarn . 5Când se va suna din
goarne i ve i auzi sunetul lor, tot poporul s strige cu mare intensitate. Atunci zidul
ora ului va c dea la p mânt; i poporul va putea s atace zona pe care o va avea
înainte!“ 6Iosua – fiul lui Nun – a chemat preo ii i le-a spus: „Lua i lada
leg mântului; i apte preo i s se deplaseze cu goarnele înaintea l zii Domnului.“
7
Apoi a spus poporului: „Începe i s înconjura i ora ul. Oamenii înarma i s mearg
înaintea l zii Domnului.“ 8Dup ce Iosua a vorbit poporului, cei apte preo i care
aveau goarnele înaintea Domnului, au trecut în partea din fa i au început s sune cu
ele; iar lada leg mântului cu Domnul venea în urma lor. 9Oamenii înarma i au mers în
fa a preo ilor care sunau din goarne, iar restul poporului urma lada. În timp ce
mergeau, preo ii sunau din goarne. 10Iosua d duse poporului urm toarea porunc : „S
nu striga i, s nu vi se aud vocile i s nu pronun i nici un cuvânt cu gura voastr –
pân în ziua când v voi da ordin s striga i! Deci numai atunci s striga i!” 11Lada
Domnului (urmat de restul poporului) a înconjurat odat ora ul. Apoi au intrat în
tab
i au r mas noaptea acolo. 12A doua zi, Iosua s-a trezit diminea a devreme.
Preo ii au luat lada Domnului; 13iar cei apte preo i care mergeau cu goarnele înaintea
zii Domnului, sunau din ele. Oamenii înarma i se deplasau înaintea lor, iar restul
poporului venea mergând în urma l zii Domnului. În timp ce mergeau, se auzea
(doar) sunetul goarnelor. 14Au înconjurat o dat ora ul i în a doua zi. Apoi au revenit
în tab . Au procedat astfel ase zile. 15În a aptea zi, s-au trezit diminea a devreme
i au înconjurat ora ul ca în celelalte zile; dar au f cut acest lucru de apte ori. Aceea
a fost singura zi în care au înconjurat ora ul de apte ori. 16Când l-au înconjurat a
aptea oar , în timp ce preo ii sunau din goarne, Iosua a ordonat poporului: „Striga i!
Domnul v-a dat ora ul! 17Acesta, cu tot ce se afl în el, s fie dat Domnului pentru
distrugere. Salva i-o doar pe prostituata Rahab împreun cu întreaga ei familie, pentru
a ascuns spionii trimi i de noi. 18Nu lua i nimic din ce trebuie distrus, pentru ca s
nu fi i i voi distru i. Altfel, a i face tab ra lui Israel s i piard discern mântul i ar
ajunge în situa ia de a fi distrus . 19Tot argintul, tot aurul, toate obiectele din bronz i
din fier, sunt închinate Domnului. Totul va intra în tezaurul Lui.“ 20În timp ce se
auzea sunetul goarnelor, poporul a început s strige. Când sunetului goarnelor s-a

ad ugat cel al strig telor puternice ale poporului, zidul s-a pr bu it. Poporul a p truns
în ora – fiecare om în dreptul lui – i astfel au capturat Ierihonul. 21Au distrus cu
sabia tot ce se afla în ora : b rbat i femeie, tân r i b trân, boi, oi i m gari. 22Iosua
le-a ordonat spionilor: „Intra i în casa acelei prostituate i scoate i-o de-acolo
împreun cu tot ce-i apar ine, a a cum i-a i jurat!“ 23Tinerii spioni au intrat i au scos
de-acolo: pe Rahab, pe tat l ei, pe mama ei i pe fra ii ei împreun cu tot ce-i
apar inea. Au scos astfel întreaga ei familie; i i-au dus apoi în exteriorul taberei lui
Israel. 24Au ars ora ul împreun cu tot ce era în el. Dar nu au ars argintul, aurul i
obiectele din bronz i din fier. Acestea au fost puse în tezaurul Casei Domnului.
25
Iosua a salvat via a prostituatei Rahab i a familiei ei, l sând-o s supravie uiasc
împreun cu tot ce-i apar inea. i astfel, ea a locuit în poporul Israel pân ast zi,
pentru c a ascuns spionii trimi i de Iosua la Ierihon. 26Atunci Iosua a rostit urm torul
blestem: „S fie blestemat de Domnul acela care va încerca s reconstruiasc acest
ora al Ierihonului. S -i pun temelia cu pre ul primului lui n scut i s -i instaleze
por ile cu pre ul celui mai tân r fiu al lui!“ 27Domnul a fost cu Iosua; i ce a f cut el, a
fost cunoscut în toat ara. 7 Dar israelienii nu au respectat (to i) regula cu privire la
ce trebuia distrus. Acan – fiul lui Carmi – fiul lui Zimri – fiul lui Zerah – din tribul lui
Iuda, a luat (pentru el) din ce trebuia distrus. În consecin , mânia Domnului s-a
declan at împotriva israelienilor. 2Iosua a trimis câ iva b rba i din Ierihon la Ai, care
era lâng Bet-Aven, la est de Betel. El le-a zis celor pe care i-a trimis: „Duce i-v i
spiona i zona!” Acei b rba i s-au dus i au spionat ora ul Ai. 3Când s-au întors la
Iosua, i-au spus: „Nu este necesar s se deplaseze acolo toat armata pentru atacul
împotriva ora ul Ai; ci este suficient s trimitem doar dou sau trei mii de oameni.
Deci nu mai obosi toat armata; pentru c acolo sunt pu ini locuitori.” 4Atunci,
aproape trei mii de b rba i din popor au mers spre ora . Dar nu au rezistat for ei cu
care luptau b rba ii din Ai. 5Ace tia le-au doborât israelienilor treizeci i ase de
oameni; i i-au urm rit din fa a por ii pân la carierele de piatr , învingându-i în vale.
Inima poporului (israelian) s-a înmuiat i s-a f cut ca apa! 6Iosua i-a sfâ iat hainele
i s-a aruncat cu fa a spre p mânt înaintea l zii Domnului. A stat astfel acolo pân
seara, împreun cu cei care formau consiliul b trânilor lui Israel. To i î i puseser
mânt pe cap. 7Iosua a zis: „Ah, Doamne, Tu care e ti (adev ratul) Dumnezeu, de ce
ai f cut ca acest popor s traverseze Iordanul? Ca s ne faci s ajungem la discre ia
amori ilor i s fim distru i? Nu ar fi fost mai bine pentru noi s fi r mas pe cel lalt
mal al Iordanului? 8Acum, Doamne, ce voi spune dup ce Israel s-a retras din fa a
du manilor lui? 9Canaani ii i to i locuitorii acestor teritorii vor afla despre acest fapt,
ne vor înconjura i ne vor distruge (chiar i) numele de pe p mânt! Ce vei face Tu
atunci când marele T u Nume va fi astfel dezonorat?” 10Domnul i-a r spuns: „Ridic te! De ce stai a a cu fa a spre p mânt? 11Israel a p tuit înc lcând leg mântul pe care
i-am poruncit s -l respecte. i-au însu it din lucrurile destinate distrugerii. Au furat,
au min it i le-au pus printre bunurile lor. 12Acest fapt explic de ce israelienii nu pot
rezista în fa a du manilor lor; i au ajuns s suporte înfrângerea! Eu nu voi mai fi cu
voi decât dup ce ve i distruge din mijlocul vostru ce trebuie distrus! 13Du-te i
sfin te poporul. S le spui astfel: «Sfin i-v pentru ziua de mâine; pentru c
Domnul – Dumnezeul lui Israel – a descoperit în mijlocul vostru lucruri destinate
distrugerii. Nu ve i putea rezista du manilor vo tri pân când nu ve i îndep rta ce

trebuie distrus din mijlocul vostru! 14 v prezenta i mâine diminea în ordinea
triburilor voastre. Tribul care va fi ar tat prin sor i de Domnul, s se prezinte în
ordinea clanurilor lui; iar clanul ar tat prin sor i de Domnul, s se prezinte în ordinea
familiilor acestuia. Familia ar tat prin sor i de Domnul, s se prezinte în ordinea
rba ilor ei. 15Acela care va fi ar tat prin sor i c a luat ce trebuia distrus, s fie ars în
foc împreun cu tot ce îi apar ine – pentru c a înc lcat leg mântul Domnului i a
comis un lucru oribil în Israel!».“ 16Iosua s-a sculat diminea a devreme i a convocat
triburile lui Israel. A fost ar tat prin sor i tribul lui Iuda. 17A apropiat clanurile lui
Iuda; i atunci a fost ar tat prin sor i clanul lui Zerah. A apropiat clanul lui Zerah în
ordinea familiilor; i a fost ar tat prin sor i (familia lui) Zimri. 18Apoi a apropiat
familia acestuia în ordinea b rba ilor din ea; i atunci a fost ar tat Acan – fiul lui
Carmi – fiul lui Zimri – fiul lui Zerah, din tribul lui Iuda. Iosua i-a zis lui Acan:
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„Fiule, glorific -L i laud -L pe Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul,
relatându-mi sincer ce ai f cut! S nu-mi ascunzi nimic!” 20Acan i-a r spuns lui
Iosua: „Recunosc c am p tuit împotriva Dumnezeului lui Israel numit Domnul. Î i
voi spune acum concret ce am f cut. 21Am v zut în prada de r zboi o manta frumoas
din inar, dou sute de echeli de argint i un obiect de aur care avea greutatea de
cincizeci de echeli. Mi-au pl cut; i le-am luat. Acum, acestea sunt ascunse în
mânt, în mijlocul cortului meu; iar argintul este pus sub ele.” 22Iosua a trimis ni te
reprezentan i ai lui care au alergat spre cortul indicat. Ei au constatat c acele lucruri
erau ascunse în cortul lui Acan; iar argintul era pus sub ele. 23Le-au luat de acolo i
le-au adus la Iosua, în fa a adun rii israelienilor, expunându-le înaintea Domnului.
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Atunci Iosua împreun cu to i ceilal i oameni din poporul Israel, l-au luat pe Acan –
fiul lui Zerah – împeun cu: argintul, mantaua, obiectul de aur, fiii i fiicele lui,
vitele, m garii i oile lui, cortul i tot ce-i apar inea; i i-au dus în valea Acor. 25Iosua
l-a întrebat „De ce ai adus împotriva noastr acest necaz?“ El a continuat: „Ei bine, s
tii c i ie î i va aduce Domnul necaz: chiar ast zi!“ Atunci, to i oamenii din Israel iau omorât cu pietre… Apoi i-au ars în foc i i-au acoperit cu pietre. 26Au adunat astfel
peste ei o mare mul ime de pietre care poate fi v zut i acum. Atunci Domnul a
încetat s i mai manifeste (fa de Israel) marea Lui mânie. Acea vale a fost numit
Acor pân ast zi. 8 Domnul i-a zis lui Iosua: „Nu te teme i nu te speria. Adun
întreaga armat i începe i asediul ora ului Ai! S tii c voi face ca regele din Ai s
ajung la discre ia ta împreun cu poporul lui, cu ora ul lui i cu tot teritoriul
acestuia. 2 procedezi cu ora ul Ai i cu regele lui exact ca în cazul Ierihonului i al
regelui lui! Totu i, ve i putea p stra ca prad de r zboi lucrurile valoroase i
animalele. Pune ni te oameni în spatele ora ului. Ei s stea ascun i acolo i s fie
preg ti i de atac.“ 3Iosua a pornit cu toat armata ca s asedieze ora ul Ai. A ales
treizeci de mii de lupt tori i i-a trimis înainte în timpul nop ii. 4El le-a poruncit,
zicându-le: „Pune i în spatele ora ului ni te oameni care s stea acolo ascun i. S nu
îndep rta i prea mult de ora ; i to i s fi i preg ti i de lupt . 5Eu, împreun cu to i
ceilal i lupt tori care sunt cu mine, ne vom apropia de ora . Când ei vor veni s lupte
împotriva noastr ca prima dat , ne vom retrage din fa a lor. 6Ei vor ie i dup noi; i
astfel îi vom scoate dintre zidurile ora ului. Atunci ei vor zice: «Fug din fa a noastr
la fel ca prima dat !». Dar când noi vom fugi din fa a lor, 7voi s ie i din locul în
care a i stat ascun i; i s ocupa i ora ul; pentru c Dumnezeul vostru care se nume te

Domnul, vi-l va da; i va ajunge la discre ia voastr . 8Dup ce ve i cuceri ora ul, s -i
da i foc! S face i exact cu v-a spus Cuvântul Domnului. Fi i aten i s respecta i ce vam poruncit!“ 9Apoi Iosua i-a trimis. Ei s-au dus i au stat ascun i între Betel i Ai,
unde au i r mas în acea noapte – la vestul ora ului Ai. Dar Iosua a stat toat noaptea
în mijlocul poporului. 10El s-a sculat diminea a devreme; i dup ce a inspectat
poporul (preg tit de lupt ), a plecat înaintea armatei spre Ai. Era înso it de consiliul
trânilor lui Israel. 11To i solda ii care erau cu el, au înaintat i s-au apropiat de ora .
Când au ajuns în fa a ora ului, i-au stabilit tab ra în partea de nord a Aiului. Între ei
i ora exista o vale. 12Iosua luase deja aproape cinci mii de lupt tori pe care-i pusese
stea ascun i între Betel i Ai, în partea de vest a ora ului. 13Dup ce i-a organizat
astfel oamenii care formau armata – atât pe cei din principala tab
stabili i în partea
de nord a ora ului, cât i pe cei care st teau ascun i în partea de vest a ora ului –,
Iosua a înaintat noaptea în mijlocul v ii. 14Când regele din ora ul Ai a v zut acest
lucru, s-a sculat repede diminea a devreme i a ie it s lupte împotriva lui Israel
împreun cu oamenii lui. Ei s-au dus într-un loc special care era înaintea Arabei. Nu
tiau c în spatele ora ului st teau oameni ascun i care urm reau ce se întâmpla.
15
Iosua i toat armata s-au pref cut c sunt învin i, fugind pe drumul care conduce
spre de ert. 16Atunci toat armata din ora ul Ai a fost chemat s -i urm reasc . Ei au
plecat în urm rirea israelienilor; i Iosua i-a atras astfel în afara ora ului. 17Nu a fost
nici un b rbat din Ai sau din Betel care s nu fi ie it dup Israel. Au l sat ora ul
deschis i au plecat în urm rirea lui Israel. 18Atunci Domnul i-a zis lui Iosua:
„Îndreapt spre Ai lancea pe care o i în mân ; pentru c voi face ca ora ul s
capituleze în fa a ta!“ Iosua i-a îndreptat spre Ai lancea pe care o inea în mân .
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Atunci când el i-a întins mâna, cei care st teau ascun i au ie it repede din locul în
care erau, au intrat în ora , l-au capturat i s-au gr bit s -i dea foc. 20Când au privit
înapoi, oamenii din Ai au observat fumul ora ului (arzând) care se ridica spre cer. Ei
n-au mai putut s scape nici într-o parte, nici în cealalt ; pentru c armata israelian
care se retr gea spre de ert, s-a întors împotriva lor. 21Atunci când Iosua i armata lui
Israel au v zut c cei care st tuser ascun i capturaser ora ul i c se ridica fum din
el, s-au întors împotriva celor din Ai; i au început s -i loveasc . 22Ceilal i au ie it i
ei din ora împotriva urm ritorilor armatei lui Iosua. Astfel, Israel i-a prins din dou
i i i-a lovit pân când i-a distrus. Nu au l sat s scape nici un supravie uitor. I-au
prins i pe to i cei care încercau s fug . 23Dintre to i cei pe care i-au prins, l-au l sat
tr iasc doar pe regele ora ului Ai; i l-au adus la Iosua. 24Israel i-a omorât pe to i
locuitorii din Ai, în câmpie i în de ertul în care îi urm riser . Dup ce ace tia au
zut cu to ii, fiind distru i de lovituri date cu sabia, armata lui Israel s-a întors la Ai.
Acolo au omorât cu sabia pe cei care r
seser în ora . 25Cei omorâ i în acea zi, atât
rba i cât i femei, au fost în total dou sprezece mii – întreaga popula ie a ora ului
Ai. 26Pân când nu au fost distru i to i locuitorii din Ai, Iosua nu i-a retras mâna în
care inea lancea îndreptat spre ora . 27Israel a p strat ca prad de r zboi animalele i
lucrurile valoroase din ora , conform poruncii date de Domnul lui Iosua. 28Apoi Iosua
a ars total ora ul Ai i a f cut din el pentru totdeauna acea movil de moloz care se
poate vedea acolo de atunci încoace. 29Pe regele din Ai l-a spânzurat de un copac i la l sat acolo pân seara. Dar la apusul soarelui, Iosua a poruncit israelienilor s -i
coboare corpul din copac i s fie aruncat în locul unde fusese poarta ora ului. Apoi

au f cut peste el o mare movil de pietre care se poate vedea i ast zi. 30Atunci Iosua
a construit un altar Dumnezeului lui Israel numit Domnul, pe muntele Ebal. 31El a
procedat a a cum le poruncise israelienilor Moise, sclavul Domnului, conform
cuvintelor scrise în cartea legii care îi poart numele. Acela era un altar din pietre
întregi, neatinse de uneltele din fier. Pe el trebuia s se aduc Domnului animale
pentru a fi arse integral i sacrificii de pace. 32Acolo, înaintea israelienilor, Iosua a
scris pe pietre o copie a legii lui Moise. 33Întregul Israel, b trânii, conduc torii i
judec torii lui st teau într-o parte i în cealalt a l zii leg mântului (f cut de Israel)
cu Domnul, în fa a preo ilor levi i care o transportau. Jum tate din popor, str ini sau
evrei, erau a eza i în fa a muntelui Garizim, iar cealalt jum tate st tea în fa a
muntelui Ebal – exact cum poruncise Moise, sclavul Domnului, pentru rostirea
binecuvânt rii pentru poporul Israel. 34Apoi Iosua a citit toate cuvintele acelei legi
care con inea atât binecuvânt rile, cât i blestemele. Ele erau în acord cu tot ce scria
în cartea legii. 35Nu a existat nici o porunc dintre toate cele date de Moise pe care s
nu fi citit-o Iosua înaintea întregii adun ri a lui Israel. El a citit toate aceste porunci
inclusiv înaintea femeilor, a copiilor i a str inilor care tr iau în mijlocul lor. 9 Când
au auzit ce se întâmplase, to i regii din partea de vest a Iordanului – atât cei din
regiunea muntoas i din zona deluroas , cât i cei de pe întreaga coast a acelei mari
ri pân în dreptul Libanului – adic regii: hiti i, amori i, canaani i, perezi i, hivi i
i iebusi i, 2s-au aliat ca s lupte împotriva lui Iosua i a poporului lui Israel. 3Dar
locuitorii din Ghivon, când au auzit ce f cuse Iosua ora elor Ierihon i Ai, 4s-au dus
la israelieni, pretinzând în mod ipocrit c vin ca mesagerii unui popor. Ei purtau pe
garii lor ni te saci învechi i i aveau burdufuri de vin care erau vechi, cr pate i
peticite. 5Se înc aser cu sandale vechi i purtau pe ei haine învechite. Toat pâinea
pe care o aveau ca provizie, era uscat i f râmi at . 6Au venit în tab ra de la Ghilgal
i au spus lui Iosua i b rba ilor lui Israel: „Noi am venit dintr-o ar îndep rtat . V
propunem s face i un leg mânt cu noi!” 7Dar b rba ii lui Israel le-au r spuns
hivi ilor: „Este posibil ca voi s locui i în aceast zon . Cum s ratific m un leg mânt
cu voi?” 8Ei i-au zis lui Iosua: „Noi suntem slujitorii t i!” Iosua i-a întrebat: „Cine
sunte i i de unde veni i?” 9Ei i-au r spuns: „Slujitorii t i au venit dintr-o ar foarte
îndep rtat din cauza Numelui Domnului care este Dumnezeul t u: am auzit de faima
Lui i de tot ce a f cut în Egipt. 10Am aflat i despre ce a f cut celor doi regi amori i
care erau în partea de est a Iordanului: lui Sihon – regele He bonului i lui Og –
regele Ba anului, care era st pân la A tarot. 11 trânii no tri împreun cu to i
locuitorii rii noastre ne-au spus s ne lu m provizii pentru c torie i s plec m; iar
când v vom întâlni, s v spunem: «Noi suntem slujitorii vo tri. Deci ratifica i un
leg mânt cu noi!». 12Aceast pâine era cald când am plecat de-acas pentru a
tori pân la voi; dar acum constat m c este uscat i f râmi at ! 13Aceste
burdufuri de vin au fost odat pline i noi; dar acum vedem c sunt cr pate. Atât
îmbr mintea cât i sandalele, ni s-au învechit mult din cauza acestei lungi
torii!” 14Atunci israelienii s-au uitat la proviziile lor; i nu L-au mai întrebat pe
Domnul. 15Iosua a f cut pace cu ei, ratificând un leg mânt care prevedea c le va
proteja via a; iar conduc torii adun rii i-au asigurat de acest fapt printr-un jur mânt.
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Dup trei zile de la ratificarea leg mântului, israelienii au aflat c ghivoni ii sunt
vecini cu ei i c locuiesc în teritoriul (dat) lor (de Domnul). 17Exact dup trei zile de

torie, israelienii au ajuns la ora ele acestora. Ele se numeau Ghivon, Chefira,
Beerot i Chiriat-Iearim. 18Israelienii nu i-au putut ataca, pentru c to i conduc torii
adun rii le juraser pe Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul (c vor respecta
acel leg mânt). Atunci întreaga adunare a israelienilor a protestat împotriva
conduc torilor ei. 19To i conduc torii au zis în fa a întregii adun ri: „Pentru c le-am
jurat pe Dumnezeul lui Israel numit Domnul, nu ne mai putem atinge de ei! 20Totu i
vom spune ce le putem face. Acum suntem obliga i s le protej m vie ile, ca s nu
vin imediat mânia (Domnului) asupra noastr , din cauza promisiunii f cute cu
jur mânt.“ 21Apoi, conduc torii au mai zis: „Trebuie s l m ace ti oameni s
tr iasc !“ Ei au fost apoi folosi i (de israelieni) pentru t ierea lemnelor i pentru
scoaterea apei. F ceau aceste munci pentru întreaga adunare a israelienilor, a a cum
le ceruser conduc torii ei. 22Iosua i-a chemat pe ghivoni i i le-a zis: „De ce ne-a i
în elat spunându-ne c veni i dintr-o ar foarte îndep rtat , când în realitate voi
locui i chiar în zona noastr ? 23Acum sunte i blestema i i nici unul dintre voi nu va fi
scutit de t ierea lemnelor i de scoaterea apei pentru Casa Dumnezeului meu!” 24Ei iau r spuns lui Iosua: „Slujitorilor t i li s-a spus despre ce i-a poruncit Domnul –
Dumnezeul t u – sclavului S u Moise. tim c i-a zis s v dea tot acest teritoriu i
-i distrug pe to i locuitorii lui din drumul vostru. Atunci, din cauza voastr , ne-a
fost fric pentru vie ile noastre; i astfel am decis s proced m a a. 25Acum, noi
suntem la dispozi ia ta. Deci f cu noi cum crezi c este bine i corect!” 26Iosua a
procedat cu ei a a cum decisese. El i-a oprit pe israelieni de la inten ia lor de a-i
omorî; i astfel, (ghivoni ii) au supravie uit. 27Dar începând cu acea zi, Iosua le-a
cerut s taie lemne i s scoat ap pentru adunare i pentru altarul Domnului, în
locul pe care El urma s îl aleag . De atunci, ei au continuat s fac aceste munci
pân ast zi. 10 Adoni- edec – regele Ierusalimului – a auzit c Iosua cucerise ora ul
Ai i c îl distrusese total, c procedase cu el i cu regele acestuia ca în cazul
Ierihonului i al regelui lui i c locuitorii Ghivonului puteau s tr iasc acolo pentru
ratificaser un leg mânt care le asigura pacea cu Israel. 2Atunci i-a fost fric ,
pentru c Ghivon era un ora mare. El avea m rimea ora elor regale (din acea
vreme). Era chiar mai mare decât Ai; i lupt torii lui erau curajo i. 3Adoni- edec –
regele Ierusalimului – le-a trimis un mesaj urm torilor regi: lui Hoham – regele
Hebronului, lui Piram – regele Iarmutului, lui Iafia – regele Lachi ului i lui Debir –
regele Eglonului. Prin intermediul acestui mesaj, el le spunea: 4„Veni i i ajuta i-m
atac Ghivonul, pentru c a f cut pace cu Iosua i cu israelienii!“ 5Cei cinci regi ai
amori ilor, adic regele Ierusalimului, regele Hebronului, regele Iarmutului, regele
Lachi ului i regele Eglonului, s-au unit; i venind împreun cu toat armata lor, i-au
stabilit tab ra lâng Ghivon. Apoi au început lupta împotriva lui. 6Atunci ghivoni ii
au plecat la Iosua care era în tab ra de la Ghilgal; i i-au solicitat ajutorul, zicând:
„Nu-i abandona pe slujitorii t i! Gr be te-te i salveaz -ne! Ajut -ne; pentru c to i
regii amori i care locuiesc în regiunea muntoas s-au unit s lupte împotriva noastr !“
7
Iosua a pornit din Ghilgal, mergând în fa a întregii armate i a tuturor vitejilor.
8
Domnul i-a spus lui Iosua: „S nu- i fie fric de ei; pentru c i i-am dat pe to i; i
nici unul nu va putea s i se opun !“ 9Dup ce a plecat de la Ghilgal i a mers toat
noaptea, Iosua a organizat un atac surprinz tor împotriva lor. 10Domnul i-a f cut s
intre în panic în fa a lui Israel care i-a învins; i a ob inut astfel o mare victorie la

Ghivon. Israelienii i-au urm rit pe drumul care urc spre Bet-Horon. I-au distrus pe
drum pân la Azeca i pân la Macheda. 11În timp ce fugeau din fa a lui Israel pe
drumul care conducea de la Bet-Horon spre Azeca, Domnul a f cut s cad din cer
peste ei ni te pietre mari de grindin ; i astfel, au murit. Cei care au fost distru i de
pietrele grindinei, au fost mai mul i decât aceia pe care israelienii îi omorâser cu
sabia. 12În ziua în care Domnul i-a f cut pe amori i s fie învin i de Israel, Iosua a
vorbit înaintea Domnului, zicând în prezen a poporului Israel: „Soare, r mâi acolo
unde te afli: deasupra Ghivonului; iar tu, lun , r mâi deasupra v ii Aialon.“ 13Astfel,
soarele nu a mai avansat din acel loc, iar luna s-a oprit – pân când poporul (israelian)
s-a r zbunat pe du manii lui. Oare nu este scris acest lucru i în Cartea lui Ia ar?
Soarele a r mas nemi cat în mijlocul cerului i nu s-a gr bit s apun aproape o zi.
14
Nu a mai fost nici o zi ca aceea – nici înainte, nici dup aceea – în care Domnul s
fi aprobat o cerere ca aceasta vreunui om. S-a întâmplat a a pentru c Domnul lupta
pentru Israel. 15Apoi Iosua i armata lui Israel s-au întors în tab ra de la Ghilgal.
16
Dar cei cinci regi fugiser i se ascunseser într-o pe ter din zona numit Macheda.
17
I s-a spus lui Iosua c cei cinci regi au fost g si i ascun i într-o pe ter la Macheda.
18
Atunci el a zis: „Pune i ni te pietre mari la intrarea în pe ter ; i ni te oameni s
stea acolo ca s -i p zeasc ! 19Dar voi (to i ceilal i) s nu v opri i; ci continua i s -i
urm ri i pe du manii vo tri i s -i lovi i din urm pân îi ve i distruge! Nu-i l sa i s
intre în ora ele lor; pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – a decis s -i fac s fie
învin i de voi!“ 20Iosua i israelienii au reu it s -i distrug . I-au lovit pân i-au distrus
total. Au sc pat doar câ iva care s-au refugiat în ora ele fortificate. 21Apoi toat
armata s-a întors f
dificult i la Iosua care era în tab ra de la Macheda; i nimeni
nu a avut curajul s vorbeasc nici m car un cuvânt împotriva israelienilor! 22Atunci
Iosua a zis: „Debloca i intrarea în pe ter i aduce i-i la mine pe cei cinci regi care
sunt în ea!“ 23Ei au f cut exact cum le-a cerut el. I-au scos din pe ter pe cei cinci
regi, adic pe regele Ierusalimului, pe regele Hebronului, pe regele Iarmutului, pe
regele Lachi ului i pe regele Eglonului. 24Dup ce au fost adu i ace ti regi în fa a lui
Iosua, el a adunat armata lui Israel; i le-a zis conduc torilor acesteia care luptaser
împreun cu el: „Apropia i-v i pune i-v picioarele pe gâturile acestor regi!“ Ei s-au
apropiat i i-au pus picioarele pe gâturile lor. 25Iosua le-a mai zis: „Nu v teme i i
nu fi i descuraja i! Voi s ac iona i (mereu) în for i s fi i curajo i; pentru c a a va
face Domnul tuturor du manilor vo tri împotriva c rora ve i lupta!“ 26Iosua a lovit
acei regi i i-a omorât. Apoi i-a spânzurat de cinci copaci i i-a l sat suspenda i acolo
pân seara. 27La apusul soarelui, Iosua a poruncit s fie da i jos din leg turile care-i
ineau suspenda i de copaci i s fie arunca i în pe tera în care se ascunseser . Au pus
ni te pietre mari la intrarea în acea pe ter . Ele au r mas acolo pân ast zi. 28În
aceea i zi, Iosua a cucerit Macheda i a omorât cu sabia pe locuitorii acelei localit i.
L-a omorât pe regele ei i i-a distrus pe to i oamenii care erau acolo, f
s lase
vreun supravie uitor. A procedat cu regele din Macheda ca în cazul celui din Ierihon.
29
Apoi, din Macheda, Iosua a plecat spre Libna împreun cu toat armata; i au
început lupta împotriva ei. 30Domnul a f cut ca i aceast localitate împreun cu
regele ei s fie învins de Israel. Au devastat ora ul i au omorât cu sabia pe oamenii
care erau în el. Nu au l sat (s scape) nici un supravie uitor; i au procedat cu regele
lui ca în cazul regelui Ierihonului. 31Iosua a plecat din Libna împreun cu toat

armata lui Israel; i au mers spre Lachi . i-au stabilit tab ra în apropierea ora ului; i
au început lupta împotriva lui. 32Domnul a f cut ca ora ul Lachi s fie cucerit de
Israel. El l-a capturat în a doua zi a asediului i a t iat cu sabia pe to i oamenii care
erau în el – exact cum f cuse i în Libna. 33În acest timp, Horam – regele Ghezerului,
venise s ajute ora ul Lachi . Dar Iosua l-a învins i pe el împreun cu armata pe care
o avea, f
s le lase vreun supravie uitor. 34Iosua a plecat din Lachi împreun cu
toat armata lui Israel s-au dus spre Eglon. i-au stabilit tab ra în apropierea ora ului
i au început lupta împotriva lui. 35Au capturat ora ul în aceea i zi. L-au devastat cu
sabia i i-au distrus în totalitate pe to i oamenii care erau în el – exact cum
procedaser cu ora ul Lachi . 36Iosua a plecat din Eglon împreun cu armata lui
Israel. S-au dus la ora ul Hebron; i au început lupta împotriva lui. 37L-au capturat i
l-au devastat cu sabia, omorându-i i regele. Au distrus toate satele din jurul lui i pe
to i oamenii care erau acolo. Nu au l sat nici un supravie uitor. Au distrus total
Hebronul împreun cu to i oamenii care erau în el – exact cum procedaser cu
Eglonul. 38Apoi Iosua a plecat împreun cu armata lui Israel i au venit spre ora ul
Debir. Au început lupta împotriva lui. 39L-au capturat i l-au devastat cu sabia,
omorându-i i regele. Au distrus toate satele din jurul lui i pe to i oamenii care erau
acolo. Nu au l sat nici un supravie uitor. Au procedat cu Debirul i cu regele lui ca în
cazul Hebronului, al Libnei i al regilor acestora. 40Iosua i-a învins astfel pe to i regii
din toat acea zon muntoas , din Neghev, din cea deluroas i de la baza mun ilor.
Nu a l sat pe nimeni s tr iasc . A distrus toat popula ia acelor localit i – exact
cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel. 41Iosua a cucerit teritoriul dintre
Cade -Barnea pân la Gaza i întreaga regiune Go en, pân la Ghivon. 42Iosua i-a
învins pe to i ace ti regi i le-a luat regatele într-o singur ac iune de cucerire, pentru
Domnul – Dumnezeul lui Israel – lupta pentru acest popor. 43Apoi Iosua i armata
lui Israel au revenit în tab ra de la Ghilgal. 11 Când a auzit ce se întâmplase, Iabin –
regele Ha orului, a trimis din partea lui ni te oameni (care solicitau ajutor) la Iobab –
regele Madonului, la regele imronului, la regele Ac afului, 2la regii din regiunea de
nord, care erau în zona muntoas , în Araba, în partea de sud a Chineretului i în zona
deluroas : la cei din Nafot-Dor, care erau situa i în Vest. 3A mai trimis ni te
reprezentan i din partea lui în zona canaani ilor din Est i din Vest, ca i în teritoriile
amori ilor, ale hiti ilor, ale perizi ilor, ale iebusi ilor din munte i ale hivi ilor de la
baza Hermonului, în apropiere de Mi pa. 4Ace tia au plecat cu toate armatele lor,
formând o foarte mare mul ime de lupt tori: ca bobi ele de nisip de pe malul m rii. Ei
aveau un mare num r de cai i care de lupt . 5To i ace ti regi au stabilit un loc de
întâlnire. Astfel, ei au venit i i-au stabilit tab ra lâng apele Meromului, ca s se
lupte cu Israel. 6Domnul i-a zis lui Iosua: „Nu tremura înaintea lor; pentru c mâine,
la aceast or , îi voi face pe to i s moar în fa a lui Israel. S le tai tendoanele cailor,
i s le dai foc carelor lor de lupt !“ 7Iosua a venit prin surprindere împotriva lor
împreun cu întreaga armat , lâng apele Meromului; i i-au atacat rapid. 8Domnul ia f cut s ajung la discre ia lui Israel, care i-a învins. I-a urm rit pân la Marele
Sidon, pân la Misrefot-Maim i pân în valea Mi pa – în est; i pe tot acest traseu, ia lovit mortal. Nu sc pat nici un supravie uitor. 9Iosua a f cut a a cum îi poruncise
Domnul: a t iat tendoanele cailor i a ars carele de lupt . 10Apoi Iosua s-a întors, a
cucerit Ha orul i i-a omorât regele cu sabia. În trecut, Ha orul era capitala tuturor

acestor regate. 11Au distrus întreaga popula ie care era în el, t ind-o cu sabia. Nu au
sat nimic din ce avea suflare de via ; i au dat foc ora ului. 12Iosua a învins toate
ora ele acestor regi, t indu-le popula ia cu sabia. De fiecare dat , odat cu oamenii
din ora e, el a omorât i pe regii lor. Le-a distrus total, exact cum poruncise Moise,
sclavul Domnului. 13Totu i Israel nu a ars niciunul dintre ora ele de pe coline, cu
excep ia Ha orului care fusese ars de Iosua. 14Israelienii au luat ca prad toate
lucrurile valoroase din acele ora e, împreun cu toate animalele din ele. Dar ei au
distrus întreaga popula ie, t ind-o cu sabia; i nu au l sat pe nimeni viu. 15Iosua a
cut a a cum îi poruncise Domnul sclavului S u numit Moise i exact cum îi
poruncise Moise, lui. Nu a l sat nimic nef cut din tot ce îi poruncise Domnul lui
Moise. 16Iosua a cucerit astfel toat acea zon care cuprindea: regiunea muntoas , tot
Neghevul i tot teritoriul numit Go en; apoi, regiunea deluroas , Araba i teritoriul
muntos al lui Israel cu v ile lui, 17de la muntele Halac – care se înal spre Seir – pân
la Baal-Gad, în Valea Libanului, la baza muntelui Hermon. I-a învins pe to i regii
acestor teritorii, i-a capturat i i-a omorât. 18 zboiul f cut de Iosua împotriva acestor
regi, a durat mult timp. 19Nu a existat nici un ora care s fi reu it s fac pace cu
israelienii, cu excep ia hivi ilor care locuiau în Ghivon. Toate celelalte ora e au fost
cucerite prin lupt , 20pentru c Domnul a permis ca locuitorii acestora s i
împietreasc inimile. Astfel, ei au intrat în r zboi cu Israel pentru ca Domnul s -i fac
fie omorâ i f
mil i distru i – conform poruncii date de El lui Moise. 21În
aceea i perioad de timp, Iosua i-a atacat i i-a distrus chiar i pe anachi ii din mun i.
Ei locuiau în Hebron, în Debir, în Anab i în toate teritoriile muntoase ale lui Iuda, ca
i din toat regiunea muntoas a lui Israel. Anachi ii au fost distru i împreun cu
ora ele lor. 22Nu a supravie uit nici un anachit, cu excep ia celor care au r mas în
Gaza, în Gat i în A dod. 23Astfel, Iosua a cucerit întreaga ar (promis ), exact cum
îi spusese Domnul lui Moise. Iosua i-a dat-o ca mo tenire lui Israel, împ ind-o
conform num rului celor care formau triburile lui. Apoi ara s-a odihnit, pentru c
zboiul încetase. 12 Regii Canaanului pe care israelienii i-au învins i ale c ror
teritorii le-au ocupat în partea de est a Iordanului, de la valea Arnon pân la muntele
Hermon i toat partea de est a Arabei, sunt Sihon i Og. 2Sihon – regele amori ilor –
locuia la He bon; i î i exercita guvernarea începând cu Aroer, care se afl pe malul
ii Arnon: de la jum tatea v ii, el mai guverna peste o jum tate din Ghilad, pân la
valea Iaboc unde este zona limit a teritoriului amoni ilor. 3Sihon mai guverna de la
Araba pân la marea Chineret, în est, i pân la Marea Arabei (Marea S rat ), tot în
est, pe drumul c tre Bet-Ie imot. În partea de sud, teritoriul lui era pân la baza
muntelui Pisga. 4Og – regele Ba anului – unul dintre ultimii refai i, locuia atât la
tarot, cât i la Edrei. 5El guverna în Hermon, în Salca, în întregul Ba an pân la
zona-limit a teritoriului ghe uri ilor i al maacati ilor, ca i în jum tate din Ghilad,
pân la marginea teritoriului lui Sihon care era regele He bonului. 6Moise – sclavul
Domnului – i-a cucerit împreun cu israelienii. El, care era sclavul Domnului, a dat
acest teritoriu, ca mo tenire, rubeni ilor, gadi ilor i unei jum i din tribul lui
Manase. 7Urmeaz lista regilor pe care Iosua i-a învins luptând împreun cu armata
lui Israel în partea de est a Iordanului, de la Baal-Gad care se afl în Valea Libanului,
pân la muntele Halac, care se înal spre Seir. Iosua a împ it teritoriul lor între
triburile lui Israel, oferindu-le câte o parte din el ca mo tenire a lor. 8Era un teritoriu

care cuprindea regiunea muntoas , Araba, zona deluroas , bazele mun ilor, de ertul i
Neghevul. Acesta fusese al hiti ilor, al amori ilor, al canaani ilor, al perizi ilor, al
hivi ilor i al iebusi ilor. 9În Ierihon a fost (învins) un rege; iar în Ai a fost (învins) un
alt rege. Ai este aproape de Betel. i acolo a fost învins un rege. 10În Ierusalim, a fost
(învins) un rege; iar în Hebron, tot unul. 11În Iarmut a fost (învins) un rege; iar în
Lachi , tot unul. 12 În Eglon a fost (învins) un rege; iar în Ghezer, un altul. 13În Debir
a fost (învins) un rege; iar în Gheder, înc unul. 14În Horma a fost (învins) un rege; iar
în Arad, tot unul. 15În Libna a fost (învins) un rege; iar în Adulam, înc unul. 16În
Macheda a fost (învins) un rege. Betelul a avut i el tot unul, care a fost învins. 17În
Tapuah a fost (învins) un rege; iar în Hefer, tot unul. 18În Afec a fost (învins) un rege;
iar în La aron, tot unul. 19În Madon a fost (învins) un rege; iar în Ha or, înc unul.
20
În imron-Meron a fost (învins) un rege; i în Ac af, tot unul. 21În Taanah a fost
învins un rege; iar în Meghido, tot unul. 22În Chede a fost (învins) un rege; iar în
Iocneam, lâng Carmel, tot unul. 23În Dor (din Nafot-Dor) a fost (învins) un rege; iar
în Goiim, lâng Ghilgal, tot unul. 24În Tir a a fost (învins) un singur rege. În total,
sunt treizeci i unu de regi. 13 Iosua avansase în vârst i îmb trânise. Atunci
Domnul i-a vorbit, zicându-i: „Tu e ti b trân i vârsta ta este avansat , iar teritoriul
care nu a fost luat (de israelieni) în proprietate, este foarte mare. 2 i spun acum ce a
mas necucerit: toate teritoriile filistenilor i ale ghe uri ilor – 3de la râul ihor, care
este în fa a Egiptului, pân la limita teritoriului Ecronului, înspre nord. Acest teritoriu
este considerat canaanit i apar ine celor cinci conduc tori filisteni: din Gaza, din
dod, din A chelon, din Gat i din Ecron. Apoi exist i teritoriul avi ilor, 4înspre
sud. La acestea se adaug toate teritoriile canaani ilor, de la Meara sidonienilor, pân
la Afec, spre zona limit a teritoriului amori ilor. 5Urmeaz teritoriul ghebali ilor i
întregul Liban, înspre est: de la Baal-Gad pân la baza muntelui Hermon i pân la
Lebo-Hamat, 6inclusiv acela unde exist locuitorii regiunii muntoase din Liban pân
la Misrefot-Maim, adic to i sidonienii. Eu îi voi alunga din fa a israelienilor. Tu s
împar i acest teritoriu ca mo tenire lui Israel, a a cum i-am poruncit. 7Trebuie s
împar i aceast (parte de) ar i s o dai ca mo tenire celor nou triburi i jum ii
din tribul lui Manase.“ 8Cealalt jum tate din tribul lui Manase împreun cu rubeni ii
i gadi ii, î i primiser mo tenirea pe care le-a dat-o Moise în partea de est a
Iordanului, exact cum le-o împ ise Moise, sclavul Domnului: 9de la Aroer, care se
afl pe malul v ii mari a Arnonului i de la ora ul din mijlocul v ii, continuând cu
întregul podi al Medebei, pân la Dibon. 10Apoi au fost date toate ora ele care
fuseser ale lui Sihon – regele amori ilor, care guverna la He bon – pân la zona
limit a teritoriului amoni ilor. 11La acestea se adaug Ghiladul care fusese teritoriu
ghe urit i maacatit, tot muntele Hermon i tot Ba anul pân la Salca, 12 adic întregul
regat al lui Og în Ba an, care guverna la A tarot i la Edrei. El era singurul r mas
dintre refai i. Moise i-a învins i le-a ocupat ara. 13Dar israelienii nu i-au alungat pe
ghe uri ii i pe maacati ii din Ghe ur i din Maaca. Astfel, ei au locuit în mijlocul lui
Israel pân ast zi. 14Tribul lui Levi nu a primit nici o mo tenire; pentru c Dumnezeul
lui Israel numit Domnul îi spusese c (în ce prive te hrana,) mo tenirea lui va fi
asigurat din animalele sacrificate aduse i consumate de foc (pe altar) pentru El .
15
Conform num rului clanurilor tribului rubeni ilor, Moise le d duse un teritoriu
16
care începea la Aroer, pe malul v ii Arnon, continua cu ora ul din mijlocul v ii i

apoi cu întregul podi de lâng Medeba. 17Urmeaz He bonul cu toate ora ele din
jurul lui în zona de câmpie: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Iaha , Chedemot,
Mefaat, 19Chiriataim, Sibma, eret- ahar – în muntele Emec, 20Bet-Peor, baza
muntelui Pisga, Bet-Ie imot, 21toate ora ele podi ului, adic întregul regat care fusese
al lui Sihon – regele amori ilor, care guvernase la He bon i care fusese învins de
Moise. Împreun el, Moise îi învinsese i pe regii Midianului: Evi, Rechem, ur, Hur
i Reba. To i ace tia care locuiau în ar , erau vasalii lui Sihon. 22Printre cei care
fuseser omorâ i cu sabia de israelieni, era i prezic torul Balaam, fiul lui Beor.
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Limita teritoriului rubeni ilor era Iordanul. Aceste ora e i satele din teritoriu erau
mo tenirea urma ilor lui Ruben, distribuite conform clanurilor lor. 24Moise îi d duse
un teritoriu i tribului lui Gad, adic urma ilor acestuia, conform clanurilor lor. 25El
includea Iazerul, toate ora ele Ghiladului i o jum tate din teritoriul amoni ilor pân
la Aroer, care este vizavi de Raba. 26Apoi, teritoriul lor continua de la He bon pân la
Ramat-Mi pa i Betonim i de la Mahanaim pân la zona limit a Debirului. 27În vale,
aveau Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot i afon – partea care r
sese din teritoriul
regelui Sihon al He bonului. Acesta este situat în partea de est a Iordanului; i are ca
limit Iordanul pân la marginea M rii Chineret. 28Ora ele i satele din acest teritoriu
erau mo tenirea urma ilor lui Gad, conform (membrilor) clanurilor lor. 29Moise
duse un teritoriu i celor care formau jum tatea tribului lui Manase, adic unei
jum i dintre urma ii lui Manase, conform clanurilor lor. 30Acel teritoriu cuprindea
Mahanaimul, întregul Ba an, întregul regat al regelui Og din Ba an i toate
localit ile lui Iair din Ba an: aizeci de ora e. 31Jum tate din Ghilad, A tarot i Edrei
– foste ora e ale regatului lui Og din Ba an, fuseser date urma ilor lui Machir, fiul
lui Manase. Ele au fost oferite (ca proprietate) celor care formau o jum tate din
urma ii lui Machir, conform (membrilor) clanurilor lor. 32Acestea sunt teritoriile pe
care le d duse Moise ca mo tenire, când era în câmpiile Moabului, pe cealalt parte a
Iordanului, la estul Ierihonului. 33Dar Moise nu a dat nici o mo tenire tribului lui
Levi; pentru c Domnul, Dumnezeul lui Israel, este mo tenirea lor – exact cum le
spusese El. 14 Urmeaz prezentarea teritoriilor primite ca mo tenire de c tre
israelieni în Canaan. Ele au fost împ ite de preotul Elazar, de Iosua – fiul lui Nun –
i de conduc torii clanurilor din triburile lui Israel. 2Pentru cele nou triburi i
jum tate, mo tenirea a fost împ it prin tragere la sor i, a a cum poruncise Domnul
prin Moise. 3El le-o împ ise celor dou triburi i jum tate pe cealalt parte a
Iordanului. Dar levi ilor nu le d duse nici o mo tenire printre ei; 4pentru c urma ii
lui Iosif formau dou triburi. Acestea se numeau Manase i Efraim. Levi ii n-au
primit (ca mo tenire) nici un teritoriu în ar , ci doar câteva ora e pentru locuit,
împreun cu p unile din jurul lor, pentru turme i pentru cirezi. 5Deci israelienii
împ iser ara exact cum îi poruncise Domnul lui Moise. 6Descenden ii lui Iuda s-au
apropiat de Iosua la Ghilgal. Atunci Caleb – fiul chenizitului Iefune – i-a spus: „Tu
tii ce i-a zis Domnul lui Moise – omul lui Dumnezeu – despre mine i despre tine,
atunci pe când eram la Cade -Barnea. 7Eu aveam patruzeci de ani atunci când Moise,
sclavul Domnului, m-a trimis din Cade -Barnea ca s spionez ara; i i-am adus ve ti
care erau în acord cu ce îmi spunea inima mea. 8Fra ii mei care m-au înso it, au
înmuiat inima poporului. Dar eu L-am urmat în totalitate pe Dumnezeul meu care se
nume te Domnul. 9Chiar în acea zi, Moise mi-a jurat astfel: «Teritoriul pe care l-ai

parcurs cu piciorul t u, va fi mo tenirea ta i a urma ilor t i pentru totdeauna – pentru
ai f cut tot ce a cerut Dumnezeul t u numit Domnul.» 10Acum, este evident c
Domnul m-a inut în via exact cum a spus. Au trecut patruzeci i cinci de ani de
când Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Moise, în vremea când Israel str tea
de ertul. i acum sunt aici. Ast zi am vârsta de optzeci i cinci de ani! 11Am aceea i
for i acum, ca în ziua în care m-a trimis Moise; i am acelea i aptitudini pe care le
aveam atunci pentru a merge la lupt . 12Deci d -mi aceast zon muntoas despre
care a vorbit Domnul în acea vreme! Tu personal ai auzit înc de atunci c acolo
tr iesc anachi ii; iar ora ele lor sunt înalte i fortificate. Poate c Domnul va fi cu
mine i îi voi alunga, a a cum a promis El!“ 13Atunci Iosua l-a binecuvântat pe Caleb
– fiul lui Iefune; i i-a dat Hebronul ca mo tenire. 14De atunci încoace, Hebronul a
mas mo tenirea lui Caleb – fiul chenizitului Iefune – pentru c L-a urmat în
totalitate pe Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul. 15Înainte, Hebronul se
numise Chiriat-Arba. Acest Arba fusese un om important printre anachi i. Apoi ara
s-a odihnit; pentru c nu a mai avut r zboi. 15 Teritoriul tribului format din urma ii
lui Iuda, împ it conform clanurilor lor, începea în sud de la zona limit a rii
Edomului i continua pe marginea de sud a de ertului in. 2Limita lor de sud începea
de la marginea M rii S rate i de la golful din sud, 3continua prin sudul În imii
Scorpionului, traversa de ertul in i ajungea la sud de Cade -Barnea. Apoi traversa
He ronul i ajungea la Adar. De acolo „se întorcea” pe la Carca, 4traversa A mon,
continua pân la Râul Egiptului i ajungea la marginea m rii. Aceasta era limita lor
teritorial de sud. 5În Est, limita teritoriului era Marea S rat pân unde se v rsa
Iordanul în ea. Limita de nord a teritoriului începea de unde se v rsa Iordanul în
Marea S rat , 6urca spre Bet-Hogla, traversa pe la nordul localit ii Bet-Araba i
trecea pe la Piatra lui Bohan – fiul lui Ruben. 7Apoi urca spre Debir prin valea Acor,
„se întorcea” spre Nord în direc ia Ghilgalului, în dreptul În imii Adumim care era
la sudul acelei v i. Trecea mai departe pe la apele En- eme ului i ajungea la EnRoghel. 8„Urca” prin valea Ben-Hinom, la marginea de sud a Iebusului – care era
Ierusalimul – i continua spre vârful muntelui care era în partea de vest a v ii Hinom,
la marginea de nord a v ii Refaim. 9Apoi, din vârful muntelui, limita lor teritorial
era spre izvorul apelor Neftoahului, ajungea la ora ele muntelui Efron i continua
pân la Baala – numit i Chiriat-Iearim. 10Din Baala „se întorcea” spre Vest în
direc ia muntelui Seir, trecea peste versantul nordic al muntelui Iearim numit i
Chesalon; i cobora pe la Bet- eme . Apoi trecea prin Timna 11 i peste versantul
nordic al Ecronului, continua c tre icron, traversa muntele Baala, ajungea la Iabneel
i în final se oprea la mare. 12Limita teritorial de Vest era malul Marii M ri. Acestea
erau limitele teritoriale ale (propriet ii) urma ilor lui Iuda, pe toate laturile (ei),
conform clanurilor lor. 13Lui Caleb – fiul lui Iefune – i s-a dat un teritoriu care era în
mijlocul descenden ilor lui Iuda, a a cum spusese Domnul lui Iosua: Chiriat-Arba,
adic Hebron. Arba fusese tat l lui Anac. 14Caleb i-a alungat de acolo pe cei trei
descenden i ai lui Anac: pe
ai, pe Ahiman i pe Talmai. 15De acolo a plecat i a
luptat împotriva locuitorilor Debirului. Înainte, Debirul se numea Chiriat-Sefer.
16
Caleb a zis: „Aceluia care va ataca i va cuceri Chiriat-Seferul, îi voi da ca so ie pe
fiica mea care se nume te Acsa!“ 17Otniel, fiul lui Chenaz – fratele lui Caleb – a
cucerit ora ul. Atunci, Caleb i-a dat-o ca so ie pe fiica lui numit Acsa. 18Când a venit

odat la Otniel, Acsa l-a provocat s -i cear tat lui ei un teren. Când ea a coborât de
pe m gar, Caleb a întrebat-o: „Ce dore ti?” 19Acsa I-a r spuns: „D -mi o
binecuvântare în adev ratul sens al cuvântului; pentru c nu mi-ai dat decât un
teritoriu în Neghev. D -mi i izvoare de ap .” Astfel, Caleb i-a dat izvoarele de sus i
izvoarele de jos. 20Acestea sunt limitele teritoriului oferit ca mo tenire tribului
urma ilor lui Iuda, conform clanurilor lor. 21În Neghev, la marginea teritoriului
tribului lui Iuda, spre limita teritorial a Edomului, erau ora ele: Cab eel, Eder, Iagur,
22
China, Dimona, Adada, 23Chede , Ha or, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Ha orHadata, Cheriot-He ron – adic Ha or –, 26Amam, ema, Molada, 27Ha ar-Gada,
He mon, Bet-Pelet, 28Ha ar- ual, Beer- eba, Biziotia, 29Baala, Iim, E em, 30Eltolad,
Chesil, Horma, 31 iclag, Madmana, Sansana, 32Lebaot, ilhim, Ain i Rimon. Erau în
total dou zeci i nou de ora e împreun cu satele din jurul lor. 33Ora ele din zona
deluroas , erau: E taol, ora, A na, 34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35Iarmut,
Adulam, Soco, Azeca, 36 aaraim, Aditaim, Ghedera i Ghederotaim – paisprezece
ora e, împreun cu satele din jurul lor. 37Apoi, erau enan, Hada a, Migdal-Gad,
38
Dilan, Mi pa, Iocteel, 39Lachi , Bo cat, Eglon, 40Cabon, Lahmas, Chitli ,
41
Ghederot, Bet-Dagon, Naama i Macheda – aisprezece ora e împreun cu satele
din jurul lor. 42Urmeaz Libna, Eter, A an, 43Iftah, A na, Ne ib, 44Cheila, Aczib,
Mare a – nou ora e împreun cu satele din jurul lor; 45Ecron împreun cu ora ele i
satele din jurul lor. 46De la Ecron înspre mare, teritoriul tribului lui Iuda mai
cuprindea: toate localit ile din apropierea A dodului i satele din jurul lor, 47 dod
împreun cu ora ele i satele din jurul lui, Gaza împreun cu ora ele i satele din
jurul ei, pân la Râul Egiptului i pân la malul marii M ri. 48Urmeaz ora ele care
erau în zona muntoas : amir, Iatir, Soco, 49Dana, Chiriat-Sana – numit i Debir –,
50
Anab, E temo, Anim, 51Go en, Holon i Ghilo – unsprezece ora e împreun cu
satele din jurul lor; 52Arab, Duma, E an, 53Ianim, Bet-Tapuah, Afeca 54Humta,
Chiriat-Arba – adic Hebronul; i ior – nou ora e împreun cu satele din jurul lor;
55
Maon, Carmel, Zif, Iuta, 56Izreel, Iocdeam, Zanoah, 57Caiin, Ghiva i Timna – zece
ora e împreun cu satele din jurul lor; 58Halhul, Bet- ur, Ghedor, 59Maarat, Bet-Anot
i Eltecon – ase ora e împreun cu satele din jurul lor; 60Chiriat-Baal – adic ChiriatIearim; i Raba – dou ora e împreun cu satele din jurul lor. 61Urmeaz ora ele care
erau în de ert: Bet-Araba, Midin, Sehaha, 62Nib an, Ir-Hammelah i En-Ghedi – ase
ora e împreun cu satele din jurul lor. 63Urma ii lui Iuda nu i-au putut alunga pe
iebusi ii care locuiau în Ierusalim. În consecin , iebusi ii au locuit pân ast zi la
Ierusalim împreun cu urma ii lui Iuda. 16 Teritoriul urma ilor lui Iosif începea de la
Iordan, din dreptul localit ii Ierihon, spre apele Ierihonului, în partea de est; i
continua prin de ert, de la Ierihon spre partea muntoas a Betelului. 2Apoi, de la Betel
– adic din dreptul localit ii Luz – traversa spre teritoriul archit, prin Atarot; 3 i
cobora spre Vest, în dreptul teritoriului iafleti ilor, pân la Bet-Horon-ul de Jos i
pân la Ghezer. În final, ajungea la malul m rii. 4Acolo i-au primit mo tenirea
urma ii lui Iosif, adic cei proveni i din Manase i din Efraim. 5Urmeaz prezentarea
teritoriului urma ilor lui Efraim, conform clanurilor lor. Zona-limit a mo tenirii lor
dinspre Est începea de la Atarot-Adar, „urca” pân la Bet-Horon 6 i ajungea la malul
rii. Din Micmetat, în Nord, „se întorcea” spre Est, în dreptul localit ii Taanatilo; i traversa Ianoah în partea de Est. 7Din Ianoah, „cobora” la Atarot i la Naarata,

pân la Ierihon i apoi „ajungea” la Iordan. 8Din Tapuah, continua spre Vest în
dreptul v ii Cana i se termina la malul m rii. Aceasta era mo tenirea tribului
efraimi ilor, conform clanurilor lor. 9Efraimi ii mai aveau i un num r de ora e în
teritoriul urma ilor lui Manase. Fiecare ora avea sate în jurul lui. 10Dar urma ii lui
Efraim nu i-au alungat pe canaani ii care locuiau la Ghezer. În consecin , canaani ii
au locuit printre efraimi i pân ast zi; dar au fost pu i la munc obligatorie. 17
Teritoriul tribului lui Manase – primul n scut al lui Iosif – era distribuit astfel: lui
Machir – primul n scut al lui Manase i care a fost apoi tat l lui Ghilad – i s-a dat
Ghiladul i Ba anul, pentru c el era un lupt tor. 2Li s-a mai dat câte un teritoriu i
celorlal i fii ai lui Manase, conform clanurilor lor. L-au primit: Abiezer i fiii lui,
Helec i fiii lui, Asriel i fiii lui, ehem i fiii lui, Hefer i fiii lui; i emida i fiii lui.
Ace tia erau fiii lui Manase – fiul lui Iosif – conform clanurilor lor. 3 elofhad, fiul lui
Hefer, care la rândul lui fusese fiul lui Ghilad – fiul lui Machir – fiul lui Manase, nu a
avut fii, ci doar fete. Numele lor erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca i Tir a. 4Ele s-au
prezentat în fa a preotului Elazar, în prezen a lui Iosua – fiul lui Nun – i în fa a
conduc torilor (poporului), spunând: „Domnul i-a poruncit lui Moise s ni se dea o
mo tenire în mijlocul rudelor noastre.“ Iosua le-a dat o parte de mo tenire printre
fra ii tat lui lor, exact cum poruncise Domnul. 5Teritoriul lui Manase era format astfel
din zece p i, în afar de Ghilad i de Ba an, care erau dincolo de Iordan. 6S-a
întâmplat a a pentru c fetele lui Manase primiser ca mo tenire un teritoriu printre
fiii acestuia; iar Ghiladul fusese dat celorlal i fii ai lui Manase. 7Limitele teritoriului
manasit au fost stabilite de la A er pân la Micmetat, în partea de est a ehemului. El
continua spre Sud pân la locuitorii din En-Tapuah. 8Regiunea Tapuahului apar inea
lui Manase; dar Tapuahul din zona-limit a teritoriului lui Manase, apar inea
efraimi ilor. 9Limitele teritoriului lui Manase ajungeau apoi prin sudul v ii Cana.
Aceste ora e efraimite erau pe teritoriu manasit. Zona-limit a teritoriului lui Manase
trecea pe la nordul v ii i ajungea apoi la malul m rii. 10În Sud era teritoriul lui
Efraim; iar în Nord, cel al lui Manase. Ambele aveau ie ire la mare. Apoi limita
teritorial era comun cu cea a lui A er în Nord i cu a lui Isahar în Est. 11Manase mai
avea proprietate în Isahar i în A er: ora ul Bet- an cu satele din jurul lui, Ibleam cu
satele din jurul lui, ora ul Dor cu locuitorii i satele din jurul lui, ora ul En-Dor cu
locuitorii i satele din jurul lui, ora ul Taanah cu locuitorii i satele din jurul lui; i
Meghido cu locuitorii i satele din jurul lui. Acestea erau situate pe cele trei în imi.
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Dar manasi ii nu au putut s ocupe acele ora e; i astfel, canaani ii au continuat s
locuiasc în acea regiune. 13Dar atunci când israelienii au avut for a necesar , i-au
determinat pe canaani i s presteze pentru ei munc for at . Deci nu i-au alungat (de
acolo). 14Urma ii lui Iosif l-au întrebat pe Iosua: „De ce nou ne-ai dat doar o singur
parte i un singur teritoriu ca mo tenire? Noi suntem un popor format din mul i
oameni; i pân acum am fost binecuvânta i de Domnul!” 15Iosua le-a r spuns: „Dac
sunte i un popor format din atâ i oameni i nu v mai ajunge regiunea muntoas a lui
Efraim, duce i-v spre p dure i t ia i-o ca s v face i loc în teritoriul perizi ilor i al
refai ilor!” 16Ei i-au spus: „Regiunea muntoas nu va fi suficient pentru noi; iar
canaani ii care locuiesc în vale au care de fier – atât cei din Bet- an i din jurul lor,
cât i cei din valea Izreel!” 17Dar Iosua le-a r spuns celor care erau urma ii lui Iosif,
respectiv celor din tribul lui Efraim i al lui Manase: „Voi sunte i un popor cu mul i

oameni i foarte viguros. Deci nu ve i avea doar o singur parte; 18ci ve i avea ca
proprietate i regiunea muntoas . Ve i t ia p durea; i astfel, zonele de defileu vor fi
ale voastre; i îi ve i alunga pe canaani i, chiar dac au care de fier i sunt o for în
aceast zon !” 18 Întreaga comunitate a israelienilor s-a strâns la ilo; i au a ezat
acolo cortul Întâlnirii, dup ce ara ajunsese sub autoritatea lor. 2Totu i, r
seser
apte triburi ale israelienilor c rora nu li se d duse partea lor de mo tenire teritorial .
3
Atunci Iosua le-a zis israelienilor: „Pân când mai amâna i s lua i în proprietate
teritoriul pe care vi l-a dat Domnul care este Dumnezeul str mo ilor vo tri? 4Alege i
câte trei b rba i din fiecare trib; iar eu îi voi trimite s parcurg teritoriul i s fac o
hart al lui, având în vedere împ irea mo tenirii. Apoi, ei se vor întoarce la mine.
5
Ve i împ i teritoriul în apte p i; dar Iuda va r mâne în teritoriul lui din Sud, iar
urma ii lui Iosif vor r mâne în teritoriul lor din Nord. 6Face i o hart a acestui
teritoriu împ it în apte p i; i veni i cu ea la mine. Eu voi arunca sor ul pentru voi
în prezen a Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. 7Levi ii nu vor avea o parte
(din acest teritoriu) la fel ca voi; pentru c mo tenirea lor este preo ia Domnului; iar
Gad, Ruben i jum tate din Manase i-au primit deja mo tenirea dincolo de Iordan.
Acela este un teritoriu care le-a fost oferit de Moise – sclavul Domnului.“ 8Când acei
rba i au fost preg ti i s plece ca s fac harta teritoriului, Iosua le-a poruncit astfel:
„Duce i-v , parcurge i ara i face i o hart a acestui teritoriu. Apoi întoarce i-v la
mine; iar eu voi arunca sor ul pentru voi în prezen a Domnului, la ilo!“ 9Acei b rba i
au plecat i au parcurs teritoriul, împ indu-l în apte p i. Apoi au f cut, pe un sul,
o hart a acestuia. Ea ar ta ora ele acelui teritoriu i împ irea lui. Apoi s-au întors la
Iosua, în tab ra de la ilo. 10Acolo, Iosua a aruncat sor ul pentru ei în prezen a
Domnului; i le-a desemnat astfel israelienilor teritoriul, dând fiec rui trib câte o
parte din el. 11O parte a revenit tribului beniami ilor, conform clanurilor lor. Teritoriul
lor î i avea limitele între cel al urma ilor lui Iuda i acela al urma ilor lui Iosif.
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Partea din nord a lui începea de la Iordan, „urca” pe la cap tul din Nord al
Ierihonului, continua spre Vest prin mun i i ajungea în de ertul Bet-Aven. 13De aici,
„traversa” marginea de sud a ora ului Luz sau Betel i „cobora” la Atarot-Adar,
dincolo de munte, în Sudul Bet-Horonului de Jos. 14Limita teritorial din Vest
începea de la muntele din partea de sud a Bet-Horonului i „se întorcea” spre Sud în
direc ia Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim – unul dintre ora ele urma ilor lui Iuda.
Aceasta era limita teritorial de Vest. 15Limita de sud începea de la marginea ChiriatIearimului, în Vest; i continua pân la izvorul de ap de la Neftoah. 16Apoi „cobora”
spre marginea muntelui care exist în fa a v ii Ben-Hinom, în partea de nord a v ii
Refaim, i ajungea în valea Hinom, spre partea de sud a Iebusului, pân la EnRoghel. 17„Se întorcea” spre Nord i atingea En- eme . Apoi ajungea la limita
teritorial a Ghelilotului care se afl în fa a În imii Adumim. Continua pe la Piatra
lui Bohan – fiul lui Ruben, 18cobora pân în partea de nord a Bet-Arabei i apoi
ajungea aproape de Araba. 19Trecea mai departe prin Nordul ora ului Bet-Hogla i
ajungea la golful din partea de nord a M rii S rate, în dreptul zonei de v rsare a
Iordanului. Aceasta era limita teritorial din Sud. 20Iordanul era limita teritoriului lor
din Est. Aceasta a fost prezentarea mo tenirii urma ilor lui Beniamin, (care a fost
împ it ) conform (num rului membrilor) clanurilor lor, cu limitele ei teritoriale pe
toate laturile. 21Ora ele tribului descenden ilor lui Beniamin – (repartizate) conform

clanurilor lor – erau urm toarele: Ierihon, Bet-Hogla, Emec-Che , 22Bet-Araba,
emaraiim, Betel, 23Avim, Para, Ofra, 24Chefar-Amoni, Ofni i Gheva –
dou sprezece ora e împreun cu satele din jurul lor. 25Ghivon, Rama, Beerot,
26
Mi pa, Chefira, Mo a, 27Rechem, Irpeel, Tarala, 28 ela, Elef, Iebus sau Ierusalim,
Ghiva i Chiriat – paisprezece ora e împreun cu satele din jurul lor. Aceasta era
mo tenirea urma ilor lui Beniamin, (care a fost împ it ) conform clanurilor lor. 19
Urm toarea parte (a teritoriului) a revenit lui Simeon, adic tribului format din
urma ii lui, conform clanurilor lor. Mo tenirea acestora era pe teritoriul
descenden ilor lui Iuda. 2Ea cuprindea: Beer- eba, eba, Molada, 3Ha ar- ual, Bala,
em, 4Eltolad, Betul, Horma, 5 iclag, Bet-Marcabot, Ha ar-Susa, 6Bet-Lebaot i
aruhen – treisprezece ora e împreun cu satele din jurul lor. 7Aiin, Rimon, Eter i
an – erau înc patru ora e oferite împreun cu satele din jurul lor, 8 pân la BaalatBeer sau Ramat-Neghev. Aceasta era mo tenirea tribului urma ilor lui Simeon, (care
a fost împ it ) conform (num rului membrilor) clanurilor lor. 9Mo tenirea
simeoni ilor a fost luat din teritoriul descenden ilor lui Iuda, pentru c acesta era
prea mare pentru ei. Deci urma ii lui Simeon i-au primit mo tenirea pe teritoriul
descenden ilor lui Iuda. 10A treia parte (a teritoriului) a revenit urma ilor lui Zabulon,
conform clanurilor lor. Limitele teritoriale ale mo tenirii lor „ajungeau” pân la
Sarid, 11„mergeau” în Vest spre Marala i „se întâlneau” cu cele ale ora ului Dabe et.
Apoi „continuau” cu valea care este în fa a Iocneamului. 12Din Sarid, „se întorceau”
spre Est, adic spre estul soarelui, pân la limitele teritoriale ale Chislot-Taborului.
„Ie eau” la Dabrat i „urcau” spre Iafia. 13De aici, „traversau” în direc ia Est spre
Gat-Hefer i Et-Ca in, „ie ind” la Rimon i „întorcându-se” spre Nea. 14Apoi „se
întorceau” în direc ia Nord, spre Hanaton i „mergeau” pân la valea Iftahel. 15Acest
teritoriu cuprindea dou sprezece ora e împreun cu satele din jurul lor. Între acestea
erau: Catat, Nahalal, imron, Idala i Betleem. 16Aceasta a fost prezentarea mo tenirii
urma ilor lui Zabulon, (împ it ) conform (num rului membrilor) clanurilor lor; i
acestea erau ora ele din ea împreun cu satele din jurul lor. 17A patra parte (a
teritoriului) a revenit urma ilor lui Isahar, conform clanurilor lor. 18Teritoriul lor
cuprindea: Izreel, Chesulot, unem, 19Hafaraiim, ion, Anaharat, 20Rabit, Chi ion,
Ebe , 21Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-Pa . 22Limita lor teritorial „ajungea”
apoi la Tabor, la aha uma i la Bet- eme , „coborând” pân la Iordan. În total erau
aisprezece ora e împreun cu satele din jurul lor. 23Aceasta a fost prezentarea
mo tenirii tribului urma ilor lui Isahar, (împ it ) conform (num rului membrilor)
clanurilor lor. Au fost luate în proprietate nu numai ora ele, ci i satele din jurul
acestora. 24A cincea parte (a teritoriului) a revenit tribului urma ilor lui A er, conform
clanurilor lor. 25Limita lor teritorial „trecea” prin Helcat, prin Hali, prin Beten, prin
Ac af, 26prin Ala-Melec, prin Amad i prin Mi al. La Vest, „atingea” Carmelul i
ihor-Libnatul; 27iar la Est „se întorcea” spre Bet-Dagon, „atingea” Zabulonul i
„ajungea” în valea Iftahel la Nordul localit ilor Bet-Emec i Neiel. Apoi „ie ea” în
stânga, spre ora ele: Cabul, 28Abdon, Rehob, Hamon i Cana, pân la Marele Sidon.
29
„Se întorcea” spre Rama pân la fort rea a Tirului i „ajungea” la Hosa. Apoi
„atingea” malul m rii în regiunea Aczib. 30Mai cuprindea: Uma, Afec i Rehob.
Astfel, erau în total dou zeci i dou de ora e împreun cu satele din jurul lor.
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Aceste ora e împreun cu satele din jurul lor erau mo tenirea tribului urma ilor lui

er, (distribuite) conform (num rului membrilor) clanurilor lor. 32A asea parte (a
teritoriului) a revenit urma ilor lui Neftali, conform clanurilor lor. 33Limita teritorial
a acestora începea de la Helef i de la stejarul din aananim, „trecea” pe la AdamiNecheb i pe la Iabneel, pân la Lacum. Apoi „ie ea” la Iordan. 34În continuare, „se
întorcea” spre Vest prin Aznot-Tabor. De aici „continua” spre Hucoc, „atingea”
teritoriul lui Zabulon în Sud, pe cel al lui A er la Vest i Iordanul la Est. 35Ora ele lor
fortificate, erau: idim, er, Hamat, Racat, Chineret, 36Adama, Rama, Ha or,
37
Chede , Edrei, En-Ha or, 38Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet- eme – în
total, nou sprezece ora e împreun cu satele din jurul lor. 39Aceste ora e împreun cu
satele din jurul lor erau mo tenirea tribului urma ilor lui Neftali, (distribuite) conform
(num rului membrilor) clanurilor lor. 40A aptea parte (a teritoriului) a revenit tribului
urma ilor lui Dan, conform clanurilor lor. 41Limitele teritoriale ale mo tenirii lor,
cuprindeau: ora, E taol, Ir- eme , 42 aalabin, Aialon, Itla, 43Elon, Timnata, Ecron,
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Elteche, Ghibeton, Baalat, 45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon, 46Me-Iarcon i Racon –
în dreptul zonei-limit a localit ii Iafo. 47Teritoriul dani ilor exista i dincolo de
aceste limite. Urma ii lui Dan au început s lupte împotriva Le emului: au atacat
ora ul, l-au capturat, i-au omorât popula ia cu sabia i l-au ocupat. S-au stabilit în el
i l-au numit Dan – conform numelui str mo ului lor (Dan). 48Aceste ora e împreun
cu satele din jurul lor, erau mo tenirea tribului format din urma ii lui Dan. Ele au fost
împ ite conform (num rului membrilor) clanurilor lor. 49Dup ce au terminat
împ irea rii conform limitelor teritoriale stabilite, israelienii i-au dat i lui Iosua –
fiul lui Nun – o mo tenire printre ei. 50Astfel, au procedat exact cum poruncise
Domnul. Ei i-au dat ora ul pe care îl ceruse Iosua, adic Timnat-Serah, în partea
muntoas a teritoriului lui Efraim. Iosua a reconstruit ora ul i a locuit în el. 51Acestea
sunt teritoriile pe care preotul Elazar, Iosua – fiul lui Nun – i conduc torii clanurilor
din triburile lui Israel le-au oferit poporului ca mo tenire. Ei au f cut acest lucru prin
tragere la sor i, în localitatea ilo, în prezen a Domnului, la intrarea în cortul
Întâlnirii. i astfel au terminat împ irea rii. 20 Atunci Domnul i-a spus lui Iosua:
2
„Spune-le israelienilor: «Alege i-v acele ora e de refugiu despre care v-am vorbit
prin Moise. 3Ele vor fi un loc în care va putea fi protejat criminalul care va omorî f
inten ie o persoan . Astfel, pentru c f cuse acest lucru din gre eal , el va putea s
scape de cel care urm re te s r zbune v rsarea sângelui celui omorât. 4Când se va
refugia într-unul dintre aceste ora e, s se opreasc în fa a por ii acestuia i s le
spun ce i s-a întâmplat celor care formeaz consiliul b trânilor lui. Ei s -l primeasc
în ora i s -i dea un loc ca s locuiasc acolo împreun cu ei. 5Dac cel care
inten ioneaz s r zbune v rsarea sângelui celui omorât îl va urm ri, ei s nu i-l
predea pe criminal; pentru c acesta îl omorâse f inten ie pe semenul lui i f s -l
fi urât mai înainte. 6Criminalul s r mân în acel ora pân se va prezenta în fa a
adun rii – ca s fie judecat – i (s stea în el) pân la moartea marelui preot care va fi
în slujb atunci. Numai dup moartea lui va putea pleca din acest ora în care fugise;
i se va putea întoarce în ora ul i în casa lui!».“ 7Ei au separat Chede ul din
localitatea Galileea, în partea muntoas a lui Neftali, ehemul în partea muntoas a
lui Efraim i Chiriat-Arba (Hebron) în partea muntoas a lui Iuda. 8Pe cealalt parte a
Iordanului, la estul Ierihonului, au ales Be erul – în de ert – în podi ul tribului lui
Ruben; apoi Ramotul – în Ghilad – pe teritoriul tribului lui Gad i Golanul – în Ba an

– pe teritoriul tribului lui Manase. 9Acestea erau ora ele alese pentru to i israelienii i
pentru str inii care locuiau în mijlocul lor. Astfel, orice criminal care omora f
inten ie o persoan , putea s fug acolo i s nu fie omorât de cel care inten iona s
zbune sângele celui mort, înainte ca acesta s se poat prezenta în fa a adun rii. 21
Conduc torii clanurilor levitice s-au apropiat de preotul Elazar, de Iosua – fiul lui
Nun – i de conduc torii clanurilor care apar ineau triburilor israelienilor. 2Ei au venit
la ilo, în Canaan; i le-au zis: „Domnul a poruncit prin Moise s ni se dea ora e de
locuit i p uni pe care s le folosim pentru animalele noastre!“ 3Atunci israelienii leau dat levi ilor ni te ora e împreun cu p unile din jurul lor. Ele au fost oferite în
teritoriul mo tenirii celorlal i israelieni – exact cum poruncise Domnul. 4A fost
desemnat prin tragere la sor i o numit zon pentru clanurile chehati ilor. Ei erau
urma ii (apropia i ai) preotului Aaron. Lor li s-au dat treisprezece ora e pe teritoriul
(clanurilor) lui Iuda, al lui Simeon i al lui Beniamin. 5Celorlal i urma i ai lui Chehat
li s-au dat zece ora e situate pe teritoriul (clanurilor) tribului lui Efraim, al tribului lui
Dan i al jum ii tribului lui Manase. 6Urma ilor lui Gher on li s-au dat treisprezece
ora e situate în teritoriul clanurilor tribului lui Isahar, în teritoriul tribului lui A er, în
teritoriul tribului lui Neftali i în teritoriul jum ii tribului lui Manase, care ocupa
Ba anul. 7Urma ilor lui Merari li s-au dat dou sprezece ora e pe teritoriul pe care-l
ocupau clanurile din tribul lui Ruben, cele din tribul lui Gad i cele din tribul lui
Zabulon. 8Israelienii au dat astfel levi ilor aceste ora e împreun cu p unile din jurul
lor – exact cum poruncise Domnul prin Moise. 9Pe teritoriul tribului format din
urma ii lui Iuda i al tribului descenden ilor lui Simeon, au dat ni te ora e men ionate
pe nume. 10Acestea au revenit descenden ilor lui Aaron care formau clanurile
chehati ilor (care erau urma ii lui Levi); pentru c ei au ie it primii când a fost
tragerea la sor i. 11Le-au fost date: Chiriat-Arba, adic Hebron, împreun cu p unile
din jurul lui, în zona muntoas a urma ilor lui Iuda. Arba fusese tat l lui Anac. 12Dar
câmpia ora ului i satele din jurul ei fuseser date ca mo tenire lui Caleb – fiul lui
Iefune. 13Deci au dat Hebronul urma ilor preotului Aaron. Acesta a fost un ora de
refugiu pentru criminali, împreun cu p unile din jurul lui. Au mai dat: Libna,
împreun cu p unile din jurul lui; 14Iatir, împreun cu p unile din jurul lui;
temoa, împreun cu p unile din jurul lui; 15Holon, împreun cu p unile din jurul
lui; Debir, împreun cu p unile din jurul lui; 16Aiin, împreun cu p unile din jurul
lui; Iuta, împreun cu p unile din jurul lui; i Bet- eme , împreun cu p unile din
jurul lui. Acestea sunt cele nou ora e de pe teritoriul acestor dou triburi. 17Pe
teritoriul tribului lui Beniamin le-au dat: Ghivon, împreun cu p unile din jurul lui;
Gheva, împreun cu p unile din jurul lui; 18Anatot, împreun cu p unile din jurul
lui; i Almon, împreun cu p unile din jurul lui – în total, patru ora e. 19Ora ele
preo ilor – urma i ai lui Aaron – împreun cu p unile din jurul lor, erau treisprezece
în total. 20Celorlal i levi i care au r mas din clanurile urma ilor lui Chehat, li s-au
oferit ora e pe teritoriul tribului lui Efraim. 21Astfel, li s-au dat: ehem, care era ora
de refugiu pentru criminali, împreun cu p unile din jurul lui – în regiunea muntoas
a lui Efraim; Ghezer, împreun cu p unile din jurul lui; 22Chib aiim, împreun cu
unile din jurul lui; i Bet-Horon, împreun cu p unile din jurul lui – în total, patru
ora e. 23În teritoriul tribului lui Dan, li s-au dat: Elteche, împreun cu p unile din
jurul lui; Ghibeton, împreun cu p unile din jurul lui; 24Aialon, împreun cu p unile

din jurul lui; i Gat-Rimon, împreun cu p unile din jurul lui – în total, patru ora e.
În teritoriul jum ii tribului lui Manase, lui s-au dat: Taanah, împreun cu p unile
din jurul lui; i Ibleam, împreun cu p unile din jurul lui – în total, dou ora e.
26
Deci ora ele date clanurilor care au r mas între urma ii lui Chehat, împreun cu
unile din jurul lor, erau zece în total. 27Gher oni ilor, care formau unul dintre
clanurile levi ilor, le-au fost date în teritoriul jum ii tribului lui Manase,
urm toarele ora e: Golan – ora de refugiu pentru criminali, care era în Ba an,
împreun cu p unile din jurul lui; i A tarot, împreun cu p unile din jurul lui – în
total, dou ora e. 28În teritoriul tribului lui Isahar, le-au dat: Chi ion, împreun cu
unile din jurul lui; Dabrat, împreun cu p unile din jurul lui; 29Iarmut, împreun
cu p unile din jurul lui; i En-Ganim, împreun cu p unile din jurul lui – în total,
patru ora e. 30În teritoriul tribului lui A er, le-au dat: Mi al, împreun cu p unile din
jurul lui; Abdon, împreun cu p unile din jurul lui; 31Helcat, împreun cu p unile
din jurul lui; i Rehob, împreun cu p unile din jurul lui – în total, patru ora e. 32În
teritoriul tribului lui Neftali, le-au dat: Chede – ora de refugiu pentru criminali, care
era în Galileea – împreun cu p unile din jurul lui; Hamot-Dor, împreun cu
unile din jurul lui; i Cartan, împreun cu p unile din jurul lui – în total, trei
ora e. 33Astfel, ora ele clanurilor gher oni ilor erau treisprezece în total. Fiecare ora
avea p uni în jurul lui. 34Celorlal i levi i care mai r
seser din clanurile urma ilor
lui Merari, le-au fost date alte ora e. În teritoriul tribului lui Zabulon, le-au dat:
Iocneam, împreun cu p unile din jurul lui; Carta, împreun cu p unile din jurul
lui; 35Dimna, împreun cu p unile din jurul lui; i Nahalal, împreun cu p unile din
jurul lui – în total, patru ora e. 36În teritoriul tribului lui Ruben, le-au dat: Be er,
împreun cu p unile din jurul lui; Iaha , împreun cu p unile din jurul lui;
37
Chedemot, împreun cu p unile din jurul lui; i Mefaat, împreun cu p unile din
jurul lui – în total, patru ora e. 38În teritoriul tribului lui Gad, le-au dat: Ramot – ora
de refugiu pentru criminali, care era în Ghilad – împreun cu p unile din jurul lui;
Mahanaiim, împreun cu p unile din jurul lui; 39He bon, împreun cu p unile din
jurul lui; i Iazer, împreun cu p unile din jurul lui – în total, patru ora e. 40Deci
ora ele date clanurilor formate din urma ii lui Merari, adic acelor clanuri ale
levi ilor care mai r
seser , erau dou sprezece în total. 41Astfel,toate ora ele
levi ilor care erau pe teritoriul israelienilor, împreun cu p unile din jurul lor, erau
patruzeci i opt în total. 42Fiecare dintre aceste ora e î i avea p unile în jurul lui. A a
erau concepute aceste ora e. 43Domnul a dat astfel lui Israel tot teritoriul despre care
jurase str mo ilor lor când a promis c li-l va da. Iar ei l-au luat în proprietate i au
locuit acolo. 44Domnul a f cut apoi ca ei s aib odihn ; pentru c era pace în toate
zonele rii – exact cum jurase El p rin ilor lor. Nimeni nu li s-a putut opune. Domnul
a facilitat israelienilor învingerea tuturor du manilor lor. 45Nu a r mas nerespectat
nici unul dintre lucrurile bune pe care Domnul le promisese urma ilor lui Israel.
Toate s-au întâmplat conform promisiunilor Lui. 22 Atunci Iosua i-a chemat pe
rubeni i, pe gadi i i pe cei care formau jum tatea tribului lui Manase; 2apoi le-a spus:
„Voi a i respectat tot ce v-a poruncit Moise – sclavul Domnului – i a i ascultat de
mine, f când tot ce v-am poruncit. 3Nu i-a i abandonat pe cei care formeaz poporul
vostru în toat aceast lung perioad de timp; ci a i fost împreun cu ei pân ast zi.
i respectat cu grij porunca Dumnezeului vostru care se nume te Domnul. 4 i
25

acum, pentru c Domnul – Dumnezeul vostru – le-a dat odihn fra ilor vo tri, a a
cum le-a promis, întoarce i-v i pleca i spre corturile voastre. Merge i în acel
teritoriu pe care-l st pâni i i pe care vi l-a dat Moise – sclavul Domnului – dincolo
de Iordan. 5Dar s ave i foarte mare grij în ce prive te respectarea poruncilor i a
legii pe care v-a dat-o Moise, sclavul Domnului: s -L iubi i pe Dumnezeul vostru
numit Domnul, s v comporta i exact cum v-a cerut El, s asculta i de poruncile Lui,
v ata i de El i s -L sluji i din toat inima voastr i cu tot sufletul vostru!“
6
Apoi Iosua i-a binecuvântat i i-a trimis înapoi; iar ei au plecat spre corturile lor.
7
Moise îi d duse mo tenirea unei jum i din tribul lui Manase, în Ba an; iar
celeilalte jum i îi d duse Iosua mo tenirea lâng fra ii lor, în partea de Vest a
Iordanului. Atunci când Iosua i-a trimis la corturile lor, el i-a binecuvântat 8zicândule: „Întoarce i-v la corturile voastre cu mul imea bog iilor pe care le-a i ob inut – cu
nenum ratele cirezi, cu argintul, cu aurul, cu bronzul, cu fierul i cu marele num r de
haine adunate. S împ
i apoi i cu ceilal i fra i ai vo tri toat aceast prad luat de
9
la du mani!“ Atunci rubeni ii, gadi ii i jum tate din tribul lui Manase s-au desp it
de israelieni la ilo, în Canaan. Astfel, ei au plecat spre Ghilad, adic spre teritoriul
pe care l-au primit ca mo tenire – a a cum spuse Domnul prin Moise. 10Când au ajuns
la Ghelilot – lâng Iordan, pe malul canaanit –, rubeni ii, gadi ii i jum tate din tribul
lui Manase au construit acolo un altar pe malul Iordanului. Acela era un altar care
avea o m rime impresionant . 11Israelienii au auzit c rubeni ii, gadi ii i jum tate din
tribul lui Manase au construit un altar în apropierea limitelor teritoriale ale
Canaanului – la Ghelilot, lâng Iordan – chiar pe teritoriul israelian. 12Când li s-a spus
despre acest lucru, întreaga adunare s-a adunat la ilo ca s plece s lupte împotriva
lor. 13Atunci, ceilal i israelieni l-au trimis pe Fineas – fiul preotului Elazar – în
Ghilad, la rubeni i, la gadi i i la jum tatea tribului lui Manase. 14El s-a dus la ei
împreun cu zece conduc tori – câte unul pentru fiecare clan din fiecare trib a lui
Israel – to i fiind conduc tori în familiile lor, între miile de israelieni. 15Au ajuns la
rubeni i, la gadi i i la jum tatea tribului lui Manase, în Ghilad; i le-au zis:
16
„Adunarea Domnului v spune: «Ce înseamn aceast fapt nedreapt pe care a i
cut-o fa de Dumnezeul lui Israel? i de ce a i deviat ast zi de la porunca
Domnului, construindu-v un altar ca s v revolta i împotriva Lui? 17A fost oare prea
nesemnificativ p catul comis în cazul lui Peor, de ale c rui consecin e nu am reu it s
sc m nici ast zi, chiar dac adunarea Domnului a fost lovit (atunci) cu dezastru?
18
Iar voi devia i ast zi de la porunca dat de Domnul!? Dac voi v ve i revolta acum
împotriva Domnului, mâine El se va mânia pe întreaga adunare a lui Israel! 19Dac
voi considera i c teritoriul pe care l-a i primit ca mo tenire este profanat, atunci
reveni i în teritoriul care este mo tenirea Domnului: acolo unde este amplasat Cortul
Domnului; i lua i-v aici ca mo tenire un teritoriu printre noi. Dar nu v revolta i
împotriva Domnului sau împotriva noastr , construindu-v un altar – altul decât acela
al Dumnezeului nostru numit Domnul! 20Atunci când Acan – fiul lui Zerah – a comis
acea grav fapt cu privire la ce trebuia distrus, oare nu au venit consecin ele mâniei
Domnului împotriva întregii adun ri a lui Israel? Astfel, el nu a fost singurul care a
murit în urma p catului lui!».“ 21Rubeni ii, gadi ii i cei care formau jum tate din
tribul lui Manase, au r spuns conduc torilor miilor lui Israel: 22„Domnul –
Dumnezeul Omnipotent – da, chiar Domnul care este acest Dumnezeu Omnipotent,

tie adev rul! i dorim ca i Israel s tie acest lucru: dac este revolt sau
neascultare în noi fa de Domnul, s nu ne scute ti ast zi de pedeaps ! 23Dac ne-am
construit un altar ca s deviem de la închinarea fa de Domnul i ca s aducem pe el
(altor divinit i) arderi integrale i daruri de mâncare sau ca s oferim sacrificii de
pace, El s ne fac s pl tim pentru aceste fapte! 24În realitate, noi am procedat a a
pentru c ne-am temut c într-o zi este posibil ca urma ii vo tri s le zic urma ilor
no tri: «Ce leg tur este între voi i Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul?
25
Urma i ai lui Ruben i ai lui Gad, Domnul a pus Iordanul ca limit între noi i voi.
Iar voi nu ave i nici o leg tur cu mo tenirea Domnului!» Astfel, urma ii vo tri i-ar
putea determina pe urma ii no tri s nu se mai team de Domnul. 26 a se explic de
ce am decis s ne construim un altar – dar nu pentru ca s aducem pe el animale arse
integral sau (alt fel de) sacrificii; 27ci ca s fie în primul rând o dovad a leg turilor
dintre noi i voi. Apoi, acest altar va fi o eviden i între urma ii no tri i ai vo tri,
ar tându-le c dorim s slujim înaintea fe ei Domnului prin arderile integrale, prin
darurile de mâncare i prin sacrificiile de pace. Deci urma ii vo tri nu le vor putea
spune urma ilor no tri: «Voi nu apar ine i de (poporul pe care i l-a ales) Domnul!»
28
Dac vreodat ne vor vorbi a a nou sau urma ilor no tri, ne-am gândit s le
spundem: «Privi i acest altar dedicat Domnului pe care l-au construit str mo ii
no tri, nu pentru a aduce pe el arderi integrale i sacrificii, ci pentru a fi o dovad
între noi i voi!» 29În nici un caz nu ne-am gândit ast zi s ne revolt m împotriva
Domnului i s deviem de la ascultarea de Domnul, construindu-ne un altar pentru
arderi integrale, pentru daruri de mâncare sau pentru sacrificii – altul decât acela al
Dumnezeului nostru numit Domnul, care este înaintea Cortului S u!“ 30Când preotul
Fineas, conduc torii adun rii i conduc torii miilor lui Israel au auzit cuvintele spuse
de urma ii lui Ruben, de urma ii lui Gad i de urma ii lui Manase, au fost satisf cu i.
31
Preotul Fineas – fiul lui Elazar – a vorbit urma ilor lui Ruben, urma ilor lui Gad i
urma ilor lui Manase. El le-a zis: „ tim ast zi c Domnul este în mijlocul nostru,
pentru c nu a i comis aceast fapt împotriva legii Lui; i i-a i salvat astfel pe
israelieni de la o posibil pedeaps care ar fi venit din partea Sa!“ 32Apoi preotul
Fineas – fiul lui Elazar – i conduc torii poporului au plecat de la rubeni i i de la
gadi i. S-au dus la Ghilad; i astfel, s-au întors la israelieni, în ara Canaanului,
relatându-le ce se întâmplase. 33Israelienii au fost mul umi i de lucrurile pe care le-au
auzit. Atunci ei au binecuvântat pe Dumnezeu i n-au mai plecat la r zboi ca s
distrug teritoriul locuit de rubeni i i de gadi i. 34Rubeni ii i gadi ii au numit acel
altar Ed, zicând: „Altarul este o dovad între noi. El arat c numai Domnul este
Dumnezeul nostru comun!“ 23 Trecuse mult timp de când Domnul oferise odihn lui
Israel, care nu mai era deranjat de niciunul dintre du manii care-l înconjurau. Iosua
avansase în vârst i era deja b trân. 2Atunci, el a adunat poporul întregului Israel,
împreun cu b trânii, conduc torii, judec torii i comandan ii lui (militari). Apoi le-a
zis: „Eu am avansat în vârst i sunt deja b trân. 3Voi a i v zut ce a f cut Dumnezeul
vostru, numit Domnul, tuturor acestor popoare. De dragul vostru, El personal s-a
implicat în mod direct în lupt pentru voi. 4Am dat ca mo tenire triburilor voastre
care au mai r mas, toate teritoriile acestor popoare. Începând de la Iordan, toate
locurile pe care le-am distrus, pân la imensa Mare care este în partea de Vest, sunt
ale voastre. 5Chiar Domnul – Dumnezeul vostru – în mod personal, va alunga aceste

popoare din fa a voastr . El le va elimina din drumul vostru; iar voi le ve i lua
teritoriul în proprietatea voastr – exact cum v-a promis Domnul, Dumnezeul vostru.
6
Urm ri i cu tot interesul s respecta i tot ce scrie în cartea legii lui Moise i s v
conforma i poruncilor ei, f
s devia i: nici la stânga, nici la dreapta. 7 nu v
împrieteni i cu aceste popoare care au r mas printre voi! Nu invoca i numelor zeilor
lor i nu jura i pe numele acestora! S nu le sluji i i nu v închina i înaintea lor; 8ci
mâne i ata i de Dumnezeul vostru care se nume te Domnul, a a cum a i f cut
pân ast zi. 9Domnul a eliminat din fa a voastr popoare mari i care aveau for
militar remarcabil . Astfel, a devenit evident tuturor c nimeni nu a putut s vi se
opun pân acum. 10Un singur om dintre voi f cea s fug o mie de du mani; pentru
Domnul – Dumnezeul vostru – lupta personal pentru voi, exact cum v promisese.
11
Acum, v cer s fi i aten i fa de sufletele voastre, urm rind s -L iubi i pe
Dumnezeul vostru numit Domnul. 12
ti i c dac ve i devia de la ce v-a cerut El i
ve i ata a de cei care au mai r mas printre voi din aceste popoare, dac v ve i uni
cu ele prin c torii mergând la ele i permi ându-le s vin la voi, 13 asigur c
Domnul – Dumnezeul vostru – nu le va mai alunga din fa a voastr ! Ele vor fi atunci
o capcan i un la pentru voi. Vor fi i ca un bici care va lovi spatele vostru; i se vor
comporta ca ni te spini care v intr în ochii – pân ve i disp rea din aceast ar
bun , pe care v-a oferit-o Domnul, Dumnezeul vostru. 14Observa i c se apropie
timpul când eu m voi duce pe drumul pe care merge orice fiin care tr ie te pe
mânt. Recunoa te i din toat inima voastr i din tot sufletul vostru c nu a r mas
nerespectat nici una dintre promisiunile bune pe care vi le-a f cut Dumnezeul vostru
numit Domnul. S-a întâmplat exact cum vi s-a spus; i nici m car una dintre acestea
nu a r mas nerespectat ! 15Dar a a cum Domnul – Dumnezeul vostru – a respectat
toate promisiunile bune pe care vi le-a f cut, tot El va aduce împotriva voastr toate
lucrurile rele despre care a i fost avertiza i, pân când ve i fi distru i din aceast bun
ar pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru. 16Dac ve i înc lca leg mântul pe
care vi l-a poruncit Dumnezeul vostru care se nume te Domnul, începând s sluji i
altor (dumne)zei i s v închina i în fa a lor, atunci Domnul î i va declan a mânia
împotriva voastr i ve i disp rea repede din aceast bun ar pe care v-a dat-o El!“
24 Iosua a adunat toate triburile lui Israel la ehem i a convocat consiliul b trânilor
lui Israel, conduc torii, judec torii i comandan ii (militari). Ei s-au prezentat to i
înaintea Domnului. 2Atunci Iosua a zis întregului popor: „Domnul – Dumnezeul lui
Israel – v vorbe te astfel: «În vremurile str vechi, cei care au fost str mo ii vo tri,
adic Terah – tat l lui Avraam i al lui Nahor – locuiau pe teritoriul care se afl pe
cealalt parte a râului. Acolo, acei oameni se închinau altor (dumne)zei. 3Eu l-am luat
pe str mo ul vostru numit Avraam de dincolo de râu, l-am dus prin tot teritoriul
Canaanului i i-am dat foarte mul i descenden i. Am f cut acest lucru dându-i-l ini ial
pe Isaac. 4Apoi, lui Isaac i-am dat pe Iacov i pe Esau. Lui Esau i-am dat în
proprietate zona muntoas a Seirului; iar Iacov s-a dus în Egipt împreun cu fiii lui.
5
Apoi i-am trimis pe Moise i pe Aaron; i astfel am lovit Egiptul prin tot ce am f cut
între oamenii care tr iau pe acel teritoriu. Apoi v-am scos de acolo. 6Dup ce i-am
scos pe p rin ii vo tri din Egipt, au pornit spre mare; iar egiptenii i-au urm rit
folosind care de lupt i c re i – pân la Marea Ro ie. 7Atunci ei au strigat spre
Domnul; iar El a pus întuneric între ei i egipteni. Apoi a adus apele m rii peste ei i

i-a acoperit cu ele. A i v zut astfel cu ochii vo tri ce le-am f cut egiptenilor! Apoi a i
locuit în de ert mult timp. 8V-am dus prin teritoriul amori ilor care locuiau în partea
de est a Iordanului. Ei au luptat împotriva voastr ; dar Eu i-am f cut s fie învin i de
voi i i-am distrus din fa a voastr . Apoi, voi le-a i ocupat teritoriul. 9Balac – fiul lui
ipor, regele Moabului – s-a preg tit s lupte împotriva lui Israel; i l-a chemat pe
Balaam – fiul lui Beor – ca s v blesteme. 10Dar Eu nu am vrut s -l ascult pe
Balaam; i atunci el v-a binecuvântat. Astfel, Eu v-am sc pat de tot ce inten iona el s
fac . 11Apoi a i traversat Iordanul i a i pornit spre Ierihon. Atunci au venit s
lupte împotriva voastr atât locuitorii Ierihonului, cât i amori ii, perizi ii, canaani ii,
hiti ii, ghirgasi ii, hivi ii i iebusi ii. Dar Eu i-am f cut s fie învin i de voi. 12Am
trimis înainte ni te viespi care i-au alungat din fa a voastr , exact cum am procedat i
în cazul celor doi regi amori i. Ei nu au fost alunga i cu sabia voastr sau cu arcul
vostru. 13V-am dat astfel o ar pe care nu a i lucrat-o voi; i ora e pe care nu le-a i
construit voi, dar în care locui i acum. Aici ave i vii i m slini pe care nu i-a i plantat
voi, dar din fructele c rora mânca i!». 14Acum, v cer s v teme i de Domnul i s -I
sluji i f
nici un compromis i cu cea mai mare seriozitate! Abandona i zeii c rora
le-au slujit str mo ii vo tri dincolo de râu i în Egipt. Astfel, voi s sluji i (numai)
Domnului! 15Iar dac nu accepta i s sluji i Domnului, alege i ast zi ai cui slujitori
dori i s fi i: ori ai zeilor c rora le slujeau str mo ii vo tri dincolo de râu, ori ai zeilor
amori ilor în a c ror ar locui i! V precizez c eu personal am decis ca împreun cu
familia mea, s slujim Domnului!” 16Poporul a r spuns: „În nici un caz nu ne gândim
-L abandon m pe Domnul i s slujim altor (dumne)zei! 17Domnul – Dumnezeul
nostru – este Cel care ne-a scos atât pe p rin ii no tri, cât i pe noi, de pe teritoriul
Egiptului – din casa unde tr iam ca sclavi; i a f cut înaintea noastr aceste mari
minuni. El ne-a p zit pe întregul drum pe care l-am parcurs i printre toate popoarele
pe unde am c torit. 18Domnul a alungat din fa a noastr toate aceste popoare i pe
amori ii care locuiau în ar . Noi vom sluji în continuare Domnului; pentru c El este
Dumnezeul nostru!” 19Iosua i-a zis poporului: „Voi nu ve i reu i s -I sluji i
Domnului; pentru c El este un Dumnezeu sfânt i gelos! El nu v va ierta revoltele
împotriva Sa i p catele voastre. 20Dac Îl ve i abandona pe Domnul i ve i sluji
(dumne)zeilor str ini, El se va întoarce Împotriva voastr i v va face r u,
distrugându-v – dup ce v f cuse bine!” 21Poporul i-a r spuns lui Iosua: „Nu; ci noi
vom sluji Domnului!” 22Iosua le-a spus: „Voi sunte i martori împotriva voastr c a i
ales s sluji i Domnului!” Ei i-au r spuns: „Da, accept m s fim martori!” 23Iosua le-a
zis: „Atunci renun i la idolii care înc se mai g sesc în mijlocul vostru; i întoarce iinima spre Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul!” 24Atunci poporul i-a
zis lui Iosua: „Vom sluji Dumnezeului nostru numit Domnul; i vom asculta ce ne va
spune El!” 25În acea zi, Iosua a ratificat un leg mânt cu poporul la ehem; i acolo i-a
dat porunci i legi. 26Iosua a scris aceste cuvinte în cartea legii lui Dumnezeu. Apoi a
luat o piatr mare i a pus-o acolo, sub stejarul care exista în acel loc sfânt închinat
Domnului. 27Iosua a zis întregului popor: „Aceast piatr va fi un martor al discu iei
dintre noi; pentru c a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi un
martor împotriva voastr în cazul în care Îl ve i în ela pe Dumnezeul vostru!” 28Apoi
Iosua a trimis poporul înapoi, pentru ca fiecare s se duc la mo tenirea lui. 29Dup
toate acestea, Iosua – fiul lui Nun –, sclavul Domnului, a murit la vârsta de o sut

zece ani. 30L-au înmormântat pe teritoriul mo tenirii lui, la Timnat-Serah, care era în
zona muntoas a lui Efraim, în partea de nord a muntelui Gaa . 31Israel a slujit
Domnului cât timp a tr it Iosua i pân au murit b trânii care au urmat genera iei lui.
Ei erau cei care cunoscuser toate lucrurile pe care le f cuse Domnul pentru Israel.
32
Oasele lui Iosif, pe care israelienii le aduseser din Egipt, au fost îngropate la
ehem, pe terenul cump rat de Iacov de la hamori i cu o sut de chesita. Acel teren
era mo tenirea urma ilor lui Iosif. Hamor fusese tat l lui ehem. 33Elazar – fiul lui
Aaron – a murit i el; i a fost înmormântat la Ghiva, care fusese dat fiului lui, numit
Fineas, în partea teritorial muntoas a urma ilor lui Efraim.

Judec tori
1 Dup moartea lui Iosua, israelienii L-au întrebat pe Domnul, zicând: „Care
dintre triburile noastre s înceap primul lupta împotriva canaani ilor?” 2Domnul le-a
spuns: „S înceap (tribul lui) Iuda. S ti i c am dat (anticipat) acest teritoriu în
mâna lui!” 3Israelienii care proveneau din tribul lui Iuda, le-au zis fra ilor lor din
tribul lui Simeon: „Veni i cu noi pe teritoriul care ne-a fost dat, ca s ne lupt m
împotriva canaani ilor! Apoi vom merge i noi cu voi pe teritoriul vostru!” Astfel,
simeoni ii s-au dus cu ei. 4Cei din tribul lui Iuda au plecat la lupt ; i Domnul a f cut
ca atât canaani i cât i perizi i, s fie învin i de ei. Au omorât la Bezec zece mii de
oameni. 5Acolo l-au g sit pe Adoni-Bezec. S-au luptat împotriva lui, învingându-i pe
canaani i i pe perizi i. 6Adoni-Bezec a reu it s scape (prin fug ); dar ei l-au urm rit,
l-au prins i i-au t iat degetele mari de la mâini i de la picioare. 7Atunci AdoniBezec a zis: „ aptezeci de regi care aveau t iate degetele mari de la mâini i de la
picioare, erau determina i s adune buc ile mici de hran care c deau sub masa mea!
Dumnezeu a f cut s mi se întâmple exact cum am procedat eu cu al ii!” L-au dus la
Ierusalim; i a murit acolo. 8Israelienii care apar ineau tribului lui Iuda, au atacat
decisiv Ierusalimul i l-au cucerit. Au omorât cu ajutorul sabiei toat popula ia de
acolo; i au dat foc ora ului. 9Apoi, israelienii care formau tribul lui Iuda, s-au dus s
lupte împotriva canaani ilor care locuiau în regiunea muntoas din partea de est a rii
i în câmpie. 10Mai întâi au început lupta împotriva canaani ilor care locuiau la
Hebron. Pân atunci, Hebronul se numise Chiriat-Arba. Acolo i-au învins pe
ai,
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pe Ahiman i pe Talmai. Din acea localitate, au continuat lupta împotriva
locuitorilor Debirului. Înainte, Debirul se numea Chiriat-Sefer. 12Caleb a zis: „Îi voi
da ca so ie pe fiica mea, numit Acsa, aceluia care va ataca i va cuceri ChiriatSeferul!” 13Otniel – fiul lui Chenaz care era fratele mai mic al lui Caleb – a cucerit
ora ul. Atunci Caleb i-a dat-o ca so ie pe fiica lui numit Acsa. 14Dup un timp, Acsa
l-a provocat pe Otniel s -i cear tat lui ei un teren. Când ea a coborât de pe m gar,
Caleb a întrebat-o: „Ce dore ti?” 15Ea i-a r spuns: „D -mi o binecuvântare adev rat ;
pentru c mi-ai dat (doar) un teritoriu în Neghev! Ofer -mi i izvoare de ape!” Astfel,
Caleb i-a dat izvoarele de sus i izvoarele de jos. 16Urma ii chenitului care îi fusese
socru lui Moise, au plecat din ora ul palmierilor împreun cu cei din tribul lui Iuda.
Au mers spre de ertul lui Iuda, care este la sud de Arad. Au c torit i au r mas
împreun cu oamenii din poporul israelian. 17Apoi, israelienii din tribul lui Iuda s-au
dus împreun cu simeoni ii i i-au atacat pe canaani ii care locuiau la efat. Au
distrus tot ora ul; i apoi l-au numit Horma. 18Iuda a mai cucerit Gaza i teritoriul lui,
chelon împreun cu teritoriul lui i Ecron împreun cu teritoriul lui. 19Domnul a
fost cu Iuda; i astfel, acest trib a luat în proprietatea lui regiunea muntoas ; dar nu i-a
putut alunga pe locuitorii din câmpie, pentru c aceia aveau care de fier. 20Au dat lui
Caleb ora ul Hebron, exact cum spusese Moise. i el i-a alungat de acolo pe cei trei
fii ai lui Anac! 21Beniami ii nu i-au alungat pe iebusi ii care locuiau în Ierusalim; i
astfel, iebusi ii au locuit în Ierusalim pân ast zi. 22Descenden ii lui Iosif au înaintat
împotriva Betelului; i Domnul a fost aliatul lor. 23Israelienii care formau familia
rgit a lui Iosif, au spionat Betelul. Acest ora se numise înainte Luz. 24Spionii au

zut un om care ie ise din ora ; i i-au zis: „Arat -ne pe unde se poate intra în acest
ora ; i vom fi buni cu tine!” 25Dup ce le-a ar tat intrarea în ora , ei au t iat cu sabia
toat popula ia din el, cu excep ia acelui om pe care l-au l sat s plece împreun cu
to i urma ii lui. 26El a ajuns pe teritoriul hiti ilor, unde a construit un ora . L-a numit
(tot) Luz; i i-a r mas acest nume pân ast zi. 27Israelienii care formau tribul lui
Manase, nu i-au alungat pe locuitorii din Bet- an i pe cei care locuiau în satele din
jurul lui; nici pe locuitorii din Taanah împreun cu cei care locuiau în satele din jurul
lui; nici pe locuitorii din Dor, din Ibleam i din Meghido împreun cu cei care erau în
satele din jurul lor. Astfel, canaani ii au continuat s locuiasc în acele localit i.
28
Când Israel a ajuns s fie o for dominant în acea zon , i-a obligat pe canaani i la
munc for at ; dar nu i-a alungat din acele teritorii. 29Israelienii care formau tribul lui
Efraim, nu i-au alungat nici ei pe canaani ii care locuiau în Ghezer; i astfel,
canaani ii au locuit (de atunci) printre ei. 30Cei care formau tribul lui Zabulon, nu i-au
alungat pe locuitorii din Chitron, nici pe cei din Nahalol. În consecin , canaani ii au
locuit printre ei; dar au fost obliga i s presteze o munc for at . 31Israelienii care
formau tribul lui A er, nu i-au alungat nici pe locuitorii din Aco, nici pe cei din
Sidon, din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afec i din Rehob. 32Astfel, a eri ii au
locuit printre canaani ii care erau locuitorii acelor zone. 33Cei care formau tribul lui
Neftali, nu i-au alungat nici pe locuitorii din Bet- eme , dar nici pe cei din Bet-Anat;
ci au tr it printre canaani ii care locuiser în acele teritorii. Totu i, locuitorii din Beteme i din Bet-Anat au fost obliga i s presteze o munc for at . 34Amori ii au
respins atacurile dani ilor spre regiunea muntoas ; i nu le-au permis s coboare la
câmpie. 35Amori ii au continuat s locuiasc pe muntele Heres, la Aialon i la
aalbim; dar au fost exploata i de b rba ii tribului lui Iosif. Ace tia i-au obligat s
presteze pentru ei o munc for at . 36Teritoriul amori ilor era situat de la În imea
Scorpionului pân la Sela i apoi „în sus”. 2 Îngerul Domnului a urcat de la Ghilgal la
Bochim; i a zis: „Eu v-am scos din Egipt i v-am adus în ara pe care le-am promis-o
str mo ilor vo tri! Am spus: «Niciodat nu voi rupe leg mântul Meu cu acest popor.
2
Iar voi s nu ratifica i leg mânt cu locuitorii acestor teritorii; ci s le d râma i
altarele!» Dar nu v-a i conformat cerin elor Mele! De ce a i procedat a a? 3Acum v
spun din nou: Nu-i voi alunga din teritoriile voastre; ci v vor fi ca ni te spini în
coaste; iar (închinarea la) zeii lor va fi pentru voi o permanent tenta ie!” 4Dup ce li
S-a adresat israelienilor cu toate aceste cuvinte, ei au început s plâng . 5Au numit
acel loc Bochim; i au adus animale pe care le-au sacrificat acolo Domnului. 6Dup
ce Iosua a dat poporului ocazia s mearg (fiecare) în teritoriul lui, israelienii s-au dus
ia ara în proprietate: fiecare conform teritoriului primit (prin tragere la sor i) ca
mo tenire. 7Poporul a slujit Domnului cât timp a tr it Iosua i b trânii care i-au urmat.
Ei fuseser dintre cei care v zuser toate marile lucr ri pe care le f cuse Domnul
pentru Israel. 8Iosua – fiul lui Nun, robul Domnului – a murit când avea vârsta de o
sut zece ani. 9L-au înmormântat în teritoriul pe care-l primise ca mo tenire – la
Timnat-Heres – în regiunea muntoas a lui Efraim care se afl în partea de nord a
muntelui Gaa . 10Apoi to i cei din acea genera ie, au fost ad uga i la p rin ii lor. Dup
ei a existat o alt genera ie care nu-L cuno tea pe Domnul i nu tia nici despre
lucr rile f cute de El pentru Israel. 11Atunci israelienii au f cut fapte despre care
Domnul spusese c sunt rele; i au slujit baalilor. 12Abandonând pe Dumnezeul

str mo ilor lor numit Domnul care-i scosese de pe teritoriul Egiptului, s-au dus s se
închine zeilor popoarelor care-i înconjurau. S-au închinat înaintea lor, mâniindu-L pe
Domnul. 13Astfel, ei L-au abandonat, slujind lui Baal i Astarteelor. 14Domnul i-a
declan at mânia împotriva lui Israel; i a f cut ca israelienii s ajung la discre ia
jefuitorilor lor care le-au devastat ara. În acela i timp, israelienii au ajuns la discre ia
du manilor ale c ror teritorii erau lâng ale lor; i n-au mai fost capabili s li se
opun . 15Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca s le fac r u, exact
cum îi avertizase i cum le jurase El cu mai mult timp în urm . Au ajuns astfel într-o
mare dificultate. 16Domnul le-a desemnat judec tori, ca s -i elibereze din exploatarea
celor care-i jefuiau. 17Dar n-au ascultat nici de judec torii lor; ci s-au prostituat cu
acei zei, închinându-se înaintea lor. Foarte repede au deviat de la drumul pe care
merseser str mo ii lor în ascultare de poruncile Domnului; i nu au tr it ca ei.
18
Atunci când Domnul le desemna un judec tor, El îl sus inea; i astfel, îi elibera din
opresiunea pe care o practicau du manii lor. Cât timp tr ia acel judec tor, ei erau
liberi. Domnului I se f cea mil de israelieni când îi vedea gemând înaintea celor care
îi persecutau i în exploatau. 19Dar dup ce murea acel judec tor, ei se întorceau la
comportamentul lor (gre it), deviind astfel de la drumul corect chiar mai mult decât
predecesorii lor. Astfel, ei se duceau dup al i dumnezei, slujeau acestora i se
închinau înaintea lor. Nu au acceptat s renun e la faptele i la comportamentele lor
rele. 20Atunci Domnul i-a declan at mânia împotriva lui Israel; i a zis: „Pentru c
acest popor a înc lcat leg mântul a c rui respectare o poruncisem înc din vremea
str mo ilor lui i nu a respectat ce i-am cerut, 21nu voi mai continua s alung din
teritoriul lui pe niciunul dintre popoarele pe care le-a l sat Iosua atunci când a murit.
22
Astfel, prin existen a lor, Eu voi testa poporul Israel, ca s v d dac va tr i în mod
consecvent ca str mo ii lui în ascultare de cerin ele poruncilor Domnului!” 23Atunci
Domnul a l sat acele popoare a c ror eliminare nu a determinat-o în timpul vie ii lui
Iosua. Ele au r mas acolo unde erau; i Domnul nu le-a alungat din acele teritorii. 3
Urmeaz prezentarea acelor popoare pe care Domnul le-a l sat s tr iasc acolo;
pentru ca, prin intermediul lor, s -i testeze pe israelienii care nu participaser la
zboaiele de cucerire a Canaanului. 2Astfel, cei din urm toarele genera ii care nu
cuno teau r zboiul, l-au înv at (în aceste circumstan e). 3Deci acele popoare erau:
filistenii cu cei cinci regi ai lor, to i canaani ii, sidonienii, hivi ii care locuiau în zona
muntoas a Libanului, de la muntele Baal-Hermon pân la Lebo-Hamat. 4Ele au fost
folosite pentru testarea israelienilor; pentru c Domnul dorea s vad dac vor
respecta poruncile pe care El le d duse (poporului în vremea) str mo ilor lor, prin
Moise. 5Astfel, israelienii au locuit printre canaani i, printre hiti i, printre amori i,
printe perizi i, printre hivi i i printre iebusi i. 6Au luat pe fetele lor ca so ii, au dat pe
fetele lor fiilor acestora i au slujit zeilor lor… 7Israelienii au f cut fapte despre care
Domnul le spusese c sunt rele. L-au uitat pe Dumnezeul lor care se nume te
Domnul; i astfel au slujit baalilor i astarteelor. 8Atunci s-a declan at mânia
Domnului împotriva poporului Israel; i El i-a vândut ca sclavi lui Cu an-Ri ataim
care era rege în Aram-Naharaim. Israelienii i-au slujit opt ani lui Cu an-Ri ataim.
9
Atunci ei au strigat spre Domnul; i El le-a oferit un salvator care i-a eliberat. Acesta
a fost Otniel – fiul lui Chenaz care fusese cel mai mic frate al lui Caleb. 10Spiritul
Domnului a fost peste el; i astfel, Otniel a judecat Israelul. A început r zboiul; i

Domnul l-a ajutat s îl înving pe Cu an-Ri ataim care fusese regele Aramului. Mâna
lui Otniel a ac ionat în for împotriva lui Cu an-Ri ataim. 11Astfel, în ar a fost apoi
un timp de pace care a durat patruzeci de ani. Apoi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.
12
Israelienii au p tuit din nou împotriva Domnului. Atunci Domnul l-a ajutat pe
Eglon – regele Moabului – s i consolideze domina ia asupra lor. 13El i-a chemat pe
amoni i i pe amaleci i ca s i se al ture; i împreun cu ei, a început r zboiul. L-a
învins pe Israel i a ocupat ora ul palmierilor. 14Astfel, israelienii au fost subordona i
lui Eglon – regele Moabului – optsprezece ani. 15Israelienii au strigat din nou spre
Domnul. El le-a oferit un alt salvator: pe Ehud – fiul beniamitului Ghera – care era
stângaci. Israelienii au trimis prin el tot ce erau obliga i s dea lui Eglon, regele
Moabului. 16Ehud i-a f cut o sabie cu dou t uri. Ea era lung de un cot. A fixat-o
sub hain pe piciorul drept, între old i genunchi. 17Apoi a ajuns cu acele obliga ii la
Eglon – regele Moabului – care era un b rbat foarte gras. 18 Dup ce i-a dat ce erau
israelienii obliga i s -i dea, i-a trimis înapoi pe oamenii care-l înso iser . 19Apoi, el
personal s-a întors din dreptul idolilor de piatr care erau aproape de Ghilgal; i i-a
zis lui Eglon: „St pâne, vreau s vorbesc numai cu tine!” Atunci regele le-a zis
(subordona ilor): „T cere”. Astfel, to i cei care st teau în jurul lui, au plecat. 20Ehud
s-a apropiat de el. Eglon st tea singur în camera lui de var care era pe acoperi .
Ehud i-a zis: „Am un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru tine!” Atunci regele s-a
ridicat de pe scaun. 21Ehud i-a întins mâna stâng , a luat sabia din dreptul piciorului
drept i i-a înfipt-o în abdomen. 22Lama a intrat cu tot cu mâner, iar gr simea s-a
strâns în jurul lamei. Astfel, el nu i-a mai scos sabia din abdomen; i i-au ie it
intestinele. 23Ehud a plecat trecând prin terasa acoperit . A închis în urma lui u ile
camerei de pe acoperi i le-a încuiat. 24Dup ce a plecat Ehud, au venit slujitorii
regelui; s-au uitat i au observat c u ile camerei de pe acoperi erau închise. Ei i-au
zis: „Cu certitudine c el î i acoper picioarele în camera de var !” 25Atunci ei s-au
deplasat prin apropiere pân i-au pierdut r bdarea. Când au v zut c nu deschide
ile camerei, au luat cheia, au deschis-o i l-au g sit pe st pânul lor z când mort pe
mânt. 26În timp ce ei a teptaser (ie irea regelui Eglon), Ehud a fugise, trecuse de
zona idolilor de piatr i sc pase ajungând în Seira. 27Imediat dup ce a ajuns acolo, a
sunat din corn prin toat regiunea muntoas locuit de urma ii lui Efraim. Israelienii
au coborât împreun cu el de pe munte. Ehud mergea în fa a lor. 28El le-a zis:
„Urma i-m ; pentru c Domnul i-a f cut pe du manii vo tri moabi i s ajung la
discre ia voastr !” Ei l-au urmat, au ocupat locurile unde Iordanul se putea traversa
de pe un mal pe altul i care conduc spre Moab. Astfel, ei nu au l sat pe nimeni s
treac . 29Au omorât atunci aproximativ zece mii de moabi i. To i erau b rba i care
aveau o construc ie fizic puternic . Nimeni nu a sc pat. 30În acea zi, Israel a umilit
Moabul; i astfel, în ar a fost pace pentru o perioad de optzeci de ani. 31Dup Ehud
a urmat (ca judec tor) amgar – fiul lui Anat. El a omorât ase sute de filisteni cu un
ascu it la un cap t, folosit pentru vite; i l-a eliberat astfel (din nou) pe Israel. 4
Dup ce a murit Ehud, israelienii au p tuit din nou împotriva Domnului. 2Atunci
Domnul a f cut s fie domina i de Iabin – un rege din Canaan – care domnea în
Ha or. Sisera – conduc torul armatei lui – locuia în Haro et-Goim. 3Israelienii au
strigat spre Domnul, pentru c Sisera avea nou sute de care de fier; i de dou zeci de
ani îi exploata cu brutalitate. 4În acele vremuri, era ca judec tor în Israel o profetes

care se numea Debora – so ia lui Lapidot. 5Ea locuia sub palmierul Deborei. Acest
palmier era între Rama i Betel, în teritoriul muntos locuit de descenden ii lui Efraim.
Israelienii se duceau la ea pentru judecat . 6Debora a trimis pe cineva s -l cheme pe
Barac – fiul lui Abinoam – din Chede , în teritoriul locuit de urma ii lui Neftali; i i-a
zis: „Domnul – Dumnezeul lui Israel – î i porunce te: «Du-te spre muntele Tabor i ia
cu tine zece mii de b rba i. Ei s fie dintre urma ii lui Neftali i dintre ai lui Zabulon!
7
Îl voi atrage pe Sisera – conduc torul armatei lui Iabin – spre tine, în zona v ii
Chi on. Va veni acolo cu toate carele i cu toat armata lui. Dar va ajunge în mâinile
tale!».” 8Barac i-a r spuns: „Dac vei veni cu mine, atunci voi merge i eu; dar dac
nu vei merge i tu cu mine, eu nu m voi duce!” 9Ea i-a zis: „Voi merge cu tine; dar
tii c astfel, gloria nu va fi a ta; pentru c Domnul îl va face pe Sisera s ajung
(prizonier) în mâinile unei femei!” Apoi Debora a plecat cu Barac la Chede . 10Barac
i-a chemat la Chede pe urma ii lui Zabulon i pe cei din teritoriile locuite de urma ii
lui Neftali. Astfel, s-au adunat zece mii de b rba i care mergeau în urma lui, înso it de
Debora. 11Chenitul Heber se separase de ceilal i cheni i care erau urma ii lui Hobab –
cel care fusese socrul lui Moise. El i î i stabilise cortul lâng terebintul din
aananim – în apropiere de Chede . 12Sisera a fost anun at c Barac – fiul lui
Abinoam – s-a îndreptat spre muntele Tabor. 13Atunci Sisera s-a deplasat împreun
cu toate cele nou sute de care de fier, luând pentru lupt pe to i oamenii care erau cu
el. Au mers de la Haro et-Goiim pân la valea Chi on. 14Debora i-a zis lui Barac:
„Ridic -te! Aceasta este ziua în care Domnul a dat pe Sisera în mâinile tale! Oare nu
a mers Domnul înaintea ta?” Barac a coborât de pe muntele Tabor împreun cu cei
zece mii de b rba i care veneau dup el. 15Cu ajutorul sabiei (acestora), Domnul l-a
înfrânt pe Sisera în confruntarea lui cu Barac. A fost învins chiar dac a folosit acele
care i toat armata lui. Sisera a coborât din car i a fugit pe jos. 16Barac a urm rit
carele i armata pân la Haro et-Goiim; i toat armata lui Sisera a fost decimat . N-a
mai r mas nici m car unul. 17Dar Sisera a reu it s fug pân la cortul Iaelei – so ia
chenitului Heber; pentru c între Iabin – regele Ha orului – i familia chenitului
Heber, era pace. 18Iael l-a întâmpinat i i-a zis: „Domnule, vino i intr în cortul meu!
nu- i fie fric !” El a intrat în cort; i ea l-a ascuns acolo sub o pânz . 19El i-a zis:
„Te rog s îmi dai s beau pu in ap ; pentru c sunt însetat!” Ea a deschis un burduf
cu lapte i i-a dat s bea. Apoi l-a ascuns din nou. 20El i-a mai zis: „Stai la intrarea
cortului; i dac va veni cineva s te întrebe: «Este vreun b rbat aici?», tu s -i
spunzi: «Nu este nimeni!».” 21Apoi Iael – so ia lui Heber – a luat unul dintre ru ii
cortului i un ciocan. A intrat cu acestea în cort f
s fie v zut de cineva; i i-a
înfipt lui Sisera ru ul în tâmpl , b tându-l astfel în p mânt. El adormise profund,
pentru c era foarte obosit. A a a murit Sisera. 22În timp ce Barac îl urm rea pe
Sisera, Iael l-a întâmpinat i i-a zis: „Vino s i-l ar t pe omul pe care îl cau i!” El a
intrat la ea; i l-a v zut pe Sisera z când mort, cu ru ul înfipt în tâmpl … 23În acea
zi, Dumnezeu l-a umilit înaintea israelienilor pe Iabin – regele din Canaan. 24 i
israelienii a fost din ce în ce mai puternici împotriva lui Iabin – acel rege din Canaan
– pân când l-au distrus (total). 5 În acea zi, Debora i Barac – fiul lui Abinoam – au
cântat acest cântec: 2„Atunci când conduc torii au venit în fa a lui Israel, poporul a
fost dispus s mearg s lupte! Binecuvânta i pe Domnul! 3Asculta i, regilor! Fi i
aten i, domnitorilor! Eu, da chiar eu voi cânta Domnului! Voi cânta pentru lauda

Dumnezeului lui Israel care se nume te Domnul: 4«Doamne, când ai plecat din Seir i
când Te-ai deplasat în mar din teritoriul Edomului, s-a cutremurat p mântul! S-a
cutremurat chiar i cerul; iar norii au turnat ape! 5S-au mi cat mun ii la venirea
Domnului. Muntele Sinai s-a cutremurat în fa a Lui! 6Pe vremea lui amgar – fiul lui
Anat – i pe vremea Iaelei, drumurile erau abandonate; iar c torii se deplasau pe
trasee ocolitoare! 7Atunci încetase via a din satele lui Israel. Ea era obstruc ionat
pân când m-am ridicat eu, Debora! M-am implicat ca o mam între cei din (poporul)
Israel! 8Din momentul în care Israel i-a ales (s slujeasc ) al i (dumne)zei, r zboiul a
fost la por ile lui! Dar nu exista nici scut i nici lance la nici unul dintre cei patruzeci
de mii de oameni care existau în Israel! 9Inima mea este al turi de conduc torii din
poporul lui Israel care au fost dispu i s lupte! Binecuvânta i pe Domnul! 10Voi, care
înc leca i pe m ri e gri; voi, care sta i pe covoare; voi, care umbla i pe drum,
asculta i! 11Auzi i vocea cânt re ilor de lâng izvoare. Acolo, ei amintesc realiz rile
Domnului i reu itele vitejilor Lui în Israel! Atunci, poporul Domnului a venit la
por i. 12Treze te-te! Treze te-te, Debora! Treze te-te, treze te-te i cânt un cântec!
Ridic -te, Barac, fiu al lui Abinoam! Du- i în captivitate prizonierii! 13Atunci, cei
care au r mas (din Israel), s-au dus împotriva celor care de ineau for a. Poporul
Domnului a venit la mine cu oameni puternici. 14Unii au venit din Efraim – din locul
unde alt dat tr ia Amalec. Te-a urmat Beniamin cu locuitorii lui. Din Machir au
venit conduc torii; i din Zabulon s-au prezentat cei care (de) in sceptrul conducerii.
15
Conduc torii lui Isahar au fost al turi de Debora; i descenden ii lui l-au înso it pe
Barac. Ei s-au gr bit s vin dup el în vale. Dar în teritoriile lui Ruben a fost (doar)
un mare consiliu! 16De ce ai r mas printre staule ca s ascul i beh itul turmelor? În
teritoriile lui Ruben, acel consiliu a fost de mari propor ii! 17Ghilad a r mas în zona
de pe cel lalt mal al Iordanului. Oare de ce a r mas Dan indiferent pe cor bii(le lui)?
er a r mas pe malul m rii i s-a odihnit pe plajele lui… 18Urma ii lui Zabulon
formeaz un popor care i-a riscat via a. La fel au procedat i urma ii lui Neftali pe
dealurile rii. 19Au venit regii i au început lupta. Atunci, regii Canaanului s-au luptat
la Taanah, lâng apele Meghido. Dar n-au luat ca prad nici m car un pic de argint!
20
S-au luptat (chiar i) stelele din cer. Ele s-au confruntat din orbitele lor cu Sisera.
21
I-a înghi it valea Chi on – acea vale veche i larg numit Ghi on. Sufletul meu,
mergi i calc peste du mani! Fii tare! 22Atunci, copitele cailor au lovit violent
mântul în acel galop – în deplasarea lor puternic . 23Îngerul Domnului a zis:
Blestema i pe Meroza! S blestema i foarte mult pe locuitorii lui, pentru c nu au
venit în ajutorul Domnului; ei nu au ajutat pe Domnul împotriva celor care de ineau
for a (în Canaan). 24Cea mai binecuvântat femeie este Iael – so ia chenitului Heber.
Ea este cea mai binecuvântat dintre femeile care locuiesc în corturi. 25El i-a cerut
ap , dar ea i-a dat lapte. I-a adus iaurt într-o superb cup … 26Apoi i-a întins mâna
spre ru . A apucat ciocanul lucr torului cu dreapta ei. L-a lovit pe Sisera, i-a
sf râmat capul, l-a strivit i i-a perforat tâmpla! 27El a fost astfel r pus stând culcat la
picioarele ei. S-a plecat i a c zut, încovoindu-se. A c zut omorât în locul în care s-a
ghemuit! 28Mama lui Sisera se uita pe fereastr printre gratii i plângea, zicând: De ce
întârzie s vin carele lui? De ce r mâne în urm zgomotul acelor care? 29Prin esele ei
în elepte îi r spund; i ea î i r spunde singur : 30Oare nu se întâmpl acest lucru
pentru c ei î i num
i î i împart prada? O femeie, dou femei pentru fiecare

rbat; prad de stof colorat pentru Sisera: prad de stof colorat , brodat ; câte
dou stofe colorate, brodate – ca prad pentru gâtul meu. 31Doamne, a a s fie
extermina i to i du manii T i! Dar cei care-L iubesc pe Domnul, s ajung ca soarele
când lumineaz cu maxim intensitate!».” Apoi, în ar a fost pace pentru o perioad
de patruzeci de ani. 6 Israelienii au p tuit din nou împotriva Domnului. Atunci,
pentru o perioad de apte ani, El a permis lui Midian s -i domine. 2Midiani ii i-au
exploatat pe israelieni cu mare intensitate. Din cauza lor, israelienii i-au f cut grote
în mun i i au folosit pe terile i fort re ele. 3De fiecare dat când Israel sem na
cereale în p mânt, midiani ii împreun cu Amaleci ii i popoarele din Est veneau
împotriva lui. 4Ei îi invadau ara i distrugeau recoltele pân aproape de Gaza. Nu
sau s existe în Israel nici hran (vegetal ), nici oi, nici boi i nici m gari. 5Ei erau
ca o mul ime de l custe. Veneau împreun cu vitele i î i instalau corturile acolo.
milele lor erau f
num r; i intrau astfel în ar ca s-o distrug . 6Din cauza
midiani ilor, Israel dec zuse (economic) foarte mult. Israelienii au strigat spre
Domnul. 7Atunci când au strigat din cauza situa iei în care îi adusese Midian,
8
Domnul le-a trimis un profet care le-a zis: „A a vorbe te Domnul – Dumnezeul lui
Israel: «Eu v-am scos din Egipt. V-am smuls din casa unde era i inu i ca sclavi.
9
Astfel v-am eliberat din mâna egiptenilor i a tuturor celor care v exploatau! I-am
alungat din fa a voastr i v-am dat vou ara lor! 10V-am dat atunci porunci,
precizând c (doar) Domnul este (Dumne)zeul vostru; i v-am cerut s nu v teme i
de zeii amori ilor în a c ror ar locui i. Dar voi n-a i ascultat ce v-am spus Eu.»!”
11
Apoi a venit Îngerul Domnului i S-a a ezat sub terebintul din Ofra, care era al
abiezritului Ioa . Fiul lui care se numea Ghedeon, m cina grâul în teasc, ca s -l
ascund de midiani i. 12Atunci i S-a prezentat Îngerul Domnului; i i-a zis: „Domnul
este cu tine, viteazule!” 13Ghedeon I-a r spuns: „Nu te sup ra, domnule: dac
Domnul este cu noi, de ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? i unde sunt toate
minunile pe care ni le-au relatat p rin ii no tri când ziceau: «Nu ne-a scos Domnul
din Egipt?»? Acum constat m c Domnul ne-a abandonat i a permis s ajungem la
discre ia midiani ilor!” 14Domnul S-a întors spre el i i-a zis: „Du-te cu aceast putere
pe care o ai; i elibereaz Israelul din situa ia în care l-a adus poporul midianit! Oare
nu te trimit Eu?” 15El I-a r spuns: „Iart -m , Doamne; dar cum (ar fi posibil) s
eliberez eu pe Israel? Este evident c familia mea se prezint ca cea mai mic între
cele formate din urma ii lui Manase; iar eu sunt cel mai tân r în familia tat lui meu!”
16
Atunci Domnul i-a zis: „Vei învinge pe Midian ca pe un singur om; pentru c Eu
voi fi cu tine!” 17El I-a r spuns: „Dac am ob inut bun voin din partea Ta, te rog s
faci un miracol pentru mine ca s tiu astfel c Tu care vorbe ti cu mine, e ti Cel care
pretinzi c e ti! 18Te mai rog s nu Te dep rtezi de acest loc pân când nu voi reveni
la Tine cu darul meu pe care doresc s i-l ofer!” El i-a zis: „Voi r mâne pân te vei
întoarce!” 19Ghedeon a intrat (în locuin a lui), a g tit un ied i a f cut turte dintr-o ef
de f in . A pus carnea iedului într-un co ; iar zeama acestuia a turnat-o într-un vas.
Apoi s-a dus spre El – sub terebint – i I le-a oferit. 20Îngerul Domnului i-a zis: „Ia
carnea i turtele. Pune-le pe aceast stânc ; i vars zeama!” El a f cut a a cu i se
ceruse. 21Îngerul Domnului a întins toiagul care era în mâna Lui i a atins cu vârful
acestuia atât carnea, cât i turtele. Atunci a ie it foc din stânc . Acesta ars carnea i
turtele pân le-a consumat. Apoi Îngerul Domnului a disp rut. 22Atunci Ghedeon a

în eles c acela fusese Îngerul Domnului. El a zis: „Vai de mine, Doamne, St pânul
meu! Am v zut pe Îngerul Domnului fa în fa !” 23Dar Domnul i-a r spuns: „Fii
lini tit i s nu- i fie fric ; pentru c nu vei muri!” 24Ghedeon a construit acolo un
altar Domnului; i l-a numit „Domnul este pace”. Acel altar mai exist i ast zi în
Ofra – o localitate care apar ine abiezri ilor. 25În aceea i noapte, Domnul i-a zis (lui
Ghedeon): „Ia-l pe cel de-al doilea bou tân r al tat lui t u, adic boul care are apte
ani! D râm altarul consacrat de tat l t u lui Baal; i taie stâlpul Astarteeii care este
lâng el. 26Apoi construie te Dumnezeului t u – numit Domnul – un altar pe vârful
acestei în imi. Ia boul i adu-l pe el ca ardere integral . Vei folosi ca lemn de foc
tocmai stâlpul Astarteei pe care-l vei t ia!” 27Ghedeon a luat zece oameni dintre
slujitorii lui i a f cut a a cum îi poruncise Domnul. Dar fiindc i-a fost fric de
reac ia familiei lui i a oamenilor din ora , nu a ac ionat ziua, ci noaptea. 28Când
oamenii din ora s-au sculat diminea a devreme, au observat c cineva d râmase
altarul dedicat lui Baal, c stâlpul de lâng el închinat Astarteei era t iat i c acel bou
fusese sacrificat pe un altar nou. 29Atunci s-au întrebat unii pe al ii: „Cine a f cut
aceast fapt ?” Dup ce au întrebat i au f cut cercet ri, au primit urm torul r spuns:
„Ghedeon – fiul lui Ioa – a f cut aceast fapt !” 30Oamenii din ora i-au zis lui Ioa :
„Adu-l afar pe fiul t u, ca s moar ; pentru c a d râmat altarul lui Baal i a t iat
stâlpul de lâng el închinat Astarteeii!” 31Ioa le-a r spuns tuturor acelora care i-au
vorbit: „Oare trebuie s fi i voi avoca ii lui Baal? Trebuie s -l ap ra i? Cine îl va
zbuna pe Baal, s fie omorât pân diminea ! Dac este (dumne)zeu, s se apere
singur; pentru c i s-a d râmat altarul!” 32În acea zi, ei au pus lui Ghedeon numele
Ierub-Baal; i au zis: „S se certe Baal cu el pentru c i-a d râmat altarul!” 33To i
midiani ii s-au aliat cu amaleci ii i cu popoarele din Est. Au traversat Iordanul i iau stabilit tab ra în valea Izreel. 34Ghedeon a fost îmbr cat cu Spiritul Domnului; i a
sunat din corn. Abiezer a fost chemat s mearg dup el. 35A trimis din partea lui
ni te oameni prin tot teritoriul locuit de urma ii lui Manase. Aceia i-au anun at pe
manasi ii c sunt chema i s mearg împreun cu Ghedeon. A trimis oameni i în
zonele locuite de urma ii lui A er, în teritoriile descenden ilor lui Zabulon i în cele
locuite de urma ii lui Neftali. Ei au venit s -l sus in . 36Atunci Ghedeon I-a zis lui
Dumnezeu: „Dac este adev rat c vrei s -l eliberezi pe Israel prin mine, a a cum ai
spus, 37
tii c voi pune o es tur de lân pe acest teren. Dac roua va fi doar pe
lân i tot p mântul (din jurul ei) va r mâne uscat, atunci voi avea dovada c vrei s
eliberezi Israelul prin mine, a a cum ai spus!” 38Apoi s-a întâmplat exact cum ceruse
el. Când s-a sculat a doua zi diminea a devreme, a stors acea lân ; i din ea a curs
rou . A umplut astfel un vas cu acea ap . 39Atunci Ghedeon I-a zis din nou lui
Dumnezeu: „S nu- i declan ezi mânia împotriva mea; pentru c vreau s mai
vorbesc doar o dat ! Te rog s îmi permi i s mai fac o verificare cu lâna! Doresc s
faci ca numai ea s r mân uscat , în timp ce tot p mântul s se acopere cu rou !”
40
i Dumnezeu a f cut a a în acea noapte: es tura de lân a r mas uscat ; i tot
mântul s-a acoperit cu rou . 7 Ierub-Baal – adic Ghedeon – s-a sculat diminea a
devreme împreun cu tot poporul care era cu el. Au plecat i i-au stabilit tab ra
lâng izvorul Harod. Tab ra lui Midian era la nord de ei, în vale, spre dealul Moreh.
2
Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Oamenii care au venit cu tine, sunt prea mul i pentru
ca Eu s fac pe Midian s ajung în mâinile lor. Este posibil ca Israel s se laude

ulterior; i s pretind c nu Eu l-am eliberat, ci c s-a eliberat singur. 3Din aceast
cauz , f acum în auzul oamenilor urm torul anun : «Cine este fricos i se teme, s se
întoarc i s se dep rteze de muntele Ghilad!».” În urma acestui anun , s-au întors
dou zeci i dou de mii de oameni; i astfel au r mas (doar) zece mii. 4Domnul i-a zis
din nou lui Ghedeon: „Oamenii care au r mas, sunt înc prea mul i! Coboar -i la ape;
i acolo i-i voi alege! Acela despre care î i voi spune s mearg cu tine, va merge; iar
to i aceia despre care î i voi spune s nu mearg cu tine, nu vor merge!” 5Ghedeon i-a
dus pe oameni la ap ; i Domnul i-a zis: „Pe cei care vor sorbi apa cu limba ca un
câine, s -i separi de to i aceia care se vor apleca pe genunchi ca s o bea!” 6Num rul
celor care au sorbit apa cu limba, a fost de trei sute de b rba i. Restul poporului,
atunci când a b ut ap , s-a aplecat pe genunchi. 7Domnul i-a zis lui Ghedeon: „V voi
elibera (doar) cu cei trei sute de b rba i care au sorbit din ap ca un câine; i-i voi
face pe midiani i s ajung la discre ia ta! To i ceilal i oameni s plece acas !” 8Dup
ce poporul (care trebuia s r mân ) i-a luat proviziile i goarnele în mâini, Ghedeon
i-a trimis pe to i ceilal i israelieni acas . Apoi, Ghedeon s-a încurajat împreun cu cei
trei sute de oameni. Tab ra lui Midian era în vale, în dreptul lui. 9Chiar în acea
noapte, Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Scoal -te i atac tab ra; pentru c am dat-o în
mâinile tale! 10Dac i-e fric s-o ataci, du-te cu slujitorul t u numit Pura! 11 ascul i
ce vor vorbi ei; pentru c astfel vei fi încurajat apoi s îi ataci!” Atunci Ghedeon i cu
Pura – slujitorul lui – au înaintat pân la locul unde st teau cei care î i f ceau
serviciul de gard pentru tab . 12Midiani ii, Amaleci ii i popoarele din Est erau
spândi i în vale, ca o mul ime de l custe. C milele lor erau imposibil de num rat:
ca particulele care formeaz nisipul de pe malul m rii. 13Când a ajuns Ghedeon acolo,
a v zut un om care îi povestea un vis prietenului lui. El zicea: „Am avut un vis în care
am v zut c o turt de orz se rostogolea în tab ra midiani ilor. A ajuns pân la cort i
l-a lovit violent. Acesta a c zut r sturnându-se cu partea de sus în jos! i a a a fost
distrus cortul!” 14Prietenul lui i-a r spuns: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui
Ghedeon – fiul israelianului Ioa ! Înseamn c Dumnezeu a f cut ca midiani i i toat
armata lor s fie învin i de el!” 15Dup ce a auzit Ghedeon relatarea acelui vis i
interpretarea lui, s-a închinat i s-a întors în tab ra lui Israel. El le-a zis: „Scula i-v ;
pentru c Domnul v-a dat în mâini armata lui Midian!” 16A împ it pe cei trei sute de
oameni în trei grupuri. Apoi a dat fiec ruia câte o goarn i ni te ulcioare goale cu
tor e în ele. 17El le-a zis: „S v uita i la mine i s face i ce voi face eu! Când voi
ajunge la cap tul taberei, s m imita i! 18Atunci când eu i cei care vor fi cu mine
vom suna din goarne, s suna i i voi din ale voastre în jurul întregii tabere; i s
zice i: «Pentru Domnul i pentru Ghedeon!» 19„Ghedeon i cei o sut de b rba i care
erau cu el, au ajuns la cap tul taberei la începutul serviciul de gard de la mijlocul
nop ii, chiar când se schimbau g rzile. Atunci au început s sune din goarne i s
sparg ulcioarele pe care le aveau în mâini. 20Toate cele trei grupuri (de israelieni) au
sunat din goarne i au spart ulcioarele. Au apucat de tor e cu mâna stâng , în timp ce
ineau goarnele în mâna dreapt , ca s sune cu ele. Apoi au strigat: „Sabia Domnului
i sabia lui Ghedeon!” 21Fiecare (israelian) r
sese la locul lui în jurul taberei
(midiani ilor). i to i cei din tab
au început s alerge, s ipe i s fug . 22Atunci
când cei trei sute de b rba i au sunat din goarne, Domnul a f cut ca cei aduna i în
acea tab , s se omoare între ei. Armata a fugit spre Bet- ita, aproape de erera,

lâng limita teritorial de la Abel-Mehola, spre Tabat. 23Israelienii din teritoriile
urma ilor lui Neftali, din cele locuite de descenden ii lui A er i din întregul teritoriu
locuit de urma ii Manase, au fost chema i s -i urm reasc pe midiani i. 24Ghedeon a
trimis din partea lui ni te oameni care au mers prin toat regiunea muntoas a lui
Efraim, spunând: „Coborâ i, urm ri i-i pe midiani i i captura i-i atât la apele de lâng
Bet-Bara, cât i la Iordan!” Atunci to i efraimi ii s-au strâns i au blocat trecerile
apelor de lâng Bet-Bara i ale Iordanului. 25I-au prins pe cei doi comandan i ai
midiani ilor: pe Oreb i pe Zeeb. Pe Oreb l-au omorât la ur-Oreb, iar pe Zeeb l-au
omorât la Iecheb-Zeeb. Dup ce i-au urm rit pe midiani i, au venit i i-au adus lui
Ghedeon capul lui Oreb i al lui Zeeb, dincolo de Iordan. 8 Efraimi ii i-au zis lui
Ghedeon: „Cum i-ai permis s te compor i astfel cu noi? De ce nu ne-ai chemat i pe
noi când te-ai dus s lup i împotriva midiani ilor?” Ei au început astfel o mare ceart
cu el. 2Ghedeon le-a r spuns: „Ce-am f cut eu în compara ie cu voi? Nu este mai bun
culesul strugurilor lui Efraim decât culesul viilor lui Abiezer? 3Remarca i c
Dumnezeu a f cut ca Oreb i Zeeb – comandan ii midiani ilor – s ajung tocmai în
mâinile voastre! Oare am fost capabil s fac mai mult decât voi?” Dup ce le-a spus
aceste cuvinte, mânia lor a încetat. 4Apoi Ghedeon a ajuns la Iordan i l-a traversat
împreun cu cei trei sute de oameni care mergeau împreun cu el. De i erau obosi i,
înc î i urm reau du manul. 5Ghedeon le-a zis oamenilor din Sucot: „V rog s le
da i câteva buc i de pâine celor care merg împreun cu mine; pentru c sunt obosi i.
Noi suntem înc în urm rirea lui Zebah i a lui almuna – regii Midianului!”
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Conduc torii din Sucot i-au r spuns: „Sunt deja Zebah i almuna prizonierii t i, ca
d m pâine armatei tale?” 7Ghedeon le-a zis: „Am în eles! Dac acesta este
spunsul vostru, s ti i c dup ce Domnul va face ca Zebah i almuna s ajung în
mâinile mele, v voi rupe carnea cu spinii de ertului i cu m cini!” 8De acolo au
plecat la Peniel i a formulat aceea i cerere. Oamenii din Peniel i-au r spuns exact
cum îi r spunseser i cei din Sucot. 9Atunci Ghedeon le-a zis celor din Peniel: „Când
voi întoarce în pace, v voi d râma acest turn!” 10Zebah i almuna erau în
Carcor. Împreun cu ei se afla i armata lor care mai avea doar cincisprezece mii de
rba i. Aceia erau singurii supravie uitori din toat armata popoarelor Estului; pentru
o sut dou zeci de mii de lupt tori erau deja mor i. 11Ghedeon a ales s mearg pe
drumul nomazilor, la Est de Nobah i de Iogbeha. Astfel, el decis s atace acea
armat care credea c nu este amenin at de nici un pericol. 12Atunci cei doi regi ai
Midianului – Zebah i almuna – au fugit; dar el i-a urm rit, i-a capturat i le-a învins
toat armata. 13Apoi, Ghedeon – fiul lui Ioa – s-a întors de la lupt , trecând prin
defileul Heres. 14A prins un tân r dintre oamenii din Sucot; i i-a pus câteva întreb ri.
Acesta i-a dat în scris numele conduc torilor i ale membrilor consiliului b trânilor
din Sucot: erau aptezeci i apte de b rba i. 15Ghedeon s-a dus la oamenii din Sucot
i le-a zis: „Vi-i prezint pe Zebah i pe almuna, din cauza c rora m-a i ridiculizat ( i
i refuzat s ne ajuta i) zicând: Sunt deja Zebah i almuna prizonierii t i, ca s d m
pâine armatei tale?” 16I-a capturat pe cei din consiliul b trânilor ora ului. Apoi a luat
spini din de ert i m cini, cu care i-a pedepsit pe oamenii din Sucot. 17Mergând mai
departe, a d râmat turnul din Peniel i i-a omorât pe oamenii care erau în acel ora .
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Apoi le-a zis lui Zebah i lui almuna: „Cum erau b rba ii pe care i-a i omorât la
Tabor?” Ei i-au r spuns: „To i erau ca tine: fiecare sem na cu un fiu de rege!” 19El le-

a zis: „Erau fra ii mei, fiii mamei mele! V jur pe Domnul care este viu, c dac i-a i
fi l sat s tr iasc , nu v-a omorî acum!” 20Apoi, el i-a zis lui Ieter care era primul
copil n scut în familia lui: „Omoar -i!” Dar tân rul nu a scos sabia; pentru c fiind
înc un copil, îi era fric . 21Atunci Zebah i almuna i-au zis: „De ce nu ne omori tu
personal? Cum este omul, a a este i puterea lui!” Ghedeon s-a ridicat i i-a omorât
pe Zebah i pe almuna. Apoi a luat podoabele valoroase care erau la gâtul c milelor
lor. 22 rba ii lui Israel i-au zis lui Ghedeon: „Guverneaz tu peste noi; pentru c neai eliberat de sub domina ia midiani ilor! Fii tu regele nostru, urmat de fiul t u i de
nepotul t u!” 23Ghedeon le-a r spuns: „Nu eu voi fi rege peste voi; i nici urma ul
meu nu va guverna peste voi. Ci Domnul va fi conduc torul vostru!” 24Ghedeon le-a
mai zis: „Totu i, doresc s v cer ceva: da i-mi fiecare câte un cercel din prada
voastr !” Du manii lor purtaser cercei de aur, pentru c fuseser ismaeli i. 25Ei i-au
spuns: „Î i vom da!” Apoi au pus jos o pânz ; i fiecare om a aruncat pe ea cerceii
lua i ca prad . 26Greutatea cerceilor de aur aduna i ca urmare a cererii lui Ghedeon, a
fost de o mie apte sute de echeli de aur, f
s se ia în calcul alte podoabe,
ornamente i hainele de culoare ro iatic pe care le purtau regii Midianului. La
acestea s-au ad ugat l
oarele de la gâtul c milelor lor. 27Ghedeon a f cut din ei o
tunic pentru ceremonii religioase, pe care a pus-o în ora ul lui: la Ofra. Tot Israelul
s-a prostituat, închinându-se la acea tunic acolo. i astfel, ea a devenit o capcan
pentru Ghedeon i pentru familia lui. 28Apoi midiani ii au fost obliga i s i accepte
situa ia umilitoare înaintea israelienilor; i n-au mai avut curajul s i ridice capetele.
Cât a tr it Ghedeon, ara a avut odihn pentru o perioad de patruzeci de ani. 29Apoi
Ierub-Baal – fiul lui Ioa – s-a retras (din orice activitate de conduc tor) i a locuit în
casa lui. 30Ghedeon a avut aptezeci de fii, pentru c a avut multe so ii. 31Concubina
lui din ehem i-a n scut i ea un fiu, c ruia i-a pus numele Abimelec. 32Ghedeon –
fiul lui Ioa – a murit dup ce ajunsese foarte b trân; i a fost înmormântat în
mormântul tat lui lui – Ioa , la Ofra, pe proprietatea familiei lui Abiezer. 33Dup ce a
murit Ghedeon, israelienii s-au întors la p catele pe care le f cuser înainte. Ei s-au
prostituat prin închinarea înaintea baalilor. Astfel, l-au declarat i l-au venerat pe
Baal-Berit ca (dumne)zeu al lor. 34Israelienii nu i-au mai amintit de Domnul care
trebuia s fie singurul Dumnezeul al lor – Cel care îi eliberase de domina ia tuturor
du manilor din jur; 35 i nici n-au urmat în mod consecvent exemplul familiei lui
Ierub-Baal – adic al lui Ghedeon –, de i el f cuse bine lui Israel. 9 Abimelec – fiul
lui Ierub-Baal – s-a dus la ehem, unde erau rudele lui din partea mamei. El le-a
vorbit atât lor, cât i celorlal i care formau clanul bunicului lui: 2„V rog s spune i în
auzul tuturor locuitorilor din ehem: «Ce este mai bine pentru voi: s v guverneze
aptezeci de b rba i – adic to i fiii lui Ierub-Baal –, sau s v conduc un singur
rbat? i aminti i-v c oasele noastre i carnea noastr au origine comun !».”
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Unchii lui au vorbit pentru el, spunând toate aceste cuvinte în auzul tuturor
locuitorilor din ehem. Atunci ei l-au acceptat în inima lor pe Abimelec; pentru c î i
ziceau: „Este fratele nostru!” 4I-au dat lui Abimelec aptezeci de echeli de argint din
templul lui Baal-Berit. El i-a luat i a pl tit cu ei ni te b rba i care nu respectau nici
un principiu moral. 5Apoi a venit la familia tat lui lui – în Ofra – i i-a omorât to i
fra ii pe o singur piatr . Cei omorâ i erau aptezeci de b rba i – to i fii ai lui IerubBaal. Dar Iotam – fiul cel mai tân r al lui Ierub-Baal – a sc pat, pentru c se

ascunsese. 6Apoi, to i locuitorii din ehem i din Bet-Milo s-au adunat i au venit s -l
desemneze pe Abimelec ca rege lâng terebintul din apropierea stâlpului de la ehem.
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Când a auzit Iotam despre acest lucru, s-a dus i a stat pe vârful muntelui Garizim.
De-acolo, le-a strigat astfel: „Locuitori ai ehemului, asculta i-m ! i Dumnezeu s
asculte r spunsul pe care mi-l ve i da! 8Copacii au plecat s i desemneze un rege
care s -i guverneze; i i-au zis m slinului: «Vino s fii regele nostru!» 9Dar m slinul
le-a r spuns: «S -mi abandonez eu uleiul care onoreaz atât pe Dumnezeu cât i pe
oameni – doar ca s fiu regele copacilor?» 10Apoi copacii i-au zis smochinului: «Fii
tu regele nostru!» 11Dar smochinul le-a r spuns: «S -mi abandonez eu dulcea a i
gustoasele mele fructe – doar ca s fiu rege între copaci?» 12Atunci copacii i-au zis
vi ei-de-vie: «Vino tu i fii regele nostru!» 13Dar ea le-a r spuns: «S -mi abandonez
eu mustul care produce bucurie zeilor i oamenilor – doar ca s devin rege în lumea
copacilor?» 14La final, to i copacii i-au zis tufi ului de m cini: «Fii tu regele
nostru!» 15Tufi ul de m cini le-a r spuns copacilor: «Dac vre i în mod real s m
desemna i ca rege al vostru, veni i i ad posti i-v (to i) la umbra mea. Dar dac nu
accepta i aceast condi ie, s ias foc din acest tufi i s ard pân la dispari ie cedrii
Libanului!» 16Oare a i procedat în mod corect i a i demonstrat respect atunci când li f cut rege pe Abimelec? V-a i comportat bine fa de Ierub-Baal? A i ac ionat just
fa de familia lui? i oare i-a i f cut a a cum merita? 17Tat l meu s-a luptat pentru
voi! El i-a riscat via a i v-a eliberat de domina ia lui Midian. 18Dar voi a i ac ionat
ast zi (tocmai) împotriva familiei tat lui meu; i i-a i omorât pe cei aptezeci de fii ai
lui, pe o singur piatr ! Apoi l-a i desemnat ca rege al locuitorilor ehemului pe
Abimelec – fiul servitoarei lui. i a i procedat a a doar pentru c el este fratele
vostru! 19Dac a i ac ionat ast zi cu recuno tin i în mod corect fa de Ierub-Baal i
fa de familia lui, atunci bucura i-v de Abimelec! i Abimelec s se bucure de voi!
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Dar dac nu se întâmpl acest lucru, s ias foc din Abimelec i s -i consume pe
locuitorii din ehem i din Milo! S ias foc i din locuitorii ehemului, ca i din cei
care locuiesc în Bet-Milo – ca s -l consume pe Abimelec!” 21Apoi Iotam a fugit. A
reu it astfel s se salveze; i s-a dus la Beer, unde a locuit departe de fa a fratelui lui
numit Abimelec. 22De trei ani, Israel era condus de Abimelec. 23Dumnezeu a trimis
un spirit r u care a produs disensiuni între Abimelec i locuitorii ehemului; i astfel,
locuitorii ehemului l-au tr dat pe Abimelec. 24S-a întâmplat a a pentru ca s fie
zbunat nedreptatea comis fa de cei aptezeci de fii ai lui Ierub-Baal. Astfel,
fratele lor numit Abimelec urma s pl teasc pentru v rsarea sângelui acelora pe care
i-a omorât. În acela i timp, pedeapsa trebuia s vin i asupra locuitorilor din ehem,
care l-au ajutat pe Abimelec s i omoare fra ii. 25Locuitorii din ehem puseser pe
vârfurile mun ilor ni te oameni care st teau ascun i acolo; i-i jefuiau pe cei care
treceau pe lâng ei pe acel drum. Abimelec a fost informat despre acest lucru. 26Gaal
– fiul lui Ebed – a venit în ehem. Atunci locuitorii ora ului au avut speran c el îi
va elibera. 27Gaal i oamenii lui s-au dus la câmp, le-au cules viile i au pus strugurii
în teasc. Apoi au organizat un banchet. Au intrat în templul zeului lor, au mâncat, au
ut i l-au blestemat pe Abimelec! 28Gaal – fiul lui Ebed – zicea: „Cine este
Abimelec i cine este ehem ca s -i slujim? Oare nu este el fiul lui Ierub-Baal? Iar
Zebul este reprezentantul lui! E mai bine s fi i sclavii oamenilor lui Hamor – tat l lui
ehem! De ce s -i fim sclavi lui Abimelec? 29Ah, dac ar exista cineva care s -i

determine pe ace ti oameni s accepte s stea sub autoritatea mea! A r sturna pe
Abimelec! i i-a spune lui Abimelec: «Adun i armata i vino s ne lupt m!».”
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Zebul – conduc torul ora ului – a auzit ce spunea Gaal – fiul lui Ebed; i i s-a
declan at mânia. 31Atunci a trimis în secret ni te oameni la Abimelec, ca s -i spun :
„Gaal – fiul lui Ebed – a venit împreun cu fra ii lui la ehem; i instig oamenii
ora ului la revolt împotriva ta! 32Deplaseaz -te noaptea împreun cu poporul care
este cu tine; i stai ascuns în câmp! 33Apoi s pleci diminea a, înainte de r ritul
soarelui, i s vii în for împotriva ora ului! Când Gaal i poporul care este cu el vor
veni împotriva ta, s procedezi cu ei a a cum vei avea oportunitatea!” 34Abimelec i
tot poporul care era cu el, s-au sculat noaptea i au stat ascun i în patru grupuri lâng
ehem. 35Când Gaal – fiul lui Ebed – a ie it din ora i a stat în fa a por ii lui,
Abimelec i poporul care era cu el au ie it din locul în care st tuser ascun i. 36Când
a observat poporul (venind spre ora ), Gaal i-a zis lui Zebul: „V d un popor care
coboar de pe vârfurile mun ilor!” Zebul i-a r spuns: „Ce vezi, este umbra mun ilor;
nu sunt oameni!” 37Dar Gaal a zis din nou: „Este chiar un popor care coboar dinspre
ile înalte ale rii; i un grup vine pe drumul care conduce spre stejarul
ghicitorilor!” 38Atunci Zebul i-a zis: „Unde î i este acum curajul pe care-l aveai când
ziceai: «Cine este Abimelec, ca s -i slujim?»? Oare nu este acesta tocmai poporul pe
care l-ai desconsiderat? Acum, du-te i lupt -te cu el!” 39Gaal a înaintat în fa a
locuitorilor din ehem; i s-a luptat cu Abimelec. 40Acesta l-a urm rit; dar Gaal a
reu it s fug din fa a lui. Mul i oameni au c zut omorâ i pân în apropiere de poarta
ora ului. 41Apoi Abimelec a r mas în Aruma; iar Zebul i-a alungat pe Gaal i pe
rudele lui. Astfel, nici unul dintre ei n-a mai r mas în ehem. 42A doua zi, Abimelec a
fost anun at c poporul a ie it la câmp. 43Atunci el i-a luat oamenii, i-a împ it în
trei grupuri i a stat ascuns în câmp. Dup ce s-a uitat i a v zut c poporul ie ise din
ora , a început lupta împotriva lui, atacându-l. 44Abimelec a înaintat împreun cu
grupurile care erau cu el; i au ajuns pân în apropiere de poarta ora ului. Dou dintre
grupurile care erau cu el, au venit în for împotriva tuturor celor care erau pe câmp;
i i-au omorât. 45Abimelec s-a luptat împotriva ora ului toat ziua. Dup ce l-au
cucerit i au omorât poporul care era în el, au d râmat ora ul i au pres rat sare peste
ruinele lui. 46Când au auzit acest lucru, to i locuitorii turnului ehemului au intrat (s
se ad posteasc ) într-o zon de refugiu din templul lui El-Berit. 47Abimelec a fost
informat c to i locuitorii turnului ehemului s-au ad postit acolo. 48Atunci Abimelec
i tot poporul care era cu el, a urcat pe muntele almon. Apoi Abimelec a luat în
mân un topor, a t iat o creang dintr-un copac i a pus-o pe um r. Apoi le-a zis
oamenilor care erau cu el: „A i v zut ce am f cut eu. Face i i voi la fel!” 49Fiecare
rbat care era cu el, a t iat câte o creang . Apoi l-au urmat pe Abimelec. Au aruncat
crengile peste acea fort rea de refugiu i i-au dat foc. Ea a ars împreun cu oamenii
care erau în untru. A a au murit to i locuitorii din turnul ehemului. Fuseser
aproape o mie de persoane – atât b rba i, cât i femei. 50Apoi Abimelec a înaintat
împotriva Tebe ului. L-a înconjurat i l-a cucerit. 51În mijlocul ora ului exista un turn
fortificat. Locuitorii ora ului – atât b rba i cât i femei – fugiser acolo. Ei se
încuiaser în untru i se urcaser pe acoperi ul turnului. 52Abimelec a ajuns pân la
turn i l-a înconjurat. Când s-a apropiat de u a turnului ca s -i dea foc, 53o femeie a
aruncat o piatr de moar care a c zut pe capul lui Abimelec; i i l-a cr pat. 54Atunci

el l-a chemat repede pe cel care-i transporta armele; i i-a zis: „Scoate- i sabia i
omoar -m ; s nu oferim ocazia s se zic despre mine c m-a omorât o femeie!”
Atunci slujitorul lui l-a str puns cu sabia. A a a murit Abimelec. 55Când au v zut
israelienii c Abimelec a murit, au plecat fiecare la casele lor. 56Astfel, Dumnezeu a
cut s vin împotriva lui Abimelec r ul pe care acesta îl f cuse tat lui lui atunci
când i-a omorât pe cei aptezeci de fra i. 57Dumnezeu a întors asupra capului
locuitorilor din ehem, tot r ul f cut de ace tia. Astfel a venit asupra lor blestemul lui
Iotam, fiul lui Ierub-Baal. 10 Dup Abimelec, cel care a decis s elibereze (din nou)
pe Israel, a fost Tola – fiul lui Pua – care era fiul lui Dodo, un b rbat dintre urma ii
lui Isahar. El locuia în amir, în partea muntoas a teritoriului ocupat de urma ii lui
Efraim. 2Tola a judecat Israelul pentru o perioad de dou zeci i trei de ani. Apoi a
murit i a fost înmormântat la amir. 3Dup el a venit s conduc poporul israelian,
ghiladitul Iair. El a judecat Israelul dou zeci i doi de ani. 4Iair avea treizeci de fii.
Fiecare dintre ace tia c rea pe câte un m gar. Ei de ineau împreun ca proprietate,
treizeci de sate. Chiar i ast zi, ele sunt numite Havot-Iair; i se afl în teritoriul
Ghiladului. 5Iair a murit; i a fost înmormântat la Camon. 6Israelienii au p tuit din
nou împotriva Domnului, slujind baalilor i închinându-se (la stâlpii dedica i)
Astarteeii. Ace tia erau zeii Aramului, zeii Sidonului, zeii Moabului, zeii amoni ilor
i zeii filistenilor. L-au abandonat pe Domnul; i nu I-au mai slujit. 7Atunci mânia
Domnului s-a declan at împotriva lui Israel; i i-a f cut s ajung la discre ia
filistenilor i a amoni ilor. 8Începând din acel an, ei i-au persecutat i i-au exploatat pe
israelieni pentru o perioad de optsprezece ani. Au ac ionat astfel împotriva acelor
israelieni care erau dincolo de Iordan – pe teritoriul amori ilor, în Ghilad. 9Amoni ii
au traversat Iordanul, ca s se lupte împotriva tribului lui Iuda, împotriva tribului lui
Beniamin i a urma ilor lui Efraim. Astfel, Israel ajunsese într-o mare dificultate.
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Atunci israelienii au cerut ajutor Domnului, zicând: „Am p tuit împotriva Ta;
pentru c Te-am abandonat, de i tu e ti Dumnezeul nostru; dar noi am slujit
baalilor!” 11Domnul le-a zis israelienilor: „Oare nu Eu sunt Cel care v-am sc pat de
egipteni, de amori i, de amoni i i de filisteni? 12Atunci când Mi-a i cerut ajutor
pentru c v exploatau sidonienii, amaleci ii i maoni ii, oare nu v-am sc pat Eu de
opresiunea lor? 13Dar voi M-a i abandonat; i a i slujit altor (dumne)zei! Pentru c a i
procedat a a, s ti i c acum nu v voi mai salva! 14Duce i-v i striga i (dup ajutor)
la zeii pe care vi i-a i ales! S v salveze ei acum când a i ajuns în dificultate!”
15
Israelienii I-au zis Domnului: „Am p tuit! F -ne ce vei vrea; numai Te rug m s
ne (mai) salvezi ( i) ast zi!” 16Apoi ei au renun at la idoli; i au slujit Domnului. El a
manifestat compasiune pentru Israel, v zând situa ia dezastruoas în care ajunsese.
17
Când amoni ii s-au strâns ca s lupte (împotriva lui Israel) i au venit în Ghilad,
israelienii s-au organizat în mai multe grupuri; i i-au instalat tab ra la Mi pa.
18
Poporul i conduc torii Ghiladului i-au zis unul altuia: „Acela care va conduce
lupta împotriva amoni ilor, va fi comandantul tuturor ghiladi ilor!” 11 Ghiladitul Iefta
– fiul unei prostituate – era un lupt tor viteaz. El avea ca tat pe Ghilad. 2So ia lui
Ghilad îi n scuse fii; iar când ace tia au devenit maturi, l-au alungat pe Iefta,
zicându-i: „Tu nu vei avea mo tenire în familia noastr , pentru c e ti fiul unei alte
femei!” 3Iefta a plecat dintre fra ii lui; i a locuit în regatul (condus de) Tob. Acolo,
ni te b rba i f
principii morale s-au adunat pe lâng Iefta; i au început s -l

înso easc . 4Dup o perioad de timp, amoni ii au declarat r zboi lui Israel. 5În timp
ce amoni ii începuser conflictul cu Israel, cei care formau consiliul b trânilor
Ghiladului s-au dus în regatul (lui) Tob, ca s -l aduc între ei pe Iefta. 6Ei i-au zis lui
Iefta: „Vino s fii conduc torul nostru; ca s ne lupt m cu amoni ii!” 7Dar Iefta i-a
întrebat pe cei din consiliul b trânilor Ghiladului: „Oare nu voi sunte i aceia care mi urât i m-a i alungat din familia tat lui meu? De ce a i venit la mine (tocmai)
acum, când sunte i în pericol?” 8Cei care formau consiliul b trânilor Ghiladului, i-au
spuns lui Iefta: „Ne întoarcem la tine pentru c dorim s vii cu noi i s lup i
împotriva amoni ilor! Apoi tu vei fi conduc torul nostru: al tuturor locuitorilor
Ghiladului!” 9Iefta i-a întrebat din nou: „Dac m aduce i înapoi ca s lupt împotriva
amoni ilor i Domnul va face s fie învin i de mine, este o certitudine c voi deveni
conduc torul vostru?” 10Cei din consiliul b trânilor Ghiladului, i-au r spuns:
„Domnul s ne judece dac nu vom face exact cum ai zis!” 11Iefta a plecat cu oamenii
care formau consiliul b trânilor Ghiladului; i poporul l-a desemnat s -i fie
conduc tor. Iefta a repetat acele cuvinte, înaintea Domnului, la Mi pa. 12Apoi Iefta a
trimis ni te reprezentan i la regele amoni ilor, ca s -i spun : „Ce motiv de conflict ai
cu mine? De ce ai venit s lup i împotriva rii mele?” 13Regele amoni ilor i-a r spuns
prin intermediul oamenilor trimi i de Iefta: „Vin împotriva ta pentru c atunci când
venea din Egipt, Israel mi-a luat teritoriul: de la Arnon pân la Iaboc i pân la
Iordan. Acum, eu î i cer s retrocedezi aceste teritorii f r zboi!” 14Iefta a trimis din
nou reprezentan ii lui la regele amoni ilor 15ca s -i spun : „A a vorbe te Iefta: «Nu
Israel a luat ara Moabului i ara amoni ilor. 16Te informez c atunci când veneau din
Egipt, israelienii au mers prin de ert pân la Marea Ro ie; i apoi i-au continuat
drumul pân la Cade . 17Cu acea ocazie, Israel a trimis ni te oameni regelui
Edomului. Prin intermediul lor, israelienii l-au rugat s -i lase s treac prin teritoriul
lui. Dar regele Edomului nu le-a permis trecerea. Au mai trimis ni te reprezentan i i
regelui Moabului; dar nici acesta nu a acceptat cererea lor. A a a fost determinat
Israel s r mân la Cade . 18Apoi au c torit prin de ert, au înconjurat teritoriul
Edomului i pe cel al Moabului. Au ajuns în partea de Est; i i-au stabilit tab ra
dincoace de Arnon. Deci nu au trecut pe teritoriul Moabului; pentru c Arnon era
parte a teritoriului Moabului. 19Atunci Israel a trimis ni te reprezentan i lui Sihon –
conduc torul amori ilor – care era rege al He bonului. Israel l-a rugat s -i permit s
treac prin teritoriul pe care-l de inea, ca s ajung în ara lui. 20Dar Sihon nu a avut
încredere în Israel ca s -i permit s treac prin teritoriul lui; ci i-a adunat poporul, a
venit la Iaha i s-a luptat cu Israel. 21Totu i, Dumnezeul lui Israel care se nume te
Domnul, a f cut ca Sihon i to i oamenii lui s ajung la discre ia celor din poporul
lui Israel. Ei i-au învins; i astfel Israel a ocupat tot teritoriul amori ilor care locuiau
în aceast zon . 22 a au mo tenit (israelienii) tot teritoriul amori ilor de la Arnon
pân la Iaboc i din de ert pân la Iordan. 23Acum, dup ce Dumnezeul lui Israel
numit Domnul i-a alungat pe amori i din drumul poporului S u numit Israel, tu î i
permi i s -i ocupi teritoriul? 24Oare nu vei mo teni tu tot ce î i d în proprietate zeul
u care se nume te Chemo ? Deci i noi vom mo teni tot ce va lua Dumnezeul
nostru, numit Domnul, de la al ii, ca s ne dea nou ! 25Crezi c e ti mai puternic decât
Balac – fiul lui ipor – care a fost regele Moabului? S-a certat el oare vreodat cu
Israel? S-a luptat el împotriva acestui popor? 26Israel locuie te de trei sute de ani în

He bon i în satele din jurul lui, în Aroer i în satele din jurul acestuia, ca i în toate
ora ele care exist pe malurile Arnonului. De ce nu le-a i capturat în tot acest timp?
27
Eu nu am f cut nimic gre it fa de tine; iar tu îmi faci r u venind s lup i împotriva
mea! Domnul s judece ast zi! El s fie Judec tor între israelieni i amoni i!».”
28
Regele amoni ilor nu a luat în considerare mesajul pe care i l-a trimis Iefta. 29Atunci
Spiritul Domnului a venit peste Iefta. El a parcurs Ghiladul i teritoriul locuit de
urma ii lui Manase. A mers mai departe, a trecut prin Mi pa Ghiladului i a înaintat
împotriva amoni ilor. 30Iefta a f cut Domnului o promisiune cu jur mânt, zicându-I:
„Dac vei face ca amoni ii s ajung la discre ia mea, 31oricine m va întâmpina la
por ile locuin ei mele, când m voi întoarce în pace de la conflictul cu ace tia, va fi al
Domnului; i îl voi oferi ca sacrificiu ars integral (pe altar)!” 32Iefta a început lupta
împotriva amoni ilor; i Domnul i-a f cut s ajung la discre ia lui. 33El i-a t iat (cu
sabia) de la Aroer pân la intrarea în Minit i pân la Abel-Cheramim. Astfel, în acest
conflict, el a distrus dou zeci de ora e. A fost un foarte mare masacru. A a au fost
amoni ii umili i în fa a israelienilor. 34Iefta s-a întors acas , la Mi pa. i tocmai
atunci, fiica lui a ie it s -l întâmpine cu tamburine i dansând. Ea era singurul lui
copil… Nu mai avea nici un alt fiu i nici alt fiic ! 35Atunci când a v zut-o, Iefta i-a
rupt hainele i a zis: „Vai, fata mea! Mi se rupe inima de durere! Nu tiu ce s fac;
pentru c am f cut un jur mânt Domnului. i nu-mi pot permite s nu-l respect!” 36Ea
i-a r spuns: „Tat , dac ai f cut un jur mânt în fa a Domnului, f -mi exact cum ai
jurat; mai ales acum, când Domnul te-a r zbunat pe du manii t i, pe amoni i!” 37Ea a
continuat, zicând: „Totu i, permite-mi un lucru. Las -m singur dou luni; pentru c
vreau s plec, s m duc în mun i cu prietenele mele i s -mi plâng ace ti ani în care
am tr it virgin !” 38El i-a zis: „Du-te!” Astfel, el a l sat-o singur dou luni. Ea s-a
dus cu prietenele ei i i-a plâns în mun i perioada (tinere ii) în care a tr it ca virgin .
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La sfâr itul celor dou luni, s-a întors la tat l ei care i-a respectat jur mântul pe
care-l f cuse. Ea fusese fecioar (tot timpul cât a tr it). De atunci s-a instituit în Israel
un obicei: 40în fiecare an, pentru o perioad de patru zile, israelienele o jelesc pe fata
ghiladitului Iefta. 12 Efraimi ii au venit împreun , s-au dus în afon i i-au zis lui
Iefta: „De ce te-ai dus s lup i împotriva amoni ilor i nu ne-ai chemat i pe noi ca s
mergem cu tine? Pentru c ai procedat a a, vom da foc casei tale; i te vom arde i pe
tine!” 2Iefta le-a r spuns: „Eu i poporul meu am avut o mare disput cu amoni ii; i
când v-am chemat, nu a i venit s m ajuta i. 3 zând c îmi refuza i cererea de
ajutor, mi-am riscat via a i am plecat s lupt împotriva amoni ilor; iar Domnul i-a
cut s fie învin i de mâna mea. De ce veni i ast zi s v lupta i cu mine?” 4Iefta i-a
strâns pe to i ghiladi ii. Apoi, împreun cu ace tia, s-a luptat cu cei care veneau din
teritoriul urma ilor lui Efraim. Ghiladi ii i-au omorât pe efraimi i pentru c ace tia îi
ridiculizau, zicând: „Voi, ghiladi ii, sunte i ni te dezertori ai urma ilor lui Efraim!
Ghiladul apar ine lui Efraim i lui Manase!” 5Ghiladi ii au cucerit i teritoriul de la
malul efraimit al Iordanului. Astfel, atunci când vreunul dintre efraimi i care fugea de
pericol, dorea s traverseze (Iordanul), ghiladi ii îl întrebau dac este efraimit. Dac
nega, 6îl puneau s zic „ ibolet”. Dar el nu putea pronun a decât „Sibolet”. Atunci ei
îl arestau i îl omorau lâng vadurile Iordanului. A a au murit atunci patruzeci i dou
de mii de efraimi i. 7Iefta a judecat Israelul ase ani. Apoi ghiladitul Iefta a murit; i a
fost înmormântat într-unul dintre ora ele Ghiladului. 8Cel care a judecat Israelul dup

el, a fost Ib an care locuia în Betleem. 9El a avut treizeci de fii i treizeci de fete. A
ritat acele fete în afara clanului; i i-a c torit fiii cu femei din afara clanului de
care apar ineau. El a judecat pe Israel pentru o perioad de apte ani. 10Ib an a murit;
i a fost înmormântat la Betleem. 11Dup el, cel care a judecat Israelul, a fost
zabulonitul Elon. El a fost judec tor în Israel pentru o perioad de zece ani.
12
Zabulonitul Elon a murit; i a fost înmormântat în Aialon, pe teritoriul lui Zabulon.
13
Cel care a judecat Israelul dup moartea lui Elon, a fost Abdon – fiul piratonitului
Hilel. 14Acesta avea patruzeci de fii i treizeci de nepo i. To i cei aptezeci c reau
pe m gari. Abdon a judecat Israelul pentru o perioad de opt ani. 15Apoi Abdon – fiul
piratonitului Hilel – a murit; i a fost înmormântat la Piraton, pe teritoriul urma ilor
lui Efraim, în partea muntoas a Amaleci ilor. 13 Israelienii au p tuit din nou
împotriva Domnului; i din aceast cauz , Domnul i-a f cut s ajung sub domina ia
filistenilor pentru o perioad de patruzeci de ani. 2Era un om din ora. El apar inea
clanului format din urma ii lui Dan; i se numea Manoah. So ia lui nu putea s nasc ,
pentru c era steril . 3Îngerul Domnului a ap rut în fa a femeii i i-a zis: „S tii c
de i acum nu po i s na ti pentru c e ti steril , tu vei r mâne îns rcinat i vei na te
un fiu! 4Acum, ai grij i ab ine-te de la consumul de vin. S nu bei nici un alt fel de
utur alcoolic i s nu m nânci nimic necurat. 5Cu certitudine, tu vei r mâne
îns rcinat i vei na te un fiu. Capul lui nu va fi tuns, pentru c acest copil va fi un
nazireu al lui Dumnezeu chiar înainte de na tere. El va fi acela care va începe s
elibereze Israelul de sub domina ia filistenilor!” 6Femeia s-a dus i i-a povestit so ului
ei ce i s-a întâmplat, zicându-i: „A venit la mine un om al lui Dumnezeu. Prezen a lui
m-a speriat; pentru c sem na cu Îngerului lui Dumnezeu. Nu L-am întrebat de unde
venea i nu mi-a spus cum se nume te. 7El mi-a zis c voi r mâne îns rcinat i c voi
na te un fiu. Din aceast cauz , nu trebuie s beau nici vin, nici vreo alt b utur
alcoolic . Mi-a mai spus c nu trebuie s m nânc nimic necurat; pentru c acest copil
va fi un nazireu al lui Dumnezeu înc din perioada de dinaintea na terii lui i pân în
ziua când va muri.” 8Atunci Manoah s-a rugat Domnului; i I-a zis: „Doamne, Te rog
faci s revin la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis (la so ia mea); i s ne
înve e ce s facem cu b iatul care se va na te!” 9Dumnezeu a r spuns rug ciunii lui
Manoah. Astfel, Îngerul Domnului a venit din nou la femeie. Ea r
sese la câmp;
10
iar Manoah – so ul ei – nu era atunci împreun cu ea. Femeia a alergat repede s i
anun e b rbatul. Ea i-a zis: „S tii c omul care a venit în acea zi la mine, mi s-a
revelat din nou!” 11Manoah s-a dus repede dup so ia lui. Când a ajuns la acel om, I-a
zis: „Tu e ti cel care i-a vorbit so iei mele?” El i-a r spuns: „Da, Eu sunt acela!”
12
Manoah I-a zis: „Când cuvintele Tale vor fi confirmate de fapte, ce reguli s
respect m referitoare la acest b iat în vederea activit ii lui (ulterioare)?” 13Îngerul
Domnului i-a r spuns lui Manoah: „Femeia (care-l va concepe) s se ab in de la tot
ce i-am spus! 14 nu m nânce nimic care provine din (fructele de la) vi a-de-vie, s
nu bea nici vin, nici un alt fel de b utur alcoolic ; i s nu m nânce nimic necurat.
respecte tot ce i-am poruncit!” 15Manoah I-a zis Îngerului Domnului: „Permite-ne
Te re inem ca s i preg tim (s m nânci) un ied!” 16Îngerul Domnului i-a r spuns
lui Manoah: „Chiar dac a accepta s r mân aici, n-a mânca din mâncarea ta. Dar
dac vrei s oferi un sacrificiu ars integral, f acest lucru pentru Domnul!” Manoah
nu tia c este Îngerul Domnului. 17Atunci Manoah I-a zis Îngerului Domnului:

„Care- i este Numele? Î i pun aceast întrebare pentru c dorim s Te onor m când
se vor confirma cuvintele Tale!” 18Îngerul Domnului i-a r spuns: „De ce Îmi ceri s i
spun numele Meu? El este dincolo de orice semnifica ie cunoscut de oameni.
19
Manoah a luat iedul i darul de mâncare i le-a pus pentru Domnul pe stânc . St tea
acolo i privea împreun cu so ia lui. Atunci s-a întâmplat un miracol. 20În timp ce
flac ra se ridica de pe altar spre cer, Îngerul Domnului a urcat în flac ra altarului.
zând acest lucru, Manoah i so ia lui au c zut cu fa a spre p mânt. 21Îngerul
Domnului nu S-a mai revelat lui Manoah i nici so iei lui. Atunci Manoah a în eles c
acela fusese Îngerul Domnului. 22Manoah i-a zis so iei lui: „Este o certitudine c vom
muri; pentru c am v zut pe Dumnezeu!” 23Dar so ia lui i-a r spuns: „Dac ar fi vrut
Domnul s ne omoare, nu ar fi primit din mâinile noastre arderea integral i darul;
nici nu ne-ar fi descoperit toate aceste lucruri i nu ne-ar fi ascultat într-un timp ca
acesta!” 24Femeia a n scut un fiu; i i-a pus numele Samson. B iatul a crescut; i
Domnul l-a binecuvântat. 25Spiritul lui Dumnezeu a început s -l pun în mi care la
Mahane-Dan, între ora i E taol. 14 Samson s-a dus la Timna i a v zut acolo o
(femeie) filisteanc . 2Când s-a întors, a vorbit tat lui i mamei lui, zicându-le: „Am
zut la Timna o filisteanc . Lua i-mi-o acum ca so ie!” 3Tat l i mama lui i-au
spuns: „Oare nu exist nici o femeie între rudele tale sau în tot poporul (israelian)?
De ce inten ionezi s i iei so ie dintre filisteni? Ei sunt un popor de oameni
necircumci i!” Dar Samson i-a r spuns tat lui lui: „S mi-o lua i pe aceasta; pentru c
îmi place!” 4Tat l i mama lui nu tiau c acest lucru era permis de Domnul; pentru
El urm rea s creeze o ocazie prin care s -i provoace pe filisteni. În acele vremuri,
filistenii dominau poporul Israel. 5Samson s-a dus la Timna împreun cu tat l i cu
mama lui. Când a ajuns la viile din Timna, a ap rut înaintea lui un leu tân r care
cnea. 6Atunci Spiritul Domnului a venit peste Samson; i el a rupt leul în buc i,
exact cum se rupe un ied – f
s aib nici un alt obiect în mâini. N-a spus tat lui i
7
mamei lui ce f cuse. Apoi Samson s-a dus s vorbeasc cu acea femeie; i ea i-a
pl cut. 8Dup o perioad de timp, s-a întors s o ia ca so ie; i a deviat de la drumul
pe acre mergea la ea, ca s vad corpul mort al acelui leu. Când a ajuns la el, a
constatat c în corpul leului era un roi de albine care produseser miere. 9A luat un
fagure de miere în mân ; i a plecat mai departe, mâncând din el. La întoarcere, când
a ajuns la tat l i la mama lui, le-a dat s m nânce i lor din acea miere. Dar nu le-a
spus c g sise acel fagure în corpul mort al leului. 10Apoi tat l lui s-a dus la acea
femeie. Acolo, Samson organizase un banchet; pentru c a a aveau tinerii obiceiul s
procedeze. 11Când cei de acolo l-au v zut (pe Samson), au invitat treizeci de prieteni
ca s fie împreun cu el. 12Samson le-a zis: „V voi spune o ghicitoare. Dac în cele
apte zile ale banchetului îmi ve i putea explica despre ce vorbe te ea, v voi da
treizeci de mantale i înc treizeci de haine. 13Dar dac nu ve i reu i s -mi g si i
spunsul, voi îmi ve i da treizeci de mantale i înc treizeci de haine!” Ei i-au
spuns: „Spune-ne ghicitoarea. Vrem s-o auzim!” 14El le-a zis: „Din cel care
nânc , a ie it ce se m nânc ; i din cel care de ine o mare for , a ie it dulcea !”
Trei zile, ei n-au putut s afle semnifica ia ascuns a ghicitorii. 15În a patra zi, i-au zis
so iei lui Samson: „Determin -l pe so ul t u s ne spun cumva la ce se refer
ghicitoarea! Altfel î i vom da foc; i vom arde i pe cei din familia ta! Ne-a i chemat
aici ca s ne jefui i?” 16So ia lui Samson plângea lâng el, zicând: „Cu certitudine, tu

nu m iube ti; ci m ur ti! Ai spus o ghicitoare celor din poporul meu; dar mie nici
nu mi-ai spus la ce se refer ea!” El i-a r spuns: „Din moment ce nu i-am ar tat
semnifica ia ei nici tat lui meu i nici mamei mele, cum s i-o spun ie?” 17Dar ea a
plâns lâng el în toate cele apte zile cât durat banchetul. Când au ajuns în a aptea zi,
el i-a spus la ce se referea ghicitoarea; pentru c îl deranja permanent (cu insisten ele
ei). Apoi acea femeie le-a spus celor din poporul ei despre sensul ascuns al ghicitorii.
18
În a aptea zi, înainte s apun soarele, oamenii din ora i-au zis: „Ce este mai dulce
decât mierea? i cine are mai mare for decât leul?” Samson le-a r spuns: „Dac nu
i fi arat cu vi eaua mea, nu a i fi aflat sensul ghicitorii mele!” 19Spiritul Domnului a
venit peste el; i s-a dus la A chelon. Acolo a omorât treizeci de oameni; i le-a luat
îmbr mintea. Apoi a dat acele haine celor care îi spuseser la ce se referea
ghicitoarea lui. Astfel, Samson s-a întors foarte sup rat în casa tat lui lui. 20So ia lui
Samson a fost dat unuia dintre prietenii lui: chiar celui mai bun dintre ei. 15 Dup un
timp, când era vremea recolt rii grâului, Samson i-a vizitat so ia. Avea atunci la el
un ied. El a zis: „Vreau s intru în camera so iei mele!” Dar tat l ei nu i-a permis s
intre; 2ci i-a spus: „Gândindu-m la ce s-a întâmplat data trecut , mi-am zis c o
ur ti foarte mult. În consecin , am dat-o ca so ie prietenului t u. Dar sora ei mai
tân , este mai frumoas decât ea! Te rog s o iei ca so ie în locul ei!” 3Atunci
Samson le-a r spuns p rin ilor (acelei femei): „De aceast dat voi fi nevinovat fa
de filisteni când le voi face r u!” 4Apoi Samson s-a dus i a prins trei sute de vulpi. A
luat ni te tor e, a legat vulpile coad de coad i a pus câte o tor între cele dou
cozi. 5Apoi a aprins tor ele i a dat drumul vulpilor în recoltele de cereale ale
filistenilor. A a au ars atât c pi ele, cât i grâul, împreun cu livezile de m slini.
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Atunci filistenii au întrebat: „Cine a f cut acest lucru? Li s-a r spuns: „Samson,
ginerele timnitului; pentru c acesta i-a luat so ia i i-a dat-o prietenului lui!”
Filistenii s-au dus i au ars-o pe ea i pe tat l ei. 7Samson le-a zis: „Pentru c a i
procedat a a, nu voi înceta s v fac r u pân nu m voi r zbuna pe voi!” 8 i a
început s -i loveasc pe picioare i la olduri. A fost un mare masacru. Apoi el s-a
dus i a locuit în grota din stânca lui Etam. 9Dup toate acestea, filistenii au venit i
i-au instalat tab ra în teritoriul locuit de urma ii lui Iuda. Ei s-au dispersat pân la
Lehi. 10 rba ii lui Iuda i-au întrebat: „De ce a i venit împotriva noastr ?” Ei le-au
spuns: „Am venit ca s -l (prindem i s -l) leg m pe Samson. Inten ion m s -i
facem a a cum ne-a f cut i el nou !” 11Atunci trei mii de b rba i ai lui Iuda s-au dus
la grota din Stânca lui Etam; i l-au întrebat pe Samson: „N-ai tiut c suntem
domina i de filisteni? De ce ai procedat a a în dauna noastr ?” El le-a r spuns: „Leam f cut exact cum mi-au f cut i ei mie!” 12Ei i-au zis: „Am venit ca s te leg m i
te pred m filistenilor!” Samson le-a r spuns „Jura i-mi c nu m ve i omorî!” 13Ei
i-au r spuns: „Doar te vom lega i te vom preda lor! Dar nu te vom omorî!” L-au
legat cu dou funii noi i l-au scos din grota unde era. 14Când au ajuns la Lehi,
filistenii au început s strige, bucurându-se pentru c Samson fusese prins. Atunci
Spiritul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea în jurul bra elor, s-au f cut
ca pânza ars în foc; i i s-au desf cut leg turile de la mâini. 15A g sit o falc de
gar, care înc nu se uscase. A luat-o în mân i a omorât cu ea o mie de oameni.
16
Apoi Samson a zis: „Cu o falc de m gar, am f cut o gr mad , (chiar) dou
gr mezi! Cu o falc de m gar am omorât o mie de oameni!” 17Dup ce a terminat de

vorbit, a aruncat falca din mân . Acel loc a fost numit Ramat-Lehi. 18Lui Samson i-a
fost foarte sete. Atunci L-a chemat pe Domnul; i I-a zis: „Tu ai f cut prin mâna
sclavului t u aceast mare salvare. i acum s mor de sete i s ajung s fiu capturat
de cei necircumci i?” 19Dumnezeu a cr pat grota din Lehi; i a ie it ap din ea…
Dup ce a b ut, Samson i-a revenit i s-a încurajat. A a se explic de ce au numit
acel loc En-Hacore. El se afl i ast zi în Lehi. 20Samson a judecat Israelul dou zeci
de ani, în acea perioad de timp în care filistenii au fost dominan i în zon . 16
Samson a plecat la Gaza. Acolo a v zut o prostituat i a intrat în locuin a ei. 2Cei din
Gaza au fost anun i: „Samson a intrat aici!” Atunci ei au înconjurat locul unde era
Samson i l-au urm rit toat noaptea, stând la poarta ora ului. În acea noapte, au stat
lini ti i, zicându- i unii altora: „Când se va lumina, îl vom omorî!” 3Samson a r mas
culcat pân la jum tatea nop ii. Atunci el s-a trezit. S-a dus i a prins cu mâinile lui
por ile de la intrarea în ora . Le-a smuls împreun cu cei doi stâlpi i cu z vorul lor,
le-a pus pe umeri i le-a dus pe vârful muntelui din fa a Hebronului. 4Apoi, Samson a
iubit o femeie care locuia în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5Conduc torii
filistenilor s-au dus la ea i i-au zis: „Determin -l s i spun de unde vine acea mare
for a lui; i cum l-am putea învinge, ca s -l leg m (apoi) i s -l umilim! Iar noi î i
vom da fiecare câte o mie o sut de echeli de argint!” 6Dalila i-a zis lui Samson: „Te
rog s îmi spui de unde provine marea ta for i cum ar trebui s fii legat ca s fii
învins!” 7Samson i-a r spuns: „Dac a fi legat cu apte frânghii noi, care s nu fi fost
înc uscate, atunci a r mâne f
for i a deveni ca oricare alt om!” 8Conduc torii
filistenilor i-au adus (Dalilei) apte frânghii noi, care înc nu fuseser uscate; i ea l-a
legat cu ele. 9Cei care urm reau s vad ce se întâmpl , st teau în camera ei. Ea i-a
zis: „Samson, au venit filistenii împotriva ta!” Dar el a rupt funiile exact cum se rupe
un fir de lân când este atins de foc. Astfel, ei nu au aflat de unde-i venea for a.
10
Dalila i-a zis lui Samson: „Ai glumit cu mine; tu, de fapt, mi-ai spus minciuni. Te
rog s -i spui cu ce trebuie s fii legat!” 11El i-a r spuns: „Dac m-ar lega cineva cu
frânghii noi, cu care s nu se fi f cut nici o lucrare, atunci for a mea ar disp rea; i a
deveni ca oricare alt om!” 12Dalila a luat ni te frânghii noi i l-a legat cu ele. Apoi i-a
zis: „Samson, filistenii au venit împotriva ta!” Cei care îl urm reau, st teau în camera
Dalilei. Dar el a rupt frânghiile de la bra e ca pe ni te a e. 13Dalila i-a zis lui Samson:
„Pân acum te-ai jucat cu mine; i mi-ai spus (doar) minciuni. Acum spune-mi cu ce
trebuie s fii legat!” El i-a r spuns: „Dac vei împleti cele apte uvi e de pe capul
meu într-o es tur i le vei înfige în p mânt cu ajutorul unui ru , îmi va disp rea
for a; i voi deveni ca oricare alt om!” În timp ce Samson dormea, Dalila a luat cele
apte uvi e de pe capul lui i le-a împletit într-o es tur . 14Le-a înfipt în p mânt cu
ajutorul unui ru . Apoi i-a zis: „Samson, filistenii au venit împotriva ta!” El s-a
trezit din somn i a smuls din p mânt ru ul gherghefului împreun cu es tura care
fusese f cut pe el. 15Atunci Dalila i-a zis lui Samson: „Cum po i s spui c m
iube ti, în timp ce inima ta nu este cu mine? M-ai ridiculizat de trei ori pân acum; i
nu mi-ai spus de unde- i provine acea mare for pe care o ai!” 16Pentru c ea îl
deranja în fiecare zi prin cuvintele ei i pentru c tot insista, el n-a mai rezistat.
17
Atunci i-a spus tot ce era în mintea lui. El i-a zis: „Capul meu n-a fost tuns
niciodat ; pentru c eu sunt un nazireu: închinat Domnului înc de când eram în
uterul mamei mele. Dac a fi ras, for a mea ar pleca de la mine, a sl bi i a deveni

ca oricare alt om!” 18Când a constatat Dalila c i-a spus tot secretul lui, a trimis pe
cineva s cheme pe conduc torii filistenilor; i le-a zis: „Veni i! Pentru c de aceast
dat mi-a spus tot ce tie!” Conduc torii filistenilor au venit la ea; i i-au adus argint.
19
Ea l-a adormit pe Samson chiar pe genunchii ei. Apoi a chemat un om care i-a ras
cele apte uvi e de pe capul lui; i astfel a început s -l ridiculizeze. For a lui
disp ruse. 20Ea i-a zis: „Samson, filistenii au venit împotriva ta!” El s-a trezit din
somn. Apoi i-a zis: „M voi ridica la fel ca în toate celelalte ocazii; i m voi
scutura!” Nu tia c Domnul Se dep rtase de el… 21Filistenii l-au arestat i i-au scos
ochii. Apoi l-au dus la Gaza i l-au legat cu lan uri de aram . Acolo a fost pus s
munceasc învârtind la râ ni într-o închisoare. 22Dup ce a fost ras, p rul de pe
capul lui Samson a început din nou s creasc . 23Conduc torii filistenilor s-au adunat
ca s ofere un mare sacrificiu zeului lor care se numea Dagon i s se distreze. Ei
ziceau: „Zeul nostru l-a f cut pe du manul nostru numit Samson s ajung în mâinile
noastre!” 24Când l-au v zut pe Samson, au început s i laude zeul, zicând: „Zeul
nostru ni l-a f cut prizonier pe cel care ne era du man i care ne devasta ara
înmul ind mor ii în ea.” 25În timp ce inima lor se bucura, au zis: „Chema i-l pe
Samson, ca s ne distreze!” L-au luat pe Samson dintre cei care erau în închisoare; i
el a început s danseze înaintea lor. L-au a ezat între stâlpi(i cl dirii), în fa a lor.
26
Samson i-a zis tân rului care-l inea de mân : „Permite-mi s ating stâlpii care
sus in templul i s m sprijin de ei, ca s m odihnesc!” 27Templul era plin de b rba i
i de femei. To i conduc torii filistenilor erau acolo; i pe acoperi se adunaser
aproape trei mii de b rba i i de femei care-l priveau pe Samson dansând. 28Atunci
Samson a strigat spre Domnul, zicând: „Doamne, Dumnezeule, Te rog s i
aminte ti de mine; i mai d -mi putere doar de aceast dat , ca s m r zbun pe
filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29Samson s-a rezemat de cei doi stâlpi care
sus ineau templul, aplecându-se spre ei. Unul era la dreapta lui, iar cel lalt la stânga.
30
Samson a zis: „S mor împreun cu filistenii!” Apoi i-a împins în for ; i templul a
zut peste conduc tori(i filistenilor) i peste tot poporul care era în el. Astfel,
oamenii (filisteni) pe care i-a omorât Samson atunci când a murit i el, au fost mai
mul i decât cei pe care-i omorâse în timpul vie ii. 31Fra ii i rudele lui Samson au
venit i l-au luat de acolo. Apoi l-au dus i l-au înmormântat între ora i E taol, în
mormântul tat lui lui numit Manoah. Samson fusese judec torul lui Israel pentru o
perioad de dou zeci de ani. 17 Era un om din teritoriul muntos locuit de urma ii lui
Efraim. Acela se numea Mica. 2El i-a zis mamei lui: „Cei o mie o sut de echeli de
argint care i s-au luat i pentru care ai blestemat în prezen a mea, sunt la mine. Eu
luasem acel argint!” Mama lui i-a r spuns: „S fie binecuvântat fiul meu de
Domnul!” 3Mica a dat înapoi mamei lui cei o mie o sut de echeli de argint. Atunci
ea i-a zis: „Pun separat acest argint, închinându-l Domnului cu mâna mea, pentru ca
fiul meu s i fac din el un idol realizat prin cioplire i unul f cut prin turnare. A a
i voi restitui acest argint!” 4El i-a dat înapoi mamei lui acel argint. Ea a luat dou
sute de echeli de argint i i-a dat celui care f cea obiecte de argint. Acela a f cut din
el un idol cioplit i unul turnat. 5Mica avea un templu. El i-a f cut o tunic i ni te
imagini de zei. Apoi l-a instalat ca preot pe unul dintre fiii lui. 6În acele zile, nu era
rege în Israel. Fiecare proceda a a cum credea el c este corect. 7Exista un tân r levit
care locuia în Betleem – localitate populat cu o parte dintre descenden ii lui Iuda.
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Acest om a plecat din Betleemul unde tr iau urma i ai lui Iuda, ca s i stabileasc
locuin a acolo unde va g si un loc adecvat. În drumul lui, a ajuns în partea muntoas
a teritoriului locuit de urma ii lui Efraim, la casa lui Mica. 9Mica i-a zis: „De unde vii
(în aceast zon )?” El i-a r spuns: „Sunt un levit i provin din Betleem, care este
locuit de o parte dintre urma ii lui Iuda. C toresc ca s -mi g sesc un teritoriu unde
locuiesc!” 10Mica i-a zis: „R mâi la mine! Î i propun s îmi fi p rinte i preot; iar
eu î i voi da zece echeli de argint pe an, un set complet de haine i tot ce vei mai
avea nevoie ca s tr ie ti.” Levitul a acceptat s r mân acolo. 11El s-a decis s
locuiasc la acel om care l-a considerat ca pe unul dintre fiii lui. 12Mica l-a desemnat
ca preot în casa lui pe acel tân r levit. 13Mica a zis: „Acum tiu c Domnul îmi va
face bine; pentru c am ca preot un levit!” 18 În acele zile, nu exista rege în Israel.
Tribul lui Dan (înc ) î i c uta un teritoriu în care s se stabileasc i s locuiasc ;
pentru c nici pân atunci nu- i însu iser proprietatea primit în mijlocul triburilor
lui Israel. 2Dani ii au desemnat cinci b rba i lupt tori dintre clanurile lor; i i-au
trimis prin ar . Ei proveneau din ora i din E taol. Au fost trimi i ca s umble prin
ar i s-o spioneze. Ei le-au zis: „Duce i-v i spiona i ara!” Ace tia au ajuns în zona
muntoas locuit de urma ii lui Efraim, aproape de casa lui Mica; i au r mas acolo
în timpul nop ii. 3Când erau aproape de casa lui Mica, au recunoscut vocea acelui
tân r levit; i au plecat spre el. Ei i-au zis: „Cine te-a adus aici? Ce faci în acest loc?
De ce e ti aici?” 4El le-a r spuns: „Mica face aceste lucruri pentru mine. El m
pl te te; iar eu îi sunt preot!” 5Ei i-au zis: „Te rug m s îl întrebi pe Dumnezeu
despre noi, ca s tim dac vom reu i în c toria pe care o facem!” 6Preotul le-a
spuns: „Merge i lini ti i; pentru c aceast c torie pe care o face i, este sub
privirea Domnului!” 7Cei cinci b rba i au plecat i au ajuns în Lai . Acolo au v zut
un popor care tr ia f
nici un pericol, conform obiceiurilor sidonienilor. Acei
oameni erau lini ti i i f
nici o team . Ei locuiau acolo f
s fie deranja i de
cineva din ar ; i nu erau subordona i nim nui. Locuiau departe de sidonieni i nu
aveau rela ii cu al i oameni. 8Când s-au întors la rudele lor din ora i din E taol,
ace tia i-au întrebat: „Ce veste ne aduce i?” 9Ei le-au r spuns: „Veni i s -i atac m;
pentru c le-am v zut teritoriul; i este unul foarte bun! Nu fi i indiferen i i lene i; ci
duce i-v i lua i în proprietate acest teritoriu!” 10Când ve i ajunge acolo, ve i g si un
popor care locuie te f
frica vreunui pericol. Teritoriul este relativ mare; i
Dumnezeu l-a dat în proprietatea noastr . Este un loc în care nu lipse te nimic din tot
ce este pe p mânt!” 11Atunci, ase sute de lupt tori înarma i din tribul lui Dan,
provenind din ora i din E taol, au plecat de acolo. 12Au înaintat i i-au instalat
tab ra la Chiriat-Iearim, în teritoriul locuit de urma ii lui Iuda. Astfel, acel loc s-a
numit Mahane-Dan. El exist i ast zi în Chiriat-Iearim. 13De acolo au traversat în
partea muntoas a teritoriului locuit de urma ii lui Efraim; i au ajuns aproape de casa
lui Mica. 14Cei cinci b rba i care spionaser teritoriul numit Lai , le-au zis rudelor
lor: „S ti i c într-una dintre aceste case exist o tunic i zei. Ve i g si un idol
cioplit i unul turnat. Cred c ti i acum ce trebuie s face i!” 15S-au dus în acea
direc ie i au ajuns la casa unde slujea tân rul levit, adic la casa lui Mica. Ei l-au
întrebat de s tate. 16Cei ase sute de lupt tori înarma i st teau în fa a por ii. 17Apoi
cei cinci spioni au plecat de lâng el; i au intrat în cas . În timp ce preotul st tea la
poarta casei cu cei ase sute de lupt tori înarma i, cei cinci b rba i care spionaser

teritoriul, s-au dus în untru i au luat idolul cioplit, tunica, zeii i idolul turnat. 18Când
au intrat ace tia în casa lui Mica inten ionând s ia idolul cioplit, zeii i idolul turnat,
preotul le-a zis: „Ce face i?” 19Ei i-au r spuns: „Taci! Ab ine-te i vino cu noi; pentru
dorim s ne fii p rinte i preot! E mai bine s fii preot în casa unui singur om, sau
fii preotul unui trib i al unui clan din Israel?” 20Preotul s-a bucurat în inima lui.
Luând tunica, zeii i idolul turnat, a plecat împreun cu poporul. 21Apoi au mers mai
departe. Ei au pus în fa a lor copiii, vitele i bunurile. 22Dup ce s-au dep rtat de casa
lui Mica, oamenii care locuiau lâng casa lui au fost chema i s plece în urm rirea
dani ilor. 23Când au strigat dup dani i, ace tia s-au întors i i-au zis lui Mica: „Care
este problema ta? De ce strigi dup noi?” 24El le-a r spuns: „De ce m întreba i care
îmi este problema? Mi-a i luat idolii pe care mi-i f cusem. Mi-a i luat i preotul i
apoi a i plecat! Eu cu ce mai r mân?” 25Dani ii i-au zis: „S nu te mai auzim! Altfel,
ni te oameni foarte determina i vor veni în for împotriva ta i v ve i pierde via a:
atât tu, cât i familia ta!” 26Apoi dani ii au mers mai departe. Când Mica a v zut c
ace tia aveau o for mai mare decât a lui, s-a întors acas . 27Astfel, dup ce au luat
preotul i ce f cuse Mica, acei dani i i-au continuat drumul pân când au ajuns în
Lai , la un popor care tr ia lini tit i f
frica vreunei invazii. I-au omorât locuitorii
28
cu sabia i au dat foc ora ului. Nimeni nu i-a salvat, pentru c erau departe de
Sidon; i nu aveau rela ii cu al i oameni. Ora ul era în valea care conduce spre BetRehob. Dani ii au reconstruit ora ul i au locuit în el. 29Au numit ora ul Dan, a a cum
se numise str mo ul lor care fusese n scut în familia lui Israel. Dar la început, ora ul
se numise Lai . 30Dani ii au pus acolo unul dintre idoli. A fost instalat pentru ei i
pentru Ionatan, fiul lui Gher om, care fusese fiul lui Moise. El i urma ii lui au fost
preo ii tribului lui Dan pân când ara a fost ocupat de alt popor. 31Cât timp a fost
casa lui Dumnezeu la ilo, dani ii au p strat ca zeu al lor acel idol turnat al lui Mica.
19 În acele zile, când nu era rege în Israel, un levit care tr ia la marginea zonei
muntoase a urma ilor lui Efraim, î i luase o concubin din Betleem, care apar inea
descenden ilor lui Iuda. 2Dar concubina i-a fost infidel ; i s-a întors apoi la familia
ei, în Betleem, unde locuiau urma ii lui Iuda. Acolo a r mas patru luni. 3Apoi so ul ei
s-a dus la ea, inten ionând s o conving s se întoarc . Era înso it de slujitorul lui i
de o pereche de m gari. Ea l-a adus în locuin a tat lui ei. Când l-a v zut, tat l fetei l-a
primit cu bucurie. 4Socrul lui, – tat l fetei – l-a re inut acolo. i astfel, ei au r mas la
el trei zile. Au mâncat, au b ut i au r mas noaptea acolo. 5În a patra zi, s-au sculat
diminea a devreme i s-au preg tit s plece. Dar tat l fetei i-a zis ginerelui lui: „Ia ( i
nânc ) o bucat de pâine, ca s ai putere; apoi ve i pleca!” 6Astfel, ei au r mas, au
mâncat i au b ut din nou împreun . Tat l fetei i-a zis ginerelui lui: „Te rog s accep i
r mâi aici în aceast noapte; i fii vesel!” 7 rbatul decisese s plece; dar socrul lui
l-a convins s r mân . Astfel, el s-a întors i a r mas noaptea din nou acolo. 8În a
cincea zi, s-a sculat diminea a devreme, ca s plece. Tat l fetei i-a zis: „Te rog s mai
stai la mine pân la prânz; i încurajeaz i inima!” Astfel, ei au mâncat din nou
împreun . 9Apoi b rbatul s-a ridicat s plece împreun cu slujitorul i cu acea
concubin a lui. Dar socrul lui, – tat l fetei – i-a zis: „Observ c se apropie seara! Te
rog s r mâi la noapte aici; pentru c aproape a trecut ziua! Te rog, r mâi; i fii vesel!
Mâine te vei trezi ca s pleci; i te vei duce acas !” 10Dar b rbatul n-a vrut s mai
mân ; ci s-a ridicat i a plecat. A ajuns pân în fa a Iebusului, adic a Ierusalimului,

împreun cu cei doi m gari cu aua pus pe ei i cu acea concubin a lui. 11Când erau
aproape de Iebus, deja era târziu. Slujitorul i-a zis st pânului lui: „Am putea s ne
întoarcem în ora ul acestor iebusi i, ca s dormim acolo la noapte!” 12Dar st pânul lui
i-a r spuns: „Nu ne întoarcem pentru un ora str in, care nu are locuitori israelieni; ci
vom merge pân la Ghiva! 13Slujitorul lui a mai spus: „S încerc m s ne apropiem
de una dintre aceste localit i: de Ghiva sau de Rama!”. 14Astfel, ei au plecat mai
departe. Când au ajuns aproape de Ghiva, care apar ine teritoriului locuit de urma ii
lui Beniamin, soarele apunea. 15S-au întors i au intrat în Ghiva, ca s r mân acolo în
acea noapte. Dup ce au intrat, ei s-au oprit în pia a ora ului; dar n-a fost nimeni care
-i primeasc în cas i s -i g zduiasc . 16Chiar atunci, seara, un b trân se întorcea
de la lucrul câmpului. Acel om era din zona muntoas a teritoriului locuit de urma ii
lui Efraim; dar locuia ca str in în Ghiva, de i oamenii din acest ora erau beniami i.
17
Când a privit i l-a v zut pe acel c tor stând în pia a ora ului, b trânul i-a zis:
„Unde mergi; i de unde vi?” 18El i-a r spuns: „C toresc din Betleemul care
apar ine urma ilor lui Iuda; i merg spre marginea zonei muntoase locuit de urma ii
lui Efraim; pentru c de acolo provin! M dusesem pân în Betleemul locuit de
urma ii lui Iuda; iar acum merg la casa Domnului. Nu a existat nimeni care s m
primeasc în casa lui, 19de i avem paie i hran pentru m garii no tri. Avem i pâine
împreun cu vin pentru mine, pentru slujitoarea ta i pentru tân rul care este cu
slujitorii t i. Deci nu ne lipse te nimic!” 20 trânul i-a zis: „Fii lini tit! M voi îngriji
eu de toate nevoile tale. Numai s nu r mâi noaptea în pia !” 21I-a dus în casa lui i a
dat mâncare m garilor. Dup ce i-au sp lat picioarele, au mâncat i au b ut. 22În
timp ce ei erau veseli, ni te oameni p to i dintre locuitorii ora ului, au început s
vin în jurul casei; i au b tut la u a ei. L-au strigat pe b trânul care era st pânul
casei; i i-au zis: „Scoate-l aici pe b rbatul care a intrat în casa ta; ca s -l cunoa tem
între inând rela ii sexuale cu el!” 23 trânul, care era st pânul casei, a ie it, a vorbit
cu ei i le-a spus: „Fra ilor, v rog s nu fi i a a r i. Acest om este oaspetele meu.
Deci nu comite i aceast fapt ru inoas ! 24Am o fiic virgin ,; iar el are o concubin .
Vi le voi aduce afar pe ele! Dezonora i-le i face i-le ce v va pl cea; dar nu comite i
un lucru atât de ru inos cu acest om!” 25Acei oameni n-au vrut s -l asculte. Atunci
torul i-a luat concubina i le-a adus-o afar . Ei au dezonorat-o i au abuzat-o
(sexual) toat noaptea, pân diminea a. Apoi, când a început s se lumineze, au l sato s plece. 26Atunci femeia a venit i a c zut la u a casei b trânului, unde se afla i
st pânul ei. Ea a r mas acolo pân când s-a luminat bine. 27Diminea a, st pânul ei s-a
trezit, a deschis u ile casei i a ie it, inten ionând s i continue drumul. Atunci a
observat c acolo era concubina lui. Ea st tea întins lâng u a casei, cu mâinile pe
prag. 28El i-a zis: „Ridic -te; i hai s mergem!” Dar ea nu a r spuns nimic. Atunci
rbatul a pus-o pe m gar i a plecat spre cas . 29Când a ajuns la locuin a lui, a luat
un cu it, i-a apucat concubina i a t iat-o în dou sprezece buc i. Apoi le-a trimis
prin tot teritoriul locuit de urma ii lui Israel. 30To i cei care au v zut acest lucru, au
zis: „Niciodat nu s-a întâmplat i nu am mai v zut ceva asem tor, de când au venit
israelienii din Egipt i pân ast zi! Fi i aten i la aceast fapt , discuta i i spune i ce
trebuie f cut!” 20 To i israelienii s-au adunat începând cu cei din teritoriile locuite de
urma ii lui Dan pân la Beer- eba i pân în zona Ghiladului. Astfel, ei au venit
împreun ca un singur om, înaintea Domnului, la Mi pa. 2Veniser acolo i

conduc torii întregului popor – ai tuturor triburilor lui Israel. Ei erau prezen i în
adunarea poporului lui Dumnezeu. Se adunaser acolo patru sute de mii de persoane.
3
Beniami ii au auzit c israelienii s-au strâns la Mi pa. Israelienii au zis: „Spune i-ne
cum s-a întâmplat aceast nedreptate!” 4Atunci, levitul – b rbatul acelei femei care
fusese omorât – le-a vorbit astfel: „Eu i concubina mea intrasem în Ghiva, care
apar ine de proprietatea urma ilor lui Beniamin, ca s r mânem noaptea acolo. 5Dar
locuitorii Ghivei au venit împotriva mea, au înconjurat noaptea casa în care eram i
au vrut s m omoare. Ei mi-au dezonorat concubina pân când a murit. 6Atunci am
luat-o i am t iat-o în buc i, pe care le-am trimis prin toat ara mo tenit de Israel.
Am procedat a a pentru c ce au f cut ei, este o nedreptate i un lucru oribil în Israel.
7
Observ c to i cei care a i venit aici, sunte i israelieni. Deci discuta i i da i un
verdict acum!” 8Poporul a luat o decizie; i a zis: „Nici unul dintre noi nu va pleca!
Nimeni nu se va întoarce la locuin a lui! 9Acesta este planul pentru ora ul Ghiva: îl
vom ataca în for mergând s lupt m împotriva lui în ordinea în care se va decide
prin tragere la sor i! 10Dintre toate triburile lui Israel, vom lua zece b rba i din o sut ,
apoi o sut din o mie i o mie din zece mii. Ace tia vor transporta provizii pentru
popor. Apoi, când se vor întoarce ei (cu alimentele de care avem nevoie), vom
pedepsi Ghiva locuit de urma ii lui Beniamin. Vom proceda cu ei conform
nedrept ii pe care au comis-o în Israel!” 11Israelienii s-au unit i au venit împreun
împotriva ora ului. 12Conduc torii triburilor lui Israel au trimis ni te b rba i printre
toate familiile urma ilor lui Beniamin, ca s le spun : „Ce înseamn aceast
nedreptate care a fost comis printre voi? 13Aduce i-i acum pe acei oameni p to i,
care sunt printre voi în Ghiva, ca s -i omorâm! Vom distruge astfel r ul din mijlocul
lui Israel!” Dar beniami ii n-au vrut s asculte ce le spuneau fra ii lor israelieni. 14Ei
s-au adunat din ora ele lor la Ghiva; i s-au preg tit s lupte împotriva celorlal i
israelieni. 15În acea zi s-au mobilizat dou zeci i ase de mii de lupt tori beniami i, în
afar de locuitorii Ghivei, care erau apte sute de oameni preg ti i de r zboi. 16În
toat aceast mul ime de oameni, existau apte sute de b rba i foarte capabili. To i
ace tia erau stângaci. Atunci când tr geau cu pra tia, ei puteau lovi cu mare precizie
chiar i un fir de p r, f
s i rateze inta. 17Mul imea b rba ilor lui Israel care se
adunaser ca s lupte împotriva urma ilor lui Beniamin, era format din patru sute de
mii de lupt tori înarma i. 18Ei au plecat repede la Betel. Acolo, israelienii L-au
întrebat pe Dumnezeu, zicând: „Care dintre noi s înceap atacul împotriva
beniami ilor?” Domnul le-a r spuns: „S înceap lupta urma ii lui Iuda!”
19
Diminea a, israelienii au plecat i i-au stabilit tab ra lâng Ghiva. 20Apoi au venit
se lupte cu beniami ii i i-au ocupat pozi iile de lupt înaintea Ghivei. 21Beniami ii
au ie it din Ghiva i au omorât în acea zi dou zeci i dou de mii de israelieni.
22
Atunci israelienii s-au încurajat i s-au a ezat din nou în linie pentru un nou atac, în
locul în care îl începuser în prima zi. 23Între timp, israelienii se duseser s plâng
înaintea Domnului pân seara. L-au întrebat atunci din nou pe Domnul, zicându-I:
„S plec m iar s lupt m împotriva beniami ilor care sunt fra ii no tri?” Domnul le-a
spuns: „Înainta i împotriva lor!” 24Astfel, israelienii au înaintat i a doua zi
împotriva beniami ilor. 25Dar i atunci, beniami ii din Ghiva au venit împotriva lor; i
au omorât optsprezece mii de lupt tori înarma i. 26Atunci, tot acel popor al
israelienilor s-a dus la Betel; i au început s plâng acolo. În acea zi au r mas la

Betel, în prezen a Domnului, pân seara; i au adus înaintea Domnului animale pe
care le-au ars integral, împreun cu sacrificii de pace. 27Israelienii L-au întrebat pe
Domnul în acele zile când lada leg mântului cu Dumnezeu era acolo. 28Fineas – fiul
lui Elazar – fiul lui Aaron, slujea înaintea ei. Atunci israelienii I-au zis (Domnului):
„S plec m din nou la lupt împotriva fra ilor no tri, sau s ne oprim?” Domnul le-a
spuns: „Duce i-v ; pentru c mâine îi voi face s ajung la discre ia voastr !”
29
Atunci israelienii au pus ni te oameni s stea ascun i în spatele ora ului Ghiva. 30A
treia zi, israelienii au venit s lupte împotriva beniami ilor i s-au a ezat înaintea
Ghivei – la fel ca înainte. 31Beniami ii care au ie it (din Ghiva), au urm rit poporul; i
astfel, au fost determina i s se dep rteze de ora . Au început s loveasc poporul i
-i omoare oamenii ca în celelalte confrunt ri, luptând pe cele dou drumuri care
erau mai late: unul ducea spre Betel i cel lalt spre Ghiva. Ei s-au luptat i în câmpie.
Au omorât aproape treizeci de israelieni. 32Beniami ii ziceau: „Privi i-i cum cad
învin i în fa a noastr ca în celelalte ocazii!” Dar israelienii ziceau: „S fugim i s -i
îndep rt m de ora , spre drumurile late!” 33Israelienii au fugit fiecare de pe pozi iile
lor; i s-au regrupat la Baal-Tamar. Atunci, israelienii care st teau ascun i, au venit în
for din locul în care st tuser : de la vest de Ghiva. 34Au înaintat împotriva Ghivei
zece mii de oameni din tot Israelul. Ei erau antrena i în mod special ca s lupte.
Confruntarea a fost foarte dur ; i beniami ii nici nu- i imaginau dezastrul care va
veni împotriva lor. 35Domnul i-a distrus pe beniami i din fa a lui Israel. Astfel,
israelienii au omorât în acea zi dou zeci i cinci de mii o sut de beniami i.
36
Beniami ii au în eles c au fost învin i. Atunci când israelienii s-au l sat urm ri i de
beniami ii, ei s-au bazat pe oamenii care fuseser pu i s stea ascun i în apropierea
Ghivei. 37Cei care st tuser ascun i acolo, au înaintat repede împotriva Ghivei, au
venit în for împotriva ei i au omorât cu sabia pe to i cei care mai erau din ora .
38
Semnul pe care ceilal i israelieni îl stabiliser cu cei care st teau ascun i, era c ei
vor în a în ora un nor mare de fum. 39Doar atunci ar fi trebuit s se întoarc în lupt
rba ii lui Israel. Beniami ii începuser s loveasc (pe ceilal i israelieni); i pentru
num rul celor omorâ i era aproape de treizeci de oameni, ei î i ziceau: „Suntem
siguri c sunt distru i din fa a noastr ca în prima lupt !” 40Dar când coloana de fum a
început s se înal e din ora , beniami ii au privit înapoi; i au v zut fumul care se
ridica spre cer din întregul ora . 41Abia atunci s-au întors israelienii în lupt
(împotriva beniami ilor). Când au v zut dezastrul care-i a tepta, beniami ii au intrat
în panic . 42Au fugit din fa a israelienilor spre drumul care conduce în de ert; dar nu
au putut sc pa de lupt . Israelienii care ie eau din ora i-au omorât chiar acolo. 43I-au
înconjurat pe beniami i, i-au urm rit permanent i i-au distrus pân în fa a Ghevei,
spre Est. 44Au fost omorâ i astfel optsprezece mii de beniami i. To i ace tia fuseser
lupt tori remarcabili. 45Unii au fugit i au reu it s scape, ajungând în de ert, la stânca
Rimon. Israelienii au omorât pe drumurile mari cinci mii dintre ei. Pe al ii i-au
urm rit pân la Ghidom, omorând astfel înc dou mii de oameni. 46În total, num rul
beniami ilor care au murit în acea zi, a fost de dou zeci i cinci de mii de lupt tori.
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Dintre cei care i-au salvat via a fugind în de ert, la stânca Rimon, au mai r mas
ase sute de oameni. Ei au locuit lâng stânca Rimon patru luni. 48Israelienii s-au
întors spre beniami i i au omorât cu sabia pe cei care (mai) erau în toate ora ele lor,
împreun tot ce au g sit în ele: atât oameni, cât i animale. Au dat foc tuturor acestor

ora e pe care le-au g sit în drumul lor. 21 Israelienii juraser la Mi pa, zicând: „Nici
unul dintre noi s nu- i dea fata ca so ie beniami ilor!” 2Dup tot ce se întâmplase,
poporul s-a dus la Betel; i a r mas acolo, în prezen a Domnului, pân seara. Ei au
început apoi s plâng ; 3 i au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, de ce s-a întâmplat
a ceva în Israel? S lipseasc ast zi un trib întreg din Israel?!” 4A doua zi poporul sa sculat devreme, a construit acolo un altar i a adus pe el animale pe care le-a ars
integral, împreun cu sacrificii de pace. 5Apoi israelienii au zis: „Care dintre triburile
lui Israel nu a venit la adunare, înaintea Domnului?” F cuser un jur mânt i
stabiliser categoric c oricine nu va veni înaintea Domnului la Mi pa, s fie pedepsit
cu moartea. 6Israelienii regretau moartea celor care fuseser din poporul lor; i
ziceau: „Ast zi a fost distrus un trib din Israel! 7Ce s facem pentru aceia care au
mas f
so ii? Am jurat pe Domnul c nu le vom da ca so ii pe fetele noastre.”
8
Apoi au zis: „Este vreunul dintre triburile lui Israel care nu a venit înaintea
Domnului, la Mi pa?” Li s-a spus c în tab , la acea adunare, nu venise nici un
rbat din Iabe ul care apar inea de Ghilad. 9Au adunat poporul; i au constatat c
acolo nu era nici un b rbat dintre locuitorii Iabe ului din Ghilad. 10Atunci adunarea a
trimis împotriva lor dou sprezece mii de lupt tori, c rora le-a poruncit: „Duce i-v i
omorâ i cu sabia pe locuitorii din Iabe ul care apar ine de Ghilad, inclusiv pe femei i
pe copii! 11Dar fi i aten i la modul în care trebuie s proceda i. S distruge i pe to i
rba ii i pe toate femeile care nu sunt fecioare!” 12Au g sit printre locuitorii din
Iabe ul Ghiladului patru sute de fete fecioare; i le-au adus în tab
la ilo, în
13
teritoriile Canaanului. Toat adunarea a trimis reprezentan i care s le vorbeasc
beniami ilor de la stânca Rimon i s le anun e încetarea ostilit ilor. 14În acea vreme,
beniami ii s-au întors; i li s-au dat ca so ii dintre acelea care au fost l sate s tr iasc .
Ele proveneau dintre femeile g site în Iabe ul Ghiladului. Totu i, acelea nu erau
suficiente pentru ei. 15Poporul regreta situa ia în care ajunsese Beniamin; pentru c
Domnul f cuse o ruptur între triburile lui Israel. 16Atunci cei care formau consiliul
trânilor adun rii, au zis: „Ce s facem cu cei care au r mas f
so ii? Beniamitele
17
au fost distruse!” Au mai zis: „Supravie uitorii urma ilor lui Beniamin trebuie s
aib descenden i, ca s nu fie eliminat un trib din Israel! 18Dar noi nu putem s le d m
ca so ii pe fiicele noastre; pentru c to i israelienii au jurat spunând: «S fie blestemat
acela care va da vreo femeie urma ilor lui Beniamin!».” 19Apoi au zis: „În fiecare an
este o s rb toare a Domnului la ilo, în partea de nord a Betelului. Aceast zon se
afl în partea de est a drumului care conduce de la Betel la ehem i la sud de
Lebona!” 20Apoi le-au poruncit beniami ilor, zicându-le: „Duce i-v i sta i ascun i în
vii! 21Urm ri i ce se întâmpl ; i când le ve i vedea pe fetele din ilo c vor veni s
danseze, s ie i dintre vii i s v r pi i fiecare câte o so ie dintre acele virgine. Apoi
v duce i în teritoriul lui Beniamin. 22Dac p rin ii sau fra ii lor vor veni la noi s
reclame acest fapt, le vom spune: «Da i-ni-le nou ; pentru c în timpul luptei nu am
reu it s lu m ca prad câte o femeie pentru fiecare om. Dac ni le da i acum, nu ve i
fi vinova i de înc lcarea jur mântului!».” 23Beniami ii au f cut exact cum li se
spusese. Astfel, ei i-au luat so ii conform num rului lor, alegându-le dintre
dansatoarele pe care le-au r pit. Apoi au plecat i s-au întors la proprietatea lor
teritorial . Au construit din nou ora e în care locuit. 24Atunci au plecat i israelienii
de acolo; i fiecare s-a dus la tribul i la clanul lui. Astfel, fiecare om s-a reîntors la

proprietatea lui. 25În acele zile, nu era rege în Israel; i fiecare proceda a a cum
considera el c este corect.

Rut
1 Pe vremea când evreii erau guverna i de judec tori, a fost o foamete în ar . Atunci,
un b rbat din localitatea Betleemn care apar inea de teritoriul lui Iuda, a plecat
împreun cu so ia lui i cu cei doi fii ai lor, ca s locuiasc în zona de câmpie a
Moabului ca str in. 2 rbatul se numea Elimelek, so ia lui se numea Naomi. Cei doi
fii ai lor se numeau Mahlon i Chilion. Ei erau efrati i, originari din Betleemul care
apar inea zonei locuite de urma ii lui Iuda. Când au ajuns în câmpiile Moabului, i-au
stabilit locuin a acolo. 3Îns Elimelek, so ul Naomei, a murit. i astfel a r mas
singur cu cei doi fii ai ei. 4Ace tia s-au c torit cu (fete) moabite; numele uneia era
Orpa, iar numele celeilalte era Rut. Dup ce au locuit acolo aproape zece ani, 5cei doi
fii ai Naomei – Mahlon i Chilion – au murit i ei. Atunci femeia (– mama lor –) a
mas singur : atât f cei doi fii, cât i f so ul ei. 6 i pentru c aflase c Domnul
a fost binevoitor cu poporul (ei) i c i-a dat din nou pâine, a decis s plece din
câmpiile Moabului împreun cu cele dou nurori ale ei. 7Astfel a plecat Naomi
împreun cu ele din zona în care locuise. Inten ionau s se întoarc (împreun ) în
teritoriul locuit de urma ii lui Iuda. 8Dar dup un timp, Naomi le-a zis celor dou
nurori ale ei: „Pleca i! Întoarce i-v fiecare la casa mamei ei! Domnul s se poarte
fa de voi cu bun tatea pe care i voi a i manifestat-o fa de cei care au murit i fa
de mine! 9 fac El ca fiecare dintre voi s fie împlinit în casa viitorului so !” Apoi
le-a s rutat ca pentru ultima dat ; iar ele au început s plâng . 10Atunci i-au zis:
„Venim i noi cu tine la poporul t u!” 11Naomi le-a r spuns: „Nu, copilele mele!
Întoarce i-v ! De ce s veni i cu mine? Mai pot eu oare s concep fii care s fie apoi
so ii vo tri? 12Merge i înapoi, copilele mele! Pleca i! Eu sunt prea b trân s mai am
un so . Chiar dac a zice c mai exist speran pentru mine presupunând c a fi în
aceast noapte cu un b rbat i a na te fii, 13 i a tepta voi pân vor fi ei maturi? V
ve i p stra voi pentru ei, f
s v m rita i (pân atunci)? Nu, copilele mele!
Am ciunea mea este prea mare gândindu-m la voi; pentru c mâna Domnului s-a
îndreptat împotriva mea!” 14Nurorile au început iar i s plâng . Orpa i-a s rutat
soacra de r mas bun i a plecat. Dar Rut a r mas împreun cu ea. 15Naomi i-a zis:
„Cumnata ta s-a întors la poporul ei i la zeii pe care-i slujea ini ial. Du-te i tu dup
ea!” 16 Rut i-a r spuns: „Nu insista s te abandonez plecând de la tine. Unde mergi tu,
vreau s merg i eu. Unde locuie ti tu, vreau s locuiesc i eu. Poporul t u va fi i
poporul meu, iar Dumnezeul t u va fi i Dumnezeul meu. 17Unde vei muri tu, voi
muri i eu i tot acolo vreau s fiu i îngropat . Domnul s i manifeste fa de mine
toat severitatea Lui dac altceva decât moartea m va desp i de tine!” 18Constatând
este decis (irevocabil) s mearg cu ea, Naomi a încetat s -i mai vorbeasc ca
pân atunci. 19Au plecat amândou i au c torit împreun pân au ajuns la Betleem.
Când au intrat în Betleem, tot ora ul s-a animat din cauza apari iei lor. Femeile se
întrebau: „Aceasta este Naomi?!” 20Dar ea le-a r spuns: „Nu m mai numi i Naomi,
ci Mara; pentru c Cel Omnipotent m-a am rât mult. 21Când am plecat, aveam tot ce
îmi era necesar (existen ei); dar Domnul m-a adus înapoi cu mâinile goale. De ce s
mai numi i Naomi din moment ce Domnul – Cel Omnipotent – a pronun at
sentin a, aducând apoi necazul asupra mea?” 22 a s-a întors Naomi din câmpiile

Moabului împreun cu moabita Rut care era nora ei. Ele au ajuns în Betleem tocmai
când începea sezonul pentru seceratul orzului. 2 Naomi avea acolo o rud din partea
so ului ei. Acesta era un b rbat renumit care provenea din clanul lui Elimelek.
Numele lui era Boaz. 2Într-o zi, moabita Rut i-a zis lui Naomi: „Te rog s îmi permi i
merg pe câmpul cu cereale ca s strâng spice. Voi aduna ce r mâne (dup secerat)
de pe proprietatea aceluia care m va accepta cu bun voin . Ea i-a zis: „Du-te, copila
mea.” 3Rut a plecat i a ajuns pe un teren agricol unde a început s culeag spicele
mase în urma secer torilor. S-a întâmplat ca acel teren s fie tocmai proprietatea lui
Boaz care provenea din clanul lui Elimelek. 4Chiar atunci, Boaz a venit din Betleem;
i le-a zis secer torilor: „Domnul s fie cu voi!” Iar ei i-ai r spuns: „Domnul s te
binecuvânteze!” 5Apoi Boaz s-a adresat slujitorului care supraveghea secer torii,
întrebându-l: „A cui este aceast tân ?” 6El, i-a r spuns: „Aceasta este tân ra
moabit care s-a întors cu Naomi din câmpiile Moabului. 7Ea mi-a zis: «Te rog,
permite-mi s culeg i s strâng dintre snopi spicele r mase în urma secer torilor!» i
de azi diminea de când a venit, a stat în picioare pân acum i nu s-a odihnit decât
pentru pu in timp, în ad post.” 8Boaz a vorbit cu Rut, zicându-i: „Ascult -m , fiic !
nu mergi la cules (de spice) pe un alt teren agricol i s nu pleci de aici! R mâi cu
slujitoarele mele. 9Uit -te unde vor secera ele câmpul i urmeaz -le! Voi da ordin
slujitorilor s nu se ating de tine. Iar când î i va fi sete, vei putea s mergi la vase i
bei din apa scoas de slujitori.” 10Atunci ea s-a aruncat cu fa a la p mânt i i-a zis:
„Nu pot s -mi explic cum am g sit bun voin din partea ta! M-ai acceptat (pe
proprietatea ta) chiar dac eu sunt aici doar o str in !” 11Boaz i-a r spuns: „Mi s-a
spus despre tot ce ai f cut pentru soacra ta dup moartea so ului t u. Am auzit cum iai p sit tat l, mama i ara în care te-ai n scut, ca s vii la un popor pe care nu l-ai
cunoscut decât de pu in timp. 12Domnul s i recompenseze fapta. S beneficiezi din
partea Lui de o recompens complet ; pentru c tu ai venit s te ad poste ti sub
aripile Dumnezeul lui Israel!” 13Rut i-a zis: „St pânul meu, sper s g sesc bun voin
la tine i în viitor. S tii c vorbele tale au încurajat sclava ta i m-au impresionat. i
totu i, eu nu am nici m car statutul uneia dintre aceste slujitoare ale tale.” 14Boaz i-a
zis: „La ora când se va servi masa, s te apropii i s m nânci din pâine; i s i moi
bucata în zeama cu o et.” Ea s-a a ezat lâng secer tori; iar el a servit-o cu cereale
pr jite. A mâncat, s-a s turat i i-a mai i r mas. 15Apoi, când s-a ridicat s mai
culeag , Boaz le-a a dat slujitorilor urm torul ordin: „L sa i-o s culeag (spice) chiar
i dintre snopi, f
s o umili i! 16În mod inten ionat s scoate i spice din snopi i s
le arunca i pe jos, ca s le poat culege. i s nu îi face i nici un repro !” 17Rut a cules
spice de pe terenul cu cereale pân seara. A b tut spicele culese; i astfel i s-a strâns
aproape o ef de orz. 18Apoi a luat ce strânsese i s-a dus în ora ; iar soacra ei a v zut
cât culesese. Rut i-a dat Naomei i ce-i r
sese dup ce se s turase la mas .
19
Atunci soacra ei a întrebat-o: „Unde ai cules ast zi? Unde ai lucrat? S fie
binecuvântat acela care te-a acceptat!” Rut a început s -i povesteasc soacrei ei la
cine a lucrat, zicând: „Numele b rbatului la care am lucrat ast zi este Boaz.” 20Naomi
i-a zis nurorii ei: „S fie binecuvântat de Domnul – Cel Care nu a încetat s i
manifeste bun tatea pentru noi cei vii i pentru aceia care au murit!” Naomi i-a mai
zis: „Acest b rbat este ruda noastr . El face parte dintre aceia care au drept de
scump rare asupra noastr .” 21Moabita Rut i-a zis: „El mi-a spus: «Stai aproape de

slujitorii mei pân vor finaliza seceratul!»” 22Naomi i-a r spuns nurorii ei, Rut,
zicând: „Fiica mea, s tii c este bine s lucrezi împreun cu sclavele lui. Procedând
a, nu vei fi expus nici unui pericol care ar exista pe vreun alt teren.” 23Astfel, Rut a
stat aproape de femeile care slujeau pe proprietatea lui Boaz. i a cules spice pân
când s-a încheiat sezonul rezervat seceratului orzului i al grâului. În tot acest timp,
Rut locuia împreun cu soacra ei. 3 Dup un timp, Naomi – soacra ei – i-a zis: „Fata
mea, a vrea s i g sesc un loc de odihn , unde s i fie bine. 2Acel om numit Boaz,
cu ale c rui angajate ai fost ieri, este rud cu noi. S tii c la noapte, el î i va vântura
grâul. 3 i recomand s te speli, s te ungi (cu ulei parfumat), s te îmbraci cu roba i
te duci în zona lui de treierat. Dar s nu te vad el pân nu termin de mâncat i de
ut. 4Iar când se va duce s doarm , s ii minte locul unde se va culca. Apoi s te
duci acolo, s -i dezvele ti picioarele i s te culci ( i tu lâng el). Dup ce vei proceda
a, el personal î i va spune ce trebuie s faci.” 5Ea i-a r spuns: „Voi face tot ce mi-ai
spus!” 6Rut s-a dus la terenul de treierat i a f cut exact cum o sf tuise soacra ei.
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Dup ce a mâncat i a b ut, mul umit în inima lui, Boaz s-a întins s se culce la
marginea unei gr mezi de fân. Atunci ea s-a apropiat încet, i-a dezvelit picioarele i
s-a culcat acolo. 8În timpul nop ii Boaz s-a speriat când a constatat c o femeie era
culcat la picioarele lui. 9 El a întrebat : „Cine e ti tu?” Ea i-a r spuns: „Sunt eu, Rut,
servitoarea ta! Întinde- i marginea hainei peste aceast slujitoare a ta, pentru c tu e ti
acela care are drept de r scump rare (asupra ei)!” 10El a zis: „S fii binecuvântat de
Domnul, copila mea. Dragostea pe care ai ar tat-o la sfâr it spune mai mult decât ce
ai f cut ini ial. Acest lucru este evident din faptul c nu ai fost preocupat de cei
tineri, indiferent c sunt s raci sau boga i. 11Fata mea, pentru c ai procedat a a, s
tii c nu ai motive de îngrijorare! Voi face pentru tine tot ce mi-ai spus, pentru c în
tot ora ul se tie c e ti o femeie cinstit ! 12Este adev rat c eu am drept de
scump rare (pentru tine). Dar mai exist cineva care este chiar mai apropiat (pentru
voi) decât mine. Are i el acest drept. 13Acum, r mâi aici în aceast noapte; iar mâine
diminea voi afla dac acea persoan va dori s te r scumpere. Viu este Domnul! Te
asigur c dac el va refuza r scump rarea ta, te voi r scump ra eu! Deci culc -te aici
pân diminea !” 14Ea a r mas culcat la picioarele lui pân spre diminea ; i s-a
trezit mai înainte ca oamenii s se poat vedea unii pe al ii. A procedat a a pentru c
Boaz îi spusese: „S nu se afle c a intrat o femeie în aceast zon în timpul nop ii!”
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Tot Boaz i-a mai zis: „Adu-mi (marginea de la) roba ta i ine-o bine!” Ea a inut-o;
iar el i-a pus ini ial acolo ase m suri de orz. Dup ce i-a pus povara (cu acest orz) în
spate, Boaz a plecat spre ora . 16Când a ajuns Rut la soacra ei, aceasta a întrebat-o:
„Cum a fost, fata mea?” Rut i-a relatat tot ce a f cut acel om pentru ea. 17Apoi a
terminat de vorbit zicând: „Mi-a mai dat i aceste ase m suri de orz; i mi-a spus:
«S nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta!».” 18Naomi i-a zis: „Fata mea, a teapt
pân vei vedea ce se va întâmpla. Dar î i spun c acest om nu va fi lini tit pân nu se
va lua o decizie definitiv cu privire la tine chiar ast zi.” 4 Boaz s-a dus la poarta
ora ului i s-a a ezat acolo. Tocmai atunci trecea pe acolo acela care avea drept de
scump rare – el era cel despre care vorbise Boaz cu Rut. Boaz i-a zis: „Prietene, te
rog întoarce-te i stai aici (lâng mine)!” Acel om s-a întors i s-a a ezat. 2Boaz a
adus acolo i pe zece dintre b trânii ora ului, zicându-le: „Lua i loc aici!” i ei s-au
ezat acolo. 3Apoi i-a zis celui care avea drept de r scump rare: „Naomi, care s-a

întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de p mânt care era a rudei
noastre, Elimelek. 4M-am gândit s i propun acum s o cumperi avându-i ca martori
pe locuitorii (ora ului) i pe cei din sfatul b trânilor poporului meu. Dac vrei deci so r scumperi, r scump r-o! Dar dac nu vrei s faci acest lucru, atunci spune-mi; ca
tiu ce s fac. Pentru c nu este nimeni înaintea ta cu drept de r scump rare, iar
dup tine urmez eu.” Acel om i-a r spuns: „O voi r scump ra eu.” 5Boaz i-a mai zis:
„În ziua când vei cump ra terenul de la Naomi, va trebui s cumperi i pe al moabitei
Rut – so ia celui care a murit – ca s p strezi numele mortului în cadrul mo tenirii
lui.” 6Atunci cel care avea drept de r scump rare, i-a r spuns: „A a nu-mi permit s-o
scump r, pentru ca s nu-mi ajung în pericol propria mea mo tenire. R scump r-o
tu! Po i prelua tu dreptul meu de r scump rare. Eu nu-mi permit s-o r scump r.” 7În
timpurile str vechi ale Israelului, pentru a garanta respectarea tuturor regulilor
referitoare la r scump rare i pe acelea care prevedeau schimbarea dreptului de
scump rare, unul î i scotea sandala i i-o d dea celuilalt. Ea era o dovad a acelei
în elegeri în Israel. 8Acela care avea drept de r scump rare, i-a zis lui Boaz:
„Cump r-o tu!” Apoi i-a scos sandala. 9Atunci Boaz le-a zis celor din grupul
trânilor ora ului i întregului popor din el: „Ast zi sunte i martori c am cump rat
din mâna Naomei tot ce a apar inut lui Elimelek, lui Chilion i lui Mahlon. 10De
asemenea, am cump rat i pe moabita Rut, v duva lui Mahlon. Am cump rat-o ca
so ie, ca s p strez numele mortului în cadrul mo tenirii lui, astfel încât s nu se
tearg numele acestuia dintre rudele lui i din ora ul unde a tr it. Ast zi, voi sunte i
martori ai acestui lucru!” 11Tot poporul care era la poart i oamenii din grupul
trânilor ora ului, i-au r spuns: „Suntem martori! S fac Domnul ca femeia care
intr în casa ta, s fie ca Rahela i ca Leea care au participat împreun la formarea
na iunii lui Israel! S i creasc puterea în Efrata i s devii renumit în Betleem! 12 i
ur m ca familia ta, prin urma ul pe care i-l va da Domnul din aceast tân , s fie ca
familia lui Pere care i s-a n scut lui Iuda din Tamar!” 13Boaz a luat-o pe Rut (în
familie) i ea a devenit so ia lui. El s-a culcat cu ea; i Domnul a f cut-o s r mân
îns rcinat . Astfel, ea a n scut apoi un fiu. 14Femeile i-au zis Naomei (despre copil):
„S fie binecuvântat Domnul, Cel care nu te-a l sat ast zi f
un r scump tor. Î i
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ur m ca el s fie renumit în Israel! Acesta î i va reface sufletul i va fi suport pentru
tine la b trâne e; pentru c l-a n scut nora ta care te iube te i care valoreaz pentru
tine mai mult decât apte fii!” 16Naomi a luat copilul, l-a strâns la piept i s-a
comportat fa de el ca o mam . 17Vecinele i-au pus b iatului numele Obed, spunând:
„I s-a n scut un fiu Naomei!” El a fost tat l lui I ai, iar I ai a fost tat l lui David.
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Aceasta este lista cu descenden ii lui Pere : din Pere s-a n scut He ron; 19din He ron
s-a n scut Ram, din Ram s-a n scut Aminadab; 20din Aminadab s-a n scut Nah on,
din Nah on s-a n scut Salmon; 21din Salmon s-a n scut Boaz, din Boaz s-a n scut
Obed; 22din Obed s-a n scut I ai, iar din I ai s-a n scut David.

1 Samuel
1 Era un b rbat din Ramataiim- ofim – localitate situat în zona muntoas a
teritoriului locuit de urma ii lui Efraim. El se numea Elcana i era fiul lui Ieroham –
fiul lui Elihu – fiul lui Tohu – fiul lui uf. Acest Elcana era efratit. 2El avea dou
so ii. Prima se numea Ana, iar a doua Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. 3În
fiecare an, acest b rbat pleca din ora ul lui i se ducea la ilo, ca s se închine i s
ofere sacrificii Domnului armatelor. Acolo erau cei doi fii ai lui Eli: Hofni i Fineas.
Ei slujeau ca preo i ai Domnului. 4În ziua în care Elcana aducea animalul pentru
sacrificiu, el d dea câte o parte so iei care se numea Penina i tuturor fiilor i fiicelor
pe care le avea de la ea. 5Dar Anei îi d dea o parte special , pentru c (pe ea) o iubea
(mai mult de cât pe cealalt so ie). Totu i, Domnul f cuse ca Ana s nu poat avea
copii. 6Oponenta ei avea obiceiul s-o supere, ca s o fac s se mânie din cauza
faptului c Domnul o f cuse s fie steril . 7Penina proceda astfel în fiecare an. De
fiecare dat când se ducea Ana la Casa Domnului, ea o sup ra în acest fel; iar Ana
plângea i nu mânca nimic. 8Atunci b rbatul ei care se numea Elcana, îi spunea:
„Ana, de ce plângi i nu m nânci? De ce î i este întristat inima? Oare nu valorez eu
pentru tine mai mult decât zece fii?” 9Odat , dup ce a mâncat i a b ut la ilo, Ana
s-a ridicat de la locul ei. Preotul Eli st tea pe scaunul lui, lâng stâlpul care sus inea
poarta „Templului” Domnului. 10Ea a început s se roage Domnului cu sufletul
întristat; i plângea cu mare regret. 11Atunci a f cut un jur mânt, spunând: „Doamne
al armatelor, doresc s prive ti la suferin a slujitoarei Tale i în mod real s Î i aduci
aminte de mine. Dac n-o vei uita pe slujitoarea Ta i dac -i vei da un fiu, atunci îl
voi oferi (în slujba) Domnului pentru toate zilele vie ii lui; i p rul capului lui nu va fi
iat niciodat !” 12Pentru c ea st tea mult în rug ciune înaintea Domnului, Eli se uita
cu aten ie la gura ei. 13Ana vorbea în inima ei. Astfel, nu i se auzea vocea; ci i se
mi cau numai buzele. Atunci, crezând c este beat , Eli i-a zis: 14„Femeie, cât timp
vei mai fi beat ? Renun (aici) la vin!” 15Ana i-a r spuns: „St pânul meu, nu sunt
beat ; ci sunt o femeie cu sufletul întristat. N-am b ut nici vin i nici vreo alt b utur
alcoolic ; ci îmi prezentam durerea sufletului înaintea Domnului. 16 nu consideri c
slujitoarea ta ar fi o femeie cu obiceiuri nes toase; pentru c am vorbit pân acum
(Domnului) doar din cauza marii mele dureri i sup ri.” 17Atunci Eli i-a zis: „Mergi
acas lini tit ; i Dumnezeul lui Israel s r spund cererii pe care I-ai f cut-o!” 18Ana
i-a r spuns: „Îmi doresc ca slujitoarea ta s ob in bun voin a ta!” Dup ce a spus
aceste cuvinte, femeia a plecat. Apoi a început s m nânce; i fa a ei n-a mai ar tat
vreo triste e interioar . 19În urm toarea diminea s-au trezit devreme cu to ii i s-au
închinat înaintea Domnului. Apoi s-au întors acas , în localitatea Rama. Elcana a
cunoscut-o (intim) pe so ia lui; iar Domnul i-a amintit de ea. 20Astfel, dup un timp,
Ana a r mas îns rcinat i a n scut un b iat pe care l-a numit Samuel. I-a pus acest
nume pentru c zisese: „L-am cerut de la Domnul.” 21Elcana a plecat cu toat familia
lui ca s ofere Domnului sacrificiul anual i ca s i respecte jur mântul. 22Dar Ana
nu a mers împreun cu ceilal i; ci i-a spus so ului ei: „Dup ce-l voi în rca pe b iat,
îl voi aduce i-l voi prezenta înaintea Domnului, unde va locui pentru totdeauna.
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So ul ei, Elcana, i-a r spuns: „F a a cum crezi c este bine! R mâi pân îl vei

în rca. Doresc doar ca Domnul s fac a a cum a promis!” Femeia a r mas (acas ) i
a al ptat copilul pân l-a în rcat. 24Dup ce a în rcat b iatul, l-a luat cu ea; i a adus
împreun cu el un taur de trei ani, o ef de f in i un ulcior de vin. S-a prezentat cu
acestea la Casa Domnului, în localitatea ilo. Atunci, copilul era (înc destul de) mic.
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Dup ce au sacrificat taurul, l-au adus pe b iat la Eli. 26Ana i-a zis lui Eli: „O,
st pânul meu! Î i jur pe sufletul t u care este viu, c eu sunt femeia care st tea aici,
lâng tine, i se ruga Domnului. 27Pentru acest copil m rugam! Iar Domnul mi-a
oferit ce am cerut de la El! 28Acum îl dau Domnului. Pentru toate zilele vie ii lui, el
va fi oferit în slujba Domnului!” Apoi ei s-au închinat acolo Domnului. 2 Ana s-a
rugat zicând: „Inima mea se bucur în Domnul; i în El mi se consolideaz puterea.
Gura îmi este larg deschis împotriva du manilor mei; pentru c m bucur de salvarea
Ta (, Doamne). 2Nimeni nu este sfânt ca Domnul! Nu este nici un Dumnezeu în afar
de Tine; i nu mai exist Dumnezeu ca (al nostru stabil ca) o stânc . 3Nu mai vorbi i
cu atâta arogan ; i gura voastr s nu mai pronun e cuvinte sfid toare. Pentru c
Domnul este un Dumnezeu care cunoa te (ce se întâmpl ); i El este Cel care
evalueaz corect faptele (oamenilor)! 4Sunt sf râmate arcurile celor care de in for a;
iar celor care se cl tinau, li se ofer acum for . 5Cei care (alt dat ) erau s tui, se
ofer (sclavi) ca garan ie pentru pâine. În acela i timp, cei care fuseser fl mânzi, nu
mai sufer de foame. Femeia steril na te apte fii; iar cea care are mul i copii, se
ofile te. 6Domnul este Cel care permite moartea; i tot El aduce la via . Domnul
coboar (pe cine vrea El) în locuin a mor ilor; i tot El învie. 7Domnul (poate)
conduce (pe oameni) la s cie; i tot El îmbog
te. Domnul umile te; i tot El
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ridic pe om în pozi ie onorabil . Domnul ridic din praf pe cel s rac; i îl înal pe
cel cu multe nevoi care ajunsese în gr mada de cenu – ca s -i pun la un loc cu
nobilii i ca s le dea ca mo tenire un tron acoperit cu glorie. Pentru c stâlpii
mântului sunt ai Domnului; i pe ei a a ezat El lumea. 9Domnul p ze te pa ii
credincio ilor S i; dar p to ii vor fi distru i în întuneric! Pentru c omul nu este
capabil s ob in rezultate remarcabile prin for a lui. 10Domnul îi va sf râma pe
du manii S i; i va tuna din cer împotriva lor. Domnul va judeca marginile
mântului. El va da for regelui S u; i va în a puterea Celui pe care l-a instalat în
aceast func ie ungându-l cu ulei!” 11Apoi Elcana a plecat acas , la Rama; iar b iatul
(Samuel) a r mas s slujeasc Domnului în prezen a preotului Eli. 12Fiii lui Eli erau
ni te oameni care nu respectau legile. Ei nu-L cuno teau pe Domnul… 13Ace ti preo i
aveau un obicei fa de popor. În timp ce se fierbea carnea de la sacrificiul oric rui
om, venea slujitorul preotului inând în mân o furculi . 14El o b ga apoi în tigaie, în
crati , în cazan sau în oal ; i tot ce reu ea s apuce cu acea furculi , lua preotul
pentru el. Astfel procedau (fiii lui Eli) cu to i israelienii care veneau acolo, la ilo.
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Apoi, înainte de arderea gr simii, ap rea slujitorul preotului i îi spunea omului care
venise s i ofere sacrificiul: „D pentru preot carne de fript; pentru c el nu va lua de
la tine carne fiart , ci doar crud !” 16Dac omul îi r spundea: „Întâi trebuie s ardem
gr simea; apoi vei lua atât cât dore ti”, slujitorul îi spunea: „Nu; ci trebuie s dai
chiar acum! Dac nu vrei s dai tu, voi lua eu cu for a!” 17 catul acestor tineri era
foarte mare în ochii Domnului; pentru c ei desconsiderau darurile (care se ofereau ca
fie arse pe altar doar) Lui. 18Dar Samuel slujea înaintea Domnului. Acest copil era
îmbr cat cu o tunic f cut din fire de in. 19Mama lui îi f cea în fiecare an câte o

hain mic pe care i-o aducea atunci când venea împreun cu so ul ei ca s ofere
sacrificiul anual. 20Eli binecuvânta pe Elcana i pe so ia acestuia, zicând: „S i dea
Domnul (al i) copii din aceast femeie – în schimbul celui pe care ea l-a oferit
Domnului!” Apoi ei plecau acas . 21Domnul a binecuvântat-o pe Ana; i ea a r mas
îns rcinat (de mai multe ori). Astfel, ea a (mai) n scut trei fii i dou fiice. Tân rul
Samuel cre tea în prezen a Domnului. 22Eli era foarte b trân. El a auzit tot ce f ceau
fiii lui cu oamenii întregului Israel i c între ineau rela ii sexuale cu femeile care
slujeau la intrarea în cortului întâlnirii. 23Atunci el le-a spus: „De ce face i asemenea
fapte? Am auzit despre comportamentul vostru r u de la întregul popor! 24Nu, fiii
mei! Nu este bine ce aud spunându-se despre voi în poporul Domnului! 25Dac un om
tuie te împotriva altui om, este posibil ca Dumnezeu s -l apere pe cel care
tuise. Dar dac un om p tuie te împotriva Domnului, cine va interveni pentru
el?” Totu i, ei nu au ascultat de sfatul tat lui lor; pentru c Domnul inten iona s -i
omoare. 26Dar tân rul Samuel cre tea fizic; i Îi era tot mai pl cut atât Domnului, cât
i oamenilor. 27A venit un om al lui Dumnezeu la Eli; i i-a spus: „Domnul î i zice:
«Nu M-am revelat Eu familiei str mo ului t u atunci când erau în Egipt, sub
opresiunea faraonului? 28Nu l-am ales pe el dintre toate triburile lui Israel ca s fie
preotul Meu, s urce la altarul Meu, s ard t mâia i s poarte tunica special
înaintea Mea? Nu am dat eu urma ilor str mo ului t u toate sacrificiile consumate de
foc ale israelienilor? 29Atunci de ce a i desconsiderat sacrificiul i darurile oferite Mie
– despre care am poruncit s fie aduse în locuin a închinat Mie? i cum i-ai permis
onorezi pe fiii t i mai mult decât pe Mine, îngr ându-v din carnea special a
fiec rui sacrificiu adus de poporul Meu, Israel?» 30Pentru c a i procedat a a,
Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul, î i zice: «Am promis familiei tale i
familiei tat lui t u c vor fi mereu (în slujb ) înaintea Mea. Dar acum Domnul î i
spune c acest lucru nu se va mai întâmpla! Voi respecta doar pe cei care M
respect ; dar cei care M desconsider , vor fi descalifica i! 31
tii c va veni timpul
când î i voi lua autoritatea ta i pe cea care decurge din apartenen a la familia
str mo ului t u. Astfel, nu va mai exista nici un b trân între urma ii t i. 32Vei privi
din sanctuarul Meu cum vine aceast suferin asupra ta. Israel va beneficia de tot ce
este bine; îns în familia ta nu va mai exista niciodat vreun b trân. 33Fiec ruia dintre
urma ii t i pe care nu-l voi distruge în zona altarului Meu, i se vor topi ochii de
durere i i se va întrista sufletul. To i ceilal i vor muri tineri. 34Ce se va întâmpla cu
cei doi fii ai t i – Hofni i Fineas – va fi pentru tine semnul care va confirma c se va
întâmpla tot ce i-am spus: amândoi vor muri în aceea i zi! 35Îmi voi pune (în locul
vostru) un preot credincios, care va respecta cerin ele Mele i dorin a Mea. Eu
personal îi voi asigura acestuia o cas stabil ; i el va umbla pentru totdeauna înaintea
celui uns de Mine cu uleiul dedic rii în slujb . 36Oricine va mai r mâne din familia ta,
va veni s se aplece înaintea lui pentru un echel de argint i pentru o bucat de pâine;
i-l va ruga s -l pun într-una dintre slujbele preo iei, ca s câ tige o bucat de
pâine!».” 3 Tân rul Samuel slujea Domnului în prezen a lui Eli. În acele zile,
Cuvântul Domnului era rar, iar revela iile (din partea Lui) nu erau frecvente. 2(Din
cauza b trâne ii,) Eli era aproape orb. Într-o noapte, el st tea culcat în locul unde avea
obiceiul s doarm . 3Candela lui Dumnezeu înc nu se stinsese; iar Samuel era culcat
în „Templul” Domnului, unde exista lada lui Dumnezeu. 4Domnul l-a chemat pe

Samuel. El a r spuns: „Sunt aici!” 5A alergat la Eli i i-a zis: „Am venit; pentru c mai chemat.” Eli i-a r spuns: „Nu te-am chemat. Întoarce-te i culc -te!” El s-a dus i
s-a culcat. 6Domnul l-a chemat din nou pe Samuel. El s-a sculat, s-a dus la Eli i i-a
zis: „Am venit; pentru c m-ai chemat.” Dar Eli i-a r spuns: „Nu te-am chemat, fiul
meu! Întoarce-te i culc -te!” 7Samuel înc nu-L cuno tea pe Domnul; i nici nu i se
revelase Cuvântul Domnului. 8Domnul l-a chemat pe Samuel din nou – pentru a treia
oar . Samuel s-a sculat, a venit (din nou) la Eli i i-a spus: „Am venit, pentru c m-ai
chemat.” Atunci Eli a în eles c Domnul îl cheam pe tân r. 9El i-a spus lui Samuel:
„Du-te i culc -te; iar dac vei mai fi strigat, s spui: „Vorbe te, Doamne; pentru c
sclavul T u ascult !” Samuel a plecat i s-a culcat la locul lui. 10Domnul a venit, S-a
prezentat (din nou) i l-a chemat la fel ca înainte: „Samuel! Samuel!” Samuel a
spuns: „Vorbe te (Doamne), pentru c sclavul T u ascult !” 11Atunci Domnul i-a
spus lui Samuel: „S tii c sunt preg tit s fac în Israel un lucru care va fi ca un
uierat în urechile oricui îl va auzi. 12În acea zi, voi face s se întâmple cu Eli tot ce
am spus despre familia lui – de la început pân la sfâr it. 13L-am anun at c îi voi
judeca familia ( i o voi pedepsi) pentru totdeauna – din cauza înc lc rilor legii despre
care a tiut, atunci când prin faptele lor, fiii lui i-au stricat reputa ia. i totu i, el nu ia mustrat (pentru stilul lor de via ). 14Din aceast cauz , jur familiei lui Eli c vina ei
nu va fi niciodat achitat prin vreun sacrificiu sau printr-un dar de mâncare.
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Samuel a r mas culcat la locul lui pân diminea a; apoi a deschis u ile „casei”
Domnului. i îi era fric s -i relateze lui Eli despre con inutul acelei revela ii. 16Dar
Eli l-a chemat i i-a zis: „Samuel, fiul meu!” Samuel i-a r spuns: „Sunt aici!” 17Eli l-a
întrebat: „Ce i-a zis Domnul? S nu ascunzi nimic de mine! Domnul s se comporte
cu tine cu toat duritatea Lui dac vei ascunde de mine ceva din tot ce i-a spus El!”
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Samuel i-a relatat totul. Nu i-a ascuns nimic. Atunci Eli a zis: „Acesta este (cu
certitudine) Domnul! El s fac ce va considera c trebuie f cut!” 19Samuel cre tea
(fizic); i Domnul care îl sus inea, a procedat exact a a cum (îi) spuse prin Cuvântul
u. 20Întreg Israelul, de la teritoriul locuit de urma ii Dan i pân la Beer- eba, a
recunoscut c Samuel a fost pus ca profet al Domnului. 21Domnul continua s Se
reveleze în ilo; i comunica acolo cu Samuel prin Cuvântul Domnului. 4 Mesajul lui
Samuel (din partea Domnului, pentru popor) a ajuns s fie cunoscut de to i oamenii
din Israel. În acea vreme, Israel a plecat la r zboi împotriva filistenilor; i i-a stabilit
tab ra la Eben-Ezer, în timp ce filistenii i-au organizat tab ra la Afec. 2Filistenii s-au
aliniat împotriva Israelului; i a început lupta. Israel a fost învins de filisteni care au
omorât în zona conflictului aproape patru mii de lupt tori. 3Când s-au întors lupt torii
(israelieni) în tab , oamenii care formau consiliul b trânilor lui Israel, au spus: „De
ce a adus Domnul ast zi peste noi aceast înfrângere pe care am suferit-o din partea
filistenilor? S aducem din ilo acea lad a Leg mântului f cut cu Domnul, pentru ca
ea s mearg împreun cu noi i s ne elibereze de sub domina ia du manilor no tri.”
4
Poporul a trimis ni te oameni la ilo. Ei au adus de acolo lada Leg mântului f cut cu
Domnul armatelor care st între heruvimi. Împreun cu lada Leg mântului f cut cu
Dumnezeu, au venit i cei doi fii ai lui Eli: Hofni i Fineas. 5Când a intrat în tab
lada Leg mântului f cut cu Domnul, tot Israelul a strigat cu o intensitate atât de mare,
încât a r sunat p mântul. 6Auzind acel ecou, filistenii au zis: „Oare ce semnifica ie
are faptul c evreii strig în tab ra lor atât de tare?” Când au aflat c venise în tab

lada Domnului, 7filistenilor le-a fost fric ; pentru c î i imaginau c venise acolo un
zeu. Ei au zis: „Vai de noi! Se întâmpl ceva care nu are precedent! 8Vai de noi! Cine
ne va salva de sub domina ia acestor zei puternici? Ei sunt acei zei care i-au lovit pe
egipteni cu tot felul de dezastre în de ert! 9Rezista i, filistenilor! Fi i b rba i! Nu
accepta i s deveni i subordona i evreilor, a a cum au fost ei în perioada de timp în
care voi i-a i dominat! Fi i b rba i i lupta i!” 10Filistenii au început lupta, în tipul
reia Israel a fost (din nou) învins. Fiecare b rbat (israelian) care mai tr ia, a fugit
din zona de conflict. Pierderea (suferit de Israel) a fost foarte mare. Cu acea ocazie,
au murit în zona de conflict treizeci de mii de lupt tori care mergeau pe jos. 11Lada
lui Dumnezeu a fost capturat ; iar cei doi fii ai lui Eli – Hofni i Fineas – au murit.
12
În aceea i zi, un beniamit a fugit din zona de conflict i a venit la ilo. Hainele lui
erau rupte, iar pe cap avea p mânt. 13Când a ajuns, Eli st tea pe scaunul lui, a teptând
(ve ti) lâng drum; pentru c îi era fric , din cauza l zii lui Dumnezeu. B rbatul a
intrat în ora i a relatat ce s-a întâmplat. Atunci oamenii din întregul ora au început
ipe. 14Când a auzit Eli zgomotul produs de aceste ipete, a spus: „Ce înseamn
aceste sunete?” B rbatul a venit repede i l-a anun at pe Eli (despre ce se întâmplase).
15
Eli avea vârsta de nou zeci i opt de ani; i orbise. 16 rbatul i-a spus lui Eli:
„Tocmai am venit din zona de conflict; ast zi am fugit de acolo.” Eli l-a întrebat: „Ce
s-a întâmplat, fiul meu?” 17Cel care a adus ve tile, a r spuns: „Israel a fugit din fa a
filistenilor; i armata a suferit o mare înfrângere. Cei doi fii ai t i – Hofni i Fineas –
au murit; iar lada lui Dumnezeu a fost capturat !” 18Când a amintit despre lada lui
Dumnezeu, Eli a c zut pe spate de pe scaunul lui, pe care st tea lâng poart . Astfel,
el i-a rupt gâtul i a murit – pentru c era un om b trân i greu. Eli a judecat Israelul
pentru o perioad de patruzeci de ani. 19Nora lui – so ia lui Fineas – era îns rcinat i
urma s nasc . Atunci când a auzit ea vestea despre capturarea l zii lui Dumnezeu i
despre moartea socrului i a so ului ei, a avut contrac ii i a n scut; pentru c tocmai
îi veniser durerile na terii. 20În timp ce era aproape moart , femeile care o îngrijeau,
i-au spus: „Nu te speria; pentru c ai n scut un fiu!” Dar ea nu a r spuns i nu a luat
în considerare ce i se spunea. 21A pus copilului numele I-Cabod, zicând: „A disp rut
gloria din Israel!” Spusese aceste cuvinte din cauza captur rii l zii lui Dumnezeu i
pentru c muriser atât socrul, cât i so ul ei. 22Ea a zis: „A disp rut gloria din Israel;
pentru c Lada lui Dumnezeu a fost capturat !” 5 Dup ce au capturat lada lui
Dumnezeu, filistenii au luat-o din Eben-Ezer i au adus-o la A dod. 2Au dus lada lui
Dumnezeu i au pus-o în templul (zeu)lui Dagon, a ezând-o lâng acesta. 3Când s-au
trezit diminea a devreme, a dodi ii au v zut c Dagon era c zut cu fa a spre p mânt
înaintea l zii Domnului. Ei l-au luat pe Dagon i l-au pus înapoi la locul lui. 4În
urm toarea diminea , atunci când s-au trezit devreme, au v zut c Dagon era din nou
zut cu fa a spre p mânt înaintea l zii Domnului. Dar cu acea ocazie, capul lui
Dagon i cele dou palme ale lui erau t iate pe prag. Îi r
sese numai trunchiul.
5
Acest fapt explic de ce pân ast zi, preo ii lui Dagon i to i cei care intr în templul
lui din A dod, nu calc pe prag. 6Mâna Domnului aducea dezastre împotriva celor din
dod. Ea îi speriase; pentru c lovise cu infec ii ale pielii atât pe cei din A dod, cât
i popula ia existent în vecin ile lui. 7Când b rba ii din A dod au v zut ce se
întâmpl , au zis: „Lada Dumnezeului lui Israel nu mai trebuie s r mân la noi;
pentru c mâna lui se manifest împotriva noastr i împotriva zeului nostru numit

Dagon.” 8Atunci au convocat pe to i conduc torii filistenilor i i-au întrebat: „Ce s
facem cu lada Dumnezeului lui Israel?” Ei au r spuns: „Lada Dumnezeului lui Israel
fie dus la Gat!” i au dus acolo lada Dumnezeului lui Israel. 9Dup ce au dus-o
acolo, mâna Domnului a fost împotriva ora ului, declan ând acolo o foarte mare
panic . Domnul a lovit oamenii din ora – de la copil i pân la b trân – cu multe
infec ii ale pielii. 10Atunci au trimis lada lui Dumnezeu la Ecron. Dar când a ajuns
lada lui Dumnezeu acolo, cei din Ecron au început s ipe, zicând: „Au adus la noi
lada Dumnezeului lui Israel, ca s ne omoare pe noi i pe poporul nostru!” 11Au
convocat o întâlnire cu to i conduc torii filistenilor i le-au spus: „Trimite i de la noi
lada Dumnezeului lui Israel, ca s se întoarc la locul ei; i astfel, s nu ne omoare pe
noi i pe poporul nostru!” Au cerut acest lucru pentru c era o panic de moarte în tot
ora ul, în timp ce mâna Domnului se manifesta acolo cu for împotriva lor. 12Cei
care nu mureau, erau lovi i cu infec ii ale pielii; iar zgomotul produs de oamenii
ora ului care ipau, ajungea pân la cer. 6 Lada Domnului a stat apte luni pe
teritoriul locuit de filisteni. 2Ace tia i-au chemat pe preo i i pe vr jitori; i i-au
întrebat: „Ce trebuie s facem cu lada Domnului? Spune i-ne cu ce s o trimitem
înapoi la locul ei? 3Ei le-au r spuns: „Dac ve i trimite înapoi lada Dumnezeului lui
Israel, s n-o trimite i singur ; ci, oricât ar fi de costisitor, oferi i-I cu aceast ocazie
i un dar pentru vin . Atunci ve i fi vindeca i; i ve i ti de ce nu a încetat mâna Lui
ac ioneze împotriva voastr .” 4Ei au mai întrebat: „Ce dar pentru vin s -I
oferim?” Atunci preo ii i vr jitorii le-au r spuns: „Cinci imita ii ale infec iei pielii
cute din aur i cinci oareci de aur – conform num rului conduc torilor filistenilor –
pentru c aceea i epidemie v-a afectat atât pe voi to i, cât i pe conduc torii vo tri.
5
Deci face i ni te imagini reprezentative atât pentru infec iile voastre, cât i pentru
oarecii care v devasteaz teritoriul; i glorifica i pe Dumnezeul lui Israel! Astfel
este posibil ca El s Î i ridice mâna de peste voi, de peste zeii vo tri i de peste
teritoriul vostru. 6De ce s v împietri i inimile exact cum i le-au împietrit egiptenii
i faraonul? Nu s-a comportat El dur cu ei i nu i-a determinat apoi s lase pe evrei s
plece? 7Acum, preg ti i un car nou i dou vaci care al pteaz i care n-au mai fost
puse (s trag ) la jug. Pune i în jug vacile la acel car; i trimite i vi eii lor înapoi
acas . 8Lua i lada Domnului i pune i-o în car. Lâng ea, într-o lad , pune i acolo
obiectele din aur pe care I le trimite i ca dar pentru vin . Apoi l sa i carul s plece.
9
Uita i-v dup el! i dac atunci când va fi pe drumul spre teritoriul lui, va merge
spre Bet- eme , vom ti Domnul ne-a f cut acest mare r u. Dac nu se va întâmpla
a, vom în elege c nu mâna Lui a fost cea care ne-a lovit; ci acest lucru a venit
peste noi din întâmplare.” 10Acei oameni au f cut a a cum li s-a spus. Au luat dou
vaci care al ptau, le-au pus în jug la acel car, iar pe vi eii lor i-au închis într-un arc.
11
Au pus lada Domnului în car împreun cu lada în care erau oarecii de aur i
imaginile infec iilor lor. 12Vacile au mers decise pe drumul care conduce spre Beteme . Ele au continuat s mearg mereu pe acela i drum, mugind; i nu au deviat
nici la dreapta, nici la stânga. Conduc torii filistenilor au mers dup ele pân în
apropierea ora ului Bet- eme . 13Locuitorii din Bet- eme secerau atunci grâul în
vale. Privind, ei au observat (venind) lada; i s-au bucurat când au v zut-o. 14Carul a
intrat în câmpul din Bet- eme care fusese dat în proprietate lui Iosua; i s-a oprit
acolo, unde exista o mare piatr . Ei au despicat lemnele carului i (f când focul cu

ele,) au oferit vacile Domnului ca ardere integral . 15Levi ii au dat jos lada Domnului
împreun cu lada care era lâng ea i în care existau acele obiecte f cute din aur. Ei
le-au pus pe acea mare piatr . Atunci, b rba ii din Bet- eme au adus Domnului o
ardere integral i alte sacrificii. 16Cei cinci conduc tori ai filistenilor au v zut toate
aceste lucruri i s-au întors la Ecron în aceea i zi. 17Acestea sunt imita iile infec iilor
– f cute din aur – pe care le-au trimis filistenii Domnului ca dar pentru vin : câte una
pentru A dod, pentru Gaza, pentru A chelon, pentru Gat i pentru Ecron. 18 oarecii
cu i din aur erau conform num rului tuturor ora elor filistenilor – începând cu
ora ele fortificate i pân la sate. Acea mare piatr , pe care au a ezat lada Domnului,
a r mas pân ast zi în câmpul (dat ca proprietate) lui Iosua care se afl în localitatea
Bet- eme . 19Domnul i-a lovit mortal pe oamenii din Bet- eme pentru c s-au uitat
în lada Lui. El a omorât atunci cincizeci de mii aptezeci de b rba i dintre ei. Poporul
a plâns din cauza acestui mare dezastru cu care i-a lovit Domnul. 20Atunci b rba ii
din Bet- eme au zis: „Cine ar putea s stea înaintea Domnului – înaintea acestui
Dumnezeu sfânt? i la cine trebuie s se duc lada atunci când va pleca de la noi?”
21
Apoi au trimis mesageri la locuitorii din Chiriat-Iearim, ca s le spun : „Filistenii au
adus înapoi lada Domnului. Veni i i lua i-o la voi!” 7 Oamenii din Chiriat-Iearim au
venit i au luat lada Domnului; au adus-o în casa lui Abinadab care era construit pe
deal. L-au sfin it pe fiul lui numit Elazar, ca s aib grij de lada Domnului. 2Trecuse
mult timp – aproximativ dou zeci de ani – de când lada era la Chiriat-Iearim; i
întreaga familie (l rgit ) a lui Israel regreta comportamentul pe care-l avuseser
(israelienii) în rela ia lor cu Domnul. 3Atunci Samuel a vorbit tuturor urma ilor lui
Israel, zicându-le: „Dac v întoarce i la Domnul din toat inima voastr , atunci
îndep rta i (dumne)zeii str ini i imaginile Astarteeii dintre voi, orienta i-v inima
spre Domnul i sluji i-I numai Lui! Atunci El v va sc pa de domina ia filistenilor!”
4
Israelienii au îndep rtat imaginile lui Baal i pe cele ale zei ei Astarteea; i au slujit
numai Domnului. 5Apoi Samuel a spus: „Aduna i tot Israelul la Mi pa; i eu m voi
ruga Domnului pentru voi!” 6S-au adunat la Mi pa, unde au scos ap i au turnat-o
înaintea Domnului. În acea zi, ei au postit i au recunoscut acolo c au p tuit
împotriva Domnului. Samuel îi judeca pe israelieni la Mi pa. 7Filistenii au auzit c
israelienii au venit to i la Mi pa. Atunci conduc torii filistenilor s-au au adunat
împotriva lui Israel. Când au auzit israelienii acest lucru, le-a fost fric de filisteni; 8 i
i-au zis lui Samuel: „Nu înceta s strigi pentru noi spre Dumnezeul nostru numit
Domnul, ca s ne salveze de domina ia filistenilor!” 9Samuel a luat un miel care înc
era al ptat; i l-a oferit Domnului întreg, ca ardere integral . Apoi a strigat spre
Domnul pentru Israel; iar Domnul i-a r spuns. 10În timp ce Samuel oferea arderea
integral , filistenii se apropiau, inten ionând s se lupte cu Israel. Dar Domnul a tunat
în acea zi împotriva filistenilor producând un sunet de mare intensitate. Ei au fost atât
de oca i, încât au decis s fug din fa a lui Israel. 11 rba ii lui Israel au ie it din
Mi pa, i-au urm rit pe filisteni i i-au învins categoric pân în apropiere de Bet-Car.
12
Atunci Samuel a luat o piatr , a pus-o între Mi pa i en; i i-a pus numele EbenEzer, zicând: „Pân aici, Domnul ne-a ajutat.” 13Astfel, filistenii au fost subordona i
(israelienilor) i n-au mai invadat din nou teritoriul Israelului. Mâna Domnului a fost
împotriva filistenilor atât timp cât a tr it Samuel. 14Ora ele pe care le-au capturat
filistenii de la Israel – cele de la Ecron i pân la Gat – au fost luate înapoi (de

israelieni). Israel a eliberat teritoriile lor care fuseser capturate i deveniser parte
din teritoriul filistenilor. În acela i timp, a fost pace între Israel i amori i. 15Samuel a
continuat s judece pe Israel tot timpul cât a tr it. 16El mergea în fiecare an i
înconjura Betelul, Ghilgalul i Mi pa, judecând pe Israel în toate aceste localit i.
17
Apoi se întorcea la Rama – pentru c acolo era casa lui. i judeca i acolo pe Israel.
În acel loc a construit i un altar Domnului. 8 Când a îmb trânit, Samuel i-a pus pe
fiii lui în func ia de judec tori ai poporului Israel. 2Numele fiului lui care i se n scuse
primul, era Ioel; iar numele celui de-al doilea fiu era Abia. Ei erau judec tori la Beereba. 3Dar fiii lui Samuel nu urmau exemplul lui; ci erau ni te profitori, luau mit i
pronun au decizii care înc lcau dreptatea. 4To i cei care formau consiliul b trânilor
lui Israel, s-au adunat i au venit la Samuel, la Rama. 5Ei i-au zis: „Tu e ti b trân; iar
fiii t i nu urmeaz modelul t u de comportament. Acum, pune un rege care s
guverneze peste noi, a a cum au toate celelalte popoare!” 6Samuel a considerat ca
fiind un lucru r u faptul c ei au cerut un rege care s guverneze peste ei; i s-a rugat
Domnului. 7Dar Domnul i-a zis lui Samuel: „F tot ce î i cere poporul i exact cum î i
va spune; pentru c nu de tine se dezice el astfel, ci de Mine, ca s nu mai guvernez
Eu peste ei! 8 a au procedat înc din ziua în care i-am scos din Egipt i pân ast zi!
M-au abandonat i au slujit altor (dumne)zei. Ei se comport a a i cu tine. 9Deci ia în
considerare cererea lor; dar avertizeaz -i i anun -i care vor fi drepturile regelui care
va guverna peste ei.” 10Samuel a venit în fa a poporului care îi ceruse un rege; i i-a
spus toate cuvintele Domnului. 11El le-a zis: „Acestea vor fi drepturile regelui care va
guverna peste voi: îi va lua pe fiii vo tri i îi va folosi la carele lui. Ei îi vor fi c re i
i vor alerga înaintea acelor care. 12Îi va folosi pentru el în calitate de conduc tori
peste mii de persoane, ca i peste cincizeci de persoane. Îi va pune s presteze
muncile specifice sem natului cerealelor; i îi va trimite s -i adune recoltele. Le va
pretinde s -i fac echipament de r zboi i pentru carele lui. 13Le va lua pe fiicele
voastre ca s le pun s -i produc uleiuri parfumate i s -i fac mâncare. 14Va lua
partea cea mai bun din terenurile voastre agricole, din viile voastre i din smochinii
vo tri – ca s o dea slujitorilor lui. 15Va lua a zecea parte din produc ia voastr de
cereale i din strugurii vo tri. Ce va aduna astfel de la voi, va da conduc torilor i
slujitorilor lui. 16Îi va lua pe slujitorii vo tri i pe slujitoarele voastre, ca i ce este mai
bun între vitele i m garii vo tri; i îi va folosi pentru lucr rile lui. 17Îi ve i da a zecea
parte din turmele voastre; i îi ve i fi slujitori. 18Atunci ve i striga s fi i salva i de
implica iile comportamentului regelui pe care vi l-a i ales; dar Domnul nu v va
spunde!” 19Poporul nu a vrut s ia în considerare ce le spunea Samuel; i a zis: „Nu
vrem s facem cum zici tu; ci s fie un rege ( i) peste noi! 20Astfel vom fi la fel ca
toate celelalte popoare. Regele nostru va guverna peste noi i ne va conduce în
zboaiele noastre!” 21Dup ce a auzit tot ce a avut poporul de zis, Samuel I-a spus
Domnului cuvintele lor. 22Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „F a a cum cer ei i
pune un rege (care s guverneze) peste ei.” Samuel le-a zis israelienilor: „Întoarce ifiecare în ora ul lui!” 9 Era un om cu renume din tribul lui Beniamin. Numele lui
era Chi . El era fiul lui Abiel – fiul lui eror – fiul lui Behorat – fiul lui Afiah – un
beniamit. 2Acest om avea un fiu care se numea Saul – un tân r frumos cum nu mai
exista nimeni printre israelieni. El era mai înalt cu un cap decât to i ceilal i. 3Într-o zi,
ri ele tat lui lui Saul care se numea Chi , s-au pierdut. Atunci Chi i-a zis fiului

lui numit Saul: „Ia cu tine pe unul dintre slujitori i duce i-v s c uta i m ri ele!”
Au traversat teritoriul muntos al urma ilor lui Efraim i zona numit ali a – f
s
le g seasc . Apoi au trecut i prin zona numit aalim – dar tot nu le-au g sit. Au
utat i în teritoriul locuit de urma ii lui Beniamin – f a le g si. 5Când au ajuns în
localitatea uf, Saul i-a zis slujitorului lui care era cu el: „S ne întoarcem; pentru ca
tat l meu s nu fie mai îngrijorat pentru noi decât pentru m ri e!” 6Dar slujitorul i-a
zis: „S tii c în acest ora se afl un om al lui Dumnezeu. El este respectat; i tot ce
spune el, se confirm . S ne ducem acolo acum; i poate ne va spune el pe ce drum s
mergem.” 7Saul i-a r spuns slujitorului lui: „Dac mergem acolo, ce am putea s -i
ducem acelui om? Nu mai exist mâncare în saci; i nu avem nici vreun dar pentru
omul lui Dumnezeu. Deci, ce mai avem?” 8Slujitorul i-a zis din nou lui Saul: „S tii
am g sit la mine un sfert de echel de argint. Îl voi da omului lui Dumnezeu, ca s
ne spun pe ce drum s mergem.” 9În vremurile str vechi, când cineva mergea în
Israel s -L întrebe pe Dumnezeu, se zicea c merge la cel care vede. Acela care se
nume te ast zi profet, atunci se numea „omul care vede (ce îi reveleaz Dumnezeu)”.
10
Saul i-a r spuns slujitorului lui: „Corect! Hai s mergem acolo!” Astfel au intrat în
ora ul în care era atunci omul lui Dumnezeu. 11În timp ce urcau dealul spre ora , au
întâlnit ni te femei care ie eau s scoat ap . Ei le-au întrebat: „Este aici omul care
vede?” 12Iar ele le-au r spuns: „Da, el este aici: chiar în fa a voastr . Gr bi i-v s v
întâlni i cu el! A sosit în ora chiar ast zi, pentru c poporul aduce un sacrificiu pe
în ime. 13Imediat dup ce ve i intra în ora , îl ve i putea întâlni înainte s urce pe
în ime ca s m nânce. Poporul nu m nânc pân nu vine el. Doar el binecuvânteaz
sacrificiul; i abia apoi m nânc cei care au fost invita i. Merge i chiar acum acolo;
i-l ve i g si.” 14Ei au urcat dealul i au ajuns în ora . Cum au intrat în el, Samuel
venea spre ei mergând spre locul înalt. 15Domnul Se revelase lui Samuel cu o zi
înainte de venirea lui Saul; i-i spusese: 16„Mâine, aproximativ la aceast or , voi
trimite la tine un b rbat din teritoriul locuit de urma ii lui Beniamin. S -l ungi ca i
conduc tor peste poporul Meu – Israel. El va elibera poporul Meu de sub domina ia
filistenilor. Se va întâmpla a a pentru c am privit spre poporul Meu. Am auzit cum
strig … Acele sunete au ajuns pân la Mine!” 17Când l-a v zut Samuel pe Saul,
Domnul i-a zis: „Acesta este b rbatul despre care i-am vorbit! El va guverna poporul
Meu!” 18Saul s-a apropiat de Samuel în dreptul por ii (ora ului); i i-a zis: „Te rog s
îmi spui unde este casa celui care vede!” 19Samuel i-a r spuns: „Eu sunt omul care
vede. Mergi înaintea mea pe acea zon înalt ; pentru c ast zi vei mânca împreun cu
mine. Diminea te voi l sa s pleci; i- i voi spune tot ce este în inima ta! 20În
leg tur cu m ri ele pe care le-ai pierdut cu trei zile în urm , î i spun s nu te
îngrijorezi; pentru c ele au fost g site. Dar oare spre cine este îndreptat toat
speran a lui Israel, dac nu spre tine i spre întreaga ta familie?” 21Saul i-a r spuns:
„Oare nu sunt eu un beniamit – din cel mai nesemnificativ trib al poporului Israel? i
clanul meu este oare cel mai remarcabil între toate celelalte ale tribului lui Beniamin?
De ce îmi vorbe ti astfel?” 22Atunci Samuel l-a luat pe Saul i pe slujitorul lui, i-a dus
în (acea) sal (special ) i i-a pus în fa a celor invita i. Erau acolo vreo treizeci de
persoane. 23Samuel i-a zis celui care preg tea mâncarea: „Adu bucata de carne pe
care i-am dat-o i despre care i-am spus s-o pui într-un loc separat!” 24Cel care
preg tea mâncarea a luat coapsa cu ce era pe ea i a pus-o în fa a lui Saul. Samuel a
4

zis: „Aceasta a fost p strat pentru tine. M nânc ! Pentru c am pus-o separat pentru
tine de când am chemat poporul.” Astfel, în acea zi, Saul a mâncat împreun cu
Samuel. 25Apoi au coborât de pe acea zon înalt i au mers în ora ; iar Samuel a
vorbit cu Saul pe acoperi (ul casei lui). 26S-au trezit devreme – când începea s se
lumineze – i Samuel l-a chemat pe Saul pe acoperi , zicându-i: „Scoal -te; pentru c
urmeaz s te trimit acas !” Saul s-a sculat i s-a dus afar împreun cu Samuel. 27În
timp ce se îndreptau spre zona limit a ora ului, Samuel i-a zis lui Saul: „Spune-i
slujitorului s mearg înaintea noastr . Dar tu s te opre ti; pentru c î i voi spune
Cuvântul lui Dumnezeu. i slujitorul a f cut exact cum i s-a cerut. 10 Samuel a luat
cornul cu ulei. Apoi a turnat acel ulei pe capul lui Saul i l-a s rutat, zicând: „Oare nu
te-a uns Domnul ca s fii conduc tor peste mo tenirea Lui? 2Dup ce vei pleca de la
mine, vei întâlni doi b rba i lâng mormântul Rahelei, la marginea teritoriului locuit
de urma ii lui Beniamin – la el ah. Ei î i vor spune: «M ri ele pentru care ai
plecat ca s le cau i, au fost g site. Acum, tat l t u nu mai este îngrijorat pentru
ri e, ci pentru voi. El întreab : Ce s fac pentru fiul meu?». 3Vei trece de acel
loc i vei merge mai departe pân la stejarul din Tabor. Acolo te vor întâlni trei
rba i care se duc s se închine lui Dumnezeu la Betel. Unul dintre ei duce cu el trei
iezi, altul trei pâini, iar cel lalt un burduf cu vin. 4Ei te vor saluta i î i vor oferi dou
pâini pe care le vei lua din mâna lor. 5Apoi vei merge la «Ghiva lui Dumnezeu» unde
exist un corp de armat format din filisteni. Cum vei intra în ora , vei întâlni un grup
de profe i care coboar de pe în ime cu harpe, cu tamburine, cu flaute i cu lire
înaintea lor. Ei vor profe i. 6Spiritul Domnului va veni în for peste tine, vei profe i
împreun cu ei i vei fi transformat într-un alt om. 7Când se vor întâmpla aceste
lucruri care sunt pentru tine ni te semne, s faci ce vei considera c este de f cut;
pentru c Domnul te sus ine! 8Mergi înaintea mea la Ghilgal. Apoi voi veni i eu la
tine, ca s aduc arderi integrale i sacrificii de pace. Vei a tepta apte zile pân voi
veni la tine, ca s i spun ce vei avea de f cut.” 9Dup ce Saul s-a întors cu spatele ca
se despart de Samuel, Dumnezeu i-a dat imediat o alt inim ; i toate aceste
semne au fost confirmate în acea zi. 10Când au ajuns la Ghiva, Saul s-a întâlnit cu un
grup de profe i. Spiritul lui Dumnezeu a venit în for peste el. Atunci Saul a început
profe easc în mijlocul lor. 11Când to i cei care-l cunoscuser înainte au v zut c
profe ea împreun cu ei, au zis unul celuilalt: „Ce i s-a întâmplat fiului lui Chi ? Face
parte i Saul dintre profe i?” 12Iar un om care locuia acolo, a mai zis: „ i cine este
tat l lor?” Astfel a ajuns celebr întrebarea: „Este cumva i Saul printre profe i?”
13
Când i-a terminat profe ia, Saul a venit pe în ime. 14Atunci unchiul lui l-a întrebat
atât pe el cât i pe slujitorul lui: „Pe unde a i umblat?” Saul i-a r spuns: „Am fost s
ut m m ri ele. Dar când am v zut c nu le putem g si, ne-am dus la Samuel.”
15
Unchiul lui l-a întrebat: „Spune-mi: ce v-a zis Samuel?” 16Saul i-a r spuns: „Ne-a
zis c m ri ele au fost g site.” Dar nu i-a spus nimic din tot ce i-a vorbit Samuel
despre guvernare. 17Samuel a chemat poporul s se adune înaintea Domnului la
Mi pa. 18Acolo, el le-a spus: „V transmit un mesaj din partea Dumnezeului lui Israel
numit Domnul. El zice: «Am scos pe Israel din Egipt i v-am eliberat de sub
autoritatea egiptenilor i a tuturor regatelor care v exploatau.» 19Dar voi Îl respinge i
ast zi pe Dumnezeul vostru Care v-a sc pat din toate dezastrele i din necazurile
voastre. Voi zice i: «Nu vrem s facem cum spui tu; ci pune un rege care s ne

guverneze!» Acum, dac aceasta este dorin a voastr , prezenta i-v înaintea
Domnului, conform triburilor i clanurilor voastre.” 20Samuel a apropiat toate
triburile lui Israel; i a ie it prin tragere la sor i tribul lui Beniamin. 21Apoi a apropiat
tribul lui Beniamin, pe clanuri; i a ie it prin tragere la sor i clanul lui Matri. În final,
tragerea la sor i l-a desemnat pe Saul – fiul lui Chi . Dar când l-au c utat, nu l-au
putut g si. 22Ei l-au întrebat în continuare pe Domnul: „A venit acest om aici?”
Domnul le-a r spuns: „Da! Este ascuns printre bagaje!” 23Ei s-au dus repede i l-au
scos de acolo. Când s-a ridicat în mijlocul poporului, era mai înalt cu un cap decât
oricare alt israelian. 24Atunci Samuel a zis întregului popor: „Îl vede i pe acela pe
care l-a ales Domnul? Nu este altul ca el în tot poporul!” i to i au strigat: „Tr iasc
regele!” 25Samuel a informat poporul cu privire la legea guvern rii lui printr-un rege.
El a scris aceast lege într-o carte; i a pus-o înaintea Domnului. Apoi Samuel a
trimis pe fiecare din popor la casa lui. 26Saul a plecat i el acas – în Ghiva – înso it
de oamenii viteji ale c ror inimi le sensibilizase Domnul. 27Totu i au fost i ni te
oameni sfid tori, care au zis: „Cum ar putea acesta s ne elibereze?” L-au
desconsiderat i nu i-au adus nici un dar. Îns Saul s-a f cut c nu-i aude.
11 Amonitul Naha a venit i i-a instalat tab ra împotriva Iabe ului din Ghilad.
Atunci to i b rba ii din Iabe i-au zis lui Naha : „Ratific un leg mânt cu noi; i
astfel, î i vom sluji!” 2Dar Naha – amonitul – le-a zis: „Voi ratifica un leg mânt cu
voi doar dac îmi permite i s v scot tuturor ochiul drept i s aduc astfel ru inea
peste întregul Israel!” 3Oamenii care formau consiliul b trânilor Iabe ului, i-au zis:
„Permite-ne un timp de apte zile, ca s trimitem mesageri în toate teritoriile lui
Israel; i dac nu va fi nimeni care s ne elibereze, ne vom preda ie!” 4Când au sosit
acei mesageri în Ghiva lui Saul i au spus aceste cuvinte în auzul poporului, to i a
început s plâng în hohote. 5Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor; i a
întrebat: „Ce s-a întâmplat? De ce plânge poporul?” Atunci ei i-au relatat despre ce îi
anun aser b rba ii din Iabe . 6Când a auzit Saul aceste cuvinte, Spiritul lui
Dumnezeu a venit în for peste el; i i s-a declan at mânia. 7A luat o pereche de boi,
i-a t iat în buc i i a trimis prin mesageri acele buc i în toate teritoriile locuite de
urma ii lui Israel, împreun cu urm torul mesaj: „A a se va întâmpla cu boii celor
care nu îl urmeaz pe Saul i pe Samuel!” Teroarea Domnului a intrat în popor.
Atunci ei au ie it la lupt ca un singur om. 8Când Saul i-a num rat la Bezec, oamenii
care veniser din Israel erau trei sute de mii de b rba i; iar din Iuda veniser treizeci
de mii de b rba i. 9Atunci el le-a zis mesagerilor care veniser : „A a s spune i
rba ilor din Iabe -Ghilad: «Mâine, când soarele va produce canicul , ve i fi (deja)
salva i!».” Când au ajuns acolo mesagerii, le-au spus aceste lucruri b rba ilor din
Iabe . Atunci ei s-au bucurat. 10 i le-au zis amoni ilor: „Mâine ne vom preda vou i
ve i putea s face i cu noi tot ce ve i dori.” 11În urm toarea zi, Saul a împ it oamenii
în trei grupuri. În timpul serviciului g rzii de diminea , ei au p truns în tab ra
amoni ilor i i-au lovit pân când s-a instalat canicula. Cei care au supravie uit, s-au
dispersat. Astfel, n-au mai fost l sa i împreun nici m car doi dintre ei. 12Atunci
poporul i-a zis lui Samuel: „Cine sunt cei care n-au fost de acord ca Saul s ne
guverneze? Aduce i-i aici, ca s -i omorâm!” 13Dar Saul a zis: „Niciun om nu va fi
omorât în aceast zi; pentru c ast zi Domnul l-a salvat pe Israel!” 14Atunci Samuel a
spus poporului: „S mergem la Ghilgal i s recunoa tem înc odat acolo

conducerea prin acest rege!” 15Astfel, tot poporul s-a dus la Ghilgal i l-au încoronat
pe Saul ca rege, în prezen a Domnului. Au adus acolo sacrificii de pace înaintea
Domnului i s-au bucurat foarte mult: atât Saul, cât i to i israelienii. 12 Samuel a zis
întregului Israel: „Am f cut tot ce mi-a i cerut, punând un rege (care s guverneze)
peste voi. 2Acum, privi i: ave i un rege! Eu am îmb trânit i p rul mi s-a albit; iar fiii
mei sunt aici cu voi. Am fost conduc torul vostru din tinere ea mea i pân ast zi.
3
Stau aici i v cer acum s spune i înaintea Domnului i înaintea celui uns ca rege, ce
ave i s -mi repro i! Cui i-am luat boul sau m garul? Pe cine am în elat sau am
exploatat? Din mâna cui am primit mit ca s închid ochii fa de vina lui? Spune imi; i v voi da înapoi!” 4Ei i-au r spuns: „Nu ne-ai în elat, nu ne-ai exploatat i n-ai
luat nimic din mâna nim nui.” 5Atunci el le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva
voastr ; i unsul S u (ca rege) este martor în aceast zi c nu m-a i g sit vinovat cu
absolut nimic!” Ei au r spuns: „El este martor.” 6Samuel a spus poporului: „Domnul
este Cel care i-a ales pe Moise i pe Aaron; i tot El i-a scos pe str mo ii vo tri din
Egipt. 7Acum r mâne i aici înaintea Domnului, ca s v prezint toate faptele drepte pe
care le-a f cut El pentru voi i pentru str mo ii vo tri. 8Dup ce Iacov a intrat în
Egipt, str mo ii vo tri au strigat spre Domnul; i El l-a trimis atât pe Moise cât i pe
Aaron care i-au scos din Egipt i i-au adus ca s locuiasc în acest loc. 9Dar pentru c
ei L-au uitat pe Dumnezeul lor care se nume te Domnul, El i-a vândut f cându-i s
ajung la discre ia lui Sisera – conduc torul armatei Ha orului. Au fost domina i de
filisteni i de regele Moabului, care au luptat împotriva lor. 10Israelienii au strigat spre
Domnul, zicând: «Am p tuit când L-am abandonat pe Domnul i am slujit
imaginilor lui Baal i ale Astarteeii. Dar acum Î i cerem s ne eliberezi de sub
domina ia du manilor no tri; i Î i vom sluji (numai) ie!». 11Atunci Domnul i-a
trimis pe Ierub-Baal, pe Barac, pe Iefta i pe Samuel. Ei v-au eliberat de sub
opresiunea du manilor din jurul vostru; i a i putut locui astfel în lini te i f
fric .
12
Dar când a i v zut c Naha – regele amoni ilor – se îndreapt împotriva voastr ,
de i Dumnezeul vostru numit Domnul v era Rege, mi-a i zis: «Nu vrem s facem
cum zici tu; ci s guverneze un rege peste noi!» 13Deci acum ave i regele pe care l-a i
cerut i pe care l-a i ales. Domnul a pus peste voi un rege. 14Dac v ve i teme de
Domnul i Îi ve i sluji, dac ve i asculta de tot ce v spune El i nu v ve i revolta
împotriva poruncilor Lui urmându-L pe Dumnezeul vostru numit Domnul – atât voi,
cât i regele care domne te peste voi – va fi bine. 15Dar dac nu v ve i conforma
cerin elor Domnului i v ve i opune poruncii Sale, mâna Lui va fi împotriva voastr ,
a cum a fost împotriva str mo ilor vo tri. 16 mâne i în continuare aici i privi i
acest mare lucru pe care Domnul îl va face în fa a voastr . 17Oare nu este acum
timpul pentru seceratul grâului? Voi striga spre Domnul; i El va trimite tunet i
ploaie. Atunci ve i în elege c a i f cut un mare r u în ochii Domnului când a i cerut
pentru voi un rege!” 18Samuel l-a chemat pe Domnul; i El a trimis tunet i ploaie în
acea zi. Atunci întregul popor s-a temut foarte mult de Domnul i de Samuel. 19I-au
spus lui Samuel: „Roag -te Dumnezeului t u care se nume te Domnul pentru
slujitorii t i, ca s nu murim; pentru c am ad ugat la toate p catele noastre i r ul de
a cere pentru noi un rege.” 20Samuel a r spuns poporului: „S nu v fie fric ! De i a i
cut tot acest r u, v cer s nu înceta i s -L urma i pe Domnul; ci s -L sluji i cu toat
inima voastr . 21Nu v duce i dup lucruri inutile care nu v aduc nici beneficiu i

nici nu v pot salva. 22Domnul nu- i va abandona poporul din cauza Numelui Lui
care este mare. Lui I-a f cut pl cere s fac din voi poporul S u. 23În ce m prive te,
nu voi accepta în nici un caz s p tuiesc împotriva Domnului încetând s m rog
pentru voi. Eu voi continua s v înv s tr i corect i s merge i pe drumul drept.
24
Cel mai important lucru pe care vi-l cer este s v teme i de Domnul i s Îi sluji i
consecvent din toat inima voastr ; pentru c vede i ce lucruri mari a f cut El pentru
voi. 25Dar dac ve i continua s face i ce este r u, ve i fi distru i – atât voi, cât i
regele vostru!” 13 Saul avea vârsta de treizeci de ani când a devenit rege; i a
guvernat patruzeci i doi de ani peste Israel. 2 i-a ales trei mii de b rba i din Israel:
dou mii erau cu el în Micma i în regiunea muntoas a Betelului, iar o mie era cu
Ionatan în Ghiva unde locuiau urma ii lui Beniamin. Pe to i ceilal i oameni din popor,
i-a trimis acas . 3Ionatan a atacat tab ra filistenilor care era la Gheva. To i ceilal i
filisteni au aflat acest lucru. Atunci Saul a dat ordin s se sufle din corn în tot
teritoriul locuit de israelieni, zicând: „S aud evreii ce s-a întâmplat!” 4Astfel s-a
tiut în tot Israelul c Saul a atacat tab ra filistenilor i c Israel s-a f cut urât
acestora. Saul a chemat poporul s i se al ture la Ghilgal. 5Filistenii s-au adunat ca s
lupte cu Israel. Erau trei mii de care i ase mii de c re i. Cei care veniser s lupte,
erau foarte mul i – ca particulele de nisip de pe malul m rii. Au venit i i-au instalat
tab ra la Micma , în vestul Bet-Avenului. 6Când b rba ii lui Israel au v zut c sunt în
dificultate – pentru c armata lor nu era suficient de bine dotat –, au început s se
ascund în pe teri, în tufi uri, printre stânci, în gropi i în fântâni. 7Unii dintre evrei
chiar au traversat Iordanul i au mers spre teritoriile locuite de urma ii lui Gad i în
Ghilad. Saul era înc la Ghilgal; i to i cei care erau cu el, tremurau de fric . 8El a
teptat apte zile, pentru c acesta era timpul stabilit de Samuel. Dar pentru c
Samuel nu venea la Ghilgal, oamenii lui Saul au început s se disperseze. 9Atunci
Saul a zis: „Aduce i la mine animalul care trebuie s fie ars integral i sacrificiile de
pace.” Apoi a omorât animalul care urma s fie ars integral. 10Tocmai în momentul în
care terminase cu arderea integral (a animalului), a sosit i Samuel. Saul a venit în
întâmpinarea lui ca s -l salute. 11Samuel i-a zis: „Ce ai f cut?” Saul i-a r spuns:
„Când am v zut c oamenii mei au început s se împu ineze, c tu nu vii la timpul
stabilit i c filistenii sunt aduna i la Micma , 12mi-am zis: «Filistenii vor înainta
împotriva mea la Ghilgal, iar eu înc nu am cerut ajutorul Domnului.» Astfel, am
avut curajul s ofer eu animalul pentru arderea integral .” 13Samuel i-a zis lui Saul:
„Ai lucrat ca un nebun; i nu ai respectat porunca pe care i-o d duse Dumnezeul t u
care se nume te Domnul. Dac ai fi ascultat, Domnul i-ar fi consolidat pentru
totdeauna guvernarea peste Israel. 14Dar acum, guvernarea ta nu va mai continua din
genera ie în genera ie. Domnul i-a g sit un om compatibil cu inima Lui; i l-a
desemnat s fie conduc torul poporului S u! Se întâmpl a a pentru c nu te-ai
conformat poruncii Domnului!” 15Samuel s-a ridicat i a plecat din Ghilgal la Ghiva –
teritoriu locuit de urma ii lui Beniamin. Saul a num rat oamenii care erau cu el; i a
rezultat un num r de ase sute de b rba i. 16Saul, împreun cu Ionatan – fiul lui – i
cu acei b rba i, au r mas la Ghiva, în teritoriile urma ilor lui Beniamin. Filistenii î i
instalaser tab ra la Micma . 17Din tab ra filistenilor au ie it trei grupuri, ca s
produc dezastru. Un grup s-a dus pe drumul care conduce la Ofra, în regiunea ual.
18
Un altul s-a deplasat pe drumul care conduce la Bet-Horon. Ultimul grup a mers pe

drumul care conduce la limita teritorial din valea eboim, spre de ert. 19În acele
vremuri, în tot Israelul nu exista nici un fierar; pentru c filistenii ziseser : „Nu
trebuie s permitem evreilor s i fac s bii sau l nci.” 20În consecin , fiecare
israelian se ducea la filisteni ca s i ascut fierul pentru plug, sapa, toporul i secera.
21
Pre ul era de dou treimi dintr-un echel pentru ascu irea fierului de plug i al sapei;
i pl teau o treime dintr-un echel pentru ascu irea furcii, a toporului i a fierului
folosit la conducerea boilor. 22Astfel, în ziua conflictului, nici unul dintre lupt torii
care erau cu Saul i cu Ionatan, nu avea o sabie sau o lance în mân . Asemenea arme
aveau doar Saul i fiul lui, Ionatan. 23O unitate de lupt din tab ra filistean a plecat i
a ajuns la Micma . Acolo a sta ionat în locul unde se trecea dintr-o parte în alta. 14 În
una dintre zile, Ionatan – fiul lui Saul – i-a zis tân rului care-i transporta armele:
„Vino s p trundem pân în tab ra armatei filistenilor. Ea este pe cealalt parte!” Dar
nu i-a spus nimic tat lui lui (despre acest plan). 2În acest timp, Saul era la marginea
ora ului Ghiva, sub rodiul din Migron. Erau acolo cu el aproape ase sute de b rba i.
3
Între ei era i Ahia care purta o tunic . El era fiul lui Ahitub i fratele lui I-Cabod –
fiul lui Fineas – nepotul lui Eli, care fusese preotul Domnului la ilo. Dar nimeni nu
tia c Ionatan plecase. 4De fiecare parte a zonei unde se putea traversa i pe unde
inten iona Ionatan s treac pentru a ajunge la tab ra filistenilor, exista câte un col de
stânc . Numele unuia era Bo , iar al celuilalt era Seneh. 5Unul dintre ele era în
partea de nord, spre Micma , iar cel lalt în partea de sud, spre Gheva. 6Ionatan i-a zis
tân rului care-i transporta armele: „Vino s p trundem pân în tab ra acestor
necircumci i! Poate c Domnul va lucra pentru noi; pentru c nimic nu-L împiedic
pe Domnul s ofere salvarea prin pu ini oameni la fel ca atunci când particip mul i!”
7
Cel care-i transporta armele, i-a r spuns: „F tot ce ai în gând! S tii c te voi
sus ine în tot ce inten ionezi s faci!” 8Ionatan a spus: „Ne vom îndrepta spre acei
rba i; i îi vom face s vad c am venit între ei. 9Dac ne vor zice s a tept m s se
apropie ei de noi, vom r mâne acolo unde suntem; i nu vom înainta spre ei. 10Dar
dac ne vor zice s venim la ei, atunci vom urca; pentru c acesta este pentru noi
semnul c Domnul îi va face s fie învin i de noi.” 11Astfel, ei au ap rut amândoi în
fa a taberei filistene. Atunci filistenii au zis: „Privi i! Evreii ies din g urile în care sau ascuns!” 12 rba ii din tab
au strigat spre Ionatan i spre cel care îi transporta
armele, zicând: „Veni i sus la noi s v ar m ceva!” Atunci Ionatan i-a spus celui
care îi transporta armele: „Vino dup mine; pentru c Domnul îi face s fie învin i de
Israel!” 13Ionatan a urcat folosindu-se de mâini i de picioare; iar cel care-i transporta
armele, îl urma. Filistenii c deau înaintea lui Ionatan; iar cel care-i transporta armele,
venea în urma lui i-i omora. 14În acest prim atac f cut de Ionatan i de cel care-i
transporta armele, au fost omorâ i aproape dou zeci de b rba i pe o suprafa de
aproximativ o jum tate de hectar. 15Teroarea a cuprins întreaga armat . S-au speriat
atât cei din tab , cât i cei din câmpie. Au fost panica i nu numai cei din corpul de
gard , ci i aceia care ie iser s distrug . i se cutremura p mântul… Aceast panic
a fost trimis de Dumnezeu. 16 rzile lui Saul care erau în Ghiva locuit de urma ii
lui lui Beniamin, s-au uitat i au v zut c armata (filistenilor) se disperseaz în toate
ile. 17Atunci Saul le-a zis b rba ilor care erau cu el: „Num ra i i vede i cine a
plecat dintre noi.” Când au num rat, au v zut c lipseau Ionatan i cel care îi
transporta armele. 18Saul i-a zis lui Ahia: „Adu aici lada lui Dumnezeu!” În acele

vremuri, lada lui Dumnezeu era în tab ra israeli ilor. 19În timp ce Saul îi vorbea
preotului, haosul din tab ra filistenilor a devenit din ce în ce mai mare. Atunci Saul ia zis preotului: „Retrage- i mâna!” 20Apoi Saul i oamenii lui s-au adunat i au intrat
în lupt . Au g sit o mare dezordine; pentru c filistenii se omorau între ei. 21Chiar i
aceia dintre evrei care fuseser înainte cu filistenii i se duseser împreun cu ace tia
în tab ra lor, s-au aliat cu israelienii care erau condu i de Saul i de Ionatan. 22Când
to i b rba ii care se ascunseser în regiunea muntoas locuit de urma ii lui Efraim au
auzit c filistenii au fugit, au venit i ei s lupte împotriva lor; i i-au urm rit. 23În
acea zi, Domnul a sc pat pe Israel; iar lupta s-a extins pân dincolo de localitatea
Bet-Aven. 24 rba ii lui Israel au fost extenua i în acea zi; pentru c Saul pusese un
jur mânt asupra lor, zicând: „S fie blestemat b rbatul care va mânca ceva pân
seara, înainte s m r zbun pe du manii mei!” Astfel, nici unul dintre ei n-a gustat
nici un fel de mâncare. 25Întreaga armat a intrat într-o p dure. Acolo, pe jos, existau
faguri cu miere. 26Când au intrat în p dure, au v zut c mierea curgea din faguri; dar
nimeni nu a luat miere cu mâna s o duc la gur , pentru c se temeau de blestem.
27
Dar Ionatan nu auzise jur mântul pe care tat l lui îl f cuse împreun cu armata.
Astfel, el a întins cap tul b ului pe care-l avea în mâna lui; i l-a înmuiat în mierea
din fagure. i-a dus mierea cu mâna la gur ; i mâncând, i s-au luminat ochii.
28
Atunci unul dintre b rba i i-a spus: „Tat l t u a pus armata sub un jur mânt sever,
spunând: „S fie blestemat b rbatul care va mânca ceva în aceast zi! A a se explic
de ce este extenuat armata acum.” 29Atunci Ionatan a r spuns: „Tat l meu a pus ara
în pericol! Privi i cum mi s-au luminat ochii pentru c am gustat pu in din aceast
miere! 30Ar fi fost mult mai bine dac oamenii ar fi mâncat ast zi din prada pe care au
luat-o de la du manii lor! Oare atunci n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare?”
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În acea zi, dup ce i-au anihilat pe filisteni de la Micma pân la Aialon, oamenii
erau foarte obosi i. 32Au venit repede spre prad , au luat oi, vite i vi ei, le-au t iat pe
mânt i le-au mâncat carnea cu tot cu sânge. 33Dar unii i-au spus lui Saul: „Poporul
tuie te împotriva Domnului, mâncând carnea cu sângele ei!” Saul a spus: „A i
fost necredincio i! Acum, aduce i aici o piatr mare. 34Anun i printre oameni c
trebuie ca fiecare s i aduc boul sau oaia; s le taie aici i apoi s le m nânce – ca
nu mai p tuiasc împotriva Domnului mâncând carne cu sânge!” Astfel, în acea
noapte, fiecare i-a adus cu el animalul; i l-a t iat acolo. 35Saul a construit un altar
Domnului. Acela a fost primul altar pe care l-a construit el Domnului. 36Apoi a zis:
„Veni i s -i urm rim pe filisteni în timpul nop ii, s -i pr m pân când se lumineaz
i s nu l m viu pe nici unul dintre ei!” Ei i-au r spuns: „F tot ce crezi c este
bine!” Dar preotul a zis: „S ne apropiem aici de Dumnezeu!” 37Saul L-a întrebat pe
Dumnezeu: „S -i urm resc pe filisteni? Îi vei face s fie învin i de Israel?” Dar
Domnul nu i-a r spuns în acea zi. 38Atunci Saul a zis: „S vin aici to i conduc torii
armatei, ca s descoperim ce p cat a fost comis ast zi. 39Jur pe Domnul care este viu
– pe Cel care îl salveaz pe Israel – c i dac ar fi vorba despre fiul meu Ionatan,
chiar i el va trebui s moar !” Dar nimeni din popor nu i-a dat vreun r spuns. 40Saul
a zis întregului Israel: „Voi ve i sta într-o parte, iar eu împreun cu fiul meu Ionatan
vom sta în cealalt parte.” Poporul i-a r spuns: „F ce crezi c este bine.” 41Saul s-a
rugat Dumnezeului lui Israel care se nume te Domnul, zicând: „Doamne, arat -ne
adev rul!” Apoi, prin tragere la sor i, a ie it Ionatan i Saul. Astfel, ceilal i b rba i au

sc pat. 42Atunci Saul a zis: „Trage i la sor i între mine i fiul meu Ionatan. Tragerea
la sor i a desemnat pe Ionatan. 43Saul i-a zis lui Ionatan: „Spune-mi ce ai f cut!”
Ionatan i-a r spuns: „Am gustat pu in miere din cap tul b ului pe care-l aveam în
mân . Stau aici, preg tit s mor!” 44Saul a zis: „Ionatan, Dumnezeu s se comporte cu
toat duritatea fa de mine dac nu vei muri!” 45Dar poporul i-a zis lui Saul: „Chiar
trebuie s moar Ionatan – cel care a adus aceast mare victorie pentru Israel? În nici
un caz! Jur m pe Domnul care este viu c nici m car un fir de p r nu va c dea la
mânt din capul lui; pentru c tocmai cu ajutorul Domnului a adus el victoria în
aceast zi!” Astfel, b rba ii (armatei) l-au salvat pe Ionatan; i n-a fost omorât. 46Saul
a încetat s -i mai urm reasc pe filisteni. Ei s-au retras în teritoriul lor. 47Dup ce
Saul a început s guverneze peste Israel, a luptat împotriva tuturor du manilor lui din
toate p ile: împotriva moabi ilor, împotriva amoni ilor, împotriva edomi ilor,
împotriva regilor din oba i împotriva filistenilor. Oriunde se ducea, avea victorii.
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El a luptat viteje te i i-a învins pe amaleci i, eliberând Israelul de cei care-l
devastau. 49Fiii lui Saul erau: Ionatan, I vi i Malchi- ua. Cea mai mare fiic a lui se
numea Merab, iar cea mic se numea Mihal. 50So ia lui Saul se numea Ahinoam –
fiica lui Ahimaa . Numele conduc torului armatei lui Saul lui era Abner – fiul lui Ner
– unchiul lui Saul. 51Chi – tat l lui Saul, împreun cu Ner – tat l lui Abner, erau fiii
lui Abiel. 52Cât timp a tr it Saul, a existat un r zboi sângeros între israelieni i
filistenii. i de fiecare dat când Saul vedea un b rbat puternic sau curajos, îl lua cu
el. 15 Samuel a venit la Saul i i-a zis: „Eu sunt cel pe care l-a trimis Domnul s te
ung cu ulei ca s fii rege al poporului S u, Israel. Deci ascult mesajul Domnului.
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Domnul Armatelor (î i) zice: «Îi voi pedepsi pe amaleci i pentru ce i-au f cut lui
Israel atunci când i s-au opus pe drumul pe care venea din Egipt. 3Deci du-te i atac i. Distruge tot ce le apar ine! Nu salva nimic; ci omoar b rba ii i femeile, copiii i
sugarii, vitele i oile, c milele i m garii!».” 4Saul a adunat armata i a num rat-o la
Telaim. Erau dou sute de mii de oameni care se deplasau pe jos, dintre care zece mii
de lupt tori proveneau din teritoriile lui Iuda. 5Când a ajuns Saul aproape de ora ul
amaleci ilor, a stat ascuns în vale. 6El le-a spus cheni ilor: „Pleca i! Ie i din mijlocul
amaleci ilor; ca s nu v distrug împreun cu ei. Voi sunte i cei care a i fost
binevoitori fa de to i israelienii atunci când ei au venit din Egipt.” Astfel, cheni ii au
plecat din mijlocul amaleci ilor. 7Saul i-a distrus pe amaleci i de la Havila pân la ur
care se afl în partea de vest a Egiptului. 8L-a prins viu pe Agag – regele amaleci ilor
– i a distrus tot poporul lui, t indu-l cu sabia. 9Dar Saul i armata au evitat s -l
omoare pe Agag. Ei au mai l sat s tr iasc i cele mai bune oi, cele mai bune vite,
cei mai gra i vi ei i cei mai gra i miei. Astfel, ei au p strat tot ce era mai bun. N-au
vrut s le distrug ; ci au f cut acest lucru doar cu ce era de desconsiderat i f
valoare. 10Atunci Cuvântul Domnului a venit la Samuel i i-a zis: 11„Regret c l-am
pus pe Saul rege; pentru c a deviat de la drumul ascult rii de Mine i nu a respectat
poruncile Mele.” Samuel a fost trist i a strigat spre Domnul toat noaptea. 12S-a trezit
diminea a devreme ca s -l întâlneasc pe Saul; dar i s-a spus: „Saul a plecat la
Carmel; i s tii c acolo i-a ridicat un monument. Apoi s-a întors i s-a dus la
Ghilgal.” 13Când Samuel l-a întâlnit, Saul i-a zis: „S fii binecuvântat de Domnul! Mam conformat poruncii Lui!” 14Dar Samuel i-a r spuns: „Atunci ce este acest beh it
de oi care ajunge la urechile mele i acest muget de vite pe care-l aud?” 15Saul i-a zis:

„Lupt torii le-au adus de la amaleci i. Au sc pat de la moarte cele mai bune oi i cele
mai bune vite, ca s le sacrifice Dumnezeului t u numit Domnul. Dar pe celelalte leam distrus total!” 16Samuel i-a zis: „Opre te-te! Î i voi spune ce mi-a vorbit Domnul
în aceast noapte!” Saul i-a zis: „Spune-mi!” 17Iar Samuel i-a zis: „Cu toate c erai
mic în ochii t i, oare nu ai devenit tu conduc torul triburilor lui Israel? Domnul te-a
uns ca rege al lui Israel 18 i te-a trimis într-o misiune, spunându- i: «Du-te i distrugei total pe acei amaleci i p to i! Lupt -te cu ei pân vor fi distru i!» 19De ce n-ai
ascultat de ce i-a spus Domnul i ai decis s re ii o parte din prad , f când astfel ce
este r u în ochii Lui?” 20Saul i-a r spuns: „Eu am ascultat de Domnul. Vreau s spun
am plecat în misiunea pe care mi-a încredin at-o; i chiar l-am adus aici pe Agag –
regele amaleci ilor; iar pe amaleci i i-am distrus total. 21Dar lupt torii au luat din
prad oi i vite – ce era mai bun din ce trebuia distrus – ca s le ofere ca sacrificiu la
Ghilgal Dumnezeului t u care se nume te Domnul.” 22Atunci Samuel i-a zis lui Saul:
Oare Îi plac Domnului mai mult arderile integrale i sacrificiile decât ascultarea fa
de (tot) ce a spus El? Ascultarea este mai important decât sacrificiile i respectarea
Cuvântului Lui valoreaz mai mult decât gr simea berbecilor! 23Revolta i
neascultarea echivaleaz cu p catul ghicirii; iar arogan a intr în categoria sfid rii
legii i a p catului idolatriei. Pentru c ai refuzat s te conformezi Cuvântului
Domnului, El i-a retras recunoa terea ca rege!” 24Saul i-a zis lui Samuel: „Am
tuit; pentru c am înc lcat porunca Domnului i n-am respectat (tot) ce mi-ai
spus El. Mi-a fost fric de oamenii armatei; i astfel am aprobat ce propuneau ei.
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Acum, te rog s îmi ier i p catul; i întoarce-te împreun cu mine, ca s m pot
închina Domnului.” 26Samuel i-a zis: „Nu m voi întoarce împreun cu tine. Pentru c
ai respins Cuvântul Domnului, i El te-a respins acum ca rege al lui Israel!” 27În timp
ce Samuel se întorcea s plece, Saul l-a apucat de marginea hainei lui lungi; i ea s-a
rupt. 28Atunci Samuel i-a zis: „Domnul a rupt ast zi guvernarea ta asupra lui Israel; i
a dat-o altuia mai bun decât tine. 29Cel care este Gloria lui Israel, nu minte i nu se
zgânde te; pentru c El nu este om ca s revin asupra deciziilor Sale!” 30Saul a zis:
„Am p tuit. Totu i, te rog s m onorezi înaintea consiliului b trânilor poporului
meu i înaintea lui Israel, întorcându-te cu mine ca s m pot închina înaintea
Dumnezeului t u numit Domnul!” 31Samuel s-a întors dup Saul; iar acesta s-a
închinat înaintea Domnului. 32Apoi Samuel a zis: „Aduce i-l înaintea mea pe regele
amaleci ilor numit Agag!” Atunci Agag a venit spre el curajos, spunându- i: „Este o
certitudine c a trecut amenin area mor ii.” 33Samuel i-a zis lui Agag: „A a cum sabia
ta a l sat femei f
fii, la fel va fi l sat i mama ta f
fiu printre femei!” Apoi l-a
iat pe Agag în buc i înaintea Domnului, la Ghilgal. 34Apoi Samuel a plecat la
Rama; iar Saul s-a dus la casa lui, în localitatea Ghiva. 35Samuel nu s-a mai dus s -l
vad pe Saul pân în ziua mor ii lui; dar a plâns pentru el. Domnul a regretat c l-a
încoronat pe Saul ca rege al Israelului. 16 Domnul i-a zis lui Samuel: „Pân când îl
vei mai plânge pe Saul pentru c i-am anulat guvernarea peste Israel? Umple- i cornul
cu ulei i du-te acolo unde te voi trimite: la I ai din Betleem; pentru c l-am ales pe
unul dintre fiii lui ca s fie regele Meu!” 2Dar Samuel I-a zis: „Cum a putea s plec?
Saul va auzi despre acest lucru i m va omorî!” Domnul i-a r spuns: „S iei cu tine o
vit tân
i s zici: „Am venit s aduc Domnului un sacrificiu.” 3Invit la oferirea
sacrificiului i pe I ai; iar Eu î i voi ar ta atunci ce trebuie s faci. Vei unge pentru

Mine pe acela pe care i-l voi ar ta!” 4Samuel a f cut a a cum îi spusese Domnul; i a
venit la Betleem. Cei din consiliul b trânilor ora ului au venit s -l întâmpine
tremurând de fric . L-au întrebat: „Vii cu pace?” 5Iar el le-a r spuns: „Da, cu pace.
Vin ca s aduc un sacrificiu Domnului. Sfin i-v i veni i cu mine la oferirea acestui
sacrificiu.” Samuel i-a sfin it atât pe I ai cât i pe fiii lui; i i-a invitat la oferirea
sacrificiului. 6Când au venit ei, Samuel l-a v zut pe Eliab; i atunci s-a gândit: „Cu
certitudine, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.” 7Dar Domnul i-a zis: „Nu te uita
la fa sau la în imea lui; pentru c pe acesta l-am respins. Domnul nu se uit la ce
poate vedea omul. În timp ce omul prive te i vede (doar) partea exterioar , Domnul
se uit la inim !” 8Atunci I ai l-a chemat pe Abinadab i l-a prezentat lui Samuel,
care i-a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 9 ai i l-a ar tat apoi pe ama; dar
Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 10 a i-a prezentat I ai lui Samuel
pe apte dintre fiii lui. Dar Samuel i-a zis lui I ai: „Domnul nu a ales pe niciunul
dintre ace tia.” 11Apoi a spus: „Ace tia sunt to i fiii pe care îi ai?” I ai i-a r spuns: „A
mai r mas cel mai tân r dintre ei. Dar acela p ze te oile la p scut.” Samuel i-a zis:
„Trimite pe cineva s -l cheme; pentru c nu vom mânca pân nu vine el aici!” 12 ai a
cut cum i s-a cerut; i astfel, fiul lui a fost adus. Tân rul era ro cat, cu ochii frumo i
i fa încânt toare. Domnul i-a zis lui Samuel: „Ridic -te i unge-l; pentru c el
este!” 13Samuel a luat cornul cu ulei i l-a uns în mijlocul fra ilor lui; iar Spiritul
Domnului a venit decisiv peste David începând din acea zi. Apoi Samuel s-a întors la
Rama. 14Spiritul Domnului S-a îndep rtat de la Saul. Astfel, el a început s fie chinuit
de un spirit r u trimis de Domnul. 15Slujitorii lui Saul i-au zis: „Constat m c te
chinuie te un spirit r u trimis de Dumnezeu. 16St pânul nostru, porunce te slujitorilor
i care sunt la dispozi ia ta, s caute un om care tie s cânte cu lira. Atunci când
spiritul r u trimis de Dumnezeu va veni peste tine, acela va cânta cu mâna lui; i tu te
vei sim i mai bine.” 17Saul le-a spus slujitorilor lui: „G si i-mi un om care tie s
cânte bine; i aduce i-l la mine!” 18Atunci unul dintre tinerii slujitori, a zis: „L-am
zut pe unul dintre fiii lui I ai din Betleem. El cânt foarte bine, este un b rbat
viteaz i bun lupt tor, tie s vorbeasc i are un aspect fizic pl cut; iar Domnul este
cu el.” 19Saul a trimis mesageri la I ai, prin intermediul c rora i-a transmis urm torul
mesaj: „Trimite-mi pe fiul t u care se nume te David – pe acela care (î i) îngrije te
oile.” 20 ai a luat un m gar înc rcat cu pâine, un burduf cu vin i un ied, pe care le-a
trimis lui Saul prin fiul lui care se numea David. 21Apoi David a venit i s-a prezentat
în fa a lui Saul. Lui Saul i-a pl cut foarte mult de David; i l-a luat cu el ca s -i
transporte armele. 22A trimis pe cineva la I ai ca s i se spun : „Permite-i lui David s
mân în slujba mea; pentru c a fost agreat de mine!” 23De fiecare dat când venea
spiritul trimis de Dumnezeu peste Saul, David lua lira i cânta. Atunci Saul se calma,
se sim ea mai bine i acel spirit r u pleca de la el. 17 În acea vreme, filistenii i-au
organizat corpurile de armat ca s înceap un conflict (cu israelienii) la Soco, în
teritoriul lui Iuda. Ei i-au stabilit tab ra la Efes-Damim, între Soco i Azeca.
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Împreun cu b rba ii lui Israel Saul a organizat tab ra în valea Ela. Apoi s-au a ezat
în linie, preg ti i de lupt împotriva filistenilor. 3Filistenii st teau pe un deal, iar Israel
st tea pe un altul. Între ei era o vale. 4Din tab ra filistenilor a ie it un lupt tor care se
numea Goliat. Provenea din Gat i avea o în ime de ase co i i o palm . 5Avea pe
cap un coif de bronz i era îmbr cat cu o armur f cut din zale de bronz. Aceasta

avea greutatea de cinci mii de echeli. 6Era protejat la picioare de ni te ap tori
cute din bronz; iar la spate avea o lance. 7Lemnul lancei lui era ca sulul unui
es tor; iar vârful ei avea greutatea de ase sute de echeli de fier. Cel care-i
transporta scutul, mergea înaintea lui. 8Goliat s-a oprit i a strigat grupurilor armatei
lui Israel a ezate în linie pentru r zboi: „De ce a i ie it i v-a i aliniat pentru lupt ?
Oare nu sunt eu un filistean, iar voi slujitorii lui Saul? Alege i pentru voi un b rbat i
trimite i-l s vin spre mine. 9Dac va fi capabil s lupte cu mine i s m omoare,
atunci noi vom deveni slujitorii vo tri. Dar dac eu voi fi mai puternic decât el i-l voi
omorî, voi ve i deveni sclavii no tri i ne ve i sluji!” 10Filisteanul a continuat:
„Ridiculizez astfel unit ile de lupt ale lui Israel! Da i-mi un b rbat care s fie
capabil s se lupte cu mine!” 11Când au auzit Saul i întregul Israel acele cuvinte
spuse de filistean, s-au speriat i le-a fost fric . 12David era fiul acelui efratit din
Betleemul locuit de urma ii lui Iuda, numit I ai, care avea opt fii. În vremea
guvern rii regelui Saul, I ai era b trân, avansat în vârst . 13Cei trei fii mai mari ai lui,
au mers cu Saul la r zboi. Numele primului n scut în familia lui I ai era Eliab. Al
doilea fiu se numea Abinadab, iar al treilea ama. 14David era ultimul dintre fiii lui
ai. Cei trei fii mai mari ai lui, l-au urmat pe Saul la r zboi. 15În acest timp, David a
plecat de la Saul; i p tea turma tat lui lui, la Betleem. 16Acel filistean a venit
înaintea lui Israel, procedând sfid tor împotriva lui patruzeci de zile: atât diminea a,
cât i seara. 17Într-o zi, I ai i-a spus fiului lui care se numea David: „Ia pentru fra ii t i
aceast ef de grâu pr jit i zece pâini. Le vei duce repede în tab . 18Ia i aceste
zece buc i de brânz ; i du-le comandantului care conduce grupul format din mie de
oameni, unde sunt inclu i ei. Vezi cum tr iesc acolo fra ii t i; i adu-mi ve ti de la ei.
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Îi vei g si împreun cu Saul i cu ceilal i b rba i ai lui Israel în valea Ela, unde se
lupt cu filistenii.” 20David s-a trezit diminea a devreme, a l sat oile cu un paznic, a
luat cu el tot ce i-a poruncit I ai i a plecat. A ajuns în tab
tocmai când armata se
21
alinia în pozi ie de lupt i producea sunete ca pentru r zboi. Israel i filistenii s-au
aliniat în pozi ii de lupt , fa în fa . 22David i-a l sat lucrurile în grija celui care
zea bagajele; i a fugit în zona de conflict. Cum a ajuns, i-a întrebat fra ii despre
cum tr iesc acolo. 23În timp ce vorbeau ei, din rândurile filistenilor a ie it lupt torul
Goliat din Gat. Acesta a spus acelea i cuvinte ca mai înainte; i David le-a auzit.
24
Când l-au v zut pe filistean, to i israelienii au fugit din fa a lui foarte panica i,
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zicând: „L-a i v zut pe acel b rbat înaintând? A ie it ca s ridiculizeze pe Israel.
Dac va fi cineva capabil s -l omoare, regele îl va recompensa cu mari bog ii, îi va
da pe fiica lui ca so ie i-i va scuti familia de impozite în Israel.” 26David i-a întrebat
pe lupt torii care se aflau lâng el: „Ce i se va face aceluia care-l va omorî pe acest
filistean i va face s înceteze aceast insult la adresa poporului Israel? Cine este
acest filistean – acest necircumcis – ca s desconsidere armatele Dumnezeului care
este viu?” 27Ei i-au repetat ce spuseser mai înainte, zicând: „Acestea sunt avantajele
pe care le va avea cel care-l va omorî.” 28Eliab – fratele cel mai mare al lui David –, la auzit vorbind cu lupt torii. Atunci i s-a declan at mânia împotriva lui; i i-a spus:
„De ce ai venit aici i cu cine ai l sat acele pu ine oi în de ert? Î i cunosc eu mândria
i r utatea inimii. Ai venit s asi ti la conflict!” 29David i-a r spuns: „Cu ce am gre it
acum? Nu pot nici m car s vorbesc (cu cineva)?” 30Apoi s-a întors de la el spre un
altul; i l-a întrebat acela i lucru. To i i-au dat r spunsul pe care îl mai auzise. 31Dar

cuvintele lui David au fost re inute i transmise lui Saul. Atunci el a trimis pe cineva
-l cheme. 32David i-a zis lui Saul: „Nimeni s nu fie descurajat din cauza acestui
filistean! Slujitorul t u va merge i se va lupta cu el!” 33Saul i-a r spuns: „Nu po i s
mergi împotriva acestui filistean ca s te lup i cu el; pentru c tu e ti doar un tân r, în
timp ce el este un lupt tor (antrenat) înc din tinere ea lui!” 34Dar David i-a r spuns:
„Slujitorul t u era p stor la oile tat lui lui. Când venea un leu sau un urs i lua o oaie
din turm , 35mergeam dup el, îl loveam i salvam oaia sco ând-o din gura lui. Dac
venea împotriva mea, îl apucam de coam i-l loveam pân îl omoram. 36Slujitorul
u a reu it s omoare i leul i ursul; iar cu acest filistean necircumcis, se va întâmpla
la fel – pentru c a insultat armatele Dumnezeului care este (singurul Dumnezeu)
viu!” 37David a mai zis: „Domnul care m-a sc pat din laba leului i a ursului, m va
salva i din mâna acestui filistean!” Atunci Saul i-a spus lui David: „Du-te; i
Domnul s fie cu tine!” 38Saul l-a îmbr cat pe David cu armura lui: i-a pus un coif de
bronz pe cap i l-a îmbr cat cu o ap toare f cut din zale. 39David a legat sabia lui
Saul peste armur ; i a încercat s mearg , pentru c nu era obi nuit cu ele. Dar apoi
s-a dezbr cat de ele, zicându-i lui Saul: „Nu pot s merg cu ele; pentru c nu sunt
obi nuit cu acest echipament!” 40Apoi i-a luat toiagul în mân , a ales din vale cinci
pietre f
asperit i i le-a pus în buzunarul traistei lui de p stor. Luând pra tia în
mân , s-a îndreptat spre filistean. 41Filisteanul se apropia din ce în ce mai mult de
David, iar cel care-i transporta scutul, era înaintea lui. 42Filisteanul a privit; i când l-a
zut pe David, l-a desconsiderat; pentru c el nu era decât un tân r cu p rul ro cat i
cu fa a frumoas . 43El i-a zis lui David: „Oare eu sunt un câine, ca s vii la mine cu
be e?” Apoi a început s -l blesteme în numele zeilor lui. 44Filisteanul i-a mai zis lui
David: „Vino la mine; i voi da corpul t u p rilor zbur toare i animalelor s lbatice
de pe câmp!” 45David i-a r spuns: „Tu vii la mine cu sabie i cu lance; dar eu vin la
tine în Numele Domnului armatelor. El este Dumnezeul armatelor lui Israel – Cel pe
care tu L-ai insultat! 46Ast zi, Domnul te va face s fii doborât de mâna mea! Te voi
lovi i- i voi t ia capul! Ast zi voi da p rilor zbur toare i animalelor s lbatice de
pe p mânt s m nânce din corpurile moarte ale oamenilor din armata filistenilor; i
întreg p mântul va ti c Israel are un Dumnezeu! 47To i cei care sunt aduna i aici,
vor ti c Domnul nu salveaz obligatoriu numai cu sabia i cu lancea – pentru c
rezultatul luptei va fi decis de Domnul; i El va face s fi i învin i de noi!” 48Când
filisteanul a început s se apropie de David, acesta a fugit repede spre liniile de lupt ,
ca s -l întâlneasc . 49David i-a b gat mâna în traist , de unde a scos o piatr . A
aruncat piatra cu ajutorul pra tiei; i l-a lovit pe filistean (chiar) în frunte. Piatra a
truns în craniul lui. Filisteanul a c zut cu fa a întoars spre p mânt. 50Astfel a
ob inut David victoria împotriva filisteanului. De i David nu avea sabie, el l-a lovit
pe filistean i l-a omorât doar cu o pra tie i cu o piatr … 51Apoi David a alergat i sa oprit lâng filistean. I-a luat sabia, a scos-o din teaca ei i i-a t iat capul cu ea.
Atunci când au v zut c impun torul lor lupt tor era mort, filistenii au fugit.
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Imediat, lupt torii lui Israel i cei din teritoriile lui Iuda s-au încurajat, au strigat ca
pentru r zboi i i-au urm rit pe filisteni pân la intrarea în Gat i pân la por ile
Ecronului. Filistenii, r ni i mortal, au c zut pe drumul aaraimului, pân la Gat i la
Ecron. 53Când s-au întors de la urm rirea filistenilor, israelienii le-au pr dat tab ra.
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David a luat capul filisteanului i l-a adus la Ierusalim. A luat i armele filisteanului,

pe care le-a adus la el în cort. 55Când l-a v zut Saul pe David înaintând împotriva
filisteanului, l-a întrebat pe Abner care era conduc torul armatei: „Abner, al cui fiu
este acest tân r?” El i-a r spuns: „Regele meu, î i jur pe sufletul t u, care este viu, c
nu tiu!” 56Atunci regele i-a zis: „Afl al cui fiu este acest tân r!” 57Dup ce David s-a
întors de la omorârea filisteanului, Abner l-a luat i l-a adus înaintea lui Saul. David
avea în mân capul filisteanului. 58Saul l-a întrebat: „Al cui fiu e ti, tinere?” David i-a
spuns: „Sunt fiul slujitorului t u numit I ai i care locuie te Betleem.” 18 Dup ce
David a terminat discu ia cu Saul, sufletul lui Ionatan s-a ata at de sufletul lui David;
i l-a iubit ca pe sine însu i. 2Din acea zi, Saul l-a inut pe David la el; i nu l-a mai
sat s se întoarc acas . 3Ionatan a f cut un leg mânt cu David, pentru c îl iubea ca
pe sine însu i. 4I-a oferit lui David pelerina pe care o purta el. I-a dat i echipamentul
lui de r zboi, inclusiv sabia, arcul i centura. 5Oriunde îl trimitea Saul, David se
ducea i reu ea. A a se explic de ce Saul l-a desemnat ca i comandant al solda ilor;
i acest lucru a fost v zut ( i apreciat) de întregul popor i chiar de slujitorii lui Saul.
6
În timp ce armata se întorcea acas , dup ce David l-a omorât pe filistean, femeile
din toate ora ele lui Israel au ie it s -l întâmpine pe regele Saul. Ele cântau cântece
de bucurie i dansau în timp ce sunau din tamburine i foloseau instrumentele cu
coarde. 7Cântând vesele, femeile spuneau: „Saul a omorât miile lui; iar David zecile
lui de mii!” 8Lui Saul nu i-au pl cut aceste cuvinte; i s-a sup rat foarte r u. El a zis:
„I-au dat lui David zecile de mii, iar mie doar miile. Acum nu-i mai lipse te decât
regatul!” 9Începând cu acea zi, Saul a avut inten ii rele fa de David. 10În urm toarea
zi, spiritul r u trimis de Dumnezeu a venit în for peste Saul carea vea un
comportament extatic necontrolat în interiorul casei lui. David cânta la lir , a a cum
cea în fiecare zi, iar Saul avea în mân o lance. 11Saul a aruncat lancea, gândind: „Îl
voi imobiliza pe David înfigând-o prin el în zid.” Dar David s-a ferit de Saul de dou
ori. 12Lui Saul i-a fost team de David; pentru c Domnul îl sus inea, în timp ce pe el
îl abandonase. 13 a se explic faptul c l-a îndep rtat pe David de lâng el i l-a
desemnat comandant peste o mie de oameni. David conducea corpurile armatei în
zboaie; 14 i în tot ce f cea, reu ea – pentru c Domnul era cu el. 15 zând c David
avea mereu succes, Saul se temea de el; 16dar întreg Israelul i urma ii Iuda îl iubeau
pe David, pentru c acesta îi conducea în r zboaie. 17Atunci Saul i-a zis lui David:
„Î i voi da ca so ie pe fiica mea mai mare numit Merab; dar cu condi ia s m
sluje ti cu eroism i s mergi în r zboaiele Domnului.” Dar, da fapt, Saul se gândise
astfel: „S nu moar lovit de mâna mea, ci de mâna filistenilor!” 18David i-a r spuns:
„Cine sunt eu i cine este familia mea sau celelalte rude ale mele în Israel, pentru a
(avea onoarea de a) fi ginerele regelui?” 19Dar atunci când a venit timpul ca Merab –
fiica lui Saul – s -i fie dat lui David ca so ie, ea a fost dat lui Adriel din Mehola.
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Mihal – o alt fiic a lui Saul – îl iubea pe David. I s-a spus lui Saul despre acest
lucru; i lui i-a pl cut ce a auzit. 21Atunci i-a zis: „I-o voi da ca s -i fie o capcan ; i
astfel, filistenii vor fi provoca i s vin împotriva lui.” I-a spus lui David a doua oar :
„Ast zi vei fi ginerele meu!” 22Apoi le-a zis slujitorilor lui: „Vorbi i-i lui David în
secret; i spune i-i: «Regelui îi place de tine; i to i slujitorii lui te iubesc. Deci
accept s fii ginerele regelui!».” 23Slujitorii lui Saul i-au spus aceste cuvinte lui
David; iar el a r spuns: „Crede i c este un lucru simplu s fii ginerele regelui? Eu
sunt un om s rac i de pu in valoare (material ).” 24Când slujitorii i-au spus lui Saul

ce r spunsese David, 25acesta le-a zis: „A a s -i vorbi i lui David: «Ca s i dea
mireasa, regele nu dore te alt pre decât pielea care acoper glandul de la o sut de
filisteni; i astfel, regele s fie r zbunat pe du manii lui!».” De fapt, punându-i
aceast condi ie, Saul dorea s -l fac pe David s fie omorât de mâinile filistenilor.
26
Slujitorii lui Saul i-au spus aceste cuvinte lui David; iar lui i-a pl cut ideea de a fi
ginerele regelui. Înainte s expire timpul stabilit, 27David a plecat împreun cu
oamenii lui; i a omorât dou sute de filisteni. A adus pielea care acoperea glandul
lor; i a dat-o num rând exact cât ceruse regele, pentru a putea deveni ginerele lui.
Atunci Saul i-a dat-o ca so ie pe fiica lui numit Mihal. 28Când Saul a v zut i a
în eles c Domnul îl sus inea pe David i c Mihal – fiica lui – îl iubea, 29s-a temut i
mai mult de David; i i-a fost du man tot restul vie ii lui. 30Conduc torii filisteni
plecau la r zboi; i de câte ori începeau un conflict, David ob inea succese mai mari
decât to i slujitorii lui Saul. Astfel, numele lui a ajuns foarte apreciat. 19 Saul a vorbit
cu fiul lui care se numea Ionatan i cu to i slujitorii lui, spunându-le s -l omoare pe
David. Dar Ionatan îl îndr gise foarte mult pe David. 2Din aceast cauz , el l-a
anun at, spunându-i: „Tat l meu – Saul – inten ioneaz s te omoare. Deci fere te-te
mâine diminea i stai ascuns într-un loc. 3Eu voi veni i voi sta lâng tat l meu în
câmpul în care vei fi tu. Îi voi vorbi despre tine; i apoi î i voi spune ce voi afla (c va
zice).” 4Ionatan a vorbit de bine despre David tat lui lui – Saul – i i-a spus: „S nu
tuiasc regele împotriva slujitorului lui numit David; pentru c el nu a p tuit
împotriva ta. Ci dimpotriv : faptele lui în slujirea pe care a f cut-o, i-au fost foarte
utile. 5 i-a riscat via a atunci când l-a omorât pe filistean; iar Domnul a adus o mare
victorie pentru întregul Israel. Tu ai v zut acest lucru i te-ai bucurat. De ce atunci s
tuie ti împotriva unui om nevinovat, omorându-l pe David f
niciun motiv?”
6
Saul a ascultat de Ionatan i a jurat, zicând: „Jur pe Domnul care este viu, c David
nu va fi omorât.” 7Atunci Ionatan l-a chemat pe David i i-a spus toate aceste cuvinte.
Apoi l-a adus la Saul. David a continuat s -i slujeasc la fel ca înainte. 8Dup un
timp, s-a declan at din nou r zboiul. David a luptat împotriva filistenilor i le-a
cauzat o atât de mare înfrângere, încât ace tia au fugit din fa a lui. 9Într-o zi, în timp
ce Saul st tea în casa lui, spiritul r u trimis de Domnul a venit peste el. Saul inea în
mân o lance, iar David cânta la lir . 10Saul a încercat s -l prind pe David aruncând
lancea ca s intre prin el i s r mân înfipt în perete; dar David s-a ferit de Saul. El
a înfipt lancea doar în perete. Apoi David a fugit i a sc pat (de Saul) în acea noapte.
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Atunci Saul a trimis ni te oameni la casa lui David, ca s stea ascun i i s -l
urm reasc ; iar diminea a, s -l omoare. Dar Mihal – so ia lui David – l-a anun at,
spunându-i: „Dac nu- i salvezi via a în aceast noapte, mâine vei fi omorât.” 12Mihal
l-a coborât pe David pe fereastr ; i astfel el a sc pat (de oamenii lui Saul) fugind.
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Apoi Mihal a luat statuia zeului, a pus-o în pat, i-a pus pe cap ni te p r de capr i a
acoperit-o cu o p tur . 14Când Saul a trimis oamenii s -l omoare pe David, Mihal le-a
spus c este bolnav. 15Dar Saul a trimis oamenii înapoi s -l vad pe David i le-a zis:
„Aduce i-l la mine, în patul lui, ca s -l omor!” 16Când ace tia au intrat, în acel pat era
statuia idolului cu p rul de capr pe cap. 17Atunci Saul a întrebat-o pe Mihal: „De ce
m-ai tr dat în acest fel i l-ai l sat pe du manul meu s plece i s scape?” Mihal i-a
spuns: „El mi-a zis: «Las -m s plec; altfel te omor!».” 18David a fugit i a sc pat;
s-a dus la Samuel, în localitatea Rama i i-a spus tot ce i-a f cut Saul. Apoi, împreun

cu Samuel, a plecat i a locuit la Naiot. 19Saul a fost anun at de acest lucru. I s-a spus:
„David este la Naiot, în Rama.” 20Atunci Saul a trimis ni te oameni s -l prind pe
David. Dar când aceia au întâlnit un grup de profe i condu i de Samuel i care
profe eau, Spiritul lui Dumnezeu a venit peste oamenii lui Saul. Atunci i ei au
început s profe easc . 21Când i s-a spus lui Saul despre acest lucru, el a trimis al i
oameni; dar i aceia au început s profe easc . Saul a trimis din nou oameni – pentru
a treia oar – dar i aceia au profe it. 22La final, a plecat el personal spre Rama. A
ajuns la fântâna mare, care este în Secu; i a întrebat: „Unde sunt Samuel i David?”
Cineva i-a r spuns: „Sunt la Naiot, în Rama.” 23Atunci Saul s-a îndreptat spre Naiot
care era în Rama. Dar Spiritul lui Dumnezeu a venit i peste el; iar Saul i-a continuat
drumul profe ind pân a ajuns la Naiot, în Rama. 24S-a dezbr cat i el de hainele lui;
i a profe it ca to i ceilal i în prezen a lui Samuel. A z cut dezbr cat (de hainele
rege ti) toat ziua i toat acea noapte. A a a ap rut întrebarea: „Este oare i Saul
printre profe i?” 20 David a fugit din Naiot – din Rama – i a venit la Ionatan, pe care
l-a întrebat: „Ce am f cut? Care este p catul meu i cu ce am gre it împotriva tat lui
u care caut s m omoare?” 2Ionatan i-a r spuns: „În nici un caz nu se va întâmpla
a! Nu vei muri! Tat l meu nu face nici un lucru – indiferent c este mare sau mic –
s -mi vorbeasc despre el. De ce ar ascunde tat l meu tocmai aceast inten ie
fa de mine? Nu poate fi adev rat.” 3Dar David a jurat din nou, zicând: „Este o
certitudine faptul c tat l t u a aflat c sunt apreciat de tine; i s-a gândit: «S nu tie
Ionatan acest lucru; pentru c s-ar întrista.» Dar, cât este de adev rat c Domnul este
viu i c sufletul t u este viu, te asigur c între mine i moarte nu mai este decât un
pas!” 4Ionatan i-a spus lui David: „Voi face pentru tine tot ce dore ti!” 5David i-a zis:
„Mâine va fi lun nou ; i ar trebui s stau la mas împreun cu regele. Dar permitemi s plec i s m ascund în câmp, pân în seara zilei a treia. 6Dac tat l t u va
observa lipsa mea, s -i spui: «David m-a rugat s -i permit s mearg pân la Betleem
– ora ul în care s-a n scut – pentru c acolo va fi adus sacrificiul anual pentru tot
clanul de care apar ine el.» 7Dac va accepta, atunci va fi pace pentru slujitorul t u.
Dar dac i se va declan a mânia, s tii c a decis s -mi fac r u. 8Iar tu manifest
bun tate fa de slujitorul t u; pentru c ai f cut cu el un leg mânt înaintea Domnului.
Dac exist vreun p cat în mine, omoar -m tu personal! De ce s m mai aduci
înaintea tat lui t u?” 9Ionatan i-a zis: „Niciodat ! Dac a fi tiut c tat l meu a decis
i fac r u, oare nu i-a fi spus?” 10David l-a întrebat pe Ionatan: „Cine m va
anun a dac tat l t u î i va r spunde cu duritate?” 11Ionatan i-a r spuns: „Vino s
mergem în câmp.” Au ie it amândoi în câmp; 12 i acolo, Ionatan i-a spus lui David:
„Domnul – Dumnezeul lui Israel – este martor c voi spiona pe tat l meu mâine i
poimâine aproximativ pe la aceast or . Dac are gânduri bune pentru tine, te voi
anun a. 13Domnul s se comporte cu Ionatan cu toat duritatea, dac tat l meu va dori
i fac r u iar eu nu- i voi desecretiza acest lucrul i nu te voi l sa s pleci ca s i
protejezi via a. Domnul s fie cu tine a a cum a fost i cu tat l meu. 14Dac voi mai
tr i, s manife ti fa de mine un comportament ca al lui Dumnezeu, astfel încât s nu
fiu omorât; 15 i s nu î i îndep rtezi niciodat bun voin a fa de urma ii mei, atunci
când Domnul va terge de pe p mânt pe fiecare dintre du manii lui David!” 16Acestea
au fost cuvintele pe care le-a spus Ionatan când a ratificat un leg mânt cu familia lui
David, spunând: „Domnul s pedepseasc pe du manii lui David!” 17Ionatan l-a pus

pe David s i reafirme jur mântul f cut în baza dragostei pe care o manifesta pentru
el; pentru c Ionatan îl iubea ca pe sufletul lui. 18Apoi i-a zis: „Mâine este lun nou ;
i lipsa ta va fi observat , pentru c locul t u va fi gol. 19Poimâine s cobori repede de
aici; s te duci la locul în care te-ai ascuns prima dat i s a tep i lâng stânca Ezel.
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Eu voi trage trei s ge i spre ea, exact ca atunci când a trage la int . 21Apoi voi
trimite b iatul, poruncindu-i s caute s ge ile. Dac îi voi spune: «Vezi c s ge ile
sunt dincoace de tine. Adu-le la mine!», atunci s vii; pentru c , î i jur pe Domnul
care este viu, c acesta va fi semnul care î i va spune c te afli în siguran i c exist
nici un pericol pentru tine. 22Dar dac îi voi spune b iatului: «Vezi c s ge ile sunt
dincolo de tine», s pleci; pentru c Domnul te trimite. 23Iar referitor la ce am vorbit
noi, Domnul este martor între mine i tine pentru totdeauna!” 24David s-a ascuns în
câmp. Atunci când a început luna nou , regele a stat la mas , ca s m nânce. 25El s-a
ezat pe locul lui obi nuit, lâng perete, avându-l pe Ionatan în fa a lui i pe Abner
lâng el. Dar locul lui David era gol. 26Saul n-a spus nimic în acea zi, pentru c se
gândea c s-a întâmplat ceva cu David. Î i zicea: „El nu este sincer; cu certitudine,
David îmi ascunde ceva!” 27În urm toarea zi – a doua de la luna nou – locul lui
David era tot gol. Atunci Saul l-a întrebat pe fiul lui care se numea Ionatan: „De ce
nu a venit fiul lui I ai nici ieri i nici ast zi la mas ?” 28Ionatan i-a r spuns: „David
mi-a cerut s -i permit s se duc la Betleem. 29El mi-a spus: «Te rog s -mi permi i s
merg acas . Clanul nostru va aduce un sacrificiu în ora ; iar fratele meu mi-a poruncit
fiu acolo. Te rog s fii bun cu mine i permite-mi s merg s -mi v d fra ii!» Din
aceast cauz nu a venit la masa regelui.” 30Saul s-a mâniat foarte r u împotriva lui
Ionatan; i i-a spus: „E ti (ca) un copil nelegitim care se revolt împotriva mea! Crezi
nu tiu c i-ai ales ca prieten pe fiul lui I ai – spre ru inea ta i a mamei tale care
te-a n scut? 31Atât timp cât fiul lui I ai tr ie te pe acest p mânt, nici tu i nici regatul
u nu ve i fi în siguran ! Trimite pe cineva i adu-l la mine; pentru c trebuie s
moar !” 32Dar Ionatan i-a r spuns tat lui lui numit Saul: „De ce s fie omorât? Ce a
cut?” 33Atunci Saul a aruncat lancea spre el, ca s -l loveasc . Astfel, Ionatan a
în eles c tat l lui inten iona s -l omoare pe David. 34S-a ridicat de la mas foarte
sup rat; i în acea zi – a doua a lunii noi – nu a mâncat nimic; pentru c era întristat
din cauza lui David i pentru tat l lui îl umilise. 35În urm toarea diminea , Ionatan sa dus în câmp pentru întâlnirea cu David. Împreun cu el era un b iat. 36Ionatan i-a
spus b iatului: „Alearg s g se ti s ge ile pe care le-am tras.” B iatul a alergat; iar
Ionatan a tras o s geat dincolo de el. 37Când b iatul a ajuns la locul în care c zuse
geata tras de Ionatan, el i-a strigat: „Nu-i a a c s geata e dincolo de tine?”
38
Ionatan a strigat apoi dup el: „Repede! Gr be te-te! Nu te opri!” B iatul a strâns
ge ile i s-a întors la st pânul lui. 39El nu în elegea nimic; ci doar Ionatan i David
tiau ce semnifica ie aveau acele cuvinte. 40Ionatan i-a dat b iatului armele lui i i-a
spus: „Du-te i du-le în ora !” 41Dup ce a plecat b iatul, David s-a ridicat din partea
de sud a stâncii, a c zut cu fa a spre p mânt i s-a închinat de trei ori. Apoi s-au
rutat i au plâns împreun ; dar David a plâns mai mult. 42Ionatan i-a zis lui David:
„Mergi lini tit! S se întâmple a a cum am jurat amândoi în Numele Domnului, când
am zis: «Domnul s fie între mine i tine i între urma ii mei i urma ii t i pentru
totdeauna!».” Apoi David s-a ridicat i a plecat; iar Ionatan s-a întors în ora . 21
David a venit la Nob i s-a dus la preotul Ahimelec. Acesta l-a întâmpinat tremurând;

i l-a întrebat: „De ce e ti singur? Cum se explic faptul c nu este nimeni cu tine?”
David i-a r spuns preotului Ahimelec: „Regele mi-a poruncit s fac ceva, spunândumi: «Misiunea în care te-am trimis i pe care i-am încredin at-o, s fie un secret
pentru orice alt om!» i am decis împreun cu oamenii mei un anume loc de întâlnire.
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Acum, vreau s tiu ce ai (de mâncare) prin apropiere. D -mi vreo cinci pâini sau ce
vei g si.” 4Dar preotul i-a zis: „Nu am aici pâine obi nuit . Pot s i dau doar pâine
sfin it ; cu condi ia ca oamenii t i s se fi ferit de rela ii intime cu femei.” 5David i-a
spuns preotului: „Cu certitudine î i pot spune c femeile au fost inute la dep rtare
de noi de când am plecat. Corpurile tinerilor ar fi fost (pân acum) sfinte, chiar dac
ar fi fost implica i într-o misiune obi nuit . Dar cu atât mai mult vor fi sfinte
corpurile lor ast zi?” 6Atunci preotul i-a dat pâine sfin it ; pentru c nu exista acolo
altfel de pâine decât aceea care fusese pus ca s fie prezentat înaintea Domnului; i
aceea tocmai fusese înlocuit cu alt pâine cald . 7În acea zi, exista acolo, închis
înaintea Domnului, unul dintre slujitorii lui Saul. Acela era edomitul Doeg, eful
storilor lui. 8David l-a întrebat pe Ahimelec: „Nu ai aici în apropiere o lance sau o
sabie? Eu nu mi-am luat cu mine sabia i nici armele, pentru c porunca regelui
trebuia respectat urgent!” 9Preotul i-a r spuns: „Exist aici sabia filisteanului Goliat,
pe care l-ai omorât în valea Ela! Este înf urat într-o pânz , în spatele locului unde
se afl tunica pentru ceremonii. Dac dore ti, po i s-o iei; pentru c nu mai exist alt
sabie aici!” David a zis: „Nu este alta ca ea! D -mi-o!” 10David a fugit de Saul în
acea zi; i a venit la Achi care era regele Gatului. 11Slujitorii lui Achi i-au zis
regelui lor: „Nu este acesta David – regele rii – i nu despre el cântau dansând i
spunând: «Saul a omorât miile lui; iar David, zecile lui de mii?».” 12David a fost
afectat de aceste cuvinte i i-a fost fric de regele Gatului care se numea Achi .
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Când ei au privit la el, David i-a schimbat comportamentul. Se pref cea, f cându-i
cread c este nebun. Zgâria u ile i l sa s -i curg saliva pe barb . 14Atunci Achi
le-a zis slujitorilor lui: „Sper c v este evident faptul c acest om este nebun. De ce
mi l-a i adus? 15Oare am eu lips de nebuni? De ce s asist la manifest rile lui
nebune ti? Crede i oare c voi accepta s intre în casa mea?” 22 David a plecat de
acolo i a fugit în pe tera Adulam. Când au auzit acest lucru, fra ii lui i întreaga
familie a tat lui lui au venit acolo la el. 2To i cei care erau în dificult i ori datori i
nemul umi i, s-au adunat la el; iar David a devenit conduc torul lor. S-au adunat
astfel aproximativ patru sute de b rba i. 3David a plecat de acolo la Mi pa, în zona
Moabului. Atunci i-a transmis regelui Moabului urm toarea cerere: „Te rog s
permi i tat lui meu i mamei mele s vin ( i s stea) la voi, pân voi ti ce va face
Dumnezeu cu mine.” 4David i-a l sat cu regele Moabului; iar ceilal i au locuit
împreun cu el tot timpul cât David a stat în fort rea . 5Dar profetul Gad i-a spus lui
David: „S nu r mâi în fort rea ; ci du-te în teritoriul locuit de urma ii lui Iuda!”
Astfel, David a plecat i a ajuns în p durea Heret. 6Saul a auzit c David i oamenii
care erau cu el au fost descoperi i. Atunci, Saul st tea sub tamariscul de pe zona
înalt numit Ghiva. Avea în mân o lance; i era înconjurat de to i slujitorii lui. 7Saul
le-a zis: „Asculta i, beniami i! V va da fiul lui I ai tuturor terenuri agricole i vii? V
va face el pe voi to i comandan i peste mii de oameni i conduc tori peste sute (de
lupt tori)? 8Totu i voi to i a i complotat împotriva mea; i nimeni nu m-a anun at
când fiul meu a f cut un leg mânt cu fiul lui I ai. Niciunul dintre voi nu a avut grij
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de mine i nu m-a anun at c fiul meu l-a determinat pe slujitorul meu s se revolte
împotriva mea, ca s m urm reasc a a cum o face ast zi!” 9Edomitul Doeg – cel
care st tea lâng slujitorii lui Saul – a zis: „Eu l-am v zut pe fiul lui I ai venind în
localitatea Nob, la Ahimelec – fiul lui Ahitub. 10Acela a întrebat pe Domnul pentru
David i i-a oferit provizii. I-a dat i sabia filisteanului Goliat!” 11Atunci regele a
trimis pe cineva s cheme pe preotul Ahimelec – fiul lui Ahitub – i pe to i cei care
apar ineau acelei familii l rgite a preo ilor din localitatea Nob. Aceia au venit to i la
rege. 12Saul a zis: „Ascult -m , fiul lui Ahitub!”El i-a r spuns: „Porunce te, st pânul
meu!” 13Saul i-a spus: „De ce ai complotat împotriva mea împreun cu fiul lui I ai,
dându-i pâine, o sabie i întrebând pe Dumnezeu pentru el? Ca s se revolte împotriva
mea i s urm reasc s m omoare, a a cum o face ast zi?” 14Ahimelec i-a r spuns
regelui: „Care dintre to i subordona ii t i este atât de credincios ca David? El este
ginerele regelui, conduc torul g rzii tale; i are un renume în familia ta! 15Oare de
ast zi am început s întreb pe Dumnezeu pentru el? Nu este deloc adev rat ce crezi
despre mine! S nu acuze regele în vreun fel pe slujitorului lui; i nici asupra
vreunuia din familia tat lui meu s nu pronun e acuza ii; pentru c slujitorul t u n-a
tiut de niciunul dintre toate aceste lucruri.” 16Dar regele a zis: „Ahimelec, trebuie s
mori – atât tu, cât i toat familia tat lui t u!” 17Apoi le-a zis g rzilor care st teau
lâng el: „Omorâ i-i pe preo ii Domnului; pentru c i ei sunt alia i cu David. Au tiut
este un fugar; i nu m-au anun at!” Dar slujitorii regelui n-au vrut s loveasc ei
personal pe preo ii Domnului. 18Atunci regele i-a spus lui Doeg: „Love te-i tu pe
preo i!” Edomitul Doeg i-a lovit el pe acei preo i. Astfel, a omorât în acea zi optzeci
i cinci de b rba i care purtau tunica f cut din fire de in. 19Doeg a omorât chiar i pe
to i ceilal i care apar ineau familiilor de preo i din ora ul Nob, t indu-i cu sabia:
rba i i femei, copii i sugari, boi, m gari i oi. To i au fost omorâ i cu sabia.
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Unul dintre urma ii lui Ahimelec – fiul lui Ahitub – numit Abiatar, a reu it s
scape. El a fugit i s-a dus în locul unde era David. 21Apoi i-a spus lui David c Saul
i-a omorât pe preo ii Domnului. 22Atunci David i-a spus lui Abiatar: „Am tiut cu
certitudine c edomitul Doeg care era acolo, îl va anun a pe Saul despre tot ce s-a
întâmplat atunci. S tii c sunt vinovat de moartea tuturor celor din familia tat lui
u… 23 mâi cu mine i s nu- i fie fric ; pentru c cel care inten ioneaz s m
omoare, vrea s te omoare i pe tine. Cu mine vei fi protejat!” 23 David a fost
anun at: „Filistenii lupt împotriva Cheilei; i captureaz (tot) ce g sesc în aceste
teritorii!” 2Atunci David L-a întrebat pe Domnul: „S m duc s lupt împotriva
acestor filisteni?” Domnul i-a r spuns: „Du-te! Lupt împotriva filistenilor i
salveaz Cheila!” 3Dar oamenii lui David i-au zis: „Nou ne este fric i aici – în
teritoriile locuite de urma ii lui Iuda. Deci cu atât mai mult ne vom teme dac vom
merge la Cheila, împotriva armatelor filistene!” 4Atunci David L-a întrebat din nou
pe Domnul; i El i-a r spuns: „Ridic -te i mergi la Cheila; pentru c Eu voi face ca
filistenii s ajung la discre ia ta.” 5David a plecat la Cheila împreun cu oamenii lui.
A luptat împotriva filistenilor, le-a luat turmele i le-a cauzat mari pierderi. Astfel,
David i-a salvat pe locuitorii Cheilei. 6Atunci când a fugit la David, la Cheila, Abiatar
– fiul lui Ahimelec – adusese cu el i tunica. 7Saul a fost anun at c David a venit la
Cheila. Atunci el a zis: „Dumnezeu l-a f cut s ajung în mâna mea, pentru c s-a
închis: a intrat într-o ora cu por i i cu z voare!” 8Saul a chemat tot poporul la

zboi, ca s mearg împotriva Cheilei i s asedieze astfel pe David i pe oamenii
lui. 9Dar David a aflat c Saul a conceput planuri rele împotriva lui; i i-a zis
preotului Abiatar: „Adu tunica aici!” 10Apoi David a zis: „Doamne – Dumnezeul lui
Israel – sclavul T u a auzit c Saul vrea s vin la Cheila ca s distrug ora ul din
cauza mea. 11Oare m vor tr da locuitorii Cheilei predându-m lui Saul? Va veni oare
Saul – a a cum a auzit sclavul T u? Doamne – Dumnezeul lui Israel – Te rog s -i
spunzi sclavului T u!” Domnul i-a r spuns: „Va veni!” 12David a continuat: „Ne
vor tr da locuitorii Cheilei, predându-ne lui Saul?” Domnul i-a r spuns: „Da, v vor
tr da!” 13Astfel, David i oamenii lui care erau aproximativ ase sute de b rba i, au
plecat din Cheila i au mers în anumite zone unde au putut s se ascund . Când Saul a
fost anun at c David a reu it s plece din Cheila, nu s-a mai dus acolo. 14David a
locuit într-o zon cu de ert, stând în fortifica ii. Locul muntos al acelui de ert se
numea Zif. Saul îl c uta în fiecare zi; dar Dumnezeu nu-i permitea capturarea lui. 15În
timp ce era la Hore în de ertul Zif, David a aflat c Saul îl caut ca s -l omoare.
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Ionatan – fiul lui Saul – s-a dus la David, în zona numit Hore ; i i-a consolidat
acolo încrederea în Dumnezeu. 17El i-a zis: „S nu- i fie fric ; pentru c Saul – tat l
meu – nu te va g si! Tu vei guverna peste Israel; iar eu voi fi al doilea (conduc tor),
dup tine. Chiar i tat l meu – Saul – tie c a a se va întâmpla!” 18Apoi au f cut
amândoi un (nou) leg mânt înaintea Domnului. David a r mas la Hore , iar Ionatan sa întors acas . 19Zifi ii au venit la Saul – la Ghiva – i i-au zis: „Oare nu tii c David
se ascunde printre noi, în fortifica iile de la Hore de pe dealul Hachila, situat la sudul
localit ii Ie imon? 20Acum, regele nostru, vino; pentru c aceasta este toat dorin a
sufletului t u! i-l vom preda bucuro i!” 21Saul le-a zis: „Fi i binecuvânta i de
Domnul pentru c a i avut mil fa de mine! 22 rog s v duce i s mai verifica i!
Descoperi i locul în care se afl i vorbi i cu cine l-a v zut acolo; pentru c am fost
informat c este foarte abil. 23Afla i toate locurile în care se ascunde; i întoarce i-v
la mine cu informa ii exacte. Atunci voi veni cu voi; i dac exist în acel teritoriu, îl
voi c uta printre toate miile urma ilor lui Iuda!” 24Zifi ii s-au ridicat i au plecat la
Zif, înaintea lui Saul. David i oamenii lui erau în de ertul Maon – în zona numit
Araba – la sudul localit ii Ie imon. 25Saul a plecat împreun cu oamenii lui s -l
caute; dar David a fost anun at despre acest lucru. A coborât la stânc i a r mas
acolo, în de ertul Maon. Când a auzit Saul acest lucru, l-a urm rit pe David în
de ertul Maon. 26Saul mergea pe o parte a muntelui, iar David cu oamenii lui se
deplasau pe cealalt parte a lui. David se gr bea s se dep rteze de Saul. În acest
timp, Saul i oamenii lui încercau s -i înconjoare pe David i pe oamenii care erau cu
el, ca s -i prind . 27Dar atunci a venit un mesager la Saul. Acela i-a spus: „Gr be tete s vii; pentru c filistenii au invadat ara!” 28Atunci Saul a abandonat urm rirea lui
David; i a plecat s lupte împotriva filistenilor. Au numit acel loc Sela Hamahlecot.
29
David a plecat de acolo; i a locuit în fortifica iile din En-Ghedi. 24 Când Saul s-a
întors de la urm rirea filistenilor, a fost anun at c David este în de ertul En-Ghedi.
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Atunci Saul a luat din tot Israelul trei mii de b rba i selecta i (pentru aceast
misiune) i a plecat în c utarea lui David i a oamenilor lui, în partea de est a
Stâncilor apilor S lbatici. 3A ajuns la stânele care erau lâng drum. Acolo exista o
pe ter ; i Saul a intrat în ea s i acopere picioarele ( i s se odihneasc ). David i
oamenii lui erau la cap tul (cel lalt al) pe terii. 4Oamenii lui David i-au zis: „Aceasta

este ziua despre care i-a vorbit Domnul când i-a spus: «Eu îl voi face pe du manul
u s ajung prizonier în mâinile tale; iar tu vei face tot ce vei dori cu el.»!” David sa ridicat i a t iat col ul hainei lungi a lui Saul – f
s fie observat de nimeni dintre
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cei care erau acolo. Dar apoi David a fost mustrat de con tiin a lui pentru c t iase
col ul hainei lui Saul. 6El le-a spus oamenilor lui: „S m fereasc Domnul s fac un
asemenea lucru st pânului meu, care este uns la porunca Domnului ca rege. Refuz s
îl lovesc cu mâna mea. Este uns în slujba Domnului ca rege (pentru Israel)!” 7Zicând
aceste cuvinte, David i-a oprit pe oamenii lui i nu le-a permis s -l atace pe Saul.
Apoi Saul s-a sculat, a plecat din pe ter i i-a continuat drumul. 8Dup plecarea lui,
s-a sculat i David i a ie it din pe ter . Apoi el a strigat dup Saul: „Rege, st pânul
meu!” Când s-a uitat Saul în urma lui, David s-a aplecat cu fa a pân spre p mânt i
s-a închinat. 9Atunci i-a zis lui Saul: „De ce ascul i cuvintele celor care spun c David
dore te s i fac r u? 10În aceast zi, ochii t i au v zut c Domnul te-a f cut s
ajungi la discre ia mea – chiar acolo, în pe ter . Cineva mi-a spus s te omor; dar eu
am avut mil de tine i am decis s nu fac nimic cu mâna mea împotriva st pânului
meu; pentru c el este uns ca rege din prunca Domnului. 11 rintele meu, prive te aici
i vezi col ul robei tale care este în mâna mea. T ind acest col al robei tale i pentru
nu te-am omorât, trebuie s în elegi i s recuno ti c nu sunt vinovat de r utate
sau de revolt ; i c nu am p tuit împotriva ta. i totu i, tu m urm re ti, ca s m
omori… 12Domnul s judece între mine i tine; i El s m r zbune fa de tine! Dar
mâna mea nu va ac iona împotriva ta! 13Vechiul proverb spune: «R ul provine de la
cei r i.» Totu i, s tii c nu voi ac iona cu mâna mea împotriva ta. 14Dup cine a
plecat regele lui Israel? Pe cine urm re ti? – Un câine mort? Un purice?… 15Domnul
fie judec tor i s pronun e sentin a în acest conflict dintre mine i tine. El s
priveasc , s -mi sus in cauza i s m salveze de tot ce inten ionezi s -mi faci cu
mâna ta!” 16Când David a terminat de spus aceste cuvinte lui Saul, el i-a zis: „Fiul
meu, David, tu e ti în mod real cel care-mi vorbe te?” Apoi a plâns cu voce tare,
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zicându-i lui David: „Tu e ti mai drept decât mine; pentru c tu mi-ai demonstrat
bun voin , chiar dac eu m-am comportat r u fa de tine. 18Ast zi, tu ai ar tat
bun tate fa de mine; pentru c de i Domnul f cuse ca eu s ajung la discre ia ta, nu
m-ai omorât. 19Dac un om î i întâlne te du manul, oare îl las s plece f
s -i fac
niciun r u? Domnul s te recompenseze ast zi cu bine, având în vedere ce ai f cut
pentru mine! 20Acum tiu sigur c tu vei guverna (în locul meu) i c tronul lui Israel
va fi al t u! 21Jur -mi pe Domnul c nu îi vei extermina pe urma ii mei dup ce nu
voi mai tr i eu i c nu îmi vei terge numele din familia str mo ului meu!” 22David
i-a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acas . În acest timp, David a urcat în fort rea
împreun cu oamenii lui. 25 Samuel murise. Tot Israelul s-a adunat i a plâns pentru
moartea lui. Apoi l-au înmormântat în zona unde locuise: la Rama. Dup ce l-au
înmormântat pe Samuel, David a plecat în de ertul Maon. 2În Maon tr ia un b rbat a
rui avere se afla în Carmel. El era un om foarte bogat. Avea trei mii de oi i o mie
de capre. Tocmai atunci venise în Carmel ca s i tund oile. 3Numele acelui b rbat
era Nabal. So ia lui se numea Abigail. Femeia era inteligent i frumoas . Dar
rbatul ei era dur, r u în comportamentul lui i provenea din Caleb. 4În timp ce era
în de ert, David a auzit c Nabal î i tunde oile; 5 i a trimis zece tineri, c rora le-a zis:
„Duce i-v la Carmel! Când ajunge i la Nabal, s -l saluta i în numele meu; 6apoi s -i

spune i: «S tr ie ti în pace atât tu cât i familia ta, împreun cu tot ce este al t u!
Am auzit c tunzi oile! P storii t i au fost (pentru o perioad de timp) împreun cu
noi. Nu i-am jignit i nici nu s-a pierdut nimic (din ce era al lor) în tot timpul cât au
fost în Carmel. 8Întreab i slujitorii; i ei î i vor confirma aceste lucruri. M a tept ca
tinerii (trimi i de mine) s fie trata i cu bun voin de tine; pentru c venim într-o zi
de bucurie. Acum te rog s le dai ce po i slujitorilor t i i fiului t u care se nume te
David.»” 9Tinerii lui David au venit la Nabal; i i-au spus toate aceste cuvinte în
numele lui. Apoi ei au a teptat r spunsul lui Nabal. 10Dar el le-a spus tinerilor lui
David: „Cine este David i cine este fiul lui I ai? Ast zi sunt mul i slujitori care fug
de la st pânii lor. 11 iau oare pâinea mea, apa mea i carnea pe care am preg tit-o
pentru oamenii care-mi tund oile, ca s-o dau unora care sunt dintr-un loc
necunoscut?” 12Tinerii lui David s-au întors i i-au spus lui David toate aceste
cuvinte. 13Atunci David le-a spus oamenilor lui: „Fiecare s se echipeze cu sabia!”
Astfel, to i cei care erau cu David, i-au luat sabia. David i-a luat i el sabia. Au
decis s mearg împreun cu David aproximativ patru sute de b rba i. Înc dou sute
de b rba i au r mas cu bagajele. 14Unul dintre slujitori i-a spus Abigailei care era
so ia lui Nabal: „David a trimis ni te mesageri din de ert ca s -l salute pe st pânul
nostru. Dar acesta a vorbit dur cu ei. 15Totu i, ace ti oameni au fost foarte buni cu
noi, nu ne-au jignit i nu am pierdut nimic cât timp am mers împreun cu ei, atunci
când eram pe câmp. 16Au fost (ca) un zid (protector) pentru noi atât ziua, cât i
noaptea, în tot timpul cât am fost împreun cu ei, p zind oile. 17Acum, gânde te-te i
decide ce s faci; pentru c s-a stabilit s se întâmple ceva r u cu st pânul nostru i cu
întreaga lui familie. El este un om atât de r u, încât nimeni nu poate s -i vorbeasc .”
18
Abigail a luat repede o sut de pâini, dou burdufuri cu vin, cinci oi preg tite, cinci
cantit i de grâu pr jit, o sut de ciorchini de stafide i dou sute de pr jituri f cute
din smochine. Ea le-a pus pe m gari. 19Apoi le-a spus slujitorilor ei: „Merge i
înaintea mea; iar eu v voi urma!” Dar so ului ei care se numea Nabal, nu i-a spus
nimic. 20În timp ce venea ea c lare pe m gar prin zona umbrit a muntelui, David i
oamenii lui tocmai veneau din direc ia opus . Astfel, femeia i-a întâlnit. 21David
zisese: „Degeaba am p zit în de ert tot ce avea acest om, astfel încât nu i s-a pierdut
nimic. El m-a recompensat cu r u pentru binele pe care i l-am f cut… 22Dumnezeu s
se comporte cu toat duritatea cu David, dac pân (mâine) diminea voi l sa s mai
tr iasc vreun b rbat dintre to i cei care sunt ai lui Nabal!” 23Când Abigail l-a v zut
pe David, a desc lecat repede de pe m gar, i-a aplecat fa a înaintea lui i i s-a
închinat pân la p mânt. 24Apoi a c zut la picioarele lui i i-a zis: „St pânul meu,
numai asupra mea s vin pedeapsa. Te rog s la i pe slujitoarea ta s i vorbeasc ; i
ascult cuvintele ei. 25Te rog, st pânul meu, nu concepe planuri de represiune fa de
acest om r u, care este Nabal; pentru c a a cum îi este numele, a a este i
comportamentul lui. Se nume te Nabal; i îl caracterizeaz nebunia. Dar eu,
slujitoarea ta, nu i-am v zut pe tinerii trimi i de st pânul meu. 26Acum, î i jur,
st pânul meu, pe Domnul care este viu i pe sufletul t u care este viu, c Domnul te-a
oprit astfel de la v rsare de sânge i de la r zbunare. Du manii t i i cei care vor r ul
st pânului meu, s ajung la fel ca Nabal! 27Acest dar pe care l-a adus slujitoarea ta
st pânului meu, s fie dat tinerilor care-l urmeaz pe st pânul meu! 28Te rog s ier i
catul slujitoarei tale. Este o certitudine faptul c Domnul îi va face st pânului meu
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o cas puternic ; pentru c st pânul meu se implic în r zboaiele Domnului. S nu fie
utate în tine în niciuna dintre zilele tale. 29Iar dac va veni vreun om ca s te
urm reasc i ca s te omoare, via a st pânului meu va fi legat în m nunchiul celor
vii, la Dumnezeul t u care se nume te Domnul. Dar El va arunca via a du manilor t i
ca pe o piatr tras cu pra tia. 30Atunci când Domnul îi va face st pânului meu tot
binele pe care i l-a promis i când îl va pune ca conduc tor peste Israel, 31 nu devin
aceast v rsare de sânge i aceast r zbunare un motiv de regret sau o piedic în
inima st pânului meu. Când Domnul îi va face bine st pânului meu, atunci s i
aminte ti de slujitoarea ta!” 32David i-a r spuns Abigailei: „S fie binecuvântat
Domnul – Cel care este Dumnezeul lui Israel – pentru c El te-a trimis ast zi s m
întâlne ti. 33 fie binecuvântat judecata ta; i fi binecuvântat i tu, cea care m-ai
oprit în aceast zi de la v rsare de sânge i de la r zbunare! 34Jur pe Domnul care este
viu – pe Dumnezeul lui Israel care m-a oprit s i fac r u – c dac nu te-ai fi gr bit
vii înaintea mea, pân diminea nu ar fi fost l sat s mai tr iasc niciun b rbat
dintre cei care apar in lui Nabal!” 35Apoi David a luat din mâna ei ce îi adusese; i i-a
zis: „Du-te lini tit la casa ta! S tii c am luat în considerare ce ai spus i c i-am
aprobat cererea.” 36Atunci când Abigail a ajuns la Nabal, acesta organizase un
banchet în casa lui, unde se mânca la fel ca la masa unui rege. Inima lui Nabal era
„vesel ” pentru c el era foarte afectat de b uturi alcoolice. Ea nu i-a spus nimic pân
în urm toarea diminea . 37Dup ce trecuse efectul be iei lui Nabal, so ia lui i-a relatat
tot ce se întâmplase. Atunci inima lui Nabal a primit o lovitur mortal ; i el s-a f cut
ca o piatr . 38Dup aproximativ zece zile, Domnul l-a lovit pe Nabal; i a murit.
39
Când David a auzit c Nabal a murit, a zis: „S fie binecuvântat Domnul care mi-a
ap rat cauza pentru situa ia în care am fost def imat de Nabal; i l-a oprit pe sclavul
u de la comiterea unui lucru r u. Domnul a f cut ca r utatea lui Nabal s se
întoarc împotriva capului lui!” Apoi David a anun at-o pe Abigail c vrea s-o ia ca
so ie. 40Când slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmel, i-au zis: „David ne-a
trimis la tine s te lu m ca s -i fi so ie!” 41Atunci ea s-a ridicat i s-a aplecat cu fa a
pân fa a la p mânt, zicând: „Slujitoarea ta este aici, preg tit s spele picioarele
slujitorilor st pânului meu!” 42Apoi Abigail s-a ridicat repede, a înc lecat pe un
gar i a plecat împreun cu cinci femei care o slujeau. Ea a mers împreun cu
oamenii lui David; i apoi devenit so ia lui. 43David î i luase ca so ie i pe Ahinoam
din Izreel. Astfel, acestea dou au devenit so iile lui. 44Saul o luase pe fiica lui numit
Mihal, care fusese so ia lui David, i o d duse lui Paltiel – fiul lui Lai – care era din
Galim. 26 Zifi ii au venit la Saul, la Ghiva i i-au spus: „David se ascunde pe dealul
Hachila, în partea de sud a localit ii Ie imon!” 2Saul i-a ridicat tab ra i s-a dus în
de ertul Zif împreun cu trei mii de b rba i selecta i din Israel, ca s -l caute acolo pe
David. 3 i-a stabilit tab ra lâng drum, pe dealul Hachila, în partea de sud a localit ii
Ie imon. David era în de ert. Când a auzit c Saul a venit dup el în de ert, 4David a
trimis spioni; i a aflat c Saul chiar venise acolo. 5Atunci David a plecat i a venit
chiar în zona în care î i organizase Saul tab ra. David a v zut astfel locul în care era
culcat Saul împreun cu Abner – fiul lui Ner – conduc torul armatei lui. Saul era
culcat în interiorul taberei; iar armata era a ezat în jurul lui. 6Atunci David i-a
întrebat pe hititul Ahimelec i pe Abi ai – fiul eruiei – care era fratele lui Ioab:
„Cine va coborî împreun cu mine în tab ra lui Saul?” Abi ai i-a r spuns: „Eu voi

coborî cu tine!” 7Astfel, David i Abi ai au plecat noaptea spre acea tab . Saul
dormea în mijlocul taberei, cu lancea înfipt în p mânt, în dreptul capului lui. Abner
i armata erau culca i în jurul lui Saul. 8Abi ai i-a zis lui David: „Dumnezeu l-a f cut
ast zi pe du manul t u s ajung la discre ia ta. Te rog s -mi permi i s trec cu lancea
prin el pân va intra în p mânt. Voi face acest lucru dintr-o singur lovitur , f
s
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mai fie nevoie de a doua!” Dar David i-a zis lui Abi ai: „Nu-l omorî! Cine i-ar
permite s se ating de cel care este unsul Domnului ca rege i s fie apoi
nevinovat?” 10David a ad ugat: „Î i jur pe Domnul care este viu, c El îl va lovi. Ori
va veni timpul s moar , ori va muri participând la o lupt . 11 m fereasc Domnul
m ating de unsul S u! Dar acum ia lancea care este lâng capul lui i ulciorul cu
ap ; apoi s plec m!” 12David a luat lancea i ulciorul cu ap care erau lâng capul lui
Saul; i au plecat. Nimeni n-a v zut i n-a tiut nimic. Nici nu s-a trezit cineva. To i
dormeau; pentru c venise peste ei un somn profund trimis de Domnul. 13David a
trecut pe partea cealalt i a stat pe vârful dealului, la mare distan . Între ei era o
mare suprafa de teren. 14Apoi David a strigat spre popor i l-a numit pe Abner – fiul
lui Ner – zicând: „Abner, m auzi?” Abner a r spuns: „Cine-l strig pe rege?”
15
David i-a zis lui Abner: „Ce fel de b rbat e ti tu? Cine mai are func ia ta în Israel?
i totu i, de ce nu i-ai p zit st pânul care este chiar regele? Cineva din popor a venit
ca s -l omoare! 16Nu este bine ce ai f cut. Î i jur pe Domnul care este viu c merita i
moartea – voi, cei care nu a i supravegheat pe st pânul vostru uns ca rege al
Domnului! Verific acum unde este lancea regelui i ulciorul cu ap – care se aflau
lâng capul lui!” 17Saul a recunoscut vocea lui David i a zis: „Tu e ti fiul meu,
David?” David a r spuns: „Da, rege, st pânul meu; eu sunt!” 18Apoi a continuat: „De
ce îl urm re te st pânul meu pe slujitorul lui? Ce am f cut r u? Care este acea fapt
rea de care m fac vinovat? 19Acum, s asculte regele – st pânul meu – cuvintele
slujitorului lui: dac Domnul este Cel care te provoac împotriva mea, atunci s
primeasc un sacrificiu; dar dac aceia sunt oamenii, atunci s fie blestema i înaintea
Domnului; pentru c ei m alung ast zi din mo tenirea Domnului, zicând: «Du-te i
sluje te altor dumnezei!». 20Acum, eu spun c doresc s nu-mi cad sângele pe acel
mânt care este departe de fa a Domnului. Constat c regele a plecat în c utarea
unui singur purice. Este ca unul care urm re te o pas re s lbatic în mun i!” 21Saul a
zis: „Am p tuit! Întoarce-te, fiul meu David; pentru c nu- i voi mai face (nici un)
u. În eleg acum c ast zi, via a mea a avut valoare pentru tine. M-am comportat ca
un nebun; i am gre it foarte mult!” 22David a r spuns: „Aici este lancea regelui. S
vin unul dintre tineri i s-o ia. 23Domnul recompenseaz fiec ruia conform drept ii
i în acord cu seriozitatea lui. El te-a f cut ast zi s ajungi la discre ia mea; dar eu nam vrut s m ating de cel care este uns ca rege al Domnului. 24Îmi doresc ca a a cum
eu am apreciat ast zi via a ta, s aprecieze i Domnul via a mea; i El s m salveze
din toate necazurile mele!” 25Saul i-a zis: „Fii binecuvântat, fiul meu David. Cu
certitudine c tu vei face lucruri mari; i vei avea succes!” Apoi David a plecat pe
drumul lui, iar Saul s-a întors acas . 27 David i-a zis: „Într-o zi voi muri lovit de
mâna lui Saul. Cel mai bine pentru mine ar fi s fug pe teritoriul locuit de filisteni.
Astfel, Saul va renun a s m mai caute în teritoriul poporului Israel; i voi sc pa de
urm rirea lui.” 2David a plecat împreun cu cei ase sute de b rba i care erau cu el; i
s-a dus la Achi – fiul lui Maoc – care era regele Gatului. 3David i oamenii lui au

locuit cu Achi în Gat. Fiecare tr ia acolo împreun cu familia lui. David era
împreun cu cele dou so ii ale lui: cu Ahinoam din Izreel i cu Abigail – v duva lui
Nabal din Carmel. 4Atunci când Saul a fost anun at c David a fugit la Gat, a încetat
-l mai caute. 5David i-a zis lui Achi : „Dac am g sit bun voin la tine, te rog s
accep i s mi se dea un loc în unul dintre ora ele rii; i voi locui acolo. De ce s
locuiasc slujitorul t u împreun cu tine, în ora ul regelui?” 6Astfel, în acea zi, Achi
i-a dat lui David iclagul. A a se explic faptul c acest ora a fost al regilor lui Iuda
pân ast zi. 7David a locuit în ara filistenilor un an i patru luni. 8El i oamenii lui
veneau în for împotriva ghe uri ilor, împotriva ghirzi ilor i împotriva amaleci ilor.
Ace tia locuiau din vremuri str vechi pe teritoriul care începea cu localitatea ur i
ajungea pân spre Egipt. 9David ataca acea zon ; i nu l sa s tr iasc nici un b rbat
i nici o femeie. Lua oile, vitele, m garii, c milele i hainele. Apoi se întorcea la
Achi . 10Când Achi întreba: „Ce teritoriu a i invadat ast zi?”, David r spundea:
„Neghevul lui Iuda!” sau „Neghevul ierahmeeli ilor!” ori „Neghevul cheni ilor!”.
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David nu l sa s tr iasc nici un b rbat i nici o femeie, pentru ca s nu existe
nimeni care s vin la Gat i s vorbeasc împotriva lor, spunând: „A a a f cut
David!”. Acesta a fost obiceiul lui tot timpul cât a locuit în ara filistenilor. 12Achi
avea încredere în David; i zicea: „Este o certitudine c el nu este agreat în poporul
lui Israel; i va fi slujitorul meu pentru totdeauna.” 28 În acele zile, filistenii i-au
adunat grupurile de armat ; i au plecat la r zboi, ca s lupte împotriva lui Israel.
Achi i-a zis lui David: „S tii c tu i oamenii t i ve i veni cu mine în tab . 2David
i-a r spuns lui Achi : „Astfel vei constata tu personal ce este capabil s fac slujitorul
u.” Achi i-a zis: „Te voi pune s fii protectorul capului meu pentru totdeauna!”
3
Samuel murise. Tot Israelul îl plânsese i îl înmormântase în ora ul lui: la Rama.
Saul îndep rtase din ar pe cei care cheam spiritele mor ilor i pe vr jitori.
4
Filistenii s-au adunat i au venit, inten ionând s i instaleze tab ra la unem. Saul a
adunat tot Israelul; i i-au stabilit tab ra la Ghilboa. 5Când Saul a v zut tab ra
filistenilor; i s-a f cut fric . 6Saul L-a întrebat pe Domnul; dar El nu i-a r spuns nici
prin vise, nici prin Urim i nici prin profe i. 7Atunci Saul le-a ordonat slujitorilor lui:
„C uta i-mi o femeie care cheam spiritele mor ilor, ca s merg la ea i s-o întreb!”
Slujitorii lui i-au r spuns: „S tii c în En-Dor exist o femeie care cheam spiritele
mor ilor.” 8Saul s-a deghizat îmbr cându-se cu alte haine i a plecat înso it de doi
rba i. Au ajuns la acea femeie noaptea; i el i-a zis: „Te rog s chemi pentru mine
un spirit pe care i-l voi preciza!” 9Femeia i-a r spuns: „Tu tii ce a f cut Saul: cum a
distrus din ar pe cei care cheam spiritele mor ilor i pe vr jitori. Tu îmi pui astfel o
capcan , ca s fiu ulterior omorât ?” 10Saul i-a jurat pe Domnul, zicând: „Î i jur pe
Domnul care este viu, c nu vei fi pedepsit pentru acest lucru.” 11Femeia l-a întrebat:
„Pe cine vrei s i chem?” El i-a r spuns: „Cheam -l pe Samuel!” 12Când l-a v zut
femeia pe Samuel, a ipat cu mare intensitate; i i-a zis lui Saul: „De ce m-ai în elat?
Tu e ti Saul!” 13Regele a zis: „Nu te teme! Spune-mi ce vezi!” Femeia i-a r spuns lui
Saul: „V d o fiin dumnezeiasc ridicându-se din p mânt…” 14El a întrebat-o: „Cum
arat ?” Ea i-a r spuns: „Este un om b trân învelit cu o hain lung !” Saul a în eles c
acesta era Samuel. S-a aplecat cu fa a spre p mânt i s-a închinat. 15Samuel i-a zis lui
Saul: „De ce m-ai deranjat chemându-m ?” Saul i-a r spuns: „Sunt într-o mare
dificultate! Filistenii lupt împotriva mea; iar Dumnezeu s-a dep rtat de mine. Nu mi-

a mai vorbit nici prin profe i i nici prin vise. Atunci am decis s te chem pe tine, ca
-mi ar i ce s fac!” 16Dar Samuel i-a zis: „Dac Domnul S-a dep rtat de tine i i-a
devenit du man, de ce m mai întrebi pe mine? 17Domnul a f cut ce spusese prin
mine: a luat regatul din mâna ta i l-a dat semenului t u: lui David. 18Pentru c nu teai conformat poruncilor Domnului i nu i-ai f cut pe amaleci i s simt marea Lui
mânie, acum Domnul face s i se întâmple aceste lucruri. 19În plus, Domnul îl va
face pe Israel ca împreun cu tine s fie învins de filisteni; iar mâine, tu i fiii t i, ve i
fi (aici) cu mine! Domnul va face ca armata lui Israel s fie prada filistenilor!”
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Imediat, Saul a c zut la p mânt – cât era de lung – foarte afectat de fric , din cauza
cuvintelor lui Samuel. Nu mai era nici o putere în el; pentru c nu mâncase nimic
toat ziua i toat noaptea. 21Când a venit acea femeie la Saul i l-a v zut a a de
speriat, i-a zis: „Vezi c slujitoarea s-a conformat cerin elor tale. Mi-am riscat via a;
i am f cut a a cum mi-ai spus. 22Acum, te rog s iei în considerare i tu cuvintele
slujitoarei tale. Permite-mi s i pun înainte o bucat de pâine. S m nânci din ea, ca
ai putere atunci când vei merge pe drum.” 23Saul nu a vrut s m nânce; dar
slujitorii lui împreun cu femeia au insistat pân când a mâncat. Apoi el s-a ridicat de
la p mânt i s-a a ezat pe pat. 24Femeia avea acas un vi el îngr at. Ea l-a t iat
repede. Apoi a luat f in , a fr mântat-o i a f cut turte pe care le-a copt. 25Le-a pus
înaintea lui Saul i a slujitorilor lui; iar ei au mâncat. Apoi s-au ridicat i au plecat
chiar în acea noapte. 29 Filistenii i-au adunat toate for ele armate la Afec, în timp ce
israelienii i-au instalat tab ra în apropiere de izvorul din Izreel. 2Conduc torii
(armatei) filistenilor veneau deplasându- i sutele i miile lor de lupt tori; iar David cu
oamenii lui veneau în urm , cu Achi . 3Dar conduc torii filistenilor au zis: „Ce caut
ace ti evrei aici?” Achi le-a r spuns: „Acesta este David – slujitorul lui Saul, regele
lui Israel. El locuie te la mine de mai mult de un an; i de când a venit la mine pân
ast zi, nu am avut ce s -i repro ez!” 4Conduc torii filistenilor s-au mâniat pe el; i iau zis: „Trimite-l înapoi pe acest om. S se întoarc la locul în care l-ai a ezat; ca s
nu ne devin du man în timpul luptei. Altfel cum ar putea el s se fac din nou
acceptat de st pânul lui? Oare nu cu capetele oamenilor no tri? 5Nu este acesta David
despre care cântau dansând i zicând: «Saul a omorât miile lui, iar David zecile lui de
mii?»!” 6Achi l-a chemat pe David i i-a zis: „Î i jur pe Domnul care este viu c ai
fost corect cu mine (pân acum) i îmi place s te v d slujind pentru mine în armat .
Nu am g sit în tine nimic r u – începând din ziua venirii tale la mine i pân ast zi.
Dar nu e ti agreat de conduc tori. 7Întoarce-te i mergi lini tit (acas ); pentru c nu
este bine s faci ceva împotriva conduc torilor filisteni!” 8Dar David i-a r spuns lui
Achi : „Nu în eleg ce am f cut! Ce r u ai g sit la slujitorul t u, începând din ziua în
care am intrat în slujba ta i pân ast zi – ca s nu mi se permit s merg i s lupt
împotriva du manilor st pânului meu care este rege?” 9Achi i-a r spuns: „ tiu c în
ochii mei e ti apreciat ca un înger al lui Dumnezeu. Totu i, conduc torii filistenilor
au zis: «S nu vin cu noi în lupt !» 10Deci, mâine diminea s te treze ti devreme
împreun cu slujitorii st pânului t u care au venit cu tine; i s pleca i imediat dup
ce se lumineaz .” 11David i oamenii lui s-au trezit devreme ca s plece de diminea
i s se întoarc pe teritoriul filistenilor; iar filistenii s-au dus la Izreel. 30 Când
David i oamenii lui au ajuns a treia zi la iclag, amaleci ii invadaser Neghevul i
iclagul. Ei capturaser iclagul i îi d duser foc. 2Au luat captive femeile i pe to i

aceia care mai erau în ora – de la copii pân la b trâni. N-au omorât pe nimeni; ci
doar i-au luat cu ei i au plecat. 3Când David i oamenii lui au ajuns în ora , l-au g sit
ars. So iile, fiii i pe fiicele lor erau du i în captivitate. 4David i oamenii care erau cu
el au plâns în hohote pân când n-au mai putut s plâng . 5Fuseser luate captive i
cele dou so ii ale lui David: Ahinoam din Izreel i Abigail – v duva lui Nabal din
Carmel. 6David a fost într-o mare dificultate; pentru c b rba ii inten ionau s -l
omoare cu pietre. To i erau sup ra i – fiecare pentru fiii i fiicele lui. Dar David s-a
încurajat, încrezându-se în Dumnezeul lui care se nume te Domnul. 7David i-a spus
preotului Abiatar care era fiul lui Ahimelec: „Te rog s -mi aduci tunica!” Abiatar a
adus tunica la David. 8Atunci David L-a întrebat pe Domnul: „S urm resc acest grup
(de invadatori)? Îl voi (mai) ajunge?” Domnul i-a r spuns: „Urm re te-l; pentru c îl
vei ajunge; i vei salva pe cei care au ajuns captivi!” 9David a plecat cu cei ase sute
de b rba i care erau împreun cu el. Au ajuns la valea Besor, unde s-au oprit aceia
care r mâneau în urm . 10David a continuat urm rirea cu patru sute de b rba i.
Ceilal i dou sute de lupt tori erau prea obosi i. Ei nu au mai traversat valea Besor, ci
s-au oprit acolo. 11Au g sit pe câmp un egiptean; i l-au adus la David. I-au dat s
nânce; i el a mâncat. Apoi i-au dat i ap . 12I-au mai dat o parte dintr-o turt de
smochine i dou leg turi de stafide. Dup ce a mâncat, i-a revenit; pentru c nu
mâncase i nu b use ap de trei zile i trei nop i. 13David l-a întrebat: „Al cui e ti; i
de unde vii?” Tân rul a r spuns: „Sunt egiptean i apar in ca sclav unui amalecit.
St pânul meu m-a abandonat în urm cu trei zile; pentru c m-am îmboln vit. 14Noi
am invadat Neghevul chereti ilor, pe cel locuit de urma ii lui Iuda i Neghevul
urma ilor lui Caleb; apoi am dat foc iclagului.” 15Atunci David l-a întrebat: „Po i s
duci pân la acest grup (de invadatori)?” Egipteanul i-a zis: „Jur -mi pe
Dumnezeu c nu m vei omorî i c nu m vei preda st pânului meu; i atunci te voi
duce la acest grup!” 16L-a dus acolo; i au observat c aceia erau împr tia i peste tot,
mâncând, bând i bucurându-se din cauza marii pr zi pe care o luaser din teritoriile
filistenilor i din cele locuite de urma ii lui Iuda. 17David i-a b tut i i-a învins de
când apunea soarele pân în seara urm toarei zile. N-a sc pat nici un b rbat dintre ei,
cu excep ia a patru sute de tineri care au înc lecat pe c mile i au fugit. 18David a
recuperat tot ce luaser amaleci ii. Le-a salvat i pe cele dou so ii ale lui. 19Nu le
lipsea nimic: nici tân r, nici b trân, nici fii, nici fiice – nimic din prad , nimic din ce
li se luase. David a adus înapoi totul. 20Atunci David a luat toate oile i toate vitele.
Oamenii lui conduceau acea turm mergând în fa a ei; i spuneau: „Aceasta este
prada lui David.” 21David a ajuns la cei dou sute de b rba i care fuseser prea
extenua i ca s -l urmeze. Ei fuseser l sa i la valea Besor. Ace tia au venit în
întâmpinarea lui David i a poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei i i-a
salutat. 22To i oamenii r i i p to i care se aflau între cei care merseser cu David,
au zis: „Pentru c n-au mers împreun cu noi, nu le vom da din prada pe care am
recuperat-o! Fiecare s i ia doar so ia i copiii; i s plece!” 23Dar David le-a zis: „S
nu proceda i a a, fra ilor, cu ce ne-a dat Domnul! Pentru c El ne-a p zit i ne-a ajutat
învingem grupul de invadatori care venise împotriva noastr . 24Oricum, v asigur
nimeni nu va aproba propunerea voastr ! Aceea i parte o vor avea atât cei care au
fost în lupt , cât i cei care au r mas la bagaje. To i vor împ i prada în mod egal!”
25
Aceasta a fost regula începând din acea zi. David a f cut lege din aceast regul ; i

a impus respectarea ei printr-o decizie care a r mas definitiv în Israel pân ast zi.
Dup ce a ajuns la iclag, David a trimis din prad i celor din consiliul b trânilor
lui Iuda – prietenii lui – spunându-le: „Acesta este pentru voi un dar din prada luat
de la du manii Domnului!” 27A trimis (din prad ) i celor din Betel, celor din RamotNegev, celor din Iatir, 28celor din Aroer, celor din Sifmot, celor din E temoa, 29celor
din Racal, celor din ora ele ierahmeeli ilor i celor din ora ele cheni ilor. 30David a
mai trimis câte o parte din prad celor din Horma, celor din Bor-A an i celor din
Atac; 31apoi celor din Hebron i celor din toate celelalte locuri pe unde umblase
împreun cu oamenii lui. 31 Filistenii s-au luptat cu Israel; iar israelienii au fugit din
fa a filistenilor i au c zut învin i pe muntele Ghilboa. 2Filistenii i-au urm rit pe Saul
i pe fiii lui. Ei i-au omorât pe Ionatan, pe Abinadab i pe Malchi- ua care erau fiii
lui Saul. 3Lupta devenise foarte violent în jurul lui Saul. Cei care tr geau (s ge i) cu
arcul, l-au lovit i l-au r nit foarte grav. 4Atunci Saul i-a zis celui care-i transporta
armele: „Scoate- i sabia i omoar -m tu cu ea; ca s nu vin la mine ace ti
necircumci i i s m omoare ei, ridiculizându-m !” Dar cel care-i transporta armele
n-a vrut s fac acest lucru, pentru c îi era fric . Atunci Saul i-a luat sabia i s-a
aruncat în ea. 5Când cel care-i transporta armele a v zut c Saul a murit, s-a aruncat i
el în sabia lui; i a murit împreun cu el. 6Astfel au murit împreun , în aceea i zi:
Saul, cei trei fii ai lui, cel care-i transporta armele i to i oamenii lui. 7Când israelienii
care erau în cealalt parte a v ii i cei care se aflau dincolo de Iordan au v zut c
ceilal i israelieni au fugit i c Saul împreun cu fiii lui au murit, i-au abandonat
ora ele i au fugit i ei. Atunci filistenii au venit i au locuit în ele. 8Diminea a, când
filistenii au venit s -i jefuiasc pe cei omorâ i, l-au g sit pe Saul împreun cu cei trei
fii ai lui c zu i pe muntele Ghilboa. 9I-au t iat capul i i-au luat armele. Apoi au
trimis mesageri în tot teritoriul filistenilor, ca s duc aceast veste zeilor lor i
poporului. 10Au pus armele lui Saul în templul Astarteeii; i i-au atârnat corpul pe
zidul Bet- anului. 11Când au auzit locuitorii Iabe ului din Ghilad ce i-au f cut
filistenii lui Saul, 12to i lupt torii s-au sculat i au c torit toat noaptea. Când au
ajuns acolo, au luat corpul lui Saul i ale fiilor lui de pe zidul ora ului Bet- an. S-au
întors apoi la Iabe i le-au ars acolo. 13Le-au luat oasele, le-au îngropat sub
tamariscul din Iabe i au postit apte zile.
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2 Samuel
1 Dup ce Saul murise, trecuser dou zile de când David se întorsese de la
înfrângerea amaleci ilor; i era în localitatea iclag. 2A treia zi a venit un b rbat din
tab ra lui Saul. El era cu hainele rupte i avea p mânt pe cap. Când a ajuns înaintea
lui David, a c zut cu fa a spre p mânt i i s-a închinat. 3David l-a întrebat: „De unde
vii?” El i-a r spuns: „Am reu it s fug din tab ra israelian .” 4David i-a zis: „Spunemi ce s-a întâmplat acolo!” El i-a r spuns: „Oamenii au fugit din zona de conflict; i
mul i dintre ei au murit! A murit atât Saul cât i fiul lui numit Ionatan.” 5David l-a
mai întrebat pe tân rul care-i adusese aceste ve ti: „De unde tii c Saul i fiul lui
care se nume te Ionatan au murit?” 6Tân rul a r spuns: „Eram pe muntele Ghilboa.
Acolo l-am v zut pe Saul care se sprijinea pe lancea lui; iar carele i c re ii
inamicului veneau din ce în ce mai aproape de el. 7Când Saul a privit în urm i m-a
zut, m-a chemat; iar eu i-am r spuns: „Sunt aici, la dispozi ia ta!” 8El m-a întrebat:
«Cine e ti?» Iar eu i-am r spuns: «Sunt amalecit.» 9Atunci el mi-a zis: «Apropie-te de
mine i omoar -m ; pentru c sunt în agonia mor ii, chiar dac înc tr iesc!» 10Atunci
m-am apropiat de el i l-am omorât, tiind c dac este r nit, nu va mai tr i mult timp.
Apoi i-am luat coroana de pe cap i br ara de la bra . Le-am adus aici, st pânului
meu.” 11Atunci David i-a apucat hainele i le-a rupt. Apoi to i b rba ii care erau cu
el, au f cut acela i lucru. 12Au plâns i au postit pân seara pentru (moartea lui) Saul,
pentru fiul lui numit Ionatan, pentru armata Domnului i pentru urma ii lui Israel;
pentru c muriser lovi i de sabie. 13Apoi David l-a întrebat pe tân rul care i-a adus
ve tile: „De unde e ti? El i-a r spuns: „Sunt fiul unui str in amalecit.” 14Atunci David
i-a zis: „Cum ai avut curajul s ac ionezi împotriva celui care este unsul Domnului i
nu i-a fost fric s -l omori?” 15Apoi David l-a chemat pe unul dintre oamenii lui; i ia zis: „Apropie-te i doboar -l!” El l-a lovit; i astfel, acel om a murit. 16David i-a zis:
„Vei fi direct responsabil de v rsarea sângelui t u; pentru c ai f cut cu gura ta
declara ii care te incrimineaz , zicând: «L-am omorât pe cel care este uns (în func ia
de rege) al Domnului.»!” 17David a plâns pentru Saul i pentru fiul lui numit Ionatan,
compunând un cântec de jale. 18El a poruncit apoi urma ilor lui Iuda s înve e acest
cântec numit Cântecul Arcului. El este scris în Cartea lui Ia ar: 19”Israel, gloria ta
zace omorât pe zonele tale înalte. Cum au c zut vitejii t i! 20«Nu vorbi i despre acest
lucru în Gat; i nu-l anun i pe str zile A chelonului; pentru ca s nu se bucure fetele
filistenilor i s nu sar de satisfac ie fiicele celor necircumci i.» 21«O, voi, mun i ai
Ghilboei! Nici roua i nici ploaia s nu mai cad peste voi! Nici recolte pe câmpiile
voastre s nu mai ave i pentru darurile de mâncare! Pentru c acolo au fost profanate
scuturile vitejilor – scutul lui Saul care nu va mai fi uns cu ulei.» 22De la sângele celor
omorâ i, de la gr simea vitejilor, s geata lui Ionatan nu venea înapoi; iar sabia lui
Saul nu se învârtea f s loveasc pe cineva. 23Saul i Ionatan – cei care atunci când
tr iau, s-au iubit i s-au agreat – nici m car în moarte n-au fost desp
i. Erau mai
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rapizi decât vulturii; i aveau o for mai mare decât a leilor. «Fiice ale lui Israel,
plânge i-l pe Saul – pe cel care v îmbr ca în ro u-aprins i cu mult elegan ; pe
acela care v împodobea hainele cu ornamente de aur.» 25Vai, cum au c zut lupt torii
în mijlocul conflictului! Ionatan zace omorât pe zonele tale înalte. 26«Frate Ionatan,

sunt deprimat din cauza mor ii tale! Mi-ai fost atât de drag! Dragostea ta pentru mine
a fost special : superioar dragostei pe care o pot oferi femeile.» 27Cum au c zut
lupt torii; i cum au disp rut armele!” 2 Dup toate aceste lucruri, David L-a întrebat
pe Domnul: „S m duc în vreunul dintre ora ele lui Iuda?” Domnul i-a r spuns:
„Du-te!” David L-a mai întrebat: „Unde s m duc?” Domnul i-a r spuns: „La
Hebron.” 2David s-a dus acolo împreun cu so iile lui: izreelita Ahinoam i Abigail –
duva carmelitului Nabal. 3David i-a luat i pe oamenii care merseser împreun cu
el – pe fiecare împreun cu familia lui; iar ace tia au locuit în apropierea Hebronului.
4
rba ii din teritoriile locuite de urma ii lui Iuda au venit i l-au uns acolo pe David
ca rege pentru descenden ii lui Iuda. I s-a spus lui David c b rba ii din Iabe -Ghilad
l-au înmormântat pe Saul. 5Atunci el a trimis ni te mesageri la ei, spunându-le prin
intermediul lor: „S fi i binecuvânta i de Domnul pentru c a i manifestat aceast
bun tate fa de st pânul vostru – fa de Saul – înmormântându-l. 6Doresc ca
Domnul s i manifeste bun tatea fa de voi i s v recompenseze! Pentru fapta pe
care a i f cut-o, m voi comporta i eu personal fa de voi cu aceea i bun tate!
7
Acum, încuraja i-v i fi i viteji; pentru c st pânul vostru – Saul – a murit; iar tribul
lui Iuda m-a uns pe mine ca rege pentru ei.” 8În acest timp, Abner – fiul lui Ner –
conduc torul armatei lui Saul, l-a luat pe I -Bo et care era fiul lui Saul; i l-a
traversat Iordanul, în dreptul localit ii Mahanaiim. 9Acolo l-a declarat rege în zona
numit Ghilad, pentru a uri i, pentru Izreel, pentru teritoriul urma ilor lui Efraim,
pentru cel locuit de urma ii lui Beniamin i pentru întregul Israel. 10 -Bo et – fiul lui
Saul – avea patruzeci de ani când a început s guverneze în Israel; i a fost astfel rege
pentru o perioad de doi ani. Dar tribul lui Iuda l-a urmat pe David. 11Perioada de
timp cât a guvernat David la Hebron ca rege al tribului lui Iuda, a fost de apte ani i
ase luni. 12Abner – fiul lui Ner – împreun cu slujitorii lui I -Bo et, a plecat din
Mahanaiim i s-a dus la Ghivon. 13Atunci Ioab – fiul eruiei – împreun cu slujitorii
lui David, au plecat i ei din locul în care erau; i i-au întâlnit la iazul din Ghivon. Un
grup st tea pe un mal al iazului i altul pe cel lalt mal. 14Abner i-a zis lui Ioab: „S se
lupte tinerii între ei; iar noi vom asista! Ioab a r spuns: „Sunt de acord!” 15S-au
prezentat ni te tineri în num r egal: erau doisprezece reprezentan i pentru Beniamin
i pentru I -Bo et i doisprezece pentru slujitorii lui David. 16Fiecare i-a apucat
adversarul de cap i i-a înfipt sabia între coaste. Astfel au murit to i. A a se explic de
ce acel loc din Ghivon s-a numit de atunci Helcat-Ha urim. 17Lupta a fost foarte dur
în acea zi; iar Abner i b rba ii lui Israel au fost b tu i de slujitorii lui David. 18Între ei
erau acolo i cei trei fii ai eruiei: Ioab, Abi ai i Asael. Asael alerga rapid: ca o
capr s lbatic . 19A plecat s urm reasc pe Abner, f
s devieze la dreapta sau la
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stânga de la urm rirea lui. Abner a privit în urm ; i a întrebat: „Tu e ti, Asael”
Asael i-a r spuns: „Da, eu sunt!” 21Atunci Abner i-a zis: „Treci în dreapta sau în
stânga, prinde pe unul dintre tineri i ia-i armura!” Dar Asael nu a încetat s -l
urm reasc . 22Abner i-a zis din nou lui Asael: „Nu m mai urm ri! De ce s fiu
determinat s te omor? Cum îl voi privi atunci pe fratele t u – pe Ioab – în ochi?”
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Dar Asael a refuzat s se opreasc din acea urm rire. Atunci Abner l-a lovit în
stomac cu vârful lancei; i ea i-a ie it prin spate. Asael a murit pe loc; i to i cei care
ajungeau la locul în care murise, se opreau. 24Ioab i Abi ai au continuat s -l
urm reasc pe Abner. Când se însera, au ajuns la dealul Ama – situat la estul

localit ii Ghiah – pe drumul care conduce spre de ertul Ghivon. 25În acest timp,
beniami ii s-au adunat în jurul lui Abner i au format un grup care s-a dus pe vârful
unui alt deal. 26Abner l-a strigat pe Ioab i i-a zis: „Chiar este nevoie ca sabia s
distrug în continuare? Nu realizezi c se va sfâr i dramatic (pentru tine)? Cât timp
va mai trece pân când vei porunci oamenilor t i s nu- i mai urm reasc fra ii?”
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Ioab i-a r spuns: „Jur pe Dumnezeul care este viu c dac nu ai fi vorbit, oamenii
mei ar fi continuat urm rirea fra ilor lor pân diminea !” 28Apoi Ioab a sunat din
corn; i to i oamenii lui au încetat lupta. Nu i-au mai urm rit pe israelieni i nici nu sau mai luptat împotriva lor. 29Atunci Abner împreun cu oamenii lui au mers toat
acea noapte prin Araba. Au traversat Iordanul, au parcurs tot teritoriul Bitronul i au
ajuns la Mahanaiim. 30În acest timp, Ioab s-a întors de la urm rirea lui Abner; i i-a
adunat to i oamenii. Dintre slujitorii lui David, cu excep ia lui Asael, muriser doar
nou sprezece b rba i. 31Dar slujitorii lui David omorâser trei sute aizeci de b rba i
beniami ii care fuseser împreun cu Abner. 32Apoi au luat corpul lui Asael i l-au
pus în mormântul familiei lui din Betleem. Ioab i oamenii lui au mers toat noaptea
i au ajuns la Hebron când se lumina. 3 R zboiul dintre urma ii lui Saul i cei ai lui
David a durat mult timp. David devenea tot mai puternic, în timp ce familia lui Saul
i perdea influen a. 2Fiii lui David care i s-au n scut la Hebron, au fost: Amnon –
primul n scut. El era fiul izreelitei Ahinoam. 3Chileab – era al doilea – fiul Abigailei,
duva carmelitului Nabal. Absalom a fost al treilea fiu al lui David. El era fiul
Maac i – fiica lui Talmai, regele Ghe urului. 4Adonia – al patrulea – a fost fiul
Haghitei. efatia – al cincilea – era fiul n scut de Abital. 5Al aselea a fost Itream –
fiul so iei lui David numit Egla. Ace tia sunt fiii care i s-au n scut lui David în
localitatea Hebron. 6În timpul r zboiului dintre urma ii lui Saul i cei ai lui David,
Abner a devenit un lupt tor remarcabil între urma ii lui Saul. 7Saul avusese o
concubin care se numea Ri pa. Ea era fiica lui Aia. I -Bo et i-a zis lui Abner: „De ce
ai intrat la concubina tat lui meu?” 8Abner s-a sup rat foarte r u din cauza cuvintelor
lui I -Bo et; i i-a zis: „Ce sunt eu – cap de câine? Sus in oare pe urma ii lui Iuda?
Ast zi am demonstrat loialitate fa de urma ii tat lui t u – Saul – i fa de fra ii i
prietenii lui. Nu te-am tr dat oamenilor lui David; iar tu m declari ast zi vinovat din
cauza acestei femei!? 9Dumnezeu s i manifeste toat duritatea fa de Abner dac
de acum înainte nu voi sus ine pe David în tot ce Domnul i-a promis prin jur mânt
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când a zis c va lua guvernarea de la familia lui Saul i va în a tronul lui David
peste Israel i peste urma ii Iuda, de la teritoriile locuite de c tre urma ii Dan pân la
Beer- eba!” 11 -Bo et n-a mai avut curajul s -i spun ceva lui Abner, pentru c îi era
fric de el. 12Apoi Abner a trimis din partea lui ni te mesageri la David, ca s -i spun :
„A cui este ara?” Apoi a ad ugat: „Ratific un leg mânt cu mine; i eu te voi ajuta s
faci întregul Israel s fie în favoarea ta.” 13David a r spuns: „Sunt de acord. Voi face
un leg mânt cu tine; dar cu o singur condi ie: s nu apari înaintea mea dac nu mi-o
aduci pe Mihal – fiica lui Saul – atunci când vii la mine!” 14David a trimis mesageri
la I -Bo et – fiul lui Saul – s -i spun : „D -mi-o pe so ia mea – pe Mihal – cu care
m-am logodit dup ce am adus (lui Saul) o sut de organe genitale de-ale filistenilor!”
15
-Bo et a trimis pe cineva s-o aduc ; i ea a fost luat de la so ul ei – de la Paltiel –
fiul lui Lai . 16So ul ei a mers împreun cu ea – plângând în urma ei – pân la
Bahurim. Abner i-a zis: „Întoarce-te acas !” El s-a întors i s-a dus acas . 17Apoi

Abner a vorbit cu cei care formau consiliul b trânilor lui Israel; i le-a zis: „Cu mai
mult timp în urm l-a i dorit ca rege pe David. 18Acum declara i-l rege; pentru c
Domnul a spus despre el: «Prin mâna sclavului Meu – David – Îmi voi salva poporul
– pe Israel – de sub opresiunea filistenilor i a tuturor du manilor lui.»” 19Abner le-a
vorbit i beniami ilor. Apoi s-a dus la Hebron, ca s -i spun lui David tot ce dore te
fac Israel i întregul trib al urma ilor lui Beniamin. 20A ajuns la David, la Hebron,
înso it de dou zeci de b rba i. David a organizat un banchet pentru ei. 21Abner i-a zis
lui David: „Permite-mi s plec i s adun întregul Israel la st pânul meu care este
rege. Inten ionez astfel s -i determin s ratifice un leg mânt cu tine, ca s guvernezi
peste tot ce dore te sufletul t u!” David i-a permis lui Abner s se retrag ; i astfel el
a plecat în pace. 22Imediat dup ce plecase Abner, a venit Ioab împreun cu slujitorii
lui David. Se întorceau de la un jaf, aducând o mare prad cu ei. Abner nu mai era
împreun cu David la Hebron, pentru c îi permisese s plece; iar el plecase lini tit.
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Când a venit Ioab împreun cu armata care era cu el, i s-a spus c Abner – fiul lui
Ner – a fost la rege, c acesta i-a permis s plece i c astfel plecat în pace. 24Ioab a
venit la rege i i-a zis: „Ce ai f cut? Abner a fost la tine, iar tu i-ai permis s plece.
De ce? 25Îl cuno ti bine pe Abner – fiul lui Ner! El a venit s te în ele, s i cunoasc
inten iile i s tie tot ce faci!” 26Dup ce a plecat de la David, Ioab a trimis mesageri
la Abner. Astfel, prin intermediul lor, el l-a adus înapoi de la fântâna lui Sira. Dar
David nu tia nimic. 27Atunci când a ajuns Abner la Hebron, Ioab l-a luat separat,
lâng poart , ca atunci când ar dori s -i vorbeasc ceva secret. i ca s -l r zbune pe
fratele lui numit Asael, Ioab l-a lovit pe Abner în stomac. Astfel a murit Abner.
28
Când David a aflat ce s-a întâmplat, a zis: „Eu i regatul meu suntem nevinova i
înaintea Domnului, pentru totdeauna, de moartea lui Abner – fiul lui Ner. 29Declar c
vina acestei mor i trebuie s fie trecut în totalitate asupra lui Ioab i asupra familiei
tat lui lui! S se întâmple ca între urma ii lui s existe totdeauna cineva care s aib o
hemoragie, cineva lepros, cineva care s se sprijine în cârj , cineva care s cad
omorât de sabie i cineva care s nu aib ce s m nânce!” 30Ioab împreun cu fratele
lui numit Abi ai l-au omorât pe Abner pentru c în lupta de la Ghivon, acesta îl
omorâse pe fratele lor numit Asael. 31David i-a zis lui Ioab i întregului popor care
era cu el: „Rupe i-v hainele, înconjura i-v cu saci i merge i plângând pentru
(moartea lui) Abner!” Regele David mergea în urma l zii în care era transportat
Abner. 32L-au înmormântat pe Abner la Hebron. Regele a plâns în hohote la
mormântul lui; i întregul popor a f cut acela i lucru. 33Regele a cântat acest cântec
de jale: „Oare este posibil s moar Abner cum moare un tr tor? 34Nu aveai mâinile
legate i nici picioarele imobilizate cu lan uri! Ai murit ca unul care este învins de
oameni la i!” i tot poporul a plâns din nou pentru Abner. 35Tot cei care erau prezen i
acolo, s-au apropiat de David ca s -l determine s m nânce cât mai era înc ziu . Dar
el a f cut urm torul jur mânt: „Dumnezeu s se comporte cu mine cu toat duritatea
dac voi gusta pâine sau orice altceva înainte de apusul soarelui!” 36Acest lucru a fost
cunoscut de întregul popor; i a pl cut tuturor. De fapt, tot ce f cea regele a fost
agreat de popor. 37Astfel, în acea zi, tot poporul i tot Israelul au tiut c nu regele l-a
omorât pe Abner, fiul lui Ner. 38Apoi David le-a zis slujitorilor lui: „Nu în elege i c
ast zi a c zut în Israel un prin care a fost un mare om? 39Ast zi, de i sunt uns ca
rege, eu nu am suficient for (s ac ionez împotriva lor); iar ace ti b rba i – fiii

eruiei – sunt prea puternici pentru mine. Doresc ca Domnul s -l recompenseze pe
cel r u conform r ut ii lui!” 4 Când fiul lui Saul care se numea I -Bo et a auzit c
Abner a fost omorât în localitatea Hebron, i-a disp rut curajul; i întregul Israel s-a
cutremurat. 2Fiul lui Saul avea doi conduc tori care comandau grupurile de pr tori.
Unul se numea Baana, iar cel lalt Recab. Ace tia erau fiii lui Rimon, un om care
locuia în Beerot i provenea din clanul lui Beniamin. Se consider c Beerot este unul
dintre urma ii lui Beniamin 3pentru c beeroti ii fugiser la Ghitaim. Ei au locuit
acolo ca str ini pân ast zi. 4Ionatan – fiul lui Saul – avea un fiu care avea ambele
picioare paralizate. Acela avea vârsta de cinci ani când a venit cineva din Izreel cu
vestea c Saul i Ionatan muriser . Bona lui l-a luat i a fugit cu el; dar pentru c se
gr bea, copilul a c zut i a paralizat. Numele lui era Mefibo et. 5Într-o zi, ace ti fii ai
lui Rimon care locuia în Beerot, numi i Recab i Baana, au plecat spre casa lui I Bo et; i au ajuns acolo în timpul caniculei zilei: tocmai când el se odihnea – la
prânz. 6Au mers pân în interiorul casei – ca atunci când ar fi dorit s ia de acolo ni te
grâu; i l-au înjunghiat în stomac. Apoi Recab i fratele lui – Baana – au reu it s
fug . 7Ei intraser în cas în timp ce I -Bo et era culcat pe pat, în dormitorul lui.
Dup ce l-au înjunghiat i l-au omorât, i-au t iat capul. Apoi i l-au luat cu ei i au
mers toat noaptea prin zona numit Araba. 8Au adus capul lui I -Bo et la David – la
Hebron – i i-au zis regelui: „Prive te capul lui I -Bo et – fiul lui Saul – du manul
u, care te-a tot urm rit ca s te omoare. Ast zi, Domnul l-a r zbunat pe st pânul
meu – care acum este rege – împotriva lui Saul i a urma ilor lui!” 9Dar David le-a
spuns lui Recab i fratelui lui numit Baana – care erau fiii lui Rimon din Beerot:
„Jur pe Domnul care este viu i care m-a salvat din toate necazurile, 10 pe cel care
mi-a zis: «Saul este mort!», crezând c îmi aduce ve ti bune, l-am prins i l-am
omorât la iclag. Aceasta a fost recompensa pentru vestea pe care mi-a adus-o.
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Oare nu voi proceda cu atât mai mult cu ni te oameni condamnabili (ca voi), care
omoar un om nevinovat în casa i în patul lui? Crede i c nu v voi considera
vinova i de moartea lui i nu v voi terge de pe p mânt?” 12David a dat ordin
oamenilor lui, care i-au omorât. Le-au t iat mâinile i picioarele; i le-au atârnat
corpurile lâng iazul din Hebron. Apoi au luat capul lui I -Bo et i l-au înmormântat
în mormântul lui Abner din Hebron. 5 Toate triburile lui Israel au venit la David – în
localitatea Hebron – i i-au zis: „Atât oasele cât i carnea noastr , au origine comun !
2
Mai demult, când Saul era regele nostru, tu conduceai Israelul în r zboaie. De fapt,
Domnul i-a promis: «Tu vei p stori poporul Meu numit Israel; i vei fi conduc torul
lui!».” 3To i cei care formau consiliul b trânilor lui Israel veniser la rege – în
localitatea Hebron. Astfel, regele David a ratificat un leg mânt cu ei înaintea
Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege al Israelului. 4David avea
treizeci de ani când a devenit rege; i a guvernat patruzeci de ani. 5La Hebron a
guvernat în teritoriul numit Iuda – o perioad de apte ani i ase luni. La Ierusalim a
guvernat treizeci i trei de ani, atât în teritoriul numit Israel, cât i în cel numit Iuda.
6
Regele a înaintat spre Ierusalim înso it de g rzile lui, mergând împotriva iebusi ilor
care locuiau acolo. Ace tia i-au zis lui David: „Nu vei intra aici; pentru c i se vor
opune chiar i orbii i ologii; i vei fi astfel respins!” Ei credeau c David nu va reu i
intre în ora . 7Dar David a capturat fort rea a Sionului, care s-a numit ulterior
Ora ul lui David. 8El zisese în acea zi: „Oricine vrea s îi înving pe iebusi i, s se

foloseasc de tunelul de ap ca s ajung la acei «ologi» i la acei «orbi», care sunt
du manii lui David!” De atunci se zice: „Orbilor i ologilor nu li se permite s intre
palat.” 9David s-a stabilit în fort rea
i a numit-o „Ora ul lui David”. Apoi el a
reconstruit ora ul i l-a fortificat dinspre Milo spre interior. 10David a devenit tot mai
puternic, pentru c Domnul – Cel care Se nume te i Dumnezeul Armatelor – era cu
el. 11Hiram – regele Tirului – i-a trimis ni te reprezentan i lui David. Aceia i-au adus
lemn de cedru, tâmplari i zidari care i-au construit un palat. 12David a în eles c
Domnul l-a pus rege pentru Israel i i-a consolidat guvernarea având în vedere (planul
Lui fa de) poporul S u numit Israel. 13Dup ce a plecat din Hebron, David i-a luat
mai multe concubine i so ii din Ierusalim; i astfel, în familia lui s-au (mai) n scut
mul i fii i multe fiice. 14Urmeaz prezentarea numelor celor care i s-au n scut lui
David la Ierusalim: amua, obab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Eli ua, Nefeg, Iafia,
16
Eli ama, Eliada i Elifelet. 17Când au auzit filistenii c David a fost uns ca rege al
Israelului, au plecat to i s -l caute. Dar David a aflat acest lucru; i s-a ad postit în
fort rea . 18Filistenii au venit i s-au r spândit în valea numit Refaim. 19David L-a
întrebat pe Domnul: „S m duc (s lupt) împotriva filistenilor? Îi vei face s ajung
la discre ia mea?” Domnul i-a r spuns lui David: „Du-te; pentru c în mod cert voi
face ca filisteni s fie învin i de mâna ta!” 20David s-a dus la Baal-Pera im; i i-a
învins acolo. El a zis: „Domnul i-a învins categoric pe du manii care st teau în fa a
mea, ac ionând împotriva lor ca apele care rup totul în drumul lor!” De atunci,
(israelienii) au numit acel loc Baal-Pera im. 21Filistenii i-au l sat idolii acolo; iar
David i oamenii lui i-au luat. 22Filistenii au venit din nou i s-au r spândit în valea
care se numea Refaim. 23David L-a întrebat pe Domnul; iar El i-a r spuns: „S nu-i
ataci din fa ; ci du-te împotriva lor pe la spate i atac -i în dreptul arbu tilor de
balsam. 24Când vei auzi zgomotul de mar în vârful arbu tilor de balsam, s pleci la
atac; pentru c atunci Domnul va merge în fa a ta, ca s înving armata filistenilor.”
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David a f cut a a cum i-a poruncit Domnul care i-a lovit pe filisteni de la Ghivon
pân la Ghezer. 6 David i-a strâns din nou pe to i lupt torii remarcabili din Israel. Ei
erau treizeci de mii de b rba i. 2Apoi David i to i oamenii care erau împreun cu el
au plecat din Baala care era în teritoriul numit Iuda; i au adus de acolo Lada lui
Dumnezeu – acea Lad care poart Numele Domnului Armatelor – Cel care st între
heruvimii de deasupra (capacului) ei. 3Dup ce au luat Lada lui Dumnezeu din casa
lui Abinadab, de pe deal, au pus-o într-un car nou. Uza i Ahio – fiii lui Abinadab –
conduceau acel nou car. 4Ei au venit cu el, aducând Lada lui Dumnezeu din casa lui
Abinadab, de pe deal. Ahio mergea în fa a L zii. 5David, împreun cu to i urma ii lui
Israel, s rb toreau înaintea Domnului cu toat for a, cântând din lire, din harpe, din
tamburine, din sistre i din cinele. 6Când au ajuns la teritoriul lui Nahon, Uza i-a
întins mâna ca s apuce Lada lui Dumnezeu; pentru c altfel ar fi fost posibil ca boii
s-o fac s cad (din car). 7Atunci s-a declan at mânia Domnului împotriva lui Uza; i
Dumnezeu l-a lovit acolo pentru c se atinsese de Lad . Uza a murit acolo, lâng
Lada lui Dumnezeu. 8David s-a întristat pentru c mânia Domnului se declan ase
împotriva lui Uza; i a numit acel loc Pere -Uza. Acest nume a r mas pân ast zi.
9
David s-a temut de Domnul în acea zi; i a zis: „Cum s vin Lada Domnului la
mine?” 10 i David n-a vrut s mai aduc Lada Domnului în ora ul lui; ci a dus-o în
casa lui Obed-Edom, ghititul. 11Lada Domnului a r mas în casa lui Obed-Edom,

ghititul, pentru trei luni; iar Domnul l-a binecuvântat atât pe Obed-Edom, cât i pe cei
care formau familia lui. 12I s-a spus regelui David c Domnul a binecuvântat familia
lui Obed-Edom i tot ce are el din cauza L zii lui Dumnezeu. Atunci David s-a dus i
a adus Lada lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în ora ul lui, în mijlocul bucuriei.
13
Dup fiecare ase pa i pe care-i f ceau cei care duceau Lada Domnului, David
sacrifica un bou i un vi el gras. 14David dansa cu toat for a lui înaintea Domnului,
fiind îmbr cat cu o tunic f cut din fire de in. 15Împreun cu to i descenden ii lui
Israel, David aducea Lada Domnului în mijlocul strig telor i al sunetului de corn.
16
În timp ce Lada Domnului intra în Ora ul lui David, Mihal – fiica lui Saul – privea
pe fereastr . Când l-a v zut pe regele David s rind i dansând înaintea Domnului, l-a
desconsiderat în inima ei. 17Au adus Lada Domnului i au a ezat-o la locul ei, în
mijlocul cortului pe care i l-a instalat David. Apoi David a venit înaintea Domnului
cu animale pe care le-a ars integral i cu sacrificii de pace. 18Dup ce a terminat de
oferit arderile integrale i sacrificiile de pace, David a binecuvântat poporul în
Numele Domnului Armatelor 19 i a împ it tuturor celor care formau poporul – adic
întregii adun ri a lui Israel: fiec rui b rbat i fiec rei femei – câte o pâine, câte o
bucat de carne i câte o turt cu stafide. Apoi tot poporul a plecat. Fiecare s-a dus la
casa lui. 20Atunci când David s-a întors s i binecuvânteze familia, Mihal – fiica lui
Saul – a venit s -l întâmpine; i i-a zis: „Cât de onorabil s-a comportat regele lui
Israel ast zi, descoperindu-se în fa a servitoarelor slujitorilor lui, a a cum s-ar fi
descoperit un om de nimic!” 21David i-a r spuns Mihalei: „Dac am dansat, am f cuto înaintea Domnului care m-a ales s fiu deasupra tat lui t u i superior oricui din
familia lui, punându-m conduc tor peste poporul Lui, peste Israel! 22
voi
comporta chiar mai jos decât atât i m voi desconsidera i mai mult în ochii mei. Dar
în fa a servitoarelor despre care vorbeai, m voi comporta astfel încât voi fi apreciat!”
23
Mihal – fiica lui Saul – nu a avut copii pân în ziua mor ii ei… 7 Dup ce regele
David s-a instalat în palatul lui i dup ce Domnul i-a dat odihn salvându-l de to i
du manii care erau jurul ( rii) lui, 2i-a zis profetului Natan: „Prive te! Eu locuiesc
într-un palat f cut din (lemn de) cedru, în timp ce Lada lui Dumnezeu st sub ni te
pânze…” 3Natan i-a r spuns regelui: „Du-te i f tot ce ai pe inim , pentru c Domnul
este cu tine!” 4Dar în acea noapte, Cuvântul Domnului a venit la Natan i i-a zis:
5
„Du-te i spune-i sclavului Meu – lui David – astfel: «Domnul î i zice: ‘Oare tu Îmi
vei construi o cas de locuit? 6(Este evident c ) Eu n-am locuit într-o cas din ziua în
care am scos poporul Israel din Egipt i pân ast zi; ci locuin a în care am c torit, a
fost un cort. 7Oriunde am c torit împreun cu tot poporul Israel, oare am cerut
vreunuia dintre judec torii lui – c rora le-am poruncit s p storeasc poporul Meu,
Israel – s -Mi construiasc o cas din cedru?’». 8Deci s -i spui sclavului Meu numit
David, urm toarele cuvinte: «Domnul Armatelor î i zice: ‘Eu te-am luat de la stân ,
de la p storitul oilor, ca s fii conduc torul poporului Meu care se nume te Israel.
9
Am fost cu tine permanent pe unde ai mers, am distrus din fa a ta pe to i du manii t i
i i-am f cut un mare nume – ca al celor renumi i de pe p mânt. 10Am p strat un loc
pentru poporul Meu – pentru Israel – i l-am plantat acolo ca s locuiasc singur, f
mai fie deranjat i f
ca cei nedrep i s -l mai poat exploata a a cum se
11
întâmplase mai înainte. Am f cut acest lucru înc din zilele în care stabilisem
judec tori pentru poporul Meu – pentru Israel. i ie î i (promisesem c î i) voi da

odihn , sc pându-te de provoc rile care ar putea veni din partea du manilor t i.
Acum Domnul te anun c El personal î i va face o familie remarcabil . 12Astfel,
când i se vor termina zilele (de via ) i vei fi ad ugat la str mo ii t i (deceda i), îl
voi instala pe tron pe urma ul t u care va proveni din corpul t u; i-i voi consolida
guvernarea. 13El va fi acela care va construi o cas dedicat numelui Meu; i Eu îi voi
consolida pentru totdeauna tronul de pe care va guverna. 14Eu voi fi Tat l lui; iar el va
fi fiul Meu. Când va p tui, îi voi face repro uri lovindu-l cu o nuia omeneasc i
dându-i lovituri asem toare celor date de oameni; 15dar nu voi îndep rta mila Mea
de la el a a cum am îndep rtat-o de la Saul pe care l-am eliminat din fa a ta. 16Ci
familia ta i regatul t u vor fi etern înaintea Mea; iar tronul t u va fi consolidat i va
exista pentru totdeauna!’».” 17Natan l-a informat pe David cu exactitate despre toate
aceste cuvinte i despre toat aceast viziune. 18Regele David a venit i s-a prezentat
înaintea Domnului, spunând: „Cine sunt eu, Doamne, St pânul meu, i ce reprezint
familia mea, ca s m aduci pân aici? 19Apoi, Doamne, St pânul meu, ca i cum ar fi
fost prea pu in ce ai f cut (pentru mine pân în prezent), ai vorbit i despre viitorul
familiei sclavului T u. Doamne, St pânul meu, oare acesta s fie modul T u de a
lucra cu omul? 20Ce ar putea s i mai r spund David? Tu, Doamne, St pânul meu,
îl cuno ti pe sclavul T u. 21Tu ai f cut toate aceste lucr ri speciale bazat pe cuvântul
u i pe (dorin ele din) inima Ta. Apoi le-ai revelat sclavului T u! 22Doamne,
St pânul meu, ce extraordinar e ti Tu! Din toate informa iile pe care le-am auzit cu
urechile noastre, rezult c nu este nimeni ca Tine i nu exist alt (dumne)zeu cu
excep ia Ta! 23Apoi, cine este ca poporul T u – ca Israel – singura na iune de pe
mânt pe care a venit Dumnezeu s o recupereze pentru Sine, ca s fie poporul prin
intermediul c ruia numele Lui s ajung faimos? Tu ai f cut pentru ara Ta lucr ri
extraordinare care eu produs fric în ceilal i. Ai reabilitat poporul T u sco ându-l din
Egipt; i ai alungat din drumul lui (multe) popoare împreun cu zeii lor. 24Ai decis ca
(oamenii din) poporul T u, Israel, s fie proprietatea Ta. Ai f cut ca ei s fie poporul
u pentru totdeauna; iar Tu – Doamne – ai acceptat s le fii Dumnezeu! 25 i acum,
Doamne, Dumnezeule, consolideaz pentru totdeauna promisiunea pe care ai f cut-o
cu privire la sclavul T u i despre familia lui. Îmi doresc s faci a a cum ai zis. 26 i
(astfel) s fie onorat numele T u! Etern s se spun c Domnul Armatelor este
Dumnezeu în Israel; iar familia sclavului T u David s aib mereu continuitate
înaintea Ta! 27Tu, Doamne al Armatelor – Dumnezeul lui Israel – ai revelat sclavului
u c îi vei forma o familie (remarcabil ). Acesta este motivul pentru care a avut
curaj sclavul T u s i fac aceast rug ciune! 28Deci Doamne, St pânul meu, Tu –
Cel care e ti Dumnezeu i ale c rui cuvinte sunt adev r – i-ai promis sclavului T u
aceste lucruri bune. 29Deci Te rog s fi binevoitor i s binecuvântezi familia
sclavului T u, ca s continue s existe pentru totdeauna înaintea Ta. C ci Tu,
Doamne, St pânul meu, ai vorbit; i prin binecuvântarea Ta va fi binecuvântat
pentru eternitate familia sclavului T u!” 8 Apoi David i-a învins pe filisteni, i-a
subordonat (israelienilor) i a luat de sub autoritatea filistenilor ora ul Meteg-Ama.
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Apoi i-a învins i pe moabi i. Pe ace tia i-a culcat la p mânt i i-a m surat cu o
funie. Cei care se încadrau la m sura de dou lungimi de frânghie, erau omorâ i; iar
aceia care se încadrau în a treia lungime de frânghie, erau l sa i s tr iasc . Moabi ii
i-au fost subordona i lui David i i-au pl tit o tax obligatorie. 3David l-a învins i pe

Hadad-Ezer – fiul lui Rehob – care era regele obei, atunci când acesta s-a dus s i
reia în proprietate un teritoriu de la râul Eufrat. 4David a capturat de la el o mie de
care, apte sute de c re i i dou zeci de mii de lupt tori care se deplasau i ac ionau
mergând pe jos. David a t iat tendoanele tuturor cailor de la care, salvând dintre ei
doar atâ i cât a fost necesar pentru o sut de care. 5Arameii din Damasc au venit s -l
ajute pe Hadad-Ezer care era regele obei; dar David a omorât dou zeci i dou de
mii dintre ei. 6David a instalat grupuri de lupt tori în regatul arameu al Damascului.
Astfel, arameii au fost subordona i lui David i i-au pl tit o tax obligatorie. Domnul
îl ajuta pe David s ob in victorie oriunde mergea. 7David a luat scuturile de aur ale
slujitorilor lui Hadad-Ezer i le-a adus la Ierusalim; 8iar din Tebah i din Berotai care
erau ora ele lui Hadad-Ezer, regele David a luat foarte mult bronz. 9Atunci când Toi
– regele Hamatului – a auzit c David a învins întreaga armat a lui Hadad-Ezer, 10l-a
trimis pe fiul lui numit Ioram la regele David, ca s -l întrebe de s tate. El
inten iona i s -l laude, pentru c s-a luptat cu Hadad-Ezer – cu acela cu care i el era
în r zboi – i pentru c l-a învins. Ioram a adus cu el lucruri f cute din argint, din aur
i din bronz. 11Regele David le-a închinat i pe acestea Domnului, a a cum f cuse cu
argintul i cu aurul luat de la toate celelalte popoare pe care i le-a subordonat. 12El
luase acele metale pre ioase de la Edom, de la Moab, de la amoni i, de la filisteni i
de la Amalec. Ele au provenit i din prada luat de la Hadad-Ezer – fiul lui Rehob –
care fusese regele obei. 13Astfel, David a devenit renumit (în acea zon ). La
întoarcere a omorât optsprezece mii de edomi i în Valea S rii. 14El a pus corpuri de
armat i în Edom. Pe tot teritoriul edomi ilor, el a instalat grupuri de lupt tori; i to i
edomi ii au devenit servitorii lui David. Domnul f cea ca David s înving oriunde
mergea. 15David guverna peste întregul Israel. El judeca i f cea dreptate întregului
popor. 16Ioab – fiul eruiei – era conduc torul (suprem al) armatei; Ieho afat – fiul
lui Ahilud – era cronicar. 17 adoc – fiul lui Ahitub – i Ahimelec – fiul lui Abiatar –
erau preo i; Seraia era scrib. 18Benaia – fiul lui Iehoiada – era conduc torul
chereti ilor i al peleti ilor; iar fiii lui David erau primii oameni de lâng rege. 9
David a întrebat: „Mai tr ie te cineva din familia lui Saul – c ruia s -i pot ar ta
bun tate din cauza lui Ionatan?” 2Familia lui Saul avusese un slujitor care se numea
iba. El a fost chemat la David. Regele l-a întrebat: „Tu e ti iba?” El i-a r spuns:
„Da, eu, slujitorul t u, sunt acela!” 3Regele l-a întrebat: „Mai tr ie te vreun b rbat din
familia lui Saul, c ruia s -i pot ar ta o bun tate ca cea a lui Dumnezeu?” iba i-a
spuns: „Da: unul dintre fiii lui Ionatan înc tr ie te; dar are ambele picioare
paralizate.” 4Regele l-a mai întrebat: „Unde este acesta acum?” iba i-a r spuns: „În
casa lui Machir – fiul lui Amiel, din Lo-Debar.” 5Regele David a trimis pe cineva la
el; i l-a adus din Lo-Debar, din casa lui Machir, fiul lui Amiel. 6Atunci când
Mefibo et – fiul lui Ionatan i nepotul lui Saul – a ajuns în fa a lui David, i-a aplecat
fa a i s-a închinat. David i-a zis: „Mefibo et!” El i-a r spuns: „Slujitorul t u este
aici, la dispozi ia ta!” 7David i-a zis: „Nu te speria; pentru c vreau s m comport cu
tine cu bun tate – din cauza tat lui t u numit Ionatan. Î i voi da înapoi toate terenurile
care au fost ale bunicului t u – ale lui Saul – i vei mânca mereu la masa mea!”
8
Mefibo et i s-a închinat i i-a zis: „Ce este slujitorul t u, ca s fii atent la un câine
mort cum sunt eu?” 9Regele l-a chemat apoi pe iba care fusese slujitorul lui Saul i
i-a zis: „I-am redat nepotului st pânului t u tot ce apar inuse lui Saul i întregii lui

familii. 10Tu, fiii t i i slujitorii t i îi ve i lucra p mântul i-i ve i culege recolta pentru
ca nepotul st pânului t u s aib hran . Mefibo et – nepotul st pânului t u – va
mânca (de-acum înainte) mereu la masa mea.” iba avea cincisprezece fii i dou zeci
de slujitori. 11El i-a r spuns regelui: „Slujitorul t u va face tot ce i-a poruncit s fac
regele care este st pânul meu!” Astfel, Mefibo et a mâncat la masa lui David ca unul
dintre fiii acestuia. 12Mefibo et avea un fiu tân r care se numea Mica. To i cei care
locuiau în casa lui iba, erau slujitorii lui Mefibo et. 13Mefibo et locuia la Ierusalim,
pentru c mânca mereu la masa regelui. El avea ambele picioare paralizate. 10 Apoi
regele amoni ilor a murit; i în locul lui a guvernat fiul acestuia care se numea Hanun.
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David a zis: „Îi voi ar ta loialitate lui Hanun – fiul lui Naha – exact cum s-a
comportat i tat l lui fa de mine.” David i-a trimis slujitorii ca s -l sus in spiritual
pe Hanun pentru moartea tat lui lui. Dar atunci când slujitorii lui David au ajuns în
ara amoni ilor, 3conduc torii amoni i i-au zis st pânului lor care se numea Hanun:
„Chiar crezi c David dore te s i omagieze tat l când trimite ace ti oameni ca s te
sus in spiritual? David i-a trimis la tine pe ace ti slujitori ai lui ca s observe ora ul,
-l spioneze i apoi s -l cucereasc !” 4Atunci Hanun i-a luat pe slujitorii lui David,
le-a ras b rbile pân la jum tate, le-a t iat pân la brâu jum tate din hainele cu care
erau îmbr ca i i i-a l sat s plece a a. 5Când David a fost anun at de acest lucru, a
trimis pe cineva s le spun b rba ilor care fuseser atât de mult ridiculiza i:
„R mâne i în Ierihon pân v va cre te din nou barba; i abia apoi s v întoarce i!”
6
zând c se f cuser urâ i lui David, amoni ii au pl tit dou zeci de mii de lupt tori
care mergeau pe jos din armata arameilor care se aflau în Bet-Rehob i în regatul
arameu al obei, ca s -l ajute (împotriva lui David). A solicitat i regelui din Maaca
un ajutor care a constat în o mie de lupt tori i înc dou sprezece mii de lupt tori
dintre b rba ii din Tob. 7Când a auzit David acest lucru, l-a trimis împotriva lor pe
Ioab împreun cu toat armata – format numai din lupt tori viteji. 8Amoni ii au ie it
din ora i i-au ocupat pozi iile de lupt în fa a por ii. În acest timp, arameii din oba
i Rehob, lupt torii din Tob i cei din Maaca i-au preg tit armata în câmp deschis.
9
Ioab a v zut c urma s lupte atât cu cei din fa , cât i cu cei din spate. Atunci a ales
o parte dintre vitejii lui Israel i i-a organizat s lupte împotriva arameilor. 10Apoi a
pus restul armatei sub comanda fratelui lui numit Abi ai. Pe aceia i-a a ezat s lupte
împotriva amoni ilor. 11Ioab i-a zis lui Abi ai: „Dac arameii îmi vor decima armata,
vii s m aju i; iar dac amoni ii î i vor decima armata, voi veni eu s te ajut. 12Fii
puternic i încurajeaz -te pentru poporul nostru i pentru ora ele Dumnezeului nostru.
i s se întâmple ce va dori Domnul!” 13Atunci când Ioab i-a atacat pe aramei cu
armata lui, ei au fugit din fa a lui. 14 zând c arameii au fugit, amoni ii s-au retras i
ei din fa a lui Abi ai, fugind în ora . Atunci Ioab a oprit lupta i s-a întors la
Ierusalim. 15Când au constatat c au fost învin i de Israel, arameii i-au adunat toate
for ele. 16Hadad-Ezer a chemat arameii care erau dincolo de râu. Aceia au venit la
Helam. Erau comanda i de obac – conduc torul armatei lui Hadad-Ezer. 17Când a
aflat David acest lucru, i-a adunat pe to i israelienii, a trecut Iordanul i a ajuns la
Helam. Arameii s-au a ezat în pozi ie de lupt împotriva lui David. Dup ce a început
lupta, 18arameii au fugit din fa a lui Israel. David le-a omorât arameilor apte sute de
oameni care conduceau carele i patruzeci de mii de lupt tori care se deplasau pe jos.
L-a r nit i pe obac care era conduc torul armatei lor. El a murit acolo. 19 zând c

au fost învin i de Israel, regii care luptau pentru Hadad-Ezer au acceptat pacea cu
Israel i s-au subordonat israelienilor. De atunci, arameilor le-a fost fric s -i mai
ajute pe amoni i. 11 La începutul anului, atunci când regii plecau la r zboi, David l-a
trimis pe Ioab s participe la acele conflicte împreun cu slujitorii lui i cu întreaga
armat a lui Israel. Ei i-au distrus pe amoni i i au asediat Raba. Dar David r
sese
2
la Ierusalim. Într-o sear , regele s-a sculat de pe patul lui i se plimba pe acoperi ul
palatului. De acolo a observat o femeie foarte frumoas care se îmb ia. 3David a
trimis pe cineva s afle cine este acea femeie. I s-a spus c se nume te Bat eba – fiica
lui Eliam – i c este so ia hititului Urie. 4David a trimis ni te oameni ca s-o aduc la
el. Ea a venit la el; i David a între inut rela ii sexuale cu ea. Înainte de venirea la
David, femeia tocmai terminase procesul de cur are specific femeilor. Apoi ea s-a
întors acas . 5Bat eba a r mas îns rcinat ; i l-a anun at pe David, zicând: „Sunt
îns rcinat !” 6Atunci David i-a transmis lui Ioab: „Trimite-l la mine pe hititul Urie!”
Ioab l-a trimis pe Urie la David. 7Când a ajuns Urie la David, acesta l-a întrebat ce se
întâmpl cu Ioab, în ce stare este armata i despre modul în care avanseaz lupta.
8
Apoi David i-a spus lui Urie: „Du-te acas i spal i picioarele!” Urie a ie it din
palatul regelui. Apoi, dup el a fost trimis un dar din partea regelui. 9Dar Urie nu s-a
dus acas ; ci s-a culcat la intrarea în palat, lâng to i slujitorii st pânului lui. 10Când i
s-a spus lui David c Urie nu s-a dus acas , el l-a întrebat: „Oare nu vii din c torie?
De ce nu te duci acas ?” 11Urie i-a r spuns: „Lada Domnului, împreun lupt torii din
Israel i cei din teritoriul urma ilor lui Iuda stau în corturi. St pânul meu – Ioab – i
slujitorii st pânului meu i-au stabilit tab ra în câmp. Deci, cum a putea s merg
acas s m nânc, s beau i s m culc cu so ia mea? Cât este de adev rat c e ti viu
i c sufletul t u tr ie te, este adev rat i faptul c nu voi face acest lucru!” 12David ia zis: „R mâi i ast zi aici; iar mâine te voi trimite înapoi.” Urie a r mas în Ierusalim
atunci i în urm toarea zi. 13David l-a invitat s m nânce i s bea împreun cu el; i
l-a îmb tat. Dar seara, în loc s mearg s se culce acas , Urie s-a culcat în patul lui,
lâng slujitorii st pânului lui. 14În urm toarea diminea , David a scris o scrisoare
pentru Ioab; i a trimis-o acestuia prin Urie. 15În ea a scris: „Trimite i-l pe Urie în
prima linie a conflictului, unde lupta este cea mai violent ; i apoi retrage i-v de
lâng el, ca s fie lovit i s moar .” 16Dup primirea acestei scrisori, în timp ce
asedia ora ul, Ioab l-a pus pe Urie într-un loc despre care tia c este ap rat de
lupt tori viteji. 17Lupt torii din ora au ie it i s-au luptat împotriva lui Ioab. Au murit
câ iva dintre lupt torii lui David. i astfel a murit odat cu ei i hititul Urie. 18Apoi
Ioab a trimis un om la David ca s -l anun e despre tot ce se întâmplase în acea lupt .
19
A ordonat mesagerului, spunând: „Când vei termina de relatat regelui ce s-a
întâmplat în aceast lupt , 20dac el se va mânia i te va întreba: «De ce v-a i luptat
atât de aproape de ora ? Nu tia i c vor arunca s ge i de pe zid? 21Cine l-a omorât pe
Abimelec – fiul lui Ierub-Be et? Oare nu tocmai o femeie care a aruncat de pe zid o
piatr de moar , cu care l-a omorât astfel la Tebe ? Deci de ce v-a i apropiat de zid?»,
atunci s -i spui: «Slujitorul t u – hititul Urie – a murit i el în acest conflict.».”
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Mesagerul a plecat. Când a ajuns la David, i-a relatat tot ce îl înv ase Ioab s -i
spun . 23El i-a zis: „Acei oameni au fost superiori nou în for a pe care o de ineau. Au
venit împotriva noastr în câmpie. Noi i-am respins pân în fa a por ii ora ului. 24Dar
lupt torii de pe zid au tras cu arcul în slujitorilor t i; i unii dintre cei care luptau

pentru rege, au murit. În acest conflict a murit i hititul Urie – slujitorul t u.” 25Atunci
David i-a zis mesagerului: „Spune-i lui Ioab: «S nu te descurajeze acest lucru;
pentru c sabia omoar când pe unul, când pe altul. Intensific asediul asupra ora ului
i distruge-l.» Iar tu s -l încurajezi!” 26Când a auzit so ia lui Urie c so ul ei a murit, a
plâns pentru el. 27Dup ce au trecut zilele de jale, David a trimis pe cineva la ea; i a
adus-o în palatul lui. Ea i-a devenit so ie; i i-a n scut un fiu. Dar aceast fapt a lui
David nu a pl cut Domnului. 12 Domnul l-a trimis pe Natan la David. Ajungând la
David, Natan i-a zis: „Într-un anume ora tr iau doi oameni. Unul era bogat, iar
cel lalt era s rac. 2Cel care era bogat, avea un mare num r de oi i de vite. 3Dar omul
rac nu avea altceva decât o oaie tân
pe care o cump rase. Avea grij de ea i o
cre tea împreun cu el i cu copiii lui. Mânca din aceea i bucat de pâine cu el, bea
din cana lui i dormea la pieptul lui. Îi era ca o fiic . 4A venit un c tor la omul
bogat. Dar el nu i-a permis s ia nici una dintre oile sau dintre vitele lui ca s -i
preg teasc (acelui vizitator) s m nânce; ci a luat de la omul s rac acea oaie tân
i i-a g tit-o celui care venise la el!” 5David a devenit foarte mânios fa de acel om
(bogat); i i-a zis lui Natan: „Jur pe Domnul care este viu c omul care a f cut acest
lucru, trebuie pedepsit cu moartea! 6 dea înapoi patru oi tinere pentru aceast fapt
i pentru c nu a avut mil !” 7Atunci Natan i-a zis: „Tu e ti acel om! Dumnezeul lui
Israel care se nume te Domnul, î i zice: «Te-am uns ca rege pentru Israel i te-am
sc pat de amenin rile lui Saul. 8 i-am dat familia st pânului t u i i-am pus în bra e
so iile st pânului t u. i-am dat autoritate în Israel i în Iuda. Dac toate acestea ar fi
fost insuficiente, a fi ad ugat altele. 9De ce ai sfidat Cuvântul Domnului i ai
tuit împotriva Lui? L-ai omorât pe hititul Urie cu sabia; iar pe so ia lui ai luat-o
ca s fie so ia ta… L-ai omorât pe Urie cu sabia amoni ilor. 10Pentru c ai f cut aceste
fapte, s tii c sabia nu se va îndep rta de familia ta niciodat . Prin aceste fapte, tu
M-ai sfidat luând-o pe so ia hititului Urie ca s i fie so ie.» 11Acum, ascult ce- i mai
spune Domnul: «Voi aduce dezastrul împotriva ta; i el va veni chiar din propria ta
familie! Î i voi lua so iile sub privirea ta i le voi da altuia; iar el se va culca cu ele la
lumina zilei! 12Tu ai lucrat în secret; dar Eu voi face s se întâmple la lumina zilei ce
am spus prin aceste cuvânte – înaintea întregului Israel!».” 13David i-a zis lui Natan:
„Am p tuit împotriva Domnului!” Natan i-a r spuns: „Domnul i-a iertat p catul; i
nu vei muri. 14Totu i, pentru c prin aceast fapt ai f cut pe du manii Domnului s -L
desconsidere, copilul care i s-a n scut, va muri!” 15Natan a plecat acas ; iar Domnul
a lovit copilul pe care i-l n scuse so ia lui Urie lui David. El s-a îmboln vit grav.
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David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil i a postit; apoi a intrat în palat i a stat
culcat la p mânt toat noaptea. 17Consilierii palatului lui au insistat, rugându-l s se
ridice de la p mânt; dar el nu a acceptat i nici n-a vrut s m nânce cu ei. 18În a aptea
zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut s -i vorbeasc despre acest lucru;
pentru c î i ziceau: „Când copilul tr ia, îi vorbeam i el nu ne asculta. Cum s avem
acum curajul s -i spunem c a murit copilul? I s-ar face mai mult r u!” 19David a
observat c slujitorii lui vorbeau în oapt între ei; i a în eles c murise copilul. I-a
întrebat: „A murit copilul?” Ei i-au r spuns: „Da, a murit.” 20Atunci David s-a ridicat
de la p mânt, s-a sp lat, s-a uns i i-a schimbat hainele. Apoi a intrat în Casa
Domnului i s-a închinat. Dup ce s-a întors acas , a cerut s i se dea s m nânce; i a
mâncat. 21Slujitorii lui l-au întrebat: „Ce înseamn ce faci tu? Atunci când tr ia

copilul, posteai i plângeai; iar acum, când el a murit, te ridici de la p mânt i
nânci!” 22David le-a r spuns: „Cât timp tr ia copilul, posteam i plângeam pentru
îmi ziceam: «Este posibil ca Domnul s aib mil de mine; i poate copilul va
tr i.» 23Dar acum, dup ce deja a murit, de ce s mai postesc? A putea oare s -l aduc
înapoi? Eu voi merge la el; dar el nu se va mai întoarce la mine!” 24David a consolato pe so ia lui – pe Bat eba. A intrat la ea ( i au avut din nou rela ii intime). Ea a
scut un fiu pe care l-au numit Solomon. Domnul îl iubea. 25El a transmis prin
profetul Natan c ar fi bine s -l numeasc Iedidia – de dragul Domnului. 26În acest
timp, Ioab a asediat Raba amoni ilor i a luat controlul asupra ora ului regal. 27Apoi a
trimis mesageri la David s -i spun : „Am luptat împotriva Rabei; i acum de inem
controlul asupra surselor de ap ale ora ului. 28Strânge restul lupt torilor, asediaz
ora ul i cucere te-l, ca s nu-l cuceresc eu i s primeasc astfel numele meu.”
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David a strâns toat armata (de care mai dispunea), s-a îndreptat spre Raba, a luptat
împotriva ei i a cucerit-o. 30A luat coroana de pe capul regelui lor. Ea cânt rea un
talant de aur i era împodobit cu pietre pre ioase. Acea coroan fost pus pe capul
lui David. Prada luat din ora era foarte mult . 31Pe locuitorii ora ului i-a dat afar
din el, i-a pus s presteze (pentru israelieni) munci folosind fier straie, grape de fier
i seceri de fier. I-a obligat s lucreze i la fabricarea c mizilor. La fel a procedat i
cu celelalte ora e amonite. Apoi David s-a întors la Ierusalim împreun cu întreaga
armat . 13 Dup ce trecuse o perioad de timp, Absalom – fiul lui David – avea o
sor frumoas care se numea Tamar. Unul dintre fiii lui David care se numea Amnon,
s-a îndr gostit de ea. 2Amnon era atât de chinuit din aceast cauz , încât s-a
îmboln vit dorind-o pe Tamar. Ea era fecioar ; i pentru Amnon era dificil s -i fac
ceva. 3Amnon avea un prieten care se numea Ionadab – fiul lui imea – fratele lui
David. Ionadab era un om foarte abil. 4El l-a întrebat pe Amnon: „De ce tu care e ti
fiul regelui, ar i din ce în ce mai sl bit în fiecare diminea ? Nu vrei s -mi spui?”
Amnon i-a r spuns: „Sunt îndr gostit de Tamar – adic de sora fratelui meu numit
Absalom.” 5Ionadab i-a zis: „Culc -te în patul t u i pref -te c e ti bolnav. Atunci
când tat l t u va veni s te vad , s -i spui: «Te rog, s vin sora mea Tamar i s -mi
dea s m nânc ceva. S -mi prepare mâncarea sub privirea mea, ca s-o pot vedea; i
astfel, s pot mânca din mâna ei.».” 6Amnon s-a culcat i s-a pref cut bolnav. Regele
a venit s -l vad ; iar Amnon i-a zis: „Te rog, s vin sora mea – Tamar – s -mi coac
dou turte sub privirea mea i s m nânc din mâna ei.” 7David a trimis pe cineva
acas la Tamar ca s -i spun : „Te rog s te duci acas la fratele t u care se nume te
Amnon i s -i preg te ti ceva ca s m nânce.” 8Tamar s-a dus acas la fratele ei
numit Amnon. Ea l-a g sit culcat. A f cut ni te coc din care i-a copt turtele sub
privirea lui. 9Apoi a luat tigaia i l-a servit. Dar Amnon n-a vrut s m nânce. El a zis:
„To i ceilal i s ias din cas !” i to i slujitorii au ie it. 10Atunci Amnon i-a zis
Tamarei: „Adu mâncarea în dormitor, pentru ca s pot mânca din mâna ta.” Tamar a
luat turtele pe care le f cuse i le-a adus fratelui lui numit Amnon în dormitor. 11Când
ea s-a apropiat de el ca s -i dea s m nânce, el a apucat-o i a inut-o cu for a, zicând:
„Soro, vino i culc -te cu mine!” 12Tamar i-a r spuns: „Nu, frate, nu m viola! Nu
comite aceast fapt p toas oribil ; pentru c un asemenea lucru nu este permis s
se întâmple în (poporul) Israel. 13Unde m voi duce cu ru inea mea? Iar tu vei fi
considerat un om foarte vinovat în poporul Israel. Te rog s vorbe ti cu regele; i el

nu se va opune când îi voi cere s fiu a ta!” 14Dar el n-a vrut s-o asculte; i pentru c
avea o for mai mare decât a ei, a obligat-o s se culce cu el; i astfel a dezonorato… 15Apoi Amnon a urât-o foarte mult pe Tamar – chiar mai mult decât o iubise.
Amnon i-a zis: „Ridic -te i pleac !” 16Ea i-a zis: „Nu! Alungându-m , faci un r u
mai mare decât cel pe care deja l-ai f cut!” Dar Amnon n-a vrut s o asculte. 17El l-a
chemat pe tân rul care-l slujea i i-a zis: „Da i-o afar pe aceast femeie i închide i
a dup ea!” 18Slujitorul lui a f cut exact cum i se poruncise. Tamar era îmbr cat cu
o rob decorat . A a se îmbr cau fiicele regelui care erau fecioare. 19Dup ce a fost
alungat (din casa lui Amnon), ea i-a pres rat cenu pe cap, i-a rupt roba decorat
pe care o purta, i-a pus mâinile pe cap i a plecat ipând. 20Absalom – fratele ei – a
întrebat-o: „Fratele t u numit Amnon a fost cu tine? Acum, sora mea, taci i nu fi
sup rat pentru ce s-a întâmplat; pentru c el este fratele t u.” Atunci Tamar a r mas
cu durerea (sufleteasc ) în casa fratelui ei numit Absalom. 21Când regele David a
auzit ce s-a întâmplat, a fost foarte sup rat. 22Absalom nu a mai vorbit deloc cu
Amnon; dar îl ura pe Amnon pentru c o dezonorase pe sora lui numit Tamar.
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Dup doi ani, Absalom î i tundea oile la Baal-Ha or, lâng teritoriul locuit de
urma ii lui Efraim. Absalom i-a invitat acolo pe to i fiii regelui. 24El s-a dus la rege i
i-a zis: „S tii c slujitorul t u î i tunde oile. Te rog s vii cu slujitorii lui la slujitorul
u!” 25Dar regele i-a zis lui Absalom: „Nu, fiule; nu vom veni to i, ca s nu- i fie
greu din cauza noastr .” De i Absalom a insistat, regele nu a vrut s mearg ; dar l-a
binecuvântat. 26Atunci Absalom i-a zis: „Te rog s permi i ca m car fratele meu
numit Amnon s vin cu noi!” Regele l-a întrebat: „De ce s vin tocmai Amnon cu
tine?” 27Dar Absalom a insistat i l-a determinat pe rege s -l trimit pe Amnon
împreun cu to i ceilal i fii ai lui care au mers cu el. 28Absalom le-a dat slujitorilor lui
urm toarea porunc : „A tepta i pân când inima lui Amnon va fi vesel din cauza
vinului; i când v voi zice: «Lovi i-l pe Amnon!», atunci s -l omorâ i. S nu v fie
fric s face i acest lucru! Oare nu v-am dat eu aceast porunc ? Fi i curajo i i
demonstra i-v vitejia!” 29Slujitorii lui Absalom au procedat cu Amnon exact cum le
poruncise st pânul lor. Atunci to i ceilal i fii ai regelui au înc lecat fiecare pe catârul
lui i au fugit. 30În timp ce veneau ei spre palat, regele a fost anun at c Absalom i-a
omorât pe to i fiii regelui i c n-a l sat s tr iasc pe niciunul dintre ei. 31Atunci
regele s-a sculat, i-a rupt hainele i s-a culcat la p mânt. Slujitorii lui st teau în
picioare, având i ei hainele rupte. 32Dar Ionadab – fiul lui imea – care era fratele lui
David, i-a spus regelui: „S nu cread st pânul meu vestea care spune c to i tinerii,
fii ai regelui, au fost omorâ i. Numai Amnon a murit. Acest lucru a fost planificat de
Absalom înc din ziua în care Amnon a dezonorat-o pe sora lui numit Tamar. 33Deci
nu se supere st pânul meu – regele – din cauza acestui zvon care spune c fiii
regelui au murit; pentru c doar Amnon a murit!” 34În acest timp, Absalom fugise.
Când paznicul de pe zid a privit, a observat la dep rtare un mare grup de oameni care
coborau muntele venind pe drumul dinspre vest. 35Atunci Ionadab i-a zis regelui:
„Prive te: sosesc fiii regelui, a a cum a spus slujitorul t u!” 36Fiii regelui au ajuns
înainte s termine el de vorbit. Ei au început s plâng în hohote. Atunci chiar i
regele împreun cu slujitorii lui au început s plâng foarte tare. 37Absalom a fugit i
s-a dus la Talmai – la fiul lui Amihud – care era regele Ghe urului. Regele David
plângea dup fiul lui în fiecare zi. 38Dup ce Absalom a fugit i a ajuns în Ghe ur, a

mas acolo trei ani. 39Regele David a încetat s -l urm reasc pe Absalom, pentru c
se obi nuise cu faptul c Amnon a murit. 14 Ioab – fiul eruiei – a observat c
regelui îi era dor de Absalom. 2A trimis pe cineva la Tecoa i a adus de acolo o
femeie în eleapt . Apoi el i-a zis femeii: „Pref -te c e ti în doliu. Îmbrac -te în haine
de doliu i s nu te ungi cu ulei. S ar i ca o femeie care de mult vreme plânge dup
un mort. 3 te duci astfel la rege i s -i vorbe ti cum te voi înv a eu.” i Ioab i-a
precizat acelei femei ce s spun (regelui). 4Când femeia din Tecoa a ajuns la rege, a
zut cu fa a spre p mânt i i s-a închinat. Ea i-a zis: „Ajut -m , regele meu! 5Regele
a întrebat-o: „Ce necaz ai?” Femeia i-a r spuns: „Eu sunt o femeie v duv . So ul meu
a murit. 6Slujitoarea ta mai avea doi fii care într-o zi se b teau pe câmp; i nu era
nimeni acolo care s -i despart . Astfel, unul l-a lovit pe cel lalt i l-a omorât. 7Acum,
tot clanul a venit împotriva slujitoarei tale, spunându-i: «Pred -ni-l pe cel care i-a
omorât fratele, ca s -l omorâm; pentru c i-a luat via a fratelui lui. Îl vom distruge i
pe mo tenitor!» Ei vor stinge astfel singurul c rbune care mi-a mai r mas. Vor face
ca so ul meu s r mân f
nume i f
mo tenitor pe p mânt…” 8Regele i-a
spuns femeii: „Du-te acas . Voi da porunci cu privire la tine!” 9Femeia din Tecoa ia zis regelui: „O, rege, st pânul meu, s fiu vinovat eu i familia tat lui meu. Iar
regele i tronul lui s r mân f
vin !” 10Regele i-a zis: „Dac cineva va vorbi
împotriva ta, adu-l la mine i nu se va mai atinge de tine!” 11Atunci femeia i-a f cut
regelui urm toarea rug minte: „Doresc ca regele s i aminteasc de numele
Dumnezeul lui – de Domnul – pentru ca s -l împiedice pe cel care dore te s r zbune
sângele celui mort m rind dezastrul prin omorârea fiului meu (care înc tr ie te)!”
Regele i-a zis: „Jur pe Domnul care este viu, c nici un fir de p r din capul fiului t u
nu va c dea la p mânt!” 12Atunci femeia i-a mai zis: „Te rog s permi i slujitoarei
tale s -i spun ceva regelui – st pânului meu.” Regele i-a zis: „Vorbe te!” 13Ea i-a
zis: „De ce ai planificat un astfel de lucru împotriva poporului lui Dumnezeu? Pentru
din vorbele lui, regele se face vinovat prin faptul c nu-l aduce înapoi pe cel pe
care l-a alungat. 14Desigur, noi to i vom muri pân la urm – ca ni te ape care cad pe
mânt i nu se mai adun . Dar Dumnezeu nu dore te s ia via a; ci concepe metode
prin care cel alungat s se poat întoarce la El! 15 a se explic de ce am venit s -i
vorbesc regelui – st pânului meu; pentru c ce fac oamenii, m-a speriat. Slujitoarea ta
i-a zis: «S -i vorbesc regelui; i poate el va aproba cererea slujitoarei lui. 16Poate c
regele o va asculta i o va sc pa pe slujitoarea lui de cei care vor s-o tearg pe ea i
pe fiul ei din mo tenirea lui Dumnezeu.» 17Acum, slujitoarea ta î i mai spune: «Îmi
doresc s -mi aduc pace cuvintele st pânului meu care este rege! Pentru c st pânul
meu – regele – este ca un înger al lui Dumnezeu. El tie s în eleag binele i r ul. i
Dumnezeul t u numit Domnul s fie cu tine!” 18Regele i-a zis femeii: „S nu evi i
spunsul (corect) la întrebarea pe care i-o voi pune.” Femeia i-a zis: „S întrebe
st pânul meu, regele!” 19Atunci regele a întrebat-o: „Oare nu este cu tine mâna lui
Ioab în toate aceste lucruri?” Femeia i-a r spuns: „Jur pe sufletul t u care este viu –
rege, st pânul meu – c nimeni nu poate devia nici la dreapta nici la stânga de la tot
ce ai zis. Da, slujitorul t u – Ioab – mi-a poruncit (s vin la tine) i tot el a pus în gura
slujitoarei tale toate aceste cuvinte. 20Slujitorul t u – Ioab – a procedat a a ca s
schimbe situa ia. Dar st pânul meu are o în elepciune ca a unui înger al lui Dumnezeu
i cunoa te tot ce se întâmpl în ar . 21Regele i-a zis atunci lui Ioab: „S tii c vreau

fac acest lucru! Deci du-te i adu-l pe tân rul Absalom!” 22Ioab a c zut cu fa a spre
mânt, s-a închinat i l-a binecuvântat pe rege. El a zis: „Ast zi slujitorul t u tie c
a ob inut favoarea st pânului lui care este rege; pentru c regele a f cut a a cum i-a
cerut slujitorului lui!” 23Ioab s-a ridicat, a plecat la Ghe ur i l-a adus înapoi pe
Absalom la Ierusalim. 24Dar regele a zis: „S se duc în casa lui; i s nu-mi vad
fa a!” Astfel, Absalom s-a întors acas la el; i nu a v zut fa a regelui. 25În tot Israelul
nu era nici un om atât de cunoscut pentru frumuse ea lui cum era Absalom. Din
partea de sus a capului i pân la talpa piciorului, el nu avea nici un defect. 26Când î i
tundea p rul – iar el f cea acest lucru în fiecare an, pentru c p rul crescut îi devenea
prea greu –, acesta cânt rea dou sute de echeli, conform unit ii regale pentru
greut i. 27În familia lui Absalom s-au n scut trei fii i o fiic . Acea fiic a fost
numit Tamar. Ea era foarte frumoas . 28Absalom a locuit doi ani în Ierusalim f
-l întâlneasc pe rege. 29Apoi Absalom l-a chemat pe Ioab, inten ionând s -l trimit
la rege. Dar Ioab nu a vrut s vin . L-a chemat a doua oar ; dar el tot nu a acceptat s
vin . 30Atunci Absalom le-a zis slujitorilor lui: „Terenul agricol al lui Ioab este
aproape de al meu; i are sem nat orz pe el. Merge i acolo i da i-i foc!” Slujitorii lui
au f cut exact cum le poruncise. 31Când a aflat Ioab ce se întâmplase, s-a dus acas la
Absalom i l-a întrebat: „De ce au dat foc slujitorii t i recoltelor de pe terenul meu
agricol?” 32Absalom a r spuns: „Pentru c nu ai venit când te-am chemat. Am vrut s
te trimit la rege s -i spui: «De ce am venit din Ghe ur? Nu ar fi fost mai bine pentru
mine s fi r mas acolo?» Acum te anun c doresc s v d fa a regelui; i dac este
vreun p cat în mine, atunci s m omoare!” 33Ioab s-a dus la rege i i-a spus acest
lucru. Atunci regele l-a chemat la el pe Absalom. El a venit la rege i i s-a închinat cu
fa a spre p mânt; iar regele l-a s rutat pe Absalom. 15 Dup toate acestea, Absalom
avea un car tras de cai; i îl serveau cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. 2Se
trezea diminea a devreme i st tea pe marginea drumului care conducea spre poarta
ora ului. Oricine venea la rege cu vreo neîn elegere pe care acesta trebuia s-o judece,
era chemat de Absalom care îl întreba de unde este; i astfel, acela îi spunea clanul de
care apar ine. 3Atunci Absalom îi zicea: „Tu ai dreptate: cauza ta este just ; dar
nimeni din partea regelui nu te va asculta.” 4Apoi ad uga: „Dac a fi pus judec tor al
poporului, oricine ar avea vreo neîn elegere sau vreo cauz de judecat, ar veni la mine
i eu i-a face dreptate!” 5Absalom întindea mâna oricui se apropia de el s i se
închine; apoi îl îmbr a i-l s ruta. 6 a se comporta Absalom fa de to i israelienii
care veneau la rege ca s le judece cazurile (de nedreptate). Astfel, Absalom câ tiga
(în favoarea lui) inima b rba ilor lui Israel. 7Dup o perioad de patru ani, Absalom ia zis regelui: „Te rog s -mi permi i s merg la Hebron ca s respect un jur mânt pe
care I l-am f cut Domnului; 8pentru c atunci când era în Aram – la Ghe ur –
slujitorul t u a f cut un jur mânt spunând: «Dac Domnul m va aduce înapoi – la
Ierusalim –, Îi voi sluji Lui!» 9Regele i-a r spuns: „Mergi lini tit.” Atunci Absalom a
plecat imediat la Hebron. 10De acolo, el a trimis mesageri la toate triburile lui Israel,
ca s le spun : „Atunci când ve i auzi sunetul cornului, s zice i: «Absalom s-a urcat
pe tron la Hebron!»” 11Absalom era înso it de dou sute de oameni din Ierusalim. Ei
fuseser invita i de el. În naivitatea lor, îl înso eau f
s b nuiasc nimic. 12În timp
ce aducea sacrificiile, Absalom a trimis pe cineva în ora ul Ghilo ca s se duc la
ghilonitul Ahitofel – consilierul lui David. Complotul lua amploare; i tot mai mul i

din popor treceau de partea lui Absalom. 13Cineva a venit i i-a zis lui David:
„Israelienii au trecut de partea lui Absalom (ca rege)!” 14Atunci David le-a zis tuturor
slujitorilor lui: „S fugim repede! Altfel, nu vom sc pa de Absalom! S plec m cât de
repede putem; ca s nu fie el mai rapid decât noi i s ne ajung ! Pentru c astfel va
aduce dezastrul asupra noastr ; i va omorî popula ia ora ului cu sabia!” 15Ei i-au
spuns: „Slujitorii t i sunt preg ti i s fac tot ce va decide st pânul nostru care
(înc ) este rege!” 16Astfel, regele a plecat urmat de întreaga lui familie. A l sat totu i
zece concubine pentru îngrijirea palatului. 17Regele a plecat împreun cu to i cei carel urmau; i s-au oprit într-un loc, la o anumit distan (de ora ). 18To i slujitorii care
îl urmau, au trecut prin fa a lui: chereti ii, peleti ii i cei ase sute de gati i care-l
înso iser din Gat. 19Atunci regele i-a zis gatitului Itai: „Tu de ce vii cu noi? Întoarcete i r mâi cu regele Absalom; pentru c e ti un str in; i ai fost alungat din ara ta!
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ti venit de pu in timp; i acum crezi c îmi permit s fac din tine un r citor –
cum suntem noi care nu tim unde vom merge!? Nu! Întoarce-te împreun cu oamenii
i; i î i doresc ca bun tatea i seriozitatea s te înso easc !” 21Itai i-a r spuns: „Jur
pe Domnul care este viu i pe st pânul meu – regele – care este viu, c acolo unde se
va afla st pânul meu – regele – indiferent c va însemna moarte sau via , acolo va fi
i slujitorul t u!” 22Regele i-a r spuns: „Bine; atunci vino i treci înaintea mea!”
Astfel, gatitul Itai, împreun cu to i oamenii i to i cu copiii care erau cu el, au trecut
înaintea lui David. 23Locuitorii din acel teritoriu plângeau în hohote în timp ce îi
vedeau trecând. Regele a trecut i el valea Chidron; i to i cei care-l înso eau, s-au
îndreptat spre de ert. 24Exista acolo i adoc – împreun cu to i levi ii – i transportau
Lada Leg mântului f cut (de Israel) cu Dumnezeu. Levi ii au pus Lada lui Dumnezeu
jos; iar Abiatar a oferit (Domnului) sacrificii pân când au ie it to i din ora . 25Apoi
regele i-a zis lui adoc: „Du Lada lui Dumnezeu înapoi în ora . Dac voi g si
acceptare la Domnul, atunci El m va aduce înapoi i m va l sa s rev d aceast
Lad i locuin a ei. 26Dar dac va spune: «Nu te agreez!», sunt preg tit ca El s fac
cu mine ce consider c trebuie f cut!” 27Apoi regele l-a mai întrebat: „Oare nu e ti tu
omul care vede (ce to i ceilal i nu pot vedea)? Întoarce i-v lini ti i în ora : atât tu
împreun cu fiul t u Ahimaa , cât i Abiatar împreun cu fiul lui numit Ionatan. 28Eu
voi a tepta la intrarea în de ert, pân voi primi ve ti de la voi.” 29Astfel, adoc i
Abiatar au dus Lada lui Dumnezeu înapoi – la Ierusalim – i au r mas acolo. 30David
urca Muntele M slinilor plângând, cu capul acoperit i descul . To i cei care erau cu
el, i-au acoperit capetele; i urcau i ei plângând. 31David a fost anun at c Ahitofel a
trecut de partea lui Absalom i este printre tr tori. Atunci David a zis: „Te rog,
Doamne, s faci ca Ahitofel s -i dea sfaturi gre ite lui Absalom!” 32Când a ajuns în
vârf, în locul unde oamenii aveau obiceiul s I se închine lui Dumnezeu, architul
Hu ai îl a tepta acolo (pe David) cu tunica sfâ iat i având pus p mânt pe cap.
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David i-a zis: „Dac vii cu noi, vei fi doar o complica ie în plus pentru mine. 34Dar
ai putea s te întorci în ora i s -i spui lui Absalom: «Regele meu, voi fi slujitorul
u. Pân acum am fost slujitorul tat lui t u; dar acum doresc s fiu slujitorul t u!».
Atunci vei putea dejuca sfaturile lui Ahitofel (date lui Absalom), f cându-le s fie în
favoarea mea. 35Vei avea acolo cu tine pe adoc i pe Abiatar care sunt prep i. Orice
vei auzi vorbindu-se în palatul regelui, s le transmi i lor. 36Împreun cu ei mai exist
acolo i fiii lor: Ahimaa – fiul lui adoc – i Ionatan – fiul lui Abiatar. S -mi

transmite i prin ei orice ve i afla.” 37Hu ai – prietenul lui David – a intrat în Ierusalim
chiar atunci când intra i Absalom în ora . 16 Imediat dup ce a trecut de vârful
muntelui, iba – slujitorul lui Mefibo et – l-a întâmpinat pe David. iba avea cu el o
pereche de m gari care c rau dou sute de pâini, o sut de turte de stafide, o sut de
turte de smochine i un burduf cu vin. 2Regele l-a întrebat: „Ce vrei s faci cu aceste
lucruri?” iba a r spuns: „M garii sunt pentru familia regelui, ca s c toreasc pe
ei; iar pâinile i turtele sunt aduse pentru hrana tinerilor. Vinul va fi foarte util când
vor umbla prin de ert i vor fi extenua i din cauza setei.” 3Regele l-a mai întrebat:
„Unde este nepotul st pânului t u?” iba i-a r spuns: „A r mas în Ierusalim; pentru
a zis: «Ast zi, urma ii lui Israel îmi vor da înapoi propriet ile bunicului meu!».”
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Atunci regele i-a zis: „Tot ce apar inuse lui Mefibo et, este acum al t u!” iba i-a
zis: „M închin în fa a ta! Îmi doresc ca regele – st pânul meu – s manifeste
bun voin fa de mine.” 5În timp ce regele David se apropia de Bahurim, a ie it din
ora un b rbat care a început s blesteme. El se numea imei – fiul lui Ghera – i
apar inea clanului lui Saul. 6A început s arunce cu pietre în David i în to i slujitorii
lui, în timp ce întreaga armat (care era cu el) i to i lupt torii remarcabili st teau la
dreapta i la stânga regelui. 7În timp ce-l blestema pe David, imei striga: „Pleac !
Pleac , om al sângelui – cel care face acte de nedreptate! 8Domnul a întors împotriva
ta tot sângele pe care l-ai v rsat în familia lui Saul – c ruia i-ai luat guvernarea.
Astfel, acum Domnul i-a dat guvernarea fiului t u numit Absalom; iar tu ai ajuns s
fii distrus, pentru c e ti un om al sângelui!” 9Abi ai – fiul eruiei – i-a zis regelui:
„Cum î i permite acest câine mort s -l blesteme pe st pânul meu, pe rege? Permitemi s m duc i s -i retez capul!” 10Dar regele a zis: „Ce am eu în comun cu voi, fii ai
eruiei? El procedeaz astfel pentru c Domnul i-a zis: «Blestem -l pe David!» Deci
cine va avea curajul s -i zic : «De ce faci acest lucru?»?” 11Apoi David le-a zis atât
lui Abi ai cât i tuturor slujitorilor lui: „Chiar fiul meu inten ioneaz s m omoare.
Cu atât mai mult i-ar dori acum acest beniamit s m vad mort! L sa i-l s
blesteme; pentru c Domnul i-a spus s fac acest lucru! 12Poate c Domnul va privi
spre necazul meu i îmi va face bine în locul blestemului lui de ast zi!” 13David i
oamenii lui i-au continuat drumul. imei mergea pe coasta muntelui, în dreptul lui
David, blestemând. El arunca pietre i praf dup David. 14În final, David i to i cei
care-l înso eau, au ajuns foarte obosi i la un anume loc; i s-au odihnit acolo. 15În
acest timp, Absalom i to i israelienii care-l înso eau au ajuns la Ierusalim. Împreun
cu el era acolo i Ahitofel. 16Dup ce au ajuns la Ierusalim – architul Hu ai –
prietenul lui David, a venit la Absalom i a zis: „S tr iasc regele! S tr iasc
regele!” 17Absalom l-a întrebat: „A a î i demonstrezi loialitatea pe care o ai fa de
prietenul t u (David)? De ce nu te-ai dus împreun cu el?” 18Hu ai i-a r spuns:
„Pentru c voi fi de partea celui pe care l-a ales atât Domnul cât i acest popor format
din to i israelienii. Cu acela voi r mâne! 19De fapt, cui ar trebui s -i slujesc? Oare nu
fiului lui? Cum am slujit tat lui t u, a a î i voi sluji i ie.” 20Atunci Absalom i-a
poruncit lui Ahitofel: „Sf tui i-v împreun ! Ce s facem?” 21Ahitofel l-a sf tuit,
zicându-i: „Intr la concubinele regelui care au fost l sate s îngrijeasc palatul!
Astfel, tot Israelul va afla c te-ai f cut urât regelui; i a a vor fi încuraja i to i cei
care sunt de partea ta!” 22Atunci au instalat un cort pentru Absalom pe acoperi ; i el
a intrat la concubinele tat lui lui sub privirea întregului Israel. 23În acele vremuri,

sfatul care venea de la Ahitofel, avea aceea i autoritate ca atunci când ar fi fost un
spuns direct de la Dumnezeu. A a erau considerate toate sfaturile pe care le d dea
Ahitofel: atât lui David, cât i lui Absalom. 17 Ahitofel l-a rugat pe Absalom,
zicându-i: „Permite-mi s aleg dou sprezece mii de oameni i s plec repede la
noapte în urm rirea lui David. 2Îl voi ataca prin surprindere, tocmai când va fi obosit
i sl bit. Voi aduce teroarea în tab ra lui; i to i cei care o formeaz , vor fugi. Atunci
îl voi omorî numai pe rege. 3Astfel voi întoarce tot poporul la tine; i moartea omului
pe care-l cau i va însemna revenirea celorlal i (lupt tori) de partea ta. Apoi to i
ceilal i (israelieni) se vor întoarce în pace (acas )!” 4Atât Absalom, cât i to i cei care
formau consiliul b trânilor lui Israel, au considerat c acest sfat este unul bun. 5Dar
Absalom a (mai) zis: „Chema i-l i pe architul Hu ai, s auzim ce va zice i el.”
6
Când a venit Hu ai, Absalom i-a zis: „Acesta este sfatul lui Ahitofel. S facem a a
cum a zis el? Dac nu, propune-ne tu o alternativ !” 7Hu ai a r spuns: „De aceast
dat , sfatul dat de Ahitofel nu este bun. 8Tu tii c tat l t u i oamenii lui sunt
lupt tori remarcabili; iar acum sunt înfuria i ca o ursoaic r mas în câmp dup ce iau fost r pi i puii. În plus, pentru c tat l t u este un om înv at cu r zboiul, nu va sta
noaptea împreun cu poporul. 9Chiar acum este ascuns în vreo pe ter sau în vreun alt
loc. Dac unul dintre grupurile tale înarmate va fi învins de la început, atunci oricine
va auzi despre acest lucru, va spune: «Armata care este de partea lui Absalom, a fost
învins (de cea condus de David).» 10Astfel, chiar i celor mai curajo i lupt tori –
care au un curaj ca de leu – li se va topi inima de fric ; pentru c tot Israelul tie c
tat l t u este un erou i c are ni te lupt tori renumi i împreun cu el. 11Deci sfatul
meu este acesta: adun tot Israelul la tine, de la teritoriile locuite de urma ii lui Dan i
pân la Beer- eba – o mul ime cât nisipul de pe malul m rii – i condu-i tu personal
în aceast lupt . 12Apoi îl vom ataca (pe David) acolo unde îl vom g si; vom veni
împotriva lui în for a a cum cade roua pe p mânt; i nu va fi l sat s tr iasc nici el,
nici vreunul dintre oamenii lui. 13Dac se va retrage în vreun ora , to i israelienii vor
aduce funii i-l vom trage spre vale pân nu va mai r mâne din el nici m car o
pietricic !” 14Absalom i tot consiliul b trânilor lui Israel, au zis: „Sfatul architului
Hu ai este mai bun decât cel al lui Ahitofel!” S-a întâmplat a a pentru c Domnul
decisese s fac f
efect sfatul bun al lui Ahitofel, ca s aduc dezastrul asupra lui
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Absalom. Hu ai a vorbit atât preo ilor adoc i Abiatar care au fost la sfatul dat de
Ahitofel lui Absalom, cât i celor din consiliul b trânilor lui Israel care fuseser
prezen i sfatul pe care l-a dat el personal. 16El le-a zis: „Trimite i-i imediat un mesaj
lui David i spune i-i: «S nu stai în aceast noapte lâng vadurile de ertului; ci s
traversezi repede, ca s nu fie omorât regele împreun cu to i oamenii care sunt cu
el.».” 17Ionatan i Ahimaa a teptau ve tile la En-Roghel; pentru c nu aveau curajul
intre în ora . Exista o slujitoare care venea i îi informa despre ce se întâmpla (în
tab ra advers ); iar ei se duceau i îl anun au pe regele David. 18Totu i, un tân r i-a
zut i i-a spus lui Absalom despre ce se întâmpla. Dup ce au aflat despre acest
lucru, cei doi au plecat repede i au ajuns la casa unui om din Bahurim. Acela avea în
curte o fântân ; iar cei doi au coborât în ea. 19So ia omului a luat o p tur pe care a
întins-o peste fântân ; i a împr tiat grâu pe ea, pentru ca nimeni s nu poat b nui
ceva. 20Slujitorii lui Absalom au ajuns la casa femeii i au întrebat-o: „Unde sunt
Ahimaa i Ionatan?” Femeia le-a r spuns: „Au traversat pârâul!” Ei i-au c utat pe cei

doi, dar nu i-au g sit; i astfel s-au întors la Ierusalim. 21Dup ce s-au îndep rtat
oamenii lui Absalom, cei doi au ie it din fântân i s-au dus s -l anun e pe regele
David. Ei i-au zis lui David: „Ridica i-v i traversa i repede râul; pentru c acesta
este sfatul pe care l-a dat Ahitofel împotriva voastr !” 22David, împreun cu cei care
erau cu el, au traversat rapid Iordanul; i pân s-a luminat, nu a mai r mas niciunul
care s nu fi traversat râul. 23 zând c sfatul lui nu a fost urmat, Ahitofel i-a pus
aua pe m gar i a plecat repede acas , în ora ul lui. i-a organizat treburile în familie
i apoi s-a spânzurat. Astfel a murit Ahitofel; i a fost înmormântat în mormântul
tat lui lui. 24David a ajuns la Mahanaiim, în timp ce Absalom traversa Iordanul
împreun cu to i israelienii. 25Absalom l-a desemnat pe Amasa ca i conduc tor al
armatei, în locul lui Ioab. Amasa era fiul unui israelian numit Ieter, care fusese
torit cu Abigail – fiica lui Naha – i sora eruiei, mama lui Ioab. 26Israelienii
împreun cu Absalom i-au stabilit tab ra pe teritoriul Ghiladului. 27Atunci când
David a ajuns la Mahanaiim, obi – fiul lui Naha – din Raba amoni ilor, împreun
cu Machir – fiul lui Amiel – din Lo-Debar i cu ghiladitul Barzilai – din Roghelim –
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au adus paturi, lighene, vase f cute din p mânt fr mântat, grâu, orz, f in , grâu
pr jit, fasole i linte. 29Mai aveau miere, lapte b tut, oi i brânz de vaci – pentru ca
David i cei care erau cu el s aib ce s m nânce. Ei î i ziceau: „Poporul este
fl mând, obosit i însetat în urma c toriei prin de ert.” 18 David a num rat pe cei
care formau acea armat care venise împreun cu el; i a desemnat comandan i pentru
grupuri de mii i pentru grupuri de sute de lupt tori. 2A pus o treime din armat sub
comanda lui Ioab, o alt treime sub comanda lui Abi ai – fiul eruiei i frate al lui
Ioab –, iar cealalt treime a pus-o sub comanda ghititului Itai. Apoi le-a zis
oamenilor: „Desigur c voi veni i eu cu voi!” 3Cei care formau armata, i-au r spuns:
„Nu este bine s vii cu noi. Dac vom fugi, du manii nu se vor uita atât de mult la
situa ia noastr chiar dac jum tate dintre noi ar muri. Dar tu faci cât zece mii dintre
noi. Deci consider m c ar fi mai bine s ne sus ii ac ionând din ora !” 4Regele le-a
spuns: „Voi face cum considera i voi c este mai bine!” Apoi regele a stat lâng
poart , în timp ce toat armata ie ea cu sutele i cu miile. 5Regele le-a ordonat lui
Ioab, lui Abi ai i lui Itai s se comporte delicat cu tân rul Absalom; i întreaga
armat a auzit aceast porunc pe care regele a dat-o fiec rui conduc tor cu privire la
Absalom. 6Armata a ie it în câmp ca s lupte împotriva lui Israel; iar lupta a fost
intens în p durea din teritoriul locuit de urma ii lui Efraim. 7Armata lui Israel a fost
învins acolo de slujitorii lui David; i a fost un mare masacru în acea zi. În acea
lupt au fost omorâ i dou zeci de mii de oameni. 8Lupta s-a extins pe întreg teritoriul;
i în acea zi, p durea a consumat mai mul i oameni decât cei care muriser lovi i cu
sabia. 9Absalom era c lare pe un catâr. El a fost surprins descoperit în fa a slujitorilor
lui David. Încercând s scape, a intrat cu acel catâr pe sub ramurile încurcate ale unui
mare stejar. Capul lui Absalom s-a prins între ramurile stejarului; i el a r mas astfel
atârnat între cer i p mânt, în timp ce catârul lui a plecat mai departe. 10Unul dintre
lupt tori a v zut acest lucru; i i-a spus lui Ioab: „L-am v zut pe Absalom, atârnând
de un stejar!” 11Ioab l-a întrebat: „Cum? L-ai v zut? Atunci de ce nu l-ai omorât
acolo pe loc? i-a fi dat zece echeli de argint i o centur !” 12Acel om i-a r spuns
lui Ioab: „Chiar dac a cânt ri în mâna mea o mie de echeli de argint, n-a ridica
mâna împotriva fiului regelui! tiu c în auzul nostru v-a poruncit regele – atât ie,

cât i lui Abi ai i lui Itai – s ave i grij s nu i se întâmple vreun r u tân rului
Absalom. 13Dac l-a fi omorât ca un la , acest lucru n-ar fi r mas necunoscut de
tre rege; iar tu nu m-ai fi ap rat!” 14Ioab i-a r spuns: „Nu am timp de pierdut cu
tine!” A luat trei l nci i le-a înfipt în pieptul lui Absalom, în timp ce el era înc viu,
prins între ramurile stejarului. 15Au venit în continuare zece dintre tinerii care
transportau armele lui Ioab, l-au înconjurat pe Absalom i l-au lovit pân când a
murit. 16Ioab a sunat apoi din corn; i la chemarea lui, armata s-a întors de la
urm rirea israelienilor. 17L-au luat pe Absalom, l-au aruncat în p dure, într-o mare
groap i au aruncat cu pietre, f când din ele o movil deasupra lui. Israelienii au
fugit fiecare acas . 18În timp ce tr ia, Absalom î i construise un monument în Valea
Regelui, pentru c nu avea nici un fiu care s -i perpetueze numele. A pus
monumentului propriul lui nume; i chiar pân ast zi, acela se nume te „Monumentul
lui Absalom”. 19Ahimaa – fiul lui adoc – i-a zis lui Ioab: „Permite-mi s alerg i s i duc regelui vestea bun c Domnul l-a salvat din mâna du manilor lui!” 20Ioab i-a
spuns: „Nu tu vei duce ve tile ast zi! Tu le vei duce alt dat . Ast zi nu tu vei
merge cu ve tile; pentru c a murit fiul regelui.” 21Apoi i-a poruncit unui cu it astfel:
„Du-te i spune-i regelui ce ai v zut!” Cu itul s-a închinat înaintea lui Ioab i a plecat
fugind. 22Ahimaa – fiul lui adoc – i-a zis din nou lui Ioab: „Orice s-ar întâmpla,
permite-mi i mie s alerg dup cu it!” Ioab l-a întrebat: „Fiule, de ce vrei s alergi?
Nu sunt ni te ve ti pentru care s fii recompensat!” 23Ahimaa i-a zis: „Orice s-ar
întâmpla, vreau s alerg!” Ioab i-a spus: „Bine; alearg !” Ahimaa a alergat pe
drumul care traverseaz Araba i l-a dep it pe cu it. 24În timp ce David se afla între
cele dou por i, paznicul s-a urcat pe acoperi ul por ii, spre zid. Privind de acolo, a
observat un om singur care alerga. 25Atunci l-a strigat pe rege i i-a vorbit despre
acest lucru. Regele a zis: „Dac este singur, înseamn c aduce ve ti.” Omul se
apropia din ce în ce mai mult. 26Dup un timp, paznicul a v zut un alt om care alerga;
i a strigat spre portar, zicând: „V d un alt om singur, care alearg !” Regele a zis: „ i
acela aduce ve ti!” 27Paznicul a spus: „Felul de alergare al primului om, pare s fie al
lui Ahimaa – fiul lui adoc.” Regele a zis: „Înseamn c aduce ve ti bune; pentru c
acesta este un om bun!” 28Ahimaa i-a strigat regelui: „Totul este bine!” Apoi s-a
închinat cu fa a spre p mânt înaintea lui; i i-a zis: „S fie binecuvântat Domnul –
Dumnezeul t u – Cel care i-a f cut s fie învin i de noi pe cei ce se revoltaser
împotriva st pânului meu care este rege!” 29Apoi regele a întrebat: „Tân rul Absalom
este bine?” Ahimaa a r spuns: „Atunci când a fost trimis de Ioab, slujitorul t u a
zut o mare mul ime de oameni în dezordine; dar nu tie despre ce era vorba.”
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Regele i-a zis: „A teapt pu in separat de noi!” Astfel, Ahimaa a stat într-un alt loc.
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Imediat a venit i cu itul, care a zis: „Am ve ti bune pentru st pânul meu, pentru
rege. Domnul te-a salvat ast zi din mâna tuturor celor care deciseser s lupte
împotriva ta!” 32Regele l-a întrebat: „Tân rul Absalom este bine?” Cu itul i-a
spuns: „Ca acest tân r s fie to i du manii st pânului meu – regele – împreun cu
to i cei care decid s vin împotriva ta ca s i fac vreun r u!” 33Atunci regele, foarte
afectat, s-a dus în camera care era construit deasupra por ii; i a început s plâng . În
timp ce mergea, el spunea: „O, fiul meu Absalom! O, fiul meu, fiul meu Absalom!
De ce n-am murit eu în locul t u? O, Absalom, fiul meu, fiul meu!” 19 Ioab a fost
anun at c David plânge i-l jele te pe Absalom. 2Astfel, acea zi în care trebuia s se

rb toreasc victoria, s-a transformat într-o zi de jale pentru întregul popor; pentru
israelienii a aflat atunci c regele plânge pentru moartea fiului lui. 3În aceea i zi,
cei care formau armata, au intrat în ora ca ni te oameni ru ina i care ar fi fugit din
lupt . 4Regele î i acoperise fa a i striga tare: „Fiul meu Absalom! Absalom, fiul meu,
fiul meu!” 5Ioab a intrat în palatul regelui i i-a zis: „Tu acoperi ast zi de ru ine fe ele
tuturor slujitorilor t i – ale celor care i-au salvat via a ie, fiilor, fiicelor, so iilor i
concubinelor tale. 6Tu îi iube ti pe cei care te ur sc i îi ur ti pe cei ce te iubesc.
Ast zi ne-ai ar tat c pentru tine, ace ti conduc torii i lupt tori nu înseamn nimic.
În eleg c dac Absalom ar fi acum viu iar noi to i am fi mor i, tu ai fi mai
mul umit… 7Deci ridic -te, ie i i vorbe te slujitorilor t i a a cum a teapt ei de la
tine; pentru c dac nu vei face acest lucru, î i jur pe Domnul c to i te vor p si în
aceast noapte! Dezastrul ar fi astfel mai mare decât tot ce i s-a întâmplat din tinere e
i pân ast zi!” 8Regele s-a dus la poart i a stat acolo. Poporul a fost anun at: „S
ti i c regele st la poart !” Atunci to i au venit înaintea regelui, dup ce israelienii
fugiser la corturile lor. 9În toate clanurile urma ilor lui Israel, to i oamenii vorbeau
între ei, zicând: „Regele ne-a eliberat de sub opresiunea du manilor no tri. El a fost
cel care ne-a salvat de domina ia filistenilor; iar acum a fost obligat s fug din ar ,
alungat de Absalom. 10Dar acest Absalom, pe care l-am uns s guverneze peste noi, a
murit în timpul conflictului. Deci de ce nu spune i nimic ca s -l aduce i pe rege
înapoi?” 11Când a aflat regele David ce vorbesc între ei to i israelienii, a trimis
preo ilor adoc i Abiatar urm torul mesaj: „Întreba i-i pe cei din consiliul b trânilor
care se afl pe teritoriul lui Iuda: «De ce trebuie s fi i voi ultimii care s -l aduce i pe
rege înapoi acas ? 12Voi apar ine i aceluia i trib din care fac parte i eu. Deci de ce s
fi i ultimii care s -l aduce i acas pe rege?» 13Iar lui Amasa s -i spune i: «Nu tii c
oasele i carnea noastr au origine comun ? Dumnezeu s se comporte cu mine cu
toat duritatea Lui, dac începând de ast zi nu vei fi tu conduc torul armatei, în locul
lui Ioab!»” 14Regele a câ tigat astfel inima tuturor b rba ilor din teritoriile numite
Iuda. Ei s-au comportat ca i cum ar fi fost un singur om. Au trimis un mesaj regelui,
spunându-i: „Întoarce-te împreun cu slujitorii t i.” 15Regele s-a întors; i ajunsese la
Iordan. În acest timp, israelienii din teritoriile lui Iuda veniser la Ghilgal, ca s -l
întâmpine pe rege i s -l traverseze Iordanul. 16Beniamitul imei – fiul lui Ghera –
din Bahurim, s-a gr bit s vin înaintea regelui David împreun cu oamenii din
teritoriile lui Iuda. 17Îl înso eau o mie de b rba i din teritoriile locuite de urma ii lui
Beniamin. Împreun cu ei era i iba – slujitorul familiei lui Saul –, cei cincizeci de
fii ai lui i cei dou zeci de slujitori. Au venit repede la Iordan, acolo unde era regele.
18
El a traversat vadul ca s ajute familia regelui s treac pe cealalt parte i ca s
fac orice ar mai fi dorit regele. Dup ce a trecut Iordanul – imei – fiul lui Ghera, sa aplecat înaintea regelui; 19apoi i-a zis: „Îmi doresc ca st pânul meu s nu ia în
considerare nedreptatea mea i s nu- i aminteasc de r ul pe care slujitorul lui i l-a
cut atunci când st pânul meu – regele – pleca din Ierusalim. S nu fie sup rat regele
pentru ce s-a întâmplat. 20Slujitorul t u recunoa te c a p tuit; dar s tii c ast zi
vin primul din întregul trib al lui Iosif ca s -l întâmpin pe st pânul meu, pe rege!”
21
Abi ai – fiul eruiei – a zis: „Nu trebuie oare ca imei s moar pentru c l-a
blestemat pe unsul Domnului?” 22Regele i-a r spuns: „Fiii eruiei, noi nu gândim
deloc la fel! De ce sunte i ast zi împotriva mea? S fie oare pedepsit cu moartea

vreun om în Israel tocmai ast zi? Nu este evident c de-acum sunt (din nou) rege
pentru tot Israelul?” 23Apoi regele i-a zis lui imei: „Nu vei muri!” i i-a promis acest
lucru printr-un jur mânt. 24Mefibo et – nepotul lui Saul – a venit i el acolo s -l
întâmpine pe rege. Din ziua în care regele plecase i pân când revenise în pace,
Mefibo et nu- i îngrijise picioarele, nu- i tunsese barba i nu- i sp lase hainele.
25
Când a venit de la Ierusalim ca s întâmpine regele, David l-a întrebat: „Mefibo et,
de ce nu ai venit cu mine?” 26Mefibo et i-a r spuns: „O, rege, st pânul meu!
Slujitorul t u, fiind olog, s-a gândit: «Voi pune aua pe un m gar i voi putea merge
cu regele.» Dar slujitorul meu m-a tr dat. 27L-a def imat pe slujitorul t u înaintea
st pânului meu care este rege. Totu i, st pânul meu – regele – este ca un înger al lui
Dumnezeu! Acum f ce consideri c este cazul s faci! 28To i urma ii bunicului meu
nu merit nimic decât moartea din partea st pânului meu, din partea regelui. i totu i,
tu i-ai permis slujitorului t u s m nânce la masa ta… Ce alte drepturi a mai putea
cere de la rege?” 29Regele i-a zis: „De ce tot vorbe ti atât de mult? Am decis deja: tu
i iba ve i împ i teritoriul mo tenit!” 30Mefibo et i-a r spuns: „Din moment ce
st pânul meu – regele – s-a întors cu bine acas , este posibil ca iba s ia acum
totul.” 31Ghiladitul Barzilai a venit i el din Roghelim i l-a înso it pe rege pân a
ajuns dincolo de Iordan; apoi l-a l sat s mearg mai departe. 32Barzilai era foarte
trân. El avea optzeci de ani: i pentru c era un om foarte bogat, îngrijise de rege
cât timp locuise la Mahanaiim. 33Regele i-a zis lui Barzilai: „Vino cu mine la
Ierusalim; i eu voi îngriji de tine!” 34Barzilai l-a întrebat: „Oare câ i ani voi mai tr i,
ca s merg s stau la Ierusalim cu regele? 35Am ajuns la vârsta de optzeci de ani. Pot
eu s mai disting între ce este bun i ce este r u? Poate slujitorul t u s mai simt
gustul mânc rii i al b uturii? Oare pot eu s mai aud (ca alt dat ) cântecele
cânt re ilor i ale cânt re elor? De ce s fie slujitorul t u o complica ie în plus pentru
st pânul meu, pentru rege? 36Slujitorul t u îl va înso i pe rege dincolo de Iordan, dar
numai pu in. Oricum, de ce mi-ar oferi regele o asemenea recompens ? 37Te rog s
permi i slujitorului t u s se întoarc i s moar în ora ul lui, unde sunt înmormânta i
tat l s u i mama lui. Dar s tii c este aici slujitorul t u: Chimham. S -l ia st pânul
meu – regele – cu el; i s se comporte cu acesta cum va dori!” 38Regele i-a zis:
„Bine. Chimham va veni cu mine i m voi comporta cu el a a cum vei dori tu; iar ie
i voi oferi orice vei cere de la mine.” 39Întregul popor a traversat Iordanul. Apoi l-a
traversat i regele. Acesta l-a s rutat i l-a binecuvântat pe Barzilai, care s-a întors
apoi acas . 40Regele s-a îndreptat spre Ghilgal împreun cu Chimham. Îl înso eau
întreaga armat a urma ilor lui Iuda i jum tate din armata lui Israel. 41To i b rba ii
lui Israel au venit la rege i i-au zis: „De ce b rba ii lui Iuda – fra ii no tri – te-au
furat i l-au traversat pe rege Iordanul împreun cu familia lui i cu to i oamenii care-l
înso esc pe David?” 42 rba ii lui Iuda au r spuns b rba ilor lui Israel: „Pentru c
regele este rud cu noi. Deci de ce v sup ra i pentru acest lucru? Am mâncat noi pe
cheltuiala regelui? Am primit noi vreun dar din partea lui?” 43 rba ii lui Israel le-au
zis b rba ilor lui Iuda: „Noi avem dreptul la a ne revendica regele de zece ori mai
mult decât voi! Deci pentru David, noi avem mai multe drepturi decât voi! Acum, de
ce ne desconsidera i? Noi am fost primii care l-am chemat pe regele nostru înapoi!”
Cuvintele b rba ilor din teritoriul numit Iuda au avut mai mare autoritate decât
cuvintele b rba ilor din teritoriul numit Israel. 20 Exista acolo i un om p tos care

se numea eba – fiul lui Bicri – din tribul lui Beniamin. Acela a sunat din corn i a
zis: „Noi nu avem nimic în comun cu David i nici o mo tenire împreun cu fiul lui
ai. Israel, mergi la corturile tale!” 2Atunci to i b rba ii lui Israel l-au abandonat pe
David i l-au urmat pe eba – fiul lui Bicri. Dar b rba ii lui Iuda au r mas fideli
regelui lor tot drumul pe care el l-a parcurs de la Iordan pân la Ierusalim. 3Dup ce a
ajuns acas – la Ierusalim – David le-a luat pe cele zece concubine pe care le l sase
îngrijeasc palatul i le-a inut într-o cas , sub supraveghere. Le-a îngrijit, dar nu a
mai avut rela ii intime cu ele. Acestea au r mas închise pân în ziua mor ii lor; i au
tr it astfel ca ni te v duve. 4Regele i-a zis lui Amasa: „Cheam -i aici la mine pe
rba ii din teritoriul numit Iuda. În trei zile s -i aduci înaintea mea! S fii i tu
prezent împreun cu ei, aici!” 5Amasa a plecat s execute ordinul regelui; dar a
întârziat, dep ind timpul stabilit de el. 6Atunci David i-a zis lui Abi ai: „S tii c
eba – fiul lui Bicri – ne va face mai mult r u decât ne-a f cut Absalom. Ia împreun
cu tine pe slujitorii st pânului t u i urm re te-l; ca s nu g seasc ora e fortificate i
scape de noi!” 7Astfel, oamenii lui Ioab, chereti ii, peleti ii i to i lupt torii
remarcabili au plecat din Ierusalim, comanda i de Abi ai, ca s -l urm reasc pe eba,
fiul lui Bicri. 8În timp ce erau ei la acea mare stânc din Ghivon, a venit i Amasa s -i
întâlneasc . Ioab era îmbr cat cu o manta de r zboi; i peste ea avea la old o centur
cu o sabie în teac . În timp ce se îndrepta spre Amasa, i-a ie it sabia din teac . 9Ioab
l-a salutat pe Amasa i i-a zis: „Ce mai faci, frate?” Apoi l-a apucat cu mâna dreapt
de barb ca s -l s rute. 10Amasa n-a observat sabia pe care Ioab o avea în mân .
Astfel, el l-a lovit cu ea în stomac i a f cut s -i ias organele interne pe p mânt.
Amasa a murit f s fie nevoie de înc o lovitur . Apoi Ioab, împreun cu fratele lui
numit Abi ai, a continuat s -l urm reasc pe eba – fiul lui Bicri. 11Unul dintre
slujitorii lui Ioab a r mas lâng corpul lui Amasa i striga: „Cine este de partea lui
Ioab i cine este de partea lui David, s -l urmeze pe Ioab!” 12Corpul lui Amasa st tea
pe p mânt în sânge, în mijlocul drumului. Slujitorul lui Ioab a v zut c to i lupt torii
se opreau. Când a constatat el c fiecare om se oprea în dreptul lui Amasa, i-a tras
corpul de pe drum pe câmp i l-a învelit cu o hain . 13Dup ce corpul lui Amasa a fost
luat din drum, to i oamenii l-au urmat pe Ioab care îl urm rea pe eba, fiul lui Bicri.
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El a parcurs toate teritoriile locuite de clanurile lui Israel; i a mers spre Abel-BetMaaca. To i beri ii s-au adunat i l-au urmat. 15Ioab împreun cu oamenii lui, au venit
i l-au asediat pe eba în localitatea Abel-Bet-Maaca. Au organizat asaltul ora ului
pân la în imea p ii superioare a zidului; i au început s -l d râme. 16Atunci o
femeie în eleapt din ora a strigat: „Asculta i! Asculta i! Spune i-i lui Ioab s se
apropie ca s -i vorbesc!” 17Ioab s-a apropiat; iar femeia l-a întrebat: „Tu e ti Ioab?”
El i-a r spuns: „Da, eu sunt!” Femeia i-a zis: „Ascult ce dore te s i spun
slujitoarea ta!” Ioab i-a zis: „Ascult!” 18Femeia a continuat: „Mai demult exista
obiceiul s se spun : «S întreb m la Abel!» i atunci totul se termina. 19Noi suntem
unul dintre ora ele pacifiste i loiale (lui David) din Israel; iar tu inten ionezi s
distrugi un ora care este (ca) o mam în acest teritoriu. De ce vrei s decimezi
mo tenirea Domnului?” 20Ioab i-a r spuns femeii: „În nici un caz nu inten ionez s
devastez i s (v ) distrug. 21Nu vreau acest lucru! Dar un om din regiunea muntoas
a urma ilor lui Efraim – numit eba – fiul lui Bicri, s-a revoltat împotriva regelui:
împotriva lui David. Da i-mi-l doar pe el; i m voi îndep rta de ora !” Femeia i-a zis

lui Ioab: „Bine. Capul lui î i va fi aruncat de pe zid!” 22Femeia i-a convins pe to i cei
din ora cu sfatul ei în elept. Ace tia i-au t iat capul lui eba – fiul lui Bicri – i i l-au
aruncat lui Ioab. Atunci el a sunat din corn; i oamenii lui s-au retras de lâng ora .
Apoi fiecare a plecat la cortul lui. Ioab s-a întors la rege, în Ierusalim. 23Ioab era
conduc torul întregii armate a lui Israel. Benaia – fiul lui Iehoiada – era conduc torul
chereti ilor i al peleti ilor. 24Adoniram era comandantul celor care prestau munci
obligatorii. Ieho afat – fiul lui Ahilud – era cronicar. 25 eva era scrib; iar adoc i
Abiatar erau preo i. 26Iairitul Ira era preotul personal al lui David. 21 În timpul
guvern rii lui David, a fost o foamete care a durat trei ani consecutivi. David L-a
întrebat pe Domnul (de ce se întâmpla a a); i El i-a zis: „Aceast foamete a venit din
cauza lui Saul i a familiei lui sângeroase, pentru c i-a omorât pe ghivoni i!” 2Atunci
regele David i-a chemat pe ghivoni i ca s le vorbeasc . Ghivoni ii nu erau israelieni,
ci ni te supravie uitori ai amori ilor. Israelienii le-au jurat c -i vor l sa s tr iasc ; dar
Saul, în pasiunea lui pentru (cauza lui) Israel i (a lui) Iuda, a vrut s -i extermine.
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David i-a întrebat pe ghivoni i: „Ce ar trebui s fac pentru voi? Cum a putea s m
achit de datoria pe care o avem fa de voi, ca s binecuvânta i mo tenirea
Domnului?” 4Ghivoni ii i-au r spuns: „Nu vrem s lu m de la Saul i de la familia lui
nici argint i nici aur. În acela i timp, nu este datoria noastr s omorâm pe cineva din
Israel.” Regele le-a zis: „Voi face tot ce-mi cere i!” 5Atunci ei i-au zis regelui:
„Pentru c acest om (numit Saul) ne-a decimat poporul i inten iona s ne extermine
total ca s disp rem de pe tot teritoriul lui Israel, 6 ni se dea apte b rba i dintre fiii
lui ca s -i spânzur m înaintea Domnului, în Ghiva lui Saul – omul special ales de
Domnul!” Regele le-a r spuns: „Bine; vi-i voi da!” 7Dar din cauza jur mântului f cut
înaintea Domnului între el i Ionatan – fiul lui Saul – David l-a sc pat pe Mefibo et –
fiul lui Ionatan – fiul lui Saul. 8I-a luat pe Armoni i pe Mefibo et care erau cei doi fii
scu i de Ri pa – fiica lui Aia – în familia lui Saul, împreun cu cei cinci fii pe care
îi n scuse Merab – fiica lui Saul – în familia meholatitului Adriel – fiul lui Barzilai;
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i i-a predat ghivoni ilor. Ace tia i-au spânzurat pe un deal, înaintea Domnului. To i
cei apte au murit împreun . Ei au fost omorâ i în primele zile ale seceratului, când se
secara orzul. 10Ri pa – fiica lui Aia – a luat un sac i l-a pus sub ea pe o stânc . De la
începutul seceratului i pân când a început s cad ploaia peste acele corpuri
(moarte), ea le-a p zit în timpul zilei de p rile pr toare i în timpul nop ii de
animalele s lbatice. 11David a fost informat despre ce f cea Ri pa – fiica lui Aia –
concubina lui Saul. 12Atunci regele s-a dus i a adus osemintele lui Saul i ale fiului
lui numit Ionatan de la locuitorii din Iabe -Ghilad. Aceia le furaser din zona numit
Bet- an, unde le puseser filistenii în ziua când l-au omorât pe Saul la Ghilboa.
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David a adus de acolo osemintele lui Saul i ale fiului lui numit Ionatan. Au fost
adunate i ale celor care tocmai fuseser spânzura i. 14Au înmormântat osemintele lui
Saul i ale fiului lui numit Ionatan în teritoriul lui Beniamin – la ela – în mormântul
tat lui lui care se numise Chi . Astfel, slujitorii (lui David) au f cut tot ce poruncise
regele. Dup ce au procedat astfel, Dumnezeu a r spuns rug ciunilor f cute pentru
ar . 15Între filisteni i Israel a fost un nou conflict; iar David a plecat la lupt
împotriva lor împreun cu oamenii lui. Dar, dup un timp, David a obosit. 16 biBenob – unul dintre urma ii lui Rafa – care avea o lance cu un vârf de bronz cu
greutatea de trei sute de echeli – i care era echipat cu o sabie nou – inten iona s -l

omoare pe David. 17Dar a venit Abi ai – fiul eruiei – i l-a ajutat pe David care l-a
lovit pe filistean i l-a omorât. Atunci oamenii lui David i-au spus jurându-i: „Nu vei
mai merge împreun cu noi la r zboi; pentru ca s nu stingi lumina lui Israel!” 18Apoi
a mai existat o lupt împotriva filistenilor, la Gob. Atunci, hu atitul Sibecai l-a
omorât pe Saf care era unul dintre urma ii lui Rafa. 19În timpul unei alte lupte cu
filistenii la Gob, Elhanan – fiul betleemitului Iaare-Oreghim – l-a omorât pe Goliat
din Gat, care avea o lance al c rei mâner era ca sulul unui es tor. 20A mai fost o lupt
la Gat. Acolo era un b rbat uria , care avea câte ase degete la ambele mâini i la
ambele picioare, adic dou zeci i patru de degete în total. i acesta provenea din
Rafa. 21El a ridiculizat poporul Israel. Dar Ionatan – fiul lui imea care era fratele lui
David, l-a omorât. 22Ace ti patru fiii i s-au n scut lui Rafa în Gat; dar au fost omorâ i
de David i de slujitorii lui. 22 Dup ce Domnul l-a salvat de to i du manii lui i de
Saul, David a compus un cântec pe care l-a dedicat Domnului. 2Cuvintele acestui
cântec spun: „Domnul este Stânca mea, Fort rea a mea i Salvatorul meu!
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Dumnezeu este Stânca mea în care m ad postesc. El este: Scutul meu, Cornul
salv rii mele, Fortifica ia mea, Sc parea mea i Salvatorul meu! «Tu m scapi de
opresiune!» 4Eu Îl chem în ajutor pe Domnul – pe Cel care merit s fie l udat; i
sunt sc pat de du manii mei! 5
înf uraser valurile mor ii, m înconjuraser din
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toate p ile toren ii dezastrului! Leg turile locuin ei mor ilor m afectau complet; i
prinseser la urile mor ii. 7Dar în aceast situa ie de necaz, L-am chemat pe
Domnul; am strigat spre Dumnezeul meu. El mi-a auzit vocea din Templul S u; i
apelul meu a ajuns pân la urechile Sale. 8Atunci s-a zguduit i s-a cutremurat
mântul. Chiar i temeliile cerului s-au cutremurat. Ele s-au agitat pentru c El se
mâniase! 9Se ridica fum din n rile Lui; i ie ea foc din gura Lui. Avea c rbuni aprin i
în ea… 10A aplecat cerul i a coborât (spre p mânt); iar sub picioarele Lui erau nori
negri. 11Zbura c rind pe un heruvim. Plutea pe aripile vântului. 12Se acoperise cu
întuneric; i în jurul Lui erau gr mezi de ape i nori den i. 13Din str lucirea care era
degajat înaintea Sa, ie eau c rbuni aprin i. 14Domnul a tunat din cer; Cel Foarte Înalt
a f cut s I se aud vocea. 15A aruncat s ge i i i-a dispersat pe du mani. A trimis
fulgerul i i-a determinat s fug . 16Când a f cut Domnul repro uri i când a suflat cu
rile Lui, s-au v zut albiile apelor i s-au descoperit temeliile lumii! 17El S-a întins
de la în ime i m-a apucat: m-a scos din acele mari ape. 18M-a sc pat de du manul
meu care de inea o for superioar . M-a salvat de du manii mei care erau mai
puternici decât mine. 19Ei mi-au opus rezisten în ziua necazului meu; dar Domnul a
fost ajutorul meu. 20El m-a scos la loc larg; m-a salvat pentru c El m agreeaz .
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Domnul m-a recompensat conform drept ii mele; El s-a comportat cu mine
conform mâinilor mele curate. 22A procedat a a pentru c m-am conformat cerin elor
Domnului i nu am fost vinovat fa de Dumnezeul meu. 23Toate judec ile Lui sunt
înaintea mea; i nu am înc lcat deloc deciziile Lui. 24M-am comportat irepro abil
înaintea Lui i m-am ferit de nedreptate. 25Domnul m-a recompensat conform
drept ii mele; i a f cut ca ce mi s-a întâmplat, s fie exact cum am fost eu de curat
înaintea ochilor S i. 26«Cu cel care î i respect cuvântul, Tu Te compor i la fel; Tu
ti drept cu omul drept. 27Cu cel corect, Tu e ti la fel de corect; dar Te opui celui
în el tor. 28Tu salvezi poporul smerit; dar cu privirea Ta îl smere ti pe cel arogant!
29
Doamne, Tu e ti candela mea!» Domnul face lumin în întunericul meu. 30«Cu Tine

merg în for împotriva invadatorilor.» Cu Dumnezeul meu sar peste zidul
consolidat! 31Când m uit la Dumnezeu, v d cum metodele Lui sunt perfecte; iar
Cuvântul Domnului se confirm (de tot ce se întâmpl ). El este o protec ie pentru to i
cei care se încred în El! 32Cine este Dumnezeu în afar de Domnul? Cu excep ia
Dumnezeul nostru, cine mai este ca o stânc ? 33Dumnezeu este fort rea a mea care
rezist atacurilor; i El mi-a definitivat situa ia. 34Tot El mi-a înt rit picioarele ca ale
caprelor s lbatice; i m-a a ezat pe în imi. 35Îmi antreneaz mâinile pentru lupt ; i
bra ele mele întind arcul de aram . 36«Tu îmi dai scutul salv rii Tale; i ajutorul T u
face renumit! 37Tu-mi l rge ti drumul pe care calc pa ii mei, ca s nu-mi alunece
picioarele! 38Îmi urm resc du manii i-i distrug; nu m întorc pân nu-i anihilez! 39Îi
distrug i îi strivesc pân nu se mai ridic . Ei cad sub picioarele mele! 40Tu m
echipezi cu for pentru lupt ; i-i smere ti pe du manii mei sub picioarele mele. 41Tu
faci ca du manii mei s fug din fa a mea; i îi distrug pe cei care m ur sc. 42Ei se
uit în jur, dar nimeni nu-i salveaz ; strig spre Domnul, dar El nu le r spunde. 43Îi
pisez ca praful p mântului i îi strivesc ca noroiul de pe str zile înguste. 44Tu m
scapi de acuza iile poporului meu; m p strezi în func ia de conduc tor al celorlalte
na iuni. Îmi sluje te un popor pe care nu-l cunosc. 45Fiii str inului îmi cer favoarea; i
imediat cum aud ce le spun, ei se conformeaz poruncilor mele. 46Fiii str inului
îng lbenesc i ies tremurând din fort re ele lor!» 47Domnul este viu! S fie
binecuvântat Stânca mea! Dumnezeu s fie aclamat. El este stânca salv rii mele!
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Dumnezeu este Cel care m r zbun ; i tot El îmi subordoneaz popoare. 49Domnul
scap de du manii mei. «Tu m ridici deasupra celor care m du
nesc; Tu m
50
scapi de omul exploatator.
i pentru c a a procedezi Tu cu mine, Te voi l uda
printre celelalte popoare, Doamne; i voi cânta, l udând numele T u!» 51El face ca
regele S u s ob in mari victorii. Manifest mil fa de unsul S u – fa de David –
i fa de urma ii lui pentru totdeauna!” 23 Urmeaz prezentarea ultimelor cuvinte ale
lui David. Acesta este mesajul lui David – fiul lui I ai – omul pe care l-a în at
Dumnezeu, unsul Dumnezeului lui Iacov i cânt re ul pl cut al lui Israel: 2„Spiritul
Domnului vorbe te prin mine i Cuvântul Lui este pe limba mea. 3Dumnezeul lui
Israel a vorbit; Stânca lui Israel mi-a zis: «Cel care-i conduce pe oameni cu dreptate,
st pânind cu fric de Dumnezeu, 4este ca lumina dimine ii atunci când r sare soarele
pe cerul senin. El seam
cu razele soarelui dup ploaie – care fac s creasc iarba
5
din p mânt». Oare nu este a a familia mea în fa a lui Dumnezeu? El a ratificat cu
mine un leg mânt valabil pentru totdeauna, bine conceput în toate aspectele i pe
care-l respect în cele mai mici am nunte. Oare nu va face El s rezulte din
respectarea acestui leg mânt tot ce conduce la salvarea i bucuria mea? 6Dar cei
nedrep i sunt to i ca ni te spini buni de aruncat, pe care nu po i s -i iei cu mâna.
7
Oricine îi atinge, folose te o unealt de fier sau mânerul unei lance; i-i arde
imediat!” 8Urmeaz lista care cuprinde numele lupt torilor remarcabili pe care-i avea
David: Io eb-Ba ebet – un tahchemonit. El era comandant între primii trei dintre cei
mai remarcabili lupt tori. Io eb-Ba ebet i-a ridicat lancea i a luptat împotriva a opt
sute de du mani, pe care i-a omorât într-un conflict. 9Urm torul era Elazar – fiul lui
Dodo – urma ul lui Ahohi. i el a fost unul dintre cei trei lupt tori remarcabili care,
împreun cu David, s-a opus filistenilor aduna i la Pas-Damim pentru r zboi. Atunci,
israelienii se retr geau; 10dar el a r mas pe loc i a omorât filisteni pân când i-a

obosit mâna i i-a r mas încle tat pe sabie. Domnul a facilitat o mare victorie în acea
zi. Armata s-a întors la Elazar doar ca s ia prada. 11Un alt lupt tor remarcabil a fost
ama – fiul hararitului Aghe. Odat , filistenii se adunaser la Lehi, unde exista un
teren pe care crescuse linte. Armata (israelian ) fugise din fa a filistenilor; 12dar ama
a stat în mijlocul acelui teren i l-a ap rat, omorându-i pe filisteni. Domnul a
favorizat atunci o mare victorie. 13Alt dat , în timpul seceratului, cei trei care f ceau
parte dintr-un grup de treizeci de comandan i, au venit la David, la pe tera Adulam,
în timp ce un grup înarmat al filistenilor î i stabilise tab ra în valea Refaim. 14David
era atunci în fort rea , iar armata organizat a filistenilor era la Betleem. 15Lui David
i s-a f cut sete; i a întrebat: „Cine îmi va aduce ap din fântâna de lâng poarta
Betleemului?” 16Cei trei viteji au reu it s treac neobserva i prin tab ra filistenilor,
au scos ap din fântâna de lâng poarta Betleemului i au adus-o f
probleme la
David. Dar el nu a vrut s-o bea; ci a v rsat-o înaintea Domnului, 17spunând:
„Doamne, în nici un caz nu voi face a a ceva! S beau eu sângele b rba ilor care i-au
riscat via a?” i astfel n-a b ut din acea ap . Acesta este un exemplu care arat în ce
ac iuni riscante se puteau implica cei trei lupt tori. 18Abi ai – fratele lui Ioab – fiul
eruiei, era conduc torul lor. El a luptat cu lancea împotriva a trei sute de du mani; i
i-a omorât. Astfel, el i-a câ tigat un renume în fa a celor trei lupt tori. 19Era mai
respectat decât ceilal i; i a ajuns chiar comandantul lor; dar nu s-a ridicat la valoarea
celor trei lupt tori. 20Benaia – fiul lui Iehoiada – era i el un lupt tor remarcabil; i
provenea din Cab eel. Benaia a f cut lucruri extraordinare. El a omorât doi dintre cei
mai renumi i lupt tori moabi i; iar într-o zi în care ninsese, a coborât într-o fântân ,
unde a omorât un leu. 21A omorât i un egiptean uria . Acela era înarmat cu o lance,
în timp ce Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls lancea din mâna
egipteanului i l-a omorât cu propria lui lance. 22Astfel de ac iuni f cea Benaia – fiul
lui Iehoiada; i a devenit la fel de apreciat ca cei trei lupt tori remarcabili. 23Era mai
respectat decât cei treizeci; dar nu a avut performan ele celor trei. David l-a desemnat
-i fie conduc torul g rzii personale. 24Dintre cei treizeci, f ceau parte: Asael, fratele
lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem; 25haroditul ama; haroditul Elica;
26
paltitul Hele ; Ira, fiul tecoanitului Iche ; 27Abiezer din Anatot; hu atitul Mebunai;
28
ahohitul almon; netofatitul Maharai; 29Heled, fiul netofatitului Baana; Itai, fiul lui
Ribai, din Ghiva beniami ilor; 30piratonitul Benaia; Hidai din v ile Gaa ; 31arbatitul
Abi-Albon; barhumitul Azmavet; 32 aalbonitul Eliahba; fiii lui Ia en; Ionatan, 33fiul
araritului ama; Ahiam, fiul araritului arar; 34Elifelet, fiul maacatitului Ahasbai;
Eliam, fiul ghilonitului Ahitofel; 35carmelitul He rai; arbitul Paarai; 36Igal, fiul lui
Natan din oba; gaditul Bani; 37amonitul elec; beerotitul Naharai, cel care îi
transporta armele lui Ioab, fiul eruiei; 38itritul Ira, itritul Gareb 39 i hititul Urie.
Împreun , ei erau treizeci i apte de lupt tori. 24 Mânia Domnului s-a declan at înc
o dat împotriva lui Israel; i l-a provocat pe David împotriva lor, spunându-i: „Du-te
i f recens mântul celor din teritoriul lui Israel i al celor din teritoriul numit Iuda!”
2
Regele le-a zis lui Ioab i conduc torilor armatei care erau cu el: „Merge i prin
teritoriul tuturor triburilor lui Israel – de la cel locuit de urma ii lui Dan pân la Beereba – i face i recens mântul poporului, ca s tiu la cât a ajuns num rul (b rba ilor)
lui!” 3Dar Ioab i-a zis regelui: „Dumnezeul t u care se nume te Domnul s
înmul easc poporul de o sut de ori mai mult; i doresc ca st pânul meu – regele – s

considere c acest lucrul nu este suficient! Totu i, de ce dore te regele – care este
st pânul meu – s fac acest recens mânt?” 4Dar porunca regelui dat lui Ioab i
conduc torilor armatei, nu s-a modificat. Atunci Ioab i conduc torii armatei au
plecat de la rege ca s fac recens mântul oamenilor din poporul Israel. 5Dup ce au
traversat Iordanul, i-au stabilit tab ra la Aroer – la sudul ora ului – în mijlocul unei
i înguste. Apoi au traversat teritoriul Gad i s-au deplasat spre Iazer. 6Au ajuns în
Ghilad i în teritoriul lui Tahtim-Hod i; apoi au mers la Dan-Iaan i prin vecin ile
acestuia pân înspre Sidon. 7Au ajuns pân la ora ul Tir i în toate ora ele hivi ilor,
ale canaani ilor, îndreptându-se spre Beer- eba, în partea de sud a teritoriului numit
Iuda. 8Au parcurs astfel toat ara; i dup nou luni i dou zeci de zile, s-au întors la
Ierusalim. 9Ioab i-a dat regelui num rul b rba ilor care formau poporul. În Israel erau
opt sute de mii de b rba i ap i pentru r zboi; iar în Iuda – cinci sute de mii de b rba i.
10
Dup ce a f cut acest recens mânt al poporului, David a sim it repro uri în
con tiin a lui. El I-a zis Domnului: „Am comis un mare p cat prin ce am f cut! Dar
acum, Doamne, Te rog s ier i p catul sclavului T u; pentru c am lucrat total ca un
nebun!” 11În urm toarea diminea , atunci când David s-a trezit, Cuvântul Domnului
a venit la profetul Gad – cel care primea viziuni pentru David – i i-a zis: 12„Du-te i
spune-i lui David: «A a vorbe te Domnul: ‘Î i prezint trei dezastre! Alege unul dintre
ele; i te voi lovi cu acela!’»” 13Gad a venit la David i l-a anun at, spunându-i: „Ce
alegi? apte ani de foamete în ar , trei luni în timpul c rora s fugi din fa a
du manilor t i, i ei s te urm reasc , sau trei zile în timpul c rora s fie în ar o
epidemie? Acum, gânde te-te i decide ce trebuie s r spund Celui care m-a trimis!”
14
David i-a r spuns lui Gad: „Sunt într-o mare încurc tur ! Mai bine s fim pedepsi i
direct de mâna Domnului – pentru c mila Lui este nelimitat – decât s ajung la
discre ia oamenilor!” 15Domnul a trimis o epidemie în Israel. Ea a ac ionat începând
din acea diminea
i pân la expirarea timpului stabilit. Din teritoriile locuite de
urma ii lui Dan i pân la Beer- eba, au murit aptezeci de mii de oameni din popor.
16
În timp ce îngerul st tea cu mâna întins spre Ierusalim i-l distrugea, Domnul a
regretat faptul c se întâmpla acel dezastru; i i-a zis îngerului care distrugea poporul:
„Suficient! Retrage- i mâna!” Îngerul Domnului era lâng terenul agricol al
iebusitului Aravna. 17Când a v zut îngerul care lovea poporul, David I-a zis
Domnului: „Este deja un lucru tiut de to i: c eu sunt cel care a p tuit! Eu am
comis p catul! Dar oare ce au f cut aceste oi? Te rog, f ca mâna Ta s ac ioneze
numai împotriva mea i împotriva familiei mele!” 18Gad a venit la David în acea zi; i
i-a zis: „Du-te i construie te-I Domnului un altar pe terenul agricol al iebusitului
Aravna!” 19David s-a dus i a f cut exact cum îi poruncise Domnul prin Gad.
20
Aravna s-a uitat; i l-a v zut pe rege i pe slujitorii lui venind spre el. Atunci a ie it
din acel teren i s-a aplecat cu fa a spre p mânt înaintea regelui. 21El l-a întrebat: „De
ce a venit st pânul meu – regele – la slujitorul lui?” David i-a r spuns: „Doresc s i
cump r acest teren, ca s construiesc aici un altar Domnului; i astfel s înceteze
dezastrul care a venit asupra poporului.” 22Aravna, i-a zis lui David: „St pânul meu –
regele – poate s i aduc animale i s le sacrifice a a cum dore te. Aici sunt i boii
care vor fi ar i integral; iar uneltele de treierat i jugul pot fi folosite ca lemne.
23
Aravna le va dona pe toate acestea regelui!” Apoi a mai zis: „Doresc ca Dumnezeul
u care se nume te Domnul, s te primeasc !” 24Dar regele i-a zis lui Aravna: „Nu

a! Vreau s cump r toate acestea de la tine. Î i voi pl ti pentru ele! Nu voi aduce
Domnului meu arderi integrale care s nu m coste nimic!” Astfel, David a cump rat
terenul i boii cu cincizeci de echeli de argint. 25Apoi David a construit acolo un
altar Domnului; i I-a adus arderi integrale i sacrificii de pace. Domnul a r spuns
rug ciunilor f cute pentru ar ; i astfel a fost oprit dezastrul care venise peste Israel.

1 Regi
1 Regele David îmb trânise i avansase în vârst . De i îl acopereau cu p turi, nu
se putea înc lzi. 2Slujitorii lui i-au zis: „Dorim s accep i s c ut m pentru st pânul
nostru – pentru rege – o tân
fecioar , care s fie la dispozi ia lui i s -l serveasc .
Ea s se culce la pieptul t u; i astfel, regele – st pânul nostru – se va înc lzi.” 3Ei au
utat în tot teritoriul lui Israel o tân frumoas ; i au g sit-o pe Abi ag din unem.
Apoi au adus-o la rege. 4Tân ra era foarte frumoas . Ea a devenit servitoarea regelui;
i a avut grij de el. Dar regele n-a cunoscut-o intim. 5Adonia – fiul Haghitei – s-a
manifestat arogant i a zis: „Eu voi deveni rege (în locul tat lui meu)!” El i-a
preg tit un car i c re i. Avea cincizeci de b rba i care alergau înaintea lui. 6Tat l
lui nu-i f cuse niciodat repro uri zicându-i: „De ce ai procedat astfel?” El se n scuse
dup Absalom. Era i el un b rbat foarte frumos. 7A vorbit cu Ioab – fiul eruiei – i
cu preotul Abiatar. Ace tia l-au sus inut pe Adonia în tentativa lui. 8Dar preotul
adoc, Benaia – fiul lui Iehoiada –, profetul Natan, imei, Rei i lupt torii
remarcabili ai lui David, nu s-au aliat cu Adonia. 9El a t iat oi, vite i vi ei îngr
i
lâng Piatra lui Zohelet care este în apropiere de En-Roghel. Adonia i-a invitat pe to i
fra ii lui care erau fiii regelui i pe to i b rba ii din teritoriile numite Iuda care erau
dintre slujitorii regelui. 10Dar nu i-a invitat pe profetul Natan, pe Benaia, pe lupt tori
i pe Solomon – fratele lui. 11Natan i-a spus mamei lui Solomon numit Bat eba: „Nai auzit c Adonia – fiul Haghitei – s-a declarat rege? i st pânul nostru – David – nu
tie nimic despre acest lucru! 12Deci permite-mi s i spun cum s v salva i via a:
atât tu cât i fiul t u, Solomon. 13Du-te, intr la regele David i spune-i: «St pâne –
regele meu –, oare nu i-ai jurat tu personal slujitoarei tale c Solomon – fiul meu – va
guverna dup tine i c el va urma s stea pe tron? Atunci de ce guverneaz Adonia?»
14
În timp ce vei vorbi acolo cu regele, eu personal voi veni în urma ta; i voi sus ine
cuvintele tale.” 15Bat eba s-a dus în camera regelui. David era foarte b trân; i îl
îngrijea Abi ag din unem. 16Bat eba s-a aplecat i s-a închinat înaintea regelui.
Regele a întrebat: „Ce dore ti?” 17Ea a r spuns: „St pânul meu, tu personal ai jurat
slujitoarei tale pe Dumnezeul t u care se nume te Domnul, spunând: «Solomon – fiul
u – va fi rege. El este cel care va guverna (pe israelieni) dup ce nu voi mai fi eu!»
18
Totu i, acum guverneaz Adonia; iar st pânul meu – regele – nici nu tie acest
lucru! 19El a t iat vite, vi ei îngr
i i multe oi. I-a invitat pe to i fiii regelui, pe
preotul Abiatar i pe Ioab – conduc torul armatei. Dar nu l-a invitat pe slujitorul t u –
pe Solomon! 20Acum, s tii rege – st pânul meu – c ochii întregului Israel privesc
aten i spre tine, ca s le spui cine va urma s guverneze ara dup ce regele – st pânul
meu – nu va mai fi. 21Altfel, atunci când st pânul meu – regele – se va culca lâng
rin ii lui, eu i fiul meu Solomon vom fi considera i vinova i!” 22În timp ce vorbea
ea cu regele, a venit i profetul Natan. 23L-au anun at pe rege despre venirea
profetului Natan. El s-a prezentat înaintea regelui i s-a aplecat cu fa a spre p mânt
înaintea lui. 24Natan a zis: „St pâne – regele meu –, oare ai spus tu c Adonia va
guverna dup tine i c el va sta pe tronul t u? 25Vorbesc astfel pentru c el a plecat
ast zi, a t iat vite, vi ei îngr
i i un mare num r de oi. I-a invitat acolo pe to i fiii
regelui, pe conduc torii armatei i pe preotul Abiatar. Chiar acum ei m nânc i beau

în compania lui; i strig : «S tr iasc regele Adonia!» 26 i totu i, pe mine –
slujitorul t u –, pe preotul adoc, pe Benaia – fiul lui Iehoiada – i pe Solomon –
slujitorul t u – nu ne-a invitat! 27Oare din porunca st pânului meu – a regelui – s-a
cut acest lucru? Oare s fi decis cine va sta pe tronul st pânului meu – regele –
dup el, f
s fi anun at pe slujitorul t u?” 28Regele David a zis: „Chema i-o pe
Bat eba!” Ea a intrat i s-a prezentat înaintea regelui. 29Regele a jurat zicând: „Jur pe
Domnul care este viu i care m-a sc pat din fiecare necaz, 30 voi face ast zi a a
cum i-am jurat pe Dumnezeul lui Israel numit Domnul, când am zis: «Solomon – fiul
u – va guverna dup mine; el va sta pe tron în locul meu.»!” 31Bat eba s-a aplecat
cu fa a spre p mânt i s-a închinat înaintea regelui. Apoi a zis: „S tr iasc etern
st pânul meu, regele David!” 32Apoi regele David a zis : „Chema i-i pe preotul
adoc, pe profetul Natan i pe Benaia – fiul lui Iehoiada!” Ei au venit în fa a regelui;
33
iar el le-a poruncit: „Merge i împreun cu slujitorii st pânului vostru, pune i-l pe
fiul meu – pe Solomon – s c reasc pe catârul meu; i duce i-l la Ghihon. 34Acolo,
preotul adoc i profetul Natan s -l ung (cu ulei) ca rege al întregului teritoriu locuit
de urma ii lui Israel. S suna i din goarn i s striga i: «S tr iasc regele Solomon!»
35
Apoi s merge i dup el. Solomon s vin i s se urce pe tronul meu, ca o
confirmare a faptului c el va guverna ara în locul meu; pentru c la el m-am gândit
fie conduc tor pentru Israel i pentru Iuda!” 36Benaia – fiul lui Iehoiada – i-a
spuns regelui astfel: „Amin! A a s decid Domnul – Dumnezeul st pânului meu
care (înc ) este rege! 37Cum a fost Domnul cu st pânul meu – care este rege –, la fel
fie i cu Solomon; i s -i înal e tronul mai sus decât acela al st pânului meu –
regele David!” 38Preotul adoc, profetul Natan, Benaia – fiul lui Iehoiada –, chereti ii
i peleti ii s-au dus i l-au pus pe Solomon s c reasc pe catârul regelui David.
Apoi au mers împreun cu el la Ghihon. 39Preotul adoc a luat cornul cu ulei din Cort
i l-a uns pe Solomon. Apoi au sunat din goarn ; i tot poporul a strigat: „S tr iasc
regele Solomon!” 40Tot poporul s-a dus dup el, cântând din fluiere i bucurându-se
foarte mult, astfel încât se cutremura p mântul când strigau ei. 41Adonia i to i
oaspe ii care erau cu el, au auzit poporul strigând. Atunci ei au încetat s mai
nânce. Ioab a auzit sunetul goarnei; i a întrebat: „De ce se aude acest zgomot în
ora ?” 42În timp ce vorbea el, a venit Ionatan – fiul preotului Abiatar. Adonia i-a zis:
„Vino; pentru c tu e ti un om capabil; i aduci ve ti bune!” 43Ionatan i-a r spuns: „În
nici un caz, ele nu sunt bune! St pânul nostru – regele David – l-a desemnat ca rege
pe Solomon! 44Regele i-a trimis cu el pe preotul adoc, pe profetul Natan, pe Benaia
– fiul lui Iehoiada –, pe chereti i i pe peleti i. Ace tia l-au pus pe Solomon s
reasc pe catârul regelui. 45Preotul adoc i profetul Natan au mers cu el în
localitatea Ghihon i l-au uns ca rege! Apoi au plecat de acolo bucuro i; iar popula ia
ora ului este plin de entuziasm. A a se explic zgomotul pe care l-a i auzit. 46Apoi
Solomon s-a a ezat pe tronul pe care st numai regele. 47Slujitorii regelui au venit s -l
binecuvânteze pe st pânul nostru – pe regele David – i au zis: «Dumnezeul t u s
fac numele lui Solomon mai renumit decât numele t u; i s -i înal e tronul mai sus
decât tronul t u!» Apoi regele s-a închinat în patul lui. 48David a mai zis: «S fie
binecuvântat Domnul – Dumnezeul lui Israel – Cel care mi-a dat ast zi un urma care
stea pe tronul meu i pe care s -l v d cu ochii mei!»” 49To i oaspe ii care erau cu
Adonia, au început s tremure. S-au ridicat; i fiecare a plecat unde a vrut. 50Lui

Adonia i-a fost fric de Solomon. S-a ridicat din locul în care era, s-a dus la Cort i sa prins de „coarnele” altarului. 51Solomon a fost anun at c Adonia se teme de el i c
se ine de coarnele altarului, zicând: „S -mi jure regele Solomon ast zi c nu-l va
omorî pe slujitorul lui cu sabia!” 52Solomon a r spuns: „Dac este un om corect, nici
un fir de p r nu-i va c dea la p mânt; dar, dac se va constata c exist r utate în el,
va muri!” 53Regele Solomon i-a trimis oamenii ca s -l aduc de la altar. Adonia a
venit i s-a închinat înaintea regelui Solomon, care i-a zis: „Du-te acas !” 2 Cu pu in
timp înainte de moartea lui, David l-a chemat pe fiul lui numit Solomon; i i-a zis:
2
„Eu merg pe drumul pe care merg to i oamenii. Încurajeaz -te i fii om! 3Ai grij s
respec i înv turile Dumnezeului t u numit Domnul, promovând metodele Lui i
respectându-I legile, poruncile, deciziile i cerin ele Lui – a a cum este scris în Legea
lui Moise – ca s prosperi în tot ce vei face i oriunde vei merge; 4Astfel, Domnul Î i
va respecta promisiunea pe care mi-a f cut-o atunci când a zis: «Dac fiii t i vor fi
aten i la comportamentul lor, tr ind corect înaintea Mea din toat inima lor i cu tot
sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodat de un urma care s ocupe tronul lui Israel.» 5Tu
tii ce mi-a f cut Ioab – fiul eruiei – i ce le-a f cut celor doi conduc tori ai
armatelor lui Israel: lui Abner – fiul lui Ner – i lui Amasa – fiul lui Ieter. El i-a
omorât! A v rsat sânge ca în timp de r zboi, de i era o perioad de pace; i a pus
astfel sângele de r zboi pe teaca de la centur i pe sandalele pe care le purta.
6
Procedeaz cu el conform în elepciunii tale; dar s nu permi i ca p rul lui alb s
coboare lini tit în locuin a mor ilor! 7 manife ti bun tate fa de fiii ghiladitului
Barzilai. Ei s fie printre cei care m nânc la masa ta; pentru c au stat al turi de
mine atunci când fugeam de fratele t u, de Absalom. 8Îl ai cu tine pe imei – fiul lui
Ghera – acel beniamit din Bahurim. El a pronun at blesteme dure împotriva mea în
ziua în care mergeam la Mahanaiim; dar când a venit în întâmpinarea mea la Iordan,
i-am jurat pe Domnul c nu-l voi omorî cu sabia. 9Totu i, tu s nu-l la i nepedepsit;
pentru c e ti un om în elept i vei ti ce s -i faci. S -i cobori p rul alb amestecat cu
sânge în locuin a mor ilor!” 10Apoi David s-a culcat al turi de p rin ii lui; i a fost
înmormântat în „Ora ul lui David”. 11El guvernase poporul Israel o perioad de
patruzeci de ani. La Hebron a guvernat apte ani, iar la Ierusalim a guvernat treizeci
i trei de ani. 12Astfel, Solomon i-a urmat la tron tat lui lui – David; i guvernarea lui
s-a consolidat foarte mult. 13Adonia – fiul Haghitei – a venit la Bat eba care era
mama lui Solomon. Ea l-a întrebat: „Vii cu (gânduri de) pace?” El a r spuns: „Da, cu
(gânduri de) pace!” 14Apoi a ad ugat: „Doresc s i spun ceva.” Ea i-a zis: „Spune!”
15
i el i-a spus: „ tii c guvernarea era a mea i c tot Israelul se a tepta ca eu s -l
guvernez. Dar guvernarea i-a revenit fratelui meu; pentru c i-a dat-o Domnul.
16
Acum, doresc s te rog ceva. Nu m refuza!” Ea i-a zis: „Vorbe te!” 17El a zis: „Te
rog s ceri regelui Solomon ca Abi ag din unem s -mi fie dat ca so ie; fiindc tiu
nu te va refuza.” 18Bat eba a r spuns: „Bine. M voi duce la rege s vorbesc pentru
tine.” 19Bat eba s-a dus la regele Solomon ca s vorbeasc pentru Adonia. Regele s-a
ridicat s-o întâmpine. S-a aplecat înaintea ei i apoi s-a a ezat pe tron. El a ordonat s
se aduc un tron i pentru mama lui; iar ea i s-a a ezat la dreapta. 20Apoi a zis: „Te
voi ruga ceva. i doresc s nu m refuzi!” Regele i-a r spuns: „Vorbe te, mam ;
pentru c nu te voi refuza.” 21Ea i-a f cut urm toarea cerere: „A vrea ca Abi ag din
unem s -i fie dat ca so ie fratelui t u – lui Adonia” 22Regele Solomon i-a r spuns

mamei lui: „De ce o ceri doar pe Abi ag din unem pentru Adonia? Cere i
guvernarea pentru el; pentru c este fratele meu mai în vârst decât mine! Cere-o
pentru el, pentru preotul Abiatar i pentru Ioab – fiul eruiei!” 23Atunci regele
Solomon a jurat pe Domnul, zicând: „Dumnezeu s se comporte cu mine cu toat
duritatea Lui, dac aceste cuvinte nu-l vor costa via a pe Adonia! 24Jur pe Domnul
care este viu, care m-a ajutat s stau pe tronul tat lui meu – David – i care mi-a f cut
o familie exact cum a promis, c Adonia va muri ast zi!” 25Regele Solomon l-a trimis
pe Benaia – fiul lui Iehoiada – s -l omoare pe Adonia. i astfel a murit Adonia.
26
Apoi regele i-a zis preotului Abiatar: „Du-te la propriet ile tale de la Anatot; pentru
meri i s mori. Totu i, nu te voi omorî ast zi; pentru c ai transportat Lada
Domnului – a Celui care este St pânul (lumii) – în vremea tat lui meu – David; i
pentru c ai suportat i tu tot ce a venit în via a tat lui meu.” 27Astfel, Solomon l-a
îndep rtat pe Abiatar din slujba de preot al Domnului. El a f cut s se întâmple exact
cum spusese Domnul la ilo despre familia lui Eli. 28Când a primit vestea despre
moartea lui Adonia, Ioab care fusese aliatul lui – de i nu sus inuse pe Absalom – a
fugit la Cortul Domnului; i s-a prins de „coarnele” altarului. 29Regele Solomon a fost
anun at c Ioab a fugit la Cortul Domnului i c era la altar. Atunci Solomon l-a
trimis pe Benaia – fiul lui Iehoiada – c ruia i-a ordonat: „Du-te i omoar -l!”
30
Benaia s-a dus la Cortul Domnului i i-a zis lui Ioab: „Regele a poruncit s vii
afar !” Ioab a r spuns: „Nu! Vreau s mor aici!” Benaia s-a întors la rege i i-a spus
cuvintele lui Ioab. 31Regele i-a ordonat: „F -i exact cum a cerut. Omoar -l; apoi
înmormânteaz -l i îndep rteaz astfel de peste mine i de peste familia tat lui meu
sângele nevinovat pe care l-a v rsat Ioab! 32Domnul îl va pedepsi pentru sângele
rsat; pentru c i-a lovit pe cei doi b rba i care erau mai drep i i mai buni decât el.
I-a omorât cu sabia pe Abner – fiul lui Ner –, conduc torul armatei lui Israel i pe
Amasa – fiul lui Ieter –, conduc torul armatei lui Iuda, f
ca tat l meu – David – s
33
tie acest lucru. Pentru v rsarea sângelui acestora s fie vinovat Ioab i urma ii lui
pentru totdeauna. Dar pentru David, pentru urma ul lui, pentru familia acestuia i
pentru tronul lui, s vin pace mereu de la Domnul.” 34Atunci Benaia – fiul lui
Iehoiada – s-a dus, l-a lovit pe Ioab i l-a omorât. Apoi a fost înmormântat în terenul
lui din de ert. 35Regele l-a desemnat pe Benaia – fiul lui Iehoiada – în func ia de
conduc tor al armatei în locul lui Ioab; iar pe preotul adoc l-a pus în locul lui
Abiatar. 36Apoi regele l-a chemat pe imei i i-a zis: „Construie te- i o cas în
Ierusalim i locuie te acolo; dar s nu pleci în alt parte! 37Fii sigur c în ziua în care
vei pleca i vei trece prin valea pârâului Chidron, vei muri. Atunci doar tu vei fi
vinovat de v rsarea sângelui t u!” 38 imei i-a r spuns: „Bine. Slujitorul t u va
proceda exact cum a zis st pânul meu, regele!” 39Dar dup trei ani, doi dintre
slujitorii lui imei au fugit la Achi – fiul lui Maaca – regele Gatului. imei a fost
anun at: „S tii c slujitorii t i sunt în localitatea Gat!” 40Atunci imei i-a pus aua
pe m gar i s-a dus la Achi – în localitatea Gat – ca s i caute slujitorii. imei a
ajuns acolo i i-a adus slujitorii înapoi din Gat. 41Solomon a aflat c imei a plecat
din Ierusalim în Gat i c s-a întors de-acolo. 42Atunci regele l-a chemat pe imei; i
apoi i-a zis: „Nu te-am pus eu s juri pe Domnul i nu te-am avertizat c în mod cert
vei muri în ziua în care vei ie i din Ierusalim ca s pleci în alt parte? i nu mi-ai
spuns tu: «Bine! M voi conforma acestei porunci!»? 43De ce nu i-ai respectat

jur mântul f cut Domnului i nu te-ai conformat poruncii pe care i-am dat-o?”
Regele i-a mai zis lui imei: „Tu tii în inima ta tot r ul pe care i l-ai f cut tat lui
meu – lui David. Acum Domnul a întors r utatea ta asupra capului t u! 45Dar regele
Solomon va fi binecuvântat, iar tronul lui David va fi ap rat înaintea Domnului
pentru totdeauna.” 46Apoi regele i-a poruncit lui Benaia – fiul lui Iehoiada – s -l
omoare. El a venit, l-a lovit pe imei i l-a omorât. Astfel, guvernarea lui Solomon se
consolida din ce în ce mai mult. 3 Solomon a devenit rud a faraonului. El a luat-o ca
so ie pe fiica monarhului Egiptului; i a adus-o în „Ora ul lui David” pân când a
terminat construirea palatului, a casei Domnului i a zidului din jurul Ierusalimului.
2
Poporul înc mai oferea (Domnului) sacrificii pe locuri înalte, pentru c nu fusese
construit o cas pentru Numele Domnului. 3Solomon Îl iubea pe Domnul i respecta
deciziile tat lui lui numit David; dar aducea sacrificii i ardea t mâie pe în imi.
4
Regele s-a dus la Ghivon ca s aduc (Domnului) sacrificii, pentru c acolo era cea
mai renumit în ime. El a adus pe acel altar o mie de arderi integrale. 5Domnul i S-a
revelat lui Solomon la Ghivon noaptea într-un vis; i i-a zis: „Cere-Mi orice vrei s i
ofer!” 6Solomon a r spuns: „Tu ai fost foarte binevoitor cu sclavul T u numit David –
tat l meu – pentru c el a umblat înaintea Ta cu seriozitate, în dreptate i având o
inim curat . i-ai manifestat aceast mare bun tate fa de el i i-ai dat un fiu care
st ast zi pe tronul lui. 7Doamne, Dumnezeul meu, Tu l-ai confirmat ca rege pe
slujitorul T u în locul tat lui meu, David. Dar eu sunt tân r i nu am mult experien
în ce prive te responsabilit ile mele. 8Slujitorul T u este în mijlocul poporului pe
care l-ai ales – un popor atât de numeros, încât nu poate fi calculat sau num rat. 9 -i
slujitorului T u o minte în eleapt . Doresc s pot judeca poporul T u i s am
capacitatea de a face diferen a între bine i r u; pentru c cine ar putea s judece acest
popor numeros care este al T u?” 10Domnul a agreat cererea lui Solomon; 11 i i-a zis:
„Pentru c ai cerut acest lucru i nu ai dorit pentru tine nici via lung , nici bog ii i
nici moartea du manilor t i – ci ai solicitat în elepciune ca s po i face dreptate –,
12
voi face a a cum ai cerut. Î i voi da o minte în eleapt i practic – a a cum nu a
avut nimeni înaintea ta i nici nu va mai avea dup tine. 13În plus, î i voi oferi i ce nu
ai cerut: bog ii i faim – astfel încât nu va fi niciun alt rege ca tine în tot timpul
vie ii tale. 14Dac M vei asculta, respectând legile i poruncile Mele – a a cum a
cut tat l t u, David –, î i voi m ri num rul zilelor vie ii!” 15Solomon s-a trezit i a
în eles c fusese un vis. El s-a întors la Ierusalim, s-a dus înaintea L zii Leg mântului
(f cut de Israel) cu Domnul i a adus arderi integrale i sacrificii de pace. Apoi a
organizat un banchet pentru to i slujitorii lui. 16Atunci au venit înaintea regelui dou
prostituate. 17Prima a zis: „St pânul meu, eu locuiesc împreun cu aceast femeie în
aceea i cas . Am n scut un copil în timp ce eram cu ea în cas . 18Dup trei zile de la
na terea fiului meu, a n scut un copil i aceast femeie. Eram doar noi, singure. Nu
mai era altcineva în cas ; ci doar noi dou . 19În timpul nop ii, fiul ei a murit pentru c
se culcase peste el. 20Atunci ea s-a sculat pe la jum tatea nop ii, mi-a luat fiul de
lâng mine în timp ce dormeam i l-a a ezat la pieptul ei; iar pe fiul ei – cel care
murise – l-a a ezat lâng mine. 21M-am sculat diminea a ca s -mi al ptez fiul; dar el
era mort. Când m-am uitat atent la el în lumina zilei, am v zut c nu era fiul pe carel n scusem.” 22Cealalt femeie a zis: „Ba nu! Fiul meu este cel viu, iar cel mort este
al t u!” Dar prima a r spuns: „Nu, nu! Fiul t u este cel mort, iar fiul meu este copilul
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viu!” A a se certau ele înaintea regelui. 23Atunci regele a spus: „Una zice: «Fiul meu
este copilul viu, iar fiul t u este cel mort!», iar cealalt zice: «Ba nu, ci fiul t u este
cel mort, iar fiul meu este acela viu!».” 24Apoi regele a dat urm torul ordin: „Aduce imi o sabie!” i i s-a adus o sabie. 25Atunci el a zis: „T ia i copilul care este viu în
dou ; i da i-i o jum tate uneia i o jum tate celeilalte!” 26Atunci femeia al c rei fiu
era viu, a fost profund afectat pentru fiul ei; i a zis: „Te rog – st pânul meu – d -i ei
copilul; dar nu-l omorî!” Îns cealalt zicea: „S nu fie nici al meu, nici al t u! T ia il în dou !” 27Regele a r spuns: „Da i-i copilul viu primei femei; i nu-l omorâ i! Ea
este mama lui!” 28Când a auzit decizia luat de rege în acest caz, tot Israelul s-a temut
de el; pentru c a în eles c în elepciunea lui Dumnezeu era în Solomon, ca s fac
dreptate. 4 Regele Solomon guverna în tot teritoriul locuit de poporul Israel.
2
Urmeaz lista demnitarilor pe care îi avea în slujba lui: Azaria – fiul preotului
adoc; 3Elihoref i Ahia – fiii lui
a – care erau scribi; Ieho afat – fiul lui Ahilud –
4
care era cronicar. Benaia – fiul lui Iehoiada – era comandantul armatei. adoc i
Abiatar erau preo i. 5Azaria – fiul lui Natan – era eful administratorilor din teritorii.
Zabud – fiul lui Natan – era preot i prieten al regelui. 6Ahi ar era responsabil cu
palatul; iar Adoniram – fiul lui Abda – era eful celor care prestau munc obligatorie.
7
Solomon avea în tot Israelul doisprezece administratori de teritorii. Aceia aveau grij
de hrana regelui i a familiei lui – fiecare pentru o perioad de o lun pe an. 8Numele
acestora sunt: Ben-Hur, care era administrator pentru zona muntoas a lui Efraim.
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Ben-Decher era administrator în Maca , în aalbim, în Bet- eme i în Elon BetHanan. 10Ben-Hesed era administrator în Arubot. Soco i tot teritoriul numit Hefer,
erau ale lui. 11Ben-Abinadab avea în administrare toate în imile Dorului; iar Tafat –
fiica lui Solomon – era so ia acestuia. 12Baana – fiul lui Ahilud – era administrator în
Taanah, în Meghido i în tot Bet- anul care este lâng ortan, sub Izreel. Apoi, el
mai administra de la Bet- an pân la Abel-Mehola i pân dincolo de Iocmeam.
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Ben-Gheber era administrator în Ramot-Ghilad. El avea în administrare teritoriile
lui Iair – fiul lui Manase – care sunt în Ghilad, plus teritoriul numit Argob, care este
în Ba an. Acolo erau aizeci de ora e mari cu ziduri i z voare de bronz. 14Ahinadab
– fiul lui Ido – era administrator în Mahanaiim. 15Ahimaa era administrator în
Neftali. El o luase ca so ie pe Bosmat – fiica lui Solomon. 16Baana – fiul lui Hu ai –
era administrator în A er i în Bealot. 17Ieho afat – fiul lui Paruah – era administrator
în Isahar. 18 imei – fiul lui Ela – era administrator în teritoriile locuite de urma ii lui
Beniamin. 19Gheber – fiul lui Uri – era administrator în teritoriul Ghiladului, în fostul
teritoriu al lui Sihon – regele amori ilor – i a lui Og – regele Ba anului. El era
singurul administrator în tot aceast zon . 20Oamenii din teritoriul numit Iuda i din
acela numit Israel, erau foarte mul i: ca nisipul de pe malul m rii. Ei mâncau, beau i
se bucurau. 21Solomon mai guverna toate regatele de la râu pân în teritoriul
filistenilor i pân la limita teritorial a Egiptului. Oamenii din toate aceste zone îi
pl teau o tax ; i i-au fost subordonate lui Solomon cât timp a tr it el. 22Hrana care se
preg tea pentru fiecare zi în casa lui Solomon, era f cut din: treizeci de cori de f in
fin i aizeci de cori de f in integral , 23zece boi gra i hr ni i în grajd, dou zeci de
boi îngr
i la p une i o sut de oi. La toate acestea se ad ugau cerbi, capre
lbatice, c priori i p ri îngr ate. 24Solomon guverna în toat regiunea situat
dincoace de râu: de la Tifsah pân la Gaza, în toate zonele conduse de regii care se

aflau în acea parte; i tr ia în pace cu toate popoarele vecine. 25Iraelienii din teritoriul
numit Iuda i din cel numit Israel – de la Dan pân la Beer- eba – au locuit în total
securitate, stând fiecare sub via i sub smochinul lui în tot timpul guvern rii lui
Solomon. 26Solomon avea patru mii de iesle – pentru caii care erau folosi i la carele
lui – i dou sprezece mii de cai. 27Fiecare dintre administratorii lui avea grij ca în
luna în care presta acest serviciu, s fie asigurat hrana regelui i a tuturor celor care
veneau la masa lui Solomon. Ei urm reau s nu lipseasc nimic din tot ce era nevoie
acolo. 28Administratorii aduceau i orz i paie pentru cai i pentru arm sari. Fiecare
i îndeplinea sarcina lui. 29Dumnezeu i-a dat lui Solomon în elepciune, foarte mare
capacitate de a face investiga ii i o nelimitat abilitate de în elegere. Toate acestea
erau ca nisipul de pe malul m rii. 30În elepciunea lui Solomon era mai mare decât
aceea a tuturor în elep ilor din Est i dep ea în elepciunea Egiptului. 31El era mai
în elept decât orice alt om: mai în elept decât ezrahitul Etan, mai în elept decât
Heman i mai în elept decât Calcol i Darda – fiii lui Mahol. Faima lui s-a r spândit
printre toate popoarele din jur. 32El a scris trei mii de proverbe i a compus o mie
cinci cântece. 33A vorbit despre copaci – de la cedrul din Liban, pân la isopul care
cre te pe ziduri –, despre animale, despre p ri, despre reptile i despre pe ti.
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Oameni din toate popoarele, trimi i de to i regii de pe p mânt care auziser despre
în elepciunea lui Solomon, veneau ca s asculte ce spunea el. 5 Hiram – regele
Tirului – i-a trimis slujitorii la Solomon; pentru c auzise despre ungerea acestuia ca
rege în locul tat lui lui. i Hiram îl iubise pe David toat via a lui. 2Apoi Solomon i-a
trimis un mesaj lui Hiram, spunându-i: 3„Tu tii c tat l meu – David – n-a putut
construi o cas pentru Numele Dumnezeului lui numit Domnul – din cauza
zboaielor la care a participat împotriva tuturor du manilor lui din toate p ile –
pân când Domnul i-a pus sub picioarele lui. 4Acum Domnul – Dumnezeul meu – mia dat odihn din toate p ile. Nu mai am nici un du man i nu m amenin nici un
dezastru. 5În aceste condi ii, inten ionez s construiesc o cas pentru Numele
Dumnezeului meu care se nume te Domnul – exact cum îi spusese Domnul tat lui
meu – David – când a zis: «Fiul t u, pe care-l voi pune s stea pe tronul t u i te va
înlocui, va construi o cas pentru Numele Meu.» 6Deci d ordin s se taie cedrii din
Liban pentru mine. Slujitorii mei vor lucra împreun cu slujitorii t i; iar eu î i voi
pl ti pentru munca f cut de slujitorii t i. Î i voi da tot ce-mi vei cere; pentru c tu tii
nimeni dintre noi nu poate s taie lemne ca sidonienii.” 7Când a auzit Hiram
cuvintele lui Solomon, s-a bucurat foarte mult; i a zis: „S fie binecuvântat ast zi
Domnul; pentru c i-a dat lui David un fiu în elept, care s guverneze acest popor
numeros!” 8Hiram i-a trimis un mesaj lui Solomon, spunându-i: „Am primit mesajul
pe care mi l-ai trimis. Voi face tot ce dore ti cu lemnele de cedru i de chiparos.
9
Slujitorii mei le vor aduce din Liban la mare; i de acolo le voi trimite cu plutele pe
ap , pân la locul pe care mi-l vei preciza. Le voi desc rca acolo, iar tu le vei putea
transporta mai departe. Pentru aceste lemne î i cer s trimi i hran familiei mele.”
10
Astfel, Hiram i-a dat lui Solomon lemne de cedru i de chiparos – atât cât a dorit el;
11
iar Solomon i-a dat lui Hiram dou zeci de mii de cori de grâu – ca hran pentru
familia lui – i dou zeci de mii de cori de ulei f cut din m sline presate. Aceasta era
cantitatea de alimente pe care i le d dea Solomon lui Hiram în fiecare an. 12Domnul îi
duse lui Solomon în elepciune – a a cum promisese. Între Hiram i Solomon a fost

pace; i au ratificat împreun un leg mânt. 13Regele Solomon a luat din tot Israelul
treizeci de mii de oameni care s presteze munc obligatorie. 14I-a trimis în Liban
prin rota ie, câte zece mii de persoane pe lun . O lun lucrau în Liban, iar dou luni
st teau acas . Adoniram era eful celor care prestau aceast munc . 15Solomon mai
avea aptezeci de mii de transportori i optzeci de mii de cioplitori în stânc . 16În
afar de ace tia, existau trei mii trei sute de conduc tori ai lui Solomon care
supravegheau lucrarea i poporul care muncea. 17Conform ordinului regelui, ei au
adus pietre mari care se transportau cu mare dificultate. Ele erau pietre cioplite,
preg tite s fie folosite pentru temelia casei. 18Astfel, constructorii lui Solomon
împreun cu cei ai lui Hiram i cu oamenii din Ghebal, au cioplit i au preg tit
lemnele i pietrele pentru construirea casei (Domnului). 6 Regele Solomon a început
construirea casei Domnului în al patrulea an al guvern rii lui pentru poporul Israel, în
a doua lun , adic luna Ziv – dup patru sute optzeci de ani de la plecarea
israelienilor de pe teritoriul Egiptului. 2Casa pe care regele Solomon a construit-o
pentru Domnul, avea aizeci de co i lungime, dou zeci de co i l ime i treizeci de
co i în ime. 3Porticul din fa a principalei s li a casei, era f cut pe toat l imea ei; i
avea dou zeci de co i. Începând din fa a casei, acest portic avea o lungime de zece
co i. 4Solomon a f cut casei ferestre care aveau o deschidere îngust . 5Pe toate laturile
zidului casei, atât pe acela al principalei s li, cât i pe cel al sanctuarului interior, el a
construit mai multe rânduri de s li. 6Rândul de jos era lat de cinci co i. Cel de la
mijloc avea l imea de ase co i; iar al treilea – de sus – avea l imea de apte co i. La
partea exterioar , pe toate laturile casei, a f cut ni te borduri, astfel încât grinzile care
sprijineau s lile s nu fie fixate în zidurile ei. 7Pentru construirea casei s-au folosit
pietre cioplite în carier . Astfel, atunci când s-a f cut asamblarea ei, nu s-a folosit nici
ciocanul, nici toporul i nici vreo alt unealt de fier. 8Intrarea în s lile de jos era prin
partea dreapt a casei. Exista o scar pe care se putea ajunge la nivelul din mijloc. De
acolo, ea continua pân la al treilea nivel. 9Dup ce a terminat construirea casei, a
acoperit-o cu grinzi i cu scânduri f cute din lemn de cedru. 10Fiecare dintre rândurile
de s li construite pe laturile casei, avea în imea de cinci co i. Ele erau legate de cas
prin grinzi f cute din lemn de cedru. 11Apoi Domnul i-a vorbit lui Solomon, zicândui: 12„Î i vorbesc acum în leg tur cu aceast cas pe care o construie ti. Dac vei tr i
conform cerin elor legilor Mele, dac vei respecta deciziile Mele i vei pune în
aplicare toate poruncile Mele, atunci Îmi voi respecta promisiunea pe care am f cut-o
tat lui t u, David; i tu vei fi beneficiarul ei. 13Voi locui în mijlocul israelienilor; i
nu voi abandona poporul Meu numit Israel.” 14 a a construit Solomon casa; i a
terminat-o. 15El a acoperit zidurile de la interiorul ei cu lemn de cedru – de la
pardoseal pân la tavan; i a acoperit pardoseala cu scânduri f cute din lemn de
chiparos. 16A acoperit cu scânduri f cute din lemn de cedru o suprafa de dou zeci
de co i – în partea din spate a casei – de la pardoseal pân la tavan; i a f cut la
interior un sanctuar numit „Locul Foarte Sfânt”. 17Principala sal din fa , care era la
interiorul casei, avea latura de patruzeci de co i. 18Pe lemnul de cedru din interiorul
casei, erau sculptate (ornamental) plante ag toare i flori cu petale deschise. Totul
era acoperit cu (lemn de) cedru. Nu se vedea nici o piatr . 19Solomon a preg tit
sanctuarul interior în incinta casei, ca s pun acolo Lada Leg mântului (f cut de
Israel) cu Domnul. 20Sanctuarul interior avea lungimea de dou zeci de co i, l imea

de dou zeci de co i i în imea de dou zeci de co i. El l-a „îmbr cat” cu aur curat. A
poleit cu aur i altarul care fusese f cut din lemn de cedru. 21Solomon a poleit partea
interioar a casei cu aur curat; i a suspendat l
oare de aur înaintea sanctuarului
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interior, pe care l-a poleit cu aur curat. Astfel, el a acoperit toat casa cu aur curat.
A mai poleit cu aur i altarul care era pus în sanctuarul interior. 23În acesta a amplasat
doi heruvimi f cu i din lemn de m slin. Ei aveau o în ime de zece co i. 24Lungimea
fiec reia dintre aripile primului heruvim era de cinci co i, astfel încât de la cap tul
uneia pân la cap tul celeilalte, era o lungime de zece co i. 25Al doilea heruvim avea
o lungime de zece co i. Heruvimii erau identici în ce prive te m sura i forma lor.
26
În imea fiec ruia dintre cei doi heruvimi era de zece co i. 27Solomon a pus
heruvimii în mijlocul sanctuarului interior. Ei st teau acolo cu aripile întinse. Aripa
unuia atingea un zid, iar aripa celui de-al doilea atingea cel lalt zid. Cealalt arip a
fiec rui heruvim se atingea de aripa celuilalt la mijlocul acelui spa iu. 28Solomon a
poleit cei doi heruvimi cu aur. 29Pe toate zidurile casei, atât în sanctuarul interior, cât
i în principala sal , a sculptat heruvimi, palmieri i flori cu petale deschise. 30El a
mai placat cu aur i pardoseala celor dou s li (principale de la primul nivel), din
spatele casei i pân în fa a ei. 31Pentru intrarea în sanctuarul aflat la interiorul casei,
a f cut u i din lemn de m slin, cu tocuri în cinci muchii. 32Pe cele dou u i f cute din
lemn de m slin, a sculptat heruvimi, palmieri i flori cu petale deschise. Pe toate
acestea le-a poleit apoi cu aur. A poleit cu aur i heruvimii i palmierii. 33La fel a
procedat i pentru intrarea în principala sal a casei. A f cut tocuri din lemn de
slin, în patru muchii. 34Apoi a construit dou u i din lemn de chiparos. Fiecare u
avea dou p i mobile i se putea întoarce pe balamalele ei. 35A gravat pe ele
heruvimi, palmieri i flori cu petale deschise; apoi le-a poleit cu aur. 36A f cut zidul
cur ii interioare din trei rânduri de pietre cioplite i un rând de grinzi din lemn de
cedru. 37Temelia casei Domnului a fost pus în luna Ziv din al patrulea an (al
guvern rii lui Solomon). 38În al unsprezecelea an, în luna Bul, adic a opta lun , casa
a fost terminat în totalitate, conform tuturor indica iilor. Solomon a construit-o în
apte ani. 7 Solomon a construit i pentru el un palat, pe care l-a terminat în
treisprezece ani. 2Acela a fost „palatul P durii Libanului” care avea o sut de co i
lungime, cincizeci de co i l ime i treizeci de co i în ime. El era sus inut de patru
rânduri de stâlpi f cu i din lemn de cedru, pe care se aflau grinzi tot de cedru. 3Acest
palat era acoperit cu cedru deasupra camerelor sus inute de patruzeci i cinci de
stâlpi. Erau câte cincisprezece stâlpi pe un rând. 4Palatul avea trei rânduri de ferestre
ezate fa în fa , pe trei nivele. 5Toate u ile i toate tocurile lor erau f cute în patru
muchii; iar ferestrele erau pozi ionate una în fa a celeilalte, pe trei nivele. 6Solomon a
cut o galerie din coloane. Aceasta avea cincizeci de co i lungime i treizeci de co i
ime. În fa a ei era un portic cu stâlpi; iar la marginea acestuia f cuse o prelungire
protectoare ca o strea in . 7Solomon a mai construit porticul tronului unde judeca.
Era numit „Porticul de judecat ”. El l-a acoperit cu lemn de cedru începând de la
pardoseal i pân la tavan. 8Palatul în care urma s locuiasc Solomon, era
pozi ionat într-o alt curte aflat în spatele porticului; i era construit în acela i fel.
Solomon a construit un alt palat asem tor acestui (edificiu cu) portic. El a fost f cut
pentru fiica faraonului pe care Solomon o luase ca so ie. 9Toate aceste cl diri au fost
cute din pietre scumpe, t iate cu fier str ul conform dimensiunilor stabilite – atât

pe fa a lor pentru interior, cât i pe fa a pentru exterior a zidului – de la temelie pân
la cea mai înalt parte a construc iei i din exterior pân la marea curte. 10Temeliile
erau f cute din pietre mari i valoroase. Unele aveau latura de zece co i, iar altele de
opt co i. 11Deasupra erau puse (alte) pietre valoroase, t iate conform dimensiunilor
stabilite; i peste ele erau puse grinzi f cute din lemn de cedru. 12Curtea mare era
înconjurat cu un zid f cut din trei rânduri de pietre cioplite i un rând de grinzi din
lemn de cedru – exact ca acea curte interioar a casei Domnului i ca porticul ei.
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Regele Solomon a trimis pe cineva la Tir. Acela l-a adus de acolo pe Hiram, 14care
era fiul unei v duve din tribul lui Neftali. Tat l lui fusese un tirian care f cea lucr ri
în bronz. Hiram era plin de în elepciune, de inteligen
i de cunoa tere pentru
conceperea oric rei lucr ri din bronz. El a venit la regele Solomon i i-a f cut toat
aceast lucrare. 15A turnat doi stâlpi de bronz. Un stâlp avea o în ime de optsprezece
co i, iar grosimea lui se putea m sura cu un fir care avea lungimea de doisprezece
co i. Al doilea stâlp era identic cu primul. 16Hiram a turnat i dou ornamente de
bronz, ca s le pun pe vârfurile stâlpilor. Fiecare ornament avea o în ime de cinci
co i. 17Apoi a f cut ni te re ele de lan uri împletite pentru ornamentele de leg tur
care erau pe vârful stâlpilor. A turnat câte apte re ele pentru fiecare ornament. 18A
cut nu numai stâlpii, ci i dou iruri de rodii. Acestea înconjurau fiecare re ea i
erau f cute ca podoab pentru ornamentele de pe vârful stâlpilor. A f cut acela i
lucru pentru fiecare ornament. 19Ornamentele de leg tur care erau pe vârful stâlpilor
porticului, aveau forma crinilor i aveau dimensiunea de patru co i. 20Pe ornamentele
de pe cei doi stâlpi – deasupra zonei în form de cup de lâng re ea – erau dou sute
de rodii a ezate în iruri care le înconjurau. 21A pus stâlpii în pozi ie vertical în fa a
porticului care era în fa a principalei s li. L-a pus ini ial pe cel din dreapta; i l-a
numit Iachin. Apoi l-a pus pe cel din stânga; i l-a numit Boaz. 22Ornamentele de pe
vârful stâlpilor erau f cute în form de crin. Astfel s-a finalizat lucrarea stâlpilor.
23
Apoi a f cut „marea” turnat . Aceasta era rotund i avea diametrul de zece co i.
În imea era de cinci co i; i se putea m sura diametru se la baz cu un fir de treizeci
de co i. 24Sub marginea ei erau ornamente în form de plant ag toare care o
înconjurau – câte zece la fiecare muchie, pe toate p ile „m rii”. Ornamentele erau
ezate în dou iruri, fiind turnate dintr-o singur pies cu „marea”. 25Aceast
„mare” era a ezat pe doisprezece boi: trei orienta i spre Nord, trei orienta i spre
Vest, trei orienta i spre Sud i trei orienta i spre Est. „Marea” era pus deasupra
boilor. Partea din spate a corpurilor boilor era spre interior. 26Grosimea „m rii” era
cât l imea palmei; iar marginea ei era prelucrat ca aceea unei cupe, asem toare
florii de crin. „Marea” avea o capacitate dou mii de ba i de lichid. 27Hiram a f cut i
zece postamente de bronz. Fiecare postament avea patru co i lungime, patru co i
ime i trei co i în ime. 28Aceste postamente aveau ornamente fixate în rame. 29Pe
aceste ornamente fixate în rame, cât i pe rame, erau sculpta i lei, boi i heruvimi.
Deasupra leilor i a boilor, cât i sub ace tia, erau ghirlande suspendate. 30Fiecare
postament avea câte patru ro i de bronz, cu osii de bronz; iar la cele patru col uri ale
lui existau supor i decora i cu ghirlande pe fiecare parte pe care era fixat un bazin.
31
Deschiz tura unui asemenea bazin din interiorul centurii pe care erau f cute gravuri,
se prelungea în exterior cu un cot i era rotund . Împreun cu baza ei, aceasta avea
lungimea de un cot i jum tate. Ramele postamentelor erau p trate, nu rotunde.
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Cele patru ro i erau fixate sub ornamente, iar osiile lor erau prinse de postament.
Diametrul fiec rei ro i era de un cot i jum tate. 33Ro ile erau f cute ca cele ale unui
car: atât osiile, obezile, spi ele cât i butucii lor se executaser prin turnare. 34La cele
patru col uri ale fiec rui postament erau patru supor i care formau o singur pies cu
postamentul. 35În partea de sus a postamentului era o centur rotund . Ea avea o
jum tate de cot în ime; iar supor ii i ramele din partea de sus a postamentului
formau o singur pies cu acesta. 36Pe suprafe ele ramelor i ale supor ilor au fost
sculpta i heruvimi, lei i palmieri, înconjura i de ghirlande. 37 a a f cut Hiram cele
zece postamente. Toate au fost turnate dup acela i tipar. Ele aveau acelea i
dimensiuni i aceea i form . 38Apoi el a construit zece bazine de bronz. Fiecare dintre
acestea avea patru co i i capacitatea de patruzeci de ba i. Fiecare bazin era a ezat pe
câte unul dintre cele zece postamente. 39A pus cinci dintre postamente în partea
dreapt i cinci în partea stâng a casei (Domnului); i a pus „marea” în partea
dreapt , în col ul de sud-est al cl dirii. 40Hiram a mai f cut i lighenele, lope ile i
cupele. Astfel a finalizat Hiram toat lucrarea pe care a f cut-o regelui Solomon
pentru casa Domnului. 41El a construit: cei doi stâlpi, cele dou cupe ale ornamentelor
care erau pe vârfurile lor i cele dou seturi de re ele care împodobeau cele dou cupe
ale ornamentelor de pe vârfurile stâlpilor. 42Mai lucrase la realizarea celor patru sute
de rodii pentru cele dou seturi de re ele. Apoi a f cut cele dou iruri de rodii care
erau pe fiecare re ea, re elele care acopereau cele dou cupe ale ornamentelor de pe
vârfurile stâlpilor, 43cele zece postamente i cele zece bazine de pe postamente. 44A
cut i „marea” cu cei doisprezece boi de sub ea, 45oalele, lope ile i cupele. Toate
aceste obiecte pe care Hiram i le-a f cut regelui Solomon pentru casa Domnului, erau
din bronz lustruit. 46Regele le-a turnat într-un p mânt argilos din Câmpia Iordanului,
într-o zon care era între Sucot i ortan. 47Solomon a l sat toate aceste obiecte
necânt rite, pentru c erau foarte multe. Astfel, greutatea bronzului folosit pentru
aceste obiecte, nu s-a putut cânt ri. 48Solomon a f cut i toate celelalte obiecte care
erau în casa Domnului: altarul de aur, masa de aur pentru pâinea care era prezentat
înaintea Domnului, 49supor ii pentru sursele de lumin f cu i din aur curat: cinci în
partea dreapt i cinci în partea stâng – în fa a sanctuarului interior. Solomon a mai
cut mugurii, candelele i cle tii – din aur –, 50lighenele, uneltele pentru stingerea
focului, cupele, ce tile i t vi ele din aur curat. A f cut din aur chiar i balamalele atât
pentru u ile din interiorul casei, unde era intrarea în Locul Foarte Sfânt, cât i pentru
ile de la principala sal a casei. 51Dup ce a fost terminat toat lucrarea pe care o
cuse la casa Domnului, regele Solomon a adus lucrurile pe care tat l lui – David –
le închinase Domnului: argintul, aurul i vasele. El le-a pus pe toate în locul unde se
aduna tezaurul casei Domnului. 8 Atunci Solomon a chemat la Ierusalim consiliul
trânilor lui Israel, to i conduc torii triburilor i pe cei ai clanurilor israeliene, ca s
mute din „Ora ul lui David”, adic din Sion, Lada Leg mântului f cut cu Domnul.
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To i b rba ii poporului Israel s-au adunat la regele Solomon cu ocazia s rb torii din
luna Etanim, adic a aptea lun . 3Dup ce au venit to i aceia care formau consiliul
trânilor lui Israel, preo ii au ridicat Lada. 4Preo ii i levi ii au mutat Lada
Domnului, Cortul Întâlnirii i toate obiectele sfinte care erau în cort. 5Regele
Solomon, împreun cu toat adunarea poporului Israel care venise înaintea lui, au stat
(to i) înaintea L zii i au sacrificat atât de multe oi i vite, încât n-au putut fi

num rate sau calculate. 6Preo ii au adus la locul ei Lada Leg mântului (f cut de
poporul Israel) cu Domnul. Ei au pus-o în sanctuarul interior al casei, adic în Locul
Foarte Sfânt – sub aripile heruvimilor. 7Heruvimii aveau aripile întinse deasupra
locului unde se afla Lada. Ei acopereau atât Lada, cât i barele acesteia. 8Barele
fuseser t iate la o dimensiune care s fac posibil vederea capetelor lor din Locul
Sfânt care era în fa a sanctuarului interior; dar nu se vedeau de afar . Ele sunt acolo i
ast zi. 9În Lad nu mai erau decât cele dou table de piatr puse de Moise la Horeb,
atunci când Domnul a ratificat un leg mânt cu israelienii, dup ce ei plecaser de pe
teritoriul Egiptului. 10Atunci când preo ii au ie it din Locul Sfânt, norul a acoperit
casa Domnului. 11Din cauza norului, preo ii n-au putut s r mân acolo s i fac
slujba; pentru c gloria Domnului umpluse casa Lui. 12Atunci Solomon a zis:
„Domnul a spus c va locui în întuneric. 13Eu am construit o superb cas pentru Tine
– un loc unde vei locui pentru totdeauna!” 14Apoi regele s-a întors cu fa a spre
întreaga adunare a poporului Israel; i a binecuvântat-o. Întreaga adunare a poporului
Israel st tea în picioare. 15El a zis: „S fie binecuvântat Domnul – Dumnezeul lui
Israel – care a f cut prin puterea Sa ce i-a promis tat lui meu – David – atunci când a
zis: 16«Din ziua în care am scos poporul Meu – Israel – din Egipt, nu am ales nici un
ora dintre toate triburile lui Israel ca s -Mi construiesc acolo o cas pentru Numele
Meu; ci l-am ales pe David ca s guverneze poporul Meu, Israel.» 17Tat l meu –
David – inten iona s construiasc o cas pentru numele Domnului – pentru
Dumnezeul lui Israel. 18Dar Domnul i-a zis tat lui meu, David: «Tu te-ai gândit s
construie ti o cas numelui Meu; i este bine c ai avut acest gând! 19Totu i, nu tu vei
construi casa; ci ea va fi construit de fiul t u. Cel care i s-a n scut, va construi o
cas Numelui Meu!» 20Domnul a f cut exact ce a promis. Eu am venit la guvernare în
locul tat lui meu – David. M-am a ezat pe tronul lui Israel – a a cum a promis
Domnul – i am construit aceast cas pentru numele Domnului, care este Dumnezeul
lui Israel. 21Am preg tit acolo un loc pentru Lada în care se afl leg mântul
Domnului pe care El l-a ratificat cu str mo ii no tri dup ce i-a scos de pe teritoriul
Egiptului.” 22Apoi Solomon a stat înaintea altarului Domnului; i fiind acolo în
prezen a întregii adun ri a poporului Israel, i-a întins mâinile spre cer 23 i a zis:
„Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este nici un (dumne)zeu ca Tine – nici sus în cer,
nici jos pe p mânt! Tu men ii valabilitatea leg mântului i bun tatea fa de slujitorii
i care umbl înaintea Ta (ascultându-Te) din toat inima lor! 24 i-ai respectat
promisiunea fa de sclavul T u – tat l meu – David. Ce ai spus cu gura Ta, ai pus în
aplicare cu mâna Ta, a a cum se vede ast zi! 25Doamne, Dumnezeul lui Israel, f s
se întâmple ce ai promis sclavului T u – tat lui meu numit David – când ai zis:
«Dac fiii t i vor tr i aten i cu privire la comportamentul lor i vor umbla înaintea
Mea la fel ca tine, nu vei fi lipsit niciodat de un urma care s stea înaintea Mea pe
tronul lui Israel.» 26Acum, Dumnezeul lui Israel, îmi doresc s se întâmple a a cum
spune promisiunea pe care ai f cut-o sclavului T u numit David – tat l meu. 27Dar
oare va locui Dumnezeu în mod real pe p mânt? Este evident c nici chiar cerul i
cerul cerului nu Te pot cuprinde; cu atât mai pu in ar putea face acest lucru tocmai
casa pe care am construit-o eu! 28Doamne, Dumnezeul meu, ia în considerare
rug ciunea slujitorului T u i ascult cererea lui! Auzi ce î i spune slujitorul T u i
ascult rug ciunea pe care el i-o face ast zi! 29Doresc s vegheze ochii T i ziua i

noaptea i s priveasc la aceast cas , la locul despre care ai zis: «Acolo va fi
numele Meu!» Ascult rug ciunea pe care i-o face slujitorul T u pentru acest loc.
30
Ascult cererea slujitorului T u i a poporului T u – Israel – când se va ruga privind
spre acest loc. Ascult din cer – de unde locuie ti; ascult i iart ! 31Se va putea
întâmpla ca cineva s p tuiasc împotriva semenului lui; i apoi va fi obligat s
fac un jur mânt. Când va veni astfel s jure înaintea altarului din aceast cas ,
32
ascult din cer, lucreaz i judec -i pe slujitorii T i, condamnându-l pe cel nedrept.
Arunc asupra capului aceluia faptele lui. F dreptate celui care este om corect i
recompenseaz -l conform drept ii lui! 33Va fi posibil ca poporul T u – Israel – s fie
învins de du man pentru c a p tuit împotriva Ta. Dar când el se va întoarce la
Tine, va glorifica numele T u, i se va ruga i va c uta bun tatea Ta în aceast cas ,
34
ascult din cer, iart p catul poporului T u – Israel – i adu-l înapoi în ara pe care
le-ai dat-o str mo ilor lui! 35Se va întâmpla c cerul va fi închis i nu va mai fi ploaie
– pentru c au p tuit împotriva Ta. Dac ei se vor ruga privind spre acest loc, vor
glorifica numele T u i se vor întoarce de la p catul lor pentru c i-ai pedepsit,
36
ascult -i din cer! Iart p catul slujitorilor T i i pe acela f cut de poporul T u,
Israel. Înva -i drumul bun pe care trebuie s mearg ; i trimite ploaie peste ara Ta
pe care i-ai dat-o ca mo tenire poporului T u! 37Când va fi în ar foamete, epidemie,
filoxer , man , l custe sau omizi, ori când du manul lor le va asedia ora ele –
indiferent de dezastrul sau de boala care ar veni – 38este posibil ca cineva din popor
sau chiar tot poporul T u – Israel – s fac rug ciuni i cereri, recunoscându- i
fiecare murd ria inimii lui i s întind mâinile spre aceast cas . 39Atunci ascult din
cer – care este teritoriul locuin ei Tale – i iart -l! Ac ioneaz i recompenseaz pe
fiecare conform faptelor lui – Tu, Cel care cuno ti inima fiec ruia; pentru c numai
Tu cuno ti inimile tuturor oamenilor! 40Astfel, ei se vor teme de Tine tot timpul cât
vor tr i în ara pe care le-ai dat-o str mo ilor no tri. 41Este posibil ca str inul care nu
este din poporul T u – Israel – s vin dintr-o ar îndep rtat datorit faimei numelui
u. 42 i se va întâmpla a a pentru c oamenii vor auzi despre faima numelui T u,
despre for a pe care o are mâna Ta i despre (cum ac ioneaz ) bra ul T u întins. Când
va veni i se va ruga privind spre aceast cas , 43ascult din cer unde este locuin a Ta
i ofer -i acelui str in tot ce- i va cerut; pentru ca toate popoarele p mântului s i
cunoasc numele i s aib team de Tine a a cum se teme poporul T u – Israel – i
tie c numele T u este chemat peste aceast cas pe care am construit-o! 44Când
poporul T u va fi în r zboi cu du manul lui – acolo unde îl vei trimite – i se va ruga
Domnului cu mâinile îndreptate spre ora ul pe care l-ai ales Tu i spre casa pe care
am construit-o pentru numele T u, 45ascult -le din cer rug ciunea, r spunde cererii
lor i f -le dreptate! 46Când vor p tui împotriva Ta – pentru c nu este om care s
nu p tuiasc –, Te vei mânia pe ei. Îi vei face s ajung la discre ia du manilor lor,
care îi vor duce captivi într-o ar – dep rtat sau apropiat – în care nu vor fi bine
primi i. 47Este posibil ca acolo, în ara în care au fost lua i captivi, s î i analizeze
comportamentul, s se întoarc la Tine i s caute bun tatea Ta pe teritoriul celor care
i-au luat captivi. Atunci vor spune: «Am p tuit, am gre it i am comis r ul!» 48 i
de acolo – din ara du manilor lor care i-au luat captivi – se vor întoarce la Tine din
toat inima lor i din tot sufletul lor. Dac i se vor ruga cu mâinile îndreptate spre
ara lor pe care le-ai dat-o str mo ilor lor, spre ora ul pe care Tu l-ai ales i spre casa

pe care am construit-o eu pentru numele T u, 49ascult din cer – din locuin a Ta –
rug ciunea lor, r spunde cererii lor i f -le dreptate! 50Iart poporul T u care a
tuit fa de Tine! Iart toate nedrept ile pe care le-au comis împotriva Ta; i f
ca aceia care i-au luat captivi, s se comporte cu mil i cu bun tate fa de ei;
51
pentru c ace tia sunt poporul T u i mo tenirea Ta – poporul pe care l-ai scos din
Egipt, din mijlocul cuptorului de fier! 52Doresc ca ochii T i s fie deschi i la cererea
slujitorului T u i la cererea poporului T u – Israel – ca s -i ascul i de fiecare dat
când vor striga spre Tine dup ajutor. 53Pentru c Tu – Doamne, St pânul nostru – iai separat dintre toate popoarele p mântului ca s fie mo tenirea Ta, a a cum i-ai spus
sclavului T u – lui Moise – când i-ai scos pe str mo ii no tri din Egipt!” 54Când a
terminat Solomon toat aceast rug ciune cu cereri adresate Domnului, s-a ridicat din
fa a altarului Domnului – unde st tuse îngenuncheat – cu mâinile ridicate spre cer;
55
i stând în picioare, a binecuvântat întreaga adunare a poporului Israel cu voce tare,
zicând: 56„S fie binecuvântat Domnul, Cel care i-a dat odihn poporului S u, Israel.
Dintre toate promisiunile pe care le-a f cut prin sclavul S u numit Moise, nici una n-a
mas nerespectat ! 57Dumnezeul nostru numit Domnul s fie cu noi a a cum a fost
cu str mo ii no tri; s nu ne abandoneze i s nu ne lase; 58ci s ne direc ioneze
inimile spre El, ca s ne comport m în totalitate conform metodelor Lui i s
respect m poruncile, legile i deciziile Lui pe care le-a dat str mo ilor no tri.
59
Doresc ca aceste cuvinte pe care le-am rostit înaintea Domnului, s fie ziua i
noaptea înaintea Dumnezeului nostru numit Domnul; pentru ca El s fac dreptate
slujitorului Lui i poporului S u – Israel – a a cum va avea nevoie în fiecare zi.
60
Astfel, toate popoarele p mântului s tie c Domnul este Dumnezeu i c nu mai
exist (un) altul. 61Dar inimile trebuie s v fie în totalitate ale Dumnezeului nostru
numit Domnul; i s tr i conform deciziilor Lui i respectând poruncile Lui – a a
cum proceda i ast zi.” 62Apoi regele împreun cu tot Israelul au adus sacrificii
înaintea Domnului. 63Solomon I-a adus Domnului dou zeci i dou de mii de boi i o
sut dou zeci de mii de oi ca sacrificiu de pace. Astfel, regele i tot poporul Israel „au
sfin it” casa Domnului. 64În aceea i zi, regele „a sfin it” mijlocul cur ii – acel loc din
fa a casei Domnului – pentru c acolo a adus arderile integrale, darurile de mâncare i
gr simea sacrificiilor de pace. Au procedat astfel pentru c altarul de bronz din fa a
(sanctuarului) Domnului era prea mic pentru a sus ine (toate) arderile integrale,
darurile de mâncare i gr simea sacrificiilor de pace. 65Solomon a celebrat atunci
împreun cu tot Israelul. O mare mul ime de oameni veni i de la Lebo-Hamat i pân
spre Râul Egiptului, au s rb torit înaintea Dumnezeului nostru numit Domnul – o
perioad de apte zile; i au continuat cu alte apte zile – adic paisprezece zile în
total. 66În a opta zi, Solomon a trimis poporul acas . Ei l-au binecuvântat pe rege i au
plecat la corturile lor bucuro i i cu inimile satisf cute pentru tot binele f cut de
Domnul sclavului S u numit David i poporului S u numit Israel. 9 Dup ce
Solomon a terminat casa Domnului, palatul regelui i tot ce dorise s construiasc ,
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Domnul i S-a revelat a doua oar , exact ca la Ghivon. 3El i-a zis: „ i-am ascultat
rug ciunea i am aprobat cererea pe care Mi-ai f cut-o. Am sfin it aceast cas pe
care ai construit-o ca s pui numele Meu acolo pentru totdeauna. Inima Mea va fi
interesat de ea; i ochii Mei o vor privi în fiecare zi. 4Iar dac tu vei tr i înaintea
Mea a a cum a tr it tat l t u – David – cu o inim curat i în dreptate, respectând tot

ce i-am poruncit i conformându-te legilor i deciziilor Mele, 5voi consolida pentru
totdeauna tronul suveranit ii tale fa de poporul Israel. Se va întâmpla a a cum i-am
promis tat lui t u – David – atunci când am spus: «Nu vei fi lipsit niciodat de un
urma care s stea pe tronul lui Israel!» 6Dar dac voi sau urma ii vo tri v ve i
întoarce de la (ascultarea de) Mine, dac nu ve i respecta poruncile i legile pe care vi
le-am dat, dac v ve i dep rta, dac ve i sluji altor (dumne)zei i v ve i închina
înaintea lor, 7atunci îl voi îndep rta pe Israel din ara pe care i-am dat-o i voi
abandona casa pe care am sfin it-o pentru numele Meu; iar Israel va ajunge de râs i
va fi cel mai ridiculizat popor între toate celelalte. 8Oricât de impun toare este aceast
cas acum, to i cei care vor trece pe lâng ea atunci, vor fi oca i, vor fluiera i vor
întreba: «De ce a procedat Domnul a a cu aceast ar i cu aceast cas ?» 9Atunci li
se va r spunde: «Pentru c L-au abandonat pe Dumnezeul lor numit Domnul – pe Cel
care i-a scos pe str mo ii lor de pe teritoriul Egiptului; i pentru c s-au ata at de al i
(dumne)zei, închinându-se înaintea lor i slujindu-le. A a se explic de ce a adus
Domnul peste ei tot acest dezastru!».” 10La sfâr itul celor dou zeci de ani în care
Solomon construise cele dou cl diri – casa Domnului i palatul regelui – 11dup ce
Hiram, regele Tirului, îi d duse lui Solomon lemne de cedru i de chiparos i aur cât
a dorit, regele Solomon i-a dat acestuia dou zeci de ora e din zona Galileea. 12Hiram
a ie it din Tir s vad ora ele pe care i le-a dat Solomon; dar nu i-au pl cut. 13Atunci
el a zis lui Solomon: „Ce fel de ora e mi-ai dat, frate?” i de-atunci le-a numit „ ara
Cabul”. Acel teritoriu are acest nume i ast zi. 14Hiram îi trimisese regelui Solomon o
sut dou zeci de talan i de aur. 15 a s-au întâmplat lucrurile cu oamenii care
executau munc obligatorie i pe care i-a folosit regele Solomon ca s construiasc
acea cas a Domnului, palatul lui, edificiile din localitatea Milo, zidul Ierusalimului i
ora ele Ha or, Meghido i Ghezer. 16Faraonul – regele Egiptului – se dusese s lupte
împotriva Ghezerului, îl capturase i îi d duse foc. Îi omorâse pe canaani ii din ora i
apoi i-l d duse ca zestre fiicei lui care era so ia lui Solomon. 17Solomon a reconstruit
ora ele Ghezer, Bet-Horonul de Jos, 18Baalat i Tadmor care este în de ert, în
interiorul rii. 19El a reconstruit i toate ora ele pentru proviziile pe care le avea,
ora ele pentru carele armatei lui i ora ele pentru cavalerie. Solomon a realizat tot ce
i-a dorit, f când construc ii în Ierusalim, în Liban i în tot teritoriul care era guvernat
de el. 20În ar mai erau urma i ai amori ilor, ai hiti ilor, ai perizi ilor, ai hivi ilor i ai
iebusi ilor – care nu f ceau parte din poporul Israel. 21To i ace tia r
seser acolo.
Israelienii nu i-au putut distruge în totalitate. Pe ace tia, Solomon i-a folosit ca sclavi
care prestau munci obligatorii; i situa ia lor nu s-a schimbat pân ast zi. 22Dar
Solomon nu i-a folosit pe israelieni ca sclavi. Ei îl serveau ca solda i, ca slujitori, ca
demnitari, ca ofi eri i conduc tori ai carelor i în armata care lupta c lare pe cai.
23
Existau cinci sute cincizeci de comandan i pu i (de Solomon) s supravegheze
munca i poporul care o executa. 24Fiica lui Faraon a plecat din „Ora ul lui David” i
s-a dus la palatul pe care Solomon îl construise pentru ea. Atunci a construit el Milo.
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De trei ori pe an, Solomon aducea arderi integrale i sacrificii de pace pe altarul pe
care-l construise pentru Domnul; i ardea t mâie înaintea Domnului împreun cu
acele sacrificii. Astfel a terminat el acea cas (pentru Domnul). 26Regele Solomon a
construit i ni te cor bii la E ion-Gheber – localitate care se afl lâng Elat, pe
teritoriul Edomului, lâng malul M rii Ro ii. 27Hiram a trimis dintre slujitorii lui pe

aceia care cuno teau marea, ca s slujeasc împreun cu slujitorii lui Solomon. 28Ei sau dus la Ofir, au luat de acolo patru sute dou zeci de talan i de aur i l-au adus
regelui Solomon. 10 Atunci când regina din eba a auzit vorbindu-se despre faima lui
Solomon asociat cu numelui Domnului, a venit ca s -l testeze punându-i întreb ri
care aveau un înalt nivel de dificultate. 2A ajuns la Ierusalim înso it de o caravan
format din multe persoane i având cu ea c mile înc rcate cu substan e alimentare
aromate. Adusese foarte mult aur i pietre pre ioase. A venit la Solomon i i-a vorbit
despre tot ce avea pe inim . 3Solomon i-a r spuns la toate întreb rile. Nu a fost nici
un lucru prea dificil pe care regele s nu fi tiut s i-l clarifice. 4Regina din eba a
zut toat în elepciunea lui Solomon, palatul pe care-l construise, 5mâncarea care se
servea la masa lui, locuin a slujitorilor lui, felul în care îl slujeau servitorii lui i
hainele acestora. A mai remarcat pe cei care se ocupau cu b utura regelui; i a v zut
arderile lui integrale pe care le aducea la casa Domnului. Atunci a r mas foarte
impresionat de toate acestea. 6Apoi i-a zis regelui: „Constat c este adev rat ce am
auzit în ara mea despre faptele tale i despre în elepciunea ta! 7Dar nu am crezut
aceste lucruri pân când nu am venit s le v d cu ochii mei. Acum, s tii c nu mi se
relatase nici m car pe jum tate din tot ce am v zut aici! Ai mai mult în elepciune i
bog ie decât se spune în tot ce am auzit vorbindu-se despre tine! 8Cei din jurul t u
sunt ni te oameni ferici i; i la fel trebuie s fie i ace ti slujitori ai t i care stau mereu
înaintea ta i care aud în elepciunea ta! 9 fie binecuvântat Domnul – Dumnezeul t u
– care te-a agreat i te-a pus pe tronul lui Israel. Domnul îl iube te pentru totdeauna
pe Israel! El te-a pus rege ca s judeci i s faci dreptate!” 10Ea i-a oferit regelui o
sut dou zeci de talan i de aur, o mare cantitate de substan e alimentare aromate i
pietre pre ioase. Niciodat n-au mai fost aduse atât de multe substan e ca acelea pe
care regina din eba i le-a oferit regelui Solomon. 11Cor biile lui Hiram, care au adus
aur din Ofir, au mai adus de acolo i mari cantit i de lemn parfumat din arbori
tropicali i pietre pre ioase. 12Din acel lemn, regele a f cut trepte pentru casa
Domnului i pentru palatul regelui. A mai construit lire i harpe pentru cânt re i.
Niciodat n-a mai fost adus (în Israel) atât lemn de acel fel; i nici n-a mai existat a a
ceva de atunci încoace. 13Fa de lucrurile pe care regele Solomon i le-a oferit din
generozitate reginei din eba, i-a mai dat tot ce ea i-a dorit i tot ce a cerut. Apoi a
plecat i s-a întors în ara ei împreun cu slujitorii pe care îi avea. 14Cantitatea de aur
care intra anual în tezaurul lui Solomon era de ase sute aizeci i ase de talan i de
aur, 15în afar de cel care venea de la comercian ii care îl ob ineau prin activitatea lor
de la to i regii Arabiei i de la guvernatorii acelei ri. 16Regele Solomon a f cut dou
sute de scuturi mari din aur b tut. Pentru fiecare scut a folosit câte ase sute de
echeli de aur. 17El a mai f cut trei sute de scuturi mici din aur b tut. Pentru fiecare
dintre aceste scuturi a folosit câte trei mine de aur. Regele a pus acele scuturi în
palatul P durii Libanului. 18Solomon a mai f cut i un tron mare din filde , pe care l-a
poleit cu aur pur. 19Tronul avea ase trepte; iar partea de sus era rotund în spate. Pe
fiecare parte lateral a tronului era câte un sp tar; i lâng fiecare dintre acestea era
ezat câte un leu. 20Pe cele ase trepte erau a eza i lei pe o parte i pe cealalt . Erau
în total doisprezece lei a eza i pe trepte. A a ceva nu se mai f cuse pentru niciun
regat. 21Toate vasele de b ut ale regelui Solomon erau din aur; i toate vasele din
palatul P durii Libanului erau din aur pur. Nici unul nu era din argint; pentru c

argintul nu avea mare valoare în zilele guvern rii lui Solomon. 22Regele avea pe mare
cor bii f cute de oamenii din Tar . Acestea navigau împreun cu cele ale lui Hiram;
i o dat la trei ani aduceau: aur, argint, filde , maimu e i p uni. 23Regele Solomon ia dep it în bog ie i în în elepciune pe to i regii p mântului. 24Toat lumea dorea
-l vad pe Solomon, ca s -i asculte în elepciunea pe care Dumnezeu o pusese în
mintea lui. 25În fiecare an, orice om care venea (s -l vad pe Solomon), î i aducea
darul: vase de argint i de aur, haine, arme, substan e alimentare aromate, cai i
gari. 26Solomon a adunat care i cai. Avea o mie patru sute de care i dou sprezece
mii de cai, pe care îi inea în ora ele destinate carelor i la Ierusalim. 27Regele a f cut
ca argintul s fie în Ierusalim la fel de mult ca pietrele, iar cedrii la fel de mul i ca
sicomorii de pe dealuri. 28Caii pe care îi avea Solomon erau adu i din Egipt i din
Cue. Comercian ii regelui îi cump rau din Cue pe un pre stabilit. 29Un car era
cump rat din Egipt cu ase sute de echeli de argint, iar un cal cu o sut cincizeci de
echeli. Prin intermediul acelor comercian i erau vându i apoi cai i care tuturor
regilor hiti ilor i regilor Aramului. 11 În afar de fiica faraonului, Solomon a mai
avut i a iubit multe femei str ine: moabite, amonite, edomite, sidoniene i hitite. 2Ele
erau dintre popoarele despre care Domnul le poruncise israelienilor: „S nu v
tori i cu ele; pentru c în mod cert, acestea v vor întoarce inimile spre
(dumne)zeii lor!” Dar Solomon s-a alipit de zeii lor i i-a iubit. 3El avea ca so ii apte
sute de prin ese i trei sute de concubine; iar so iile lui i-au pervertit inima. 4Când
Solomon a îmb trânit, so iile lui i-au întors inima spre al i (dumne)zei. Astfel, inima
lui nu a mai fost în totalitate a Dumnezeului lui numit Domnul, a a cum fusese inima
tat lui lui, David. 5El i-a slujit lui A toret, zei a sidonienilor i lui Moleh, oribilul zeu
al amoni ilor. 6Solomon a f cut ce este r u înaintea Domnului i nu L-a urmat în
totalitate pe Domnul ca tat l lui – ca David. 7Solomon a construit pe muntele din fa a
Ierusalimului o în ime pentru Chemo , oribilul zeu al moabi ilor, i pentru Moleh,
oribilul zeu al amoni ilor. 8 a a f cut pentru toate so iile lui str ine care ardeau
mâie i aduceau sacrificii zeilor lor. 9Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru c i
îndep rtase inima de El – de Dumnezeul lui Israel – care i Se revelase de dou ori.
10
El îi poruncise s nu slujeasc altor (dumne)zei; dar Solomon nu a ascultat de
porunca Domnului. 11Atunci El i-a spus lui Solomon: „Pentru c ai f cut acest lucru
i nu ai respectat leg mântul Meu i legile Mele pe care i le-am dat, voi smulge
regatul de la tine i îl voi da slujitorului t u! 12Dar nu voi face acest lucru în timpul
vie ii tale, din cauza tat lui t u – David; ci îl voi smulge din mâna fiului t u! 13Totu i
nu voi smulge întregul regat de la el, ci îi voi l sa fiului t u un trib – din cauza
sclavului Meu numit David i a Ierusalimului pe care l-am ales!” 14Apoi Domnul a
cut s existe un du man împotriva lui Solomon. El l-a adus astfel pe edomitul
Hadad care era descendent al regilor Edomului. 15În timpul guvern rii lui David, Ioab
– conduc torul armatei –, mergând s -i înmormânteze pe cei mor i, i-a omorât pe to i
rba ii din Edom. 16Ioab i tot Israelul au r mas acolo pentru ase luni, pân i-au
omorât pe to i b rba ii din Edom. 17Dar Hadad fugise în Egipt; i împreun cu el
plecaser câ iva edomi i dintre slujitorii tat lui lui. Atunci, Hadad era doar un copil.
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Ei plecaser din Midian i se duseser în Paran. Din Paran au luat cu ei ni te b rba i
i s-au dus în Egipt, la faraon, monarhul Egiptului. Acela i-a dat lui Hadad o cas , un
teren agricol i a îngrijit de hrana lui. 19Hadad a fost atât de agreat de faraon, încât i-a

dat-o ca so ie pe sora so iei lui – pe regina Tahpenes. 20Sora reginei Tahpenes i-a
scut un fiu care a fost numit Ghenubat. Pe acesta, Tahpenes l-a crescut la curtea
faraonului. Ghenubat a locuit împreun cu fiii faraonului în palatul acestuia. 21În timp
ce era în Egipt, Hadad a fost informat c David a adormit lâng p rin ii lui i c Ioab
– conduc torul armatei – era mort. Atunci Hadad i-a zis faraonului: „Permite-mi s
întorc în ara mea!” 22Faraonul l-a întrebat: „De ce vrei s te întorci în ara ta? Cei lipse te aici la mine?” El a r spuns: „Nimic; dar permite-mi s plec!” 23Dumnezeu a
cut s apar un alt du man care a venit împotriva lui Solomon: pe Rezon – fiul lui
Eliada – care fugise de la st pânul lui, Hadad-Ezer, regele din oba. 24Rezon a adunat
în jurul lui ni te b rba i. Apoi a devenit conduc torul unei bande de pr tori în
vremea când David i-a omorât pe cei din oba. Ei s-au dus la Damasc, i-au stabilit
re edin a în acea localitate i au guvernat acolo. 25Rezon a fost un du man al lui Israel
tot timpul vie ii lui Solomon. Ac iunile lui s-au ad ugat la r ul pe care Hadad i l-a
cut lui Solomon. Rezon guverna în Aram; i l-a urât pe Israel. 26Apoi slujitorul lui
Solomon – Ieroboam, fiul lui Nebat, un efraimit din ereda, a c rui mam se numea
erua – a complotat împotriva regelui. 27Ocazia în care el a complotat împotriva
regelui, a fost aceasta: Solomon construia Milo i astupa sp rturile ora ului tat lui lui
numit David. 28Ieroboam era un lupt tor remarcabil; iar când Solomon a v zut cum
i îndeplinea slujba acest tân r, i-a oferit postul de supraveghetor al tuturor
oamenilor din tribul lui Iosif care executau munci obligatorii. 29În acele vremuri,
Ieroboam a plecat din Ierusalim i s-a întâlnit pe drum cu profetul Ahia din ilo. El
era îmbr cat cu o manta nou . Cei doi erau singuri pe câmp. 30Atunci profetul Ahia a
luat mantaua de pe el i a rupt-o în dou sprezece buc i. 31Apoi i-a zis lui Ieroboam:
„Ia- i zece buc i; pentru c Domnul – Dumnezeul lui Israel – spune: «Voi rupe
regatul din mâinile lui Solomon; i- i voi da ie zece triburi. 32Lui îi va r mâne (doar)
un trib – din cauza sclavului Meu numit David i având în vedere ora ul Ierusalim, pe
care l-am ales dintre toate teritoriile triburilor lui Israel! 33Voi face acest lucru pentru
M-a abandonat. Solomon s-a închinat la A toret – zei a sidonienilor, lui Chemo –
zeul moabi ilor i lui Moleh – zeul amoni ilor. El nu a mers pe drumul indicat de
Mine ca s fac ce este corect în rela ia cu Mine i s respecte legile i deciziile Mele
– ca David – tat l lui. 34Dar nu voi lua întregul regat din mâinile lui Solomon, pentru
l-am declarat guvernator toat via a lui din cauza sclavului Meu numit David pe
care l-am ales i care a respectat poruncile i legile Mele. 35Voi lua regatul din
mâinile fiului lui; i- i voi da ie zece triburi. 36Dar îi voi da (numai) un trib fiului lui
– pentru ca sclavul Meu numit David s aib permanent o lumin înaintea Mea – la
Ierusalim – în ora ul pe care l-am ales ca s -Mi pun numele acolo. 37Iar pe tine te voi
lua i vei guverna în toate teritoriile unde î i va dori sufletul! Vei fi rege al poporului
Israel! 38Dac vei asculta de tot ce- i voi porunci, dac vei alege s tr ie ti conform
metodelor Mele i vei face tot ce este corect în rela ia cu Mine, respectând legile i
poruncile Mele – a a cum a f cut sclavul Meu David –, voi fi cu tine. Î i voi face o
familie stabil – ca aceea pe care i-am f cut-o lui David – i- i voi da ie pe Israel.
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Astfel îi voi umili pe urma ii lui David; dar acest lucru nu se va întâmpla pentru
totdeauna!».” 40Solomon a încercat s -l omoare pe Ieroboam; dar el a fugit în Egipt,
la monarhul
ac; i a r mas acolo pân când a murit Solomon. 41Celelalte fapte ale
lui Solomon, tot ce a f cut el i în elepciunea pe care a avut-o, oare nu sunt scrise în

„Cartea cronicilor lui Solomon”? 42Guvernarea lui Solomon a durat patruzeci de ani
la Ierusalim; i a fost exercitat în tot teritoriul locuit de poporul Israel. 43Solomon s-a
culcat lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat în ora ul tat lui lui numit David. Apoi,
în locul lui a guvernat fiul lui numit Roboam. 12 Roboam s-a dus la ehem, pentru c
tot poporul Israel venise acolo ca s -l fac rege. 2Când Ieroboam – fiul lui Nebat – a
auzit despre acest lucrul, era în Egipt, acolo unde fugise de regele Solomon. Atunci
Ieroboam s-a întors din Egipt. 3Israelienii au trimis pe cineva s -l cheme; iar
Ieroboam i întreaga adunare a lui Israel au venit i i-au zis lui Roboam: 4”Tat l t u a
cut jugul nostru din ce în e mai greu. Acum, î i cerem s ne absolvi de obliga ia
acestei dificile slujbe din vremea tat lui t u. Scap -ne de jugul greu pe care l-a pus el
peste noi; i- i vom sluji!” 5El le-a r spuns: „Duce i-v ; i întoarce i-v la mine dup
trei zile. Astfel, poporul a plecat. 6Regele Roboam a discutat cu b trânii care i-au
slujit tat lui lui – Solomon – în timpul vie ii acestuia. El i-a întrebat: „Ce îmi sugera i
r spund acestui popor?” 7Ei i-au zis: „Dac ast zi vei fi un slujitor pentru oamenii
acestui popor, dac vei fi de acord cu ei i dac le vei r spunde prin cuvinte
acceptabile, ei vor fi slujitorii t i toat via a lor.” 8Dar Roboam nu a luat în
considerare sfatul pe care i l-au dat b trânii; ci a cerut i p rerea tinerilor din
genera ia lui care-i slujeau. 9El i-a întrebat: „Ce propunere ave i? Cum s r spund
acestui popor care mi-a cerut s -i iau de pe umeri greul jug pe care tat l meu l-a pus
peste el?” 10Tinerii care crescuser împreun cu el, i-au r spuns: „Vorbe te acestui
popor care i-a spus c tat l t u i-a f cut jugul greu i c tu trebuie s -l iei de peste el,
zicându-i astfel: „Cel mai mic deget al meu este mai gros decât oldurile tat lui meu.
11
Tat l meu a pus un jug greu peste voi; dar eu voi ad uga alte greut i jugului vostru.
Tat l meu v-a pedepsit cu bici sub ire; dar eu v voi pedepsi cu un bici gros,
împletit.” 12Ieroboam, înso it de tot poporul, a venit la Roboam a treia zi, exact cum
le poruncise regele când le zisese: „Reveni i la mine peste trei zile!” 13Regele i-a
spuns poporului cu duritate. El nu a luat în considerare sfatul pe care i l-au dat
trânii; 14 i astfel le-a vorbit a a cum îi sugeraser tinerii: „Tat l meu v-a f cut jugul
greu; dar eu vi-l voi face mult mai greu. Tat l meu v-a pedepsit cu bice sub iri; dar eu
voi pedepsi cu bice groase, împletite. 15Astfel, regele nu a luat în considerare
cererea poporului. Dar aceast situa ie venea de la Domnul, pentru ca El s i
respecte cuvântul pe care îl spusese despre Ieroboam – fiul lui Nebat – prin Ahia din
ilo. 16Când to i israelienii au v zut c regele nu le-a luat în considerare plângerea, iau r spuns: „Ce avem noi în comun cu David? Nu avem nici o mo tenire împreun cu
fiul lui I ai. Israel, du-te la corturile tale! David, ai grij de familia ta!” i astfel,
poporul Israel a plecat acas . 17Dar Roboam a continuat s -i guverneze pe israelienii
care locuiau în ora ele din teritoriul numit Iuda. 18Regele Roboam l-a trimis la
israelieni pe Adoniram. El era eful celor care prestau munci obligatorii. Dar to i
israelienii l-au omorât lovindu-l cu pietre. Atunci regele Roboam s-a gr bit s se urce
în car i s fug la Ierusalim. 19Astfel a început revolta lui Israel împotriva familiei lui
David; i a a au i r mas rela iile dintre ei pân ast zi. 20Atunci când israelienii au
auzit c Ieroboam se întorsese, l-au chemat s vin între oamenii aduna i; i l-au
numit rege pentru tot teritoriul numit Israel. Cu excep ia descenden ilor din tribul lui
Iuda, niciunul dintre ceilal i israelieni nu s-a dus dup familia lui David. 21Atunci
când Roboam a ajuns la Ierusalim, a adunat pe to i urma ii lui Iuda i pe cei din tribul

lui Beniamin. Erau o sut optzeci de mii de b rba i selecta i, preg ti i s lupte. Ei au
mers la r zboi împotriva celor din teritoriul numit Israel, inten ionând s readuc tot
regatul sub guvernarea lui Roboam, fiul lui Solomon. 22Dar Cuvântul lui Dumnezeu a
venit la emaia – omul lui Dumnezeu – i i-a zis: 23„Vorbe te atât lui Roboam – fiul
lui Solomon – regele lui Iuda i întregului clan al lui Iuda i al lui Beniamin, cât i
celor r ma i din popor, 24spunându-le c Domnul v previne: «Nu merge i s lupta i
împotriva fra ilor vo tri israelieni! Întoarce i-v fiecare acas ; pentru c de la Mine a
venit acest lucru!».” Ei au ascultat Cuvântul Domnului; i astfel s-au întors acas ,
conform poruncii Domnului. 25Ieroboam a construit ora ul ehem în partea muntoas
a teritoriului locuit de urma ii lui Efraim; i a locuit acolo. Apoi a plecat din acea
zon i a construit ora ul Peniel. 26El i-a zis: „Este posibil ca acum regatul s se
întoarc la familia lui David. 27Dac acest popor se va duce la casa Domnului – în
Ierusalim – ca s ofere acolo sacrificii, inima lui va trece de partea st pânului lor –
Roboam – regele lui Iuda. Astfel, pe mine m vor omorî; i se vor întoarce la
Roboam, regele lui Iuda.” 28Dup ce a discutat cu cei din jurul lui, regele a f cut doi
vi ei de aur; i a zis poporului: „Este prea dificil pentru voi s v deplasa i pân la
Ierusalim. Israel, ace tia sunt zeii t i care te-au scos de pe teritoriul Egiptului!” 29A
pus unul dintre vi ei la Betel, iar pe cel lalt în teritoriul locuit de urma ii lui Dan.
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Acest lucru a devenit o ocazie de p tuire. Poporul mergea pân în teritoriul
urma ilor lui Dan ca s se închine înaintea unuia dintre vi ei. 31Ieroboam a construit
un sanctuar pe în imi; i a desemnat preo i lua i din tot poporul, de i ei nu erau
dintre levi i. 32Ieroboam a stabilit o s rb toare în a cincisprezecea zi a lunii a opta,
asem toare celei din teritoriul urma ilor lui Iuda; i cu acea ocazie, aducea
sacrificii pe altar. La Betel, el a adus sacrificii vi eilor pe care-i f cuse i a desemnat
preo i pentru în imile pe care le construise. 33În a cincisprezecea zi din a opta lun –
pe care o alesese singur –, Ieroboam a adus sacrificii pe altarul pe care-l construise la
Betel. Astfel, el a stabilit o s rb toare pentru israelieni; i se ducea la altar ca s ard
mâie. 13 Atunci, un om al lui Dumnezeu a venit din teritoriul numit Iuda la Betel –
a cum îi spusese Cuvântul Domnului – în timp ce Ieroboam st tea lâng altar,
arzând t mâie. 2El a strigat împotriva altarului, conform Cuvântului Domnului,
zicând: „Altar, altar! Domnul spune: «S tii c se va na te un fiu care va fi dintre
descenden ii lui David. Numele lui va fi Iosia. El îi va înjunghia deasupra ta pe
preo ii în imilor care aduc sacrificii aici; i pe tine se vor arde oase de om!».” 3El a
vorbit în aceea i zi despre un semn, spunând: „Acesta este semnul pe care l-a stabilit
Domnul (ca dovad c se va întâmpla a a): altarul se va despica, iar cenu a din el se
va împr tia.” 4Când a auzit cuvântul pe care îl pronun ase omul lui Dumnezeu
împotriva altarului din Betel, regele Ieroboam i-a întins mâna de deasupra altarului
spre el; i a ordonat: „Prinde i-l!” Dar acea mân pe care o întinsese spre omul lui
Dumnezeu, s-a uscat. Astfel, regele nu a mai putut s i-o retrag … 5Altarul s-a
despicat i a c zut cenu a din el – conform semnului pe care îl precizase omul lui
Dumnezeu prin Cuvântul Domnului. 6Atunci regele l-a rugat pe omul lui Dumnezeu,
zicând: „Intervino la Domnul, Dumnezeul t u; i roag -te pentru mine ca s -mi pot
trage mâna înapoi!” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului. Atunci mâna regelui sa ref cut i a devenit cum fusese mai înainte. 7Regele i-a zis omului lui Dumnezeu:
„Vino cu mine acas i ref i puterea; iar eu î i voi da un dar! 8Omul lui Dumnezeu i-

a r spuns: „Chiar dac mi-ai oferi jum tate din averile tale, nu voi veni cu tine, nu voi
mânca pâine, nici nu voi bea ap în acest loc; 9pentru c mi s-a poruncit prin
Cuvântul Domnului: «S nu m nânci pâine, s nu bei ap i s nu te întorci pe acela i
drum pe care te vei duce!».” 10Astfel, el a plecat pe un alt drum. Nu s-a mai întors pe
drumul pe care venise la Betel. 11În Betel locuia un profet b trân. Fiii lui au venit i iau relatat tat lui lor tot ce f cuse omul lui Dumnezeu în Betel în acea zi. I-au spus i
cuvintele pe care i le adresase acela regelui. 12Atunci tat l lor i-a întrebat: „Pe ce
drum a plecat?” Fiii lui v zuser pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise
din teritoriul numit Iuda. 13Apoi el le-a zis fiilor lui: „Pune i-mi aua pe m gar!”
Dup ce i-au în euat m garul, el l-a înc lecat 14 i s-a dus dup omul lui Dumnezeu.
L-a g sit stând sub un stejar; i l-a întrebat: „Tu e ti omul lui Dumnezeu care a venit
din teritoriul numit Iuda?” El a r spuns: „Eu sunt.” 15Atunci profetul i-a zis: „Vino la
mine acas ; i î i voi da s m nânci.” 16Omul lui Dumnezeu i-a r spuns: „Nu pot s
întorc i s merg cu tine. Nu-mi permit s m nânc pâine i nici s beau ap în
acest loc; 17pentru c prin Cuvântul Domnului mi s-a spus: «S nu m nânci pâine i
nu bei ap acolo. S nu te întorci pe acela i drum pe care te vei duce!».” 18Acel
profet b trân i-a zis: „ i eu sunt profet ca tine; i mi-a vorbit un înger prin Cuvântul
Domnului, zicând: «Adu-l înapoi acas împreun cu tine, ca s m nânce pâine i s
bea ap !».” Îl min ea. 19Atunci omul lui Dumnezeu s-a întors cu el, a mâncat pâine i
a b ut ap în casa lui. 20În timp ce st teau la mas , Domnul i-a vorbit profetului
(b trân) care-l adusese înapoi; 21 i atunci el a strigat împotriva omului lui Dumnezeu
care venise din teritoriul numit Iuda: „Domnul î i zice: «Pentru c nu M-ai ascultat i
nu ai respectat porunca pe care i-a dat-o Dumnezeul t u numit Domnul, 22ci te-ai
întors acceptând s m nânci pâine i ai b ut ap în locul despre care î i poruncise s
nu m nânci i nici s nu bei, corpul t u nu va fi înmormântat în mormântul p rin ilor
i!».” 23Dup ce omul lui Dumnezeu a mâncat i a b ut, profetul care-l adusese
înapoi i-a pus aua pe m gar. 24El a plecat; dar s-a întâlnit pe drum cu un leu care l-a
omorât. Corpul lui a fost aruncat pe acel drum. Atât m garul, cât i leul st teau lâng
acel corp. 25Ni te b rba i care treceau pe acolo, au v zut corpul lui întins pe drum i
leul stând lâng el. Atunci au venit i au relatat despre acest lucru în ora ul în care
locuia profetul b trân. 26Când profetul care-l întorsese din drumul lui a auzit ce s-a
întâmplat, a zis: „Acesta este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de Cuvântul S u.
Domnul l-a f cut s ajung în ghearele leului care l-a sfâ iat i l-a omorât, conform
cuvântului pe care îl spusese El.” 27Apoi le-a zis fiilor lui: „Pune i-mi aua pe
gar!” Ei i-au în euat m garul. 28Apoi el a plecat; i a g sit corpul (omului lui
Dumnezeu) întins pe drum, cu m garul i leul stând lâng el. Leul nu mâncase corpul
profetului i nici nu sfâ iase m garul. 29Atunci profetul a ridicat corpul omului lui
Dumnezeu, l-a pus pe m gar i s-a întors în ora ca s -l jeleasc i s -l înmormânteze.
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I-a pus corpul în propriul lui mormânt; i a plâns pentru el, zicând: „Vai, frate!”
31
Dup ce l-a înmormântat, profetul le-a spus fiilor lui: „Când voi muri, s m
înmormânta i în mormântul în care a fost pus omul lui Dumnezeu. S -mi pune i
oasele lâng ale lui; 32pentru c ce a spus el conform poruncii Domnului împotriva
altarului din Betel i împotriva tuturor sanctuarelor de pe în imile ora elor Samariei,
se va întâmpla!” 33Ieroboam nu i-a schimbat comportamentul lui r u nici dup acest
eveniment; ci a desemnat israelieni lua i din tot poporul care s fie preo i pentru

imi. Cei care doreau, erau investi i de el ca preo i pentru în imi. 34Acesta a fost
catul familiei lui Ieroboam – care a determinat tergerea i distrugerea ei de pe
mânt. 14 În acea vreme, Abia – fiul lui Ieroboam – s-a îmboln vit. 2Ieroboam i-a
zis so iei lui: „Te rog s te deghizezi astfel încât s nu te recunoasc nimeni c e ti
so ia lui Ieroboam; i du-te la ilo. Acolo este profetul Ahia – cel care mi-a spus c
eu voi fi regele acestui popor. 3Ia cu tine zece pâini, ni te pl cinte i un ulcior cu
miere. Du-te la el; i î i va spune ce se va întâmpla cu acest copil.” 4So ia lui
Ieroboam a f cut ce i s-a spus: s-a preg tit i s-a dus la Ahia acas , în localitatea ilo.
Ahia nu mai putea s vad (bine), pentru c îi sl bise vederea din cauza b trâne ii;
5
dar Domnul îi spusese: „Va veni la tine so ia lui Ieroboam ca s te întrebe despre fiul
ei; pentru c este bolnav. S -i spui aceste cuvinte […]. Când va ajunge, se va
prezenta ca fiind altcineva.” 6Când Ahia a auzit zgomotul f cut de pa ii ei, chiar în
momentul în care intra, i-a zis: „Intr , so ia lui Ieroboam! De ce pretinzi c e ti alt
femeie? Am un mesaj dur pentru tine. 7Du-te i spune-i lui Ieroboam ce a zis
Dumnezeul lui Israel numit Domnul: «Te-am luat din mijlocul poporului, te-am
ridicat i te-am desemnat conduc tor al poporului Meu, Israel. 8Am rupt regatul care
fusese al familiei lui David i i l-am dat ie; dar tu nu ai fost ca sclavul Meu David,
care a respectat poruncile Mele i care M-a urmat din toat inima, f când doar ce este
corect în rela ia cu Mine. 9Tu ai f cut mai mult r u decât to i cei care au fost înainte
de tine. Te-ai dus i i-ai f cut al i (dumne)zei i idoli turna i, ca s -Mi provoci mânia;
iar pe Mine M-ai aruncat la spatele t u... 10Pentru c ai procedat a a, voi aduce
dezastrul peste familia lui Ieroboam; voi distruge orice b rbat din Israel care este al
lui Ieroboam, indiferent c ar fi sclav sau om liber. Voi arde familia lui Ieroboam a a
cum arde cineva b legarul – pân va disp rea. 11Orice urma al lui Ieroboam care va
muri în ora , va fi mâncat de câini. i p rile zbur toare îl vor mânca pe cel care va
muri pe câmp!» Domnul a vorbit astfel! 12Acum, tu ridic -te i du-te acas . Când vei
i cu picioarele în ora , copilul va muri. 13Tot Israelul îl va plânge i-l va
înmormânta. Acesta este singurul dintre urma ii lui Ieroboam care va fi pus într-un
mormânt; pentru c el a fost singurul din familia lui Ieroboam în care s-a g sit ceva
bun pentru Dumnezeul lui Israel numit Domnul. 14Domnul Î i va pune un rege care s
guverneze Israelul. El va extermina familia lui Ieroboam. i acest lucru a început s
se întâmple ast zi, chiar acum! 15Domnul îl va lovi pe Israel; i astfel, el va fi ca o
trestie care se clatin în ap . El îl va dezr cina pe Israel din aceast ar bun pe
care le-o d duse str mo ilor lor; i-i va dispersa dincolo de râu, pentru c L-au mâniat
cându- i idoli. 16Domnul îl va abandona pe Israel din cauza p catelor pe care le-a
comis Ieroboam care a determinat i pe Israel s le fac !” 17So ia lui Ieroboam a
plecat i s-a întors la Tir a. Când a p it peste pragul palatului, copilul a murit. 18L-au
înmormântat; i to i israelienii l-au plâns – exact cum spusese Domnul prin sclavul
u, prin profetul Ahia. 19Celelalte fapte ale lui Ieroboam – r zboaiele la care a
participat i felul în care a guvernat – nu sunt oare scrise în „cartea cronicilor regilor
lui Israel”? 20Ieroboam a guvernat pentru o perioad de dou zeci i doi de ani; apoi sa culcat lâng p rin ii lui. În locul lui a guvernat fiul lui numit Nadab. 21Roboam –
fiul lui Solomon – guverna în teritoriul numit Iuda. El avea patruzeci i unu de ani
când a început s i exercite guvernarea; i a fost rege aptesprezece ani în Ierusalim
– ora ul pe care Domnul îl alesese dintre toate cele locuite de triburile lui Israel –
în

pentru ca s i pun numele S u în el. Mama lui Roboam era amonit i se numea
Naama. 22Oamenii din teritoriul numit Iuda au f cut ce este r u în rela ia lor cu
Domnul. Ei I-au provocat gelozia prin p catele pe care le-au comis – chiar mai mult
decât o provocaser str mo ii lor. 23 i-au construit în imi, pietre sacre i idoli pe
orice deal înalt i sub orice copac verde… 24Existau în ar chiar i b rba i care
practicau prostitu ia. Ei au f cut toate faptele oribile specifice popoarelor pe care
Domnul le alungase din fa a israelienilor. 25În al cincilea an de guvernare a regelui
Roboam,
ac – monarhul Egiptului – a înaintat împotriva Ierusalimului. 26El a luat
lucrurile valoroase ale casei Domnului i comorile palatului regelui. ac a luat totul:
chiar i scuturile de aur f cute de Solomon. 27În locul lor, regele Roboam a f cut ni te
scuturi de bronz, pe care le-a dat comandan ilor g rzilor care p zeau intrarea palatului
regelui. 28De fiecare dat când regele mergea la casa Domnului, comandan ii g rzilor
le purtau înaintea lui. Apoi le duceau înapoi în camera (armamentului) g rzilor.
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Celelalte fapte ale lui Roboam i tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise în „cartea
cronicilor regilor lui Iuda”? 30Între Roboam i Ieroboam a fost r zboi tot timpul vie ii
lor. 31Roboam s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat al turi de ei, în
„ora ul lui David”. Mama lui Roboam fusese amonita Naama. Apoi, în locul lui a
guvernat fiul lui numit Abia. 15 În al optsprezecelea an de guvernare a regelui
Ieroboam – fiul lui Nebat – a început s guverneze Abia în teritoriul numit Iuda. 2El a
guvernat la Ierusalim pentru o perioad de trei ani. Mama lui se numea Maaca i era
fiica lui Absalom. 3Abia a tr it în toate p catele pe care le v zuse f cute de tat l lui; i
inima nu i-a fost devotat în totalitate Dumnezeului lui numit Domnul a a cum fusese
inima str mo ului lui care se numea David. 4Totu i Domnul – Dumnezeul lui – i-a
dat o lumin în Ierusalim din cauza lui David, facilitând ajungerea pe tron a fiului lui
i consolidând astfel Ierusalimul; 5pentru c David a f cut ce este drept în rela ia lui
cu Domnul; i cât timp, a tr it nu a deviat de la nici una dintre poruncile pe care El i
le d duse, cu excep ia cazului hititului Urie. 6Cât timp a tr it Roboam, Ieroboam a
fost în r zboi cu el. 7Celelalte fapte ale lui Abia i tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise
în „cartea cronicilor regilor lui Iuda”? Între Abia i Ieroboam a fost r zboi. 8Abia s-a
culcat lâng p rin ii lui; i l-au înmormântat în ora ul lui David. În locul lui a domnit
fiul lui care se numea Asa. 9În al dou zecilea an al guvern rii lui Ieroboam – regele
lui Israel –, Asa a început s guverneze în teritoriul numit Iuda. 10El a guvernat având
ca re edin Ierusalimul – pentru o perioad de patruzeci i unu de ani. Bunica lui se
numea Maaca i era fiica lui Absalom. 11Asa a f cut ce este corect în rela ia lui cu
Domnul – exact ca str mo ul lui numit David. 12A distrus din ar pe b rba ii care se
prostituau i a îndep rtat to i idolii pe care îi f cuser p rin ii lui. 13Nici chiar pe
bunica lui – numit Maaca – nu a mai l sat-o s fie regin ; pentru c ea f cuse un idol
oribil. Asa i-a sf râmat idolul i l-a ars lâng valea Chidron. 14Totu i, în imile nu au
fost îndep rtate, de i inima lui Asa I-a fost loial Domnului tot timpul vie ii lui. 15El a
adus în casa Domnului lucrurile pe care împreun cu tat l lui le dedicaser Domnului:
argintul, aurul i vasele. 16Între Asa i Ba a – regele lui Israel – a fost r zboi tot
timpul vie ii lor. 17Ba a – regele lui Israel – a venit s lupte împotriva celor din
teritoriul numit Iuda. El a început s fortifice Rama, ca s nu permit nim nui s ias
sau s intre în teritoriul lui Asa, regele lui Iuda. 18Asa a luat tot argintul i aurul care
sese în tezaurul casei Domnului i în cel al palatului regelui; i l-a dat slujitorilor

lui. Apoi, regele Asa i-a trimis slujitorii la Ben-Hadad – fiul lui Tab-Rimon, fiul lui
Hezion –, regele Aramului, care locuia în Damasc. Prin intermediul lor, el i-a
transmis urm torul mesaj: 19„Î i propun s fie un leg mânt între mine i tine, a a cum
a fost între tat l meu i tat l t u. S tii c î i trimit un dar care const în argint i în
aur! Du-te i anuleaz leg mântul t u pe care l-ai f cut cu Ba a – regele lui Israel –
pentru ca el s se retrag din fa a mea.” 20Ben-Hadad a aprobat cererea pe care i-a
cut-o regele Asa; i i-a trimis pe conduc torii armatelor lui împotriva ora elor lui
Israel. Ei au cucerit ora ele Iion, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chineretul i tot teritoriul
locuit de urma ii lui Neftali. 21Când a auzit Ba a acest lucru, a încetat fortificarea
Ramei; i s-a retras la Tir a. 22Atunci regele Asa i-a chemat pe to i oamenii care
locuiau teritoriul numit Iuda – astfel încât niciunul n-a fost scutit – i le-a poruncit s
ia pietrele i lemnele pe care le folosise Ba a pentru fortificarea Ramei. Regele Asa
le-a utilizat la fortificarea Ghevei – din teritroiul locuit de urma ii lui Beniamin – i a
Mi pei. 23Celelalte fapte ale lui Asa – toat autoritatea pe care a avut-o, tot ce a f cut
el i ora ele pe care le-a construit – oare nu sunt scrise în „cartea cronicilor regilor lui
Iuda”? La b trâne e, Asa a avut o boal de picioare. 24El s-a culcat lâng p rin ii lui;
i a fost înmormântat lâng ei, în ora ul str mo ului lui numit David. Apoi, în locul
lui a guvernat fiul lui numit Ieho afat. 25Nadab – fiul lui Ieroboam – i-a început
guvernarea în teritoriul numit Israel, în al doilea an al guvern rii lui Asa – regele lui
Iuda – i a guvernat o perioad de doi ani în „Israel”. 26El a f cut ce este r u în rela ia
lui cu Domnul; i a tr it ca tat l lui. A practicat p catele prin care acela îi determinase
i pe oamenii din Israel s le fac . 27Ba a – fiul lui Ahia – din tribul lui Isahar, a
complotat împotriva lui i l-a omorât la Ghibeton, localitate care apar inea filistenilor.
A f cut acest lucru în timp ce Nadab i tot Israelul asediau Ghibetonul. 28Ba a l-a
omorât în al treilea an al guvern rii lui Asa – regele lui Iuda; i a guvernat el în locul
lui. 29Când a devenit rege, Ba a a omorât toat familia lui Ieroboam. N-a l sat s
tr iasc pe nimeni care apar inea familiei lui Ieroboam; ci i-a omorât pe to i, conform
cuvântului profe it de Domnul prin sclavul S u Ahia din ilo. 30S-a întâmplat a a din
cauza p catelor pe care Ieroboam le f cuse i prin care îl determinase i pe Israel s
tuiasc i s provoace mânia Dumnezeului lui Israel numit Domnul. 31Celelalte
fapte ale lui Nadab i tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise în „cartea cronicilor regilor
lui Israel”? 32Între Asa i Ba a – regele lui Israel – a fost r zboi tot timpul cât au tr it
ei. 33În al treilea an al guvern rii lui Asa – regele lui Iuda –, Ba a – fiul lui Ahia – a
început s guverneze în tot teritoriul numit Israel. Re edin a lui a fost în Tir a; i a
guvernat o perioad de dou zeci i patru de ani. 34El a f cut ce este r u în rela ia lui
cu Domnul, tr ind ca Ieroboam. A practicat p catele prin care acela îl determinase i
pe Israel s p tuiasc . 16 Atunci Cuvântul Domnului a vorbit împotriva lui Ba a
prin Iehu – fiul lui Hanani – astfel: 2„Te-am ridicat din praful p mântului i te-am
numit conduc tor al poporului Meu – Israel; dar tu ai tr it ca Ieroboam i ai
determinat poporul Meu – Israel – s p tuiasc , provocându-Mi mânia prin
catele lor. 3Pentru c ai procedat a a, îl voi distruge pe Ba a împreun cu familia
lui. Voi proceda cu aceast familie ca în cazul lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 4Aceia din
familia lui Ba a care vor muri în ora , vor fi mânca i de câini; iar cei care vor muri pe
câmp, vor fi mânca i de p rile zbur toare.” 5Celelalte fapte ale lui Ba a – ce a f cut
el i autoritatea lui – oare nu sunt scrise în „cartea cronicilor regilor lui Israel”? 6Ba a

s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat la Tir a. Fiul lui numit Ela a
guvernat în locul lui. 7Cuvântul Domnului vorbise împotriva lui Ba a i împotriva
familiei lui prin profetul Iehu – fiul lui Hanani – atât din cauza tuturor relelor pe care
le f cuse înaintea Domnului provocându-i mânia din cauza faptelor lui i prin care
sem na cu Ieroboam, cât i pentru c exterminase familia lui Ieroboam. 8În al
dou zeci i aselea an al guvern rii lui Asa – regele lui Iuda, Ela – fiul lui Ba a – a
început s guverneze în teritoriul numit Israel. El a guvernat la Tir a pentru o
perioad de doi ani. 9Slujitorul lui care se numea Zimri – conduc tor peste jum tate
dintre carele acestuia – a complotat împotriva lui. Ela era la Tir a i se îmb ta în casa
lui Ar a – cel care era responsabil de palatul din Tir a. 10Zimri a intrat i l-a omorât în
al dou zeci i aptelea an al guvern rii lui Asa – regele lui Iuda. Apoi a început s
guverneze în locul lui. 11Imediat dup ce a devenit rege i s-a a ezat pe tronul lui, a
omorât toat familia lui Ba a. N-a l sat s tr iasc nici un b rbat din acea familie i
nici pe cineva dintre rudele lui. I-a omorât chiar i pe cei care îi fuseser prieteni lui
Ba a. 12Astfel, Zimri a distrus toat familia lui Ba a – conform cuvintelor spuse de
Domnul împotriva lui Ba a prin profetul Iehu. 13S-a întâmplat a a din cauza tuturor
catelor pe care le-au comis Ba a i fiul lui numit Ela. Prin ce f cuser ei, au
determinat i pe Israel s p tuiasc i s -L mânie astfel pe Domnul – Dumnezeul
lui Israel – prin idolii lor f valoare. 14Celelalte fapte ale lui Ela i ce a f cut el, oare
nu sunt scrise în „cartea cronicilor regilor lui Israel”? 15În al dou zeci i aptelea an al
guvern rii lui Asa – regele lui Iuda –, Zimri a guvernat la Tir a pentru (numai) apte
zile, în timp ce poporul asedia Ghibetonul care apar inea filistenilor. 16Poporul care
era în tab , a aflat c Zimri a complotat împotriva regelui i c l-a omorât. În acea
zi, chiar acolo în tab , to i israelienii l-au declarat rege pe Omri pentru teritoriul
numit Israel. El fusese conduc torul armatei. 17Apoi Omri, împreun cu to i israelienii
care erau cu el, s-au retras de la Ghibeton i au asediat Tir a. 18Când Zimri a v zut c
ora ul a fost capturat, a intrat în fort rea a palatului regal i a dat foc palatului. El a
murit astfel, arzând acolo împreun cu palatul. 19S-a întâmplat astfel din cauza
catelor pe care le-a comis f când ce este r u în rela ia lui cu Domnul i pentru c a
copiat comportamentul lui Ieroboam i a tr it în p catele pe care acela le f cuse
determinând i pe oamenii din Israel s p tuiasc . 20Celelalte fapte ale lui Zimri i
complotul pe care l-a f cut, oare nu sunt scrise în „cartea cronicilor regilor lui
Israel”? 21Atunci, poporul Israel s-a împ it în dou grupuri: jum tate din popor
dorea s -l declare rege pe Tibni – fiul lui Ghinat –, iar cealalt jum tate dorea ca
Omri s le fie rege. 22Poporul care-l sus inea pe Omri, a triumfat în fa a celor care-l
urmau pe Tibni – fiul lui Ghinat. Astfel, Tibni a murit; iar Omri a devenit rege.
23
Omri a început s guverneze în teritoriul numit Israel în anul treizeci i unu al
guvern rii lui Asa – regele lui Iuda; i a guvernat pentru o perioad de doisprezece
ani, dintre care ase a avut re edin a la Tir a. 24El a cump rat de la emer dealul
Samariei cu doi talan i de argint. Apoi a construit un ora pe deal; i i-a pus numele
Samaria – pentru c fostul proprietar al dealului se numise emer. 25Dar Omri a f cut
ce este r u în rela ia lui cu Domnul. El a f cut mai mult r u decât to i cei care
fuseser înainte de el. 26Omri a tr it în totalitate ca Ieroboam – fiul lui Nebat. El a
comis p catele prin care acela îi determinase i pe oamenii din Israel s p tuiasc i
-l mânie pe Dumnezeul lui Israel numit Domnul – prin idolii lor f
valoare.
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Celelalte fapte ale lui Omri, ce a f cut el i autoritatea pe care i-a demonstrat-o,
oare nu sunt scrise în „cartea cronicilor regilor lui Israel”? 28Omri s-a culcat lâng
rin ii lui; i a fost înmormântat în Samaria. Apoi fiul lui numit Ahab a început s
guverneze în locul lui. 29Ahab – fiul lui Omri – i-a început guvernarea în teritoriul
numit Israel în anul treizeci i opt al guvern rii lui Asa – regele lui Iuda. Ahab – fiul
lui Omri – a guvernat pentru o perioad de dou zeci i doi de ani pentru cei din
teritoriul numit Israel. El a avut re edin a în Samaria. 30Ahab – fiul lui Omri – a f cut
mai mult r u în rela ia lui cu Domnul decât to i cei care fuseser înainte de el. 31Ca i
cum nu ar fi fost suficient s tr iasc în p catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat –, el ia mai luat-o ca so ie pe Izabela – fiica lui Etbaal – care era regele sidonienilor. Astfel,
Ahab i-a slujit lui Baal i i s-a închinat. 32El a pus un altar pentru Baal în templul lui
Baal pe care-l construise în Samaria; 33 i a f cut un stâlp al Astarteeii. Ahab a f cut
mai mult r u decât to i regii lui Israel care au fost înainte de el. Astfel, el a provocat
(mai mult decât ceilal i regi dinaintea lui) mânia Dumnezeului lui Israel numit
Domnul. 34În timpul guvern rii lui, Hiel din Betel a reconstruit Ierihonul. I-a pus
temeliile cu pre ul primului lui n scut numit Abiram; i i-a instalat por ile cu pre ul
lui Segub care era cel mai tân r dintre fiii lui – conform cuvântului spus de Domnul
prin Iosua, fiul lui Nun. 17 Ilie ti bitul – un ghiladit – i-a zis lui Ahab: „Jur pe
Dumnezeul lui Israel numit Domnul care este viu i c ruia Îi slujesc, c nu va fi nici
rou i nici ploaie în ace ti ani decât atunci când voi spune eu!” 2Apoi Domnul i-a
vorbit lui Ilie, zicându-i: 3„Pleac de aici, du-te spre Est i ascunde-te lâng valea
(pârâului) Cherit, în partea de est a Iordanului! 4Vei bea ap din pârâul care curge
prin acea vale. Le-am poruncit corbilor s i aduc mâncare acolo”. 5El a f cut a a
cum i-a spus Cuvântului Domnului. S-a dus lâng valea (pârâului) Cherit, care este la
Estul Iordanului. 6Corbii îi aduceau pâine i carne diminea a i seara; i bea ap din
pârâul care curgea prin acea vale. 7Dar dup un timp, pârâul care curgea prin vale, a
secat; pentru c nu mai plouase (de mult timp) în ar . 8Atunci, Cuvântul Domnului a
venit la Ilie i i-a zis: 9„Pleac de aici. Du-te la Sarepta care apar ine de Sidon; i
locuie te în acea zon ! I-am poruncit unei v duve de acolo s te hr neasc .” 10El a
plecat i s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta ora ului, a v zut o v duv care
strângea lemne. El a strigat-o i i-a zis: „Te rog s -mi aduci pu in ap într-un vas, ca
beau! 11Ea a plecat s -i aduc ap ; dar Ilie a strigat-o din nou i i-a zis: „Te rog s mi aduci i o bucat de pâine!” 12Ea i-a r spuns: „Jur pe Dumnezeul t u numit
Domnul care este viu, c nu am pâine, ci doar un pumn de f in într-un vas i pu in
ulei într-un ulcior. Strâng acum câteva lemne; apoi m voi întoarce acas i voi
preg ti mâncarea pentru mine i pentru fiul meu, ca s mânc m (ce mai avem); apoi
vom muri!” 13Ilie i-a zis: „S nu te temi (c vei muri). Du-te i f a a cum ai spus.
Dar mai întâi f , din ce ai, o bucat mic de pâine pentru mine; i adu-mi-o. Apoi vei
face pâine pentru tine i pentru fiul t u; 14pentru c Dumnezeul lui Israel numit
Domnul, spune: „F ina din vas nu se va consuma, iar uleiul din ulcior nu se va
termina pân în ziua când Domnul va da ploaie pe p mânt.” 15Ea s-a dus i a f cut
exact cum i-a cerut Ilie. i astfel, atât ea cât i Ilie i familia ei, au avut mâncare în
fiecare zi! 16 ina din oal nu s-a consumat i uleiul din ulcior nu s-a terminat –
conform Cuvântului Domnului spus prin Ilie. 17Apoi s-a îmboln vit fiul acelei femei
care era proprietara casei. Boala lui a fost atât de sever , încât a murit. 18Atunci

femeia i-a zis lui Ilie: „Ce ai împotriva mea, om al lui Dumnezeu? Ai venit aici s -mi
aminte ti p catul pe care l-am comis i s aduci astfel moartea împotriva fiului meu?”
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Ilie i-a zis: „Adu-mi-l aici pe fiul t u.” El l-a luat din bra ele ei, l-a dus în camera de
sus unde locuia el i l-a a ezat pe patul lui. 20Apoi a strigat spre Domnul, zicând:
„Doamne – Dumnezeul meu –, de ce ai adus acest necaz peste v duva la care
locuiesc, permi ând ca fiul ei s moar ?” 21El s-a întins de trei ori peste copil i a
strigat spre Domnul, zicând: „Doamne – Dumnezeul meu –, Te rog s faci ca sufletul
acestui copil s se întoarc în el!” 22Domnul a aprobat cererea f cut de Ilie. Atunci
sufletul copilului s-a întors în el; i astfel a revenit la via . 23Ilie a luat copilul, l-a
coborât din camera de sus la parterul casei, i l-a dat mamei lui i i-a zis: „Acesta este
fiul t u: tr ie te!” 24Femeia i-a zis lui Ilie: „Acum tiu c e ti un om al lui Dumnezeu,
iar Cuvântul Domnului pe care-l proclami tu, este adev r!” 18 Trecuser multe zile
(de atunci); iar Domnul i-a vorbit lui Ilie în al treilea an, zicându-i: „Du-te i prezint te în fa a lui Ahab; pentru c voi trimite ploaie pe p mânt!” 2Ilie a plecat s se duc
înaintea lui Ahab. În Samaria era mare foamete. 3Ahab l-a chemat pe Obadia, care era
responsabil cu palatul. Obadia se temea mult de Domnul. 4Atunci când Izabela i-a
omorât pe profe ii Domnului, Obadia a luat o sut de profe i pe care i-a ascuns – câte
cincizeci într-o pe ter ; i i-a hr nit acolo cu pâine i cu ap . 5Ahab i-a zis lui Obadia:
„Du-te prin ar , pe la toate izvoarele de ap i pe la toate v ile acestora! Poate vom
si iarb , ca s p str m caii i m garii vii. Astfel, sper s nu fim obliga i s omorâm
vreunul dintre animale.” 6Apoi i-au împ it între ei teritoriul pe care urma s -l
parcurg fiecare. Ahab a plecat singur pe un drum, iar Obadia a plecat singur pe un
alt drum. 7În timp ce era pe drum, Obadia s-a întâlnit cu Ilie. El l-a recunoscut, a
zut cu fa a spre p mânt i l-a întrebat: „Tu e ti, st pânul meu numit Ilie?” 8El i-a
spuns: „Da, eu sunt. Du-te i spune-i st pânului t u c a venit Ilie!” 9Obadia a
întrebat: „Oare care este p catul meu? De ce vrei ca slujitorul t u s ajung s fie
omorât de mâna lui Ahab? 10Jur pe Domnul – pe Dumnezeul t u care este viu – c n-a
mas nici un popor i nici un regat unde st pânul meu s nu fi trimis oamenii lui s
te caute. Iar când spuneau c nu e ti acolo, punea acel regat sau acel popor s jure c
nu te-a g sit. 11Acum tu îmi ceri s merg i s -i spun st pânului meu c a venit Ilie...
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tiu eu oare unde te va duce Spiritul Domnului dup ce m voi desp i de tine?
Dac m voi duce s -i spun lui Ahab c ai venit, iar el nu te va g si, m va omorî.
Totu i, slujitorul t u se teme de Domnul din tinere ea lui! 13Nu i s-a spus oare
st pânului meu ce am f cut atunci când Izabela i-a omorât pe profe ii Domnului? Am
ascuns o sut dintre profe ii Domnului – câte cincizeci într-o pe ter – i i-am hr nit
acolo cu pâine i cu ap . 14Acum, tu-mi ceri s merg i s -i spun st pânului meu c a
venit Ilie. El m va omorî!” 15Ilie i-a spus: „Jur pe Domnul armatelor care este viu i
ruia Îi slujesc, c ast zi m voi prezenta în fa a lui Ahab!” 16Obadia a plecat s -l
întâmpine pe Ahab i s -l anun e despre acest fapt. Apoi Ahab s-a dus s -l întâlneasc
pe Ilie. 17Atunci când Ahab l-a v zut pe Ilie, i-a zis: „Tu e ti acela care-l distruge pe
Israel?” 18Ilie i-a r spuns: „Nu eu l-am distrus pe Israel; ci tu i familia tat lui t u –
prin faptul c a i ignorat poruncile Domnului i l-a i urmat pe Baal. 19Strânge acum
pe to i oamenii din Israel la mine – pe muntele Carmel. S fie prezen i acolo cei patru
sute cincizeci de profe i ai lui Baal i cei patru sute de profe i ai Astarteeii – care sunt
hr ni i la masa Izabelei!” 20Ahab a chemat pe to i israelienii la muntele Carmel; i i-a

convocat acolo i pe acei profe i. 21Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul; i a zis:
„Pân când ve i oscila între dou alternative? Dac Domnul este Dumnezeu, urma i-L
pe El! Iar dac Baal este Dumnezeu, merge i dup el! Poporul nu i-a r spuns nimic...
22
Apoi Ilie a zis poporului: „Numai eu am r mas dintre profe ii Domnului, în timp ce
profe ii lui Baal sunt patru sute cincizeci… 23 ni se dea doi tauri! Ei s i aleag un
taur, s -l taie în buc i i s -l a eze pe lemnele de pe altar; dar s nu dea foc
(lemnelor). Eu voi preg ti cel lalt taur i-l voi a eza pe lemne, f
s le dau foc.
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Apoi, voi s invoca i numele (dumne)zeului vostru, iar eu voi chema numele
Domnului. Dumnezeul care va r spunde prin foc, este adev ratul Dumnezeu!” Tot
poporul a r spuns: „A a s fie!” 25Ilie le-a zis profe ilor lui Baal: „Alege i-v un taur
i preg ti i-l voi mai întâi, pentru c sunte i mai mul i. Apoi invoca i numele
(dumne)zeului vostru; dar s nu aprinde i voi lemnele.” 26Ei au luat taurul care le-a
fost dat; i l-au preg tit. Apoi au invocat numele lui Baal de diminea a pân la prânz,
zicând: „Baal, r spunde-ne (cu foc)!” Dar nu s-a auzit nici un sunet. Nimeni nu le-a
spuns, de i ei s reau în jurul altarului pe care-l construiser . 27La prânz, Ilie i-a
ridiculizat, zicând: „Striga i mai tare – pentru c , totu i, el este (dumne)zeu. Poate c
se gânde te la ceva sau este ocupat. Probabil c se afl într-o c torie sau poate c
doarme. Dac ve i striga astfel, se va trezi!” 28Ei au strigat mai tare; i conform
obiceiului lor, i-au f cut t ieturi cu s biile i cu l ncile pân a început s le curg
sângele pe ei. 29Dup ce a trecut vremea prânzului, ei i-au continuat invocarea pân
la timpul când se aducea sacrificiul de sear ; dar nu s-a auzit nici m car o voce. N-a
fost niciun r spuns i nici n-a ap rut vreun semn (din partea zeului). 30Atunci Ilie a
zis întregului popor: „Apropia i-v de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Apoi Ilie
a reparat altarul Domnului – altar care fusese distrus. 31Ilie a luat dou sprezece pietre,
conform num rului triburilor formate din urma ii lui Iacov, c ruia Domnul îi vorbise
zicând: „Numele t u va fi Israel!” 32Cu acele pietre, el a construit un altar pentru
numele Domnului. A s pat i un an în jurul altarului. În acel an înc peau dou
suri de s mân . 33A aranjat lemnele, a t iat taurul în buc i i l-a a ezat pe altar,
deasupra lemnelor. 34Apoi Ilie le-a zis: „Umple i patru vase cu ap i goli i-le peste
animalul preg tit pentru arderea integral i peste lemne!” El le-a zis din nou:
„Turna i ap înc o dat !” Ei au turnat ap înc o dat . Apoi Ilie le-a zis: „Face i acest
lucru i a treia oar !” Atunci ei au turnat ap i a treia oar . 35Apa curgea în jurul
altarului; i a umplut chiar i an ul. 36La momentul în care se aducea sacrificiul de
sear , profetul Ilie s-a apropiat i a zis: „Doamne – Dumnezeul lui Avraam, Isaac i
Israel – f s se cunoasc ast zi c Tu e ti Dumnezeu în Israel, c eu sunt sclavul T u
i c am f cut toate aceste lucruri conform poruncii Tale. 37 spunde-mi, Doamne!
spunde-mi, ca s cunoasc acest popor c Tu – Doamne – e ti Dumnezeu i c Tu
(dore ti s ) le întorci inimile spre Tine!” 38Atunci a c zut foc de la Domnul, a
consumat arderea integral , lemnele, pietrele i p mântul. Acel foc a înghi it chiar i
apa care era în an … 39Când tot poporul a v zut acest lucru, a c zut cu fa a spre
mânt i a zis: „Domnul este (adev ratul) Dumnezeu! Domnul este (adev ratul)
Dumnezeu!” 40Ilie le-a zis: „Prinde i-i pe profe ii lui Baal! Nici unul dintre ei s nu
scape!” I-au prins; iar Ilie i-a dus în valea Chi on i i-a înjunghiat acolo. 41Apoi Ilie ia zis lui Ahab: „Du-te, m nânc i bea; pentru c se aude zgomotul specific unei mari
ploi!” 42Ahab s-a dus s m nânce i s bea; dar Ilie a urcat pe vârful Carmelului, s-a

aplecat la p mânt, i-a a ezat fa a între genunchi 43 i i-a zis slujitorului lui: „Du-te i
uit -te spre mare!” El s-a dus i s-a uitat. Slujitorul i-a zis: „Nu se vede nimic!” Ilie ia zis de apte ori s se duc s priveasc (spre mare). 44A aptea oar , slujitorul i-a
zis: „Se ridic din mare un nor mic – cât o palm de om!” Ilie i-a zis: „Du-te i spunei lui Ahab: „Preg te te- i carul i pleac . Vine ploaia!” 45Între timp, cerul s-a înnegrit
de nori, a început s bat vântul i a venit o mare ploaie. Ahab s-a urcat în car i s-a
dus la Izreel. 46Mâna Domnului a venit peste Ilie. Atunci el s-a echipat i a alergat
înaintea lui Ahab pân la intrarea în Izreel. 19 Ahab i-a relatat Izabelei tot ce f cuse
Ilie i cum îi omorâse pe to i profe ii (lui Baal i ai Astarteeii) cu sabia. 2Izabela a
trimis un mesager la Ilie, ca s -i transmit (din partea ei): „Zeii s se comporte cu
mine cu toat duritatea lor, dac mâine, la aceast or , nu voi face cu via a ta ce ai
cut tu cu via a fiec ruia dintre ace ti profe i!” 3Când a auzit acest lucru, Ilie a fugit
imediat ca s i salveze via a. A ajuns la Beer- eba, care apar ine teritoriului numit
Iuda. i-a l sat slujitorul acolo; 4iar el a plecat i a mers prin de ert o zi. A ajuns la o
plant asem toare unei verigi, s-a a ezat sub ea i s-a rugat dorind s moar . El a
zis: „Suficient, Doamne! Ia-mi via a acum; pentru c nu sunt mai bun decât str mo ii
mei.” 5Apoi s-a culcat sub acea plant i a adormit. A fost surprins de un înger care la trezit; i i-a zis: „Scoal -te i m nânc !” 6Uitându-se, Ilie a v zut la capul lui o turt
coapt pe ni te pietre înc lzite i un vas cu ap . Dup ce a mâncat i a b ut, s-a culcat
din nou. 7Îngerul Domnului a venit a doua oar , l-a trezit i i-a zis: „Scoal -te i
nânc , pentru c urm toarea c torie pe care o vei face, este prea lung pentru
tine!” 8El s-a sculat, a mâncat i a b ut. Apoi, cu resursele pe care i le d duser
aceast mâncare, a mers patruzeci de zile i patruzeci de nop i pân la Horeb – la
muntele lui Dumnezeu. 9A intrat într-o pe ter i a stat acolo în acea noapte. Domnul
i-a vorbit, zicându-i: „Ce faci aici, Ilie? 10El a r spuns: „Am fost plin de pasiune
pentru Domnul – pentru Dumnezeul armatelor – pentru c israelienii au înc lcat
leg mântul T u, i-au d râmat altarele i i-au omorât profe ii cu sabia. Numai eu
singur am mai r mas; i acum ei încearc s m omoare i pe mine. 11Domnul i-a
spus: „Ie i i stai înaintea Domnului pe munte; pentru c Domnul va trece pe acolo!”
Atunci a venit un mare vânt înaintea Domnului. El avea atâta for , încât despica
mun ii i sf râma stâncile. Dar Domnul nu era în acel vânt. Dup vânt, a fost un
cutremur de p mânt; dar Domnul nu era în acel cutremur. 12Dup cutremur, a venit un
foc; dar Domnul nu era în acel foc. i dup acel foc, a venit un sunet delicat. 13Când
l-a auzit, Ilie i-a acoperit fa a cu mantaua. A ie it din pe ter i a stat la intrarea ei.
Atunci, o voce i-a vorbit astfel: „Ce faci aici, Ilie?” 14El a r spuns: „Am fost plin de
pasiune pentru Domnul – pentru Dumnezeul armatelor – pentru c israelienii au
înc lcat leg mântul T u, i-au d râmat altarele i i-au omorât profe ii cu sabia. Am
mas numai eu singur; i acum, ei încearc s m omoare i pe mine!” 15Domnul i-a
zis: „Întoarce-te pe drumul pe care ai venit; i du-te pân în de ertul Damascului.
Când vei ajunge acolo, s -l ungi (cu ulei) pe Hazael ca rege al Aramului. 16 -l ungi
(cu ulei) i pe Iehu – fiul lui Nim i – ca rege al teritoriului numit Israel; iar pe Elisei –
fiul lui afat din Abel-Mehola – s -l ungi (cu ulei) ca profet în locul t u. 17Se va
întâmpla c cel care va sc pa de sabia lui Hazael, va fi omorât de Iehu; iar cel care va
sc pa de sabia lui Iehu, va fi omorât de Elisei. 18Dar s tii c Mi-am p strat în Israel
apte mii de b rba i care nu i-au plecat genunchii înaintea lui Baal i care nu l-au

rutat!” 19Ilie a plecat de acolo; i l-a întâlnit pe Elisei – fiul lui afat – arând cu
dou sprezece perechi de boi. El personal conducea a dou sprezecea pereche. Ilie a
trecut pe lâng Elisei i i-a aruncat mantaua peste el. 20Elisei a l sat boii i a alergat
dup Ilie. Atunci Elisei i-a zis: „Permite-mi s -mi iau r mas bun de la tat l meu i de
la mama mea; i apoi te voi urma!” Ilie i-a zis: „Bine! Du-te. Dar gânde te-te la ce iam f cut!” 21Dup ce a plecat de lâng Ilie, Elisei a luat o pereche de boi pe care i-a
înjunghiat. A dat foc uneltelor folosite la arat, a fiert carnea boilor i le-a dat-o
oamenilor s-o m nânce. Apoi l-a urmat pe Ilie; i i-a slujit. 20 Ben-Hadad, regele
Aramului, i-a convocat întreaga armat . Înso it de treizeci i doi de regi care aveau
cai i care, s-a dus i a înconjurat Samaria, începând lupta împotriva ei. 2A trimis
emisari în ora , la Ahab – regele lui Israel – 3 -i spun : „Ben-Hadad î i transmite:
«Argintul i aurul t u, sunt ale mele; so iile i cei mai buni dintre fiii t i, sunt ai
mei!».” 4Regele lui Israel a r spuns: „S tii, rege – st pânul meu – c eu împreun cu
tot ce am, suntem ai t i, a a cum ai spus!” 5Emisarii s-au întors a doua oar i i-au
spus: „Ben-Hadad î i spune: «Tocmai mi-am trimis reprezentan ii, ca s -mi dai
argintul, aurul, so iile i fiii t i. 6Deci mâine, pe la aceast or , î i voi trimite pe
slujitorii mei, care vor c uta prin palatul t u i prin casele slujitorilor t i. Vor g si
toate obiectele de valoare; i le vor lua cu ei.».” 7Regele lui Israel i-a chemat pe to i
aceia care formau consiliul b trânilor rii; i le-a zis: „Vede i c acest om
inten ioneaz s ne fac r u; pentru c i-a trimis reprezentan ii ca s ia so iile mele,
fiii mei, argintul i aurul meu; iar eu nu l-am refuzat!” 8To i aceia care formau
consiliul b trânilor i tot poporul, i-au zis: „Nu-l asculta; i s nu accep i propunerea
lui!” 9Atunci Ahab le-a zis emisarilor lui Ben-Hadad: „Spune i-i st pânului meu care
este rege: «Voi face tot ce i-ai cerut slujitorului t u prima dat ; dar acest lucru nu-l
pot face!».” Emisarii au plecat i i-au transmis regelui Ben-Hadad r spunsul dat de
Ahab. 10Apoi Ben-Hadad i-a trimis un alt mesaj lui Ahab, zicându-i: „Zeii s se
comporte cu mine cu toat duritatea lor dac va mai r mâne în Samaria praf cât
încape în mâna tuturor celor care m urmeaz !” 11Regele lui Israel a r spuns:
„Spune i-i (lui Ben-Hadad): «Cine se înarmeaz , s nu se laude ca acela care deja
pune armele jos!».” 12Ben-Hadad a primit acest mesaj în timp ce bea vin împreun cu
regii – în tab . Atunci, el le-a ordonat slujitorilor lui: „Preg ti i-v de atac!” Ei s-au
preg tit de atac împotriva ora ului. 13În acest timp, un profet s-a apropiat de Ahab –
regele lui Israel – i i-a zis: „Domnul î i spune: «Vezi toat aceast mare mul ime de
oameni? Ast zi o voi face s ajung în mâinile tale; i vei ti c Eu sunt Domnul!».”
14
Ahab a întrebat: „Prin cine se va întâmpla acest lucru?” Profetul a r spuns:
„Domnul a zis: «Vor intra în ac iune slujitorii conduc torilor de provincii!».” Ahab a
întrebat: „Cine va începe lupta?” Profetul i-a r spuns: „Tu!” 15Ahab i-a num rat pe
slujitorii conduc torilor de provincii. Aceia erau dou sute treizeci i doi. Apoi a
num rat pe to i israelienii; i erau apte mii. 16Ei au plecat pe la prânz, în timp ce
Ben-Hadad se îmb ta în tab
împreun cu cei treizeci i doi de regi care-l ajutau.
17
Întâi au plecat slujitorii conduc torilor de provincii. Ben-Hadad a trimis ni te
oameni în recunoa tere. Ei l-au anun at c au ie it ni te b rba i din Samaria. 18BenHadad le-a zis: „Dac au vin ca s propun pacea, prinde i-i vii; i chiar dac au ie it
pentru r zboi, s -i prinde i tot vii!” 19Slujitorii conduc torilor de provincii au ie it din
ora împreun cu armata care-i urma; 20 i fiecare l-a lovit pe omul care era în fa a lui.

Astfel, arameii au început s fug ; iar israelienii i-au urm rit. Dar Ben-Hadad a
sc pat i a fugit pe un cal împreun cu ni te c re i. 21Regele lui Israel a înaintat i a
atacat caii i carele. El le-a provocat astfel arameilor o mare înfrângere. 22Apoi
profetul s-a apropiat de regele lui Israel; i i-a zis: „Du-te i consolideaz i for ele
armatei! Analizeaz i vezi ce trebuie s faci; pentru c regele Aramului te va ataca
din nou în prim var !” 23Slujitorii regelui Aramului i-au spus acestuia: „Dumnezeul
lor este un zeu al mun ilor. A a ne explic m de ce au avut o for mai mare decât a
noastr . Dar dac ne vom lupta cu ei în câmpie, este o certitudine c vom fi superiori
lor în for militar . 24Avem o propunere: s -i îndep rtezi pe regi de la posturile lor i
-i înlocuie ti cu ni te comandan i. 25Preg te te- i i o armat la fel de numeroas ca
aceea pe care ai pierdut-o – cu tot atâ ia cai i tot atâtea care; i s mergem s ne
lupt m cu ei în câmpie. Atunci, cu certitudine vom fi superiori lor!” El i-a ascultat i
a f cut exact cum i s-a propus. 26În urm toarea prim var , Ben-Hadad i-a convocat pe
aramei; i s-a dus la Afec, ca s lupte împotriva lui Israel. 27Dup ce s-au adunat i li
s-au dat provizii, israelienii au mers ca s -i întâmpine; i i-au organizat tab ra în fa a
lor – ca dou turme mici de capre – în timp ce arameii umpleau ara. 28Atunci a venit
un om al lui Dumnezeu care s-a apropiat de regele lui Israel; i i-a zis: „Domnul
spune: «Pentru c arameii au zis c Domnul este un (Dumne)zeu al mun ilor dar nu i
al v ilor, voi face ca aceast numeroas armat s ajung în mâinile tale; i ve i ti c
Eu sunt Domnul!».” 29Pentru o perioad de apte zile, ei au r mas în taberele lor –
stând unii în fa a altora. Dar în a aptea zi, au început lupta. Israelienii au omorât întro singur zi o sut de mii de lupt tori aramei care se deplasau pe jos. 30Ceilal i au
fugit în ora ul Afec, unde s-a pr bu it zidul peste dou zeci i apte de mii dintre ei.
Ben-Hadad a fugit în ora i s-a ascuns într-o camer interioar . 31Slujitorii lui i-au
zis: „Am auzit c regii lui Israel sunt milo i. Permite-ne s ne punem saci pe old
pân spre genunchi, s ne leg m cu funii la cap i s mergem astfel la regele lui
Israel! Poate c te va l sa s tr ie ti.” 32Ei i-au înf urat saci pe olduri i s-au legat
cu funii la cap. Apoi s-au dus la regele lui Israel; i i-au zis: „Slujitorul t u – BenHadad – te roag : «Las -m s mai tr iesc!» Ahab a întrebat: „Înc mai tr ie te?
Atunci, el este fratele meu!” 33Acei oameni au luat cuvintele lui Ahab ca pe un semn
bun; i s-au gr bit s r spund , zicând: „Da, fratele t u, Ben-Hadad, este înc viu!”
Ahab le-a zis: „Duce i-v i aduce i-l la mine.” Ben-Hadad a venit la el; iar Ahab l-a
urcat în carul lui. 34Apoi Ben-Hadad i-a spus: „Î i voi da înapoi ora ele pe care tat l
meu le-a luat de la tat l t u; i vei putea s i faci pie e în Damasc, exact cum a f cut
tat l meu în Samaria!” Ahab i-a spus: „Eu î i voi permite s pleci liber i voi ratifica
un leg mânt cu tine.” Dup ce a ratificat un leg mânt cu el, Ahab i-a permis (lui BenHadad) s plece acas . 35Unul dintre profe i i-a spus fratelui lui prin Cuvântul
Domnului: „Love te-m !” Dar acela nu a vrut s -l loveasc . 36„Atunci profetul i-a
zis: „Pentru c n-ai ascultat de Cuvântul Domnului, când vei pleca de la mine, te va
omorî un leu!” Dup ce a plecat de la el, a întâlnit un leu care l-a omorât. 37Profetul a
sit un alt om; i i-a spus: „Love te-m !” Acel om l-a lovit i l-a r nit. 38Apoi
profetul s-a dus i l-a a teptat pe regele Ahab, stând la marginea drumului. El s-a
deghizat acoperindu- i ochii cu un bandaj. 39Când a trecut regele pe acolo, el a strigat
zicându-i: „În timp ce slujitorul t u era în cel mai greu moment al b liei, un b rbat a
venit i mi-a adus un prizonier, spunându-mi: „P ze te acest om. Dac va sc pa, vei

spunde cu via a pentru el; sau vei pl ti un talant de argint!” 40Dar în timp ce
slujitorul t u avea anumite activit i, el a fugit.” Regele lui Israel i-a r spuns:
„Aceasta î i este condamnarea! Tu personal ai pronun at-o!” 41Atunci, acel profet i-a
dat imediat jos bandajul de pe ochi. Regele lui Israel l-a recunoscut c era dintre
profe i. 42El i-a spus regelui: „Domnul î i zice: «Pentru c i-ai permis s plece omului
despre care decisesem c trebuie s fie distrus, vei r spunde cu via a pentru el; i
poporul t u va r spunde pentru poporul lui!” 43Atunci, regele lui Israel a plecat; i
când a ajuns în Samaria, a intrat sup rat i mâniat în palatul lui. 21 Dup toate aceste
evenimente, s-a întâmplat c Nabot din Izreel avea o vie în Izreel, aproape de palatul
lui Ahab – regele Samariei. 2Acesta i-a zis lui Nabot: „D -mi via ta, ca s -mi fac din
ea o gr din de zarzavaturi; pentru c este aproape de palatul meu. Î i voi da în locul
ei o vie mai bun decât aceasta; sau, dac i se pare mai avantajos, î i voi pl ti în
argint cât valoreaz ea.” 3Nabot i-a r spuns: „S m fereasc Domnul s i dau
mo tenirea p rin ilor mei!” 4Ahab s-a dus acas sup rat i mâniat pentru c Nabot din
Izreel îi zisese „Nu- i voi da mo tenirea p rin ilor mei!” S-a a ezat pe pat, i-a întors
fa a i nu a vrut s m nânce nimic. 5Izabela – so ia lui – a venit la el i l-a întrebat:
„De ce e ti sup rat i nu m nânci nimic?” 6El i-a r spuns: „Pentru c i-am cerut lui
Nabot din Izreel s -mi dea via lui pe un pre de argint, sau, dac vrea, s -i dau alt vie
în locul ei. Dar el mi-a r spuns c nu-mi d via lui!” 7Izabela – so ia lui – i-a spus:
„Oare nu e ti tu st pân în Israel? Ridic -te, m nânc i fii vesel! Pentru c eu î i voi
da via lui Nabot din Izreel!” 8Ea a scris ni te scrisori în numele lui Ahab, a pus
sigiliul lui pe ele i le-a trimis b trânilor i conduc torilor care locuiau în acela i ora
cu Nabot. 9În acele scrisori, ea spusese: „Anun i un post i pune i-l pe Nabot în fa a
poporului. 10Aduce i împotriva lui doi oameni nedrep i care vor spune: «Tu L-ai
blestemat atât pe Dumnezeu, cât i pe rege!» Apoi scoate i-l din ora i omorâ i-l cu
pietre!” 11 trânii i conduc torii care locuiau în ora ul lui Nabot, au f cut exact cum
le-a cerut Izabela în scrisorile pe care ea le trimisese (în numele lui Ahab). 12Au
anun at un post i l-au pus pe Nabot în fa a poporului. 13Cei doi oameni nedrep i au
venit, s-au a ezat înaintea lui i l-au acuzat în prezen a poporului, zicând: „Nabot L-a
blestemat atât pe Dumnezeu, cât i pe rege!” Apoi l-au scos din ora i l-au omorât cu
pietre. 14Dup ce au f cut acest lucru, au anun at-o pe Izabela: „Nabot a fost omorât
cu pietre!” 15Când a auzit Izabela c Nabot fusese omorât cu pietre, i-a zis lui Ahab:
„Ridic -te i ia- i în proprietate via lui Nabot din Izreel – cel care nu a vrut s i-o dea
pe un pre de argint – pentru c Nabot nu mai tr ie te. El a murit.” 16Când a auzit
Ahab c Nabot este mort, s-a dus imediat s ia în proprietatea lui via lui Nabot din
Izreel. 17Domnul i-a vorbit lui Ilie ti bitul, zicându-i: 18„Pleac i du-te s -l întâlne ti
pe Ahab – regele lui Israel – care guverneaz în Samaria. El este în via lui Nabot,
unde s-a dus s-o ia în proprietatea lui. 19Spune-i c Domnul îi zice: «Oare nu e ti tu
cel care ai omorât un om i i-ai însu it proprietatea lui?» S -i mai spui c Domnul îi
zice: «Chiar în locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, vor linge i sângele
u!».” 20Ahab i-a zis lui Ilie: „M-ai g sit, du manule?” El i-a r spuns: „Te-am g sit;
pentru c te-ai vândut ca s faci ce este r u în rela ia ta cu Domnul! 21Acum, Domnul
spune: «Voi aduce dezastrul împotriva ta, î i voi distruge urma ii i voi omorî pe
fiecare b rbat care i-a mai r mas în Israel – indiferent c este sclav sau om liber.
22
Voi proceda cu familia ca în cazul familiei lui Ieroboam – fiul lui Nebat – i al lui

Ba a – fiul lui Ahia – pentru c M-ai mâniat i pentru c l-ai f cut i pe Israel s
tuiasc !».” 23Domnul a vorbit i despre Izabela, zicând: „Izabela va fi mâncat de
câini lâng zidul Izreelului! 24Ei îi vor mânca i pe cei din familia lui Ahab, care vor
muri în ora ; iar p rile zbur toare îi vor mânca pe cei care vor muri pe câmp.” 25Na mai fost nimeni (între regii lui Israel) care s se fi vândut ca s fac ce este r u în
rela ia lui cu Domnul – a a cum a procedat Ahab, pe care Izabela, so ia lui, îl provoca
la aceste fapte. 26El s-a profanat foarte mult, mergând dup idoli, exact cum procedau
amori ii pe care Domnul îi alungase din fa a israelienilor. 27Atunci când Ahab a auzit
aceste cuvinte, i-a rupt hainele, i-a pus un sac pe corp i a postit. Se culca înf urat
în acel sac i mergea încet. 28Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie ti bitul, zicându-i:
29
„Ai v zut cum s-a smerit Ahab în fa a Mea? Pentru c a procedat astfel, nu voi
aduce dezastrul peste familia lui cât timp va tr i el, ci în timpul vie ii fiului lui.” 22
Pentru o perioad de trei ani, n-a mai fost nici un r zboi între Aram i Israel. 2Dup
trei ani, Ieho afat – regele lui Iuda – s-a dus la regele lui Israel. 3Regele lui Israel le
spusese slujitorilor lui: „ ti i c ora ul Ramot-Ghilad este al nostru; iar noi nu facem
nimic pentru a-l lua înapoi de la regele Aramului!” 4El l-a întrebat pe Ieho afat: „Vrei
mergi cu mine la r zboi împotriva Ramot-Ghiladului?” Ieho afat i-a r spuns
regelui lui Israel: „Eu i cu tine vom fi alia i, iar poporul meu va fi împreun cu
poporul t u i caii mei vor merge unde merg ai t i!” 5Dar Ieho afat i-a mai zis regelui
lui Israel: „Te rog s întrebi mai întâi Cuvântul Domnului.” 6Regele lui Israel i-a
adunat pe profe i. Ei erau aproape patru sute de b rba i. Atunci el i-a întrebat: „S m
duc la r zboi împotriva Ramot-Ghiladului, sau s renun ?” Ei i-au r spuns: „Du-te;
pentru c Domnul îl va da regelui!” 7Ieho afat a întrebat: „Nu mai este aici nici un alt
profet al Domnului, ca s -l putem întreba?” 8Regele lui Israel i-a r spuns: „Mai este
unul care se nume te Micaia – fiul lui Imla – prin care-L putem întreba pe Domnul;
dar eu îl ur sc, pentru c nu profe te nimic bun cu privire la mine, ci numai r u…”
Ieho afat i-a zis: „S nu vorbeasc regele a a!” 9Atunci regele lui Israel a chemat un
comandant i i-a zis: „Adul-l aici repede pe Micaia, fiul lui Imla!” 10Regele lui Israel
i Ieho afat – regele lui Iuda – erau îmbr ca i în hainele regale i st teau pe câte un
tron, pe locul unde se treiera, în zona din fa a por ilor Samariei; i to i profe ii
profe eau înaintea lor. 11Zedechia – fiul lui Chenaana – î i f cuse ni te coarne de fier;
i spunea: „Domnul zice: «Cu aceste coarne îi vei omorî pe aramei pân îi vei
distruge!».” 12To i ceilal i profe i îi f ceau profe ii asem toare, zicând: „Atac
Ramot-Ghiladul i învinge-l! Domnul îl va face s ajung în mâna regelui!”
13
Mesagerul care s-a dus s -l cheme pe Micaia, i-a spus: „To i profe ii îi dau mesaje
de aprobare regelui. S fie i cuvântul t u ca al fiec ruia dintre ei; i s anun i ceva
bun!” 14Micaia i-a r spuns: „Jur pe Domnul care este viu, c voi proclama doar ce-mi
va spune El!” 15Când a ajuns, regele l-a întrebat: „Micaia, s ne ducem la r zboi
împotriva Ramot-Ghiladului, sau s renun m?” El i-a r spuns: „Du-te i fii victorios;
pentru c Domnul îl va face s ajung în mâna regelui!” 16Dar regele l-a întrebat: „De
câte ori trebuie s te pun s juri c nu-mi vei spune decât adev rul în numele
Domnului?” 17Atunci Micaia a r spuns: „Am v zut tot Israelul risipit pe mun i ca o
turm de oi care nu are p stor; iar Domnul a zis: «Ace ti oameni nu au st pân! S se
întoarc fiecare lini tit acas !».” 18Regele lui Israel i-a zis lui Ieho afat: „Nu i-am
spus c nu profe te nimic încurajator pentru mine, ci numai ceva r u?” 19Micaia a

mai zis: „Ascult Cuvântul Domnului! L-am v zut pe Domnul stând pe tronul S u; i
toat mul imea de fiin e cere ti st tea în picioare lâng El, la dreapta i la stânga Lui.
20
Atunci Domnul a întrebat: «Cine-l va în ela pe Ahab ca s se duc la Ramot-Ghilad
i s moar acolo?» Unul a r spuns într-un fel, altul a r spuns în alt fel. 21Apoi a venit
un spirit care s-a prezentat înaintea Domnului; i I-a zis: «Eu îl voi în ela.» Domnul la întrebat: «Cum vei proceda?» 22El a r spuns: „M voi duce i voi fi un spirit de
minciun în gura tuturor profe ilor lui.» i Domnul i-a zis: «A a vei reu i s îl în eli!
Du-te i f cum ai zis!» 23Deci Domnul a permis s existe un spirit de minciun în
gura tuturor acestor profe i ai t i… Domnul a anun at (deja) dezastrul împotriva ta!”
24
Atunci Zedechia – fiul lui Chenaana – s-a apropiat, l-a lovit pe Micaia peste obraz i
i-a zis: „Pe unde a ie it Spiritul Domnului din mine ca s i vorbeasc ie (astfel)?”
25
Micaia i-a r spuns: „Vei vedea în acea zi în care vei fugi dintr-o camer în alta ca s
te ascunzi!” 26Apoi regele lui Israel a zis: „Ia-l pe Micaia, du-l înapoi la Amon –
conduc torul ora ului – i la Ioa , fiul regelui; 27 i spune-le acestora c regele le zice:
«Pune i acest om în închisoare i hr ni i-l cu pâinea întrist rii i cu apa întrist rii pân
voi întoarce în pace!».” 28Dar Micaia a spus: „Dac te vei întoarce în pace,
înseamn c nu a vorbit Domnul prin mine!” El a ad ugat: „Voi, cei prezen i aici,
re ine i to i ce am spus!” 29Regele lui Israel, împreun cu Ieho afat – regele lui Iuda –
s-au dus la Ramot-Ghilad. 30Regele lui Israel i-a zis lui Ieho afat: „Eu m voi
deghiza; i voi intra în lupt îmbr cat astfel. Dar tu îmbrac -te cu hainele tale regale.”
Regele lui Israel s-a deghizat; i s-a dus s lupte îmbr cat a a. 31Regele Aramului le
duse celor treizeci i doi de comandan i ai carelor lui, urm torul ordin: „S nu v
lupta i nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci numai cu regele lui Israel!” 32Atunci când
comandan ii carelor l-au v zut pe Ieho afat, i-au zis: „Cu certitudine, acesta este
regele lui Israel!” i s-au deplasat spre el, ca s -l atace. Atunci Ieho afat a strigat
dup ajutor. 33Dar când comandan ii carelor au observat c nu este el regele lui Israel,
nu l-au mai atacat. 34Apoi, un lupt tor cu arcul a tras la întâmplare; i l-a lovit (cu o
geat ) pe regele lui Israel între zalele armurii. Regele a vorbit celui care conducea
carul i i-a dat urm toarea porunc : „Întoarce i scoate-m din zona de conflict;
pentru c am fost r nit!” 35Lupta s-a intensificat în acea zi, în timp ce regele (Ahab) a
mas în picioare în car, sub privirile arameilor; dar seara a murit. Sângele din ran ia curs în interiorul carului. 36Când a apus soarele, s-a strigat în tab : „Fiecare s
plece în ora ul lui sau în teritoriul lui!” 37Astfel, regele (Ahab) a murit i a fost dus la
Samaria, unde l-au înmormântat. 38Când au sp lat carul într-un iaz din Samaria, au
venit câinii i i-au lins sângele; iar prostituatele s-au îmb iat acolo cu acea ap –
conform cuvântului pe care-l spusese Domnul. 39Celelalte fapte ale lui Ahab – tot ce a
cut el, palatul de filde i toate ora ele pe care le-a construit – oare nu sunt scrise în
„cartea cronicilor regilor lui Israel”? 40Ahab s-a culcat lâng p rin ii lui. În locul lui a
guvernat fiul lui numit Ahazia. 41Ieho afat – fiul lui Asa – a început s guverneze în
teritoriul numit Iuda în al patrulea an al guvern rii lui Ahab – regele lui Israel.
42
Ieho afat avea treizeci i cinci de ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim
dou zeci i cinci de ani. Mama lui se numea Azuba i era fiica lui ilhi. 43El l-a
copiat în totalitate comportamentul tat lui lui numit Asa; i nu a deviat de la modelul
oferit de el, ci a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul. Totu i în imile nu au
fost desfiin ate, iar poporul mai aducea înc sacrificii i ardea t mâie pe ele.
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Ieho afat a tr it în pace cu regele lui Israel. 45Celelalte fapte ale lui Ieho afat –
autoritatea pe care a avut-o i r zboaiele la care a participat – oare nu sunt scrise în
„cartea cronicilor regilor lui Iuda”? 46El i-a distrus pe b rba ii care se prostituau i
care r
seser în ar de pe vremea tat lui lui numit Asa. 47În acele vremuri, nu
exista rege în Edom. În locul regelui, era un guvernator. 48Ieho afat a f cut ni te
cor bii pentru comer . Acelea ar fi trebuit s mearg la Ofir dup aur; dar n-au mai
plecat acolo, pentru c au fost sf râmate la E ion-Gheber. 49Atunci Ahazia – fiul lui
Ahab – i-a zis lui Ieho afat: „S mearg slujitorii mei împreun cu slujitorii t i în
cor bii!” Dar Ieho afat nu a acceptat. 50Ieho afat s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost
înmormântat lâng ei în ora ul str mo ului lui numit David. Apoi, în locul lui
Ieho afat a guvernat fiul lui care se numea Iehoram. 51Ahazia – fiul lui Ahab – a
început s guverneze în teritoriul numit Israel – la Samaria – în al aptesprezecelea an
al guvern rii lui Ieho afat – regele lui Iuda; i a guvernat doi ani în Israel. 52El a f cut
ce este r u în rela ia lui cu Domnul i a tr it ca tat l lui, ca mama lui i ca Ieroboam –
fiul lui Nebat – care l-a determinat pe Israel s p tuiasc . 53Ahazia i-a slujit lui Baal
i i s-a închinat. Astfel, el a provocat mânia Dumnezeului lui Israel numit Domnul –
a cum procedase i tat l lui.

2 Regi
1 Dup moartea lui Ahab, Moab s-a revoltat împotriva lui Israel. 2Ahazia era în
palatul Samariei; i a c zut printre gratiile camerei lui de la etaj. Apoi a z cut la pat.
Atunci el a trimis ni te mesageri la Baal-Zebub, zicându-le: „Duce i-v i întreba i-l
pe zeul Ecronului dac m voi vindeca de aceast boal .” 3Dar un înger al Domnului
i-a zis ti bitului numit Ilie: „Pleac i du-te s -i întâlne ti pe mesagerii regelui
Samariei. Când îi vei întâlni, s le spui: «Oare nu este Dumnezeu în Israel? De ce
merge i s -l întreba i pe Baal-Zebub – zeul Ecronului? 4Pentru c a i procedat a a,
Domnul î i zice: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care ai urcat; ci în mod cert, vei
muri!’».” Apoi Ilie a plecat. 5Când s-au întors mesagerii regelui, el i-a întrebat: „De
ce v-a i întors?” 6Ei i-au r spuns: „Ne-am întâlnit cu un om care ne-a vorbit astfel:
„Întoarce i-v la regele care v-a trimis i spune i-i: «Domnul î i zice: ‘Oare nu este
Dumnezeu în Israel? De ce ai trimis oameni s -l întrebe pe Baal-Zebub – zeul
Ecronului? Pentru c ai procedat astfel, nu te vei mai da jos din patul în care ai urcat;
ci în mod cert, vei muri!’».” 7Regele le-a zis: „Descrie i-mi pe omul care v-a întâlnit
i care v-a spus aceste cuvinte.” 8Atunci ei i-au zis: „Era un om îmbr cat cu o manta
de p r; i la mijloc avea prins o centur de piele.” Regele a zis: „Este ti bitul Ilie!”
9
Atunci regele a trimis la el un comandant al unei grupe de cincizeci de oameni,
împreun cu subordona ii aceluia. Comandantul a venit la Ilie care st tea pe vârful
unui deal; i i-a zis: „Omul lui Dumnezeu, regele î i porunce te s vii (la el)!” 10Dar
Ilie i-a r spuns acelui comandant: „Dac sunt omul lui Dumnezeu, s coboare foc din
cer i s te fac scrum atât pe tine cât i pe cei cincizeci de oameni ai t i!” Atunci a
coborât foc din cer; i a ars total atât pe comandant, cât i pe cei cincizeci de oameni
care erau împreun cu el. 11Apoi regele a trimis un alt comandant al unei grupe de
cincizeci de oameni împreun cu subordona ii lui. Comandantul i-a zis: „Omul lui
Dumnezeu, regele î i porunce te s vii repede (la el)!” 12Dar Ilie i-a r spuns: „Dac
sunt omul lui Dumnezeu, s coboare foc din cer i s v consume pe to i!” Atunci a
coborât focul lui Dumnezeu din cer i i-a ars integral pe to i. 13Regele a trimis un al
treilea comandant al unei grupe de cincizeci de oameni împreun cu subordona ii lui.
Al treilea comandant s-a dus i s-a aplecat pe genunchi înaintea lui Ilie; apoi l-a
implorat, zicându-i: „Omul lui Dumnezeu, te rog s protejezi via a mea i via a
acestor cincizeci de slujitori ai t i! 14 tim c focul care a coborât din cer, i-a
consumat deja pe primii doi comandan i ai grupelor formate din cincizeci de oameni
i pe subordona ii lor. Dar acum a prefera ca via a mea s aib valoare în fa a ta!”
15
Atunci îngerul Domnului i-a zis lui Ilie: „Pleac împreun cu el i s nu- i fie fric !”
Ilie s-a dus imediat la rege împreun cu acel comandant. 16El i-a zis regelui: „Domnul
i spune: «Nu este în Israel Dumnezeu, al c rui cuvânt s -L po i întreba? De ce
trimi i mesageri s -l întrebe pe Baal-Zebub – zeul Ecronului? Pentru c ai procedat
astfel, nu vei mai coborî din patul în care ai urcat; ci, cu certitudine, vei muri!».”
17
Ahazia a murit – conform Cuvântului Domnului pe care l-a proclamat Ilie. Pentru
nu avea nici un fiu, în locul lui a devenit rege Ioram. Era al doilea an al guvern rii
lui Iehoram – fiul lui Ieho afat – care era rege în teritoriul numit Iuda. 18Celelalte
fapte pe care le-a f cut Ahazia, oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din

teritoriul numit Israel”? 2 Când a vrut Domnul s -l ridice pe Ilie la cer într-un vârtej
de vânt, Ilie i Elisei plecau împreun din Ghilgal. 2Ilie i-a zis lui Elisei: „Te rog s
mâi aici; pentru c Domnul m trimite pân la Betel.” Elisei i-a r spuns: „Jur pe
Domnul care este viu i pe sufletul t u care tr ie te, c nu m voi desp i de tine!”
Astfel, ei au mers împreun la Betel. 3Profe ii care erau în localitatea Betel, l-au
întâmpinat pe Elisei i i-au zis: „ tii c Domnul îl va r pi ast zi pe st pânul t u de
lâng tine?” Elisei le-a r spuns: „Da, tiu; dar t ce i!” 4Apoi Ilie i-a zis lui Elisei: „Te
rog s r mâi aici; pentru c Domnul m trimite la Ierihon.” Elisei i-a r spuns: „Jur pe
Domnul care este viu i pe sufletul t u care tr ie te, c nu m voi desp i de tine!”
Astfel, ei au mers împreun la Ierihon. 5Profe ii care erau în localitatea Ierihon, l-au
întâmpinat pe Elisei i i-au zis: „ tii c Domnul îl va r pi ast zi pe st pânul t u de
lâng tine?” El le-a r spuns: „Da, tiu; dar t ce i!” 6Apoi Ilie i-a zis lui Elisei: „Te rog
r mâi aici; pentru c Domnul m trimite la Iordan.” Elisei i-a r spuns: „Jur pe
Domnul care este viu i pe sufletul t u care tr ie te, c nu m voi desp i de tine!”
Astfel, ei au plecat împreun . 7Au venit cincizeci de b rba i dintre profe i; i s-au
oprit la o anumit distan de ei. Ilie i Elisei st teau amândoi pe malul Iordanului.
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Atunci Ilie i-a luat mantaua, a f cut-o sul i a lovit cu ea apele (Iordanului). Ele s-au
dat într-o parte i în cealalt ; i astfel, cei doi au traversat pe uscat pân pe malul
cel lalt. 9Dup ce au traversat (Iordanul), Ilie i-a zis lui Elisei: „Spune-mi ce favor a
putea s i fac înainte de a fi luat de la tine!” Elisei i-a r spuns: „Îmi doresc s vin
peste mine o m sur dubl din spiritul t u.” 10Ilie i-a spus: „Ai cerut un lucru dificil;
dar dac m vei vedea când voi fi luat de lâng tine, i se va întâmpla exact cum ai
cerut. Dac nu m vei vedea, nu i se va întâmpla a a.” 11În timp ce mergeau i
vorbeau unul cu altul, a ap rut un car de foc i ni te cai de foc. Ace tia i-au desp it
pe unul de cel lalt; i Ilie s-a în at la cer într-un vârtej de vânt. 12Elisei (îi) privea i
striga: „P rinte! P rinte! Carul lui Israel i c re ii lui!” Dup ce nu l-a mai v zut,
Elisei i-a luat hainele i le-a rupt în dou . 13Apoi a luat mantaua pe care Ilie o l sase
cad . S-a întors i a stat pe malul Iordanului. 14A luat mantaua pe care o l sase Ilie
cad , a lovit cu ea apele (Iordanului) i a zis: „Unde este acum Dumnezeul lui Ilie
numit Domnul?” Imediat dup ce a lovit apele, ele s-au desp it într-o parte i în
alta; iar Elisei a traversat pe cel lalt mal. 15Când au v zut ce se întâmplase, profe ii
care erau în fa a Ierihonului au zis: „Spiritul lui Ilie a venit peste Elisei!” Au venit s l întâmpine; i i s-au închinat aplecându-se pân la p mânt. 16Ei i-au zis: „Între
slujitorii t i sunt cincizeci de oameni curajo i. Te rug m s le permi i s -l caute pe
st pânul t u. Poate c Spiritul Domnului l-a dus i l-a aruncat pe vreun munte sau în
vreo vale.” Elisei le-a r spuns: „S nu-i trimite i.” 17Dar ei au insistat pân când
Elisei, deranjat, le-a zis: „Trimite i-i!” I-au trimis pe cei cincizeci de oameni care l-au
utat trei zile f
s -l g seasc . 18Elisei îi a tepta la Ierihon. Când s-au întors la el,
le-a zis: „Nu v-am spus c nu este cazul s v duce i s -l c uta i?” 19Apoi b rba ii din
ora i-au zis lui Elisei: „St pâne, dup cum vezi, pozi ia i locul pe care este construit
ora ul, sunt bune; dar apele sunt rele i p mântul este arid.” 20El le-a zis: „Aduce i-mi
un vas nou; i pune i sare în el.” Ei i-au adus acel vas. 21Apoi Elisei s-a dus la izvorul
apelor, a aruncat în el sare i a zis: „Domnul spune: «Vindec aceste ape! Ele nu vor
mai cauza niciodat moartea; i nici nu vor mai face p mântul neproductiv!».”
22
Astfel, apele au r mas „vindecate” pân ast zi, conform cuvântului proclamat de

Elisei. 23Elisei a plecat apoi de acolo i s-a dus la Betel. În timp ce mergea pe drum,
ni te copii au ie it din ora i l-au ridiculizat, strigându-i: „Du-te, chelule! Du-te,
chelule!” 24El s-a uitat în spate, i-a v zut i i-a blestemat în Numele Domnului.
Atunci au venit din p dure dou ursoaice care au sfâ iat patruzeci i doi dintre acei
copii. 25Elisei a plecat din acea zon i s-a dus la muntele Carmel; apoi s-a întors în
Samaria. 3 Ioram – fiul lui Ahab – a început s guverneze în teritoriul numit Israel, la
Samaria, în al optsprezecelea an al guvern rii lui Ieho afat – regele din teritoriul
numit Iuda; i a guvernat doisprezece ani. 2El a f cut ce este r u în rela ia lui cu
Domnul. Totu i, nu s-a comportat la fel de r u ca tat l lui i ca mama lui, pentru c a
desfiin at pietrele sacre închinate lui Baal pe care le f cuse Ahab. 3Dar Ioram a comis
catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat – care-l f cuse pe Israel s p tuiasc ; i nu
le-a abandonat. 4Me a – regele Moabului – avea turme mari i era obligat s dea
regelui lui Israel o sut de mii de miei i o sut de mii de berbeci împreun cu lâna
lor. 5Dar dup moartea lui Ahab, regele Moabului s-a revoltat împotriva regelui lui
„Israel”. 6Atunci regele Ioram a plecat din Samaria; i a num rat întregul Israel.
7
Apoi a trimis un mesaj lui Ieho afat – regele lui Iuda – spunându-i: „Regele
Moabului s-a revoltat împotriva mea. Vrei s vii cu mine s lupt m împotriva
Moabului?” El i-a r spuns lui Ioram: „Da, voi veni. Eu i cu tine vom fi alia i,
poporul meu va merge împreun cu poporul t u i caii mei vor fi împreun cu ai t i.
8
Vreau s tiu pe ce drum vom merge.” Ioram i-a r spuns: „Vom merge pe drumul
care conduce prin de ertul Edomului.” 9Atunci regele Israelului, regele lui Iuda i
regele Edomului au plecat împreun . Dar dup ce au înaintat f când un ocol de zile,
n-au mai g sit ap pentru armat i pentru animale. 10Atunci regele Israelului a zis:
„Ah! Domnul i-a chemat pe ace ti trei regi ca s -i fac s fie învin i de Moab!” 11Dar
Ieho afat a zis: „Nu este aici nici un profet al Domnului prin care s -L întreb m pe El
(ce s facem)?” Atunci unul dintre slujitorii regelui din teritoriul numit Israel, a
spuns: „Este aici Elisei – fiul lui afat – care avea obiceiul s toarne ap pe mâinile
(profetu)lui Ilie.” 12Ieho afat a zis: „ tiu c îl înso te Cuvântul Domnului!” Atunci
regele teritoriului numit Israel, Ieho afat i regele Edomului s-au dus împreun la
profet. 13Elisei i-a zis regelui lui „Israel”: „Ce avem noi în comun? Du-te la profe ii
tat lui t u i la profe ii mamei tale!” Regele „Israelului” a r spuns: „Nu; pentru c
Domnul a chemat pe ace ti trei regi ca s -i fac s ajung în mâinile Moabului!”
14
Elisei a zis: „Jur pe Domnul Armatelor care este viu i pe care îl slujesc, c dac navea în vedere pe Ieho afat – regele lui Iuda – nici nu te-a lua în considerare i
nici nu m-a uita la tine! 15Acum aduce i-mi un cânt re cu o harp !” În timp ce
cânt re ul cânta, mâna Domnului a coborât peste Elisei. 16Atunci el a zis: „Domnul
spune: «Face i în aceast vale gropi, una lâng cealalt ; 17pentru c Domnul v anun
de i nu ve i avea vânt sau ploaie, valea se va umple cu ap i ve i bea atât voi, cât
i vitele i animalele voastre! 18Totu i, acesta este doar un lucru nesemnificativ pentru
Domnul. El va face ca i Moabul s ajung în mâinile voastre. 19Voi îi ve i distruge
toate ora ele fortificate i pe toate cele remarcabile; ve i t ia fiecare copac bun, ve i
astupa izvoarele de ap i ve i strica cu pietre fiecare teren agricol bun!».” 20În
urm toarea diminea , în timp ce se oferea (Domnului) sacrificiul, a început s vin
ap de pe drumul dinspre Edom; i p mântul s-a umplut de ap . 21Când au auzit to i
moabi ii c regii vin s lupte împotriva lor, i-au chemat pe to i aceia care erau

capabili s poarte armele – atât tineri cât i b trâni – i au stat la marginea teritoriului
lor. 22Când s-au trezit diminea a devreme, soarele str lucea deasupra apelor; i
moabi ii au v zut în fa a lor apele ro ii ca sângele. 23Ei au zis: „Acesta este sânge!
Regii s-au luptat între ei i s-au omorât unii pe al ii! Acum, vino s i iei prada,
Moab!” 24Dar când au intrat în tab ra lui Israel, israelienii au venit i i-au b tut pe
moabi i pân când au fugit din fa a lor. Apoi au p truns pe teritoriul lor i i-au omorât
pe moabi i. 25Le-au distrus ora ele; i to i b rba ii au aruncat pietre în terenurile lor
agricole. Toate acele terenuri au fost umplute de pietre. Au astupat toate izvoarele de
ap i au t iat to i copacii buni. Mai r
seser doar zidurile ora ului Chir-Hareset;
dar cei care tr geau cu pra tia, l-au înconjurat i l-au cucerit. 26Când regele Moabului
a v zut c a fost învins în acea lupt , a luat cu el apte sute de oameni care luptau
folosind sabia; i inten iona s i fac drum pân la regele Edomului; dar n-au putut.
27
Atunci a luat pe primul copil n scut în familia lui, care urma s fie rege în locul lui;
i l-a oferit (zeilor) ca ardere integral pe zidul ora ului. V zând acest lucru, Israel a
fost afectat de o mare indignare. Astfel, Israel s-a retras din Moab; i fiecare s-a întors
acas . 4 So ia unuia dintre profe i a venit la Elisei plângând; i i-a zis: „Discipolul t u
– so ul meu – a murit; i tu tii c acest discipol al t u se temea de Domnul. Cel care
îl împrumutase, vine acum s -i ia pe cei doi copii ai mei i s -i fac sclavii lui!”
2
Elisei a întrebat-o: „Ce a putea s fac pentru tine? Spune-mi: ce ai în casa ta?” Ea a
spuns: „Slujitoarea ta nu mai are nimic în cas – cu excep ia unui vas cu ulei.”
3
Elisei i-a zis: „Du-te i cere vase de la to i vecinii t i. Cere vase goale; i s nu aduni
pu ine. 4Când te vei întoarce, încuie u a i r mâi acolo în cas împreun cu fiii t i.
Apoi toarn ulei în fiecare dintre aceste vase. Atunci când vor fi pline, pune-le
separat într-un loc.” 5Femeia a plecat i a încuiat u a dup ce a intrat în cas împreun
cu fiii ei. Aceia îi apropiau vasele, iar ea turna ulei în ele. 6Atunci când vasele au fost
pline, acea femeie i-a zis fiului ei: „Mai adu-mi un vas!” El i-a zis: „Nu mai este nici
(m car) unul!” De atunci, uleiul nu a mai curs. 7Apoi femeia s-a dus i i-a relatat
omului lui Dumnezeu despre ce se întâmplase. El i-a zis: „Du-te i vinde uleiul. Apoi
pl te te- i datoria; iar cu ce va r mâne, vei putea tr i împreun cu fiii t i.” 8Într-o zi
Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogat care a insistat ca el s m nânce
în casa ei. i de fiecare dat când trecea pe acolo, Elisei se oprea la ea ca s m nânce.
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Acea femeie i-a zis so ului ei: „Am constatat c acest om care trece frecvent pe la
noi, este un sfânt al lui Dumnezeu. 10 facem pe acoperi o camer mic . S punem
în ea un pat pentru el, o mas , un scaun i un suport pentru sursa de lumin ; pentru ca
atunci când va veni la noi, s stea acolo.” 11Într-o zi, când se întorsese, Elisei a intrat
în acea camer i s-a odihnit. 12Apoi a zis slujitorului lui care se numea Ghehazi:
„Cheam-o pe aceast sunamit !” Ghehazi a chemat-o; i ea a venit. 13Elisei i-a zis lui
Ghehazi: „Spune-i: «Tu te-ai deranjat f când toate aceste lucruri pentru noi. Acum,
ce am putea s facem pentru tine ca recompens ? S vorbim pentru tine regelui sau
conduc torului armatei?».” Ea a r spuns: „Eu locuiesc în mijlocul poporului meu.”
14
Elisei a întrebat: „Ce putem face pentru ea?” Ghehazi a r spuns: „Ei bine, ea nu are
nici un fiu: iar so ul ei este b trân.” 15Elisei i-a zis: „Cheam-o!” El a chemat-o, iar ea
a venit i s-a oprit în prag. 16Elisei a zis: „La anul, în aceast perioad , vei ine în
bra e un fiu.” Ea a zis: „Nu, st pâne! Omul lui Dumnezeu, nu o determina pe
slujitoarea ta s i fac iluzii!” 17Dar acea femeie a r mas îns rcinat ; i a n scut un

fiu chiar în acea perioad de timp, în urm torul an – exact cum îi spusese Elisei.
Copilul a crescut. Într-o zi, când se dusese la tat l lui – acolo unde erau secer torii –
19
i-a zis: „Capul meu! Capul meu!” Atunci tat l copilului a zis slujitorului lui: „Du-l
la mama lui!” 20Dup ce slujitorul l-a luat i l-a dus la mama lui, copilul a stat pe
genunchii ei pân la prânz; i apoi a murit. 21Ea s-a ridicat i a pus copilul pe patul
omului lui Dumnezeu. Apoi a închis u a i a plecat. 22L-a chemat pe so ul ei i i-a zis:
„Te rog s -mi trimi i un slujitor i o m ri , ca s pot merge repede la omul lui
Dumnezeu; apoi m voi întoarce.” 23Dar el a întrebat-o: „De ce te duci ast zi la el?
Nu este nici lun nou , nici Sabat!” Ea i-a r spuns: „Fii lini tit!” 24 i dup ce a pus
aua pe m ri , a zis slujitorului ei: „Mân i pleac ! S nu te opre ti pentru mine
decât atunci când î i voi spune!” 25Ea a plecat i a ajuns la omul lui Dumnezeu – pe
muntele Carmel. Când a v zut-o de la dep rtare, omul lui Dumnezeu i-a zis
slujitorului lui care se numea Ghehazi: „Prive te! Ea este acea sunamit ! 26Alearg s
o întâmpini i întreab-o dac totul este bine în leg tur cu ea, cu so ului ei i referitor
la copilului ei.” Ea i-a r spuns: „Toate sunt bune!” 27Dup ce a ajuns la omul lui
Dumnezeu pe munte, femeia i-a îmbr at picioarele. Atunci Ghehazi s-a apropiat ca
s-o îndep rteze; dar omul lui Dumnezeu i-a zis: „Las-o, pentru c are triste e în suflet.
Domnul mi-a ascuns acest lucru i nu mi l-a revelat.” 28Ea a zis: „Am cerut eu un fiu
st pânului meu? Nu i-am spus eu s nu-mi creezi iluzii?” 29Elisei i-a zis lui Ghehazi:
„Echipeaz -te, ia toiagul meu în mân i fugi. Dac te vei întâlni cu cineva pe drum,
nu-l salu i: i dac te va saluta cineva, s nu-i r spunzi. S pui toiagul meu pe fa a
copilului.” 30Dar mama copilului a zis: „Jur pe Domnul care este viu i pe sufletul t u
care tr ie te, c nu voi pleca de lâng tine!” El s-a ridicat apoi; i a urmat-o.
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Ghehazi s-a dus înainte i a pus toiagul pe fa a b iatului; dar el n-a produs nici un
sunet i nu a oferit nici o dovad c ar fi revenit la via . Apoi Ghehazi s-a întors s -l
întâlneasc pe Elisei; i i-a zis: „B iatuul nu s-a trezit!” 32Când a ajuns Elisei în cas ,
a v zut c b iatul era pus mort în patul lui. 33A intrat i a închis u a dup ei. Elisei s-a
rugat Domnului. 34Apoi s-a dus i s-a a ezat pe(ste) copil. S-a întins deasupra lui,
astfel încât a ajuns cu gura lui pe gura copilului, cu ochii lui în dreptul ochilor
copilului i cu mâinile lui pe mâinile copilului. Astfel, corpul copilului s-a înc lzit.
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Elisei s-a întors i s-a plimbat prin cas ; apoi a urcat din nou i s-a întins peste copil.
iatul a str nutat de apte ori; apoi i-a deschis ochii. 36Elisei l-a chemat pe Ghehazi
i i-a zis: „Cheam sunamita!” El a chemat-o. Când a ajuns la el, Elisei i-a zis: „Ia- i
fiul!” 37Ea a venit i a c zut la picioarele lui, închinându-i-se (prin aplecare) pân la
mânt. Apoi s-a ridicat i a ie it împreun cu fiul ei. 38Elisei s-a întors la Ghilgal. În
ar era foamete. În timp ce profe ii primeau înv tur , Elisei i-a zis slujitorului lui:
„Pune acea mare oal (deasupra focului) i fierbe ciorb pentru profe i!” 39Unul dintre
ei s-a dus pe câmp ca s adune plante; i a g sit o vi s lbatic . A cules din ea
dovleci s lbatici – pân i-a umplut partea de jos a hainei. Când s-a întors, i-a t iat i
i-a pus în oala cu ciorb – pentru c nu tia ce sunt. 40Apoi au dat oamenilor s
nânce din acea ciorb . Dar când au început s m nânce din ea, ei au strigat astfel:
„Omul lui Dumnezeu, s tii c este moartea în oal !” i n-au putut s m nânce din
ea. 41Elisei a zis: „Aduce i f in !” El a aruncat f in în oal ; i apoi a zis: „Da i-le
acum oamenilor s m nânce!” i n-a mai fost nimic otr vitor în acea oal . 42A venit
un om din Baal- ali a care i-a adus omului lui Dumnezeu dou zeci de pâini de orz –
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cute din primele recolte adunate – i spice proaspete, transportate într-un sac. Elisei
i-a zis (slujitorului): „D -le oamenilor s m nânce!” 43Dar slujitorul lui i-a r spuns:
„Cum pot s împart acestea la o sut de oameni?” Atunci Elisei i-a zis: „D -le
oamenilor s m nânce; pentru c Domnul spune: «Vor mânca; i va mai i
mâne!».” 44Atunci au fost servi i cu pâine; iar ei au mâncat i le-a mai i r mas –
conform Cuvântului Domnului. 5 Naaman – comandantul armatei regelui Aramului –
era un om important pentru st pânul lui; i i se acorda un mare respect, pentru c prin
el a facilitat Domnul victoria arameilor. Dar acest om care ajunsese cunoscut ca fiind
un lupt tor remarcabil, era lepros. 2Arameii plecaser la r zboi împ
i în mai multe
grupuri; i luaser prizonieri o tân
din teritoriul numit Israel. Ea a ajuns s fie
folosit ca slujitoare a so iei lui Naaman. 3Într-o zi, fata a zis st pânei ei: „Dac
st pânul meu ar merge la profetul din Samaria, acela l-ar vindeca de lepra lui!”
4
Naaman s-a dus la st pânul lui i i-a relatat ce i-a spus tân ra israelian . 5Regele
Aramului i-a zis: „Du-te; pentru c voi trimite o scrisoare regelui lui Israel!” Naaman
a plecat; i a luat cu el zece talan i de argint, ase mii se echeli de aur i zece seturi
complete de haine. 6El i-a dat regelui lui Israel acea scrisoare, care con inea urm torul
mesaj: „Când î i va fi înmânat aceast scrisoare, vei ti c trebuie s -l vindeci pe
slujitorul meu – pe Naaman – de lepra lui.” 7Dup ce a citit scrisoarea, regele lui
Israel i-a rupt hainele; i a zis: „Sunt eu Dumnezeu ca s omor i s învii? De ce
pretinde ca eu s vindec un om de lepra lui? S ti i i s în elege i c el caut motiv
de ceart cu mine!” 8Când a auzit Elisei – omul lui Dumnezeu – c regele lui Israel
i-a rupt hainele, a trimis pe cineva la el, s -i spun : „De ce i-ai rupt hainele?
Trimite-l la mine; i va ti c exist un profet în Israel!” 9Naaman a venit cu mul imea
lui de înso itori c lare pe cai i în care; i s-au oprit în fa a casei lui Elisei. 10Atunci
Elisei i-a trimis un mesager, prin intermediul c ruia i-a transmis: „Du-te i spal -te în
Iordan de apte ori. Astfel, carnea i se va vindeca i vei fi curat!” 11Dar Naaman s-a
sup rat i a plecat zicând: „Eu credeam c va veni la mine, se va opri în fa a mea i
va chema numele Dumnezeului lui – invocând pe Domnul – i apoi î i va pune mâna
peste ran i m va vindeca de lepr . 12Oare nu sunt Abana i Parpar – râurile
Damascului – mai bune decât toate apele Israelului? Nu puteam s m sp l în ele i s
fiu astfel cur at (de lepr )?” Apoi s-a întors i a plecat plin de mânie. 13Dar slujitorii
lui s-au apropiat de el i i-au zis: „P rinte, dac profetul i-ar fi cerut s faci un lucru
greu, oare nu l-ai fi f cut? Cu atât mai mult acum, când i-a spus (doar) s te speli ca
fii curat!” 14Atunci a coborât i s-a scufundat de apte ori în Iordan – cum îi
spusese omul lui Dumnezeu. i carnea lui a devenit din nou ca a unui copil(a ).
Astfel s-a cur at (Naaman) de lepr . 15Apoi Naaman, împreun cu to i înso itorii lui,
s-au întors la omul lui Dumnezeu. Când a ajuns, s-a oprit în fa a lui i i-a zis: „Acum
tiu c nu exist alt Dumnezeu (real) pe tot p mântul, cu excep ia Celui pe care-l are
Israel! Te rog s prime ti un dar din partea slujitorului t u!” 16Dar Elisei i-a r spuns:
„Jur pe Domnul care este viu i pe care-l slujesc, c nu voi lua nimic!” Chiar dac
Naaman a insistat, Elisei a refuzat darul lui. 17Atunci Naaman a zis: „Dac nu vrei
(acest dar), te rog s permi i slujitorului t u s încarce p mânt – atât cât pot duce doi
gari; pentru c de acum înainte, slujitorul t u nu va mai aduce arderi integrale sau
sacrificii altor (dumne)zei, ci numai Domnului! 18Totu i Îl rog pe Domnul s -l ierte
pe slujitorului t u atunci când st pânul meu intr în templul lui Rimon s se închine

acolo; pentru c în acea situa ie, când el se ine de bra ul meu, m închin i eu în
templul lui Rimon. Deci doresc ca Domnul s -l ierte pe slujitorul t u când m voi
închina în templul lui Rimon!” 19Elisei i-a r spuns: „Du-te lini tit!” Dup ce Naaman
a plecat de la el i a parcurs o anumit distan , 20Ghehazi – slujitorul lui Elisei, omul
lui Dumnezeu – i-a zis: „St pânul meu l-a refuzat pe Naaman – pe acest arameu; i
nu a luat de la el ce i-a adus. Jur pe Domnul care este viu, c voi alerga i voi lua ceva
de la el!” 21Astfel, Ghehazi s-a dus dup Naaman. Când l-a v zut Naaman alergând
dup el, a coborât din car ca s -l întâmpine; i i-a zis: „Este totul bine?” 22Ghehazi a
spuns: „Totul este bine. Dar st pânul meu m-a trimis s i spun: «Au venit chiar
acum la mine doi profe i tineri din regiunea muntoas a urma ilor lui Efraim. Te rog
-mi dai pentru ei un talant de argint i dou seturi complete de haine.” 23Naaman i-a
zis: „Te rog s -mi permi i pl cerea de a- i oferi doi talan i!” Naaman a insistat i i-a
pus doi talan i de argint în doi saci, împreun cu dou seturi de haine. I-a mai dat i
doi slujitori care s -l ajute la transportul acelor lucruri grele. 24Când a ajuns la deal,
Ghehazi le-a luat din mâinile lor i le-a pus în cas . Apoi le-a dat ocazia acelor
oameni s plece; iar ei s-au întors (la st pânul lor). 25Ghehazi s-a dus la st pânul lui –
la Elisei. Atunci Elisei l-a întrebat: „De unde vii, Ghehazi?” El a r spuns: „Slujitorul
u nu a fost nic ieri.” 26Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost spiritul meu cu tine, când a
coborât acel om din car i te-a întâmpinat? Chiar este acum timpul pentru luat argint,
haine, m slini, vii, oi, boi, slujitori i slujitoare? 27Lepra lui Naaman se va lipi de tine
i de urma ii t i, pentru totdeauna!” Apoi Ghehazi a plecat din fa a lui Elisei lepros –
alb ca z pada. 6 Profe ii i-au zis lui Elisei: „S tii c locul unde ne întâlnim cu tine,
este prea strâmt pentru noi. 2Permite-ne s mergem la Iordan. Fiecare dintre noi va
lua de acolo câte un bu tean; i vom face un loc unde s putem locui.” El le-a
spuns: „Duce i-v !” 3Atunci unul dintre ei a zis: „Te rog s fii bun i s vii cu
slujitorii t i.” El le-a r spuns: „Voi veni.” 4Elisei s-a dus astfel cu ei. Când au ajuns la
Iordan, au început s taie copacii. 5Dar s-a întâmplat c în timp ce unul dintre ei t ia
un copac, fierul de la topor a c zut în ap . Atunci el a strigat (la Elisei): „Ah, st pâne,
era împrumutat!” 6Omul lui Dumnezeu l-a întrebat: „Unde a c zut?” i dup ce acela
i-a ar tat locul, Elisei a t iat un b
i l-a aruncat acolo. Atunci fierul toporului a
7
început s pluteasc . Apoi Elisei a zis: „Ridic -l!” El a întins mâna i l-a luat.
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Regele Aramului era în r zboi cu cei din teritoriul numit Israel. Dup ce a avut o
edin cu slujitorii lui, a zis: „Îmi voi organiza tab ra în urm torul loc: […].” 9Dar
omul lui Dumnezeu a trimis pe cineva s spun regelui lui Israel: „Fii atent i nu trece
prin acel loc; pentru c arameii s-au dus acolo.” 10Regele lui Israel a trimis ni te
oameni s spioneze acel loc despre care îl avertizase omul lui Dumnezeu. i a
procedat a a nu o dat , ci de mai multe ori. 11Regele Aramului s-a enervat din cauza
acestor lucruri. El i-a chemat slujitorii i le-a zis: „Care dintre voi este de partea
regelui lui Israel?” 12Atunci unul dintre slujitorii lui i-a r spuns: „O, rege, st pânul
meu, nimeni nu te tr deaz . Dar profetul Elisei – cel care tr ie te în Israel – spune
regelui lui Israel cuvintele pe care le spui chiar i în camera ta de dormit!” 13Atunci
regele a zis: „Duce i-v i vede i unde este (acest profet); apoi voi trimite (oameni)
-l prind !” Când s-au întors, ei i-au zis: „Este la Dotan!” 14Regele a trimis acolo cai,
care i o puternic armat . Ei au ajuns noaptea; i au înconjurat ora ul. 15Slujitorul
omului lui Dumnezeu s-a trezit diminea a devreme; s-a ridicat, s-a dus afar i a v zut

o armat care avea cai i care, înconjurând ora ul. Slujitorul s-a întors i i-a zis: „Ah,
st pâne, ce vom face?” 16El i-a r spuns: „Nu te speria; pentru c alia ii no tri sunt mai
mul i decât aceia care sunt cu ei. 17Apoi Elisei s-a rugat, zicând: „O, Doamne,
deschide-i ochii s poat vedea!” i Domnul a deschis ochii slujitorului. Astfel, el a
putut s vad muntele plin de cai i de care de foc în jurul lui Elisei. 18În timp ce
arameii veneau, Elisei s-a rugat Domnului; i a zis: „Te rog, love te-i pe ace ti
oameni cu orbire!” i Domnul i-a lovit cu orbire – exact cum a cerut Elisei. 19Atunci
Elisei le-a zis: „Nu acesta este drumul i nu acesta este ora ul. Urma i-m ; i v voi
conduce la omul pe care îl c uta i!” El i-a dus în Samaria. 20Dup ce au intrat în
Samaria, Elisei a zis: „Doamne, deschide ochii acestor oameni, ca s poat vedea!” i
Domnul le-a deschis ochii; iar ei au v zut c erau în mijlocul Samariei. 21Atunci când
i-a v zut, regele lui Israel l-a întrebat pe Elisei: „S -i omor, p rinte? S -i omor?”
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Elisei a r spuns: „Nu-i omorî! Oare i-ai omorî pe aceia pe care-i iei prizonieri cu
sabia i cu arcul t u? Serve te-i cu pâine i cu ap , ca s m nânce i s bea. Apoi s
se întoarc la st pânul lor!” 23Atunci regele a organizat un mare banchet. Dup ce au
mâncat i au b ut, le-a permis s plece; iar ei s-au întors la st pânul lor. De atunci
încolo, acele grupuri înarmate ale arameilor nu s-au mai întors pe teritoriul lui Israel.
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Dup mai mult timp, Ben-Hadad – regele Aramului – i-a adunat întreaga armat , a
înaintat i a asediat Samaria. 25Pentru c asediul s-a prelungit, foametea s-a
intensificat foarte mult în Samaria – astfel încât un cap de m gar ajunsese s valoreze
optzeci de echeli de argint, iar un sfert de m sur de excremente de porumbel se
vindea cu cinci echeli. 26În timp ce regele lui Israel trecea mergând pe zid, o femeie
a strigat: „O, rege, st pânul meu, salveaz -m !” 27Dar el i-a zis: „Dac nu te salveaz
Domnul, cu ce te-a putea salva eu? Cu ce exist pe terenul unde adun m recolta sau
cu ce este în teasc?” 28Apoi regele a continuat: „Ce problem ai?” Ea a r spuns:
„Aceast femeie mi-a zis: „D -l pe fiul t u ca s -l mânc m ast zi; iar pe fiul meu îl
vom mânca mâine.” 29Noi l-am fiert pe fiul meu i l-am mâncat. Iar în urm toarea zi,
când i-am zis: «D -l pe fiul t u ca s -l mânc m», ea i-a ascuns fiul!” 30Când a auzit
regele cuvintele femeii, i-a rupt hainele în timp ce era înc pe zid… Atunci oamenii
au privit la el; i au v zut c regele avea pe corpul lui un sac. 31El a zis: „Dumnezeu
se comporte cu mine cu toat duritatea, dac va mai r mâne ast zi capul lui Elisei
– fiul lui afat – pe umeri lui!” 32Elisei st tea în cas ; iar cei care formau consiliul
trânilor, st teau lâng el. Regele a trimis pe cineva la Elisei. Dar înainte s ajung
mesagerul, Elisei le-a zis celor care formau consiliul b trânilor: „Vede i c acest
criminal trimite pe cineva s -mi ia capul? Asculta i! Când va veni mesagerul,
închide i u a i ine i-l în exterior. Oare nu se aude zgomotul pa ilor st pânului lui
care vine dup el?” 33În timp ce el înc le vorbea, mesagerul a ajuns la ei. Atunci el a
zis: „Acest dezastru vine de la Domnul. De ce s mai sper m în interven ia
(salvatoare a) Lui? 7 Elisei a zis: „Asculta i ce v spune Cuvântul Domnului! Domnul
afirm : „Mâine, la aceast or , se va vinde la poarta Samariei o m sur de f in cu un
echel i dou m suri de orz tot cu un echel!” 2Dar comandantul pe bra ul c ruia se
rezema regele, i-a r spuns omului lui Dumnezeu: „Acest lucru nu s-ar putea întâmpla
nici dac ar face Domnul ferestre în cer!” Elisei i-a r spuns: „Vei vedea cu ochii t i,
dar nu vei (putea) mânca!” 3La intrarea ora ului, dincolo de poart , erau patru lepro i
care au zis unul altuia: „De ce s st m aici pân vom muri? 4Dac vom intra în ora ,

vom muri din cauza foametei din el. Dar i dac vom sta aici, (oricum) vom muri.
Veni i deci s ne pred m arameilor. Dac ne vor l sa s tr im, vom mai tr i; iar dac
ne vor omorî, vom muri.” 5Astfel, atunci când apunea soarele, ei au plecat i s-au dus
în tab ra arameilor. Dar când au ajuns la intrarea în tab , au v zut c nu mai era
nimeni acolo; 6pentru c Domnul f cuse ca arameii s aud zgomot de cai i de care –
exact ca zgomotul pe care-l face o mare armat – i s-au gândit c regele lui Israel a
pl tit pe regii hiti ilor i pe conduc torii egipteni ca s vin (s lupte) împotriva lor.
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Astfel, la apusul soarelui, arameii au plecat i au fugit, abandonându- i corturile, caii
i m garii. Au l sat tab ra a a cum era; i au fugit ca s i salveze via a. 8Când au
ajuns în tab ra acestora, lepro ii au intrat într-un cort. Dup ce au mâncat i au b ut,
au luat de acolo argint, aur i haine. Apoi s-au dus i au ascuns ce g siser acolo. Sau întors i au intrat într-un alt cort. Au luat i din el câteva lucruri. S-au dus i le-au
ascuns i pe acelea. 9Apoi i-au zis unul altuia: „Nu este bine ce facem! Aceasta este
o zi a ve tilor bune. Dac vom t cea i vom a tepta pân când se lumineaz , vom fi
pedepsi i. S mergem i s anun m pe cei care sunt în palat!” 10S-au dus i au chemat
santinelele de la poarta ora ului; i le-au zis: „Noi am intrat în tab ra arameilor; i am
zut c nu era nimeni acolo. Nu se auzea nici o voce de om; ci erau doar cai i
gari lega i, iar corturile erau la locul lor.” 11Atunci santinelele au strigat i au
anun at despre aceste lucruri în palat. 12Regele s-a trezit în mijlocul nop ii i le-a zis
slujitorilor lui: „V spun eu ce vor s ne fac arameii. tiind c suntem înfometa i, au
plecat din tab
i s-au ascuns în câmpie, zicând: «Când vor ie i din ora , îi vom
prinde vii; i apoi vom intra în el!».” 13Unul dintre slujitorii lui i-a r spuns: „Permitene s lu m cinci cai dintre cei care au mai r mas în ora . Dac vor r mâne aici, li se
va întâmpla acela i lucru care i se întâmpl acum întregii mul imi de oameni a lui
Israel, adic vor muri a a cum moare tot poporul lui Israel. Deci s trimitem pe
cineva acolo, ca s vedem ce s-a întâmplat.” 14Au luat dou care i caii care le tractau.
Apoi regele i-a trimis s urm reasc armata Aramului, zicându-le: „Duce i-v i
vede i ce s-a întâmplat.” 15Au mers pe urma lor pân la Iordan; i au observat c tot
drumul era plin cu haine i cu lucruri pe care le aruncaser arameii în fuga lor.
Mesagerii s-au întors i l-au anun at pe rege despre toate acestea. 16Apoi poporul
(israelian) a venit i a jefuit tab ra arameilor. O m sur de f in s-a vândut cu un
echel, iar dou m suri de orz tot cu un echel – conform Cuvântului Domnului.
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Regele încredin ase paza por ii (ora ului) comandantului pe mâna c ruia se rezema
el; dar acesta a murit c lcat în picioare de poporul de la poart – conform mesajului
proclamat de omul lui Dumnezeu când venise regele la el. 18S-a întâmplat exact cum
a profe it regelui acel om al lui Dumnezeu, când zisese: „Mâine, la aceast or , se va
vinde la poarta Samariei o m sur de f in cu un echel i dou m suri de orz tot cu
un echel!” 19Atunci comandantul regelui îi spusese omului lui Dumnezeu: „Nici
dac ar face Domnul ferestre în cer, nu s-ar putea întâmpla un asemenea lucru!” Iar
omul lui Dumnezeu îi r spunsese: „Vei vedea cu ochii t i c se va întâmpla a a; dar
tu nu vei mânca din ele.” 20 i exact a a i s-a i întâmplat! Poporul l-a c lcat în
picioare la poart ; i astfel, el a murit. 8 Elisei i-a spus femeii c reia îi înviase fiul:
„Preg te te-te i pleac din ar împreun cu familia ta. Locuie te unde vei putea;
pentru c Domnul a decis s vin peste ar o foamete care va dura apte ani; i
aceasta deja a început!” 2Femeia a procedat imediat a a cum îi spusese omul lui

Dumnezeu. A plecat împreun cu familia ei i a locuit în Filistia pentru o perioad de
apte ani. 3La sfâr itul celor apte, ani femeia s-a întors din Filistia i a venit la rege
ca s -i prezinte o cerere pentru casa i pentru p mântul ei. 4Regele tocmai vorbea cu
Ghehazi – slujitorul omului lui Dumnezeu – i-i zicea: „Te rog s -mi relatezi toate
lucrurile remarcabile f cute de Elisei!” 5Chiar în momentul în care Ghehazi îi
povestea regelui cum a înviat Elisei un mort, a intrat acea femeie al c rei fiu fusese
înviat de Elisei. Ea venise acolo ca s i prezinte regelui acea cerere referitoare la
casa i la p mântul ei. Atunci Ghehazi a zis: „O, rege, st pânul meu, aceasta este
femeia despre care vorbeam; i acela este fiul ei care a fost înviat de Elisei!” 6Regele
a întrebat-o pe femeie (despre acest lucru); i ea i-a relatat totul. Apoi regele i-a dat
un servitor care s o slujeasc (pentru rezolvarea problemei ei), zicându-i: „S i se
retrocedeze tot ce a fost al ei, împreun cu tot venitul p mântului pe care l-a avut în
proprietate – din ziua în care a plecat din ar i pân acum!” 7Elisei venise la
Damasc. În acest timp, Ben-Hadad – regele Aramului – era bolnav. El a fost anun at
a venit omul lui Dumnezeu. 8Regele i-a zis lui Hazael: „Ia cu tine un dar, du-te,
întâlne te-te cu omul lui Dumnezeu i întreab -L pe Domnul prin el, spunându-i:
«M voi vindeca de aceast boal ?».” 9Hazael s-a dus s se întâlneasc cu Elisei; i a
luat cu el – ca dar – patruzeci de c mile înc rcate cu tot ce era mai bun în Damasc.
Când a ajuns la Elisei, s-a prezentat în fa a lui i i-a zis: „Fiul t u – Ben-Hadad,
regele Aramului – m-a trimis la tine s te întreb dac se va vindeca de boala lui.
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Elisei i-a r spuns: „Du-te i spune-i: «Cu certitudine, te vei vindeca», de i Domnul
mi-a ar tat c va muri.” 11Apoi el a privit fix spre Hazael i s-a uitat la el pân când
acesta s-a jenat. Apoi omul lui Dumnezeu a început s plâng . 12Hazael l-a întrebat:
„De ce plângi, st pâne?” Iar el a r spuns: „Pentru c tiu r ul pe care îl vei face
israelienilor. Vei da foc ora elor lor fortificate, îi vei omorî cu sabia pe tinerii lor, îi
vei t ia în buc i pe copiii lor i le vei rupe uterul femeilor îns rcinate!” 13Hazael i-a
zis: „Cum ar putea slujitorul t u – un biet câine – s fac un lucru atât de mare?”
Elisei i-a r spuns: „Domnul mi-a ar tat c vei fi regele Aramului.” 14Apoi Hazael a
plecat de la Elisei i s-a întors la st pânul lui, care l-a întrebat: „Ce i-a spus Elisei?”
El i-a r spuns: „Mi-a zis c în mod cert, te vei vindeca.” 15Dar a doua zi, Hazael a
luat o pânz neted ; i dup ce a muiat-o în ap , a întins-o pe fa a regelui care a
murit… Apoi, în locul lui a guvernat Hazael. 16În al cincilea an al guvern rii lui
Ioram – fiul lui Ahab, regele teritoriului numit Israel – în timp ce Ieho afat era rege în
teritoriului numit Iuda, a început s guverneze Iehoram – fiul lui Ieho afat –, ca rege
în „Iuda”. 17El avea vârsta de treizeci i doi de ani când a devenit rege; i a guvernat
la Ierusalim un timp de opt ani. 18Iehoram a tr it conform modelului regilor lui Israel;
i a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul – exact cum procedase familia lui Ahab
– pentru c so ia lui era chiar o fiic a lui Ahab. 19Totu i Domnul nu a dorit s
distrug total pe cei care locuiau în teritoriul numit Iuda – din cauza lui David –
sclavul S u – pentru c îi promisese c va da pentru totdeauna o lumin atât lui cât i
urma ilor lui. 20Pe vremea guvern rii lui Iehoram, Edom s-a revoltat împotriva
domin rii israelienilor din teritoriul numit Iuda; i astfel, i-a ales propriul lui rege.
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Atunci Iehoram a traversat în air împreun cu toate carele lui. Edomi ii îl
înconjuraser – atât pe el, cât i pe conduc torii carelor. Dar Iehoram s-a sculat în
mijlocul nop ii i a sc pat din încercuire; iar armata lui s-a retras. 22Revolta lui Edom

împotriva domin rii exercitate de israelienii din teritoriul numit Iuda, continu de
atunci i pân ast zi. Tot în aceea perioad de timp s-a revoltat i Libna. 23Celelalte
fapte ale lui Iehoram i tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor
regilor din teritoriul numit Iuda”? 24Iehoram s-a culcat lâng p rin ii lui i a fost
înmormântat lâng ei, în „Ora ul lui David”. În locul lui a început s guverneze
Ahazia, fiul lui. 25În al doisprezecelea an al guvern rii lui Ioram – fiul lui Ahab,
regele lui „Israel” – a început s guverneze Ahazia – fiul lui Iehoram – ca rege al
celor din „Iuda”. 26Ahazia avea vârsta de dou zeci i doi de ani când a devenit rege;
i a guvernat la Ierusalim pentru o perioad de un an. Numele mamei lui era Atalia –
o nepoat a lui Omri, regele lui „Israel”. 27 i Ahazia a tr it asem tor familiei lui
Ahab, f când ce este r u în rela ia lui cu Domnul. A procedat exact ca familia lui
Ahab, pentru c era c torit cu cineva din familia lui Ahab. 28El s-a dus cu Ioram –
fiul lui Ahab – ca s lupte împotriva lui Hazael – regele Aramului – la Ramot-Ghilad.
Dar acolo arameii l-au r nit pe Ioram. 29Regele Ioram s-a întors la Izreel, ca s se
vindece de r nile pe care i le cauzaser arameii la Rama în timpul luptei cu Hazael,
regele Aramului. Atunci Ahazia – fiul lui Iehoram, regele lui „Iuda” – s-a dus la
Izreel ca s -l vad pe Ioram – fiul lui Ahab – pentru c era r nit. 9 Profetul Elisei l-a
chemat pe unul dintre profe i; i i-a zis: „Echipeaz -te, ia aceast sticlu cu ulei i
du-te la Ramot-Ghilad. 2Când vei ajunge acolo, caut -l pe Iehu – fiul lui Ieho afat,
fiul lui Nim i. Intr acolo, ia-l dintre prietenii lui i du-l separat într-o camer . 3Apoi
iei recipientul cu ulei i s torni uleiul pe capul lui, zicându-i: «Domnul spune: ‘Te
ung ca rege în teritoriul numit Israel!’.» Apoi s deschizi u a i s fugi f
s te
4
5
opre ti.” Tân rul profet a plecat spre Ramot-Ghilad. Când a ajuns acolo,
comandan ii armatei st teau împreun . El a zis: „Comandant, am un mesaj pentru
tine!” Iehu a întrebat: „Pentru care dintre noi?” Acel profet a r spuns: „Pentru tine,
conduc tor!” 6Iehu s-a ridicat i a intrat în cas . Tân rul i-a turnat uleiul pe cap i i-a
zis: „Dumnezeul lui Israel numit Domnul î i zice: «Te ung ca rege în teritoriul numit
Israel, pentru poporul Domnului. 7 distrugi familia lui Ahab – st pânul t u – pentru
ca astfel s r zbun sângele slujitorilor Mei – profe ii – i sângele tuturor slujitorilor
Domnului pe care l-a v rsat Izabela! 8Va fi exterminat toat familia lui; i voi
distruge pe orice b rbat care apar ine lui Ahab – indiferent c este sclav sau om liber
în Israel! 9Voi ac iona împotriva familiei lui Ahab a a cum m-am comportat cu
familia lui Ieroboam – fiul lui Nebat – i la fel cum am procedat în cazul familiei lui
Ba a, fiul lui Ahia. 10Izabela va fi mâncat de câini pe terenul din Izreel; i nu o va
înmormânta nimeni!” Apoi a închis u a i a fugit. 11Când a venit Iehu la slujitorii
st pânului lui, ace tia l-au întrebat: „Toate lucrurile sunt bune? De ce a venit acest
nebun la tine?” Iehu le-a r spuns: „Voi îl cunoa te i pe acest om i ti i ce poate
spune.” 12Ei i-au zis: „Minciuni! Poveste te-ne!” Iehu le-a r spuns: „El mi-a vorbit
astfel: «Domnul î i zice: Te ung ca rege pentru teritoriul numit Israel ».” 13Ei s-au
gr bit s i ia robele i s le pun sub el, pe treptele goale. Apoi au sunat din goarn
i au zis: „Iehu este rege!” 14Astfel a complotat Iehu – fiul lui Ieho afat, fiul lui Nim i
– împotriva lui Ioram. În acel timp, armata lui Ioram era la Ramot-Ghilad ca s -l
apere de atacurile lui Hazael, regele Aramului. 15Regele Ioram a fost r nit i s-a întors
la Izreel ca s se vindece de r nile pe care i le f cuser arameii în timpul r zboiului
cu Hazael, regele Aramului. Iehu a continuat zicând: „Dac aceasta este i dorin a

voastr , atunci nu l sa i pe nimeni s scape din ora ; pentru c altfel risc m s se duc
cineva s anun e despre acest lucru la Izreel.” 16Apoi Iehu a înc lecat i s-a dus la
Izreel, pentru c Ioram se odihnea acolo; iar Ahazia – regele teritoriului numit Iuda –
se dusese s -l vad . 17Santinela turnului din Izreel a v zut oamenii înarma i ai lui Iehu
apropiindu-se; i a zis: „V d ni te grupe de solda i venind!” Ioram a zis: „Trimite un
re ca s -i întâmpine i s -i întrebe dac totul este bine!” 18
re ul a plecat; i
când l-a întâlnit pe Iehu, i-a zis: „Regele te întreab : «Totul este bine?» Iehu i-a
spuns: „Ce- i pas ie dac totul este bine? Urmeaz -m !” Santinela l-a anun at pe
rege, zicându-i: „Mesagerul s-a dus pân la ei, dar nu se mai întoarce!” 19Atunci a
fost trimis un al doilea c re care s-a dus la ei; i le-a zis: Regele v întreab : „Este
totul bine?” Iehu i-a r spuns: „Ce- i pas ie dac totul este bine? Urmeaz -m !”
20
Santinela l-a anun at pe rege, zicându-i: „Mesagerul s-a dus pân la ei, dar nu se
mai întoarce; iar acele grupe de solda i care vin, vin cu viteza care îi este specific lui
Iehu – fiul lui Nim i; pentru c el este cel care se deplaseaz ca un nebun! 21Atunci
Ioram a ordonat: „Înham !” Dup ce au preg tit carul, Ioram – regele lui „Israel” – i
Ahazia – regele lui „Iuda” – au plecat fiecare în carul lui ca s -l întâlneasc pe Iehu.
Ei l-au întâlnit în terenul care era proprietatea izreelitului Nabot. 22Când l-a v zut
Ioram pe Iehu, i-a zis: „Totul este bine, Iehu?” El i-a r spuns: „Cum pot fi toate
lucrurile bune atât timp cât adulterul mamei tale – Izabela – i vr jitoriile ei sunt atât
de multe?” 23Ioram a întors carul i a fugit strigându-i lui Ahazia: „Tr dare, Ahazia!”
24
Dar Iehu a luat arcul, a tras cu toat puterea i l-a lovit pe Ioram între umeri.
geata i-a trecut prin inim ; iar el s-a pr bu it în car. 25Iehu i-a zis comandantului
numit Bidcar: „Ia-l i arunc -l în terenul izreelitului Nabot. Aminte te- i c atunci
când c ream împreun , în urma tat lui lui – Ahab –, Domnul a pronun at împotriva
lui aceast decizie: 26«Am v zut ieri sângele lui Nabot i sângele fiilor lui. Domnul î i
zice: Te voi face s pl te ti chiar în acest teren!». Deci ia-l i arunc -l pe teren –
conform Cuvântului Domnului. 27Când a v zut acest lucru, Ahazia – regele lui „Iuda”
– a fugit spre Bet-Hagan. Iehu l-a urm rit i a zis: „Omorâ i-l i pe el!” L-au lovit în
car, la în imea Gur, care este lâng Ibleam; dar el a fugit la Meghido i a murit
acolo. 28Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim i l-au înmormântat în
mormântul lui, lâng p rin ii lui, în „Ora ul lui David”. 29Ahazia ajunsese rege în
teritoriul locuit de urma ii lui Iuda în al unsprezecelea an al guvern rii lui Ioram, fiul
lui Ahab. 30Apoi Iehu a venit la Izreel. Când a auzit Izabela (c vine Iehu), i-a vopsit
ochii, i-a împodobit capul i s-a dus s priveasc de la fereastr . 31În timp ce Iehu
intra pe poart , ea a zis: „ Totul este bine – Zimri – criminalul st pânului lui?” 32El sa uitat spre fereastr i a strigat: „Cine este de partea mea? Cine?” Atunci doi sau trei
eunuci s-au uitat în jos spre el. 33Iehu le-a zis: „Arunca i-o de-acolo!” Ei au aruncat-o
de la acea fereastr ; iar sângele ei a
nit pe zid i pe caii care au c lcat-o cu
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picioarele. Apoi Iehu a intrat în palat. Dup ce a mâncat i a b ut, el a ordonat:
„Îngriji i-v de aceast blestemat i îngropa i-o; pentru c a fost fiic de rege.” 35Dar
când au ajuns la ea ca s-o îngroape, nu i-au mai g sit decât craniul, picioarele i
palmele mâinilor. 36Ei s-au întors i l-au anun at pe Iehu, care a zis: „A a a profe it
Domnul prin sclavul lui – prin ti bitul Ilie: «Carnea Izabelei va fi mâncat de câini în
terenul din Izreel; 37iar corpul ei va fi – în acest teren din Izreel – ca b legarul de pe
suprafa a terenurilor agricole. Astfel, nimeni nu va mai putea zice vreodat : ‘Aceasta

este Izabela!’».” 10 În Samaria tr iau aptezeci de oameni dintre urma ii lui Ahab.
Iehu a scris scrisori i le-a trimis în Samaria atât conduc torilor localit ii Izreel i
celor din consiliul b trânilor, cât i celor care se îngrijeau de urma ii lui Ahab. Prin
intermediul acelor scrisori, el le-a transmis: 2”Urma ii st pânului vostru tr iesc pe
teritoriul vostru într-un ora fortificat, care are arme, care i cai. Imediat dup ce va
ajunge aceast scrisoare la voi, 3alege i-l pe cel mai bun i mai capabil dintre urma ii
st pânului vostru, pune i-l pe tronul tat lui lui i lupta i pentru familia st pânului
vostru!” 4Dar ei au fost foarte speria i; i au zis: „Dac doi regi n-au putut s i se
opun , cum vom putea s -i rezist m noi?” 5Administratorul palatului, responsabilul
ora ului, cei care formau consiliul b trânilor i oamenii care se îngrijeau de familia
lui Ahab, i-au trimis lui Iehu urm torul mesaj: „Noi suntem slujitorii t i i vom face
tot ce ne vei spune. Nu vom desemna pe nimeni ca rege. Deci f ce consideri c este
cazul s faci.” 6Iehu le-a scris o a doua scrisoare, transmi ându-le: „Dac sunte i de
partea mea i dac vre i s m asculta i, t ia i capetele urma ilor st pânului vostru,
lua i-le cu voi i veni i cu ele la mine în Izreel – mâine, la aceast or !” Cei aptezeci
de urma i ai regelui erau p zi i de conduc torii ora ului care-i crescuser . 7Când a
ajuns scrisoarea la ei, i-au luat pe cei aptezeci de urma i ai regelui i i-au omorât.
Le-au pus capetele în co uri; i apoi i le-au trimis lui Iehu, la Izreel. 8Mesagerul a
venit i l-a anun at pe Iehu, zicându-i: „Au adus capetele urma ilor regelui!” Iehu le-a
zis: „Face i cu ele dou gr mezi înaintea por ii (ora ului); i l sa i-le acolo pân
diminea !” 9Diminea a, el s-a dus i a stat înaintea întregului popor, zicând: „Voi
sunte i f
vin ! S ti i c eu am complotat împotriva st pânului meu i l-am
omorât. Dar cine i-a omorât pe to i ace tia? 10 în elege i acum c se întâmpla tot ce
a anun at Cuvântul Domnului împotriva familiei lui Ahab. Domnul a f cut ce a spus
prin sclavul lui numit Ilie!” 11Iehu a omorât pe to i cei care r
seser din familia lui
Ahab în Izreel: pe to i demnitarii lui, pe prietenii i pe preo ii lui – astfel încât n-a mai
mas nimeni în via . 12Apoi s-a ridicat, a plecat i s-a dus spre Samaria. Pe drum,
când ajunsese la Bet-Echedul P storilor, 13Iehu a întâlnit ni te oameni care erau rude
cu Ahazia – regele din teritoriul numit Iuda. El a întrebat: „Cine sunte i voi?” Ei i-au
spuns: „Noi suntem rudele lui Ahazia; i ne ducem s -i salut m pe urma ii regelui
i pe cei ai reginei.” 14Atunci Iehu a ordonat: „Prinde i-i vii!” Ei i-au prins vii i i-au
înjunghiat lâng fântâna Bet-Echedului. Erau patruzeci i doi de oameni; i n-au l sat
pe nici unul în via . 15Dup ce a plecat de acolo, s-a întâlnit cu Iehonadab – fiul lui
Recab – care venea s -l întâlneasc . Iehu l-a binecuvântat i i-a zis: „Inima ta este tot
atât de sincer cum este i inima mea fa de tine?” Iehonadab i-a r spuns: „Da,
este!” Iehu i-a zis: „Dac este a a, d -mi mâna!” Iehonadab i-a dat mâna; i Iehu l-a
urcat în car. 16În timp ce îl urca în carul lui, Iehu i-a zis: „Vino cu mine; i vei vedea
devotamentul meu pentru Domnul!” 17Când a ajuns Iehu în Samaria, i-a omorât pe
to i aceia care apar inuser lui Ahab i care mai erau acolo. I-a distrus conform
cuvântului pe care-l spusese Domnul prin profe ia lui Ilie. 18Apoi Iehu a adunat tot
poporul; i le-a zis: „Ahab i-a slujit pu in lui Baal. Dar Iehu îi va sluji mult!
19
Chema i-i la mine pe to i profe ii lui Baal – pe to i aceia care-l slujesc i pe to i
preo ii lui. Ave i grij s nu lipseasc nici unul, pentru c doresc s aduc un mare
sacrificiu lui Baal. To i cei care vor lipsi, vor muri!” În realitate, Iehu proceda
strategic, inten ionând s -i omoare pe to i slujitorii lui Baal. 20Iehu a continuat,

zicând: „În consecin , anun i o adunare în cinstea lui Baal!” i ei au anun at acea
adunare. 21Iehu a informat tot Israelul despre acest lucru; i astfel au venit to i
slujitorii lui Baal. N-a r mas nici m car unul care s nu fi venit… Au intrat în templul
lui Baal pân când el s-a umplut de la un cap t la cel lalt. 22Apoi Iehu i-a zis celui ce
zea hainele speciale de preot: „Adu haine pentru to i slujitorii lui Baal!” El a adus
haine tuturor. 23Iehu i Iehonadab – fiul lui Recab – au intrat în templul lui Baal. Ei
au spus slujitorilor lui Baal: „Uita i-v în jurul vostru i vede i s fie printre voi vreun
slujitor al Domnului, ci doar slujitorii lui Baal!” 24Astfel, ei au intrat în templu ca s
ofere (lui Baal) sacrificii i arderi integrale. Iehu pusese afar optzeci de oameni,
rora le spusese: „Cine va l sa s scape pe vreunul dintre aceia pe care îi dau în
mâinile voastre, va pl ti cu propria lui via pentru via a acelui om!” 25Imediat dup
ce a terminat de oferit arderile integrale, Iehu a ordonat g rzilor i comandan ilor:
„Intra i i omorâ i-i f
s permite i cuiva s v scape!” Dup ce i-au omorât cu
sabia, g rzile i comandan ii i-au aruncat afar din templu. Apoi s-au dus pân în
sanctuarul templului lui Baal, 26au dat afar stâlpii sacri ai acestuia; i i-au ars. 27Au
râmat atât stâlpul lui Baal, cât i templul lui Baal. Ei l-au folosit apoi ca hazna pân
ast zi. 28 a a distrus Iehu închinarea la Baal din Israel. 29Dar Iehu nu a renun at la
catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat, cel care a f cut Israelul s p tuiasc – prin
închinarea înaintea vi eilor de aur din localitatea Betel i din aceea numit Dan.
30
Domnul i-a zis lui Iehu: „Pentru c ai procedat bine – f când ce este drept în rela ia
cu Mine – i ai executat fa de familia lui Ahab tot ce doream Eu, urma ii t i vor
guverna în teritoriul numit Israel pân la a patra genera ie!” 31Totu i Iehu nu a urm rit
respecte din toat inima lui legea Dumnezeului lui Israel numit Domnul. El nu a
renun at la p catele lui Ieroboam care a f cut Israelul s p tuiasc . 32În acele
vremuri, Domnul a început s reduc teritoriul „Israelului”. Hazael i-a învins pe
israelieni în toate teritoriile din ar unde a luptat contra lor: 33de la Iordan, spre Est,
tot teritoriul Ghiladului. Concret, acela era teritoriul urma ilor lui Gad, al urma ilor
lui Ruben i al urma ilor lui Manase. Apoi, el a redus teritoriul israelienilor de la
Aroer, care este lâng valea Arnon, pân la Ghilad i Ba an. 34Celelalte fapte ale lui
Iehu – tot ce a f cut el i toate faptele lui remarcabile – oare nu sunt scrise în „Cartea
cronicilor regilor din teritoriul numit Israel”? 35Iehu s-a culcat lâng p rin ii lui i a
fost înmormântat în Samaria. În locul lui a guvernat fiul lui numit Iehoahaz. 36Iehu a
guvernat în teritoriul numit Israel – la Samaria – o perioad de dou zeci i opt de ani.
11 Atunci când Atalia – mama lui Ahazia – a v zut c fiul ei a murit, a planificat s -i
omoare pe to i urma ii familiei regale. 2Dar Ieho eba – fiica regelui Iehoram i sora
lui Ahazia – l-a luat în secret pe Ioa – fiul lui Ahazia – dintre fiii regelui, înainte ca
ei s fi fost omorâ i; i l-a b gat într-un dormitor împreun cu bona lui. A a l-a ascuns
ea de Atalia; i astfel, el n-a fost omorât. 3Pentru un timp de ase ani, Ioa a r mas
ascuns împreun cu doica lui în Casa Domnului. În acei ani, Atalia guverna ara. 4În
al aptelea an, Iehoiada i-a chemat pe comandan ii care aveau în subordinea lor o sut
de oameni, pe cari i i g rzile. Dup ce au ajuns la el, în Casa Domnului, a ratificat cu
ei un leg mânt; i i-a pus s jure – acolo, în Casa Domnului – c -l vor respecta. Apoi
le-a ar tat pe fiul regelui; 5 i le-a ordonat: „S proceda i astfel: organiza i o treime din
num rul vostru – adic pe aceia care intra i în slujb în ziua destinat Sabatului i
care p zi i palatul regelui – 6împreun cu o alt treime din num rul vostru – adic

aceia care sunte i la poarta Sur. Acestora li se va ad uga alt o treime din num rul
vostru – adic aceia care sunte i la poart , în spatele g rzilor i care p zi i Casa prin
rota ie – 7împreun cu cele dou grupuri ale voastre – adic to i aceia care ie i de la
slujb în ziua destinat Sabatului. Voi to i ve i p zi Casa Domnului în care este
regele. 8Trebuie s sta i în jurul regelui; i fiecare om va fi cu arma în mân . Oricine
se va apropia de rândurile voastre, trebuie omorât. Sta i aproape de rege când va
pleca i când va reveni!” 9Comandan ii care aveau în subordine sute de oameni, au
cut exact cum le-a poruncit preotul Iehoiada. i-au luat fiecare oamenii – atât pe cei
care intrau în slujb în ziua destinat Sabatului, cât i pe cei care ie eau de la slujb în
acea zi de Sabat – i au venit la preotul Iehoiada. 10Apoi preotul le-a dat celor care
comandau o sut de oameni, atât l ncile cât i scuturile care apar inuser regelui
David i care erau în Casa Domnului. 11Cei care formau g rzile, fiecare cu arma în
mân , s-au a ezat în jurul regelui, din partea dreapt a Casei pân în partea stâng a ei
– aproape de altar i de Cas . 12Atunci Iehoiada l-a adus pe fiul regelui, i-a pus
coroana pe cap i i-a înmânat Declara ia. L-au declarat rege i l-au uns (cu uleiul
investirii) b tând din palme i strigând: „Tr iasc regele!” 13Când a auzit Atalia
zgomotul produs de g rzi i de popor, a venit spre mul imea de oameni care era
adunat în Casa Domnului. 14A privit i a constatat c regele st tea lâng stâlp,
conform obiceiului. Comandan ii i cei care sunau cu goarna, erau lâng rege; iar to i
ceilal i din popor se bucurau i sunau din goarne. Atunci Atalia i-a rupt hainele i a
strigat: „Tr dare! Tr dare!” 15Preotul Iehoiada le-a ordonat comandan ilor care aveau
în subordine o sut de oameni – adic celor care conduceau armata – zicându-le:
„Da i-o afar dintre rânduri; i oricine o va urma, s fie omorât cu sabia!” Au
procedat a a pentru c preotul mai zisese: „S nu fie omorât în Casa Domnului!”
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Au prins-o în momentul în care trecea prin locul pe unde intr caii în palatul
regelui; i au omorât-o acolo. 17Iehoiada a ratificat un leg mânt între Domnul – pe de
o parte – i regele împreun cu poporul – pe de alt parte. Conform acestui leg mânt,
ei (au promis c ) vor fi poporul Domnului. Iehoiada a mai ratificat un leg mânt f cut
între rege i popor. 18Tot poporul rii s-a dus la templul lui Baal i l-a d râmat. Ei au
sf râmat altarele i statuile; iar pe Matan – preotul lui Baal – l-au omorât în fa a
altarelor. Apoi preotul a pus supraveghetori pentru Casa Domnului. 19Dup toate
acestea, Iehoiada a luat cu el pe comandan ii sutelor de oameni, pe cari i, pe cei care
formau g rzile i pe tot poporul rii. Ace tia au venit împreun cu regele de la Casa
Domnului; i au mers la palatul regelui pe drumul care conduce spre poarta g rzilor.
Apoi regele s-a a ezat pe tronul regal. 20Atunci tot poporul rii s-a bucurat; iar ora ul
s-a lini tit, pentru c Atalia fusese omorât cu sabia la palatul regelui. 21Ioa avea
vârsta de apte ani când a devenit rege. 12 Ioa a devenit rege în al aptelea an al
guvern rii lui Iehu; i a guvernat la Ierusalim pentru o perioad de patruzeci de ani.
Mama lui se numea ibia i era din Beer- eba. 2Ioa a f cut ce este corect în rela ia
lui cu Domnul – tot timpul în care a fost consiliat de preotul Iehoiada. 3
seser
doar în imile. Ele nu au fost îndep rtate; i astfel, poporul înc mai aducea sacrificii
i t mâie pe în imi. 4Ioa le-a zis preo ilor: „Strânge i tot argintul care a fost adus ca
dar sfânt la Casa Domnului, pe acela strâns la num toarea poporului, i tot ce s-a
adunat pentru r scump rarea lucrurilor închinate Lui. Apoi aduna i aici tot argintul pe
care cineva îl aduce benevol la Casa Domnului. 5Fiecare preot s -l ia de la colectorii

de daruri i s -l foloseasc la restaurarea Casei (Domnului) – oriunde va constata c
este ceva de restaurat!” 6Dar în al dou zeci i treilea an al guvern rii lui Ioa , preo ii
înc nu restauraser Casa (Domnului). 7Atunci regele Ioa i-a chemat pe preotul
Iehoiada i pe ceilal i preo i; i le-a zis: „De ce nici acum n-a i restaurat Templul?
Din acest moment s nu mai lua i argint de la colectorii vo tri de daruri; ci s -l da i
pentru restaurarea Casei Domnului!” 8Preo ii au vorbit între ei i au decis s nu mai ia
argint de la popor i s nu mai coordoneze ei restaurarea Templului. 9În consecin ,
preotul Iehoiada a luat o lad mare, i-a f cut o gaur în capac i a pus-o lâng altar,
pe partea dreapt fa de intrarea în Casa Domnului. Preo ii care p zeau poarta,
puneau în ea tot argintul care se aducea la Casa Domnului. 10Atunci când vedeau c
era prea mult argint în lad , venea acolo scribul regelui împreun cu marele preot. Ei
num rau tot argintul care era adus la Casa Domnului i îl puneau în saci. 11Apoi luau
acel argint cânt rit i îl d deau oamenilor care erau îns rcina i cu lucrarea la Casa
Domnului. Argintul era folosit pentru plata tâmplarilor i a constructorilor care lucrau
la Casa Domnului. 12Din el erau pl ti i i zidarii, ca i cioplitorii în piatr – pentru
cump rarea lemnelor i a pietrelor care urmau s fie cioplite – necesare restaur rii
Casei Domnului. Acel argint era folosit i pentru orice alt cheltuial care se f cea în
vederea restaur rii Casei (Domnului). 13Argintul care era adus la Casa Domnului n-a
fost folosit pentru facerea lighenelor de argint, a uneltelor de stins focul, a cupelor, a
trompetelor i nici pentru altfel de vase de aur sau de argint din Templu; 14ci cu el au
fost pl ti i oamenii care lucrau la restaurarea Casei Domnului. 15Oamenii c rora li se
încredin a argintul, nu erau niciodat verifica i în leg tur cu plata lucr torilor –
pentru c erau corec i. 16Argintul de la sacrificiile pentru vin i argintul de la
sacrificiile pentru p cat, nu se aducea la Casa Domnului; ci era pentru preo i. 17În
acele vremuri, Hazael – regele Aramului – a venit, a asaltat Gatul i l-a capturat. Apoi
a înaintat împotriva Ierusalimului. 18Atunci Ioa – regele lui Iuda – a luat toate
lucrurile sfinte care fuseser închinate Domnului de c tre predecesorii lui – de regii
lui Iuda, adic de Ieho afat, de Iehoram i de Ahazia – împreun cu tot aurul care era
adunat în tezaurul Casei Domnului i în palatul regelui. El a trimis totul lui Hazael –
regele Aramului – care nu a mai înaintat împotriva Ierusalimului. 19Celelalte fapte ale
lui Ioa i tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din
teritoriul numit Iuda”? 20Slujitorii lui Ioa s-au revoltat i au complotat împotriva lui
la Bet-Milo, pe drumul care conduce spre Sila. 21Iozabad – fiul lui imat – i
Iehozabad – fiul lui omer – slujitorii lui, l-au lovit acolo; i el a murit. L-au
înmormântat lâng p rin ii lui, în „Ora ul lui David”. Apoi, în locul lui a guvernat
fiul lui numit Ama ia. 13 Iehoahaz – fiul lui Iehu – a început s guverneze în teritoriul
numit Israel – la Samaria – în al dou zeci i treilea an al guvern rii lui Ioa – fiul lui
Ahazia; i a guvernat aptesprezece ani. 2El a f cut ce este r u în rela ia cu Domnul.
A tr it în p catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat – care f cuse Israelul s p tuiasc ;
i n-a abandonat practicarea lor. 3Atunci s-a declan at mânia Domnului împotriva lui
Israel; i astfel, El l-a f cut s fie dominat de Hazael – regele Aramului – i de BenHadad – fiul acestuia – tot timpul cât au tr it ei. 4Iehoahaz a insistat (cu rug ciuni)
înaintea Domnului. Atunci Domnul l-a ascultat, v zând felul în care era dominat
Israel; pentru c regele Aramului îi exploata pe israelieni. 5Atunci Domnul i-a dat lui
Israel un eliberator; i poporul a sc pat de opresiunea arameilor. Astfel, israelienii au

locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Dar de i Domnul a f cut pentru israelieni toate
acestea, ei nu au abandonat practicarea p catelor familiei lui Ieroboam care f cuse
Israelul s p tuiasc , ci i-au tr it via a comi ându-le. Chiar i stâlpul Astarteeii
sese în Samaria. 7Din toat armata lui Iehoahaz, n-au mai r mas decât cincizeci
de c re i, zece care i zece mii de lupt tori care se deplasau pe jos; pentru c regele
Aramului îi distrusese (pe ceilal i) i îi f cuse ca praful pe care-l calci cu picioarele.
8
Celelalte fapte ale lui Iehoahaz, tot ce a f cut el i realiz rile lui, oare nu sunt scrise
în „Cartea cronicilor regilor teritoriului numit Israel”? 9Iehoahaz s-a culcat lâng
rin ii lui i a fost înmormântat în Samaria. Apoi, în locul lui Iehoahaz a guvernat
fiul lui numit Iehoa . 10În al treizeci i aptelea an al guvern rii lui Ioa – regele
teritoriului numit Iuda – a început s guverneze în teritoriul numit Israel, la Samaria,
Iehoa – fiul lui Iehoahaz. El a guvernat acolo aisprezece ani. 11Iehoa a f cut ce este
u în rela ia lui cu Domnul; i nu s-a dep rtat de niciunul dintre p catele lui
Ieroboam – fiul lui Nebat – care determinase Israelul s p tuiasc . 12Celelalte fapte
ale lui Iehoa , tot ce a f cut el i realiz rile lui din r zboiul împotriva lui Ama ia –
regele celor din teritoriul numit Iuda – oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor
din teritoriul numit Israel”? 13Iehoa s-a culcat lâng p rin ii lui. Apoi, în locul lui
Iehoa a guvernat Ieroboam. Iehoa a fost înmormântat în Samaria, lâng regii lui
Israel. 14Elisei s-a îmboln vit de o boal care i-a cauzat moartea. Iehoa – regele celor
din teritoriul numit Israel – venise la el ca s -l vad i plânsese în fa a lui. Bocind, el
a zis: „P rintele meu! P rintele meu! Carul lui Israel i c re ii lui!” 15Elisei i-a zis:
„Ia un arc i ni te s ge i!” El s-a dus i a luat un arc i ni te s ge i. 16Elisei i-a zis
regelui lui Israel: „Acum încordeaz arcul cu mâna ta!” Dup ce a încordat arcul cu
mâna lui, Elisei i-a pus mâinile pe mâinile regelui. 17Apoi el i-a zis: „Deschide
fereastra dinspre Est!” i regele a deschis-o. Elisei i-a spus: „Trage!” i el a tras.
Atunci Elisei i-a zis: „Aceasta este s geata victoriei Domnului – o s geat a victoriei
împotriva lui Aram; pentru c tu îi vei lovi pe aramei la Afec pân îi vei distruge.”
18
Apoi i-a zis: ”Ia s ge ile!” i el le-a luat. Elisei i-a mai zis regelui celor numi i
Israel: „Love te p mântul cu ele!” El a lovit p mântul de trei ori; apoi s-a oprit.
19
Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el; i i-a zis: „Ar fi trebuit s love ti de cinci sau
de ase ori. Atunci i-ai fi lovit pe aramei pân i-ai fi distrus total. Dar dac ai procedat
a, îi vei învinge doar de trei ori!” 20Elisei a murit i a fost înmormântat. În
urm torul an, ni te grupuri de moabi i au invadat ara. 21Când ni te israelieni care
îngropau un mort, au v zut unul dintre aceste grupuri, s-au gr bit i au aruncat corpul
mortului în mormântul lui Elisei. Dar când corpul mortului a atins oasele lui Elisei,
cel care murise, a înviat i s-a ridicat pe picioarele lui. 22Hazael – regele Aramului – la oprimat pe Israel tot timpul vie ii lui Iehoahaz. 23Totu i Domnul i-a manifestat
mila fa de israelieni; i astfel i-a întors fa a spre ei – din cauza leg mântului Lui
cut cu Avraam, cu Isaac i cu Iacov. Nici pân ast zi nu a inten ionat s -i distrug
(total) sau s -i alunge din prezen a Lui. 24Hazael – regele Aramului – a murit; i în
locul lui a guvernat fiul lui care s-a numit Ben-Hadad. 25Atunci Iehoa – fiul lui
Iehoahaz – a luat înapoi din teritoriul lui Ben-Hadad – fiul lui Hazael – acele ora e pe
care le cucerise Hazael de la Iehoahaz, tat l lui. Iehoa l-a învins de trei ori; i astfel a
luat înapoi ora ele lui Israel. 14 În al doilea an al guvern rii lui Iehoa – fiul lui
Iehoahaz – care era regele celor din teritoriul numit Israel – a început s guverneze

Ama ia – fiul lui Ioa – ca regele al celor din teritoriul numit Iuda. 2El avea vârsta de
dou zeci i cinci de ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim dou zeci i
nou de ani. Mama lui se numea Iehoadin i era din Ierusalim. 3Ama ia a f cut ce este
bine în rela ia lui cu Domnul, dar nu cum procedase str mo ul lui numit David; ci în
toate lucrurile, el s-a comportat la fel ca tat l lui numit Ioa . 4Ama ia nu a îndep rtat
în imile; i astfel, poporul înc mai aducea sacrificii i t mâie pe ele. 5Dup ce i-a
consolidat guvernarea, el i-a omorât pe slujitorii care-l omorâser pe tat l lui, pe
regele Ioa . 6Totu i, pe fiii acelor criminali nu i-a omorât, din cauza interdic iei care
este scris în cartea Legii lui Moise. Acolo, Domnul porunce te: „S nu-i omori pe
rin i pentru copii i nici pe copii pentru p rin i; ci fiecare om s fie omorât pentru
catul lui!” 7Ama ia a omorât zece mii de edomi i în Valea S rii; i a cucerit Sela
prin lupt , numind-o apoi Iocteel. Acest nume s-a p strat pân ast zi pentru acea
localitate. 8Apoi Ama ia i-a trimis ni te reprezentan i la Iehoa – fiul lui Iehoahaz,
care la rândul lui fusese fiul lui Iehu – regele celor din teritoriul numit Israel. Prin
intermediul lor, Ama ia i-a zis: „Vino s ne confrunt m!” 9Dar Iehoa – regele celor
din teritoriul numit Israel – i-a r spuns astfel lui Ama ia – regele celor din „Iuda”:
„Spinul din Liban i-a trimis un reprezentant s -i spun cedrului din Liban: «D -o pe
fiica ta ca so ie fiului meu!» Dar imediat, animalele s lbatice au trecut pe acolo i au
lcat spinul cu picioarele lor. 10Este adev rat c ai învins Edomul; i astfel i s-a
în at inima! Bucur -te de gloria ta i r mâi acas ! De ce s provoci un dezastru care
ar putea determina c derea ta i a celor din teritoriul numit Iuda?” 11Dar Ama ia nu a
ascultat (sfatul lui Iehoa ). Astfel, Iehoa – regele celor din teritoriul numit Israel – a
plecat la atac. El i Ama ia – regele celor din teritoriul numit Iuda – s-au confruntat la
Bet- eme care se afl pe teritoriul numit Iuda. 12”Iuda” a fost învins de „Israel”; i
fiecare om a fugit acas . 13Iehoa – regele celor din teritoriul numit Israel – l-a prins
pe Ama ia – regele al celor numi i „Iuda” i care era fiul lui Ioa , fiul lui Ahazia – la
Bet- eme . Apoi a venit la Ierusalim i a spart zidul ora ului de la Poarta numit
Efraim pân la Poarta Col ului – pe o lungime de patru sute de co i. 14A luat tot aurul
i tot argintul împreun cu toate obiectele pe care le-a g sit în Casa Domnului i în
camerele tezaurului palatului regelui. A luat i prizonieri. Apoi s-a întors în Samaria.
15
Celelalte fapte ale lui Iehoa , ce a f cut el i realiz rile lui din r zboiul împotriva lui
Ama ia – regele celor din teritoriul numit Iuda – oare nu sunt scrise în „Cartea
cronicilor regilor teritoriului numit Israel”? 16Iehoa s-a culcat lâng p rin ii lui i a
fost înmormântat în Samaria, lâng regii lui Israel. Apoi, în locul lui a guvernat fiul
lui numit Ieroboam. 17Ama ia – fiul lui Ioa – care era rege în teritoriul numit Iuda, a
mai tr it înc cincisprezece ani dup moartea lui Iehoa – fiul lui Iehoahaz – care era
rege în „Israel”. 18Celelalte fapte ale lui Ama ia, oare nu sunt scrise în „Cartea
cronicilor regilor teritoriului numit Iuda”? 19Slujitorii lui Ama ia au conceput un
complot împotriva lui, la Ierusalim. El a fugit la Lachi ; dar ei au trimis ni te oameni
dup el. i aceia l-au omorât acolo. 20L-au adus pe cai i a fost înmormântat la
Ierusalim, lâng p rin ii lui, în „Ora ul lui David”. 21Atunci tot poporul din teritoriul
numit Iuda l-a luat pe Azaria care avea vârsta de aisprezece ani; i l-a numit rege în
locul tat lui lui, Ama ia. 22Dup ce regele Ama ia a murit, Azaria a reconstruit Elatul
i l-a adus din nou între teritoriile numite Iuda. 23Ieroboam – fiul lui Iehoa – regele
celor numi i „Israel”, a început s guverneze la Samaria în al cincisprezecelea an al

guvern rii lui Ama ia – fiul lui Ioa – rege al celor numi i „Iuda”. El a guvernat
patruzeci i unu de ani. 24Ieroboam a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul; i nu
s-a dep rtat de niciunul dintre p catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat – care f cuse
Israelul s p tuiasc . 25Ieroboam a luat înapoi teritoriile lui Israel – de la LeboHamat pân la Marea Arabei – exact cum spusese Cuvântul Dumnezeului lui Israel
care se nume te Domnul – proclamat prin sclavul lui numit Iona – fiul lui Amitai –
acel profet din Gat-Hefer. 26S-a întâmplat a a pentru c Domnul v zuse câte era de
mare necazul fiec rui israelian, indiferent c era sclav sau om liber; i nu exista nici
un (alt) ajutor pentru Israel. 27Domnul nu decisese c va terge numele lui Israel de
sub cer. Astfel, El i-a salvat prin Ieroboam, fiul lui Iehoa . 28Celelalte fapte ale lui
Ieroboam, tot ce a f cut el i realiz rile lui din r zboiul în care a luat înapoi pentru
Israel Damascul i Hamatul – care apar inuser teritoriului numit Iuda – oare nu sunt
scrise în „Cartea cronicilor regilor teritoriului numit Israel”? 29Ieroboam s-a culcat
lâng p rin ii lui care fuseser regi în teritoriul numit Israel. Apoi, în locul lui
Ieroboam a guvernat fiul lui numit Zaharia. 15 Azaria – fiul lui Ama ia – rege al celor
numi i „Iuda” – a început s guverneze în al dou zeci i aptelea an al guvern rii lui
Ieroboam, regele lui „Israel”. 2Azaria avea vârsta de aisprezece ani când a devenit
rege; i a guvernat la Ierusalim cincizeci i doi de ani. Mama lui se numea Iecolia i
era din Ierusalim. 3El a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul – exact cum tr ise
tat l lui numit Ama ia. 4Singurul lucru care i se poate repro a este faptul c n-a
îndep rtat în imile; i astfel poporul înc mai aducea sacrificii i t mâie pe ele.
5
Domnul l-a lovit pe rege cu lepr ; i a r mas lepros pân la moarte. El a locuit izolat
într-o cas . Cel care supraveghea palatul i judeca poporul rii, era Iotam – fiul
regelui. 6Celelalte fapte ale lui Azaria, tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise în „Cartea
cronicilor regilor din teritoriul numit Iuda”? 7Azaria s-a culcat lâng p rin ii lui i a
fost înmormântat lâng ei – în „Ora ul lui David”. Apoi, în locul lui Azaria a
guvernat fiul lui numit Iotam. 8Zaharia – fiul lui Ieroboam – a început s guverneze în
teritoriul numit Israel – la Samaria – în al treizeci i optulea an al guvern rii lui
Azaria – regele celor numi i „Iuda”; i a guvernat acolo ase luni. 9El a f cut ce este
u în rela ia lui cu Domnul – la fel ca str mo ii lui. Nu s-a dep rtat de p catele lui
Ieroboam – fiul lui Nebat – care f cuse Israelul s p tuiasc . 10 alum – fiul lui
Iabe – a complotat împotriva lui, l-a lovit înaintea poporului i l-a omorât; apoi a
guvernat el în locul lui Zaharia. 11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în „Cartea
cronicilor regilor din teritoriul numit Israel”. 12 a a fost confirmat de fapte Cuvântul
Domnului referitoare la Iehu, care spusese: „Urma ii t i vor guverna în teritoriul
numit Israel pân la a patra genera ie.” 13 alum – fiul lui Iabe – a început s
guverneze în al treizeci i nou lea an al guvern rii lui Uzia – regele celor numi i
„Iuda”. El a guvernat la Samaria – (doar) o lun . 14Atunci Menahem – fiul lui Gadi –
a plecat din Tir a i a venit în Samaria. El l-a omorât pe alum – fiul lui Iabe – în
Samaria; apoi a guvernat în locul lui. 15Celelalte fapte ale lui alum i complotul pe
care l-a f cut el, sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor teritoriului numit Israel”. 16În
acele vremuri, Menahem a devastat Tifsa i a distrus tot ce era în ea. A procedat la fel
i cu zonele din jurul ei care ajungeau spre Tir a – pentru c cei de acolo nu au vrut
i deschid por ile. El a distrus Tifsa i a spart uterul tuturor femeilor îns rcinate.
17
Menahem – fiul lui Gadi – a început s guverneze în teritoriul numit Israel în al

treizeci i nou lea an al lui Azaria – regele celor numi i „Iuda”; i a guvernat la
Samaria zece ani. 18Tot timpul cât a tr it, el a f cut ce este r u în rela ia lui cu
Domnul; i nu s-a dep rtat de p catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat – care f cuse
Israelul s p tuiasc . 19Atunci când Pul – regele Asiriei – a invadat ara, Menahem
i-a dat o mie de talan i de argint pentru ca s -l ajute s i consolideze guvernarea.
20
Menahem a cerut acest argint de la to i oamenii boga i din Israel. Fiecare i-a dat
regelui Asiriei câte cincizeci de echeli de argint. Astfel, regele Asiriei s-a întors; i
nu a mai sta ionat în ar . 21Celelalte fapte ale lui Menahem i tot ce a f cut el, oare
nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din teritoriul numit Israel”? 22Menahem s-a
culcat lâng p rin ii lui. Apoi, în locul lui Menahem a guvernat fiul lui numit Pecahia.
23
Pecahia – fiul lui Menahem – a început s guverneze în teritoriul numit Israel – la
Samaria – în al cincizecilea an al guvern rii lui Azaria – regele celor numi i „Iuda”.
El a guvernat acolo doi ani. 24Pecahia a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul i nu
s-a dep rtat de p catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat – care f cuse pe Israel s
tuiasc . 25Unul dintre comandan ii armatei lui lui Pecahia – numit Pecah – fiul lui
Remalia, a complotat împotriva lui; i ac ionând împreun cu cincizeci de ghiladi i, la omorât pe rege. Apoi au mai omorât pe Argob i pe Arieh – la Samaria – în
fort rea a palatului regelui. Deci Pecah l-a omorât pe Pecahia. Apoi a guvernat în
locul lui. 26Celelalte fapte ale lui Pecahia i tot ce a f cut el, sunt scrise în „Cartea
cronicilor regilor teritoriului numit Israel”. 27Pecah – fiul lui Remalia – a început s
guverneze pentru cei din teritoriul numit Israel – la Samaria – în al cincizeci i doilea
an al guvern rii lui Azaria – regele al celor numi i „Iuda” – i a guvernat acolo
dou zeci de ani. 28El a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul i nu s-a dep rtat de
catele lui Ieroboam – fiul lui Nebat – care a f cut Israelul s p tuiasc . 29În
timpul guvern rii lui Pecah – regele celor numi i „Israel”, Tiglat-Pileser – regele
Asiriei – a capturat ora ele: Iion, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chede , Ha or, Ghilad i
Galileea. El a mai ocupat tot teritoriul locuit de urma ii lui Neftali; i i-a dus pe
locuitorii lor în captivitate, în Asiria. 30Apoi Osea – fiul lui Ela – a complotat
împotriva lui Pecah – fiul lui Remalia – i l-a omorât. Osea a început s guverneze în
locul lui, în al dou zecilea an al guvern rii lui Iotam, fiul lui Uzia. 31Celelalte fapte
ale lui Pecah i tot ce a f cut el, sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din teritoriul
numit Israel”. 32Iotam – fiul lui Uzia – a început s guverneze în teritoriul numit Iuda
în al doilea an al guvern rii lui Pecah – fiul lui Remalia – regele celor numi i „Israel”.
33
El avea vârsta de dou zeci i cinci de ani când a început s guverneze; i a guvernat
la Ierusalim aisprezece ani. Mama lui se numea Ieru a i era fiica lui adoc. 34Iotam
a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul – exact cum tr ise i tat l lui numit
Uzia. 35Totu i, nici el nu a desfiin at în imile; i astfel, poporul înc mai aducea
sacrificii i t mâie pe ele. Iotam a construit poarta de sus a Casei Domnului.
36
Celelalte fapte ale lui Iotam, oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor
teritoriului numit Iuda”? 37În acele zile, Domnul a început s trimit împotriva lui
Iuda pe Re in – regele Aramului – i pe Pecah, fiul lui Remalia. 38Iotam s-a culcat
lâng p rin ii lui i a fost înmormântat lâng ei – în ora ul str mo ului lui numit
David. Apoi, în locul lui Iotam a guvernat fiul lui numit Ahaz. 16 Ahaz – fiul lui
Iotam – regele din teritoriul numit Iuda – a devenit rege în al aptesprezecelea an al
guvern rii lui Pecah, fiul lui Remalia. 2Ahaz avea vârsta de dou zeci de ani când a

început s guverneze; i a guvernat la Ierusalim aisprezece ani. El nu a f cut ce este
corect în rela ia cu Dumnezeul lui numit Domnul – a a cum procedase str mo ul lui
numit David – 3ci a tr it conform modelului oferit de regii din teritoriul numit Israel.
El l-a trecut chiar i pe fiul lui prin foc – a a cum era obiceiul idolatru al popoarelor
pe care Domnul le alungase din fa a israelienilor. 4Ahaz a ajuns în situa ia de a aduce
sacrificii i t mâie pe în imi, pe dealuri i sub orice copac verde. 5Atunci Re in –
regele Aramului – i Pecah – fiul lui Remalia – care era rege în teritoriul numit Israel,
au declan at un r zboi împotriva Ierusalimului. L-au asediat pe Ahaz, dar nu l-au
putut învinge. 6În acea vreme, Re in – regele Aramului – a readus Elatul între
grani ele Aramului; i i-a alungat de acolo pe iudei. Astfel, edomi ii s-au întors la
Elat; i au locuit acolo pân ast zi. 7Ahaz i-a trimis ni te reprezentan i la TiglatPileser – regele Asiriei – ca s -i spun : „Eu sunt slujitorul i fiul t u! Vino i
salveaz -m de regele Aramului i de regele lui Israel – care au declan at un r zboi
împotriva mea.” 8Ahaz a luat argintul i aurul care erau în Casa Domnului i în
tezaurul palatului regelui; i le-a trimis ca dar regelui Asiriei. 9Regele Asiriei l-a
ascultat. Atunci regele Asiriei a venit, a luptat împotriva Damascului i l-a capturat.
Apoi i-a dus pe locuitori în captivitate la Chir; i l-a omorât pe Re in. 10Regele Ahaz a
plecat la Damasc ca s -l întâlneasc pe Tiglat-Pileser, regele Asiriei. Când a v zut
altarul care era în Damasc, regele Ahaz a trimis preotului Urie copia i modelul lui
împreun cu toate dimensiunile. 11Preotul Urie a construit un altar conform modelului
pe care regele Ahaz i l-a trimis din Damasc. Acel preot l-a terminat înainte de
întoarcerea regelui din Damasc. 12Când s-a întors regele (Ahaz) din Damasc i a v zut
altarul, s-a apropiat i a adus sacrificii pe el. 13A oferit pe altar arderile integrale i
darurile de mâncare, a turnat darurile de b utur i a v rsat sângele sacrificiilor
pentru pace. 14A luat din fa a Casei (Domnului) altarul de bronz care era înaintea
Domnului – pentru ca el s nu fie între noul altar i Casa Domnului. Apoi l-a pus în
partea de nord a noului altar. 15Regele Ahaz i-a dat urm toarea porunc preotului
Urie: „S aduci pe marele altar arderea integral de diminea i darul de mâncare de
sear , arderea integral a regelui i darul lui de mâncare, arderea integral a întregului
popor din ar , darul lor de mâncare i darurile lor de b utur . S torni pe el tot
sângele arderilor integrale i tot sângele sacrificiilor. Voi folosi altarul de bronz ca s
ghideze în luarea deciziilor!” 16Preotul Urie a f cut totul exact cum îi poruncise
regele Ahaz. 17Regele Ahaz a sf râmat ornamentele supor ilor bazinelor i apoi a luat
bazinele de pe ele. A dat jos i „marea”. El a luat-o de pe boii de bronz care erau sub
ea; i a pus-o pe un plan eu de piatr . 18Respectând dorin a regeleui Asiriei, Ahaz a
desfiin at din Casa Domnului atât arcada Sabatului – care fusese construit la
interiorul Casei –, cât i partea de afar numit intrarea regelui. 19Celelalte fapte pe
care le-a f cut Ahaz, oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din teritoriul
numit Iuda”? 20Ahaz s-a culcat lâng p rin ii lui i a fost înmormântat lâng ei, în
„Ora ul lui David”. Apoi, în locul lui a guvernat fiul lui numit Ezechia. 17 Osea – fiul
lui Ela – a început s guverneze în teritoriul numit Israel – la Samaria – în al
doisprezecelea an al guvern rii lui Ahaz – regele din teritoriul numit Iuda; i a
guvernat acolo nou ani. 2El a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul; dar nu a
procedat ca regii lui Israel care tr iser înaintea lui. 3Salmanasar – regele Asiriei – a
venit împotriva lui. Astfel, Osea a devenit vasalul acestui rege; i i-a pl tit periodic o

tax (de subordonare). 4Dar regele Asiriei a descoperit un complot organizat de Osea
care îi trimisese lui So – monarhul Egiptului – ni te oameni din partea lui; i nu îi mai
pl tea regelui Asiriei acea tax anual . În consecin , regele Asiriei l-a prins i l-a
gat în închisoare. 5Regele Asiriei a parcurs toat ara i a venit s lupte împotriva
Samariei. A asediat-o într-o perioad de trei ani. 6În al nou lea an al guvern rii lui
Osea, regele Asiriei a cucerit Samaria; i apoi i-a dus pe israelieni captivi în Asiria. El
i-a adus acolo s locuiasc în Halah i în Gozan – pe traseul râului Habor i în ora ele
mezilor. 7Aceste lucruri s-au întâmplat pentru c poporul Israel a p tuit împotriva
Dumnezeului lor numit Domnul – Cel care i-a scos de pe teritoriul Egiptului de sub
domina ia faraonului, monarhul Egiptului. Ei s-au închinat înaintea altor (dumne)zei
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i au copiat atât obiceiurile popoarelor pe care Domnul le alungase din fa a
israelienilor, cât i obiceiurile stabilite de regii din teritoriul numit Israel. 9Israelienii
au f cut, în secret, împotriva Dumnezeului lor numit Domnul, fapte nepermise de El.
Ei i-au construit în imi în toate ora ele lor, din turnurile santinelelor pân în
ora ele fortificate. 10 i-au ridicat pietre (pe care le-au considerat) sacre i „astartee” –
pe orice deal înalt i sub orice copac verde. 11Au ars t mâie pe toate în imile – exact
ca popoarele pe care Domnul le alungase din fa a lor; i au f cut lucruri rele cu care
L-au mâniat pe Domnul. 12Au slujit idolilor, de i Domnul le spusese: „S nu face i
acest lucru!” 13Domnul a avertizat pe Israel i pe Iuda prin to i profe ii i prin oamenii
care vedeau lucrurile revelate de El. Aceia le ziseser (din partea Domnului):
„Întoarce i-v de la comportamentul vostru r u i respecta i poruncile i deciziile
Mele, conform întregii Legi pe care am poruncit-o str mo ilor vo tri i pe care v-am
trimis-o prin sclavii Mei – prin profe i!” 14Dar ei nu L-au ascultat; ci s-au opus
acestor cerin e la fel ca str mo ii lor care nu crezuser în Dumnezeul lor numit
Domnul. 15I-au respins deciziile, leg mântul ratificat cu str mo ii lor i declara iile pe
care li le-a dat. Au umblat dup lucruri f
valoare; i astfel au devenit chiar ei ni te
oameni demni de desconsiderare. Israelienii au luat exemplul celorlalte popoare care
erau în jurul lor, de i Domnul le poruncise s nu se asemene cu ele. 16Ei au renun at
la toate poruncile Dumnezeului lor care se nume te Domnul; i i-au turnat ca idoli
doi vi ei i un stâlp închinat Astarteeii. S-au închinat tuturor constela iilor care se
puteau observa pe cer; i i-au slujit lui Baal. 17Au trecut prin foc pe fiii i pe fiicele
lor, au practicat ghicirea i vr jitoria; i s-au vândut s fac ce este r u în rela ia lor
cu Domnul, declan ându-I astfel mânia (împotriva lor). 18Domnul s-a mâniat foarte
mult pe Israel i l-a îndep rtat din prezen a Lui. Astfel, n-au mai r mas (pe teritoriul
locuit cândva de israelieni) decât urma ii lui Iuda. 19Dar nici israelienii din teritoriul
numit Iuda nu au respectat leg mântul ratificat cu Dumnezeul lor care se nume te
Domnul; ci au copiat obiceiurile pe care le avuseser cei din teritoriul numit Israel.
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Atunci Domnul i-a abandonat pe to i urma ii Israel, i-a chinuit, a permis s ajung
la discre ia jefuitorilor; iar în final i-a alungat din prezen a Lui. 21El a procedat a a cu
ei pentru c cei care s-au numit Israel, se desp iser de familia lui David i-l
cuser rege pe Ieroboam, fiul lui Nebat – cel care l-a înstr inat pe Israel de Domnul
i l-a determinat s comit un mare p cat. 22Israelienii au continuat s fac toate
catele comise de Ieroboam; i nu s-au dep rtat de ele – 23pân când Domnul l-a
îndep rtat pe Israel din prezen a Sa – exact cum anun ase prin to i sclavii S i: prin
profe i. Astfel, cei din teritoriul numit Israel au fost lua i din ara lor i du i captivi în

Asiria, unde au r mas pân ast zi. 24Regele Asiriei a adus oameni de la Babilon: din
Cuta, din Ava, din Hamat i din Sefarvaim. El i-a pus s tr iasc în ora ele care aveau
capitala la Samaria, în locul israelienilor. Ei au devenit proprietarii Samariei; i au
locuit (inclusiv) în ora ele (din jurul) ei. 25Când au început s locuiasc acolo, nu se
temeau de Domnul. Atunci Domnul a trimis împotriva lor ni te lei care au omorât pe
câ iva dintre ei. 26Aceia i-au zis regelui Asiriei: „Popoarele pe care le-ai adus ca s
locuiasc în ora ele (care apar in) Samariei, nu cunosc legea Dumnezeului acestei
ri. El a trimis împotriva lor ni te lei; i oamenii au fost omorâ i de ei – pentru c nu
tiu ce prevede legea Dumnezeului acestei ri!” 27Atunci regele Asiriei a ordonat:
„Trimite i pe unul dintre preo ii care au fost lua i captivi din Samaria. El s mearg i
locuiasc acolo – ca s -i înve e (s respecte) legea Dumnezeului acelui teritoriu!”
28
Unul dintre preo i, care fusese luat captiv din Samaria, s-a întors i a locuit la Betel.
El i-a înv at cum s se team de Domnul. 29Dar fiecare popor i-a f cut proprii lui
zei în ora ele în care locuiau ei; i i-au pus atât în temple cât i pe în imile
construite de samariteni. 30Oamenii din Babilon l-au f cut pe zeul Sucot-Benot,
oamenii din Cuta l-au f cut pe zeul Nergal, oamenii din Hamat l-au f cut pe zeul
ima, 31iar cei din Ava i-au f cut pe zeii Nibhaz i Tartac. Cei din Sefarvaim î i
ardeau fiii în foc, ca sacrificiu oferit lui Adra-Melec i lui Ana-Melec – zeii din
Sefarvaim. 32Ei se închinau Domnului; dar în acela i timp i-au desemnat pentru ei
mul i preo i ai în imilor, care aduceau sacrificii în acele temple de pe în imi.
33
Astfel, acei oameni se închinau Domnului, dar slujeau i zeilor lor, conform
obiceiului popoarelor din care au fost adu i. 34Pân ast zi, ei au acelea i obiceiuri
vechi. Nu se tem doar de Domnul. Nu respect doar deciziile i regulile lor
(religioase) i nici doar poruncile pe care le-a dat Domnul urma ilor lui Iacov, c ruia
i-a fost pus numele Israel. 35Domnul ratificase cu israelienii un leg mânt i le
poruncise astfel: „S nu v teme i de al i (dumne)zei i s nu v închina i lor; s nu le
sluji i i s nu le aduce i sacrificii; 36ci s v teme i de Domnul – de Cel care v-a scos
de pe teritoriul Egiptului cu o mare demonstra ie de for i cu bra ul întins! S v
închina i doar Lui; i numai acestui Dumnezeu s -I aduce i sacrificii! 37Fi i aten i
totdeauna, ca s respecta i înv turile, regulile, legile i poruncile pe care le-a scris
pentru voi; i s nu v teme i de al i (dumne)zei. 38
nu uita i (s respecta i)
leg mântul pe care Eu l-am ratificat cu voi; i s nu v teme i de al i (dumne)zei; 39ci
v teme i de Dumnezeul vostru care se nume te Domnul; i atunci El v va sc pa
de to i du manii vo tri.” 40Dar israelienii nu s-au conformat acestor cerin e; ci au
urmat vechile lor obiceiuri. 41Deci aceste popoare se temeau de Domnul, dar slujeau
i idolilor lor. Pân ast zi, copiii lor i copiii copiilor lor fac ce au f cut i p rin ii lor.
18 Ezechia – fiul lui Ahaz – rege în teritoriul numit Iuda, a început s guverneze în al
treilea an al guvern rii lui Osea – fiul lui Ela – regele celor din teritoriul numit Israel.
2
El avea vârsta de dou zeci i cinci de ani când a devenit rege; i a guvernat la
Ierusalim dou zeci i nou de ani. Mama lui se numea Abia i era fiica lui Zaharia.
3
El a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul – exact cum procedase str mo ul lui
numit David. 4Ezechia a desfiin at închinarea pe în imi i a sf râmat pietrele
(considerate) sacre, a t iat stâlpul închinat Astarteeii i a spart în buc i arpele de
bronz pe care îl f cuse Moise – pentru c israelienii aveau obiceiul s ard t mâie în
fa a lui i îl numeau Nehu tan. 5Ezechia a crezut în Dumnezeul lui Israel numit

Domnul. Nici unul dintre regii din teritoriul numit Iuda care fuseser înaintea lui sau
care au tr it dup aceea, nu a mai fost ca el. 6Ezechia s-a ata at de Domnul, nu s-a
dep rtat de El i a respectat poruncile pe care Domnul i le d duse (pentru Israel) lui
Moise. 7Domnul a fost cu Ezechia; i oriunde mergea, avea victorie. El s-a revoltat
împotriva regelui Asiriei; i nu i s-a mai subordonat. 8Ezechia i-a distrus pe filisteni
pân la Gaza; i le-a devastat teritoriile: de la turnurile de paz i pân la ora ele
fortificate. 9În al patrulea an al guvern rii lui Ezechia – care era al aptelea an al
guvern rii lui Osea, fiul lui Ela, regele celor din teritoriul numit Israel –, Salmanasar
– regele Asiriei – a venit s lupte împotriva Samariei i a asediat-o; 10 i dup trei ani
de asediu, asirienii au cucerit-o. Deci Samaria a fost cucerit în al aselea an al
guvern rii lui Ezechia – an care corespundea cu al nou lea din timpul guvern rii lui
Osea, regele celor din teritoriul numit Israel. 11Regele Asiriei i-a dus pe israelieni
captivi în Asiria i i-a pus s locuiasc în Halah, în Gozan, pe traseul râului Habor i
în ora ele mezilor. 12S-a întâmplat a a pentru c n-au ascultat ce le-a spus Dumnezeul
lor care se nume te Domnul; ci au înc lcat leg mântul Lui. Nu s-au conformat
cerin elor lui i nici n-au respectat tot ce le-a poruncit Moise, sclavul Domnului. 13În
al paisprezecelea an al guvern rii regelui Ezechia, Sanherib – regele Asiriei – a
înaintat împotriva tuturor ora elor fortificate din teritoriul numit Iuda; i le-a cucerit.
14
Apoi Ezechia – regele celor din teritoriul numit Iuda – a trimis urm torul mesaj
regelui Asiriei care era atunci în Lachi : „Am gre it! Dep rteaz -te de mine; i î i voi
da orice îmi vei cere!” Regele Asiriei a cerut de la Ezechia – regele celor din
teritoriul numit Iuda – trei sute de talan i de argint i treizeci de talan i de aur.
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Ezechia i-a dat tot argintul care era adunat în Casa Domnului i în tezaurul palatului
regelui. 16În acea situa ie, Ezechia a desprins aurul pe care tot el, Ezechia – regele
celor din teritoriul numit Iuda – îl folosise ca s acopere u ile i stâlpii Templului
Domnului; i l-a dat regelui Asiriei. 17Regele Asiriei i-a trimis din Lachi pe Tartan,
pe Rab-Saris i pe Rab- ache – înso i de o puternic armat . Ei au venit la regele
Ezechia, la Ierusalim. Au plecat spre Ierusalim; i când au ajuns, s-au oprit la canalul
de ap al lacului de sus, pe drumul care conduce la terenul sp torului. 18Apoi l-au
chemat (la ei) pe rege. Eliachim – fiul lui Hilchia –, administratorul palatului, scribul
ebna i cronicarul Ioah – fiul lui Asaf – s-au dus la ei. 19Rab- ache le-a zis:
„Spune i-i lui Ezechia: «Marele rege al Asiriei î i vorbe te astfel: Pe ce se bazeaz
aceast încredere pe care o ai? 20Tu spui c ai strategie i for pentru r zboi; dar
acestea sunt doar ni te vorbe f acoperire în fapte. În cine te încrezi tu acum, astfel
încât ai decis s te revol i împotriva mea? 21Constat c ai decis s te încrezi în Egipt –
în acel toiag de trestie rupt , care în eap i r ne te mâna oricui se sprijin pe ea. A a
este faraonul – monarhul Egiptului – pentru to i aceia care se încred în el! 22Poate c
îmi ve i spune c v încrede i în Dumnezeul vostru care se nume te Domnul. Dar
oare nu este El Acela ale C rui în imi i altare le-a îndep rtat tocmai Ezechia,
zicând oamenilor din teritoriul numit Iuda i Ierusalimului ca s se închine înaintea
altarului din Ierusalim!»? 23Acum î i propun s vii i s faci o în elegere cu st pânul
meu, cu regele Asiriei. Eu î i voi da dou mii de cai; i s vedem dac tu vei putea
si c re i pentru ei… 24Este interesant de urm rit cum vei putea elimina tu m car
un singur conduc tor dintre cei mai nesemnificativi slujitori ai st pânului meu – când
te bazezi pe Egipt ca s i dea care i c re i! 25În plus, crezi oare c am înaintat f

aprobarea Domnului împotriva acestui loc, ca s -l distrug? Domnul personal mi-a zis:
«Înainteaz împotriva acestei ri i distruge-o!».” 26Atunci Eliachim – fiul lui Hilchia
–, ebna i Ioah i-au r spuns lui Rab- ache: „Te rug m s vorbe ti slujitorilor t i în
limba aramaic , pentru c o în elegem. Nu ne vorbi în limba ebraic , în auzul
poporului care este pe zid!” 27Dar Rab- ache le-a zis: „Oare st pânul meu m-a trimis
spun aceste cuvinte st pânului vostru i vou ? Nu m-a trimis la ace ti oameni, care
stau pe zid i care, la fel ca voi, vor ajunge s i m nânce propriile fecale i s i bea
propria urin ?” 28Atunci Rab- ache s-a ridicat i a strigat puternic în limba ebraic ,
astfel: „Asculta i ce v vorbe te marele regele al Asiriei! 29El v spune: «Nu-i
permite i lui Ezechia s v duc în eroare; pentru c el nu va putea s v salveze din
mâna mea! 30Nu-i permite i lui Ezechia s v conving (c este mai bine) s v
încrede i în Domnul, când v zice: Este o certitudine c Domnul ne va salva; i acest
ora nu va fi dat în mâinile regelui Asiriei! 31Nu-l asculta i pe Ezechia. Regele Asiriei
spune: Face i pace cu mine; i veni i afar la mine. Atunci, fiecare dintre voi va
mânca din via lui i din smochinul lui; i ve i bea ap din fântânile voastre – 32pân
voi veni i v voi lua într-o ar ca a voastr . Aceea este o ar cu abunden de
cereale i de vin, cu abunden de pâine i de vii i cu abunden de m sline i de
miere. Astfel, ve i tr i i nu ve i muri. Nu-l asculta i pe Ezechia; pentru c el v
conduce gre it când pretinde c v va salva Domnul! 33Oare i-a sc pat vreodat
vreunul dintre zeii celorlalte popoare ara din mâna regelui Asiriei? 34Unde sunt zeii
Hamatului i ai Arpadului? Unde sunt zeii Sefarvaiimului, ai Henei i ai Ivei? Au
putut ei s salveze Samaria din mâna mea? 35Care dintre to i zeii acestor ri i-au
sc pat ara din mâna mea? În consecin , cum ar putea Domnul s salveze Ierusalimul
din mâna mea?».” 36Poporul a t cut. Nu i-a r spuns nici un cuvânt; pentru c regele le
poruncise s nu-i r spund . 37Atunci Eliachim – fiul lui Hilchia –, administratorul
palatului, scribul ebna i cronicarul Ioah – fiul lui Asaf – au venit la Ezechia cu
hainele rupte; i i-au spus cuvintele lui Rab- ache. 19 Dup ce regele Ezechia a auzit
despre toate acestea, i-a rupt hainele, s-a acoperit cu un sac i s-a dus la casa
Domnului. 2Apoi i-a trimis la profetul Isaia – fiul lui Amo – pe Eliachim –
administratorul palatului lui –, pe scribul ebna i pe cei b trâni dintre preo i. To i sau dus la el acoperi i cu saci. 3Ei i-au zis: „Ezechia î i vorbe te astfel: „Aceasta este o
zi de necaz, de pedeaps i de ru ine. Copiii au ajuns la termenul la care trebuie s se
nasc , dar nu mai exist nici o for pentru na terea lor. 4Poate c Dumnezeul t u –
Cel care se nume te Domnul – a auzit toate cuvintele lui Rab- ache. El a fost trimis
de st pânul lui – de regele Asiriei – ca s -l ridiculizeze pe Dumnezeul care este
(singurul) viu. Poate c Domnul – Dumnezeul t u – îi va repro a cuvintele pe care lea spus. Deci f o rug ciune (adresat Domnului) pentru cei care au mai r mas!”
5
Când slujitorii regelui Ezechia au venit la Isaia, 6el le-a zis: „S -i spune i st pânului
vostru c Domnul îi vorbe te astfel: „Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit i
prin care slujitorii regelui Asiriei au spus blasfemii la adresa Mea. 7Te anun c voi
pune în el un asemenea spirit, încât la auzirea unui zvon, se va întoarce în ara lui. il voi determina s cad omorât de sabie chiar pe teritoriul lui!” 8Când Rab- ache a
auzit c regele Asiriei plecase din Lachi , s-a întors i l-a g sit luptând împotriva
Libnei. 9Apoi, când regele Asiriei a auzit c Tirhaca – regele din Cu –, a plecat s
lupte împotriva lui, a trimis din nou reprezentan i la Ezechia. Prin intermediul lor, a

transmis: 10„S -i vorbi i lui Ezechia, regele celor din teritoriul numit Iuda, astfel:
«Nu-I permite Dumnezeului t u, în care te încrezi, s te p leasc promi ându- i c
Ierusalimul nu va ajunge în mâna regelui Asiriei. 11Sunt sigur c ai auzit ce au f cut
regii Asiriei tuturor rilor cucerite: cum le-a distrus în totalitate! i crezi oare c tu
vei fi salvat? 12 i-au salvat oare zeii popoarele pe care p rin ii mei le-au distrus: pe
Gozan, pe Haran, pe Re ef i pe fiii lui Eden – care erau în Tel-Asar? 13Unde este
regele Hamatului, regele Arpadului i regele ora ului Sefarvaim. Unde este acela al
ora ului Hena sau al ora ului Iva?».” 14Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor i a
citit-o. Apoi s-a dus în Casa Domnului i a pus-o acolo deschis , înaintea Domnului.
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Ezechia s-a rugat Domnului i a zis: „O, Doamne, Dumnezeul lui Israel; Tu, Cel
care tronezi deasupra heruvimilor! Tu e ti singurul Dumnezeu al tuturor regatelor
mântului! Tu ai f cut cerul i p mântul! 16Doamne, apleac i urechea i ascult !
Doamne, deschide- i ochii i prive te! Auzi cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca
-L ridiculizeze pe Dumnezeul viu! 17Doamne, este adev rat c regii Asiriei au
devastat aceste popoare i rile lor. 18 tim i c le-au aruncat zeii în foc. Dar ei i-au
distrus pentru c aceia nu erau Dumnezeu, ci lucr ri f cute de mâna omului. Acei zei
erau doar lemn i piatr . 19Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Te rug m, scap -ne de
amenin area lui – ca s tie toate regatele p mântului c Tu, Doamne, e ti singurul
Dumnezeu!” 20Atunci Isaia – fiul lui Amo – a trimis pe cineva la Ezechia, ca s -i
spun : „Domnul, Dumnezeul lui Israel, vorbe te astfel: « i-am auzit rug ciunea pe
care Mi-ai f cut-o, referitoare la Sanherib, regele Asiriei. 21
tii c Domnul a
pronun at deja urm toarele cuvinte împotriva lui: Fecioara – fiica Sionului – te
desconsider i râde de tine! Fiica Ierusalimului d din cap în timp ce tu fugi! 22 tii
pe Cine ai ridiculizat i împotriva Cui ai pronu at blasfemii? tii împotriva Cui ai
vorbit? tii împotriva Cui i-ai în at mândru privirea? Împotriva Sfântului lui Israel!
23
Prin intermediul solilor t i, L-ai ridiculizat pe Domnul, zicând: Cu mul imea carelor
mele, am escaladat în imile mun ilor pân la cele mai înalte piscuri ale Libanului! Iam t iat cei mai înal i cedri i cei mai remarcabili chiparo i. Am ajuns la cele mai
îndep rtate locuri i la p durea cea mai deas . 24Am s pat fântâni i am b ut ape
str ine. Am secat toate pâraiele Egiptului pe unde am trecut cu t lpile picioarelor
mele!’ 25N-ai auzit? Eu am conceput toate aceste lucruri cu mult timp în urm – din
zile str vechi – i le-am planificat. Iar acum am f cut ca ele s se întâmple. Astfel, iam permis s transformi ora ele fortificate în mormane de d râm turi. 26Locuitorii lor
sunt f
for , surprin i i f cu i de ru ine. Au ajuns ca iarba de pe câmp i ca
verdea a fraged – ca iarba de pe acoperi uri, care se usuc înainte s creasc . 27Dar
Eu tiu unde stai, tiu când ie i i când intri. Cunosc i cât e ti de sup rat pe Mine.
28
Pentru c te-ai mâniat pe Mine i pentru c arogan a ta a ajuns la urechile Mele, voi
pune veriga Mea în nasul t u i z bala Mea în gura ta. Astfel, te voi întoarce pe
drumul pe care ai venit! 29Iar pentru tine, Ezechia, î i dau un semn care î i va
confirma c se va întâmpla a a: în acest an ve i mânca ce va cre te de la sine; iar în al
doilea an ve i consuma ce va r ri din ce a r mas! Abia în al treilea an ve i sem na i
ve i secera, ve i planta vii i le ve i mânca fructele. 30Supravie uitorii din teritoriul
numit Iuda – cei care vor r mâne –, vor avea din nou r cini sub ei: i vor produce
fructe deasupra. 31Se va întâmpla a a, pentru c din Ierusalim va ap rea un grup al
urma ilor (poporului); i din muntele Sion vor veni câ iva supravie uitori. Pasiunea

Domnului Armatelor (pentru ei) va face ca acest lucru s se întâmple!» 32„Deci,
Domnul spune despre regele Asiriei astfel: «Nu va intra în acest ora i nu va trage
nici o s geat acolo. Nu va veni în fa a lui cu vreun scut i nu va ridica împotriva lui
nici o ramp de asalt. 33Domnul v spune c se va întoarce pe drumul pe care a venit;
i nu va intra în acest ora . 34Eu voi proteja acest ora ca s -l salvez de dragul Meu i
de dragul sclavului Meu numit David!»” 35În acea noapte, îngerul Domnului s-a dus
în tab ra asirienilor; i a omorât o sut optzeci i cinci de mii de oameni. Când s-au
trezit ceilal i diminea a devreme, au v zut c to i aceia erau ni te corpuri moarte.
36
Atunci Sanherib – regele Asiriei – i-a ridicat tab ra i a plecat. El s-a întors la
Ninive i a locuit acolo. 37În timp ce se închina în templul zeului lui numit Nisroc, fiii
lui – Adra-Melec i Sare er – l-au omorât cu sabia; i apoi au fugit în ara Ararat. În
locul lui Sanherib a guvernat fiul lui numit Esar-Hadon. 20 În acele zile, Ezechia s-a
îmboln vit i era aproape de moarte. Profetul Isaia – fiul lui Amo – a venit la el i i-a
zis: „Domnul î i spune: «Organizeaz i familia care va r mâne dup tine; pentru c
tu vei muri! Nu te vei mai îns to i!».” 2Atunci Ezechia s-a întors cu fa a spre perete
i s-a rugat Domnului, zicând: 3„Doamne, Te rog s i aminte ti c am umblat în fa a
Ta cu responsabilitate i devotament din toat inima i c am f cut ce este bine în
rela ia mea cu Tine!” i Ezechia a plâns cu mari regrete. 4Isaia înc nu plecase din
curtea de mijloc (a palatului). Atunci Cuvântul Domnului a venit la el i i-a zis:
5
„Întoarce-te i spune-i lui Ezechia care este conduc torul poporului Meu c Domnul,
Dumnezeul str mo ului lui numit David, îi vorbe te astfel: « i-am auzit rug ciunea
i i-am v zut lacrimile. S tii c te voi vindeca! În a treia zi te vei duce la Casa
Domnului. 6Voi ad uga vie ii tale înc cincisprezece ani; i te voi salva împreun cu
acest ora din mâna regelui Asiriei. Voi ap ra acest ora de dragul Meu i de dragul
sclavului Meu numit David!».” 7Apoi Isaia a zis: „Aduce i o turt de smochine!” Ei
au adus-o; i dup ce i-au pus-o lui Ezechia pe ran , s-a vindecat. 8Ezechia îl
întrebase pe Isaia: „Care va fi semnul care-mi va confirma c Domnul m va vindeca
i c m voi duce la Casa Domnului a treia zi?” 9Isaia îi r spunsese: „Semnul din
partea Domnului pentru tine, care te va ajuta s cuno ti c Domnul va face s se
întâmple conform cuvântului pe care l-a pronun at, este cel pe care i-l vei alege: S
treac umbra zece trepte înainte sau înapoi?” 10Ezechia a r spuns: „Este ceva
nesemnificativ ca umbra s treac zece trepte înainte. Mai bine s treac zece trepte
înapoi!” 11Profetul Isaia L-a chemat pe Domnul; i El a f cut ca umbra s treac
înapoi zece trepte pe cadranul lui Ahaz. 12În acele vremuri, Merodac-Baladan – fiul
lui Baladan, rege al Babilonului – i-a trimis lui Ezechia scrisori i un dar – pentru c
auzise c fusese bolnav. 13Ezechia i-a primit reprezentan ii i le-a ar tat tot ce era în
tezaurul lui: argintul, aurul, condimentele i uleiul valoros, armamentul lui i tot ce
era în depozitele pe care le avea. Nu a r mas nimic în palatul sau în regatul lui, pe
care Ezechia s nu li-l fi ar tat. 14Atunci profetul Isaia a venit la regele Ezechia i l-a
întrebat: „Ce au zis acei oameni i de unde au venit?” Ezechia i-a r spuns: „Au venit
dintr-o ar îndep rtat : din Babilon.” 15Profetul l-a mai întrebat: „Ce au v zut în
palatul t u?” Ezechia a r spuns: „Au v zut tot ce este în el. Nu a r mas nimic în
depozitele mele pe care s nu li-l fi ar tat.” 16Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia: „Ascult
Cuvântul Domnului. El î i spune: 17«S tii c vin zile când tot ce este în palatul t u i
tot ce au adunat cu sacrificiu str mo ii t i pân ast zi, va fi dus la Babilon. Domnul

i spune c nu va mai fi l sat nimic aici. 18Unii dintre propriii t i fii – care i s-au
scut în aceast perioad – î i vor fi lua i; i vor fi f cu i eunuci în palatul regelui
Babilonului!».” 19Ezechia i-a zis lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai
proclamat, este bun.” El î i zicea: „De ce s îmi pese, atât timp cât în timpul vie ii
mele va fi pace i ara va fi protejat ?” 20Celelalte fapte ale lui Ezechia – toate
lucurile remarcabile ale lui, cum a f cut lacul i canalul prin care a adus ap în ora –,
oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din teritoriul numit Iuda”? 21Ezechia
s-a culcat lâng p rin ii lui. Apoi în locul lui a guvernat fiul lui numit Manase. 21
Manase avea vârsta de doisprezece ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim
o perioad de cincizeci i cinci de ani. Mama lui se numea Hef iba. 2El a f cut ce este
u în rela ia lui cu Domnul, urmând obiceiurile idolatre ale popoarelor pe care
Domnul le alungase din fa a israelienilor. 3A reconstruit în imile pe care le
distrusese tat l lui numit Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a f cut un stâlp al
Astarteeii – exact cum f cuse Ahab – regele celor din teritoriul numit Israel. S-a
închinat înaintea întregii mul imi de stele de pe cer i le-a slujit. 4A construit altare în
Casa Domnului despre care vorbise El atunci când a spus: „Îmi voi pune numele în
Ierusalim!” 5A construit altare tuturor constela iilor observate pe cer; i le-a pus în
cele dou cur i ale Casei Domnului. 6 i-a trecut fiul prin foc, a practicat vr jitoria i
ghicitul, apelând la cei care cheam spiritele mor ilor i la vr jitori. El a f cut mult
u în ochii Domnului, declan ându-I mânia. 7A luat idolul Astarteeii – pe care îl
cuse i l-a pus în Casa Domnului – loc despre care Domnul îi spusese lui David i
lui Solomon, fiul lui, astfel: „În aceast Cas i în Ierusalim – pe care l-am ales dintre
toate ora ele locuite de triburile lui Israel – Îmi voi pune Numele pentru totdeauna.
8
Nu voi mai permite ca picioarele lui Israel s r ceasc afar din ara pe care le-am
dat-o str mo ilor lor – dac vor urm ri cu aten ie s respecte tot ce le-am poruncit,
conform tuturor prevederilor Legii pe care le-a dat-o sclavul Meu Moise.” 9Dar ei nau ascultat; i Manase i-a dus în r cire. Astfel, ei au f cut mai mult r u decât toate
popoarele pe care le distrusese Domnul din fa a israelienilor. 10Atunci Domnul a
vorbit prin sclavii S i, prin profe ii, zicând: 11„Manase – regele celor din teritoriul
numit Iuda – a f cut aceste fapte oribile; a f cut mai mult r u decât tot ce f cuser
amori ii înainte de el; i i-a determinat i pe cei care locuiau pe teritoriul numit Iuda
p tuiasc prin idolii lui. 12Deci pentru c a procedat astfel, Dumnezeul lui Israel
numit Domnul spune: «Voi aduce un dezastru peste Ierusalim i peste cei care
locuiesc pe teritoriul numit Iuda. Va fi o calamitate care va face s iuie urechile
oricui va auzi vorbindu-se despre ea!» 13Voi pune peste Ierusalim funia folosit
împotriva Samariei i firul de plumb folosit împotriva familiei lui Ahab. Voi terge
Ierusalimul cum terge cineva farfuria, cur ând-o i întorcând-o cu fa a în jos! 14Voi
abandona pe cei care vor mai r mâne din mo tenirea Mea; i îi voi face s ajung în
mâinile du manilor lor. Ei vor ajunge jefui i; i vor prada du manilor lor. 15Se va
întâmpla a a pentru c au f cut ce este r u în rela ia cu Mine i M-a mâniat – din ziua
în care str mo ii lor au plecat din Egipt i pân ast zi.” 16În plus, Manase a umplut
Ierusalimul de la un cap t la cel lalt cu sângele nevinovat pe care l-a v rsat. În timp
ce a determinat pe cei din teritoriul numit Iuda s p tuiasc i s comit ce este r u
în rela ia lor cu Domnul, Manase a f cut personal toate aceste lucruri. 17Celelalte
fapte ale lui Manase – tot ce a f cut el i p catele pe care le-a comis – oare nu sunt

scrise în „Cartea cronicilor regilor din teritoriul numit Iuda”? 18Manase s-a culcat
lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat în gr dina palatului lui numit Gr dina lui
Uza. Apoi, în locul lui a guvernat fiul lui numit Amon. 19Amon avea vârsta de
dou zeci i doi de ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim doi ani. Mama
lui se numea Me ulemet i era fiica lui Haru din Iotba. 20El a f cut ce este r u în
rela ia lui cu Domnul – la fel cum procedase tat l lui numit Manase. 21A copiat în
totalitate comportamentul tat lui lui. Astfel, el a slujit i s-a închinat idolilor c rora le
slujise i Manase. 22L-a abandonat pe Dumnezeul str mo ilor lui numit Domnul; i nu
a tr it conform cerin elor Lui. 23Slujitorii lui Amon au complotat împotriva lui i l-au
omorât pe rege în palat. 24Dar poporul rii i-a omorât pe to i aceia care complotaser
împotriva regelui Amon. Apoi, în locul lui Amon, poporul rii l-a desemnat ca rege
pe fiul lui, pe Iosia. 25Celelalte fapte pe care le-a f cut Amon, oare nu sunt scrise în
„Cartea cronicilor regilor din teritoriul numit Iuda”? 26El a fost înmormântat în
mormântul lui: în Gr dina lui Uza. Apoi, în locul lui a guvernat fiul lui numit Iosia.
22 Iosia avea vârsta de opt ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim treizeci
i unu de ani. Mama lui se numea Iedida i era fiica lui Adaia din Bo cat. 2El a f cut
ce este corect în rela ia lui cu Domnul; i a tr it în totalitate ca str mo ul lui numit
David, f
s devieze de la acel model la dreapta sau la stânga. 3În al optsprezecelea
an al guvern rii lui, regele Iosia a trimis pe scribul lui numit afan – fiul lui A alia,
fiul lui Me ulam – la Casa Domnului. El îi zisese: 4„Du-te la marele preot Hilchia i
spune-i s strâng argintul care a fost adus la Casa Domnului – acela care fusese
adunat de la oameni de c tre paznicii por ii. 5Acest argint s fie dat celor care
supravegheaz lucrarea la Casa Domnului. i aceia s -l dea lucr torilor care sunt în
Casa Domnului, adic celor care lucreaz la restaurarea ei: 6tâmplarilor,
constructorilor i zidarilor. S li se mai dea (argint) i pentru cump rarea lemnelor i
a pietrelor cioplite necesare pentru restaurarea Casei. 7Dar oamenii c rora li se d
argintul, s nu fie controla i – pentru c ei lucreaz corect!” 8Atunci marele preot
Hilchia i-a zis scribului afan: „Am g sit cartea Legii în Casa Domnului!” Hilchia i-a
dat acea carte lui afan; i el a citit-o. 9Scribul afan s-a dus la rege i i-a spus:
„Slujitorii t i au strâns argintul care era în Cas ; i l-au dat celor care supravegheaz
lucrarea la Casa Domnului.” 10Apoi scribul afan l-a informat pe rege, zicându-i:
„Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Astfel, afan a citit din ea în fa a regelui. 11Când a
auzit regele cuvintele din cartea Legii, i-a rupt hainele. 12Apoi regele le-a poruncit
preotului Hilchia, lui Ahicam – fiul lui afan –, lui Acbor – fiul lui Micaia –,
scribului afan i lui Asaia – slujitorul regelui – astfel: 13„Duce i-v i întreba i-L pe
Domnul pentru mine, pentru popor i pentru întreg teritoriul numit Iuda, în leg tur
cu ce este scris în aceast carte care a fost g sit ; pentru c am în eles c mânia
Domnului este mare. Ea s-a declan at împotriva noastr , pentru c str mo ii no tri nu
s-au conformat cerin elor precizate prin cuvintele acestei c i i nu au respectat tot ce
este scris în ea despre noi!” 14Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, afan i Asaia s-au dus
la profetesa Hulda – so ia lui alum, fiul lui Ticva, fiul lui Hasra, paznicul hainelor –
care locuia în Ierusalim, în noul cartier. Ei au vorbit cu ea; 15 i ea le-a r spuns:
„Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul, zice: «S spune i omului care v-a
trimis la mine 16 Domnul îi vorbe te astfel: S tii c voi aduce dezastrul împotriva
acestui loc i împotriva locuitorilor lui – în conformitate cu tot ce este scris în cartea

pe care a citit-o regele lui Iuda – 17pentru c M-au abandonat i au adus t mâie altor
(dumne)zei, provocându-Mi mânia prin toate faptele lor. Da, mânia Mea se va
declan a împotriva acestui loc i nu se va stinge! 18Mai spune i-i regelui lui Iuda, care
v-a trimis s -L întreba i pe Domnul, astfel: Domnul, Dumnezeul lui Israel, î i
transmite un mesaj referitor la cuvintele pe care le-ai auzit. 19Am observat c i s-a
înmuiat inima i c te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am declarat
împotriva acestui loc i împotriva locuitorilor lui, spunând c vor ajunge de spaim i
de blestem. Am remarcat i faptul c i-ai rupt hainele i c ai plâns în fa a Mea.
Domnul te asigur c a auzit! 20Pentru c ai procedat astfel, te voi ad uga la str mo ii
i i vei fi a ezat lini tit în mormântul t u. Astfel, tu nu vei vedea tot dezastrul pe
care-l voi aduce împotriva acestui loc i împotriva locuitorilor lui.’»” Ei i-au adus
regelui acest r spuns. 23 Atunci regele Iosia i-a convocat pe to i aceia care formau
consiliul b trânilor teritoriului numit Iuda i pe cei din Ierusalim. 2Apoi s-a dus la
Casa Domnului împreun cu to i b rba ii din teritoriul numit Iuda, cu to i locuitorii
Ierusalimului, cu preo ii i cu profe ii – cu întreg poporul – de la cel mai mic pân la
cel mai mare. Acolo a citit în auzul lor toate cuvintele c ii Leg mântului care fusese
sit în casa Domnului. 3Regele a stat în picioare lâng stâlpul lui i a ratificat un
(nou) leg mânt înaintea Domnului. În baza acelui leg mânt, el a decis ca din toat
inima i din tot sufletul lui s -L urmeze pe Domnul i s respecte poruncile,
declara iile i deciziile Sale. Astfel s-a angajat el s se conformeze cuvintelor
leg mântului care erau scrise în acea carte. i tot poporul a fost inclus în acel
leg mânt. 4Regele a poruncit marelui preot numit Hilchia, preo ilor din al doilea nivel
de autoritate i paznicilor por ii s scoat din Templul Domnului toate obiectele care
fuseser f cute pentru Baal, pentru Astarteea i pentru toate constela iile cerului. El
le-a ars în exteriorul Ierusalimului, în valea Chidron. Apoi le-a dus cenu a la Betel.
5
A îndep rtat pe preo ii p gâni care fuseser pu i de regii celor din teritoriul numit
Iuda s ard t mâie pe în imi, în ora ele lor i în jurul Ierusalimului. Iosia a alungat
i pe cei care ardeau t mâie lui Baal, soarelui, lunii, stelelor i tuturor astrelor de pe
cer. 6A scos stâlpul Astarteeii din Casa Domnului i l-a dus în valea Chidron, în
exteriorul Ierusalimului. L-a ars lâng valea Chidron, transformându-l în cenu .
Apoi i-a împr tiat cenu a pe mormintele oamenilor. 7A d râmat locuin ele b rba ilor
care practicau prostitu ia în Casa Domnului. Tot acolo erau i femeile care împleteau
corturi pentru Astarteea. 8Iosia i-a alungat pe to i preo ii idolatri din ora ele
teritoriului numit Iuda; i a distrus în imile unde aceia ardeau t mâie: de la Gheva
pân la Beer- eba. A d râmat i în imile de la por i: pe cele care erau la intrarea
por ii lui Iosua – conduc torul ora ului – amplasate în partea stâng a por ii ora ului.
9
De i preo ii în imilor nu slujeau la altarul Domnului din Ierusalim, ei mâncau turte
printre rudele lor. 10Regele a profanat i Tofetul – localitate care este în valea
hinomi ilor – pentru ca nimeni s nu- i mai treac fiul sau fiica prin foc pentru
Moleh. 11El a desfiin at de la intrarea în casa Domnului, acei cai pe care regii din
teritoriul numit Iuda îi închinaser soarelui. Ei erau lâng acea camer din curte care
apar inea conduc torului numit Natan-Melec. Apoi Iosia a ars carele închinate
soarelui. 12Regele a d râmat altarele pe care le f cuser regii din teritoriul numit Iuda
pe acoperi ul camerei de la etaj a lui Ahaz. El a demolat i altarele pe care le f cuse
Manase în cele dou cur i ale casei Domnului. Le-a luat de acolo i le-a aruncat

molozul în valea Chidron. 13Regele a profanat în imile care erau în fa a
Ierusalimului, în partea dreapt a „muntelui deprav rii” – în imi pe care le
construise Solomon, regele lui Israel. El f cuse acele în imi pentru A toret –
oribilul zeu al sidonienilor –, pentru Chemo – oribilul zeu al Moabului – i pentru
Milcom, oribilul zeu al amoni ilor. 14Iosia a distrus pietrele sacre, a d râmat statuile
închinate Astarteeii i a umplut locurile lor cu oase de oameni. 15El a demolat chiar i
altarul care era la Betel. A procedat la fel cu în imea pe care o f cuse Ieroboam –
fiul lui Nebat –, cel care determinase Israelul s p tuiasc . Deci a desfiin at atât
altarul, cât i în imea pe care fusese el construit. Iosia a dat foc nu doar în imii,
transformând-o în cenu , ci i stâlpului Astarteeii. 16Când Iosia a privit în jurul lui i
a v zut mormintele care erau acolo, pe deal, a trimis oameni c rora le-a poruncit s ia
oasele din morminte. A ars oasele pe altar, profanându-l exact cum spusese Cuvântul
Domnului proclamat prin omul lui Dumnezeu care anun ase (c ) aceste lucruri (se
vor întâmpla). 17Dup un timp, el a întrebat: „Al cui este acest mormânt din piatr pe
care îl v d?” Oamenii ora ului i-au r spuns: „Acesta este mormântul omului lui
Dumnezeu care a venit din teritoriul numit Iuda i a profe it împotriva altarului din
Betel aceste lucruri pe care (deja) le-ai f cut!” 18Atunci el a zis: „L sa i-l; i nimeni
nu-i mi te oasele!” Ei au l sat (nederanjate) oasele acelui om împreun cu ale
profetului care venise din Samaria. 19Iosia a mai demolat toate templele care erau pe
în imile din ora ele Samariei. Ele fuseser construite de regii care au guvernat în
teritoriul numit Israel – ca s -L mânie pe Domnul. A procedat cu ele exact ca la
Betel. 20Iosia i-a înjunghiat pe altare pe to i preo ii în imilor care erau acolo; i a ars
pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. 21Regele a ordonat întregului
popor: „S rb tori i Pa tele Dumnezeului vostru numit Domnul – exact cum este scris
în aceast Carte a Leg mântului!” 22Pa te ca acela nu se mai s rb torise din vremea
judec torilor care judecau pe Israel: în toat perioada de guvernare a regilor din
teritoriul numit Israel sau a regilor din acela numit Iuda. 23Acest Pa te a fost
rb torit în cinstea Domnului la Ierusalim abia în al optsprezecelea an al guvern rii
regelui Iosia. 24Iosia a mai alungat pe aceia care chemau spiritele mor ilor i pe cei
care practicau vr jitoria. El a desfiin at terafimii, idolii i toate celelalte lucruri oribile
care se puteau vedea pe teritoriul numit Iuda i la Ierusalim. Astfel, Iosia a f cut ce
prevedeau cuvintele Legii scrise în Cartea pe care o g sise preotul Hilchia în Casa
Domnului. 25Nici unul dintre predecesorii lui Iosia nu a fost ca el. Nimeni nu s-a
întors ca el la Domnul din toat inima, din tot sufletul i cu toate capacit ile lui –
exact cum cere toat Legea lui Moise. Nici dup Iosia nu a mai fost nimeni ca el.
26
Totu i, Domnul nu i-a anulat efectul marii Lui mânii. Ea fusese declan at
împotriva celor din teritoriul numit Iuda din cauza tuturor faptelor lui Manase.
27
Domnul a zis: „Voi îndep rta din prezen a Mea pe aceia care se numesc Iuda –
exact cum am îndep rtat pe locuitorii din teritoriul numit Israel; i voi abandona atât
acest ora – Ierusalimul – pe care l-am ales, cât i Casa despre care ziceam c acolo
va fi (mereu) Numele Meu!” 28Celelalte fapte ale lui Iosia i tot ce a f cut el, oare nu
sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din teritoriul numit Iuda”? 29În vremea
guvern rii lui, faraonul Neco – conduc torul suveran al Egiptului – a înaintat i a
ajuns la râul Eufrat: pân la regele Asiriei. Regele Iosia a plecat s lupte împotriva
lui. Neco s-a luptat cu Iosia la Meghido i l-a omorât. 30Slujitorii lui Iosia l-au luat

mort din Meghido, l-au adus într-un car la Ierusalim i l-au înmormântat în
mormântul lui. Apoi poporul rii l-a luat pe Iehoahaz – fiul lui Iosia – i l-a uns,
declarându-l rege în locul tat lui lui. 31Iehoahaz avea vârsta de dou zeci i trei de ani
când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim trei luni. Mama lui se numea Hamutal
i era fiica lui Ieremia din Libna. 32El a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul –
exact cum procedaser i str mo ii lui. 33Faraonul Neco l-a pus în lan uri la Ribla – în
ara Hamat – ca s nu mai guverneze în Ierusalim. Apoi a cerut rii o tax obligatorie
de o sut de talan i de argint i un talant de aur. 34Faraonul Neco l-a pus acolo rege pe
Eliachim – fiul lui Iosia – în locul tat lui lui; i i-a schimbat numele în Iehoiachim. Pe
Iehoahaz l-a luat i l-a dus în Egipt. El a murit acolo. 35Iehoiachim i-a dat faraonului
aurul i argintul (cerut); dar el a îndatorat ara ca s poat da argintul cerut de faraon.
A stabilit pentru fiecare om o anumit rat de participare la acea tax obligatorie.
Astfel a dat el faraonului Neco argintul i aurul luat de la poporul rii. 36Iehoiachim
avea vârsta de dou zeci i cinci de ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim
unsprezece ani. Mama lui se numea Zebida i era fiica lui Pedaia din Ruma. 37El a
cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul – conform exemplului dat de str mo ii lui.
24 În timpul guvern rii lui Iehoiachim, Nebucadne ar – regele Babilonului – a
declan at un r zboi împotriva lui; i Iehoiachim i s-a subordonat pentru trei ani. Dar
dup acei ani a revenit asupra deciziei lui; i s-a revoltat împotriva lui Nebucadne ar.
2
Domnul a trimis împotriva lui Iehoiachim (ni te) grupuri de caldeeni, de aramei, de
moabi i i de amoni i. El le-a f cut s vin împotriva celor din teritoriul numit Iuda ca
-l distrug – conform Cuvântului Domnului pe care-l proclamase prin sclavii S i,
prin profe ii. 3Acest lucru s-a întâmplat numai conform poruncii Domnului; i
urm rea îndep rtarea celor numi i Iuda din prezen a Lui – din cauza tuturor p catelor
cute de Manase 4 i din cauza sângelui nevinovat pe care-l v rsase. El a umplut
Ierusalimul de sânge care a curs f
ca cei care muriser astfel, s fi fost vinova i.
Acesta a fost motivul pentru care Domnul n-a vrut s -l ierte. 5Celelalte fapte ale lui
Iehoiachim i tot ce a f cut el, oare nu sunt scrise în „Cartea cronicilor regilor din
teritoriul numit Iuda”? 6Iehoiachim s-a culcat lâng p rin ii lui. Apoi, în locul lui a
guvernat fiul lui numit Iehoiachin. 7Conduc torul suveran al Egiptului nu a mai plecat
din ara lui – pentru c regele Babilonului îi luase tot ce-i apar inea, de la Râul
Egiptului pân la râul Eufrat. 8Iehoiachin avea vârsta de optsprezece ani când a
devenit rege; i a guvernat la Ierusalim trei luni. Mama lui se numea Nehu ta i era
fiica lui Elnatan din Ierusalim. 9El a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul – tr ind
la fel cum tr ise i tat l lui. 10În acea vreme, slujitorii lui Nebucadne ar – regele
Babilonului – au înaintat, venind s lupte împotriva Ierusalimului; i au asediat
ora ul. 11Nebucadne ar – regele Babilonului – a venit personal înaintea ora ului în
timp ce slujitorii lui îl asediau. 12Iehoiachin – regele teritoriului numit Iuda – s-a
predat regelui Babilonului împreun cu mama lui, cu slujitorii lui, cu cei care erau
conduc torii lui i care formau administra ia lui. Regele Babilonului l-a luat prizonier
în al optulea an al guvern rii lui. 13Nebucadne ar a luat de acolo toate comorile
Templului Domnului i toate comorile palatului regelui. El a sf râmat toate obiectele
de aur pe care le f cuse Solomon – regele lui Israel – pentru Casa Domnului. Astfel,
s-a întâmplat exact cum spusese Domnul. 14I-a dus în captivitate pe to i locuitorii
Ierusalimului: pe to i conduc torii i pe to i lupt torii remarcabili. Au fost lua i

captivi zece mii de prizonieri, între care erau to i tâmplarii i to i fierarii.
Nebucadne ar a l sat în ar doar pe cei care formau poporul s rac. 15L-a dus pe
Iehoiachin în captivitate la Babilon. El a mai dus în captivitate, din Ierusalim la
Babilon, pe mama regelui, pe so iile lui, pe administratorii lui i pe oamenii boga i ai
rii. 16A mai luat apte mii de oamenii capabili s lupte. To i aveau for a care se
cerea pentru participarea la r zboi. Între cei lua i au fost i o mie de tâmplari i de
fierari. Regele Babilonului i-a dus pe to i în captivitate la Babilon. 17În locul lui
Iehoiachin, regele Babilonului l-a pus rege pe Matania care era unchiul lui
Iehoiachin. Dar i-a schimbat numele din Matania în Zedechia. 18Zedechia avea vârsta
de dou zeci i unu de ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim unsprezece
ani. Mama lui se numea Hamutal i era fiica lui Ieremia din Libna. 19El a f cut ce este
u în rela ia lui cu Domnul, procedând exact ca Iehoiachim. 20Aceste lucruri s-au
întâmplat în Ierusalim i în tot teritoriul numit Iuda din cauza mâniei Domnului. i în
final, El i-a alungat din prezen a Sa. Zedechia s-a revoltat împotriva regelui
Babilonului. 25 În al nou lea an al guvern rii lui Zedechia, în a zecea zi din a zecea
lun a anului, Nebucadne ar – regele Babilonului – a înaintat împotriva Ierusalimului
cu toat armata lui. Ei i-au instalat tab ra în fa a ora ului i au construit un parapet în
jurul lui. 2Ora ul a fost în stare de asediu pân în al unsprezecelea an al guvern rii
regelui Zedechia. 3În a noua zi din a patra lun a anului, foametea din ora a devenit
atât de mare, încât poporul rii nu mai avea deloc mâncare. 4Atunci s-a f cut o gaur
în zidul ora ului. Astfel, to i solda ii au fugit noaptea, ie ind pe poarta dintre cele
dou ziduri, prin locul de lâng gr dina regelui. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce
caldeenii înconjurau ora ul. Cei care au ie it din ora , s-au deplasat pe drumul care
conduce spre Araba. 5Dar armata caldeenilor l-a urm rit pe rege i l-a ajuns în
câmpiile Ierihonului. Toat armata regelui israelian se împr tiase de lâng el.
6
Caldeenii l-au capturat pe rege i l-au adus la regele Babilonului – la Ribla – unde a
fost pronun at o sentin împotriva lui. 7Ei i-au înjunghiat pe fiii lui Zedechia în fa a
ochilor lui. Apoi i-au scos ochii, l-au legat cu lan uri de bronz i l-au dus în Babilon.
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În a aptea zi din a cincea lun , în al nou sprezecelea an al guvern rii regelui
Nebucadne ar – regele Babilonului –, Nebuzaradan – comandantul g rzilor – care era
un slujitor al regelui Babilonului, a p truns în Ierusalim. 9El a dat foc Casei
Domnului, palatului regelui i tuturor caselor din Ierusalim. Apoi a dat foc i tuturor
caselor mari. 10Toat armata caldeenilor care era împreun cu acel comandant al
rzilor, a d râmat zidurile din jurul Ierusalimului. 11Nebuzaradan – comandantul
rzilor – a dus în captivitate poporul care mai r
sese în ora , luând i dezertorii
care fugiser la regele Babilonului împreun cu restul mul imii de israelieni. 12Totu i
comandantul g rzilor a l sat în ar câ iva oamenii s raci, ca s lucreze viile i
terenurile agricole. 13Caldeenii au sf râmat stâlpii de bronz care erau în Casa
Domnului, postamentele i „marea” din bronz care existau în ea. Ei au dus bronzul la
Babilon. 14Au luat vasele, lope ile, uneltele de stins focul, farfuriile i toate uneltele
de bronz care erau folosite pentru slujb . 15Comandantul g rzilor a mai luat vasele în
care se ardea t mâie i cupele – tot ce era de aur sau de argint. 16Cei doi stâlpi,
„marea” i postamentele – toate aceste unelte de bronz pe care le f cuse Solomon
pentru Casa Domnului – aveau o greutate care nu se putea cânt ri. 17Fiecare stâlp era
înalt de optsprezece co i i avea deasupra un cap t de bronz lucrat ornamental.

În imea acelei p i superioare era de trei co i i avea în jurul ei o re ea cu rodii –
toate fiind f cute din bronz. Al doilea stâlp – cu re eaua lui – era identic cu primul.
18
Comandantul g rzilor i-a luat prizonieri pe Seraia care era preotul conduc tor, pe
efania – urm torul preot ca func ie – i pe cei trei paznici ai por ii. 19A mai luat din
ora un conduc tor de armat care avea în subordine solda i i înc cinci oameni
dintre administratorii regelui. i aceia fuseser g si i acolo, în ora . L-a mai luat pe
scribul conduc torului armatei, care recruta b rba i din poporul rii. A luat înc
aizeci de b rba i din poporul rii. Ei fuseser g si i tot în ora . 20Nebuzaradan –
comandantul g rzilor – i-a luat (pe to i ace tia) i i-a dus la regele Babilonului, la
Ribla. 21Acolo – la Ribla – în ara Hamat, regele Babilonului a dat ordin ca ei s fie
omorâ i. Astfel a fost dus în captivitate poporul din teritoriul numit Iuda, într-un loc
departe de ara lui. 22Nebucadne ar – regele Babilonului – l-a pus conduc tor pe
Ghedalia – fiul lui Ahicam, fiul lui afan – pentru poporul care mai r
sese în ar .
El l-a l sat s guverneze acolo, în teritoriul care fusese numit Iuda. 23Când to i
conduc torii armatei i oamenii lor au auzit c regele Babilonului l-a pus pe Ghedalia
conduc ara, au venit împreun cu oamenii lor la Ghedalia, în localitatea Mi pa.
Aceia erau: Ismael – fiul lui Netania –, Iohanan – fiul lui Careah –, Seraia – fiul
netofatitului Tanhume – i Iaazania, fiul unui maacatit. 24Ghedalia le-a jurat atât lor
cât i oamenilor lor, zicând: „Nu v teme i de slujitorii caldeenilor! R mâne i în ar ,
sluji i regelui Babilonului i ve i tr i bine!” 25Dar în a aptea lun , Ismael – fiul lui
Netania, fiul lui Eli ama – care era din familia regal , a venit împreun cu zece
oameni i l-au omorât pe Ghedalia. Ei i-au mai omorât atât pe iudeii cât i pe
caldeenii care erau cu el la Mi pa. 26Atunci tot poporul, de la cel mai mic pân la cel
mai mare împreun cu efii armatei, au fugit în Egipt, pentru c le era fric de
caldeeni. 27În al treizeci i aptelea an de captivitate pentru Iehoiachin – (fostul) rege
al celor din teritoriul numit Iuda –, în a dou zeci i aptea zi din a dou sprezecea
lun , Evil-Merodac – regele Babilonului –, în primul an al guvern rii lui, l-a eliberat
din închisoare pe Iehoiachin, (fostul) rege pentru „Iuda”. 28I-a vorbit cu bun tate i i-a
dat un loc onorabil – superior celui oferit regilor care erau cu el în Babilon.
29
Iehoiachin i-a schimbat hainele de de inut; i pentru tot restul vie ii lui a mâncat la
masa regelui. 30Regele (babilonian) s-a îngrijit mereu de hrana zilnic a lui Iehoiachin
cât timp a mai tr it.

1 Cronici
1 Adam, Set, Eno , 2Chenan, Mahalalel, Iared, 3Enoh, Metu elah, Lameh, 4Noe, Sem,
Ham i Iafet. 5Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Me ec i
Tiras. 6Fiii lui Gomer au fost: A chenaz, Rifat i Togarma. 7Fiii lui Iavan au fost:
Eli a, Tar , Chitim i Rodanim. 8Fiii lui Ham au fost: Cu , Mi raiim, Put i Canaan.
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Fiii lui Cu au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteca. Fiii lui Rama au fost:
eba i Dedan. 10În familia lui lui Cu s-a n scut Nimrod. El a devenit un om puternic
pe p mânt. 11Din Mi raiim provin ludi ii, anami ii, lehabi ii, naftuhi ii, 12patrusi ii,
casluhi ii i caftori ii. Din casluhi i provin filistenii. 13Lui Canaan i s-a n scut Sidon –
primul lui n scut – i Het. 14Din el provin: iebusi ii, amori ii, ghirgasi ii, 15hivi ii,
archi ii, sini ii, 16arvadi ii, emari ii i hamati ii. 17Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur,
Arpah ad i Lud. Urma ii lui Aram au fost: U , Hul, Gheter i Me ec. 18În familia lui
Arpah ad s-a n scut elah, iar în familia lui elah s-a n scut Eber. 19În familia lui
Eber s-au n scut doi fii. Unul s-a numit Peleg – pentru c în timpul vie ii lui a fost
împ it p mântul. Numele fratelui lui a fost Ioctan. 20În famili lui Ioctan s-au n scut:
Almodad, elef, Ha ar-Mavet, Iarah, 21Hadoram, Uzal, Dicla, 22Eval, Abimael, eba,
23
Ofir, Havila i Iobab. To i ace tia au fost fiii lui Ioctan. 24Din Sem provin:
Arpah ad, elah, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Terah i 27Avram sau Avraam.
28
Fiii lui Avraam au fost Isaac i Ismael. 29Urmeaz prezentarea genealogiilor lor.
Nebaiot – primul n scut al lui Ismael; apoi Chedar, Adbeel, Mibsam, 30Mi ma,
Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Ietur, Nafi i Chedma. To i ace tia au fost fiii lui
Ismael. 32Fiii pe care i-a n scut Chetura – concubina lui Avraam – au fost: Zimran,
Ioc an, Medan, Midian, I bac i uah. În familia lui Ioc an s-au n scut eba i
Dedan. 33Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida i Eldaa. To i ace tia au fost
urma ii Cheturei. 34În familia lui Avraam s-a n scut Isaac. Fiii lui Isaac au fost Esau
i Israel. 35Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieu , Ialam i Corah. 36Fiii lui Elifaz au
fost: Teman, Omar, efo, Gatam, Chenaz. Din Timna s-a n scut Amalec. 37Fiii lui
Reuel au fost: Nahat, Zerah, ama i Miza. 38Fiii lui Seir au fost: Lotan, obal, ivon,
Ana, Di on, E er i Di an. 39Fiii lui Lotan au fost Hori i Homam. Sora lui Lotan a
fost Timna. 40Fiii lui obal au fost: Alvan, Manahat, Ebal, efo i Onam. Fiii lui
ivon au fost: Aia i Ana. 41Fiul lui Ana a fost Di on. Fiii lui Di on au fost: Hemdan,
ban, Itran i Cheran. 42Fiii lui E er au fost: Bilhan, Zaavan i Iaacan. Fiii lui Di an
au fost U i Aran. 43Regii care au guvernat în Edom, înainte ca Israelul s aib
(vreun) rege care s -i guverneze poporul, au fost: Bela, fiul lui Beor. Numele ora ului
lui era Dinhaba. 44Când Bela a murit, Iobab – fiul lui Zerah, din Bo ra – a guvernat în
locul lui. 45Când Iobab a murit, Hu am din ara temani ilor a guvernat în locul lui.
46
Când Hu am a murit, Hadad – fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midiani i la
Moab – a guvernat în locul lui. Numele ora ului lui era Avit. 47Când Hadad a murit,
Samla din Masreca a guvernat în locul lui. 48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul
de lâng râu a guvernat în locul lui. 49Când Saul a murit, Baal-Hanan – fiul lui Acbor
– a guvernat în locul lui. 50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a guvernat în locul lui.
Numele ora ului lui era Pau. Numele so iei lui Hadad era Mehetabeel – fiica lui
Matred, fiica lui Me-Zahab. 51Dar Hadad a murit i el. Cei care conduceau Edomul,

au fost: Timna, Alva, Ietet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Chenaz, Teman, Mib ar,
54
Magdiel i Iram. Ace tia au fost conduc torii Edomului. 2 Fiii lui Israel au fost:
Ruben, Simeon, Levi i Iuda, Isahar i Zabulon, 2Dan, Iosif i Beniamin, Neftali, Gad
i A er. 3Fiii lui Iuda au fost: Er, Onan i ela. Ei s-au n scut în familia lui din fiica
lui ua care era canaanit. Er – primul n scut al lui Iuda – era r u în rela ia lui cu
Domnul; i El l-a omorât. 4Tamara – nora lui Iuda – i-a n scut pe Pere i pe Zerah.
To i fiii lui Iuda au fost cinci. 5Fiii lui Pere au fost: He ron i Hamul. 6Fiii lui Zerah
au fost: Zimri, Etan, Heman, Calcol i Dara – cinci în total. 7Acar – cel care l-a
deranjat pe Israel i a p tuit cu privire la lucrurile dedicate Domnului – a fost unul
dintre fiii lui Carmi. 8Azaria a fost unul dintre fiii lui Etan. 9Fiii care i s-au n scut lui
He ron, au fost: Ierahmeel, Ram i Caleb. 10În familia lui Ram s-a n scut Aminadab;
iar în cea a lui Aminadab s-a n scut Nah on – conduc torul fiilor lui Iuda. 11În
familia lui Nah on s-a n scut Salmon; iar în cea a lui Salmon s-a n scut Boaz. 12În
falilia lui Boaz s-a n scut Obed. În familia lui Obed s-a n scut I ai; 13iar în familia lui
ai s-au n scut Eliab – primul lui n scut. Abinadab a fost al doilea, iar imea a fost
al treilea. 14Netane – al patrulea. Radai – al cincilea. 15 em – al aselea; i David – al
aptelea. 16Surorile lor erau: eruia i Abigail. eruia a n scut pe Abi ai, pe Ioab i
pe Asael – trei în total. 17Abigail l-a n scut pe Amasa; iar ismaelitul Ieter era tat l lui.
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Caleb – fiul lui He ron – a avut copiii de la Azuba – so ia lui – i de la Ieriot. Fiii
Azubei au fost: Ie er, obab i Ardon. 19Dup ce Azuba a murit, Caleb a luat-o ca
so ie pe Efrata; i ea i l-a n scut pe Hur. 20În familia lui Hur s-a n scut Uri; iar în cea
a lui Uri, Be alel. 21Apoi He ron a intrat la fiica lui Machir, cel care era tat l lui
Ghilad. He ron avea aizeci de ani când a luat-o ca so ie. Ea i l-a n scut pe Segub.
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În familia lui Segub s-a n scut Iair. El a avut dou zeci i trei de ora e în teritoriul
numit Ghilad. 23Ghe uri ii i arameii i-au luat Havot-Iair împreun cu ora ul Chenat
i satele din jurul lui – care erau aizeci în total. To i ace tia sunt urma ii lui Machir,
tat l lui Ghilad. 24Dup moartea lui He ron în Caleb-Efrata, Abia – so ia lui He ron –
i l-a n scut pe A hur care a fost tat l lui Tecoa. 25Fiii lui Ierahmeel – primul n scut al
lui He ron – au fost: Ram, primul lui n scut; apoi Buna, Oren, O em i Ahia.
26
Ierahmeel a mai avut o so ie care se numea Atara. Ea este mama lui Onam. 27Fiii lui
Ram – primul n scut al lui Ierahmeel – au fost: Maa , Iamin i Echer. 28Fiii lui Onam
au fost amai i Iada. Fiii lui amai au fost Nadab i Abi ur. 29Numele so iei lui
Abi ur era Abihail. Ea i-a n scut pe Ahban i pe Molid. 30Fiii lui Nadab au fost Seled
i Apaiim. Seled a murit f s fi avut urma i. 31Fiul lui Apaiim a fost I i. Fiul lui I i
a fost
an; iar fiul lui
an a fost Ahlai. 32Fiii lui Iada – fratele lui amai – au fost:
Ieter i Ionatan. Ieter a murit f
s fi l sat urma i. 33Fiii lui Ionatan au fost: Pelet i
Zaza. Ace tia au fost urma ii lui Ierahmeel. 34 an nu a avut fii, ci numai fiice.
an a mai avut un sclav egiptean care se numea Iarha. 35 an i-a dat-o ca so ie lui
Iarha – slujitorul lui – pe una dintre fiicele lui. Ea i l-a n scut pe Atai. 36În familia lui
Atai s-a n scut Natan; iar în a lui Natan, Zabad. 37În familia lui Zabad s-a n scut
Eflal, iar în cea a lui Eflal, Obed. 38În familia lui Obed s-a n scut Iehu; iar în a lui
Iehu, Azaria. 39În familia lui Azaria s-a n scut Hele ; iar în a lui Hele , Elasa. 40În
familia lui Elasa s-a n scut Sismai; iar în a lui Sismai, alum. 41În familia lui alum
s-a n scut Iecamia; iar în a lui Iecamia, Eli ama. 42Fiii lui Caleb – fratele lui
Ierahmeel – au fost: Me a, primul lui n scut i care a devenit tat l lui Zif; apioi

Mare a, cel lalt fiu, care a fost apoi tat l lui Hebron. 43Fiii lui Hebron au fost: Corah,
Tapuah, Rechem i ema. 44În familia lui ema s-a n scut Raham – tat l lui Iorcoam;
iar în familia lui Rechem s-a n scut amai. 45Fiul lui amai a fost Maon – tat l lui
Bet- ur. 46Efa – concubina lui Caleb – i-a n scut pe Haran, pe Mo a i pe Gazez. În
familia lui Haran s-a n scut Gazez. 47Fiii lui Iodai au fost: Reghem, Iotam, Ghe an,
Pelet, Efa i aaf. 48Maaca – concubina lui Caleb – i-a n scut pe ever i pe Tirhana.
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Apoi i-a mai n scut pe aaf – cel care a devenit tat l lui Madmana – i pe eva care
a fost tat l lui Mahbena i al lui Ghiva. Fiica lui Caleb s-a numit Acsa. 50Ace tia au
fost urma ii lui Caleb. Fiii lui Hur – primul n scut al Efratei – au fost: obal –
devenit ulterior tat l lui Chiriat-Iearim – 51Salma, cel care a devenit tat l lui Betleem;
i Haref – cel care a fost tat l lui Bet-Gader. 52Tot dintre urma ii lui obal – tat l lui
Chiriat-Iearim – fac parte Haroe, jum tate din clanul lui Menuha 53 i clanurile lui
Chiriat-Iearim: itri ii, puti ii, umati ii i mi rai ii. Din dezvoltarea acestor clanuri
provin orati ii i e taoli ii. 54Ca urma i ai lui Salma, au mai fost: Betleem, netofati ii,
Atrot din Bet-Ioab, jum tate din clanul lui Manaha, ori ii, 55clanurile scribilor care
locuiau la Iabe , tirati ii, imati ii i sucati ii. Ace tia sunt cheni ii care provin din
Hamat, devenit ulterior tat l lui Bet-Recab. 3 Fiii lui David care i s-au n scut la
Hebron, au fost: Amnon – primul – n scut de izreelita Ahinoam; Daniel – al doilea –,
fiul carmelitei Abigail; 2Absalom – al treilea –, fiul Maac i care era fiica lui Talmai –
regele Ghe urului; Adonia – al patrulea –, fiul Haghitei; 3 efatia – al cincilea –, fiul
Abitalei; Itream – al aselea –, fiul so iei lui David, numit Egla. 4Cei ase fii s-au
scut în familia lui David la Hebron. El a guvernat acolo apte ani i ase luni; iar la
Ierusalim a guvernat treizeci i trei de ani. 5Fiii care i s-au n scut cât timp a stat la
Ierusalim, au fost: amua, obab, Natan, Solomon – patru în total – n scu i de
Bat eba, fiica lui Amiel; 6apoi Ibhar, Eli ua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Iafia, 8Eli ama,
Eliada i Elifelet – nou în total. 9To i ace tia au fost fiii lui David, f cei n scu i de
concubine. Tamar era sora acestor fii ai lui David. 10Urma ii lui Solomon au fost:
Roboam. Fiul lui Roboam a fost Abia. Fiul lui Abia a fost Asa. Fiul lui Asa a fost
Ieho afat. 11Fiul lui Ieho afat a fost Iehoram. Fiul lui Iehoram a fost Ahazia. Fiul lui
Ahazia a fost Ioa . 12Fiul lui Ahazia a fost Ama ia. Fiul lui ama ia a fost Azaria. Fiul
lui Azaria a fost Iotam. 13Fiul lui Iotam a fost Ahaz. Fiul lui Ahaz a fost Ezechia. Fiul
lui Ezechia a fost Manase. 14Fiul lui Manase a fost Amon. Fiul lui Amon a fost Iosia.
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Fiii lui Iosia au fost: Iohanan – primul lui n scut. Iehoiachim a fost al doilea n scut.
Zedechia a fost al treilea n scut; iar alum, al patrulea n scut. 16Urma ii lui
Iehoiachim au fost: fiul Iehoiachin i fiul acestuia numit Zedechia. 17Urma ii lui
Iehoiachin au fost: Asir i fiul lui numit ealtiel; 18apoi Malchiram, Pedaia, ena ar,
Iecamia, Ho ama i Nedabia. 19Fiii lui Pedaia au fost: Zerub-Babel i imei. Fiii lui
Zerub-Babel au fost: Me ulam i Hanania, iar elomit era sora lor; 20apoi: Ha uba,
Ohel, Berechia, Hasadia i Iu ab-Hesed – cinci în total. 21Urma ii lui Hanania au fost:
Pelatia, Isaia. Fiul lui Isaia a fost Refaia. Fiul lui Refaia s-a numit Arnan. Fiul lui
Arnan a fost Obadia. Fiul lui Obadia a fost ecania. 22Fiul lui ecania a fost emaia;
iar fiii lui emaia au fost: Hatu , Igal, Bariah, Nearia i afat – ase în total. 23Fiii lui
Nearia au fost: Elioenai, Ezechia i Azricam – trei în total. 24Fiii lui Elioenai au fost:
Hodaiva, Elia ib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia i Anani – apte în total. 4 Fiii lui
Iuda au fost: Pere , He ron, Carmi, Hur i obal. 2În familia lui Reaia – fiul lui obal

– s-a n scut Iahat; iar în familia lui Iahat s-au n scut Ahumai i Lahad. Ace tia au
fost fondatorii clanurilor orati ilor. 3Urma ii lui Etam, au fost: Izreel, I ma i Idba .
Sora lor se numea Ha lel-Poni. 4Penuel a fost tat l lui Ghedor, Ezer a fost tat l lui
Hu a. Ace tia au fost fiii lui Hur, primul n scut al lui Efrata – tat l lui Betleem.
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hur, tat l lui Tecoa, a avut dou so ii: Hela i Naara. 6Naara i-a n scut pe
Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni i pe Aha tari. Ace tia au fost fiii n scu i de Naara.
7
Fiii Helei au fost: eret, ohar i Etnan. 8Din Co provin Anub, Ha oveva i
clanurile lui Aharhel – fiul lui Harum. 9Iabe a fost mai renumit decât fra ii lui. Mama
lui îl numise Iabe , pentru c a zis: „L-am n scut cu mari dureri.” 10Iabe L-a chemat
pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „O, (Doamne,) îmi doresc s m binecuvântezi i s mi m re ti teritoriul în care s locuiesc! Vreau ca mâna Ta s fie cu mine i s m
ze ti de ce este r u – ca s nu ajung s experimentez dureri!” – i Dumnezeu i-a dat
exact ce Îi ceruse el. 11În familia lui Chelub – fratele lui uha – s-a n scut Mehir, care
a fost tat l lui E ton. 12În familia lui E ton s-a n scut Bet-Rafa, Paseah i Tehina care
a fost fondatorul ora ului Naha . Ace tia sunt b rba ii care provin din Reca. 13Fiii lui
Chenaz au fost Otniel i Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat i Meonotai. 14În familia
lui Meonotai s-a n scut Ofra; iar în a lui Seraia, Ioab, ini iatorul V ii Meseria ilor –
pentru c ei înv aser i cuno teau diverse meserii. 15Fiii lui Caleb – fiul lui Iefune –
au fost: Iru, Ela i Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz. 16Fiii lui Iehalel-El au fost: Zif,
Zifa, Tiria i Asarel. 17Fii lui Ezra au fost: Ieter, Mered, Efer i Ialon. Una dintre
so iile lui Mered i-a n scut pe Miriam, pe amai i pe I bah care a devenit ulterior
tat l lui E temoa. 18So ia lui care era iudeic , îi n scuse pe Iered – cel care a devenit
tat l lui Ghedor –, pe Heber – care a devenit tat l lui Soco – i pe Iecutiel – cel care a
fost tat l lui Zanoah. Ace tia au fost fiii Bitiei – fiica lui Faraon – cu care s-a c torit
Mered. 19Fiii so iei lui Hodia – sor cu Naham – au fost: tat l garmitului Cheila i al
maacatitul E temoa. 20Fiii lui Simon au fost: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Fiii
lui I i au fost: Zohet i Ben-Zohet. 21Urma ii lui ela – fiul lui Iuda – au fost: Er, tat l
lui Leca; apoi Lada, tat l lui Mare a. Au urmat clanurile es torilor de in sub ire din
Bet-A bea, 22Iochim i b rba ii din Cozeba, Ioa , Saraf – cel care a guvernat în
teritoriul numit Moab – i Ia ubi-Lehem. Aceste informa ii provin din surse vechi.
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Ei erau olari i locuiau în Netaim i în Ghedera. Tr iau acolo împreun cu regele; i
erau în slujba lui. 24Urma ii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah i Saul.
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Fiul lui Saul s-a numit alum. Fiul lui alum s-a numit Mibsam. Fiul lui Mibsam sa numit Mi ma. 26Urma ii lui Mi ma au fost: Hamuel, fiul lui. Apoi, Hamuel a avut
ca fiu pe Zacur. Fiul lui Zacur a fost imei. 27 imei a avut aisprezece fii i ase fiice;
dar fra ii lui nu au avut mul i fii. În consecin , întregul lor clan nu a devenit atât de
numeros ca cel format din urma ii lui Iuda. 28Ei au locuit la Beer- eba, la Molada, la
Ha ar- ual, 29la Bilha, la E em, la Tolad, 30la Betuel, la Horma, la iclag, 31la BetMarcabot, la Ha ar-Susim, la Bet-Biri i la aaraiim. Acestea au fost ora ele lor pân
în perioada guvern rii lui David. 32Printre localit ile locuite de ei mai erau i Etam,
Aiin, Rimon, Tochen i A an, – cinci ora e – 33plus toate teritoriile din jurul acelor
ora e, pân la Baalat. Acestea au fost localit ile în care au locuit ei i eviden a
genealogiei lor. 34Me obab, Iamlec, Io a – fiul lui Ama ia – 35Ioel, Iehu – fiul lui
Io ibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel –, 36Elioenai, Iaacova, Ie ohaia, Asaia, Adiel,
Iesimiel, Benaia 37 i Ziza – fiul lui ifi, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui imri, fiul

lui emaia 38– au fost conduc tori în cadrul clanurilor lor. Familiile (l rgite ale)
acestora au devenit o mare mul ime de oameni. 39Ei s-au dus spre intrarea
Ghedorului, pân la estul v ii, ca s caute p une pentru turmele lor. 40Acolo au g sit
une bogat i bun . Teritoriul era larg, lini tit i f
conflicte. Locuitorii care
41
fuseser înainte acolo, proveneau din Ham. Cei al c ror nume a fost deja men ionat,
au venit pe vremea lui Ezechia – regele lui Iuda – i le-au atacat corturile; iar pe
meuni ii pe care i-au g sit acolo, i-au distrus – a a cum se vede i ast zi. Apoi au tr it
ei în locul lor, pentru c acolo era p une pentru turmele pe care le aveau. 42Dintre
ace tia – adic dintre simeoni i – au plecat spre muntele Seir cinci sute de b rba i. Ei
aveau ca i conduc tori pe Pelatia, pe Nearia, pe Refaia i pe Uziel. To i aceia erau
fiii lui I i. 43Au distrus pe amaleci ii care supravie uiser i r
seser acolo. Apoi au
locuit ei în locul acelora pân ast zi. 5 Urmeaz prezentarea descenden ilor lui Ruben
– primul n scut al lui Israel – care de i a fost primul între to i ceilal i, i-a pierdut
acest drept pentru c a „murd rit” patul tat lui lui; i astfel, dreptul lui de prim-n scut
a fost dat fiilor lui Iosif – un alt fiul al lui Israel. Deci dreptul lui de prim-n scut nu ia mai fost re inut în genealogii. 2Nici chiar Iuda – care a fost renumit între fra ii lui i
din care a provenit un conduc tor, nu are dreptul de prim-n scut, pentru c acest
drept îi apar ine lui Iosif. 3Deci fiii lui Ruben, primul n scut al lui Israel, au fost:
Enoh, Palu, He ron i Carmi. 4Urma ii lui Ioel au fost: fiul lui numit emaia. Fiul lui
emaia a fost Gog. Fiul lui Gog a fost imei. 5Fiul lui imei a fost Mica. Fiul lui
Mica a fost Reaia. Fiul lui Reaia a fost Baal. 6Fiul lui Baal a fost Beera, pe care
Tiglat-Pileser l-a dus în captivitate. El fusese conduc torul rubeni ilor. 7Rudele lui,
conform clanurilor lor, a a cum sunt înregistrate în genealogiile lor scrise, au fost
conduc torii Ieiel, Zaharia 8 i Bela – fiul lui Azaz. Ahaz a fost fiul lui ema; iar ema
a fost fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer. Teritoriul lui ajungea pân la Nebo i la BaalMeon. 9La Est, acest teritoriu ajungea pân la intrarea în de ert – pân la râul Eufrat –
pentru c turmele lor se înmul iser în Ghilad. 10Pe vremea (guvern rii) lui Saul, ei au
început r zboiul împotriva hagri ilor pe care i-au învins. Apoi au ocupat teritoriul
acelora de la estul Ghiladului. 11Urma ii lui Gad au locuit în vecin tatea rubeni ilor –
în Ba an – i aveau teritoriul pân la Salca. 12Ioel era primul ( i cel mai mare)
conduc tor; afam era al doilea ca autoritate, iar Ianai era judec tor în Ba an.
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Rudele acestora – conform familiilor lor – au fost: Mihail, Me ulam, eba, Iorai,
Iacan, Zia i Eber – apte în total. 14Urmeaz prezentarea urma ilor lui Abihail – fiul
lui Huri. Huri a fost fiul lui Iaroah. Iaroah a fost fiul lui Ghilad. Ghilad a fost fiul lui
Mihail. Mihail a fost fiul lui Ie ai. Ie ai a fost fiul lui Iahdo. Iahdo a fost fiul lui
Buz. 15Ahi – fiul lui Abdiel, fiul lui Guni – a fost conduc torul familiilor acestora.
16
Ei au locuit în Ghilad, în Ba an i în satele din jurul lui, ca i pe toat suprafa a care
cuprindea p unile aronului, pân la marginile lor. 17To i au fost trecu i în listele
genealogice, înc din vremea lui Iotam – regele din teritoriul numit Iuda – i a lui
Ieroboam, are a fost regele celor din teritoriul numit Israel. 18Rubeni ii, gadi ii i
jum tate din tribul lui Manase aveau lupt tori care purtau scutul i sabia, care
foloseau arcul i care erau înv i cu r zboiul. În total, ei erau patruzeci i patru de
mii apte sute aizeci – capabili s participe la r zboi. 19Ace tia au început r zboiul
împotriva hagri ilor, împotriva lui Ietur, împotriva lui Nafi i a lui Nodab.
20
Israelienii au primit ajutor când au luptat împotriva lor; i au ob inut victoria în

conflictul cu hagri ii i cu to i alia ilor lor – pentru c atunci când au fost în lupt , ei
au strigat spre Dumnezeu. El le-a r spuns pentru c s-au încrezut în El. 21Au luat de la
ei ca prad cincizeci de mii de animale mari: vite i c mile. Au mai capturat dou
sute cincizeci de mii de capre împreun cu oi, dou mii de m gari i o sut de mii de
oameni. 22Mul i au c zut omorâ i, pentru c lupta venea de la Dumnezeu. Apoi ei au
locuit pe teritoriul acestora pân când au fost du i în exil. 23Urma ii proveni i din
jum tatea tribului lui Manase au locuit în ar , din Ba an pân la Baal-Hermon.
Ace tia au mai fost la Senir i la muntele Hermon; i ajunseser s fie mul i.
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Conduc torii familiilor lor au fost: Efer, I i, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia i
Iahdiel. Ei au fost lupt tori-eroi remarcabili – comandan i ai familiilor lor (l rgite).
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Dar au p tuit împotriva Dumnezeului p rin ilor lor prin faptul c s-au prostituat
închinându-se în fa a zeilor popoarelor din ar pe care Dumnezeu le distrusese din
fa a lor. 26Dumnezeul lui Israel a provocat spiritul lui Pul – regele Asiriei (adic
spiritul lui Tilgat-Pileser, regele Asiriei) – i acesta i-a dus în captivitate pe rubeni i,
pe gadi i i pe cei din jum tatea clanului urma ilor lui Manase. El i-a adus la Halah,
la Habor, la Hara i la râul Gozan, unde au r mas pân ast zi. 6 Fiii lui Levi au fost:
Gher on, Chehat i Merari. 2Fiii lui Chehat au fost: Amram, I har, Hebron i Uziel.
3
Urma ii lui Amram au fost: Aaron, Moise i Miriam. Fiii lui Aaron au fost: Nadab,
Abihu, Elazar i Itamar. 4În familia lui Elazar s-a n scut Fineas; iar în a lui Fineas s-a
scut Abi ua. 5În familia lui Abi ua s-a n scut Buchi; iar în a lui Buchi s-a n scut
Uzi. 6În familia lui Uzi s-a n scut Zerahia; iar în a lui Zerahia s-a n scut Meraiot. 7În
familia lui Meraiot s-a n scut Amaria; iar în a lui Amaria s-a n scut Ahitub. 8În
familia lui Ahitub s-a n scut adoc; iar în a lui adoc s-a n scut Ahimaa . 9În familia
lui Ahimaa s-a n scut Azaria; iar în a lui Azaria s-a n scut Iohanan. 10În familia lui
Iohanan s-a n scut Azaria – cel care a slujit ca preot în Casa zidit de Solomon la
Ierusalim. 11În familia lui Azaria s-a n scut Amaria; iar în a lui Amaria s-a n scut
Ahitub. 12În familia lui Ahitub s-a n scut adoc; iar în a lui adoc s-a n scut alum.
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În familia lui alum s-a n scut Hilchia; iar în a lui Hilchia s-a n scut Azaria. 14În
familia lui Azaria s-a n scut Seraia; iar în a lui Seraia s-a n scut Ieho adac.
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Ieho adac a ajuns în captivitate, atunci când Domnul a dus acolo pe israelienii din
teritoriul numit Iuda i pe cei din Ierusalim, prin Nebucadne ar. 16Fiii lui Levi au fost:
Gher on, Chehat i Merari. 17Numele fiilor lui Gher on au fost: Libni i imei. 18Fiii
lui Chehat au fost: Amram, I har, Hebron i Uziel. 19Fiii lui Merari au fost: Mahli i
Mu i. Acestea au fost clanurile lui Levi – a a cum s-au dezvoltat din str mo ilor lor.
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Din Gher on provine fiul lui numit Libni. Fiul lui Libni a fost Iahat. Fiul lui Iahat a
fost Zima. 21Fiul lui Zima a fost Ioah. Fiul lui Ioah a fost Ido. Fiul lui Ido a fost
Zerah. Fiul lui Zerah a fost Ieotrai. 22Urmeaz descenden ii lui Chehat. Fiul lui s-a
numit Aminadab. Fiul lui Aminadab a fost Corah. Fiul lui Corah a fost Asir. 23Fiul lui
Asir a fost Elcana. Fiul lui Elcana a fost Ebiasaf. Fiul lui Ebiasaf a fost Asir. 24Fiul lui
Asir a fost Tahat. Fiul lui Tahat a fost Uriel. Fiul lui Uriel a fost Uzia. Fiul lui Uzia a
fost Saul. 25Fiii lui Elcana au fost: Amasai i Ahimot. 26Fiul luii Ahimot a fost Elcana.
Fiul lui Elcana a fost ofai. Fiul lui ofai a fost Nahat. 27Fiul lui Nahat a fost Eliab.
Fiul lui Eliab a fost Ieroham. Fiul lui Ieroham a fost Elcana. 28Fiii lui Samuel au fost:
Ioel – primul lui n scut – i Abia, al doilea. 29Urmeaz descenden ii lui Merari. Fiul
lui s-a numit Mahli; iar fiul lui Malhi a fost Libni. Fiul lui Libni a fost imei. Fiul lui

imei a fost Uza. 30Fiul lui Uza a fost imea. Fiul lui imea a fost Haghia. Fiul lui
Haghia a fost Asaia. 31Urmeaz prezentarea celor numi i de David ca responsabili
pentru cântecele din Casa Domnului, din vremea în care Lada a avut un loc de
odihn . 32Ei au continuat s slujeasc prin cântece în fa a Tabernacolului, în fa a
Cortul Întâlnirii – pân când Solomon a construit Casa Domnului din Ierusalim; i î i
ceau slujba conform ordinii care le fusese stabilit . 33Aceia care fuseser numi i s
slujeasc , împreun cu descenden ii lor, sunt: dintre urma ii chehati ilor – cânt re ul
Heman, fiul lui Ioel. Ioel a fost fiul lui Samuel. 34Samuel a fost fiul lui Elcana. Elcana
a fost fiul lui Ieroham. Ieroham a fost fiul lui Eliel. Eliel a fost fiul lui Toah. 35Toah a
fost fiul lui uf. uf a fost fiul lui Elcana. Elcana a fost fiul lui Mahat. Mahat a fost
fiul lui Amasai. 36Amasai a fost fiul lui Elcana. Elcana a fost fiul lui Ioel. Ioel a fost
fiul lui Azaria. Azaria a fost fiul lui efania. 37 efania a fost fiul lui Tahat. Tahat a
fost fiul lui Asir. Asir a fost fiul lui Ebiasaf. Ebiasaf a fost fiul lui Corah. 38Corah a
fost fiul lui I har. I har a fost fiul lui Chehat. Chehat a fost fiul lui Levi. Levi a fost
fiul lui Israel. 39Fratele lui Eman – care se numea Asaf – era desemnat s stea la
dreapta acestuia. Asaf era fiul lui Berechia. Berechia a fost fiul lui imea. 40 imea a
fost fiul lui Mihail. Mihail a fost fiul lui Baaseia. Baaseia a fos fiul lui Malchia.
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Malchia a fost fiul lui Etni. Etni a fost fiul lui Zerah. Zerah a fost fiul lui Adaia.
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Adaia a fost fiul lui Etan. Etan a fost fiul lui Zima. Zima a fost fiul lui imei.
43
imei a fost fiul lui Iahat. Iahat a fost fiul lui Gher on. Gher om a fost fiul lui Levi.
44
Urmeaz lista urma ilor lui Merari – împreun cu cei care erau rudele lor i care
st teau la stânga lui Eman. Etan a fost fiul lui Chi i. Chi i a fost fiul lui Abdi. Abdi a
fost fiul lui Maluh. 45Maluh a fost fiul lui Ha abia. Ha abia a fost fiul lui Ama ia.
Ama ia a fost fiul lui Hilchia. 46Hilchia a fost fiul lui Am i. Am i a fost fiul lui Bani.
Bani a fost fiul lui emer. 47 emer a fost fiul lui Mahli. Mahli a fost fiul lui Mu i.
Mu i a fost fiul lui Merari. Merari a fost fiul lui Levi. 48Rudele lor, levi ii, erau
responsabili cu toat lucrarea de la Tabernacol, adic de la Casa lui Dumnezeu.
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Aaron i fiii lui aduceau sacrificiile pe altarul arderilor integrale i pe altarul
mâierii. Ei erau responsabili de toat lucrarea care era în Locul Foarte Sfânt; i
ceau achitarea pl ii pentru p catul poporului Israel – în conformitate cu tot ce
poruncise Moise, sclavul lui Dumnezeu. 50Urmeaz prezentarea urma ilor lui Aaron.
Fiul lui s-a numit Elazar. Fiul lui Elazar a fost Fineas. Fiul lui Fineas a fost Abi ua.
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Fiul lui Abi ua a fost Buchi. Fiul lui Buchi a fost Uzi. Fiul lui Uzi a fost Zerahia.
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Fiul lui Zerahia a fost Meraiot. Fiul lui Meraiot a fost Amaria. Fiul lui Amaria a fost
Ahitub. 53Fiul lui Ahitub a fost adoc. Fiul lui adoc a fost Ahimaa . 54Urmeaz
prezentarea locuin elor acestora, conform repartiz rilor lor în teritoriul care le-a fost
dat. Descenden ilor lui Aaron din clanul chehati ilor – pentru c ei au ie it primii la
sor i – 55le-au dat Hebronul cu p unile din jurul lui, în teritoriul numit Iuda. 56Dar
câmpia ora ului i satele din jurul lui au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Deci au
dat urma ilor lui Aaron ora ul de refugiu numit Hebron i Libna cu p unile din jurul
lor; apoi li s-au dat Iatir i E temoa cu p unile din jurul lor, 58Hilen cu p unile din
jurul lui, Debir cu p unile din jurul lui, 59 an cu p unile din jurul lui i Bet- eme
cu p unile din jurul lui. 60Pe teritoriul clanului format din urma ii lui Beniamin li sau dat Gheva cu p unile din jurul lui, Alemet cu p unile din jurul lui i Anatot cu
unile din jurul lui. Toate ora ele acestora erau treisprezece; i au fost împ ite

între clanurile lor. 61Prin tragere la sor i, chehati ilor care r
seser , li s-au dat zece
ora e dintre cele care erau pe teritoriul clanurilor tribului, adic în teritoriul jum ii
tribului lui Manase. 62Clanurilor gher oni ilor li s-au dat treisprezece ora e pe
teritoriul locuit de oamenii din tribul lui Isahar, al lui A er, al lui Neftali i al lui
Manase – în Ba an. 63Clanurilor merari ilor li s-au dat dou sprezece ora e pe
teritoriul locuit de cei care formau tribul lui Ruben, al lui Gad, al lui Dan i al lui
Zabulon. 64Astfel, israelienii au dat levi ilor aceste ora e împreun cu p unile din
jurul lor. 65Ora ele men ionate cu numele lor, le-au fost date, prin tragere la sor i, pe
teritoriul locuit de urma ii lui Iuda, ai tribului lui Beniamin i ai tribului lui Simeon.
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Dar unele dintre clanurile chehati ilor au mai primit ora e i pe teritoriul tribului lui
Efraim. 67Le-au dat urm toarele ora e de refugiu: ehem, cu p unile din jurul lui, în
regiunea muntoas locuit de urma ii lui Efraim; Ghezer cu p unile din jurul lui,
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Iocmeam cu p unile din jurul lui, Bet-Horon cu p unile din jurul lui, 69Aialon cu
unile din jurul lui i Gat-Rimon cu p unile din jurul lui. 70Pe teritoriul jum ii
tribului lui Manase, le-au dat clanurilor dintre urma ii lui Chehat care r
seser
(f
ora e): Aner cu p unile din jurul lui i Bilam cu p unile din jurul lui. 71Pe
teritoriul clanurilor care formau jum tatea tribului lui Manase, au fost date
gher oni ilor urm toarele ora e: Golan – în Ba an – cu p unile din jurul lui i
tarot cu p unile din jurul lui. 72Pe teritoriul tribului lui Isahar le-au fost date:
Chede cu p unile din jurul lui, Dabrat cu p unile din jurul lui, 73Ramot cu p unile
din jurul lui i Anem cu p unile din jurul lui. 74Pe teritoriul tribului lui A er le-au
fost date: Ma al cu p unile din jurul lui, Abdon cu p unile din jurul lui, 75Hucoc cu
unile din jurul lui i Rehob cu p unile din jurul lui. 76Pe teritoriul tribului lui
Neftali le-au fost date: Chede ul Galileii cu p unile din jurul lui, Hamon cu p unile
din jurul lui i Chiriataiim cu p unile din jurul lui. 77Pe teritoriul tribului lui Zabulon
le-au fost date merari ilor care au mai r mas, urm toarele ora e: Rimono cu p unile
din jurul lui, Tabor cu p unile din jurul lui; 78iar pe cealalt parte a Iordanului, în
apropiere de Ierihon, la estul Iordanului, le-au fost date pe teritoriul tribului lui
Ruben: Be er, în de ert, cu locurile lui pentru p une, Iah a cu p unile din jurul lui,
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Chedemot cu p unile din jurul lui i Mefaat cu p unile din jurul lui. 80Pe teritoriul
tribului lui Gad le-au fost date: Ramotul Ghiladului cu p unile din jurul lui,
Mahanaiim cu p unile din jurul lui, 81He bon cu p unile din jurul lui i Iazer cu
unile din jurul lui. 7 Fiii lui Isahar au fost: Tola, Pua, Ia ub i imron – patru în
total. 2Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam i Samuel. Ei au fost
conduc torii familiilor lor, adic ale descenden ilor lui Tola. Erau b rba i lupt tori în
clanul lor. În vremea guvern rii lui David, num rul lor era de dou zeci i dou de mii
ase sute. 3Fiul lui Uzi a fost Izrahia. Fiii lui Izrahia au fost: Mihail, Obadia, Ioel i
ia – în total cinci conduc tori. 4Lâng ei, conform listei genealogiilor lor care a fost
cut urm rindu-le familiile, erau înscri i cei care formau grupele de lupt tori
preg ti i pentru r zboi. Ei au fost treizeci i ase de mii de persoane – pentru c aveau
multe so ii i mul i fii. 5Rudele lor din toate clanurile lui Isahar, lupt tori remarcabili,
erau optzeci i apte de mii. To i erau înscri i în genealogii. 6Fiii lui Beniamin au
fost: Bela, Becher i Iediael – trei în total. 7Fiii lui Bela au fost: E bon, Uzi, Uziel,
Ierimot i Iri – cinci conduc tori ai familiilor lor – lupt tori remarcabili. Cei înscri i
în genealogii erau dou zeci i dou de mii treizeci i patru. 8Fiii lui Becher au fost:

Zemira, Ioa , Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot i Alemet. To i ace tia
au fost fiii lui Becher. 9Ei au fost înscri i în lista genealogiei lor ca i comandan i ai
familiilor lor – lupt tori remarcabili – i erau dou zeci de mii dou sute. 10Fiul lui
Iediael a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieu , Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan,
Tar
i Ahi ahar. 11To i ace tia au fost urma ii lui Iediael, conduc tori de familii,
lupt tori remarcabili. Erau aptesprezece mii dou sute de b rba i ap i pentru a lupta
în(tr-o) armat . 12 upi ii i hupi ii au fost urma i ai lui Ir; iar hu ii au fost
descenden i din Aher. 13Fiii lui Neftali au fost: Iah eel, Guni, Ie er i ilem. Ace ti fii
au fost n scu i de Bilha. 14Urmeaz prezentarea descenden ilor lui Manase. Primul lui
fiu s-a numit Asriel; i a fost n scut de concubina lui arameic . Ea l-a mai n scut i
pe Machir care a fost tat l lui Ghilad. 15Machir i-a luat so ii dintre hupi i i dintre
upi i. Numele surorii lui era Maaca. Al doilea fiu a fost elofhad. Dat acest elofhad
a avut numai fiice. 16Maaca – so ia lui Machir – i-a n scut un fiu i i-a pus numele
Pere . Fratele lui a fost ere ; iar fiii lui au fost Ulam i Rechem. 17Fiul lui Ulam a
fost Bedan. Ace tia au fost fiii lui Ghilad. Ghilad a fost fiul lui Machir; iar Machir a
fost fiul lui Manase. 18Sora lui Ghilad – Hamolehet – a n scut pe I hod, pe Abiezer i
pe Mahla. 19Fiii lui emida au fost: Ahian, ehem, Lichi i Aniam. 20Urmeaz
prezentarea descenden ilor lui Efraim. Primul este utelah. Fiul lui s-a numit Bered.
Fiul lui Bered s-a numit Tahat. Fiul lui Tahat a fost Elada. Fiul lui Elada a fost Tahat.
21
Fiul lui Tahat a fost Zabad. Fiul lui Zabad a fost utelah. Zabad a mai avut ca fii pe
Ezer i pe Elad; dar oamenii din Gat – n scu i în ar – i-au omorât, pentru c cei doi
veniser s le atace vitele. 22Efraim – tat l lor – a plâns multe zile; i rudele lui au
venit ca s -l consoleze. 23El a intrat la so ia lui. Ea a r mas îns rcinat ; i i-a n scut
un fiu. I-a pus numele Beria – pentru c era (acel) necaz în familia lui. 24Fiica lui
Efraim numit eera a fondat Bet-Horonul de Jos, Bet-Horonul de Sus i Uzen- eera.
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Fiul lui s-a numit Refah. Fiul lui Refah a fost Re ef. Fiul lui Re ef a fost Telah. Fiul
lui Telah a fost Tahan. 26Fiul lui Tahan a fost Ladan. Fiul lui Ladan a fost Amihud,
Fiul lui Amihud a fost Eli ama. 27Fiul lui Eli ama a fost Nun. Fiul lui Nun a fost
Iosua. 28Teritoriile i re edin ele lor au fost: Betel cu satele din jurul lui; Naaran, la
Est, Ghezer la Vest – cu satele din jurul lui. Apoi era ehem cu satele din jurul lui,
pân la Aia cu satele din jurul lui 29 i pân la limita teritorial a manasi ilor. Acel
teritoriu includea Bet- an cu satele din jurul lui, Taanah cu satele din jurul lui,
Meghido cu satele din jurul lui i Dor cu satele din jurul lui. În toate aceste ora e
locuiau urma ii lui Iosif – fiul lui Israel. 30Urma ii lui A er au fost: Imna, I va, I vi i
Beria. Sora lor s-a numit Serah. 31Fiii lui Beria au fost Heber i Malchiel. Malchiel a
fost tat l lui Birzaiit. 32În familia lui Heber s-au n scut: Iaflet, omer, Hotam i ua,
sora lor. 33Fiii lui Iaflet au fost: Pasah, Bimhal i A vat. Ace tia au fost descenden ii
lui Iaflet. 34Fiii lui omer au fost: Ahi i Rohga, Iehuba i Aram. 35Fiii lui Helem – un
frate al lui omer – au fost: ofah, Imna, ele i Amal. 36Fiii lui ofah au fost: Suah,
Harnefer, ual, Beri, Imra, 37Be er, Hod, ama, il a, Itran i Beera. 38Fiii lui Ieter au
fost: Iefune, Pispa i Ara. 39Fiii lui Ula au fost: Arah, Haniel i Ri ia. 40To i ace tia au
fost descenden ii lui A er. Ei erau conduc torii familiilor lor, ca lupt tori remarcabili.
Num rul acestor b rba i preg ti i pentru r zboi i înscri i în genealogii, a fost de
dou zeci i ase de mii. 8 În familia lui Beniamin au fost: Bela – primul lui n scut;
bel – al doilea; Ahrah – al treilea; 2Noha – al patrulea; i Rafa – al cincilea. 3Fiii lui

Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, 4Abi ua, Naaman, Ahoah, 5Ghera, efufan i
Huram. 6Urmeaz prezentarea descenden ilor lui Ehud. Ei sunt conduc torii familiilor
locuitorilor din Gheva care au fost du i în captivitate, în Manahat: 7Naaman, Ahia i
Ghera – cel care i-a condus în captivitate i în familia c ruia s-au n scut Uza i
Ahihud, 8 i aharaiim. Acest aharaiim a avut fii în teritoriul Moabului dup ce le-a
alungat pe Hu im i pe Baara – so iile lui. 9So ia lui a n scut în Hode urm torii fii:
Iobab, ibia, Me a, Malcam, 10Ieu , Sachia i Mirma. Ace tia au fost fiii lui. Ei au
fost conduc tori de familii. 11Din Hu im i se n scuser Abitub i Elpaal. 12Fiii lui
Elpaal au fost: Eber, Mi am, amed – cel care a construit Ono i Lod cu satele din
jurul lor –, 13Beria i ema – cei care au fost conduc torii familiilor locuitorilor din
Aialon i care i-au determinat pe locuitorii din Gat s fug . 14Ahio,
ac, Ieremot,
15
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Zebadia, Arad, Eder, Mihail, I pa i Ioha au fost fiii lui Beria. 17Zebadia,
Me ulam, Hizchi, Heber, 18 merai, Izlia i Iobab au fost fiii lui Elpaal. 19Iachim,
Zicri, Zabdi, 20Elienai, iletai, Eliel, 21Adaia, Beraia i imrat au fost fiii lui imei.
22
pan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zihri, Hanan, 24Hanania, Elam, Antotia, 25Ifdeia i
Penuel au fost fiii lui
ac. 26 am erai, eharia, Atalia, 27Iaare ia, Ilie i Zicri au fost
fiii lui Ieroham. 28To i acestea au fost conduc tori de familii; i au fost înscri i în lista
genealogiilor lor ca i conduc tori. Ei au locuit la Ierusalim. 29Ieiel – tat l lui Ghivon
– a locuit în Ghivon. Numele so iei lui era Maaca. 30Abdon a fost primul fiu care s-a
scut în familia lui. El a fost urmat de: ur, Chi , Baal, Ner, Nadab, 31Ghedor, Ahio,
Zecher 32 i Miclot. În familia lui Miclot s-a n scut imea. i ace tia au locuit la
Ierusalim împreun cu rudele lor. 33În familia lui Ner s-a n scut Chi . În familia lui
Chi s-a n scut Saul. Fiii lui Saul au fost: Ionatan, Malchi- ua, Abinadab i E baal.
34
Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal; iar în familia lui Merib-Baal s-a n scut Mica.
35
Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea i Ahaz. 36În familia lui Ahaz s-a n scut
Iehoada. În familia lui Iehoada s-au n scut: Alemet, Azmavet i Zimri. În familia lui
Zimri s-a n scut Mo a. 37În familia lui Mo a s-a n scut Bina. Fiul lui Bina a fost Rafa.
Fiul lui Rafa a fost Elasa; iar fiul lui Elasa a fost A el. 38 el a avut ase fii. Numele
lor sunt: Azricam – primul lui n scut; apoi Ismael, earia, Obadia i Hanan. To i
ace tia au fost fiii lui A el. 39Fiii lui E ec – fratele lui A el – au fost: Ulam – primul
lui n scut; Ieu a fost al doilea, iar Elifelet a fost al treilea. 40Fiii lui Ulam au fost
remarcabili lupt tori cu arcul. Ei au avut mul i fii i mul i nepo i. Ace tia au fost în
total o sut cincizeci. To i au fost urma i ai lui Beniamin. 9 Tot poporul numit Israel
a fost înscris în listele cu genealogii i trecut în „Cartea regilor lui Israel”. Oamenii
din teritoriul numit Iuda au fost lua i i ei în captivitate – la Babilon – din cauza
infidelit ii lor (fa de Dumnezeu). 2Primii locuitori care s-au reîntors la propriet ile
din ora ele lor, au fost câ iva israelieni, câ iva preo i, câ iva levi i i câ iva slujitori ai
Templului. 3Dintre urma ii lui Iuda, ai lui Beniamin, ai lui Efraim i ai lui Manase,
care au locuit astfel la Ierusalim, au fost: 4Utai – fiul lui Amihud. Amihud a fost fiul
lui Omri. Omri a fost fiul lui Imri. Imri a fost fiul lui Bani. To i ace tia descindeau
din fiii lui Pere – fiul lui Iuda. 5Dintre iloni i, a locuit la Ierusalim Asaia – cel care
fusese primul n scut în familia tat lui lui – împreun cu fiii lui. 6Dintre zerahi i a
venit Ieuel împreun cu al i ase sute nou zeci de israelieni dintre rudele lor. 7Dintre
beniami i au venit Salu, fiul lui Me ulam. Me ulam a fost fiul lui Hodavia. Hodavia a
fost fiul lui Hasnua. 8Apoi au fost: Ibneia, fiul lui Ieroham, Ela, fiul lui Uzi care

fusese fiul lui Micri. Au mai venit acolo Me ulam, fiul lui efatia. efatia a fost fiul
lui Reuel. Reuel a fost fiul lui Ibnia; 9Au venit împreun cu rudele lor care fuseser
înscrise în genealogii – nou sute cincizeci i ase de israelieni. To i ace ti b rba i
erau conduc tori în familiile lor l rgite, conform apartenen ei lor la ele. 10Dintre
preo i au venit Iedaia, Iehoiarib, Iachin, 11 i Azaria – fiul lui Hilchia. Hilchia a fost
fiul lui Me ulam. Me ulam a fost fiul lui adoc. adoc a fost fiul lui Meraiot.
Meraiot a fost fiul lui Ahitub. Acest Ahitub a fost conduc tor al celor din Casa lui
Dumnezeu. 12Adaia a fost fiul lui Ieroham. Ieroboam a fost fiul lui Pa hur. Pa hur a
fost fiul lui Malchia. Maasai a fost fiul lui Adiel. Adiel a fost fiul lui Me ulam.
Me ulam a fost fiul lui Me ilemit. Me ilemit a fost fiul lui Imer. 13Num ra i
împreun cu rudele lor i cu acei conduc tori ai familiilor lor, au fost o mie apte sute
aizeci – oameni remarcabili, pu i în slujba Casei lui Dumnezeu. 14Dintre levi i au
venit: emaia, fiul lui Ha ub. Ha ub a fost fiul lui Azricam. Azricam a fost fiul lui
Ha abia care era dintre fiii lui Merari. 15Apoi: Bacbacar, Here , Galal i Matania –
fiul lui Mica. Mica a fost fiul lui Zicri; iar Zicri a fost fiul lui Asaf. 16Au mai venit:
Obadia, fiul lui emaia. emaia a fost fiul lui Galal. Galal a fost fiul lui Iedutun. Apoi
a venit Berechia, fiul lui Asa. Asa a fost fiul lui Elcana – cel care a locuit în satele
netofati ilor. 17Dintre portari au venit: alum, Acub, Talmon i Ahiman, împreun cu
rudele lor. alum era conduc torul (lor). 18El este i ast zi la poarta de la Est a
regelui. Ace tia au fost portarii taberei levi ilor. 19A mai venit alum, fiul lui Core.
Core a fost fiul lui Ebiasaf. Ebiasaf a fost fiul lui Corah. A venit împreun cu rudele
lui care proveneau din descenden ii tat lui lui. Erau corahi ii care f ceau serviciul de
paznici ai pragurilor Cortului – la fel cum lucraser p rin ii lor ca responsabili în
tab ra Domnului p zind intrarea în ea. 20În vremurile str vechi, Fineas – fiul lui
Elazar – fusese conduc torul lor; i Domnul îl sus inea. 21Zaharia – fiul lui Me elemia
– a fost paznic al intr rii Cortului Întâlnirii. 22To i cei ale i ca paznici ai intr rilor au
fost dou sute doisprezece. Ei au fost înscri i în lista genealogiilor lor care s-a f cut
în satele unde locuiau. Fuseser numi i în aceast slujb de încredere de David i de
Samuel – cel c ruia i se d duse capacitatea s vad ( i s în eleag ) revela iile venite
de la Dumnezeu. 23Aceia i urma ii lor au primit ca responsabilitate paza por ilor
Casei Domnului, adic paza intr rii în Cort. 24Existau portari în toate cele patru
puncte cardinale: la Est, la Vest, la Nord i la Sud. 25Rudele lor veneau temporar din
satele unde locuiau i st teau împreun cu ei câte apte zile. 26To i cei patru levi ipaznici renumi i care fuseser pu i în aceast slujb de încredere, erau responsabili
atât de camere, cât i de tezaurul Casei lui Dumnezeu. 27Ei st teau noaptea în jurul
Casei lui Dumnezeu, pentru c erau responsabili cu paza ei. Aveau i
responsabilitatea deschiderii acesteia în fiecare diminea . 28Unii dintre ei aveau grij
de uneltele pentru slujb . Le num rau nu numai atunci când erau aduse, ci i atunci
când erau luate. 29Al ii aveau grij de vase, de toate vasele sfinte, de f ina special , de
vin, de ulei, de t mâie i de uleiurile parfumate. 30Al ii care erau dintre fiii preo ilor,
preg teau amestecul de substan e parfumate. 31Levitul Matitia care era primul n scut
în familia corahitului alum, fusese desemnat pentru preg tirea turtelor. 32Unii dintre
chehati i au fost desemna i între rudele lor ca responsabili cu preg tirea pâinii
prezent rii (înaintea Domnului) pentru fiecare zi de Sabat. 33Ace tia au fost cânt re ii
– conduc torii familiilor levi ilor – care locuiau în camerele (anexate edificiului)

Templului. Ei nu aveau alte responsabilit i, pentru c erau angaja i în aceast slujire
atât ziua cât i noaptea. 34Ace tia au fost conduc torii familiilor levi ilor care fuseser
înscri i în listele genealogiilor lor. Ei locuiau la Ierusalim. 35La Ghivon a locuit tat l
lui Ghivon numit Ieiel. Numele so iei lui era Maaca. 36Abdon a fost primul fiu n scut
în familia lui. Acela a fost urmat de: ur, Chi , Baal, Ner, Nadab, 37Ghedor, Ahio,
Zaharia i Miclot. 38În familia lui Miclot s-a n scut imam. Ace tia, la fel ca rudelor
lor, au locuit la Ierusalim împreun cu ele. 39În familia lui Ner s-a n scut Chi . În
familia lui Chi s-a n scut Saul, iar în a lui Saul s-au n scut: Ionatan, Malchi- ua,
Abinadab i E baal. 40Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal. În familia lui Merib-Baal s-a
scut Mica. 41Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tahrea i Ahaz. 42În familia lui
Ahaz s-a n scut Iada. În familia lui Iada s-au n scut: Alemet, Azmavet i Zimri. În
familia lui Zimri s-a n scut Mo a. 43În familia lui Mo a s-a n scut Bina. Fiul lui Bina
s-a numit Rafa. Fiul lui Rafa a fost Elasa; iar fiul lui Elasa a fost A el. 44 el a avut
ase fii. Numele lor au fost: Azricam, Bocru, Ismael, earia, Obadia i Hanan.
Ace tia au fost fiii lui A el. 10 Filistenii s-au luptat cu Israel. Israelienii au fugit din
fa a filistenilor i au c zut învin i pe muntele Ghilboa. 2Filistenii i-au urm rit pe Saul
i pe fiii lui. Ei i-au omorât pe Ionatan, pe Abinadab i pe Malchi- ua – cei trei fii ai
lui Saul. 3Lupta devenise foarte violent în jurul lui Saul. Cei care tr geau cu arcul, lau luat ca int i l-au r nit. 4Atunci Saul i-a zis celui care îi transporta armele:
„Scoate- i sabia i omoar -m tu cu ea, ca s nu ajung ace ti necircumci i la mine i
m ridiculizeze!” Dar cel care-i transporta armele, n-a vrut s fac acest lucru –
pentru c îi era fric . Atunci Saul i-a luat sabia i s-a aruncat în ea. 5Când cel care îi
transporta armele a v zut c Saul a murit, s-a aruncat i el în sabia lui i a murit.
6
Astfel a murit Saul împreun cu cei trei fii ai lui i to i ceilal i membri ai familiei
care participaser la acel conflict. 7Când israelienii care erau atunci în vale au v zut
armata a fugit i c Saul împreun cu fiii lui au murit, i-au abandonat ora ele i au
fugit. Atunci filistenii au venit i au locuit în ele. 8Diminea a, când filistenii au venit
-i jefuiasc pe cei omorâ i, l-au g sit pe Saul i pe fiii lui mor i pe muntele Ghilboa.
9
Atunci l-au pr dat pe Saul. I-au luat capul (dup ce i l-au t iat) i armele. Apoi au
trimis mesageri în tot teritoriul unde locuiau filistenii, ca s transmit aceast veste
idolilor lor i poporului. 10I-au pus armele (lui Saul) în templul zeilor lor; i i-au
atârnat craniul în templul lui Dagon. 11Când au auzit tot ce i-au f cut filistenii lui
Saul, ghiladi ii din Iabe 12împreun cu to i lupt torii de-acolo au luat corpul lui Saul
i corpurile fiilor lui. Le-au adus în Iabe . Au îngropat oasele lor sub terebintul din
Iabe i au postit apte zile. 13Saul a murit din cauza infidelit ii lui (fa de Domnul).
El i-a manifestat infidelitatea fa de Domnul prin faptul c nu a respectat Cuvântul
Lui. În plus, el s-a consultat cu cei care cheam spiritele mor ilor i a solicitat o
asemenea c uzire. 14Astfel, Saul nu L-a c utat pe Domnul. Acestea sunt cauzele
pentru care El l-a omorât. Domnul i-a dat apoi guvernarea (Israelului) lui David, fiul
lui I ai. 11 To i oamenii din Israel au venit la David, în localitatea Hebron; i i-au zis:
„Oasele i canea noastr au origine comun cu a ta! 2În vremurile trecute, chiar i
atunci când Saul era rege, tu conduceai Israelul în r zboaie. De fapt, Dumnezeul t u
care se nume te Domnul i-a promis: «Tu vei p stori poporul Meu care se nume te
Israel; i vei fi conduc torul lui!».” 3To i cei care formau consiliul b trânilor lui
Israel, veniser la rege, în localitatea Hebron. Astfel, David a ratificat un leg mânt cu

ei înaintea Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns (cu ulei) pe David ca rege al
Israelului, conform Cuvântului Domnului proclamat prin intermediul profe iei lui
Samuel. 4David i întreg Israelul au înaintat spre Ierusalim (adic spre Iebus)
împotriva iebusi ilor care locuiau acolo. 5Locuitorii din Iebus i-au zis lui David: „Nu
vei intra aici!” Dar David a capturat fort rea a Sionului. Acela a devenit de-atunci
ora ul lui David. 6David zisese: „Oricine îi va învinge primul pe iebusi i, va deveni
conduc tor i comandant (în armat ).” Ioab – fiul eruiei – a înaintat primul (în acel
conflict); i astfel, el a devenit conduc tor (al armatei). 7David s-a stabilit în
fort rea ; i astfel, ea a fost numit „Ora ul lui David”. 8El a reconstruit ora ul pe
toate laturile lui, începând cu zona numit Milo. Apoi, Ioab a restaurat restul ora ului.
9
David a devenit tot mai puternic, pentru c Domnul Armatelor era cu el. 10Urmeazu
prezentarea conduc torilor remarcabili ai lui David. Ei sunt aceia care i-au fost
devota i în timpul guvern rii lui. i împreun cu to i ceilal i din Israel, l-au declarat
rege – conform Cuvântului Domnului spus despre Israel. 11Urmeaz enumerarea
remarcabililor oameni care au fost în jurul (rege)lui David: Ia obeam – fiul lui
Hacmoni – era comandant în grupul celor trei (lupt tori-eroi). El a ac ionat cu lancea
luptând împotriva a trei sute de du mani pe care i-a omorât într-o singur situa ie.
12
Urm torul era Elazar – fiul ahohitului Dodo. i el a fost unul dintre cei trei lupt tori
remarcabili. 13Ei erau împreun cu David la Pas-Damim, atunci când filistenii se
adunaser acolo pentru r zboi. Pe acel teren crescuse orzul care fusese sem nat. Când
poporul a fugit din fa a filistenilor, 14ei au stat în mijlocul terenului, l-au ap rat i i-au
omorât pe filisteni. Domnul i-a salvat i le-a oferit o mare victorie. 15În alt situa ie,
cei trei – care f ceau parte dintr-un grup mai mare de treizeci de conduc tori – au
venit la stânca unde era David: la pe tera Adulam. Atunci, armata filistenilor î i
stabilise tab ra în valea numit Refaim. 16În acele vremuri, David era în fort rea ; iar
deta amentele armatei filistenilor erau la Betleem. 17Lui David i-a fost sete; i a
întrebat: „Cine îmi va aduce ap din fântâna care este lâng poarta Betleemului?”
18
Cei trei lupt tori remarcabili au reu it s treac prin tab ra filistenilor, au scos ap
din fântâna de lâng poarta Betleemului i au adus-o f
incidente la David. Dar
David nu a vrut s-o bea, ci a v rsat-o în prezen a Domnului. 19El a spus atunci: „S
fereasc Dumnezeu s fac a a ceva! S beau eu sângele acestor b rba i care i-au
riscat via a (pentru mine)? Ei i-au expus via a unui mare pericol aducând aceast
ap !” i n-a b ut din ea. Astfel erau capabili s ac ioneze cei trei remarcabili
lupt tori-eroi. 20Abi ai – fratele lui Ioab – era comandantul celor trei. El a ac ionat cu
lancea luptând împotriva a trei sute de du mani pe care i-a omorât. i astfel i-a
câ tigat un renume pe lâng cei trei. 21Era mai respectat decât cei trei lupt tori; i
astfel a ajuns comandantul lor; dar nu au avut performan ele celor trei. 22Benaia – fiul
lui Iehoiada – era un remarcabil lupt tor din Cab eel. El a f cut lucruri excep ionale.
I-a omorât pe doi dintre cei mai buni lupt tori moabi i; iar într-o zi în care ninsese, a
coborât într-o fântân unde a omorât un leu. 23A mai omorât i pe un egiptean. Acela
fusese un b rbat a c rui în ime era de cinci co i. Egipteanul era înarmat cu o lance
care avea grosimea sulului unui es tor. Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a
smuls lancea din mâna egipteanului i l-a omorât apoi cu propria lui lance. 24Acesta
este un exemplu despre faptele remarcabile f cute de Benaia – fiul lui Iehoiada. El a
devenit la fel de cunoscut ca cei trei viteji. 25Era mai apreciat decât ceilal i treizeci;

dar nu a ajuns la performan ele celor trei. David l-a numit conduc torul g rzii lui
personale. 26Al i lupt tori remarcabili au mai fost: Asael – fratele lui Ioab; Elhanan –
fiul lui Dodo din Betleem; 27haroritul amot; pelonitul Hele ; 28Ira – fiul tecoanitului
Iche ; Abiezer din Anatot; 29hu atitul Sibecai; ahohitul Ilai; 30netofatitul Maharai;
Heled – fiul netofatitului Baana; 31Itai – fiul lui Ribai, din Ghiva locuit de beniami i;
piratonitul Benaia; 32Hurai din v ile Gaa ; arbatitul Abiel; 33Azmavet din Baharum;
aalbonitul Eliahba; 34fiii ghizonitului Ha em; Ionatan – fiul hararitului aghe;
35
Ahiam – fiul hararitului Sacar; Elifal – fiul lui Ur; 36mecheratitul Hefer; pelonitul
Ahia; 37carmelitul He ro; Naarai – fiul lui Ezbai; 38Ioel – fratele lui Natan; Mibhar –
fiul lui Hagri; 39amonitul elec; beerotitul Naharai – cel care îi transporta armele lui
Ioab, fiul eruiei; 40itritul Ira; itritul Gareb; 41hititul Urie; Zabad – fiul lui Ahlai;
42
rubenitul Adina – fiul lui iza, conduc torul rubeni ilor – care avea un grup de
treizeci de oameni care mergeau cu el; 43Hanan – fiul lui Maaca; mitnitul Io afat;
44
Uzia din A tarot; ama i Ieiel – fiii lui Hotam din Aroer; 45Iediael – fiul lui imri;
i ti itul Ioha, fratele lui; 46mahavitul Eliel; Ieribai i Io avia – fiii lui Elnaam;
moabitul Itma; 47Eliel, Obed i Iaasiel din Me obai. 12 Urmeaz prezentarea celor
care s-au dus la David în (localitatea) iclag, în timp ce el st tea la distan de Saul,
fiul lui Chi . Aceia au fost dintre lupt torii care l-au ajutat când a fost în r zboi.
2
Foloseau arcul i puteau s arunce pietre sau s trag s ge i cu arcul atât cu mâna
dreapt , cât i cu cea stâng . Ei erau beniami i i apar ineau rudelor lui Saul:
3
conduc torii Ahiezer i Ioa – fiii lui emaa din Ghiva; Ieziel i Pelet – fiii lui
Azmavet; Beraca i Iehu din Anatot; 4 maia din Ghivon – un lupt tor remarcabil
între cei treizeci i conduc tor pentru (al i) treizeci (de lupt tori); Ieremia, Iahaziel,
Iohanan i Iozavad din Ghedera. 5Apoi erau; harufi ii Eluzai, Ierimot, Bealia, emaria
i efatia, 6urma i de corahi ii Elcana, I ia, Azarel, Ioezer, Ia obeam, 7Ioela i
Zebadia – fiii lui Ieroham din Ghedor. 8Dintre gadi i, s-au aliat cu David, în fort rea a
din de ert, oameni care cuno teau arta r zboiului. Ei erau lupt tori speciali, care tiau
foloseasc scutul i lancea. Aceia nu cuno teau frica. Erau curajo i ca leii i rapizi
ca acele gazele care alearg pe mun i. 9Ezer era comandantul (lor); Obadia era al
doilea, Eliab era al treilea, 10Mi mana era al patrulea, Ieremia era al cincilea. 11Atai
era al aselea, i Eliel era al aptelea. 12Iohanan era al optulea, iar Elzabad era al
nou lea. 13Ieremia era al zecelea , iar Macbanai era al unsprezecelea. 14Ace ti gadi i
au fost conduc torii armatei. Cel mai nesemnificativ dintre ei valora cât o sut de
oameni (obi nui i), iar cel mai renumit era echivalentul pentru o mie de oameni (care
nu tiau s lupte). 15Ace tia sunt cei care au traversat Iordanul în prima lun a anului,
atunci când apa râului se revars peste maluri; i i-au alungat pe to i cei care erau în
vale, atât spre Est cât i spre Vest. 16Au venit la David la fort rea chiar i dintre
urma ii lui Beniamin i ai lui Iuda. 17David i-a întâmpinat i i-a îndemnat, zicându-le:
„Dac veni i la mine cu gânduri bune, ca s m ajuta i, inima mea se va uni cu voi;
dar dac vre i s m tr da i spunând du manilor mei despre mine, de i nu sunt
vinovat de nici o nedreptate, Dumnezeul str mo ilor no tri s vad i s judece!”
18
Atunci Spiritul (Domnului) a venit asupra lui Amasai care era conduc torul celor
treizeci; i a zis: „Suntem de partea ta, David! Suntem cu tine, fiu al lui I ai! Pace!
Ur m pace ie i pace acelora care te ajut ! Pentru c Dumnezeul t u te-a ajutat!”
David i-a primit i i-a pus conduc tori de grup. 19Chiar i dintre manasi i au decis s

fie de partea lui David – atunci când el i-a înso it pe filisteni în lupta lor împotriva lui
Saul. Dar ei nu au putut s -i ajute pe filisteni, pentru c to i conduc torii lor au decis
-l trimit înapoi pe David, spunând: „Vom pl ti cu propriile noastre capete, dac
David va trece de partea lui Saul, st pânul lui!” 20Când a plecat David spre iclag, au
venit s se alieze cu el manasi ii: Adnah, Iozabad, Iediael, Mihail, Iozabad, Elihu i
iletai. To i erau conduc tori ai miilor de lupt tori care proveneau din teritoriul locuit
de urma ii lui Manase. 21Ei l-au ajutat împotriva grupului de jefuitori; pentru c to i
erau lupt tori remarcabili; i au ajuns conduc tori în armat . 22În fiecare zi veneau la
David oameni care doreau s -l ajute – pân când tab ra lui a ajuns ca tab ra lui
Dumnezeu. 23Urmeaz prezentarea conduc torilor înarma i pentru r zboi – care au
venit la David, în Hebron, ca s întoarc spre el regatul lui Saul – conform
Cuvântului Domnului. 24Dintre urma ii lui Iuda – care purtau scut i lance – au fost
ase mii opt sute de oameni înarma i pentru r zboi. 25Dintre simeoni i – lupt tori
remarcabili – au fost apte mii o sut . 26Dintre levi i au fost patru mii ase sute.
27
Iehoiada – conduc torul clanului lui Aaron – era împreun cu trei mii apte sute de
oameni. 28 adoc – un remarcabil lupt tor tân r – a venit împreun cu dou zeci i
dou de conduc tori din familia lui. 29Dintre beniami i – rude ale lui Saul – au fost
trei mii. Pân atunci, în marea lor majoritate, fuseser loiali fa de familia lui Saul.
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Dintre efraimi i, au fost dou zeci de mii opt sute de lupt tori remarcabili – b rba i
renumi i în familiile lor. 31Din jum tatea tribului lui Manase, au fost optsprezece mii
– desemna i pe nume ca s vin s -l proclame ca rege pe David. 32Dintre isahari i –
cei care în elegeau vremurile, astfel încât Israel s tie ce trebuie s fac – au fost
dou sute de conduc tori. Acelora li s-au ad ugat toate rudele lor care erau
comandate de ei. 33Din teritoriul locuit de urma ii lui Zabulon – cei care erau ap i
pentru armat i fuseser instrui i s lupte cu toate armele de r zboi – au fost
cincizeci de mii. Ei erau preg ti i s -l sus in pe David cu o mare determinare. 34Din
teritoriul locuit de urma ii lui Neftali au fost o mie de conduc tori; i împreun cu ei
au venit treizeci i apte de mii de oameni înarma i cu scut i cu lance. 35Dintre dani i
– instrui i pentru r zboi – au fost dou zeci i opt de mii ase sute. 36Dintre urma ii lui
er – aceia care erau ap i pentru armat i care fuseser instrui i pentru r zboi – au
venit patruzeci de mii. 37Dintre cei care erau dincolo de Iordan, adic dintre rubeni i,
gadi i i jum tate din tribul lui Manase – înarma i pentru lupt cu tot felul de arme de
zboi –, au fost o sut dou zeci de mii. 38To i ace ti lupt tori care puteau ajuta
armata, au venit cu bune inten ii la Hebron, vrând s -l proclame pe David ca rege al
întregului (popor) Israel. Apoi au venit i ceilal i din Israel care s-au unit cu ei ca s -l
declare pe David ca rege al lor. 39Au stat acolo, împreun cu David, trei zile. Au
mânat i au b ut – pentru c oamenii din poporul lor le preg tiser masa. 40Chiar i
vecinii lor, pân în teritoriul lui Isahar, al lui Zabulon i al lui Neftali, au adus
mâncare pe care au transportat-o pe m gari, pe c mile, pe catâri i pe alte vite. Astfel,
au adus acolo provizii de f in , turte de smochine i de stafide, ulei i vin, vite i oi
din abunde – pentru c era bucurie în Israel! 13 David s-a consultat cu cei care
conduceau grupurile formate din mii i din sute (de lupt tori). El a discutat cu to i
conduc torii. 2Apoi David a zis întregului popor al lui Israel care era adunat: „Dac
ve i considera c este bine i dac acest lucru vine de la Dumnezeul nostru numit
Domnul, eu propun s ne împ im i s anun m pe fra ii no tri care au r mas în

toate regiunile lui Israel – chiar i pe preo i i pe levi ii din ora ele care au p uni – ca
se adune la noi. 3Astfel, împreun s mergem i s aducem Lada Dumnezeului
nostru la noi; pentru c de pe vremea guvern rii lui Saul nu ne-am mai interesat de
ea.” 4Toat adunarea a aprobat aceast propunere pentru c tot poporul a considerat
decizia ca fiind corect . 5David a adunat pe to i oamenii din Israel – de la râul ihor
care provine din Egipt i pân la Lebo-Hamat – ca s aduc Lada lui Dumnezeu din
Chiriat-Iearim. 6Apoi David i tot Israelul au plecat spre Baala (adic spre ChiriatIearim) care apar inea teritoriului locuit de urma ii lui Iuda – ca s aduc de acolo
Lada lui Dumnezeu – acea Lad care poart Numele Domnului, al Celui care st
deasupra heruvimilor. 7Dup ce au luat-o din casa lui Abinadab, au pus Lada lui
Dumnezeu într-un car nou; iar Uza i Ahio conduceau acel car. 8David i întregul
Israel s rb toreau înaintea lui Dumnezeu cu toate for ele lor, cântând cu lire, cu
harpe, cu tamburine, cu cinele i cu goarne. 9Când au ajuns la terenul agricol al lui
Chidon, Uza i-a întins mâna ca s apuce Lada, pentru c boii ar fi putut s o
stoarne. 10Atunci s-a declan at mânia Domnului împotriva lui Uza. El l-a lovit
pentru c se atinsese de Lad . Uza a murit acolo, înaintea lui Dumnezeu. 11David a
fost afectat pentru c mânia Domnului se declan ase împotriva lui Uza; i a numit
acel loc Pere -Uza – nume care i-a r mas pân ast zi. 12În acea zi, David s-a temut de
Dumnezeu; i a zis: „Cum s aduc la mine Lada lui Dumnezeu?” 13 i astfel, David nu
a mai adus Lada la el – în ora ul lui David – ci a dus-o în casa lui Obed-Edom,
ghititul. 14Lada lui Dumnezeu a r mas cu familia lui Obed-Edom, în casa lui, pentru o
perioad de trei luni. Astfel, Domnul a binecuvântat familia lui Obed-Edom i tot ce
era al lui. 14 Hiram – regele Tirului – i-a trimis reprezentan ii la David. Ei i-au adus
lemn de cedru, zidari i tâmplari care fuseser trimi i acolo s -i construiasc un palat.
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David a în eles c Domnul l-a desemnat s fie rege al poporului Israel i c i-a
consolidat foarte mult guvernarea din cauza poporului S u numit Israel. 3David i-a
mai luat so ii la Ierusalim; i astfel, în familia lui s-au mai n scut mul i fii i multe
fiice. 4Urmeaz prezentarea numelor fiilor care s-au n scut în familia lui David la
Ierusalim: amua, obab, Natan, Solomon, 5Ibhar, Eli ua, Elpelet, 6Nogah, Nefeg,
Iafia, 7Eli ama, Beeliada i Elifelet. 8Când au auzit filistenii c David a fost uns ca
rege al întregului Israel, au plecat cu to ii s -l caute. Dar David a aflat despre acest
lucru; i a plecat în întâmpinarea lor. 9Filistenii veniser i invadaser valea Refaim.
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David L-a întrebat pe Dumnezeu: „S plec împotriva filistenilor? Vei face ce ei s
ajung în mâna mea?” Domnul i-a r spuns: „Du-te! Voi face ca ei s ajung în mâna
ta.” 11S-au dus la Baal-Pera im; i David i-a învins acolo. Apoi David a zis:
„Dumnezeu i-a distrus pe du manii mei, prin mâna mea. Am fost ca apele care vin cu
mare vitez i rup totul în deplasarea lor!” Israelienii au numit acel loc Baal-Pera im.
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Filistenii i-au l sat zeii acolo. David a ordonat ca ei s fie ar i. 13Filistenii au venit
din nou i au invadat valea. 14David L-a întrebat iar pe Dumnezeu; i El i-a r spuns:
„S nu-i ataci din fa , ci înconjoar -i i atac -i în dreptul arbu tilor de balsam.
15
Când vei auzi sunetul de deplasare în ritm de mar în vârful arbu tilor de balsam, s
pleci la lupt ; pentru c atunci Dumnezeu va merge înaintea ta ca s distrug armata
filistenilor. 16David a f cut exact cum i-a poruncit Dumnezeu. Ei au lovit armata
filistenilor de la Ghivon pân la Ghezer. 17Faima lui David s-a r spândit în toate
teritoriile din jurul lui; iar Domnul a f cut ca toate popoarele s se team de el i s -l

respecte. 15 David i-a construit case în ora ul care i-a purtat numele. El a preg tit un
loc pentru Lada lui Dumnezeu i a instalat un cort pentru ea. 2Apoi David a zis: „Cu
excep ia levi ilor, nimeni s nu transporte Lada lui Dumnezeu; pentru c pe ei i-a ales
Domnul ca s duc Lada Domnului i s -I slujeasc pentru totdeauna.” 3Davaid a
adunat pe to i oamenii din poporul Israel la Ierusalim – ca s aduc Lada Domnului în
locul pe care i-l preg tise. 4David i-a adunat i pe urma ii lui Aaron i pe levi i.
5
Dintre chehati i erau conduc torul Uriel i rudele lui – o sut dou zeci. 6Dintre
merari i erau conduc torul Asaia i rudele lui – dou sute dou zeci. 7Dintre gher oni i
erau conduc torul Ioel i rudele lui – o sut treizeci. 8Dintre urma ii lui Eli afan erau
conduc torul emaia i rudele lui – dou sute. 9Dintre urma ii lui Hebron erau
conduc torul Eliel i rudele lui – optzeci. 10Dintre urma ii lui Uziel erau conduc torul
Aminadab i rudele lui – o sut doisprezece. 11David a convocat pe preo ii: adoc i
Abiatar, pe levi ii: Uriel, Asaia, Ioel, emaia, Eliel i Aminadab, 12 i le-a zis: „Voi
sunte i conduc torii familiilor levi ilor. Sfin i-v – atât voi cât i rudele voastre – ca
aduce i Lada Dumnezeului lui Israel numit Domnul în locul pe care i l-am preg tit.
13
Prima dat , atunci când voi nu a i fost prezen i, Domnul i-a manifestat categoric
dezaprobarea în mijlocul nostru – pentru c nu L-am c utat conform regulilor deja
stabilite (de El în legea mozaic ).” 14Preo ii i levi ii s-au sfin it ca s aduc Lada
Dumnezeului lui Israel care se nume te Domnul. 15Levi ii au purtat Lada lui
Dumnezeu pe umeri, cu ajutorul barelor de lemn, a a cum a poruncit Moise conform
Cuvântului Domnului. 16David le zisese conduc torilor levi ilor s desemneze dintre
rudele lor cânt re i care tiu s cânte cu instrumente muzicale – cu harpe, cu lire i cu
cinele. Trebuia ca aceia s cânte cu mare intensitate i plini de bucurie. 17Levi ii i-au
desemnat pe Heman – fiul lui Ioel –, pe Asaf – fiul lui Berechia care era rud cu el –
i pe Etan – fiul lui Cu aia, merarit – rud cu ei. 18Împreun cu ei mai erau rudele lor
de gradul doi. Ei se numeau: Zaharia, Iaaziel, emiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia,
Maaseia, Matitia, Elifelehu, Micneia i portarii Obed-Edom i Ieiel. 19Cânt re ii
Heman, Asaf i Etan erau pu i s cânte la cinele de bronz. 20Zaharia, Aziel,
emiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia i Benaia cântau cu harpe poleite cu alam .
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Matitia, Elifelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel i Azazia cântau la lira f cut din
eminit, ca s sune cu mare intensitate. 22Chenania – conduc torul levi ilor cânt re i –
dirija cântecele, pentru c avea competen în acest domeniu. 23Berechia i Elcana
erau portari în zona unde era pus Lada. 24Preo ii ebania, Io afat, Netanel, Amasai,
Zaharia, Benaia i Eliezer – sunau din goarne înaintea L zii lui Dumnezeu. ObedEdom împreun cu Iehia erau i ei portari în zona unde era Lada. 25Astfel, atât David
cât i cei care formau consiliul b trânilor lui Israel i conduc torii miilor, au plecat s
aduc Lada Leg mântului f cut (de israelieni) cu Domnul din casa lui Obed-Edom, în
mijlocul manifest rilor de bucurie. 26Pentru c Dumnezeu i-a ajutat pe levi ii care
transportau Lada Leg mântului f cut (de poporul Israel) cu Domnul, ei au sacrificat
apte boi i apte berbeci. 27David era îmbr cat cu o rob f cut din fir de in sub ire.
i to i levi ii care transportau Lada, cânt re ii i Chenania – conduc torul cânt re ilor
– erau îmbr ca i la fel. David mai era îmbr cat i cu o vest de in care se folosea în
timpul ceremoniilor religioase. 28To i oamenii din Israel a adus Lada Leg mântului
(f cut de israelieni) cu Domnul, în timp ce strigau i se auzea sunetul de corn, de
goarne i de cinele, completat de cel al cântecelor harpelor i al lirelor. 29Atunci când

Lada Leg mântului (f cut de israelieni) cu Domnul a intrat în ora ul lui David, Mihal
– fiica lui Saul – privea de la fereastr . Când l-a v zut pe regele David dansând i
manifestându- i bucuria, l-a desconsiderat în inima ei. 16 Au adus Lada lui
Dumnezeu i au pus-o în mijlocul cortului pe care-l instalase David pentru ea. Apoi
au oferit lui Dumnezeu arderi integrale i sacrificii de pace. 2Dup ce a terminat
oferirea arderilor integrale i a sacrificiilor de pace, David a binecuvântat poporul în
numele Domnului; 3apoi a împ it întregului Israel – adic fiec rui b rbat i fiec rei
femei – câte o pâine rotund , o bucat de carne i o turt cu stafide. 4I-a pus înaintea
zii pe unii dintre levi ii slujitori, ca s vorbeasc despre Domnul – Dumnezeul lui
Israel –, s fac declara ii despre El i s -L laude (în prezenta oamenilor din popor).
5
Asaf era conduc torul (tuturor celorlal i). Zaharia era al doilea ca func ie; iar Ieiel,
emiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom i Ieiel cântau cu harpele i cu
lirele. Asaf era desemnat s cânte folosind cinele; 6iar preo ii Benaia i Iahaziel sunau
continuu din goarne înaintea L zii Leg mântului (f cut de israelieni) cu Domnul.
7
Astfel, în acea zi, David i-a numit – pentru prima dat – pe Asaf i pe rudele lui ca
responsabili cu laudele (prin cântece aduse la adresa) Domnului. (Cântând, ei ziceau:)
8
„L uda i-L pe Domnul, chema i numele Lui! Face i cunoscute între (celelalte)
popoare faptele Lui! 9Cânta i-I! Cânta i în cinstea Lui! Anun i toate faptele Lui
extraordinare! 10 uda i-v cu numele Lui care este sfânt! S se veseleasc inima
celor care-L caut pe Domnul! 11 uta i pe Domnul i puterea Lui! C uta i
permanent fa a Lui! 12Aminti i-v minunile pe care le-a f cut El, lucrurile
miraculoase f cute i deciziile rostite cu gura Sa! 13 fac acest lucru descenden ii
sclavului S u numit Israel – fiii lui Iacov – pe care i-a ales El! 14Acesta este
Dumnezeul nostru numit Domnul; i judec ile Lui se pun în aplicare pe tot
mântul! 15Aminti i-v mereu de leg mântul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit
(ca s fie respectat) pentru o mie de genera ii. 16Aminti i-v de leg mântul pe care l-a
ratificat cu Avraam, de jur mântul Lui adresat lui Isaac, 17pe care l-a consolidat apoi
fa de Iacov. El a f cut acela i lucru fa de Israel printr-un leg mânt care va fi
valabil pentru totdeauna, 18când a spus: « ie î i voi da teritoriul Canaanului ca
proprietate personal !» 19În acele vremuri, israelienii erau doar câ iva b rba i – pu ini
ca num r – i aveau statutul de pelerini în acea zon . 20
toreau de la un popor la
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altul i de la un regat la altul. Domnul nu a mai permis niciunui om s -i domine i
-i in ca sclavi; ci de dragul lor, a mustrat regi, zicându-le: 22Nu v atinge i de cei
pe care i-am uns (ca popor al Meu) i nu face i nici un r u profe ilor Mei!.» 23Cânta i
Domnului, to i locuitorii p mântului! Proclama i în fiecare zi salvarea Lui! 24Relata i
printre popoare gloria Lui; i vorbi i printre toate na iunile despre minunile Lui!
25
Pentru c Domnul este mare i merit foarte mult s fie l udat! De El trebuie s ne
temem mai mult decât de to i zeii! 26To i acei zei ai popoarelor sunt doar ni te idoli;
dar Domnul a f cut Universul. 27Gloria i str lucirea sunt înaintea fe ei Lui; iar
puterea i bucuria se g sesc în locuin a Lui. 28Familiile popoarelor, glorifica i-L pe
Domnul! Recunoa te i gloria Domnului i venera i-I puterea! 29Da i Domnului gloria
care se potrive te numelui S u! Aduce i un dar i veni i (cu el) înaintea Lui!
Închina i-v Domnului (fiind echipa i) cu podoabe sfinte. 30Tot p mântul s tremure
înaintea Lui! Lumea este stabil i nu poate fi destabilizat . 31 se bucure cerul i s
se veseleasc p mântul! S se spun printre popoare: «Domnul guverneaz !». 32

vuiasc marea împreun cu tot ce exist în ea! S vibreze de emo ie câmpia împreun
cu tot ce este pe ea! 33Atunci, copacii p durii vor chiui înaintea Domnului; pentru c
El vine s judece p mântul! 34 uda i pe Domnul, pentru c El este bun! Bun tatea
Lui dureaz etern! 35Zice i: «Scap -ne, Dumnezeul salv rii noastre; strânge-ne i
salveaz -ne dintre (celelalte) popoare – ca s i glorific m numele care este sfânt i
fim demni când Te l ud m.» 36Dumnezeul lui Israel numit Domnul s fie
binecuvântat din eternitate în eternitate!” Tot poporul a zis „Amin!” i L-a l udat pe
Domnul. 37David i-a l sat înaintea L zii Leg mântului – (ratificat de isrealieni) cu
Domnul – pe Asaf i pe rudele lui, ca s slujeasc permanent înaintea ei, f cându- i
datoria în fiecare zi. 38L-a l sat i pe Obed-Edom împreun cu rudele lui. Aceia erau
aizeci i opt de persoane. Obed-Edom – fiul lui Iedutun – i Hosa erau portari.
39
David l-a pus pe preotul adoc împreun cu rudele lui care erau preo i înaintea
Tabernacolului Domnului. El fusese instalat pe în imea care era în Ghivon. 40Acei
preo i fuseser adu i acolo ca s ofere Domnului animale pe care le ardeau total pe
altarul arderilor integrale – în fiecare diminea i în fiecare sear – în conformitate
cu tot ce este scris în legea Domnului pe care El a o poruncise lui Israel. 41Împreun
cu acei preo i, erau Heman, Iedutun i cei r ma i dintre aceia care fuseser ale i i
desemna i pe nume ca s -L laude pe Domnul – pentru c bun tatea Lui are
valabilitate terern ! 42Heman i Iedutun aveau cu ei goarne i cinele pentru cânt re i,
împreun cu celelalte instrumente muzicale care erau folosite în cinstea lui
Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau portari. 43Apoi poporul a plecat – fiecare la casa lui;
iar David s-a întors s i binecuvânteze familia. 17 Dup ce David s-a stabilit în
palatul lui, i-a zis profetului Natan: „Prive te: eu locuiesc într-un palat f cut din lemn
de cedru, în timp ce Lada Leg mântului (ratificat de israelieni) cu Domnul st sub
ni te pânze…” 2Natan i-a r spuns lui David: „F tot ce î i spune inima; pentru c
Dumnezeu te sus ine!” 3Dar în acea noapte a venit Cuvântul lui Dumnezeu la Natan;
i i-a zis: 4„Du-te i spune-i sclavului Meu numit David: «Domnul î i vorbe te astfel:
‘Nu tu Îmi vei construi o cas în care s locuiesc. 5Eu nu am locuit într-o cas din
ziua în care l-am eliberat pe Israel din sclavie i pân ast zi; ci am c torit din cort în
cort i dintr-o locuin în alta. 6Am mers peste tot pe unde a c torit întregul popor
Israel. Oare am cerut vreunuia dintre judec torii lui Israel – c rora le-am poruncit s
storeasc poporul Meu – s -Mi construiasc o cas din cedru?’.» 7Deci s -i spui
sclavului Meu care se nume te David: «Domnul Armatelor î i zice: ‘Eu te-am luat de
la stân , de acolo unde st teai ca p stor al oilor – ca s fii conduc torul poporului
Meu numit Israel. 8Te-am sus inut i te-am p zit în toate locurile pe unde ai mers. Am
distrus din fa a ta pe to i du manii t i; i i-am f cut un nume ca al celor care sunt
renumi i pe p mânt. 9Am p strat un loc pentru poporul Meu numit Israel; i l-am
plantat acolo ca s locuiasc singur, f
s mai fie deranjat. Astfel, cei nedrep i nu
mai pot s -l oblige la munci extenuante cum procedaser în trecut. 10 i acest fapt s-a
întâmplat înc din zilele în care stabilisem judec tori în poporul Meu numit Israel. Iar
ie i-i voi subordona pe to i du manii t i. Acum te anun c Domnul î i va construi o
familie (renumit ). 11Când se vor termina zilele existen ei tale (pe acest p mânt) i vei
merge în acela i loc unde sunt str mo ii t i, îl voi instala pe tron pe urma ul t u. El
va fi unul dintre fiii t i; i îi voi consolida guvernarea. 12Acela Îmi va construi o cas ;
i Eu îi voi consolida tronul pentru eternitate. 13Voi fi Tat l lui, iar el Îmi va fi fiu. i

nu voi îndep rta bun tatea Mea de la el a a cum am îndep rtat-o de la cel care a fost
(rege) înaintea ta. 14Îl voi pune în casa Mea i în regatul Meu pentru totdeauna; iar
tronul lui va fi consolidat pentru eternitate.’».” 15Natan l-a informat pe David cu
exactitate despre toate cuvintele care fuseser spuse în toat aceast viziune. 16Regele
David a venit i s-a prezentat înaintea Domnului, spunând: „Cine sunt eu, Doamne,
Dumnezeule? i cine este familia mea, ca s m aduci pân aici? 17Dumnezeule, ca i
cum ar fi prea pu in ce ai f cut Tu pentru mine, ai vorbit i despre viitorul familiei
sclavului T u. Doamne, Dumnezeule, Tu m-ai tratat ca pe un om foarte important!
18
Ce ar putea s i mai r spund David la toat cinstea acordat sclavului T u? Tu îl
cuno ti pe sclavul T u! 19Doamne, Tu ai f cut toate aceste lucr ri glorioase de dragul
sclavului T u; i i-ai descoperit toate aceste lucruri mari pentru c a a este inima Ta.
20
Doamne, din tot ce am auzit cu urechile noastre, în elegem c nu este nimeni ca
Tine; i nu exist alt Dumnezeu cu excep ia Ta! 21Oare cine este ca poporul T u, ca
Israel – singurul de pe p mânt la care a venit Dumnezeu s îl r scumpere pentru Sine,
ca s fie poporul cu care s ajung renumit (în lume)? Tu ai f cut lucr ri
extraordinare i care produc fric . Ai alungat multe popoare din fa a poporului T u pe
care i l-ai r scump rat din Egipt. 22Ai decis ca poporul T u – Israel – s fie
proprietatea Ta pentru totdeauna; iar Tu – Doamne – ai dorit s le fii Dumnezeu.
23
Acum, Doamne, doresc ca promisiunea pe care ai f cut-o cu privire la sclavul T u
i referitoare la familia lui s r mân valabil pentru eternitate; i f a a cum ai zis.
24
Îmi doresc ca Numele T u s fie cunoscut mai mult i glorificat! S se spun mereu
Domnul Armatelor – Cel care este Dumnezeul lui Israel – va fi Dumnezeu acestui
popor; iar familia sclavului T u numit David s existe mereu înaintea Ta!
25
Dumnezeul meu, Tu ai revelat sclavului T u c îi vei forma o familie. Din aceast
cauz a avut curaj sclavul T u s se roage ie. 26Deci Doamne, Tu, Acela care e ti
Dumnezeu, ai promis sclavului T u aceste lucruri bune. 27Îmi doresc s beneficiez de
bun voin a Ta i s binecuvântezi familia sclavului T u, ca s existe pentru totdeauna
înaintea Ta; pentru c ce ai binecuvântat Tu, Doamne, va r mâne binecuvântat pentru
eternitate!” 18 Apoi David i-a învins pe filisteni, i-a subordonat i a luat din
proprietatea lor Gatul i satele din jurul lui. 2Apoi i-a învins i pe moabi i; iar ei i s-au
subordonat lui David, pl tindu-i o tax obligatorie. 3David l-a învins i pe HadadEzer – regele din oba Hamatului – atunci când acest rege s-a dus s i consolideze
guvernarea, la râul Eufrat. 4David a capturat de la el o mie de care, apte mii de
re i i dou zeci de mii de lupt tori care se deplasau (în lupt ) cu picioarele lor.
David a t iat tendoanele tuturor cailor care tractau carele. A l sat s tr iasc doar atâ i
cai cât erau necesari pentru o sut de care. 5Arameii din Damasc au venit s -l ajute pe
Hadad-Ezer – regele obei; dar David a omorât dou zeci i dou de mii dintre ei.
6
David a pus corpuri de armat în regatul arameu din Damasc; iar arameii i s-au
subordonat, pl tindu-i taxa obligatorie. Domnul f cea ca David s ob in victoria
oriunde mergea. 7David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadad-Ezer i le-a
adus la Ierusalim. 8Din Tebah i din Cun – ora ele lui Hadad-Ezer – David a luat
foarte mult bronz. Cu el a f cut (apoi) Solomon „marea” de bronz, stâlpii i uneltele
de bronz. 9Când Tou – regele Hamatului – a fost informat c David a învins întreaga
armat a lui Hadad-Ezer – regele obei – 10l-a trimis pe fiul lui numit Hadoram la
regele David, ca s -l întrebe de s tate i s -l laude pentru c s-a confruntat cu (acel)

Hadad-Ezer i îl învinsese; pentru c i Tou era în r zboi cu el. I-a trimis tot felul de
lucruri din aur, din argint i din bronz. 11Regele David le-a închinat i pe acelea
Domnului – a a cum f cuse cu argintul i cu aurul luat de la toate celelalte popoare:
de la Edom, de la Moab, de la amoni i, de la filisteni i de la Amalec. 12Abi ai – fiul
eruiei – a omorât optsprezece mii de edomi i în Valea S rii. 13A pus corpuri de
armat în Edom; i astfel to ii edomi ii au devenit subordona i lui David. Domnul în
ajuta pe David s fie victorios oriunde mergea. 14David a guvernat în tot teritoriul
numit Israel. El judeca i f cea dreptate întregului popor. 15Ioab – fiul eruiei – a fost
conduc torul armatei; Ieho afat – fiul lui Ahilud – era cronicar. 16 adoc – fiul Ahitub
– i Ahimelec – fiul lui Abiatar – erau preo i. av a era scrib. 17Benaia – fiul lui
Iehoiada – era conduc torul chereti ilor i al peleti ilor; iar fiii lui David erau primii
pe lâng rege. 19 Apoi Naha – regele amoni ilor – a murit; i în locul lui a guvernat
fiul lui. 2David a zis: „Voi demonstra loialitate fa de Hanun – fiul lui Naha ; pentru
i tat l lui a fost loial fa de mine.” David a trimis din partea lui ni te
reprezentan i ca s -l sus in suflete te pe Hanun pentru moartea tat lui lui. Când
slujitorii lui David au ajuns la Hanun pe teritoriul amoni ilor ca s -l sus in suflete te,
3
conduc torii amoni i i-au zis lui Hanun: „Chiar crezi c David dore te s -l onoreze
pe tat l t u, când îi trimite pe ace ti oameni care pretind c au venit s te sus in
suflete te? Slujitorii lui au venit la tine mai degrab ca s i observe, s i spioneze i
i cucereasc teritoriul.” 4Hanun i-a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba, le-a
iat hainele pe jum tate pân la mijlocul corpului i i-a l sat s plece. 5 a au plecat
ei de la Hanun. Când a fost informat David despre ce li s-a întâmplat acelor b rba i, a
trimis un mesaj celor care fuseser atât de mult ridiculiza i: „R mâne i în Ierihon
pân v va cre te din nou barba; i apoi s v întoarce i!” 6Constatând c se f cuser
urâ i lui David, Hanun i amoni ii au dat o mie de talan i de argint pe care i-au trimis
ca plat pentru ni te care i pentru ni te c re i din Aram-Naharaiim – din regatul
arameu care era în zona Maaca i în oba. 7Au pl tit treizeci i dou de mii de care i
pe regele din Maaca. Astfel, el urma s participe (în alian cu Hanun) împreun cu
armata lui. To i ace tia au venit i i-au instalat tab ra la Medeba; iar amoni ii s-au
strâns din ora ele lor, ca s participe la r zboi. 8Când a auzit David acest lucru, l-a
trimis împotriva lor pe Ioab împreun cu toat armata (de care dispunea): erau numai
lupt tori remarcabili. 9Amoni ii au ie it din ora i i-au ocupat pozi iile de lupt la
intrarea lui. Regii care au venit s -i ajute, s-au a ezat în câmp deschis. 10Ioab a v zut
urma s lupte i în fa i în spate. În consecin , a ales o parte dintre lupt torii lui
Israel i i-a mobilizat împotriva arameilor. 11Apoi a pus restul armatei sub comanda
fratelui lui numit Abi ai – mobilizându-i împotriva amoni ilor. 12Ioab i-a zis lui
Abi ai: „Dac arameii m vor domina, s vii s m aju i; iar dac te vor domina
amoni ii, te voi ajuta eu. 13Demonstreaz i for a i încurajeaz -te, luptând pentru
poporul nostru i pentru ora ele Dumnezeului nostru. i s se întâmple ce va dori
Domnul!” 14Atunci când Ioab i-a atacat pe aramei cu armata lui, aceia au fugit din
fa a israelienilor. 15 zând c arameii fug, amoni ii au fugit i ei din fa a lui Abi ai –
fratele lui Ioab – i s-au retras în ora . Apoi Ioab s-a întors la Ierusalim. 16Constatând
au fost învin i de Israel, arameii au trimis mesageri la arameii de dincolo de râu,
pe care i-au adus de acolo condu i ofac – conduc torul armatei lui Hadad-Ezer.
17
Când a auzit David despre acest lucru, i-a adunat pe to i israelienii, a traversat

Iordanul, a ap rut înaintea acelora i a ocupat pozi ii de lupt împotriva lor. Dup ce
David a ocupat pozi ii de lupt împotriva arameilor, s-au implicat intens în lupt .
18
Arameii au fugit din fa a lui Israel. David le-a omorât arameilor apte mii de
oameni care conduceau carele i patruzeci de mii de lupt tori care se deplasau (în
lupt ) cu picioarele lor. L-a mai omorât i pe ofac, care era conduc torul armatei lor.
19
Când au constatat c au fost învin i de Israel, vasalii lui Hadad-Ezer au f cut pace
cu David i i s-au subordonat. i astfel, arameii n-au mai avut curajul s -i ajute pe
amoni i. 20 La începutul anului, atunci când regii plecau la r zboi, Ioab i-a condus
lupt torii în acele conflicte. Ei au devastat ara amoni ilor i au asediat Raba. Dar
David r
sese la Ierusalim. Ioab a cucerit Raba i a distrus-o. 2David a luat de pe
capul regelui lor coroana care avea greutatea de un talant de aur i care era
împodobit cu pietre pre ioase. Apoi ea a fost pus pe capul lui David. Prada luat din
ora era foarte mult . 3Pe locuitorii ora ului i-a dat afar din el i i-a obligat s
presteze munci folosind fer straie, grape de fier i securi de fier. David a procedat la
fel i cu celelalte ora e amonite. Apoi David s-a întors la Ierusalim împreun cu
întreaga lui armat . 4Dup toate acestea, a mai fost un conflict împotriva filistenilor la
Ghezer. Cu acea ocazie, hu atitul Sibecai l-a omorât pe Sipai care era unul dintre
urma ii refai ilor. i filistenii au fost astfel subordona i israelienilor. 5În timpul unei
alte lupte cu filistenii, Elhanan – fiul lui Iair – l-a omorât pe Lahmi care era fratele lui
Goliat din Gat – acela care avea o lance al c rei mâner era groas ca sulul unui
es tor. 6A mai fost o lupt la Gat. Acolo era un b rbat uria care avea câte ase
degete la ambele mâini i la ambele picioare – dou zeci i patru în total. i acesta
provenea din Rafa. 7El a ridiculizat poporul Israel; dar Ionatan – fiul lui imea, frate
cu David – l-a omorât. 8Ace ti fii se n scuser în familia lui Rafa în Gat. Ei au fost
omorâ i de David i de slujitorii lui. 21 Satan a ac ionat împotriva poporului Israel
provocându-l pe David s fac un recens mânt al israelienilor. 2David le-a zis lui Ioab
i conduc torilor armatei: „Merge i i num ra i popula ia poporului Israel – de la
Beer- eba pân la cei din teritoriile locuite de urma ii Dan – i aduce i-mi rezultatul,
ca s tiu cât (de mare) este num rul israelienilor!” 3Dar Ioab i-a zis: „Domnul s
înmul easc poporul S u de o sut de ori mai mult! O, rege – st pânul meu –, oare nu
suntem to i slujitorii t i? De ce dore te st pânul meu acest lucru? De ce s aduci vin
asupra poporului Israel?” 4Dar regele nu i-a modificat porunca dat lui Ioab. În
consecin , Ioab a plecat i a c torit prin tot teritoriul locuit de poporul Israel. Apoi
s-a întors la Ierusalim. 5Ioab i-a dat lui David num rul b rba ilor poporului. În tot
Israelul erau un milion o sut de mii de b rba i capabili s participe la r zboi; iar în
teritoriul numit Iuda existau patru sute aptezeci de mii de b rba i ap i pentru r zboi.
6
Levi ii i beniami ii nu au fost num ra i între ace tia, pentru c Ioab a desconsiderat
ordinul regelui. 7 i acest ordin (al lui David) n-a pl cut lui Dumnezeu. Atunci El a
lovit poporul Israel. 8David I-a zis lui Dumnezeu: „Am comis un mare p cat când am
cut acest recens mânt. Dar acum Te rog s ier i p catul (grav) f cut de sclavul T u;
pentru c am lucrat exact ca un nebun!” 9Domnul i-a vorbit lui Gad – cel care vedea
ce revela El – zicându-i: 10„Du-te i vorbe te-i lui David: «Domnul î i spune: ‘Î i
prezint trei dezastre! Alege unul dintre ele; i te voi lovi cu el!’».” 11Gad a venit la
David i i-a zis: „Domnul î i spune: «Ce alegi? 12Trei ani de foamete, trei luni în
timpul c rora s fie exterminat poporul de du manii t i i lovit de sabia lor, sau trei

zile în timpul c rora sabia Domnului i epidemia s ac ioneze împotriva rii prin
îngerul Lui care va aduce dezastrul prin tot teritoriul poporului Israel?» Acum decide
ce trebuie s r spund Celui care m-a trimis!” 13David i-a r spuns lui Gad: „Sunt într-o
mare dificultate. Oricum, mai bine s ac ioneze Domnul – pentru c mila Lui este
nelimitat – decât s ajung la discre ia oamenilor!” 14Domnul a trimis epidemia în
Israel; i astfel au murit aptezeci de mii de israelieni. 15Dumnezeu trimisese îngerul
la Ierusalim, ca s -l distrug . În timp ce îl distrugea, Domnul a privit, a regretat acel
dezastru i i-a zis îngerului care-l aducea: „Suficient! Retrage- i mâna!” Îngerul
Domnului st tea lâng terenul iebusitului Ornan. 16David a privit i a v zut îngerul
Domnului stând între p mânt i cer având în mân sabia scoas i îndreptat
împotriva Ierusalimului. Atunci David i cei care formau consiliul b trânilor,
acoperi i cu saci, au c zut cu fa a spre p mânt. 17David I-a zis lui Dumnezeu: „Oare
nu eu am ordonat s fie num rat poporul? Eu sunt cel care a p tuit i a f cut acest
u! Dar oare ce au f cut aceste oi? Doamne – Dumnezeul meu – Te rog s faci ca
mâna Ta s ac ioneze numai împotriva mea i împotriva familiei mele; i astfel nu
sa poporul T u s suporte acest dezastru!” 18Îngerul Domnului i-a vorbit lui Gad
spunându-i s -i cear lui David s se duc i s construiasc Domnului un altar pe
proprietatea iebusitului Ornan. 19David s-a dus i a f cut exact cum îi cerea mesajul
proclamat de Gad în Numele Domnului. 20În timp ce treiera grâul, Ornan s-a întors i
a v zut îngerul (acolo). Atunci cei patru fii ai lui care erau cu el, s-au ascuns. 21Când
a ajuns David la Ornan, el a privit i l-a v zut pe rege. Apoi a ie it din acel teren
agricol i s-a aplecat cu fa a spre p mânt înaintea lui David. 22El i-a zis lui Ornan:
„D -mi suprafa a în care treierai grâul, ca s construiesc aici un altar Domnului!
Vinde-mi-l la pre ul lui real – pentru ca astfel s înceteze dezastrul care a venit
împotriva poporului!” 23Ornan i-a zis lui David: „Po i s -l iei! Regele – cel care este
st pânul meu – s fac ce vrea cu el! S tii c dau i vitele pentru arderi integrale; iar
uneltele de treierat vor fi folosite ca lemne (pentru foc). Voi oferi i grâul care va fi
folosit ca dar de mâncare (ars pe altar). Voi da tot (ce este nevoie)!” 24Regele David ia zis lui Ornan: „Nu a a! Vreau s -l cump r la adev ratul lui pre – pentru c nu voi
aduce Domnului ce este al t u; i nu voi oferi o ardere integral care s nu m coste
nimic!” 25Astfel, David i-a pl tit lui Ornan pentru acel teren ase sute de echeli de
aur. 26David a construit acolo un altar pentru Domnul; i I-a oferit pe el arderi
integrale i sacrificii de pace. L-a invocat pe Domnul; i El i-a r spuns trimi ând foc
din cer pe altarul arderii integrale. 27Apoi Domnul i-a vorbit îngerului; i el i-a pus
sabia în teac . 28Din momentul în care David a v zut c Domnul i-a r spuns când era
pe proprietatea iebusitului Ornan, a început s -I ofere sacrificii acolo. 29Tabernacolul
Domnului pe care îl f cuse Moise în de ert i altarul arderilor integrale, erau atunci
pe în imea de la Ghivon. 30David nu a mai putut s mearg acolo s -L caute pe
Dumnezeu, pentru c îl speriase sabia îngerului trimis de Domnul. 22 Atunci David a
zis: „Aici s fie Casa Dumnezeului numit Domnul; i pe acest loc s fie (construit)
altarul pentru arderile integrale oferite de poporul Israel!” 2Apoi David a poruncit s
fie strân i str inii din ara lui Israel; i a desemnat pe unii dintre ei ca cioplitori care
preg teasc – prin cioplire – pietre pentru construirea Casei lui Dumnezeu. 3David
a mai preg tit fier din abunden pentru cuiele u ilor i pentru elementele lor de
leg tur . El a mai preg tit bronz care era atât de mult, încât nu se putea cânt ri.
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David a preg tit i lemne de cedru – foarte multe ca num r – pentru c sidonienii i
tirienii îi aduseser lemn de cedru din abunden . 5David zisese: „Solomon – fiul meu
– este tân r i firav; iar Casa care va fi construit Domnului, trebuie s fie
impun toare, renumit i s aib o mare apreciere în ochii tuturor celorlalte popoare.
Deci voi preg ti totul pentru construirea ei.” David a f cut multe preg tiri (pentru
construirea Casei Domnului) înainte de moartea lui. 6Apoi l-a chemat pe fiul lui
numit Solomon; i i-a ordonat s construiasc o Cas Dumnezeului lui Israel care se
nume te Domnul. 7David i-a zis lui Solomon: „Fiul meu, s tii c inten ionam s
construiesc o Cas pentru numele Dumnezeului meu numit Domnul. 8Dar Cuvântul
Domnului a venit la mine i mi-a zis: «Tu ai f cut s curg mult sânge i ai participat
la mari r zboaie. Nu tu vei construi o Cas pentru numele Meu; pentru c ai v rsat
mult sânge pe p mânt în fa a Mea! 9Dar s tii c în familia ta se va na te un fiu care
va fi un om al p cii; i Eu îi voi da odihn , astfel încât nu va mai fi în conflict cu
niciunul dintre du manii (poten iali) din jurul lui. Numele acelui fiu va fi Solomon; i
în timpul zilelor lui de guvernare, îi voi da poporului Israel pace i lini te. 10El va
construi o Cas numelui Meu. Solomon Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi Tat . Voi
consolida pentru totdeauna tronul lui de guvernare pentru poporul Israel.» 11Acum,
fiul meu, î i doresc ca Domnul s fie cu tine; i astfel s reu ti s construie ti o
Cas Dumnezeului t u care se nume te Domnul – a a cum a vorbit El despre tine.
12
Domnul s te ajute s fii chibzuit i s i dea discern mânt. Astfel, atunci când El te
va ajuta s guvernezi poporul Israel, s te conformezi cerin elor Legii Dumnezeului
u numit Domnul. 13Vei putea realiza acest proiect dac vei respecta poruncile i
deciziile pe care Domnul le-a dat lui Moise pentru tot Israelul. Consolideaz i
autoritatea i încurajeaz -te! S nu- i fie fric i s nu te descurajezi! 14
tii c am
depus un important efort ca s preg tesc pentru Casa Domnului o sut de mii de
talan i de aur, un milion de talan i de argint, plus bronz i fier – imposibil de cânt rit,
pentru c se afl în cantit i foarte mari. Am preg tit în acela i timp lemne i pietre.
Trebuie ca tu s adaugi la toate acestea (atât cât va mai fi nevoie). 15Ai cu tine mul i
lucr tori: t ietori i cioplitori în piatr i în lemn, împreun cu mul i al i remarcabili
meseria i. 16Exist din abunden aur, argint, bronz i fier. Deci te încurajez s începi
lucrezi; i Domnul s fie cu tine!” 17David a ordonat tuturor conduc torilor lui
Israel s -l ajute pe fiul lui numit Solomon. El le-a mai zis: 18„Oare nu este cu voi
Dumnezeul vostru numit Domnul? i oare nu v-a dat El odihn sc pându-v de toate
conflictele cu popoarele din jurul vostru, f când pe locuitorii acestor teritorii s
accepte guvernarea mea? Nu este ara subordonat Domnului i poporului S u?
19
Acum, l sa i inima voastr i sufletul vostru s -L caute pe Dumnezeul vostru care
se nume te Domnul. Începe i s construi i cl direa dedicat Dumnezeului numit
Domnul, ca s poat fi adus Lada Leg mântului (f cut de israelieni) cu Domnul i
uneltele sfinte ale lui Dumnezeu în Casa construit pentru numele Lui!” 23 Când
David îmb trânise i tr ise multe zile, l-a desemnat ca rege al poporului Israel pe fiul
lui numit Solomon. 2El a adunat pe to i conduc tori poporului Israel, pe preo i i pe
levi i. 3Au fost num ra i levi ii care deja împliniser vârsta de treizeci de ani.
Num rul total al acelor b rba i a fost de treizeci i opt de mii. 4David a zis: „Dintre
ace tia, dou zeci i patru de mii s supravegheze lucrarea de la Casa Domnului, ase
mii s fie administratori i judec tori, 5patru mii s aib slujba de portari; iar ceilal i

patru mii s cânte laude pentru Domnul cu instrumentele pe care eu le-am f cut ca s L l ud m.” 6David i-a împ it în grupuri, conform fiilor lui Levi: Gher on, Chehat i
Merari. 7Din partea gher oni ilor au fost Ladan i imei. 8Fiii lui Ladan au fost:
conduc torul Iehiel; apoi Zetam i Ioel – trei în total. 9Fiii lui imei au fost: elomit,
Haziel i Haran – trei în total. Ace tia au fost conduc torii familiilor lui Ladan. 10Fiii
lui imei au fost: Iahat, Ziza, Ieu i Beria. Ace ti patru (b rba i) au fost fiii lui
imei. 11Iahat era primul lor conduc tor, iar Ziza era al doilea. Ieu i Beria nu au
avut mul i fii. Astfel, ei au fost num ra i ca i cum ar fi format o singur familie.
12
Fiii lui Chehat au fost: Amram, I har, Hebron i Uziel. 13Fiii lui Amram au fost:
Aaron i Moise. Aaron a fost desp it de popor, ca s fie dedicat în exclusivitate
sfin irii lucrurilor foarte sfinte. Astfel, el i fiii lui au fost separa i pentru totdeauna de
ceilal i israelieni, ca s aduc t mâie înaintea Domnului, s slujeasc
i a
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binecuvânteze mereu (poporul) în Numele Lui. Fiii lui Moise – omul lui Dumnezeu
– au fost considera i ca parte a urma ilor lui Levi. 15Fiii lui Moise au fost: Gher om i
Eliezer. 16Fiul lui Gher om a fost conduc torul ebuel. 17Fiul lui Eliezer a fost
conduc torul Rehabia. Eliezer nu a mai avut al i fii; dar urma ii lui Rehabia au fost
mul i. 18Fiul lui I har a fost conduc torul elomit. 19Fiii lui Hebron au fost: primul,
Ieria – conduc tor; al doilea – Amaria; al treilea – Iahaziel; al patrulea – Iecamam.
20
Fiii lui Uziel au fost: primul – conduc torul Mica; al doilea – I ia. 21Fiii lui Merari
au fost Mahli i Mu i. Fiii lui Mahli au fost Elazar i Chi . 22Elazar a murit f
s fi
avut fii. El a avut numai fiice. Astfel, fiii lui Chi – rudele acestora – le-au luat ca
so ii pentru ei. 23Fiii lui Mu i au fost: Mahli, Eder i Ieremot – trei în total. 24Ace tia
au fost urma ii lui Levi, conform familiilor de care apar ineau – conduc tori în
familiile lor – i care au fost num ra i conform num rului numelor lor. Ei au fost
aceia care fuseser desemna i s fac lucrarea pentru slujba de la Casa Domnului.
To i aveau cel pu in dou zeci de ani împlini i. 25S-a întâmplat a a pentru c David
spusese: „Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul, a dat odihn poporului S u;
i va locui în Ierusalim pentru totdeauna; 26iar levi ii nu vor mai transporta din loc în
loc Tabernacolul i toate uneltele lui folosite pentru slujb .” 27Conform ultimelor
cuvinte ale lui David, acesta a fost num rul levi ilor care aveau atunci vârsta de cel
pu in dou zeci de ani. 28Responsabilitatea lor era s -i ajute pe urma ii lui Aaron la
slujba care trebuia f cut în Casa Domnului. Ei îngrijeau de cur i, de camere, de
cur area tuturor lucrurilor sfinte i de executarea oric rei lucr ri pentru slujba de la
Casa lui Dumnezeu. 29Mai aveau ca responsabilitate: pâinea prezent rii, f ina pentru
darurile de mâncare, turtele, t vile, telurile i vasele de orice cantitate i de orice
rime. 30Ei se prezentau în fiecare diminea ca s Îi mul umeasc Domnului i s Îl
laude. Acela i lucru trebuia f cut i seara, 31ca i cu ocazia tuturor arderilor integrale
aduse Domnului în ziua Sabatului. Ei procedau la fel când era lun nou i când erau
rb torile. Acei levi i slujeau continuu înaintea Domnului într-un num r stabilit i
conform deciziilor luate referitoare la ei. 32Astfel, ei erau obliga i s aib grij de
Cortul Întâlnirii i de Locul Sfânt, ajutându-i pe urma ii lui Aaron, care erau rudele
lor, s fac slujba din Casa Domnului. 24 Urmeaz prezentarea grupurilor formate
din urma ii lui Aaron. Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abihu, Elazar i Itamar. 2Nadab
i Abihu au murit în fa a tat lui lor, f
s fi avut urma i. Astfel, numai Elazar i
Itamar au slujit (pân la sfâr itul vie ii lor) ca preo i. 3David i-a împ it pe urma ii

acestora, punând ca supraveghetori ai felului în care trebuia s i fac slujbele lor: pe
adoc – dintre urma ii lui Elazar; i pe Ahimelec – dintre urma ii lui Itamar. 4Între
urma ii lui Elazar au fost mai mul i conduc tori decât între urma ii lui Itamar.
Ace tia au fost împ
i astfel: aisprezece conduc tori ai familiilor urma ilor lui
Elazar i opt conduc tori ai familiilor urma ilor lui Itamar. 5I-au împ it între ei prin
tragere la sor i, pentru c acei conduc tori ai Sanctuarului i conduc torii lui
Dumnezeu erau atât dintre urma ii lui Elazar, cât i dintre urma ii lui Itamar. 6Scribul
emaia – fiul lui Netanel – care era unul dintre levi i, i-a scris în prezen a regelui, a
conduc torilor, a preotului adoc i a lui Ahimelec – fiul lui Abiatar . Acolo au mai
fost atunci prezen i conduc torii familiilor preo ilor i ai familiilor levi ilor. Au ales o
familie dintre urma ii lui Elazar i una dintre urma ii lui Itamar. 7Prima tragere la sor
a desemnat pe Iehoiarib, iar a doua pe Iedaia. 8A treiea tragere la sor l-a desemnat pe
Harim, a patra pe Seorim. 9A cincea tragere la sor a desemnat pe Malchia, iar a asea
pe Miiamin. 10A aptea tragere la sor a desemnat pe Haco , iar a opta pe Abia. 11A
noua tragere la sor a desemnat pe Iosua, iar a zecea pe ecania. 12A unsprezecea
tragere la sor a desemnat pe Elia ib, iar a doisprezecea pe Iachim. 13A treisprezecea
tragere la sor i a desemnat pe Hupa, iar a paisprezecea pe Ie ebab. 14A cincisprezecea
tragere la sor i a desemnat pe Bilga, iar a aisprezecea pe Imer. 15A aptesprezecea
tragere la sor a desemnat pe Hezir, iar a optsprezecea pe Hapi . 16A nou sprezecea
tragere la sor i a desemnat pe Petahia, iar a dou zecea pe Ezechiel. 17A dou zeci i
una tragere la sor i a desemnat pe Iachin, iar a dou zeci i doua pe Gamul. 18A
dou zeci i treia tragere la sor i a desemnat pe Delaia, iar a dou zeci i patra pe
Maazia. 19Aceasta a fost ordinea în care se planificase slujba când intrau în Casa
Domnului – conform deciziilor lui Aaron – str mo ul lor – cu privire la ei. Totul s-a
cut a a cum i-a poruncit Dumnezeul lui Israel numit Domnul. 20Urmeaz numele
celorlal i urma i ai lui Levi care au mai fost (desemna i): dintre fiii lui Amram –
ubael; dintre fiii lui ubael – Iehdeia. 21Din familia lui Rehabia a fost desemnat –
dintre fiii lui Rehabia – conduc torul I ia. 22Dintre i hari i a fost desemnat elomot;
iar dintre fiii lui elomot a fost desemnat Iahat. 23Fiii lui Hebron au fost:
conduc torul Ieria; apoi Amaria – al doilea, Iahaziel – al treilea; i Iecamam – al
patrulea. 24Fiul lui Uziel a fost Mica. Dintre fiii lui Mica a fost desemnat amir.
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Fratele lui Mica a fost I ia. Dintre fiii lui I ia a fost desemnat Zaharia. 26Fiii lui
Merari au fost: Mahli i Mu i. Fiul lui Iaazia a fost Beno. 27Urma ii lui Merari au
fost: din Iaazia – Beno, oham, Zacur i Ivri; 28iar din Mahli – Elazar, care nu a avut
fii. 29Din familia lui Chi – fiul lui Chi – a fost desemnat Ierahmeel. 30Fiii lui Mu i
au fost: Mahli, Eder i Ierimot. Ace tia au fost urma i ai levi ilor, conform familiilor
rora apar ineau. 31Ei, la fel ca rudele lor – urma i ai lui Aaron – au tras la sor i în
prezen a regelui David, a lui adoc i a lui Ahimelec, a conduc torilor familiilor
preo ilor i a levi ilor – atât pentru familiile celor mai b trâni, cât i pentru cele ale
fra ilor lor mai tineri.” 25 David i conduc torii armatei au desemnat în exclusivitate
pentru slujire pe unii dintre fiii lui Asaf, ai lui Heman i ai lui Iedutun – ca s
profe easc prin intermediul cântecelor cu lira, cu harpa i cu cinelul. Urmeaz
enumerarea b rba ilor care f ceau aceast slujb . 2Dintre fiii lui Asaf au fost
desemna i: Zacur, Iosif, Netania i Asarela. Fiii lui Asaf erau coordona i de Asaf care
profe ea supravegheat de rege. 3Din familia lui Iedutun, au fost desemna i dintre fiii

lui: Ghedalia, eri, Isaia, imei, Ha abia i Matitia – ase în total. Ei erau coordona i
de tat l lor numit Iedutun care profe ea cântând cu lira, mul umind Domnului i
udându-L. 4Dintre urma ii lui Heman au fost desemna i: Buchia, Matania, Uziel,
ebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Io beca a, Maloti,
Hotir i Mahaziot. 5To i ace tia erau fii ai lui Heman – cel care era în slujba regelui ca
omul care vede planurile pe care Dumnezeu i le reveleaz – pentru c El spusese c -i
va m ri for a. Astfel, Dumnezeu i-a dat lui Heman paisprezece fii i trei fiice. 6To i
ace tia erau coordona i de p rin ii lor pentru cântecele de la Casa Domnului. Ei aveau
cinele, harpe i lire pentru slujba care se f cea în Casa lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun i
Heman erau coordona i direct de rege. 7Ei i rudele lor – foarte califica i pentru
cântecele (cântate în cinstea) Domnului – împreun cu to i cei care aveau talent
muzical, erau dou sute optzeci i opt de persoane. 8Au tras la sor i pentru stabilirea
responsabilit ilor fiec ruia – atât pentru cei mari, cât i pentru cei mici; atât pentru
înv tori, cât i pentru discipolii lor. 9Pentru Asaf, prima tragere la sor i a desemnat
pe Iosif. A doua tragere la sor i a desemnat pe Ghedalia, care împreun cu fra ii i cu
fiii lui, erau doisprezece. 10A treia tragere la sor i a desemnat pe Zacur, care împreun
cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 11A patra tragere la sor i a desemnat pe I ri,
care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 12A cincea tragere la sor i a
desemnat pe Netania, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 13A asea
tragere la sor i a desemnat pe Buchia, care împreun cu fra ii i cu fiii lui erau
doisprezece. 14A aptea tragere la sor i a desemnat pe Iesarel, care împreun cu fra ii
i cu fiii lui, erau doisprezece. 15A opta tragere la sor i a desemnat pe Isaia, care
împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 16A noua tragere la sor a desemnat
pe Matania, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 17A zecea tragere la
sor i a desemnat pe imei, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 18A
unsprezecea tragere la sor i a desemnat pe Azarel, care împreun cu fra ii i cu fiii lui,
erau doisprezece. 19A doisprezecea tragere la sor i a desemnat pe Ha abia, care
împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 20A treisprezecea tragere la sor i a
desemnat pe ubael, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 21A
paisprezecea tragere la sor i a desemnat pe Matitia, care împreun cu fra ii i cu fiii
lui, erau doisprezece. 22A cincisprezecea tragere la sor i a desemnat pe Ieremot, care
împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 23A aisprezecea tragere la sor i a
desemnat pe Hanania, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 24A
aptesprezecea tragere la sor i a desemnat pe Io beca a, care împreun cu fra ii i cu
fiii lui, erau doisprezece. 25A optsprezecea tragere la sor i a desemnat pe Hanani, care
împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 26A nou sprezecea tragere la sor i a
desemnat pe Maloti, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 27A
dou zecea tragere la sor i a desemnat pe Eliata, care împreun cu fra ii i cu fiii lui,
erau doisprezece. 28A dou zeci i una tragere la sor i a desemnat pe Hotir, care
împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 29A dou zeci i doua tragere la sor i
a desemnat pe Ghidalti, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 30A
dou zeci i treia tragere la sor i a desemnat pe Mahaziot, care împreun cu fra ii i cu
fiii lui, erau doisprezece. 31A dou zeci i patra tragere la sor i a desemnat pe
Romamti-Ezer, care împreun cu fra ii i cu fiii lui, erau doisprezece. 26 Urmeaz
prezentarea grupurilor portarilor. Dintre corahi i, au fost: Me elemia – fiul lui Core –

dintre fiii lui Asaf. 2Me elemia a avut ca fii pe: Zaharia, care a fost primul n scut.
Iediael a fost al doilea. Zebadia a fost al treilea. Iatniel a fost al patrulea. 3Elam a fost
al cincilea. Iehohanan a fost al aselea. Elioenai a fost al aptelea. 4Obed-Edom a avut
i el urm torii fii: emaia – primul n scut. Iehozabad – al doilea; Ioah – al treilea;
Sacar – al patrulea; Netanel – al cincilea; 5Amiel – al aselea; Isahar – al aptelea;
Peuletai – al optulea. S-a întâmplat a a pentru c Dumnezeu îl binecuvântase. 6 i în
familia fiului lui numit emaia s-au n scut fii care au ajuns conduc tori în familiile
lor; pentru c acei b rba i au devenit ni te lupt tori remarcabili. 7Fiii lui emaia au
fost: Otni, Refael, Obed, Elzabad. Rudele lor numite Elihu i Semachia erau oameni
remarcabili. 8To i ace tia au fost urma ii lui Obed-Edom. Atât ei cât i fiii i rudele
lor, au fost oameni remarcabili, plini de for (fizic ) pentru slujire. Ei erau aizeci i
doi de urma i ai lui Obed-Edom. 9Fiii i fra ii lui Me elemia, care au fost i ei oameni
remarcabili, erau optsprezece b rba i. 10Dintre fiii lui Merari, Hosa a avut i el ca fii
pe: imri care era conduc tor – chiar dac nu era primul lui n scut – pentru c a a a
decis tat l lui. 11Hilchia era al doilea; Tebalia – al treilea; Zaharia – al patrulea. To i
fiii i fra ii lui Hosa erau treisprezece b rba i. 12Aceste grupuri de portari, împreun
cu acei conduc tori ai lor, aveau responsabilitatea slujirii la Casa Domnului – la fel ca
rudele lor. 13Au tras la sor i pentru cei mici i pentru cei mari – conform familiilor lor
– pentru fiecare poart . 14Partea de Est a revenit prin tragere la sor i lui elemia.
Fiului lui numit Zaharia – un consilier remarcabil – i-a revenit prin tragere la sor i
partea de Nord. 15Lui Obed-Edom i-a revenit partea de Sud; iar fiilor lui, magaziile.
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Lui upim i lui Hosa i-a revenit partea de Vest cu Poarta alechet care se afl pe
drumul principal care conduce în sus. Santinelele erau dispuse una în fa a alteia. 17La
Est erau ase levi i, la Nord erau patru în fiecare zi; iar la Sud erau patru în fiecare zi.
La magazii erau câte doi odat . 18La Vest, lâng zona coloanelor, erau patru b rba i
pentru drumul principal i doi pentru perimetrul coloanelor. 19Acestea sunt grupurile
de portari care proveneau dintre fiii Corahi ilor i dintre urma ii lui Merari. 20Levitul
Ahia era responsabil de tezaurul Casei lui Dumnezeu i de depozitele pentru lucrurile
sfinte. 21Urma ii lui Ladan, respectiv fiii gher oni ilor proveni i din Ladan –
conduc tori ai familiilor care aveau ca str mo pe gher onitul Ladan, erau: Iehieli.
22
Fiii lui Iehieli: Zetam i Ioel, fratele lui. Ace tia erau responsabili de magaziile
Casei Domnului. 23Dintre amrami i, i hari i, hebroni i i uzieli i, 24 ubael – un urma
al lui Gher om care a fost fiul lui Moise, era supraveghetorul depozitelor. 25Rudele
lui prin Eliezer, au fost: Rehabia, fiul lui Isaia. Isaia a fost fiul lui Ioram. Ioram a fost
fiul lui Zicri. Zicri a fost fiul lui elomit. 26Acest elomit împreun cu rudele lui erau
responsabili de toate depozitele unde erau lucrurile sfinte închinate de regele David i
de conduc torii familiilor. Aceia fuseser conduc tori ai grupurilor formate din o mie
de persoane i din o sut de persoane. Unii dintre ei fuseser chiar conduc torii
armatei. 27Ei donaser acele lucruri din ce capturaser în r zboi, ca s fie folosite
pentru între inerea Casei Domnului. 28Tot ce fusese închinat de vizionarul Samuel, de
Saul – fiul lui Chi , de Abner – fiul lui Ne – i de Ioab – fiul eruiei – toate aceste
lucruri sfinte – erau supravegheate de elomit i de rudele lui. 29Lui Chenania i fiilor
lui li s-au oferit slujbe în exteriorul cl dirii. Ei erau administratori i judec tori pentru
Israel; i proveneau dintre i hari i. 30Ha abia i rudele lui au fost i ei ni te b rba i
remarcabili. Num rul lor a fost de o mie apte sute. To i aceia supravegheau poporul

Israel care locuia dincolo de Iordan; i aveau grij de tot ce apar inea lucr rii
Domnului i de slujba regelui. Erau hebroni i. 31Conduc torul lor era Ieria – conform
genealogiilor familiilor lor. În al patruzecilea an al guvern rii lui David, s-au f cut
verific ri cu privire la ei. Astfel, au fost descoperi i printre aceia b rba i remarcabili
la Iazer, în zona numit Ghilad. 32Rudele lui Ieria care erau i ei b rba i remarcabili,
au fost dou mii apte sute de conduc tori ai familiilor lor. Regele David i-a numit ca
supraveghetori ai rubeni ilor, ai gadi ilor i ai jum ii tribului lui Manase. Ei
îngrijeau de tot ce apar inea lucrurilor lui Dumnezeu i ale regelui. 27 Ace tia au fost
israelienii, conform num rului lor – lua i în eviden împreun cu liderii familiilor
lor. Listele men ioneaz conduc torii grupurilor de o mie de persoane i ai celor de o
sut de persoane, împreun cu administratorii care slujeau regelui în orice lucru care
avea leg tur cu acele grupuri ce intrau în slujb i ie eau din ea lunar, în fiecare lun
a anului. Fiecare grup avea dou zeci i patru de mii de oameni. 2Pentru prima lun ,
conduc torul primului grup era Ia obeam – fiul lui Zabdiel. Grupul lui avea dou zeci
i patru de mii de oameni. 3Ia obeam provenea dintre urma ii lui Pere i era
conduc torul tuturor conduc torilor acelor grupuri în luna întâi. 4Conduc torul
grupului pentru a doua lun , era ahohitul Dodi. Grupul lui îl avea ca i coordonator pe
Miclot. Ei erau dou zeci i patru de mii de oameni. 5Pentru a treia lun , conduc torul
grupului era Benaia – fiul preotului Iehoiada. Grupului lui care avea dou zeci i patru
de mii de oameni. 6Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de lupt tori remarcabili ai
lui David; i fusese desemnat ca i conduc tor al lor. Coordonarea grupului lui era
cut de fiul lui numit Amizabad. 7Pentru a patra lun , conduc torul era Asael –
fratele lui Ioab; i dup el era Zebadia, fiul lui. i grupul lui avea dou zeci i patru de
mii de oameni. 8Pentru a cincea lun , conduc torul era izrahitul amhut. Grupul lui
avea tot dou zeci i patru de mii de oameni. 9În a asea lun , conduc torul era Ira –
fiul lui Iche din Tecoa. Grupul lui avea dou zeci i patru de mii de oameni. 10Pentru
a aptea lun , conduc torul era pelonitul Hele – unul dintre urma ii lui Efraim.
Grupul lui avea dou zeci i patru de mii de oameni. 11În a opta lun , conduc torul era
hu atitul Sibecai – dintre zerahi i. Grupul lui avea dou zeci i patru de mii de oameni.
12
Pentru a noua lun , conduc torul era anatotitul Abiezer – dintre beniami i. Grupul
lui avea dou zeci i patru de mii de oameni. 13Pentru a zecea lun , conduc torul era
netofatitul Maharai – dintre zerahi i. Grupul lui avea dou zeci i patru de mii de
oameni. 14Pentru a unsprezecea lun , conduc torul era piratonitul Benaia – unul
dintre urma ii lui Efraim. Grupul lui avea dou zeci i patru de mii de oameni.
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Pentru a dou sprezecea lun , conduc torul era netofatitul Heldai – un urma al lui
Otniel. Grupul lui avea tot dou zeci i patru de mii de oameni. 16Urmeaz prezentarea
(numelor) conduc torilor triburilor lui Israel. Conduc torul rubeni ilor era Eliezer –
fiul lui Zicri. Conduc torul simeoni ilor era efatia – fiul lui Maaca. 17Conduc torul
levi ilor era Ha abia – fiul lui Chemuel. Conduc torul urma ilor lui Aaron era adoc.
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Conduc torul urma ilor lui Iuda era Elihu – unul dintre fra ii lui David.
Conduc torul urma ilor lui Isahar era Omri – fiul lui Mihail. 19Conduc torul
urma ilor lui Zabulon era I maia – fiul lui Obadia. Conduc torul urma ilor lui Neftali
era Ierimot – fiul lui Azriel. 20Conduc torul urma ilor lui Efraim era Osea – fiul lui
Azazia. Conduc torul unei jum i din tribul lui Manase era Ioel – fiul lui Pedaia.
21
Conduc torul celeilalte jum i din tribul lui Manase, în Ghilad, era Ido – fiul lui

Zaharia. Conduc torul urma ilor lui Beniamin era Iaasiel – fiul lui Abner.
Conduc torul urma ilor lui Dan era Azarel – fiul lui Ieroham. Ace tia au fost
conduc torii triburilor lui Israel. 23David nu a inclus în num rul lor pe cei care
împliniser vârsta de dou zeci de ani sau care aveau mai pu in de atât; pentru c
Domnul promisese c va înmul i poporul Israel ca stelele cerului. 24Ioab – fiul eruiei
– începuse recens mântul popula iei; dar nu l-a terminat. Din cauza acelui
recens mânt, se declan ase mânia (Domnului) împotriva lui Israel. Rezultatul
recens mântului nu a fost trecut în „Cronicile regelui David”. 25Azmavet – fiul lui
Adiel – era responsabil de tezaurul regelui. Ionatan – fiul lui Uzia – era responsabil
de magaziile de pe tot teritoriul rii. Acelea erau în ora e, în sate i în turnuri. 26Ezri
– fiul lui Chelub – r spundea de cei care se ocupau cu munca agricol . Ei erau aceia
care lucrau p mântul. 27 imei din Rama era responsabil de viile din ar ; iar Zabdi –
ifmitul – r spundea de vinul care provenea din acele vii i care se f cea în cl diri
special destinate producerii lui. 28Ghederitul Baal-Hanan era responsabil de livezile
de m slini i de sicomorii din zona deluroas . Ioa r spundea de depozitele cu ulei.
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itrai din aron era responsabil de vitele care p teau în aron. afat – fiul lui Adlai
– r spundea de vitele din v i. 30Ismaelitul Obil era responsabil de c mile; iar
meronotitul Iehdeia r spundea de m ri e. 31Hagritul Iaziz era responsabil de turme.
To i ace tia erau conduc torii care aveau grij de propriet ile regelui David.
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Ionatan – unchiul lui David – a fost consilier. El era om cu discern mânt i f cea
serviciul de scrib. Iehiel – fiul lui Hacmoni – avea grij de fiii lui David. 33Ahitofel
era consilierul (special al) regelui. Architul Hu ai era prietenul regelui. 34Dup
Ahitofel, au mai fost consilieri (personali ai regelui David) Iehoiada – fiul lui Benaia
– i Abiatar. Conduc torul armatei regelui (David) era Ioab. 28 David a strâns la
Ierusalim pe to i conduc torii poporului Israel, pe conduc torii triburilor, pe
conduc torii grupurilor care îl slujeau pe rege, pe conduc torii grupurilor de o mie i
pe cei ai celor de o sut de persoane. A mai adunat acolo pe to i conduc torii care
aveau grij de propriet ile i de turmele regelui i ale fiilor lui, împreun cu to i
comandan ii armatei care erau lupt tori remarcabili. 2Regele David s-a ridicat în
picioare i a zis: „Fra ii mei i poporul meu, asculta i-m ! Inten ionam s construiesc
o Cas ca loc de odihn pentru Lada Leg mântului (f cut de israelieni) cu Domnul i
ca loc al picioarelor Dumnezeului nostru. Chiar m preg team s (încep s ) o
construiesc. 3Dar Dumnezeu mi-a zis: «Nu tu vei construi o Cas numelui Meu;
pentru c e ti omul r zboaielor i ai v rsat sânge.» 4Dumnezeul lui Israel care se
nume te Domnul m-a ales pe mine dintre to i membrii familiei mele, ca s fiu rege al
poporului Israel pentru totdeauna. A procedat a a pentru c El a ales pe Iuda s fie
conduc tor (în poporul Israel). Dintre urma ii lui Iuda a ales familia mea; iar dintre
fiii tat lui meu, I-a pl cut s m aleag pe mine, ca s guvernez tot poporul Israel.
5
Apoi, dintre to i fiii mei mul i da i de Domnul, El l-a ales pe Solomon, ca s stea pe
tronul regatului Domnului ca i conduc tor al poporului Israel. 6Domnul personal mia zis: «Solomon – fiul t u – Îmi va construi casa i cur ile; pentru c l-am ales ca fiu
al Meu; iar Eu îi voi fi Tat . 7Îi voi consolida pentru eternitate regatul – dac va fi
decis s respecte poruncile i deciziile Mele – a a cum este ast zi!» 8Acum, în
prezen a întregului popor Israel, a adun rii Domnului, i în auzul Dumnezeului
nostru, decide i s respecta i i s lua i în considerare toate poruncile Dumnezeului
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nostru – ca s de ine i în proprietatea voastr aceast bun ar i s o l sa i mo tenire
urma ilor vo tri din genera ie în genera ie! 9Iar tu – fiul meu, Solomon – cunoa te-L
pe Dumnezeul str mo ilor t i, sluje te-I din toat inima i cu determinare în suflet;
pentru c Domnul analizeaz toate inimile i în elege orice inten ie care se na te în
gândire. Dac Îl vei c uta, El va accepta s fie g sit de tine; dar dac Îl vei abandona,
El se va dezice de tine pentru totdeauna! 10Acum e ti con tient c Domnul te-a ales s
construie ti o Cas ca sanctuar al S u. Deci încurajeaz -te i începe lucrul!” 11David
i-a dat fiului lui numit Solomon tot proiectul porticului Templului i al cl dirilor
acestuia, al camerelor lui destinate tezaurului, al camerelor de sus, al camerelor lui
interioare i al locului unde se f cea achitarea de vina pentru p cat. 12Proiectul
cuprindea tot ce inten ionase s fac prin inspira ia Spiritului Domnului pentru cur ile
Casei Lui, pentru toate înc perile din jurul acesteia i pentru camerele tezaurului
Casei lui Dumnezeu. În proiect erau prev zute depozitele cu lucrurile sfinte 13 –
destinate preo ilor i levi ilor pentru toat lucrarea de slujire a Casei Domnului – i
toate uneltele folosite la slujba Casei Domnului. 14El i-a dat (lui Solomon) greutatea
în aur a tuturor uneltelor de aur pentru fiecare slujb i greutatea în argint a tuturor
uneltelor de argint pentru fiecare slujb . 15Acea greutate se referea la supor ii surselor
de lumin f cu i din aur i la candelele lor f cute din aur. A fost precizat greutatea
fiec rui suport pentru sursele de lumin împreun cu acele candelele ale lui i
greutatea celor de argint împreun cu acele candele care trebuia s fie f cute pentru
ele – în conformitate cu func ia fiec rui suport. 16A mai oferit informa ia despre
greutatea în aur a meselor pentru pâinea prezent rii. A precizat greutatea fiec rei
mese i greutatea în argint pentru mesele de argint. 17David a mai prezentat (lui
Solomon) greutatea în aur curat pentru furculi e, pentru cupe i pentru vasele cu gâtul
lung. Pentru lighenele de aur a dat i greutatea fiec rui lighean în aur; iar pentru
lighenele de argint a dat greutatea fiec rui lighean în argint. 18A spus cât aur pur va fi
necesar pentru altarul t mâierii i pentru carul heruvimilor f cu i din aur care î i
întind aripile i acoper Lada Leg mântului (f cut de israelieni) cu Domnul. 19David
a zis: „Am scris toate acestea când mâna Domnului a fost peste mine. El m-a f cut s
în eleg toate am nuntele acestui proiect.” 20David i-a zis fiului lui numit Solomon:
„Î i urez s ai for a necesar i curaj. Apoi s începi lucrul! S nu te temi i s nu te
sperii; pentru c Dumnezeul meu care se nume te Domnul, este cu tine. El nu te va
uita i nu te va abandona; i astfel vei putea termina toat lucrarea pentru slujba Casei
Domnului. 21 re ii c ai lâng tine grupurile preo ilor i ale levi ilor pentru toat
slujirea de la Casa lui Dumnezeu. Îi ai cu tine, pentru toat aceast lucrare, pe to i cei
binevoitori care sunt califica i pentru toate lucr rile necesare. Ai cu tine pe
conduc tori i tot poporul preg tit s asculte de ce le vei spune tu!” 29 Apoi regele
David a zis întregii adun ri: „Acest fiu al meu care se nume te Solomon – singurul pe
care l-a ales Dumnezeu (s r mân în locul meu ca rege) – este tân r i firav; iar
lucrarea este atât de mare; pentru c Templul nu este pentru un om, ci pentru
Dumnezeul care se nume te Domnul. 2Am preg tit cu tot interesul pentru Casa lui
Dumnezeu aur pentru ce va fi din aur, argint pentru ce trebuie s fie din argint, bronz
pentru ce trebuie s fie din bronz, fier pentru ce trebuie s fie din fier i lemn pentru
ce trebuie s fie din lemn. Am mai preg tit pietre de onix care vor fi fixate pe
monturi, pietre de antimoniu i toate celelalte pietre pre ioase de diferite culori. Am

adunat i pietre de alabastru din abunden . 3Pasiunea mea pentru Casa lui Dumnezeu
m-a determinat ca pe lâng toate preg tirile pe care le-am f cut pentru sfântul
sanctuar, s ofer pentru Casa Dumnezeului meu bog iile mele care constau în aur i
în argin. 4Astfel, donez trei mii de talan i de aur – adus din Ofir – i apte mii de
talan i de argint pur. Aceste metale vor fi folsite pentru poleirea pere ilor cl dirilor 5 i
pentru întreaga lucrare pe care o vor face me terii. Ofer aur pentru lucr rile din aur i
argint pentru lucr rile din argint. Deci cine mai particip astfel, dedicându-se ast zi
Domnului?” 6Conduc torii familiilor, conduc torii triburilor poporului Israel,
conduc torii grupurilor de o mie i ai celor de o sut de persoane, împreun cu aceia
responsabili cu lucrarea regelui, i-au adus i ei dona iile. 7Au dat astfel pentru
lucrarea de la Casa lui Dumnezeu: cinci mii de talan i de aur i zece mii de darici de
aur; apoi zece mii de talan i de argint, optsprezece mii de talan i de bronz i o sut de
mii de talan i de fier. 8Cine a avut pietre pre ioase, le-a donat pentru tezaurul Casei
Domnului. Gher onitul Iehiel fusese desemnat s aib grij de acel tezaur. 9Poporul sa bucurat de dona iile pe care le-a f cut, pentru c le-a d ruit Domnului din toat
inima. i regele David s-a bucurat foarte mult. 10Apoi David a binecuvântat pe
Domnul înaintea întregii adun ri, zicând: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, s fii
binecuvântat, Tu, care e ti P rintele nostru, pentru eternitate! 11Doamne, ale Tale
sunt: faima, for a, gloria, victoria i maiestatea – atât în cer cât i pe p mânt!
Doamne, Tu e ti st pân (absolut) i Te înal i ca suveran peste toate! 12Bog ia i
gloria vin de la Tine. Tu e ti st pân peste toate. În mâna Ta este for i putere. Mâna
Ta poate s înal e i s sus in pe oricine. 13Acum, Dumnezeul nostru, noi Î i aducem
mul umiri i l ud m gloriosul T u Nume. 14Ce sunt eu i ce este poporul meu, ca s
putem fi capabili s i oferim aceste daruri? De la Tine le avem pe toate; i ce i-am
oferit, am primit din mâna Ta. 15Înaintea Ta noi suntem doar ni te str ini i pelerini –
la fel ca i str mo ii no tri. Zilele noastre pe p mânt sunt ca o umbr , f
speran .
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Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vine toat aceast abunden de lucruri pe
care le-am strâns ca s construim o Cas numelui T u care este sfânt; i totul Î i
apar ine! 17Dumnezeul meu, tiu c Tu te ui i atent la inim i Î i place s o gse ti
curat . Eu am f cut toate aceste dona ii cu o inim curat ; i am privit cu bucurie la
poporul T u care este aici, când i-a adus darurile lui. 18Doamne – Dumnezeul lui
Avraam, al lui Isaac i al lui Israel, str mo ii no tri – p streaz pentru totdeauna
aceast dorin în inima poporului T u; i ine-le inima aproape de Tine! 19Iar fiului
meu numit Solomon, d -i o inim total dedicat respect rii poruncilor Tale,
declara iilor Tale i regulilor Tale – ca s se conformeze tuturor cerin elor lor i s
construiasc Templul pentru care am f cut preg tiri.” 20Apoi David i-a zis întregii
adun ri: „Binecuvânta i pe Dumnezeul vostru care se nume te Domnul!” Atunci toat
adunarea a binecuvântat pe Domnul – Dumnezeul str mo ilor lor. Ei s-au închinat cu
to ii, aplecându-se înaintea Domnului i a regelui. 21În urm toarea zi au adus
Domnului sacrificii i I-au oferit ca arderi integrale o mie de boi, o mie de berbeci i
o mie de miei, împreun cu sacrificiile de b utur . Au mai oferit multe de alte
sacrificii aduse din partea întregului popor Israel. 22În acea zi au mâncat i au b ut în
prezen a Domnului cu mare bucurie. L-au proclamat rege a doua oar pe Solomon –
fiul lui David – i l-au uns (cu ulei) ca i conduc tor al Domnului (pentru popor). Pe
adoc l-au dedicat ca preot. 23Solomon s-a instalat pe tronul Domnului, ca s

guverneze în locul lui David, tat l lui. El a avut vitorie; i întregul popor Israel a
ascultat de el. 24To i conduc torii remarcabili i to i fiii regelui David s-au subordonat
regelui Solomon. 25Domnul l-a în at pe Solomon înaintea întregului popor Israel; i
a f cut s aib o guvernare mai reu it decât a oric rui alt rege al poporului Israel
care a fost înainte de el. 26David – fiul lui I ai – a guvernat întregul popor Israel. 27El
a fost suveran al poporului Israel patruzeci de ani. La Hebron a guvernat apte ani, iar
la Ierusalim a guvernat treizeci i trei de ani. 28David a murit la o vârst înaintat ,
dup ce tr ise multe zile i acumulase mult bog ie i mult glorie. În locul lui
David a guvernat fiul lui numit Solomon. 29Faptele regelui David – de la primele i
pân la ultimele – sunt scrise în „Cronicile vizionarului Samuel”, în „Cronicile
profetului Natan” i în „Cronicile vizionarului Gad”. 30Acolo s-a consemnat aât
guvernarea, autoritatea i toate celelalte evenimente din via a lui David în Israel, cât
i ce se întâmpla în toate regatele celorlalte ri (înconjur toare).

2 Cronici
1Solomon – fiul lui David – i-a consolidat guvernarea; iar Dumnezeul lui numit
Domnul l-a sus inut, ajutându-l s ajung tot mai influent. 2Solomon a vorbit
întregului popor Israel: conduc torilor care aveau în subordinea lor mii de oameni i
celor care aveau sute de oameni, judec torilor, tuturor liderilor lui Israel i
conduc torilor de familii. 3Acest lucru s-a întâmplat dup ce Solomon s-au dus
împreun cu to i cei aduna i pe în imea de la Ghivon. Acolo era Cortul Întâlnirii cu
Dumnezeu – acel cort pe care Moise, sclavul Domnului, îl f cuse în de ert. 4Lada lui
Dumnezeu fusese luat de David din Chiriat-Iearim i dus în locul pe care el i-l
preg tise; pentru c el îi instalase un cort la Ierusalim. 5Dar altarul de bronz pe care-l
cuse Be aleel – fiul lui Uri, fiul lui Hur – era (tot) înaintea Tabernacolului
Domnului. Solomon a c utat pe Domnul împreun cu cei aduna i acolo – înaintea
acelui altar. 6Solomon s-a dus înaintea Domnului acolo unde era altarul de aram , la
Cortul Întâlnirii; i a oferit pe el o mie de arderi integrale. 7În acea noapte, Dumnezeu
i S-a revelat lui Solomon; i i-a zis: „Cere-Mi orice dore ti s i dau!” 8Solomon I-a
spuns lui Dumnezeu: „Tu ai manifestat o mare bun tate fa de tat l meu – fa de
David – i m-ai pus s guvernez (poporul Israel) în locul lui. 9Acum, Doamne,
Dumnezeule, consolideaz promisiunea pe care i-ai f cut-o tat lui meu – David –
pentru c Tu m-ai pus s guvernez un popor cu mu i oameni: ca particulele din care
este format praful de p mânt. 10 i pentru c se întâmpl a a, d -mi în elepciune i
cuno tin , ca s pot conduce acest popor; pentru c cine poate judeca poporul T u
care este atât de numeros?” 11Dumnezeu i-a r spuns lui Solomon: „Am re inut care
este dorin a inimii tale. Observ c nu ai cerut nici bog ie, nici prosperitate, nici
faim , nici moartea du manilor t i i nici o via lung ; ci dore ti în elepciune i
cuno tin ca s po i judeca poporul în mijlocul c ruia te-am pus s guvernezi. 12Deci
pentru c aceasta este dorin a ta, i-am aprobat cererea pentru în elepciune i
cuno tin . Ele î i sunt deja date. În plus, î i voi da bog ii, prosperitate i faim – a a
cum ele n-au mai avut niciunul dintre regii care au tr it înaintea ta; i nici nu va mai
avea nimeni dintre cei care î i vor urma!” 13Apoi Solomon a plecat de la în imea din
Ghivon unde era Cortul Întâlnirii, s-a întors la Ierusalim i a guvernat poporul Israel.
14
Solomon a adunat care i cai. Avea o mie patru sute de care i dou sprezece mii de
cai. Îi inea în ora ele f cute în mod inten ionat pentru care i la Ierusalim. 15Regele a
cut ca argintul i aurul s fie la fel de banale în Ierusalim ca pietrele; iar cedrii
ajunseser la la fel de numero i ca sicomorii care cresc pe dealuri. 16Caii lui Solomon
erau adu i din Egipt i din Cue. Comercian ii regelui îi cump rau din Cue pe un pre
stabilit. 17Ei cump rau un car din Egipt cu ase sute de echeli de argint i un cal cu o
sut cincizeci de echeli. În acela i timp, vindeau cai i care tuturor regilor hiti ilor i
regilor Aramului. 2 Solomon a ordonat construirea unei case pentru numele
Domnului i a unui palat regal pentru el. 2Solomon a preg tit aptezeci de mii de
oameni care transportau materialele de construc ie i optzeci de mii de cioplitori în
stânc . El a desemnat trei mii ase sute de oameni ca supraveghetori ai celor care
executau aceste lucr ri. 3Solomon i-a trimis un mesaj lui Hiram – regele Tirului –
transmi ându-i: „Comport -te i cu mine a a cum ai procedat cu tat l meu – cu David,

ruia i-ai trimis cedrii ca s i construiasc un palat în care s locuiasc . 4
tii c
vreau s construiesc o cas pentru numele Dumnezeului meu care se nume te
Domnul. Vreau s-o dedic Lui, s ard t mâie parfumat în prezen a Lui, s aduc
continuu în el pâinea prezent rii, arderile integrale de diminea i de sear , cele de
Sabat, cele de la luna nou i cele care sunt oferite cu ocazia fiec rei s rb tori a
Dumnezeului nostru numit Domnul. Voi proceda a a pentru c aceste lucruri sunt
prev zute într-o lege a c rei valabilitate este permanent pentru Israel. 5Casa pe care
vreau s-o construiesc trebuie s fie impun toare – pentru c Dumnezeul nostru este
mai mare decât to i (dumne)zeii. 6Totu i, cine va fi capabil s -I construiasc o cas ,
având în vedere faptul c cerul i cerul cerului nu-L pot cuprinde? i oare cine sunt
eu ca s -I construiesc o cas – când eu nu sunt capabil decât s ard t mâie înaintea
Lui? 7Deci trimite-mi un om specializat în prelucrarea aurului, a argintului, a
bronzului, a fierului, a pânzei ro iatice, a carminului i a materialelor de culoare
albastr . El s fie un om care cunoa te în acela i timp arta gravurii – ca s lucreze
împreun cu oamenii mei talenta i din teritoriul numit Iuda i din Ierusalim, pe care ia preg tit tat l meu numit David. 8Trimite-mi din Liban lemn de cedru, de chiparos i
de algum – pentru c tiu c slujitorii t i cunosc tehnica t ierii lemnului din Liban. S
tii c slujitorii mei vor lucra împreun cu ai t i, 9ca s -mi preg teasc lemn din
abunden ; pentru c aceast cas pe care vreau s-o construiesc, va fi mare i foarte
impun toare. 10Voi oferi slujitorilor t i care vor t ia lemne, dou zeci de mii de cori de
grâu treierat, dou zeci de mii de cori de orz, dou zeci de mii de ba i de vin i
dou zeci de mii de ba i de ulei.” 11Hiram – regele Tirului – a r spuns printr-o
scrisoare pe care i-a trimis-o lui Solomon, astfel: „Domnul te-a desemnat ca rege al
poporului S u din dragoste pentru el!” 12Hiram a mai spus: „S fie binecuvântat
Domnul care este Dumnezeul lui Israel – Cel care a f cut cerul i p mântul – pentru
i-a dat regelui David un fiu în elept, dotat cu chibzuin i discern mânt, care va
construi o cas pentru Domnul i un palat regal pentru el personal. 13Deci i-l voi
trimite pe Huram-Abi care este un om în elept, talentat i cu discern mânt. 14El este
fiul unei femei danite i al unui b rbat tirian. tie s lucreze în aur, în argint, în bronz,
în fier, în piatr i în lemn. Cunoa te lucrarea cu fire de culoare ro iatic , albastr ,
ro ie-aprins i cu fir de in sub ire. El poate face orice fel de gravur i poate realiza
orice fel de plan care i se d de f cut. Va lucra împreun cu oamenii t i talenta i i
împreun cu oamenii talenta i ai st pânului meu (care a fost) David, tat l t u. 15Deci
st pânul meu s trimit slujitorilor lui grâul, orzul, vinul i uleiul despre care ai
vorbit. 16Iar noi vom t ia lemn din Liban cât vei avea nevoie. Apoi i-l vom transporta
pe mare cu plutele – pân la Iafo, de unde tu îl vei duce la Ierusalim.” 17Solomon a
cut recens mântul tuturor b rba ilor str ini care erau pe teritoriul locuit de urma ii
lui Israel. Acesta era un recens mânt ulterior celui f cut de tat l lui numit David. A
rezultat astfel c existau o sut cincizeci i trei de mii ase sute de oameni (care nu
erau israelieni). 18Dintre ei a preg tit aptezeci de mii de persoane care transportau
materialele de construc ie, optzeci de mii de cioplitori în stânc i trei mii ase sute de
supraveghetori care încurajau poporul s lucreze. 3 Solomon a început s
construiasc aceast cas a Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria care fusese
precizat (de Domnul) tat lui lui numit David – chiar pe locul preg tit de David – în
zona terenului în care î i adunase recolta de cereale iebusitul Ornan. 2El a început s

construiasc (aceast cas ) în a doua zi din doua lun , în al patrulea an al guvern rii
lui. 3Temelia pe care a construit-o Solomon casei lui Dumnezeu avea aizeci de co i
lungime i dou zeci de co i l ime – conform unit ii vechi de m sur care se numea
cot. 4Porticul din fa a principalei s li a casei, era f cut pe toat l imea ei – adic avea
dou zeci de co i în lungime i o sut dou zeci de co i în în ime. El l-a placat la
interior cu aur curat. 5A acoperit principala sal a cl dirii cu lemn de chiparos, a
poleit-o cu aur de cea mai bun calitate. A gravat pe ea palmieri i i-a f cut ni te
re ele din lan uri. 6A împodobit acea sal i cu pietre pre ioase. Aurul folosit provenea
din Parvaim. 7A poleit cu aur grinzile i pragurile casei, zidurile i por ile ei; i a
gravat heruvimi pe ziduri. 8A f cut i Locul Foarte Sfânt. Lungimea lui era de
dou zeci de co i – cât l imea casei –, iar l imea era tot de dou zeci de co i.
Solomon l-a placat cu ase sute de talan i de aur purificat în foc. 9Greutatea aurului
folosit la fabricarea cuielor a fost de cincizeci de echeli. A placat cu aur i camerele
de la nivelul superior. 10În Locul Foarte Sfânt a f cut doi heruvimi sculpta i i i-a
poleit cu aur. 11Aripile heruvimilor aveau lungimea de dou zeci de co i. Aripa unuia
dintre heruvimi care avea cinci co i lungime, atingea zidul casei; iar cealalt arip
care era lung tot de cinci co i, atingea aripa celuilalt heruvim. 12În mod identic, o
arip a celuilalt heruvim avea cinci co i lungime i atingea zidul casei; iar cealalt
arip avea tot cinci co i lungime i se unea cu aripa primului heruvim. 13Deci aripile
întinse ale acestor heruvimi aveau în total dou zeci de co i. Ei st teau în picioare, cu
fa a spre sala principal . 14A f cut i draperia din fire de culoare albastr , ro iatic i
ro u-intens, combinând es tura cu in sub ire; i a brodat-o cu heruvimi. 15În fa a
casei a f cut doi stâlpi a c ror în ime era de treizeci i cinci de co i. Fiecare avea în
vârf o parte mai lat ornamentat , care m sura cinci co i. 16A mai f cut ni te re ele de
lan uri asem toare celor din sanctuarul interior; i le-a pus pe vârfurile acelor
stâlpi. Apoi a f cut o sut de rodii, pe care le-a fixat pe acele re elele formate din
lan uri. 17A instalat stâlpii în pozi ie vertical în fa a Templului – pe unul în partea
dreapt i pe cel lalt în partea stâng . Pe cel din dreapta l-a numit Iachin, iar pe cel
din stânga l-a numit Boaz. 4 A f cut un altar de bronz. El era lung de dou zeci de
co i, lat de dou zeci de co i i înalt de zece co i. 2Apoi a f cut „marea” turnat . Ea era
rotund , avea zece co i de la o margine la cealalt , era înalt de cinci co i i se putea
înconjura cu un fir care avea lungimea de treizeci de co i. 3Sub aceast „mare”, se
aflau ornamente pe toate p ile în form de boi – câte zece la fiecare cot. i astfel,
postamentul ei era format din ei. Ornamentele erau a ezate în dou rânduri; i erau
turnate formând o singur pies cu „marea”. 4Erau doisprezece boi pe care st tea
„marea”: trei orienta i spre Nord, trei orienta i spre Vest, trei orienta i spre sud i trei
orienta i spre Est. „Marea” era pozi ionat deasupra lor, astfel încât toat partea din
spate a corpurilor boilor era spre interior. 5Grosimea ei era aproximativ cât l imea
palmei; iar marginea era ca a unui pahar i sem na cu o cup în forma unei flori de
crin. „Marea” putea avea capacitatea de trei mii de ba i. 6Solomon a mai construit
zece bazine. A pus cinci dintre ele la dreapta i cinci la stânga. În acele bazine urma
fie sp late uneltele folosite la arderile integrale i care necesitau cur are
(periodic ). Dar „marea” era pentru preo i: ca s se spele (numai ei) în ea. 7A mai
cut din aur i zece supor i ai surselor de lumin – conform propunerilor care i-au
fost f cute cu privire la ele; i le-a pus în Templu: cinci la dreapta i cinci la stânga.
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A f cut zece mese i le-a a ezat în Templu: cinci la dreapta i cinci la stânga. A mai
cut i o sut de cupe de aur. 9Solomon a f cut apoi curtea preo ilor i marea curte cu
por ile ei pe care le-a poleit cu bronz. 10A pus „marea” în partea dreapt a Templului,
în col ul de sud-est. 11Huram (care lucra pentru Solomon) a mai f cut lighenele,
lope ile i cupele. Astfel, Huram a terminat lucrarea pe care a f cut-o regelui
Solomon pentru casa lui Dumnezeu. 12El a finalizat cei doi stâlpi, cele dou cupe ale
ilor mai late care erau pe vârfurile lor i cele dou seturi de re ele formate din
lan uri care împodobeau cele dou cupe ale p ilor late de pe vârfurile stâlpilor. 13A
mai terminat i cele patru sute de rodii pentru cele dou seturi de re ele i cele dou
iruri de rodii pentru fiecare re ea. Acele re ele acopereau cele dou cupe ale p ilor
mai late de pe vârfurile stâlpilor. 14Tot el f cuse postamentele i bazinele de pe ele,
15
„marea” cu cei doisprezece boi de sub ea, 16oalele, lope ile i furculi ele. Toate
aceste obiecte f cute de Huram-Abi regelui Solomon pentru casa Domnului, erau din
bronz lustruit. 17Regele le-a turnat într-un p mânt argilos din Valea Iordanului. Acel
teren era undeva între Sucot i ortan. 18Solomon f cuse toate acele obiecte într-un
num r atât de mare, încât bronzul folosit pentru ele nu s-a putut cânt ri. 19Solomon a
cut i toate celelalte obiecte care erau în casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele
pentru pâinea prezent rii, 20supor ii surselor de lumin din aur curat i candelele lor
care trebuia s fie aprinse, conform regulamentului, în fa a sanctuarului interior. 21A
mai f cut mugurii, candelele i cle tii din aur pur, 22uneltele pentru stingerea focului,
cupele, ce tile i t vi ele – toate fiind executate din aur de cea mai bun calitate.
Solomon a f cut i balamalele de aur atât pentru u ile din interiorul casei care erau la
intrarea în Locul Foarte Sfânt, cât i pentru u ile de la principala sal a Templului. 5
Dup ce toat lucrarea realizat de Solomon pentru casa Domnului a fost terminat ,
el a adus lucrurile pe care le închinase Domnului tat l lui numit David: argintul, aurul
i toate vasele. Solomon le-a pus în camerele tezaurului casei lui Dumnezeu. 2Atunci
el a convocat la Ierusalim consiliul b trânilor poporului Israel, to i conduc torii
triburilor i pe cei ai clanurilor israeliene – ca s mute Lada Leg mântului (f cut de
israelieni) cu Domnul, din „Ora ul lui David”, adic din Sion. 3To i b rba ii
poporului Israel s-au adunat la rege cu ocazia s rb torii din a aptea lun . 4Dup ce au
venit to i cei care formau consiliul b trânilor lui Israel, levi ii au ridicat acea Lad .
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Preo ii i levi ii au mutat Lada, Cortul Întâlnirii i toate obiectele sfinte care erau în
el. 6Regele Solomon i toat adunarea lui Israel care venise înaintea lui, au stat
înaintea L zii i au sacrificat atât de multe oi i vite, încât n-au putut fi num rate sau
calculate. 7Preo ii au adus Lada Leg mântului (f cut de israelieni) cu Domnul la locul
ei: în sanctuarul interior al casei, adic în Locul Foarte Sfânt – sub aripile
heruvimilor. 8Heruvimii aveau aripile întinse deasupra locului unde era pus Lada –
astfel încât acopereau atât Lada, cât i barele acesteia. 9Acele bare fuseser t iate la o
lungime care permitea ca s li se vad capetele din Locul Sfânt care era în fa a
sanctuarului interior; dar ele nu se vedeau de afar . Acele bare sunt acolo i ast zi.
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În Lad nu mai erau decât cele dou table care fuseser puse acolo de Moise la
Horeb, atunci când Domnul a ratificat leg mânt cu israelienii – dup ce ei plecaser
de pe teritoriul Egiptului. 11Apoi preo ii au ie it din Locul Sfânt – pentru c to i
preo ii prezen i se sfin iser , f s se mai ia în considerare rândul grupului fiec ruia.
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To i levi ii cânt re i – adic Asaf, Heman i Iedutun, împreun cu fiii i cu rudele

lor – îmbr ca i în haine f cute din fire de in sub ire, st teau în partea de est a
altarului. Ei cântau având în mâini cinele, harpe i lire. Împreun cu ei erau i cei o
sut dou zeci de preo i care sunau din goarne. 13Cei care sunau din goarne s-au unit
cu aceia care cântau (cu celelalte instrumente), ca s -L laude pe Domnul i s -I
mul umeasc . Ei au cântat i cu vocile, acompania i de goarne, de cinele i de toate
celelalte instrumente muzicale, l udând pe Domnul prin cuvintele „El este bun!
Bun tatea Lui dureaz pentru eternitate!”. Atunci a ap rut un nor care a umplut casa
Domnului. 14Preo ii nu au mai putut r mâne acolo s slujeasc – din cauza norului –
pentru c gloria Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. 6 Atunci Solomon a zis:
„Domnul a spus c va locui în (acea zon din sanctuar care este în) întuneric. 2Eu am
construit o cas impun toare pentru Tine (, Doamne) – un loc în care s locuie ti
pentru totdeauna.” 3Apoi regele s-a întors cu fa a spre întreaga adunare a poporului
Israel i a binecuvântat-o. Întreaga adunare a poporului Israel st tea în picioare. 4El a
zis: „S fie binecuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israel, cel care a f cut prin puterea
Sa ce i-a promis tat lui meu numit David, când i-a zis: 5«Din ziua în care Mi-am scos
poporul de pe teritoriul Egiptului, nu am ales nici un (alt) ora existent pe teritoriul
locuit de triburile lui Israel ca s -Mi construiesc acolo o cas pentru numele Meu; i
nici nu am ales pe (alt)cineva care s fie conduc torul poporului Meu numit Israel.
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Ci am ales (doar) Ierusalimul, pentru ca numele Meu s fie acolo; i l-am ales (în
mod exclusiv) pe David ca s guverneze poporul Meu numit Israel.» 7Tat l meu –
David – inten iona s construiasc o cas pentru numele Dumnezeului lui Israel
numit Domnul. 8Dar El i-a zis tat lui meu numit David: «Tu te-ai gândit s
construie ti o cas numelui Meu; i este o bun inten ie! 9Totu i nu tu vei construi
casa; ci fiul t u – cel ce i s-a n scut – va construi o cas numelui Meu!» 10Domnul a
respectat ce a promis. Eu am venit în locul tat lui meu numit David, m-am a ezat pe
tronul de guvernare a poporului Israel – a a cum a promis Domnul – i am construit
casa pentru numele Dumnezeul lui Israel numit Domnul. 11Am pus acolo Lada în care
se afl Leg mântul ratificat de Domnul cu israelienii.” 12Apoi Solomon a stat înaintea
altarului Domnului în prezen a întregii adun ri a poporului Israel; i i-a întins
mâinile spre cer. 13Solomon f cuse o platform din bronz i o instalase în mijlocul
cur ii. Platforma avea o lungime de cinci co i, o l ime de cinci co i i o în ime de
trei co i. Solomon st tea pe ea atunci când s-a aplecat pe genunchi în prezen a întregii
adun ri a poporului Israel i i-a îndreptat mâinile spre cer. 14El a mai zis: „Doamne,
Dumnezeul lui Israel, nu este nici un (dumne)zeu ca Tine: nici în cer, nici pe p mânt!
Tu respec i permanent leg mântul i Î i men ii constant bun tatea fa de slujitorii T i
care umbl în prezen a Ta din toat inima lor! 15Tu i-ai respectat promisiunea fa
de sclavul T u care a fost tat l meu numit David. Ce ai spus cu gura Ta, ai f cut s se
întâmple cu mâna Ta – a a cum se vede ast zi! 16Doamne, Dumnezeul lui Israel, f s
se întâmple ce ai promis sclavului T u – tat lui meu, numit David – când ai zis: «Nu
vei fi lipsit niciodat de un urma care s stea în prezen a Mea pe tronul de guvernare
a poporului Israel – dac fiii t i vor fi aten i la comportamentul lor i vor tr i în acord
cu Legea Mea exact cum ai procedat i tu!». 17Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel,
doresc s se întâmple conform promisiunii pe care ai f cut-o sclavului T u numit
David. 18Dar oare va fi posibil ca Dumnezeu s locuiasc pe p mânt împreun cu
omul? De fapt, nici chiar cerul i cerul cerului nu Te pot cuprinde! Deci cu atât mai

pu in ai putea fi cuprins de aceast cas pe care am construit-o eu! 19Doamne,
Dumnezeul meu, ia în considerare rug ciunea slujitorului T u i cererea lui! Ascult
aceast voce care strig spre tine i rug ciunea pe care i-o face slujitorul T u!
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Doresc ca ochii T i s vegheze atât ziua cât i noaptea, privind protector spre
aceast cas care este locul unde ai spus c i vei pune numele. Ascult rug ciunea
pe care i-o face slujitorul T u pentru acest loc! 21Ascult cererile slujitorului T u i
ale poporului T u numit Israel – când se vor ruga (privind) spre acest loc. Ascult din
locul în care Î i este locuin a – din cer. Ascult i iart ! 22Se va putea întâmpla ca
cineva s p tuiasc împotriva semenului lui; i va fi obligat apoi s fac un
jur mânt. Când va veni s jure înaintea altarului care este în aceast cas , 23ascult
(rug ciune lui) din cer, lucreaz i judec -i pe slujitorii T i, condamnându-l pe cel
tos. F astfel s vin împotriva capului lui faptele pe care le-a f cut; i f dreptate
celui corect, recompensându-l conform drept ii lui! 24Când poporul T u numit Israel
va fi învins de du man pentru c a p tuit împotriva Ta, probabil c se va întoarce la
Tine, va glorifica numele T u, i se va ruga i va dori s beneficieze de bun tatea Ta
în aceast cas . 25Atunci, Te rog s ascul i (rug ciunea) din cer, s ier i p catul
poporului T u numit Israel i s -l aduci înapoi în ara pe care le-ai dat-o dup ce o
promisese i str mo ilor lui. 26Se va putea întâmpla ca cerul s fie închis i s nu mai
vin ploaie, pentru c ei vor p tuit împotriva Ta. Dac se vor ruga cu privirea spre
acest loc, dac vor glorifica numele T u i vor înceta s practice p catul în care
tr iser pân atunci – pentru c i-ai pedepsit –, 27ascult (aceast rug ciune) din cer.
Iart astfel p catul slujitorilor T i i al poporului T u numit Israel. Înva -i drumul
corect pe care trebuie s mearg ; i trimite ploaie peste ara Ta pe care ai dat-o ca
proprietate poporului T u! 28Va fi posibil ca în ar s vin foamete, epidemie,
filoxer , man , l custe sau omizi. Se poate întâmpla i ca du manii lor s le asedieze
ora ele. Orice alt dezastru sau boal ar veni, 29este posibil ca cineva din popor sau tot
poporul T u numit Israel s fac rug ciuni i cereri, recunoscându- i fiecare
murd rirea cu p cat i durerea lui, întinzând mâinile spre aceast cas . 30Atunci, Te
rog s ascul i din cer care este zona locuin ei Tale. S ier i i s recompensezi
fiec ruia conform faptelor lui – Tu, care cuno ti gândurile fiec rui om – pentru c
numai Tu cuno ti inimile oamenilor. 31Astfel, ei se vor teme de Tine i vor tr i
conform metodelor precizate de Tine – tot timpul cât vor tr i în ara pe care le-ai dato str mo ilor no tri. 32Este posibil ca i str inul care nu este din poporul T u numit
Israel, s vin dintr-o ar îndep rtat motivat de faima numelui T u care este mare,
impresionat de renumele mâinii Tale care demonstreaz for i determinat de bra ul
u care este întins. Atunci când va veni i se va ruga cu privirea spre aceast cas ,
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ascult -l din cer unde este zona locuin ei Tale; i d -i acelui str in tot ce- i va cere;
pentru ca toate popoarele p mântului s i cunoasc numele, s se team de Tine a a
cum se teme poporul T u numit Israel i s tie c numele T u este invocat peste
aceast cas pe care am construit-o eu. 34Când poporul T u va merge la r zboi
împotriva du manilor lui – acolo unde îl vei trimite – i se va ruga ie cu mâinile
îndreptate spre acest ora pe care l-ai ales Tu i spre casa pe care am construit-o
pentru numele T u, 35ascult din cer rug ciunea lor. R spunde la cererea lor i f -le
dreptate. 36Când vor p tui împotriva Ta – pentru c nu exist om care s nu
tuiasc –, î i vor declan a mânia i îi vei face s ajung la discre ia du manilor

lor care îi vor duce captivi într-o ar dep rtat sau apropiat . 37Va fi posibil ca acolo,
din zona unde au fost du i captivi, s î i analizeze inimile, s se întoarc la Tine i s
caute bun tatea Ta în ara captivit ii lor, spunând: «Am p tuit, am gre it i am
cut ce este r u!». 38De acolo, din ara unde au fost du i în captivitate, este posibil s
se întoarc la Tine din toat inima lor i din tot sufletul lor. Dac se vor ruga cu
mâinile îndreptate spre ara lor pe care le-ai dat-o str mo ilor lor, spre ora ul pe care
Tu l-ai ales i spre casa pe care am construit-o eu pentru numele T u, 39ascult
rug ciunea lor din cer unde este teritoriul locuin ei Tale; i s iei în considerare
cererile lor, f cându-le dreptate! S ier i poporul T u care a p tuit fa de Tine!
40
Acum, Dumnezeul meu, a dori ca ochii T i s fie deschi i i urechile Tale s aud
rug ciunea pe care am f cut-o în acest loc! 41Doamne, Dumnezeule, vino de-acum la
locul T u de odihn – împreun cu Lada for ei Tale! Doamne, Dumnezeule, permite
ca preo ii T i s se îmbrace cu salvarea, iar sfin ii T i s se bucure de bun tatea Ta!
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Doamne, Dumnezeule, nu- i întoarce fa a de la unsul T u! Aminte te- i de
promisiunile f cute sclavului T u numit David!” 7 Când i-a terminat Solomon
rug ciunea, a coborât foc din cer care a consumat arderea integral i sacrificiile. Cu
acea ocazie, casa a fost umplut de gloria Domnului. 2Preo ii nu puteau s intre în
casa Domnului, pentru c gloria Lui o umpluse. 3To i israelienii au v zut focul
coborând i gloria Domnului care venise peste cas . Atunci s-au aplecat cu fa a spre
mânt, s-au închinat i au l udat pe Domnul, zicând: „El este bun! Bun tatea Lui
dureaz pentru eternitate!” 4Apoi regele i tot poporul au sacrificat (multe) animale
înaintea Domnului. 5Regele Solomon a adus ca sacrificiu dou zeci i dou de mii de
boi i o sut dou zeci de mii de oi. Astfel, regele i tot poporul au sfin it casa lui
Dumnezeu. 6Atât preo ii cât i levi ii cu instrumentele de cântat Domnului pe care le
cuse regele David pentru l udarea Lui, st teau la locurile lor, zicând: „Bun tatea
Lui dureaz pentru eternitate!” Preo ii st teau înaintea levi ilor sunând din goarne în
prezen a întregului Israel. 7Solomon a sfin it i mijlocul cur ii; apoi a f cut la fel cu
locul din fa a casei Domnului. Acolo a adus el arderile integrale i gr simea
sacrificiilor de pace – pentru c altarul de bronz pe care îl f cuse, nu putea sus ine
toate arderile integrale, toate darurile de mâncare i toat gr simea (animalelor).
8
Solomon a s rb torit atunci apte zile împreun cu tot poporul Israel care formase o
adunare foarte numeroas : oamenii veniser începând din zona numit Lebo-Hamat
pân la cele de lâng Râul Egiptului. 9În a opta zi au avut o alt adunare – pentru c
au f cut sfin irea altarului în apte zile; iar s rb toarea a durat tot apte zile. 10În a
dou zeci i treia zi din a aptea lun , Solomon a dat ocazia poporul s mearg la
corturi. Ei au plecat bucuro i i cu mul umire în inim pentru binele f cut de Domnul
lui David, lui Solomon i poporului S u numit Israel. 11Astfel a terminat Solomon
casa Domnului i palatul regal. Solomon a reu it s fac tot ce î i planificase atât în
casa Domnului cât i în palatul lui. 12Apoi Domnul i S-a revelat lui Solomon noaptea;
i i-a zis: „ i-am ascultat rug ciunea i am ales ca acest loc s fie consacrat pentru
casa unde Mi se vor oferi sacrificii. 13Vor fi situa ii când voi închide cerul i nu va
mai fi ploaie, când voi porunci l custelor s m nânce vegeta ia din ar i când voi
trimite epidemia în poporul Meu. 14Atunci, dac poporul Meu – peste care Îmi este
chemat numele – se va smeri, se va ruga i va c uta fa a Mea, dac se va întoarce de
la comportamentul lui r u, voi asculta din cer (rug ciunea lui), îi voi ierta p catele i

îi voi vindeca ara. 15Începând de acum, ochii Mei vor fi deschi i i urechile Mele vor
lua în considerare rug ciunea f cut în acest loc. 16Am ales i am sfin it aceast cas
pentru ca numele Meu s fie acolo pentru totdeauna. Inima Mea i ochii Mei vor fi
acolo în fiecare zi. 17Iar dac tu vei tr i în prezen a Mea având un comportament ca
acela al tat l t u numit David, respectând tot ce i-am poruncit i conformându-te
cerin elor legilor i deciziilor Mele, 18voi consolida tronul suveranit ii tale, a a cum
i-am jurat tat lui t u. Voi face exact cum am promis atunci când am zis: «Nu vei fi
lipsit niciodat de un urma care s guverneze poporul Israel.» 19Dar dac v ve i
întoarce de la Mine uitând legile i poruncile pe care vi le-am dat, dac v ve i
dep rta (de Mine), dac ve i sluji altor (dumne)zei i v ve i închina în fa a lor,
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atunci v voi dezr cina din ara pe care v-am dat-o i voi abandona aceast cas
pe care am sfin it-o pentru numele Meu. O voi face astfel de râs; i va fi ridiculizat
între toate celelalte popoare. 21Astfel, oricât de impun toare este aceast cas acum,
to i cei care vor trece pe lâng ea, se vor mira i vor întreba: «De ce a procedat
Domnul a a cu aceast ar i cu aceast cas ?» 22Atunci li se va r spunde: «Pentru c
L-au abandonat pe Dumnezeul str mo ilor lor care se nume te Domnul – Cel care i-a
scos de pe teritoriul Egiptului – i pentru c s-au asociat cu al i (dumne)zei, s-au
închinat înaintea lor i le-au slujit. A a se explic de ce a adus El peste ei tot acest
dezastru!».” 8 La sfâr itul celor dou zeci de ani în care construise casa Domnului i
palatul lui, 2Solomon a început s reconstruiasc ora ele pe care i le-a dat Hiram i
-i aduc pe israelieni s locuiasc acolo. 3Solomon s-a dus la Hamat- oba i a
cucerit ora ul. 4A reconstruit Tadmorul în de ert i toate ora ele pentru provizii pe
care le construise în Hamat. 5A reconstruit Bet-Horonul de sus i Bet-Horonul de jos
– ca ora e fortificate cu ziduri, cu por i i cu z voare. 6Apoi a reconstruit Baalatul i
toate ora ele pentru provizii pe care le avea. Solomon a mai reconstruit toate ora ele
pentru care i pe cele pentru cavalerie. A f cut tot ce i-a dorit s construiasc în
Ierusalim, în Liban i în toat ara care era condus în mod suveran de el.
7
seser ni te urma i dintre hiti i, dintre amori i, dintre perizi i, dintre hivi i i
dintre iebusi i – care nu apar ineau poporului Israel. 8Urma ii acestor popoare care
seser în ar i pe care israelienii nu i-au distrus, au fost folosi i de Solomon la
prestarea unor servicii obligatorii extenuante; i au r mas pân ast zi implica i în
aceste activit i. 9Solomon nu i-a folosit pe israelieni ca sclavi la lucr rile pe care le-a
cut – pentru c ei îi slujeau ca lupt tori în armat ; iar unii erau efi i conduc tori ai
carelor sau ai celor care luptau pe cai. 10Existau dou sute cincizeci de conduc tori
care erau angaja i în slujba regelui Solomon pentru supravegherea poporului.
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Solomon a dus-o pe fiica faraonului din ora ul lui David în palatul pe care îl
construise pentru ea; pentru c zisese: „So ia mea nu trebuie s locuiasc în palatul
lui David – regele lui Israel – pentru c locurile în care a intrat Lada Domnului sunt
sfinte!” 12Solomon aducea arderi integrale Domnului pe altarul Lui care fusese
construit în fa a porticului. 13Sacrificiile erau oferite conform reglement rilor zilnice.
Despre acele sacrificii, Moise poruncise s fie aduse cu ocazia Sabatului, a lunii noi
i a celor trei s rb tori anuale: S rb toarea Turtelor, S rb toarea S pt mânilor i
rb toarea Corturilor. 14Solomon a pus în slujb – conform deciziei tat lui lui numit
David – acele grupuri ale preo ilor i ale pe levi ilor care, a a cum le impunea slujba
i responsabilit ile lor, l udau pe Domnul i slujeau în prezen a preo ilor în fiecare

zi. A mai desemnat i portari – conform organiz rii pe grupuri – la fiecare poart ,
exact cum poruncise omul lui Dumnezeu numit David. 15Nu au deviat în nici un fel
de la porunca regelui cu privire la preo i, cu privire la levi i i cu privire la camerele
tezaurului. 16Astfel a fost realizat întreaga lucrare a lui Solomon; i a putut fi redat
(în scris) din ziua când s-a pus temelia casei Domnului pân când ea a fost în
terminat în totalitate. 17Atunci Solomon s-a dus la E ion-Gheber i la Elat – pe malul
rii – în teritoriul Edomului. 18Prin intermediul slujitorilor lui, Hiram i-a trimis lui
Solomon cor bii i slujitori care cuno teau marea. Aceia, împreun cu slujitorii lui
Solomon, s-au dus la Ofir i au luat de acolo patru sute cincizeci de talan i de aur. Ei
i-au adus acel aur regelui Solomon. 9 Atunci când regina din eba a auzit despre
faima lui Solomon, a venit la Ierusalim, ca s -l testeze punându-i întreb ri cu un mare
grad de dificultate. Era înso it de o caravan format din foarte multe persoane.
Avea cu ea c mile înc rcate cu substan e aromate, foarte mult aur i pietre pre ioase.
A venit la Solomon i i-a vorbit despre tot ce î i preg tise în mintea ei. 2Solomon i-a
spuns la toate întreb rile. Nu a fost nici un lucru prea greu pe care Solomon s nu fi
tiut s i-l clarifice. 3Regina din eba a v zut în elepciunea lui Solomon, palatul pe
care-l construise, 4mâncarea de la masa lui, locuin a slujitorilor lui, felul cum era
servit de slujitori i hainele acelora. I-a mai remarcat pe cei care îi aduceau b uturile
i a observat hainele lor. Apoi a v zut animalele pe care Solomon le aducea la casa
Domnului i le oferea ca s fie arse integral. Atunci a r mas foarte surprins . 5Apoi ia zis regelui: „Deci este adev rat ce am auzit despre faptele tale i despre
în elepciunea ta! 6Dar nu am crezut aceste lucruri pân când nu am venit s le v d cu
ochii mei. Totu i, constat c nu mi s-a relatat nici m car pe jum tate despre
grandoarea în elepciunii tale! Tu e ti mult mai capabil decât se spune în zvonul pe
care l-am auzit! 7Oamenii t i sunt ferici i. Chiar i ace ti slujitori ai t i care stau
mereu înaintea ta i care aud în elepciunea ta, sunt ferici i! 8
fie binecuvântat
Dumnezeul t u care se nume te Domnul – Cel care te-a agreat i te-a pus pe tronul
Lui, ca s fii rege pentru Domnul – Dumnezeul t u. El îl iube te pe Israel i vrea s -l
fac stabil (ca popor) pentru totdeauna! El te-a pus rege al lor ca s judeci i s faci
dreptate!” 9Regina i-a donat regelui o sut dou zeci de talan i de aur, o mare cantitate
de substan e aromate i pietre pre ioase. Nu au mai fost niciodat substan e parfumate
ca acelea pe care regina din eba i le-a oferit regelui Solomon. 10Slujitorii lui Hiram
i slujitorii lui Solomon – care aduseser aur din Ofir – au mai adus de acolo i lemn
de algum i pietre pre ioase. 11Din acel lemn de algum, regele a f cut trepte pentru
casa Domnului i pentru palatul regal, lire i harpe pentru cânt re i. Niciodat nu mai
existase acel fel de lemn în teritoriul locuit de urma ii lui Iuda. 12Regele Solomon i-a
dat reginei din eba tot ce a dorit i tot ce a cerut. El i-a oferit mai mult decât a adus
ea regelui. Apoi regina a plecat i s-a întors în ara ei împreun cu slujitorii care o
înso iser . 13Cantitatea de aur care intra anual în tezaurul lui Solomon era de ase sute
aizeci i ase de talan i, 14în afar de aurul adus de comercian i. În plus, to i regii
Arabiei i conduc torii zonei îi aduceau lui Solomon aur i argint. 15Regele Solomon
a f cut dou sute de scuturi mari din aur b tut. Pentru fiecare scut a folosit câte ase
sute de echeli de aur b tut. 16A mai f cut trei sute de scuturi mici din aur b tut.
Pentru fiecare dintre aceste scuturi a folosit câte trei sute de echeli de aur. Regele lea pus în Palatul P durii Libanului. 17Solomon a mai f cut i un tron mare din filde ; i

l-a poleit cu aur de cea mai bun calitate. 18Tronul avea ase trepte i un loc pentru
rezemarea picioarelor – din aur – care era prins i fixat de tron. De fiecare parte a
tronului era câte o rezem toare; iar lâng fiecare rezem toare era pus câte un leu.
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Înc doisprezece lei erau pu i atât pe o parte cât i pe cealalt a celor ase trepte.
Asemenea tron nu se mai f cuse pentru niciun regat. 20Toate vasele de b ut ale
regelui Solomon erau f cute din aur; i toate vasele din Palatul P durii Libanului erau
realizate din aur de cea mai bun calitate – pentru c argintul nu era de mare valoare
în zilele regatului lui Solomon. 21Regele avea cor bii de Tar care navigau conduse
de slujitorii lui Hiram; i odat la trei ani, ele aduceau aur, argint, filde , maimu e i
uni. 22Regele Solomon i-a dep it în bog ie i în în elepciune pe to i regii
mântului. 23To i regii de pe p mânt doreau s -l vad pe Solomon, ca s -i asculte
în elepciunea pe care Dumnezeu o pusese în el. 24În fiecare an, oricine venea la
Solomon, î i aducea darul: vase de argint i de aur, arme, substan e parfumate, cai i
gari. 25Solomon avea patru mii de grajduri pentru cai. De inea care i dou sprezece
mii de c re i pe care îi inea atât în ora ele pentru care, cât i împreun cu el, la
Ierusalim. 26El era suveran în toate regatele: de la râu pân în teritoriul filistenilor i
chiar pân la limita teritorial a Egiptului. 27Regele Solomon a f cut ca argintul s fie
la fel de frecvent întâlnit în Ierusalim cum erau pietrele; iar cedrii deveniser la fel de
mul i ca sicomorii de pe dealuri. 28Caii lui Solomon erau adu i din Egipt i din toate
celelalte ri (înconjur toare). 29Celelalte fapte ale lui Solomon – de la început pân la
sfâr it – oare nu sunt scrise în „Cronicile profetului Natan”, în „Profe ia ilonitului
Ahia” i în „Viziunile lui Ido – cel care avea capacitatea de a vedea ce reveleaz
Domnul”? Acelea sunt eviden ele istorice cu privire la Ieroboam, fiul lui Nebat.
30
Solomon a guvernat patruzeci de ani la Ierusalim, în tot teritoriul locuit de poporul
Israel. 31Apoi Solomon s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat în ora ul
tat lui lui numit David. În locul (rege)lui Solomon a guvernat fiul lui numit Roboam.
10 Roboam s-a dus la ehem – pentru c tot Israelul venise la ehem cu inten ia s îl
declare rege. 2Când Ieroboam – fiul lui Nebat – a auzit acest lucru, era în Egipt. El
fugise acolo pentru c îi fusese fric de regele Solomon. Ieroboam s-a întors din
Egipt. 3S-au dus s -l cheme; iar Ieroboam împreun cu întregul popor Israel au venit
i i-au vorbit lui Roboam astfel: 4”Tat l t u a f cut din ce în ce mai greu jugul nostru.
Acum, noi î i cerem s ne scapi de slujba dur la care ne-a obligat tat l t u i de acest
greu jug pe care l-a pus peste noi. i dac vei proceda a a, î i vom sluji!” 5El le-a
spuns: „Întoarce i-v la mine dup trei zile!” Atunci poporul a plecat. 6Regele
Roboam s-a consultat cu b trânii care i-au slujit tat lui lui numit Solomon cât timp
tr ise. El i-a întrebat: „Ce îmi sugera i s r spund acestui popor?” 7Ei i-au zis: „Dac
vei fi bun i tolerant cu acest popor, dac le vei vorbi folosind cuvinte pl cute, ei vor
fi slujitorii t i toat via a lor.” 8Dar Roboam nu a luat în considerare propunerea pe
care i-au prezentat-o b trânii; ci a cerut i p rerea tinerilor cu care copil rise el i
care-i slujeau. 9El i-a întrebat: „Ce îmi sugera i s fac? Cum s r spund acestui popor
care mi-a cerut s -l scap de greutatea jugului pus de tat l meu peste el?” 10Tinerii care
copil riser împreun cu el, i-au r spuns: „Acestui popor care i-a zis c tat l t u i-a
cut jugul din ce în ce mai greu i c tu trebuie s -l iei de peste el, s -i spui astfel:
„Degetul meu mic este mai gros decât oldurile tat lui meu! 11Tat l meu a pus un jug
greu peste voi; dar eu voi ad uga alte greut i la jugul vostru. Tat l meu v-a pedepsit

(b tându-v ) cu simple bice; dar eu v voi pedepsi cu bice împletite care au metal în
capetele lor!” 12A treia zi s-a adunat tot poporul; i împreun cu Ieroboam au venit la
Roboam – a a cum le poruncise regele când le zisese: „Întoarce i-v la mine dup trei
zile!” 13Regele le-a r spuns cu duritate. Roboam nu a luat în considerare sfatul dat de
trâni; 14 i le-a vorbit conform sfatului dat de tineri: „Tat l meu v-a f cut jugul din
ce în ce mai greu; dar eu voi ad uga alte greut i la el! Tat l meu v-a pedepsit
(b tându-v ) cu simple bice; dar eu v voi pedepsi folosind bice împletite i cu metal
în capetele lor!” 15Astfel, regele nu a ascultat dorin a poporului – pentru c aceast
decizie venea de la Dumnezeu. S-a întâmplat a a pentru c Domnul dorea s i
respecte astfel ce spusese despre Ieroboam – fiul lui Nebat – prin Ahia din ilo.
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Când to i israelienii au v zut c regele nu le-a aprobat cererea, i-au r spuns: „Ce
avem noi în comun cu David? Nu avem nici un avantaj din rela ia cu fiul lui I ai.
Israel, mergi la corturile tale! Iar tu, David, ai grij de familia ta!” Atunci tot poporul
Israel a plecat acas . 17Dar Roboam a continuat s guverneze în teritoriul locuit de
israelienii care erau în ora ele numite „Iuda”. 18Regele Roboam l-a trimis la ei pe
Adoniram – eful oamenilor care prestau munci extenuante. Dar israelienii l-au
omorât lovindu-l cu pietre. Atunci regele Roboam s-a gr bit s urce în car i s fug
la Ierusalim. 19Astfel s-au revoltat cei din teritoriul numit Israel împotriva familiei lui
David; i a a au i r mas pân ast zi. 11 Când a ajuns Roboam la Ierusalim, a adunat
pe urma ii lui Iuda i pe ai lui Beniamin: erau o sut optzeci de mii de b rba i
speciali, antrena i s lupte. El i-a adus ca s lupte împotriva celor din teritoriul numit
Israel, inten ionând ca astfel s aduc din nou (tot) regatul sub autoritatea lui
Roboam. 2Dar Cuvântul Domnului a venit la emaia – omul lui Dumnezeu – zicândui astfel: 3„Spune-i lui Roboam – fiul lui Solomon, regele celor din teritoriul numit
Iuda – i tuturor israelienilor care sunt urma i ai lui Iuda i ai lui Beniamin, c
4
Domnul le transmite: «Nu v duce i s lupta i împotriva fra ilor vo tri! Întoarce i-v
fiecare acas ; pentru c de la Mine a venit acest lucru!».” Atunci ei s-au conformat
cuvintelor Domnului: fiecare s-a întors acas ; i astfel nu s-au mai dus (s lupte)
împotriva lui Ieroboam. 5Roboam a locuit la Ierusalim i a construit urm toarele
ora e de ap rare în teritoriul numit Iuda: 6Betleem, Etam, Tecoa, 7Bet- ur, Soco,
Adulam, 8Gat, Mare a, Zif, 9Adoraiim, Lachi , Azeca, 10 ora, Aialon i Hebron.
Aceste ora e erau pe teritoriul descenden ilor lui Iuda i ai lui Beniamin. Ele erau
fortificate. 11Roboam a consolidat acele fort re e, le-a desemnat conduc tori i a pus
în ele magazii cu alimente, cu ulei de m sline i cu vin. 12În fiecare dintre aceste
ora e a pus scuturi i l nci; i le-a fortificat foarte mult. Urma ii lui Iuda i ai lui
Beniamin erau de partea lui. 13Preo ii i levi ii – care se stabiliser în tot teritoriul
fostului regat numit Israel, au venit înaintea lui din toate regiunile. 14Levi ii î i
abandonaser p unile i propriet ile; i veniser în teritoriul numit Iuda – la
Ierusalim – pentru c Ieroboam i fiii lui îi împiedicaser s i mai fac slujba de
preo i ai Domnului. 15Ieroboam î i pusese propriii lui preo i pentru apii i pentru
vi eii pe care-i f cuse pe în imi. 16Oameni din toate triburile lui Israel care doreau
din inim s -L caute pe Dumnezeul lui Israel numit Domnul, i-au urmat pe levi i la
Ierusalim – ca s aduc sacrificii Domnului, adic Celui care era Dumnezeul
str mo ilor lor. 17Astfel au consolidat regatul care s-a numit Iuda; i pentru o perioad
de trei ani, ei l-au sus inut pe Roboam – fiul lui Solomon – pentru c atât au urmat

exemplul lui David i al lui Solomon. 18Roboam a luat-o ca so ie pe Mahalat – fiica
lui Ierimot, fiul lui David – i a lui Abihail – fiica lui Eliab, fiul lui I ai. 19Ea i-a
scut urm torii fii: Ieu , emaria i Zaham. 20Apoi el s-a c torit cu Maaca –
nepoata lui Absalom – care i-a n scut pe Abia, pe Atai, pe Ziza i pe elomit.
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Roboam a iubit-o pe Maaca – nepoata lui Absalom – mai mult decât pe toate so iile
i pe concubinele lui. El a avut optsprezece so ii i aizeci de concubine; i astfel, în
familia lui s-au n scut dou zeci i opt de fii i aizeci de fiice. 22Roboam l-a desemnat
comandant (al armatei) pe Abia – fiul Maac i – f cându-l astfel s fie conduc torul
fra ilor lui; pentru c inten iona s -l declare rege. 23El a fost foarte abil i a împr tiat
pe unii dintre fiii lui prin toate regiunile locuite de urma ii lui Iuda i de ai lui
Beniamin, prin toate ora ele fortificate ale acestora – unde le-a dat hran din
abunden
i le-a c utat multe so ii. 12 Când i s-a stabilizat i i s-a consolidat
guvernarea, Roboam a abandonat ascultarea de legea Domnului; i apoi tot poporul
Israel a f cut acela i lucru împreun cu el. 2În al cincilea an al guvern rii regelui
Roboam,
ac – monarhul Egiptului – a venit s lupte împotriva Ierusalimului,
pentru c israelienii nu fuseser loiali Domnului. 3 ac venise înso it de o mie dou
sute de care i de aizeci de mii de c re i. Împreun cu ace tia au venit i din Egipt
foarte mul i oameni. Ei erau dintre libieni, dintre suchi i i dintre cu i. 4 ac a
capturat ora ele fortificate ale teritoriului numit Iuda; i a ajuns pân la Ierusalim.
5
Atunci profetul emaia s-a prezentat în fa a lui Roboam i a conduc torilor
teritoriului numit Iuda, care veniser împreun la Ierusalim când fugeau de
ac. El
le-a zis: „Domnul vorbe te astfel: «Voi M-a i abandonat! Acum, i Eu v abandonez,
sându-v la discre ia lui
ac!».” 6Atunci conduc torii lui Israel i regele s-au
smerit i au zis: „Domnul este corect când procedeaz a a!” 7Domnul a v zut c ei sau smerit. Atunci Cuvântul Domnului a vorbit din nou lui emaia, zicându-i: „Pentru
s-au smerit, nu-i voi distruge total; ci le voi oferi curând ajutorul Meu; i nu-Mi
voi rev rsa mânia peste Ierusalim prin mâna lui
ac. 8Totu i, israelienii vor fi
sclavii lui ac; i vor sim i diferen a între a-Mi sluji Mie i a sluji regilor altor ri!”
9
ac – monarhul Egiptului – a asediat Ierusalimul i a luat comorile casei Domnului
i comorile din palatul regelui: a luat tot ce a g sit acolo.
ac a luat i scuturile de
10
aur pe care le f cuse Solomon. În locul acelor scuturi, regele Roboam a f cut altele
de bronz: i le-a dat comandan ilor g rzilor – celor care p zeau intrarea în palatul
regelui. 11De fiecare dat când regele mergea la Casa Domnului, g rzile veneau i le
purtau înaintea lui. Apoi le aduceau înapoi în camera g rzilor. 12Pentru c s-a smerit,
mânia Domnului i-a schimbat direc ia; i astfel, El nu l-a distrus total pe Roboam.
Înc mai existau în teritoriul numit Iuda unele lucruri bune. 13Regele Roboam i-a
consolidat conducerea la Ierusalim i a continuat s guverneze. Roboam avea
patruzeci i unu de ani când a devenit rege; i a guvernat aptesprezece ani la
Ierusalim – în ora ul pe care Domnul l-a ales dintre toate triburile lui Israel ca s i
pun acolo numele S u. Numele mamei lui Roboam era Naama. Ea era amonit .
14
Roboam a f cut ce este r u, pentru c nu i-a motivat inima s -L caute pe Domnul.
15
Faptele lui Roboam – de la începutul guvern rii lui i pân la sfâr itul ei – oare nu
sunt scrise în „Cronicile profetului emaia i ale vizionarului Ido”? Acelea sunt
cronicile care includ genealogiile. Între Roboam i Ieroboam a fost r zboi tot timpul
cât au tr it. 16Roboam s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat în ora ul lui

David. În locul lui Roboam a guvernat fiul lui numit Abia. 13 În al optsprezecelea an
al guvern rii regelui Ieroboam, în teritoriul numit Iuda a început s guverneze Abia.
2
El a avut re edin a la Ierusalim, de unde a condus trei ani. Mama lui se numea
Maaca i era fiica lui Uriel din Ghiva. Între Abia i Ieroboam a fost r zboi. 3Abia a
început lupta, având o armat format din lupt tori remarcabili – patru sute de mii de
rba i. Ieroboam a a ezat în pozi ie de lupt împotriva lui Abia opt sute de mii de
rba i lupt tori special antrena i pentru r zboi. 4Abia s-a urcat pe culmea muntelui
emaraim, care este în regiunea muntoas locuit de urma ii lui Efraim; i a zis:
„Ieroboam i voi, israelienilor, asculta i-m ! 5Oare nu ti i c Dumnezeul lui Israel
numit Domnul a dat pentru totdeauna lui David i urma ilor lui dreptul guvern rii
poporul Israel printr-un leg mânt de sare? 6Dar acum, Ieroboam – fiul lui Nebat,
slujitorul fiului lui David numit Solomon – a avut curajul s se revolte împotriva
st pânului lui! 7S-au aliat cu el ni te oameni f
valoare care se opun lui Roboam –
fiul lui Solomon. Roboam, fiind tân r i timid, nu li s-a putut opune. 8Voi crede i c
pute i opune regatului Domnului care este deja al urma ilor lui David, doar pentru
sunte i o mare mul ime i pentru c ave i împreun cu voi vi elul de aur pe care
Ieroboam vi l-a f cut ca (dumne)zeu? 9Oare nu voi i-a i alungat pe preo ii Domnului
– pe urma ii lui Aaron i pe levi i – i v-a i f cut apoi preo i a a cum fac popoarele
celorlalte ri? Astfel, oricine venea cu un vi el i cu apte berbeci ca s fie investit în
aceast slujire, devenea preot al celui care nu este Dumnezeu! 10Dar în cazul nostru,
Domnul este Dumnezeul pe care-l slujim; i noi nu L-am abandonat. Preo ii care
slujesc Domnului, sunt urma ii lui Aaron; iar levi ii sunt la slujbele lor (de la
Templu). 11Noi aducem Domnului arderi integrale i t mâie parfumat în fiecare
diminea
i în fiecare sear , punem pâinea prezent rii pe acea mas curat i
aprindem în fiecare sear candelele în suportul lor. Noi respect m porunca
Dumnezeului nostru care se nume te Domnul! Dar voi L-a i abandonat. 12Privi i: în
fruntea noastr este chiar Dumnezeu i preo ii Lui cu goarnele r sun toare – ca s
sune împotriva voastr . Israelieni, nu v lupta i împotriva Dumnezeului str mo ilor
vo tri numit Domnul; pentru c nu ve i învinge!” 13Atunci Ieroboam i-a chemat în
lupt pe cei care fuseser pu i s stea ascun i. Ei au venit ca s atace prin spate; i
astfel, trupele lui erau pozi ionate în fa a celor care se numeau „Iuda”, iar cei ascun i
erau în spatele lor. 14Când cei numi i „Iuda” s-a întors, a v zut c trebuia s lupte i în
fa i în spate. Atunci au strigat la Domnul s -i ajute; iar preo ii au sunat din goarne.
15
rba ii din teritoriul numit Iuda au strigat ca pentru r zboi; i în urma acelui
zgomot, Dumnezeu l-a înfrânt categoric pe Ieroboam i pe to i ceilal i care se numeau
Israel. Ei au fost învin i de Abia i de locuitorii din teritoriul numit Iuda. 16Israelienii
au fugit din fa a celor numi i „Iuda”. Astfel, Dumnezeu a f cut ca israelienii s
ajung la discre ia locuitorilor din teritoriul numit Iuda. 17Abia i oamenii lui i-au
omorât într-un mare masacru. Au c zut omorâ i atunci din teritoriul numit Israel cinci
sute de mii de b rba i special antrena i pentru r zboi. 18Israelienii s-au subordonat
(celor numi i „Iuda”) în acea vreme; iar b rba ii din teritoriul numit „Iuda” au fost
mai puternici – pentru c s-au încrezut în Dumnezeul str mo ilor lor numit Domnul.
19
Abia a continuat lupta cu Ieroboam; i i-a luat câteva ora e: Betelul cu satele din
jurul lui, Ie ana cu satele din jurul ei i Efronul cu satele din jurul lui. 20Ieroboam nu
i-a mai ref cut for a în vremea guvern rii lui Abia; i a murit lovit de Domnul. 21Dar

Abia a crescut în autoritate. El i-a luat paisprezece so ii care i-au n scut dou zeci i
doi de fii i aisprezece fiice. 22Celelalte fapte ale lui Abia, autoritatea lui i ce a spus
el, sunt scrise în „Relatarea profetului Ido”. 14 Abia s-a culcat lâng p rin ii lui; i lau înmormântat în ora ul lui David. În locul lui Abia a guvernat fiul lui numit Asa. În
timpul guvern rii lui Asa, în ar a fost pace zece ani. 2Asa a f cut ce este bine i
corect în rela ia cu Dumnezeul lui numit Domnul. 3El a îndep rtat altarele str ine i a
desfiin at în imile. A sf râmat pietrele sacre i a t iat imaginile Astarteeii. 4El a
ordonat oamenilor din teritoriul numit Iuda s -L caute pe Dumnezeul str mo ilor lor
care se nume te Domnul i s -I respecte legea i poruncile. 5A desfiin at închinarea
pe în imi din toate ora ele teritoriului numit Iuda i stâlpii închina i soarelui. Astfel,
regatul a beneficiat de pace cât timp a fost condus de Asa. 6El a putut construi ora e
fortificate în teritoriul numit Iuda – pentru c în toat acea zon era pace. Nimeni nu a
început vreun r zboi împotriva lui în acei ani – pentru c Domnul îi d duse odihn .
7
Asa a zis oamenilor din teritoriul numit Iuda: „S construim aceste ora e i s le
înconjur m cu ziduri. S aib turnuri, por i i z voare! ara este înc a noastr , pentru
L-am c utat pe Dumnezeul nostru – pe Domnul. Noi L-am c utat; i astfel El ne-a
dat pace din toate p ile!” Astfel, ei au f cut diverse construc ii i au prosperat. 8Asa
avea o armat format din trei sute de mii de b rba i dintre urma ii lui Iuda. Ei purtau
scut i lance. Aceast armat era completat de dou sute optzeci de mii de b rba i
dintre urma ii lui Beniamin. Ei purtau scutul i tr geau cu arcul. To i ace tia erau
lupt tori remarcabili. 9Cu itul Zerah a plecat la r zboi împotriva lor cu o armat
format dintr-un milion de lupt tori i trei sute de care. El a ajuns pân la Mare a.
10
Asa a plecat împotriva lui; i s-au a ezat în pozi ie de lupt în valea efata, lâng
Mare a. 11Asa L-a chemat pe Dumnezeul lui numit Domnul; i I-a zis: „Doamne, nu
este nimeni ca Tine – care s -l ajute pe cel lipsit de putere s reu easc împotriva
celui care de ine o for superioar . Doamne, Dumnezeul nostru, ajut -ne! Pentru c
ne încredem în Tine; i în numele T u am venit aici împotriva acestei mul imi de
oameni! Doamne, Tu e ti Dumnezeul nostru! Nu l sa un om s devin înving tor
într-o lupt care este declan at împotriva Ta!” 12Domnul i-a lovit pe cu i în fa a lui
Asa i a oamenilor veni i din teritoriul numit Iuda; iar cu ii au plecat fugind. 13Asa
i poporul care era împreun cu el i-au urm rit pân la Gherar; i mul i dintre cu i
au c zut omorâ i pe acel drum – pentru c au fost distru i de interven ia Domnului i
a armatei Sale. Cei din „Iuda” au luat o mare prad de r zboi. 14În acela i timp, ei au
distrus toate ora ele din jurul Gherarului, pentru c teroarea Domnului intrase în ele.
Lupt torii au pr dat toate aceste ora e pentru c g siser mult prad în ele. 15Au
distrus i ad posturile turmelor, luând multe oi i multe c mile. Apoi s-au întors la
Ierusalim. 15 Azaria – fiul lui Oded – peste care venise Spiritul lui Dumnezeu, 2a
plecat s -l întâmpine pe Asa; i i-a zis: „Asa, to i urma ii Iuda i ai lui Beniamin,
asculta i-m : Domnul este aliatul vostru atât timp cât i voi sunte i alia i cu El. Dac L ve i c uta, El va accepta s fie g sit de voi; dar dac -L ve i abandona, v va
abandona i El. 3Multe zile Israel, a fost f Dumnezeul adev rat, f preot care s -l
înve e i f
lege. 4Atunci, în situa ia lor foarte dificil , s-au întors la Dumnezeul lui
Israel care se nume te Domnul i L-au c utat; iar El a acceptat s fie g sit de ei. 5În
acele vremuri, nu era pace nici la plecare nici la venire; pentru c erau tensiuni printre
to i locuitorii rilor. 6Un popor era anihilat de un alt popor; i un ora era distrus de

alt ora – pentru c Dumnezeu îi agita cu diverse necazuri. 7Dar acum voi consolida ifor ele i nu v l sa i mâinile s se odihneasc ; pentru c exist o recompens
pentru munca voastr !” 8Când a auzit cuvintele spuse prin intermediul profe iei lui
Azaria – fiul profetului Oded –, Asa s-a încurajat i a îndep rtat lucrurile oribile din
tot teritoriul urma ilor lui Iuda i din cel al urma ilor lui Beniamin. Le-a eliminat i
pe cele care erau în ora ele cucerite din regiunea muntoas a urma ilor lui Efraim. El
a înnoit altarul Domnului care era în fa a porticului de la casa Domnului. 9I-a adunat
pe to i oamenii din teritoriul urma ilor lui Iuda i pe cei din teritoriul urma ilor lui
Beniamin, împreun cu str inii care erau printre ei, veni i din teritoriul urma ilor lui
Efraim, din teritoriul urma ilor lui Manase i din teritoriul urma ilor lui Simeon –
pentru c mul i din regatul numit „Israel” au venit i s-au aliat cu Asa când au v zut
Dumnezeul lui care se nume te Domnul, îl sus ine. 10S-au adunat to i la Ierusalim,
în a treia lun din al cincisprezecelea an al guvern rii lui Asa. 11În acea zi au
sacrificat i au oferit Domnului din prada pe care o aduseser : apte sute de boi i
apte mii de oi. 12Ei au ratificat un leg mânt care prevedea c Îl vor c uta pe
Dumnezeul str mo ilor lor numit Domnul din toat inima i din tot sufletul lor.
13
Oricine nu-L c uta pe Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul, trebuia s fie
omorât – indiferent c era mic sau mare, b rbat sau femeie! 14Au f cut un jur mânt
Domnului; i l-au pronun at cu voce tare, strigând de bucurie, în timp ce goarnele
sunau. 15To i oamenii din teritoriul numit Iuda s-au bucurat de acest jur mânt –
pentru c juraser din toat inima lor. Ei L-au c utat pe Domnul cu toat pasiunea lor;
iar El a acceptat s fie g sit de ei. i Domnul le-a oferit posibilitatea s aib pace cu
toate popoarele din jurul lor. 16Regele Asa nu i-a mai permis nici chiar bunicii lui,
numit Maaca, s fie regin – pentru c ea f cuse un oribil idol Astarteeii. Asa i-a
iat idolul oribil, l-a f cut buc i i l-a ars lâng valea Chidron. 17Dar în imile nu au
fost desfiin ate din Israel, de i inima lui Asa a fost devotat Domnului tot timpul
vie ii lui. 18El a adus în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care le donase Domnului
împreun cu tat l lui: argintul, aurul i vasele. 19 i nu a mai fost niciun r zboi pân în
al treizeci i cincilea an al guvern rii lui Asa. 16 În al treizeci i aselea an al
guvern rii lui Asa, Ba a – regele din teritoriul numit Israel – a venit s lupte
împotriva celor din teritoriul numit Iuda. El a început s fortifice Rama, ca s nu
permit nim nui s ias sau s intre în teritoriul lui Asa – regele celor numi i „Iuda”.
2
Asa a luat argintul i aurul din tezaurul casei Domnului i din tezaurul palatului
regal; i le-a trimis lui Ben-Hadad – regele Aramului – care locuia în Damasc,
spunându-i: 3„Doresc s fie un leg mânt între mine i tine – a a cum a fost între tat l
meu i tat l t u. i-am trimis argint i aur! În consecin , rupe leg mântul t u f cut cu
Ba a – regele teritoriului numit Israel – pentru ca el s se retrag din fa a mea.” 4BenHadad a aprobat cererea regelui Asa i i-a trimis pe conduc torii armatelor lui (cu
oamenii lor) împotriva ora elor din teritoriul numit Israel. Ei au cucerit ora ele Iion,
Dan, Abel-Maim i toate cele care aveau provizii din teritoriul locuit de urma ii lui
Neftali. 5Când a auzit Ba a acest lucru, a încetat fortificarea Ramei i a oprit lucrarea
la care se angajase. 6Atunci regele Asa a ordonat tuturor celor din teritoriul numit
Iuda s ia pietrele i lemnele pe care le folosea Ba a la fortificarea Ramei. Cu ele, el a
fortificat Gheva din zona Mi pa. 7În acea vreme, vizionarul Hanani a venit la Asa –
regele celor din teritoriul numit Iuda – i i-a zis: „Armata Aramului a sc pat din mâna

ta pentru c te-ai bazat pe regele Aramului i nu te-ai încrezut în Dumnezeul t u
numit Domnul! 8Nu aveau cu ii i libienii o armat numeroas , dotat cu care i cu
foarte mul i c re i? i totu i, pentru c te-ai încrezut în Domnul, El i-a f cut s fie
învin i de tine. 9S-a întâmplat a a pentru c privirea Domnului observ întreg
mântul, ca s -i sus in pe cei a c ror inim este dedicat Lui! În aceast situa ie, ai
lucrat ca un nebun. În consecin , de acum înainte vei avea r zboaie!” 10Asa s-a
mâniat pe vizionar i l-a aruncat în închisoare; pentru c era foarte sup rat pe el. În
acela i timp, Asa îi chinuia i pe unii oameni din poporul lui. 11Faptele lui Asa – de la
începutul guvern rii lui i pân la sfâr itul ei – sunt scrise în „Cartea regilor lui
«Iuda» i ai lui «Israel»”. 12În al treizeci i nou lea an al guvern rii lui, regele Asa a
avut o boal care i-a afectat picioarele. El a avut un foarte mare disconfort. Dar chiar
i în timp ce era bolnav, el nu L-a întrebat pe Domnul, ci a consultat medicii. 13Asa sa culcat lâng p rin ii lui. A murit în al patruzeci i unulea an al guvern rii lui. 14L-au
înmormântat în mormântul pe care i l-a s pat în ora ul lui David. L-au pus pe un pat
impregnat cu substan e parfumate i cu diferite uleiuri care miroseau frumos; i au
cut în cinstea lui un foarte mare foc. 17 În locul lui Asa a guvernat fiul lui numit
Ieho afat. El i-a consolidat autoritatea împotriva celor din teritoriul numit Israel. 2A
pus armat în toate ora ele fortificate din teritoriul numit Iuda. A plasat corpuri de
armat atât acolo, cât i în ora ele din teritoriul locuit de urma ii lui Efraim, care
fuseser cucerite de tat l lui: de Asa. 3Domnul l-a sus inut pe Ieho afat, pentru c el a
tr it conform modelului de comportament oferit de str mo ul lui numit David în
prima parte a vie ii lui; i nu a fost interesat de închinarea înaintea „baalilor”.
4
Ieho afat L-a c utat pe Dumnezeul str mo ului lui i a respectat poruncile Lui – f
comit faptele celor din teritoriul numit Israel. 5Domnul a consolidat regatul lui
Ieho afat cât timp a fost condus de el. To i oamenii din teritoriul numit Iuda îi
aduceau lui Ieho afat daruri; i el a adunat astfel mult bog ie i mult glorie. 6Inima
lui a fost plin de pasiune pentru metodele Domnului. Astfel, el îndep rtat din
teritoriul numit Iuda chiar i în imile i statuile închinate Astarteeii. 7În al treilea an
al guvern rii lui, Ieho afat i-a trimis în ora ele teritoriului numit Iuda pe Ben-Hail, pe
Obadia, pe Zaharia, pe Netanel i pe Micaia – conduc torii lui – ca s înve e poporul.
8
Împreun cu ei erau levi ii: emaia, Netania, Zebadia, Asael, emiramot, Ionatan,
Adonia, Tobia i Tob-Adonia. Erau înso i de preo ii Eli ama i Iehoram. 9Aceia au
înv at oamenii din teritoriul numit Iuda din cartea legii Domnului pe care o aveau cu
ei. Au mers prin toate ora ele teritoriului numit Iuda i au înv at poporul. 10Teroarea
Domnului a venit peste toate regatele rilor din jurul teritoriului numit Iuda; i astfel,
ele nu s-au luptat cu Ieho afat. 11Ni te filisteni i-au adus daruri lui Ieho afat; i i-au
pl tit un o tax în argint. Ni te arabi i-au adus turme: apte mii apte sute de berbeci
i apte mii apte sute de api. 12Ieho afat a ajuns la cel mai înalt nivel al respectului
de care ar fi putut s beneficieze atunci un rege. El a construit în teritoriul numit Iuda,
atât fort re e, cât i ora e pentru provizii. 13Avea multe propriet i în ora ele din
teritoriul numit Iuda. La Ierusalim avea o armat format din lupt tori remarcabili.
14
Urmeaz prezentarea num rului lor, grupa i pe familii: dintre urma ii lui Iuda,
conduc tori peste grupuri de o mie de oameni, erau: conduc torul Adna, înso it de
trei sute de mii de lupt tori remarcabili. 15Împreun cu el era conduc torul Iohanan,
înso it de dou sute optzeci de mii de oameni; 16 i Amasia – fiul lui Zicri – un

voluntar în slujba Domnului, înso it de dou sute de mii de lupt tori remarcabili.
Dintre urma ii lui Beniamin, erau urm torii (conduc tori): Eliada – un lupt tor
remarcabil – înso it de dou sute de mii de oameni înarma i cu arcuri i cu scuturi.
18
Împreun cu el era Iehozabad, înso it de o sut optzeci de mii de oameni înarma i
pentru r zboi. 19Ace tia erau în slujba regelui, în afar de cei pu i în ora ele
fortificate de pe tot teritoriul numit Iuda. 18 Când Ieho afat a adunat mult bog ie i
mult glorie, el s-a devenit rud cu Ahab. 2Dup mai mul i ani, Ieho afat s-a dus la
Ahab, în Samaria. Pentru onoarea lui Ieho afat i a poporului care era cu el, Ahab a
înjunghiat multe oi i mul i boi. Apoi i-a propus lui Ieho afat s lupte împreun cu el
împotriva Ramot-Ghiladului. 3Ahab – regele celor din teritoriul numit Israel – l-a
întrebat pe Ieho afat, regele celor din teritoriul numit Iuda: „Vrei s mergi cu mine
împotriva Ramot-Ghiladului?” Ieho afat i-a r spuns: „Eu i cu tine vom fi uni i; iar
poporul meu va ac iona ca poporul t u. Vin i eu cu tine la r zboi!” 4Dar Ieho afat i-a
mai zis regelui teritoriului numit Israel: „Te rog s întrebi mai întâi cuvântul
Domnului.” 5Regele din teritoriul numit Israel i-a adunat pe profe i, care erau aproape
patru sute de b rba i; i i-a întrebat: „S facem r zboi împotriva Ramot-Ghiladului
sau s renun m?” Ei i-au r spuns: „Du-te; pentru c Dumnezeu îi va face s ajung
prizonierii regelui!” 6Dar Ieho afat a zis: „Nu mai este aici niciun alt profet al
Domnului, pe care s -l putem întreba?” 7Regele lui Israel i-a r spuns: „Mai este unul
care se nume te Micaia – fiul lui Imla – prin care-L putem întreba pe Domnul; dar eu
îl ur sc, pentru c nu profe te nimic bun despre mine, ci numai r u!” Ieho afat i-a
zis: „S nu vorbeasc regele a a!” 8Atunci regele din teritoriul numit Israel a chemat
un comandant i i-a spus: „Cheam -l repede pe Micaia, fiul lui Imla!” 9Regele din
teritoriul numit Israel i Ieho afat – regele din teritoriul numit Iuda – îmbr ca i în
hainele lor regale, st teau pe câte un tron, în zona unde se alegeau cerealele de paie,
lâng poarta ora ului Samaria; i to i acei profe i, profe eau în fa a lor. 10Zedechia –
fiul lui Chenaana – î i f cuse ni te coarne din fier; i spunea: „Domnul v zice: «Cu
aceste coarne îi vei împunge pe aramei pân îi vei distruge!».” 11 i to i ceilal i profe i
profe eau la fel, zicând: „Atac Ramot-Ghiladul i învinge-l! Domnul îl va face s
ajung în mâna regelui!” 12Mesagerul care s-a dus s -l cheme pe Micaia, i-a spus:
„To i profe ii îi dau regelui ve ti bine. Ar fi cazul ca i cuvântul t u s fie ca al
fiec ruia dintre ei; i s vorbe ti în favoarea lui! 13Micaia i-a r spuns: „Jur pe Domnul
care este viu, c voi anun a doar ce va spune Dumnezeul meu!” 14Când au ajuns la el,
regele l-a întrebat: „Micaia, s ne ducem la r zboi împotriva Ramot-Ghiladului sau s
renun m?” Micaia i-a r spuns: „Du-te i învinge-i; pentru c vor ajunge în mâinile
voastre!” 15Regele l-a întrebat: „De câte ori trebuie s te pun s juri c nu-mi vei
spune decât adev rul în numele Domnului?” 16Atunci el a zis: „Am v zut tot Israelul
risipit pe mun i ca o turm de oi care nu are p stor; iar Domnul a zis: «Ace ti oameni
nu au st pân! S se întoarc fiecare lini tit acas !».” 17Regele din teritoriul numit
Israel, i-a zis lui Ieho afat: „Nu i-am spus c nu profe te nimic bun despre mine, ci
numai r u?” 18Micaia a mai zis: „Asculta i cuvântul Domnului! L-am v zut pe
Domnul stând pe tronul lui; i toat armata cerului st tea în picioare la dreapta i la
stânga Lui. 19Atunci Domnul a întrebat: «Cine-l va în ela pe Ahab – regele din
teritoriul numit Israel – ca s se duc la Ramot-Ghilad i s moar acolo?» Unul a
spuns într-un fel i altul a r spuns în alt fel. 20Apoi a venit un spirit care s-a
17

prezentat în fa a Domnului; i I-a zis: «Eu îl voi în ela!» Domnul l-a întrebat: «Cum
vei reu i acest lucru?» 21El a r spuns: «Voi pleca i voi fi un spirit de minciun în
gura tuturor profe ilor lui!» i Domnul i-a zis: «Îl vei în ela i vei reu i! Du-te i f
a!» 22Astfel, Domnul a pus un spirit de minciun în gura acestor profe i ai t i.
Domnul a pronun at deja verdictul de distrugere a ta!».” 23Atunci Zedechia – fiul lui
Chenaana – s-a apropiat, l-a lovit pe Micaia peste obraz i i-a zis: „Pe unde a ie it
Spiritul Domnului de la mine ca s i vorbeasc ?” 24Micaia i-a r spuns: „Vei vedea în
ziua când vei fugi dintr-o camer în alta ca s te ascunzi!” 25Apoi regele din teritoriul
numit Israel a zis: „Ia-l pe Micaia, du-l înapoi la Amon – conduc torul ora ului – i la
Ioa , fiul regelui; 26 i spune-le c regele le zice: „Pune i-l pe acest om în închisoare i
hr ni i-l cu pâinea întrist rii i cu apa întrist rii pân m voi întoarce în pace!”
27
Atunci Micaia a spus: „Dac te vei întoarce în pace, înseamn c nu a vorbit
Domnul prin mine!” Apoi a ad ugat: „Voi, cei prezen i, re ine i ce am spus!”
28
Regele din teritoriul numit Israel împreun cu Ieho afat – regele din teritoriul numit
Iuda – s-au dus la Ramot-Ghilad. 29Regele din teritoriul numit Israel i-a zis lui
Ieho afat: „Eu m voi deghiza i voi intra în lupt îmbr cat a a. Dar tu îmbrac -te cu
hainele tale regale!” Regele din teritoriul numit Israel s-a deghizat; i au intrat astfel
cu to ii în lupt . 30Regele Aramului le d duse conduc torilor carelor lui urm torul
ordin: „S nu v lupta i nici cu cei mici, nici cu cei mari; ci numai cu regele din
teritoriul numit Israel!” 31Când conduc torii carelor l-au v zut pe Ieho afat, i-au zis:
„Acesta este regele din teritoriul numit Israel!” Ei s-au întors spre el ca s -l atace.
Atunci Ieho afat a strigat disperat; i Domnul l-a ajutat. Dumnezeu i-a îndep rtat de
la el. 32Ei au renun at s -l mai atace atunci când conduc torii carelor au constatat c
nu este el regele din teritoriul numit Israel. 33Apoi, un lupt tor cu arcul a tras o
geat la întâmplare; i l-a lovit cu ea pe regele din teritoriul numit Israel – între
zalele armurii lui. Regele i-a ordonat celui care conducea carul: „Întoarce i scoatedin zona de conflict; pentru c am fost r nit!” 34Lupta s-a intensificat în acea zi.
Regele din teritoriul numit Israel a stat în picioare în carul lui – în fa a arameilor –
pân seara; dar în timp ce soarele apunea, a murit. 19 În timp ce Ieho afat – regele
celor din teritoriul numit Iuda – se întorcea acas la Ierusalim, 2a venit înaintea lui
Iehu – fiul vizionarului Hanani. El i-a zis regelui Io afat: „Tu aju i pe cel p tos i
iube ti pe cel care Îl ur te pe Domnul? Din aceast cauz , mânia Domnului este
îndreptat împotriva ta! 3Totu i, s-au constatat i lucruri bune în tine – pentru c ai
distrus din ar obiectele de închinare la Astarteea i ai decis în inima ta s -L cau i pe
Dumnezeu.” 4Ieho afat a locuit în continuare la Ierusalim. Apoi a mai venit odat în
mijlocul poporului. Atunci a parcurs ara de la Beer- eba pân la regiunea muntoas
a urma ilor lui Efraim; i i-a adus înapoi la Dumnezeul str mo ilor lor, numit
Domnul, pe oamenii din popor care locuiau acolo. 5Ieho afat a desemnat judec tori în
ar – în fiecare ora fortificat din teritoriul numit Iuda. 6El le-a zis judec torilor:
„Ave i grij ce face i, pentru c nu judeca i cazurile unui om, ci voi judeca i pentru
Domnul care v asist atunci când pronun i sentin e! 7 urez s v înso easc acea
corectitudine a Domnului! Fi i vigilen i i s v face i bine slujba; pentru c
Dumnezeul nostru numit Domnul nu practic niciodat nedreptatea sau p rtinirea; i
el nu accept s I se dea mit !” 8Ieho afat a mai numit i la Ierusalim pe unii dintre
levi i, dintre preo i i dintre conduc torii de familii din poporul Israel – ca s fac

judecata Domnului i s rezolve neîn elegerile (oamenilor din popor). Aceia i-au
stabilit locuin a la Ierusalim. 9El le-a dat urm toarea porunc : „S lucra i în fric de
Domnul, permanent cu dreptate i din toat inima! 10Voi trebuie s -i înv i pe fra ii
vo tri care locuiesc în ora ele lor, rezolvându-le orice caz de neîn elegere care ajunge
v fie reclamat de ei: neîn elegeri cu privire la un omor sau cu privire la o anume
lege, cu privire la vreo porunc sau vreo reglementare. Pot veni i cu neîn elegeri cu
privire la aplicarea unei anumite decizii. Ve i fi în slujba lor; pentru ca astfel s nu se
fac vinova i fa de Domnul i s nu-I provoace mânia care ar veni apoi peste voi i
peste oamenii din poporul vostru. Proceda i a a; i nu ve i fi vinova i! 11
ti i c
preotul Amaria este desemnat s fie conduc torul vostru pentru toate treburile
Domnului; iar Zebadia – fiul lui Ismael – este liderul urma ilor lui Iuda pentru toate
treburile regelui. În acela i timp, levi ii vor sluji înaintea voastr ca administratori.
Încuraja i-v i lucra i; iar Domnul s fie cu acela care face binele!” 20 Dup un timp,
moabi ii i amoni ii împreun cu ni te meuni i au declan at un r zboi împotriva lui
Ieho afat. 2Mesagerii au venit la Ieho afat i l-au informat, zicându-i: „O mare
mul ime de oameni vine împotriva ta. Ei provin din zonele de dincolo de mare i din
Edom. Au ajuns la localitatea Ha on-Tamar din regiunea En-Ghedi!” 3Atunci lui
Ieho afat i-a fost fric . El a decis s -L întrebe pe Domnul; i a anun at un post pentru
oamenii din tot teritoriul numit Iuda. 4Acei oameni s-au adunat ca s cear ajutor de
la Domnul. Ei au venit din toate ora ele teritoriului numit Iuda ca s solicite
Domnului ajutor. 5Ieho afat a stat în adunarea poporului numit Iuda – în Ierusalim –
la casa Domnului, înaintea acelei cur i noi; 6 i a zis: „Doamne, Dumnezeul
str mo ilor no tri, oare nu Tu e ti Dumnezeu în cer? Oare nu guvernezi Tu toate
regatele popoarelor? Mâna Ta de ine autoritatea i for a; i nimeni nu i se poate
opune! 7Oare nu Tu, Dumnezeul nostru, e ti Cel care i-ai alungat (la început) pe
locuitorii acestei ri din fa a poporului T u numit Israel ca s-o dai pentru totdeauna
urma ilor lui Avraam – prietenul T u? 8Ei au locuit în ar i au construit în ea un
sanctuar pentru numele T u, zicând: 9«Va fi posibil s vin împotriva noastr vreun
dezastru – sabia, sau judecata, sau epidemia ori foametea. Dac noi vom sta cu fa a
spre aceast cas i spre Tine – pentru c Numele T u este în aceast cas – i dac ,
în acea situa ie dificil , vom striga spre Tine, Te rug m s ne ascul i i s ne salvezi!»
10
Acum, prive te la amoni i, la moabi i i la cei din muntele Seir – în teritoriul c rora
nu i-ai permis lui Israel s intre atunci când venea de pe teritoriul Egiptului. Atunci,
Israel i-a ocolit i nu i-a distrus. 11Vezi cum ne recompenseaz ei: vin s ne alunge
din proprietatea Ta pe care ne-ai dat-o ca mo tenire! 12Dumnezeul nostru, oare nu-i
vei judeca Tu? Noi suntem f
nici o ans de victorie în fa a acestei mari mul imi
de oameni care vine împotriva noastr ! Nu tim ce s ne facem; dar ochii no tri sunt
îndrepta i spre Tine!” 13To i b rba ii din teritoriul numit Iuda st teau în fa a
Domnului având copila ii, so iile i fiii lor acolo. 14Atunci Spiritul Domnului a venit
în mijlocul adun rii peste Iahaziel – fiul lui Zaharia. Zaharia era fiul lui Benaia.
Benaia era fiul lui Ieiel. Ieiel era fiul lui Matania – un levit dintre urma ii lui Asaf.
15
Iahaziel a zis: „Voi – to i aceia care locui i pe teritoriul numit Iuda –, voi, locuitori
ai Ierusalimului i tu, rege Ieho afat: asculta i! Domnul v spune: «Nu v teme i i nu
speria i din cauza acestei mari mul imi de oameni; pentru c lupta nu este a
voastr , ci a lui Dumnezeu! 16Mâine s înainta i împotriva lor! Ei vor fi atunci urca i

prin zona de trecere numit
; i îi ve i g si la cap tul v ii dinspre de ertul Ieruel.
Voi nu ve i lupta. Doar v ve i opri, ve i sta i ve i privi i salvarea pe care v-o va
oferi Domnul!» Locuitori din teritoriul numit Iuda i din Ierusalim, nu v teme i i nu
speria i! Mâine, merge i înaintea lor; i Domnul va fi aliatul vostru!” 18Ieho afat sa închinat cu fa a spre p mânt. To i oamenii din teritoriul numit Iuda i locuitorii
Ierusalimului au c zut în fa a Domnului i I s-au închinat. 19Levi ii dintre urma ii lui
Chehat i ai lui Corah s-au ridicat s -L laude pe Dumnezeul lui Israel numit Domnul.
Ei L-au l udat cu voce tare. 20S-au sculat diminea a devreme i au plecat spre de ertul
Tecoa. Atunci când au plecat, Ieho afat s-a ridicat i a zis: „Urma i ai lui Iuda i
locuitori ai Ierusalimului: asculta i-m ! Încrede i-v în Dumnezeul vostru care se
nume te Domnul; i ve i fi ajuta i! Baza i-v pe profe ii Lui; i ve i reu i!” 21Apoi s-a
consultat cu poporul; i astfel i-a pus pe aceia care Îi cântau Domnului i pe cei careL l udau îmbr ca i cu haine sfinte, s mearg înaintea celor înarma i i s zic :
„L uda i pe Domnul! Bun tatea Lui dureaz pentru eternitate!” 22În momentul în care
au început s cânte i s -L laude pe Domnul, El a organizat o ambuscad împotriva
coali iei care se formase din: amoni i, moabi i i locuitori din muntele Seir, veni i
împotriva locuitorilor din teritoriul numit Iuda; i to i au fost învin i. 23Amoni ii i
moabi ii au luptat împotriva locuitorilor din Seir ca s -i distrug i s -i anihileze.
Când au terminat cu locuitorii din Seir, au venit rapid unii împotriva altora; i s-au
distrus între ei. 24Când oamenii din teritoriul numit Iuda au ajuns pe în imea de
unde puteau vedea de ertul i au privit spre mul imea du manilor, au constatat c
acolo erau numai corpuri moarte care z ceau pe p mânt. Niciunul nu sc pase.
25
Ieho afat i poporul lui s-au dus i au adunat prada. Ei au g sit printre corpurile
moarte multe bunuri, haine i vase valoroase. Au luat atât de multe, încât nu le-au
putut duce (pe toate). Au avut nevoie de trei zile ca s adune prada; pentru c era
foarte mult . 26În a patra zi s-au strâns cu to ii în valea Beraca. Acolo L-au
binecuvântat pe Domnul. Astfel, au pus acelei v i numele Beraca; i a a i-a r mas
numele pân ast zi. 27Apoi, to i b rba ii din teritoriul numit Iuda i din Ierusalim au
plecat i s-au întors la Ierusalim cu bucurie, mergând cu Ieho afat în fa a lor – pentru
Domnul îi înveselise din cauza victoriei împotriva du manilor lor. 28Au intrat în
Ierusalim cântând cu harpe, cu lire i cu goarne; i au mers spre casa Domnului.
29
Când au auzit c Domnul s-a luptat cu du manii lui Israel, teroarea lui Dumnezeu a
venit peste toate regatele celorlalte ri. 30Astfel, regatul lui Ieho afat a beneficiat de
lini te; i Dumnezeul pe care-l slujea, i-a dat pace cu toate popoarele din jurul rii
lui. 31Ieho afat a guvernat în teritoriul numit Iuda. El avea treizeci i cinci de ani când
a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim dou zeci i cinci de ani. Mama lui se numea
Azuba i era fiica lui ilhi. 32El a avut comportamentul tat lui lui numit Asa; i nu a
deviat deloc de la modelul oferit de el; ci a f cut ce era corect în rela ia lui cu
Domnul. 33Totu i, în imile nu au fost desfiin ate, iar poporul tot nu i-a ata at (în
totalitate) inima de Dumnezeul str mo ilor lui. 34Celelalte fapte ale lui Ieho afat – de
la începutul guvern rii lui i pân la sfâr itul ei – au fost scrise în „Cronicile lui
Iehu”, fiul lui Hanani. Ele au fost incluse în „Cartea regilor poporului Israel”. 35Dup
un timp, Ieho afat – regele din teritoriul numit Iuda – s-a aliat cu Ahazia – regele
teritoriului numit Israel – cel care s-a f cut vinovat de nedreptate. 36A f cut alian cu
el ca s construiasc ni te cor bii pe care inten ionau s le foloseasc pentru
17

deplasarea pe ap spre Tar . Au construit acele cor bii la E ion-Gheber. 37Atunci
Eliezer din Mare a – fiul lui Dodava – a profe it împotriva lui Ieho afat, zicând:
„Pentru c te-ai aliat cu Ahazia, Domnul î i va distruge lucrarea!” Acele cor bii au
fost rupte; i nu au mai reu it s navigheze pân la Tar . 21 Ieho afat s-a culcat
lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat lâng ei în ora ul lui David. Apoi în locul lui
Ieho afat a guvernat fiul lui numit Iehoram. 2Fra ii lui – fii ai lui Ieho afat – erau:
Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Mihail i efatia. To i ace tia erau fiii lui Ieho afat –
cel care fusese regele celor din teritoriul numit Israel. 3Tat l lor le d duse multe
daruri în aur, în argint i în lucruri scumpe. Le mai donase ora e fortificate în
teritoriul numit Iuda. Dar îi d duse dreptul la guvernare lui Iehoram – pentru c el era
primul n scut în familia lui. 4Când a urcat pe tronul regatului tat lui lui i i-a
consolidat guvernarea, Iehoram i-a omorât cu sabia pe to i fra ii lui i pe unii dintre
conduc torii poporului numit Israel. 5Iehoram avea treizeci i doi de ani când a
devenit rege; i a guvernat la Ierusalim opt ani. 6El a tr it conform modelului oferit de
regii din teritoriul numit Israel, f când ce este r u în rela ia lui cu Domnul – exact
cum procedase familia lui Ahab – pentru c so ia lui era chiar una dintre fiicele lui
Ahab. 7Totu i, Domnul nu a dorit s distrug familia lui David – din cauza
leg mântului ratificat cu David. În baza acelui leg mânt, El îi promisese c va asigura
permanent o lumin atât lui cât i urma ilor lui. 8În vremea guvern rii lui Iehoram,
(poporul numit) Edom s-a revoltat împotriva domina iei celor din teritoriul numit
Iuda; i i-a ales propriul lui rege. 9Iehoram a trecut limitele teritoriale ale Edomului
împreun cu comandan ii armatei lui i cu carele pe care le avea ea în dotare.
Edomi ii înconjuraser atât pe Iehoram cât i pe conduc torii carelor lui. Dar Iehoram
s-a sculat în mijlocul nop ii i i-a învins. 10Revolta celor din Edom împotriva
domina iei celor din teritoriul numit Iuda continu pân ast zi. Tot în acele vremuri sa revoltat i Libna împotriva domina iei celor din teritoriul numit Iuda. i s-a
întâmplat acest lucru pentru c Iehoram L-a uitat pe Dumnezeul str mo ilor lui care
se nume te Domnul. 11El a construit în imi în mun ii teritoriului numit Iuda, i-a
determinat pe locuitorii Ierusalimului s se prostitueze i i-a dus în r cire pe
locuitorii din „Iuda”. 12Profetul Ilie i-a trimis o scrisoare lui Iehoram, în care îi scria:
„Dumnezeul str mo ului t u numit David, vorbe te astfel: «Tu nu ai tr it ca tat l t u
– ca Ieho afat – i nici conform modelului oferit de Asa – regele lui Iuda – 13ci te-ai
comportat ca regii din teritoriul numit Israel. I-ai f cut pe locuitorii din teritoriul
numit Iuda i pe locuitorii Ierusalimului s se prostitueze, a a cum a f cut familia lui
Ahab. I-ai omorât pe fra ii t i – pe fiii tat lui t u – care erau mai buni decât tine.
14
Pentru c ai f cut toate aceste lucruri, s tii c Domnul va lovi cu un mare dezastru
poporul t u, pe fiii t i, pe so iile tale i tot ce ai. 15Iar pe tine te va lovi cu o teribil
boal a organelor interne. Ea se va agrava în fiecare zi pân când vor ie i organele
interne din tine!».” 16Domnul a provocat spiritul filistenilor i al arabilor care locuiau
în vecin tatea cu ilor. Ei au venit s lupte împotriva lui Iehoram. 17Au înaintat
împotriva celor din teritoriul numit Iuda, au p truns în el, au jefuit toate bog iile
site în palatul regelui i i-au luat captivi pe fiii i pe so iile lui. Nu i-au l sat niciun
fiu, cu excep ia lui Ahazia care era cel mai mic dintre fiii lui. 18Apoi Domnul l-a lovit
cu o boal de organe interne pentru care nu exista tratament sau vindecare. 19Ea s-a
agravat în fiecare zi pân când, dup doi ani de dureri greu suportabile, i-au ie it

organele; i astfel a murit în mari chinuri. Poporul lui nu a f cut foc în cinstea lui
Iehoram – a a cum f cuser la moartea str mo ilor lui. 20Iehoram avea vârsta de
treizeci i doi de ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim opt ani. El a murit
ca cineva s -l regrete. L-au înmormântat în ora ul lui David, dar nu în
mormântul regilor. 22 Locuitorii Ierusalimului l-au desemnat ca rege în locul lui
Iehoram pe Ahazia, fiul lui mai mic – pentru c to i fiii lui mai mari fuseser omorâ i
de grupul de invadatori care veniser prin surprindere în tab
împreun cu arabii.
a a început guvernarea lui Ahazia – fiul lui Iehoram – regele din teritoriul numit
Iuda. 2Ahazia avea vârsta de dou zeci i doi de ani când a devenit rege; i a guvernat
la Ierusalim un an. Numele mamei lui era Atalia – o nepoat a lui Omri. 3 i el a tr it
asem tor familiei lui Ahab, pentru c mama lui îl provoca s fac r u. 4Ahazia a
cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul – exact ca cei din familia lui Ahab – pentru
dup moartea tat lui lui, aceia i-au fost consilierii care l-au dus la dezastru. 5El a
urmat sfatul lor i s-a dus cu Ioram – fiul lui Ahab, regele celor din teritoriul numit
Israel – ca s lupte împotriva lui Hazael – regele Aramului – la Ramot-Ghilad. Dar
acolo arameii l-au r nit pe Ioram. 6Atunci el s-a întors la Izreel, ca s i se vindece
nile care i se f cuser la Rama în timpul luptei cu Hazael, regele Aramului. Atunci
Ahazia – fiul lui Iehoram, regele celor numi i „Iuda” – s-a dus la Izreel ca s -l vad
pe Ioram – fiul lui Ahab – care era r nit. 7Ahazia a venit la Ioram cu permisiunea lui
Dumnezeu i pentru distrugerea lui; pentru c dup ce a ajuns la Ioram, a plecat
împreun cu el ca s -l întâmpine pe Iehu – fiul lui Nim i –, cel care fusese uns de
Domnul ca s distrug familia lui Ahab. 8În timp ce Iehu executa sentin a judec ii
rostit împotriva familiei lui Ahab, s-a întâlnit cu conduc torii teritoriului numit Iuda
i cu fiii fra ilor lui Ahazia care erau în slujba lui; i i-a omorât. 9Apoi a plecat s -l
caute pe Ahazia. Oamenii lui Iehu l-au capturat (pe Ahazia) în Samaria, în timp ce se
ascundea. Ei l-au adus la Iehu i l-au omorât. Apoi l-au înmormântat, pentru c î i
ziceau: „Este totu i nepotul lui Ieho afat care L-a c utat pe Domnul din toat inima
lui!” Astfel, nu a mai r mas nimeni din familia lui Ahazia care s aib autoritatea de a
conduce regatul. 10Când Atalia – mama lui Ahazia – a v zut c fiul ei a murit, a
organizat un complot ca s -i omoare pe to i urma ii familiei regale a celor din
teritoriul numit Iuda. 11Dar Ieho eba – fiica regelui Iehoram – l-a luat în secret pe
Ioa – fiul lui Ahazia – din mijlocul fiilor regelui, înainte ca ei s fie omorâ i; i l-a
pus împreun cu bona lui într-un dormitor. Astfel, Ieho eba l-a ascuns (pe Ioa ) de
Atalia; i ea nu l-a omorât. Ieho eba era fiica regelui Iehoram, so ie a preotului
Iehoiada i sora lui Ahazia. 12 ase ani, Ioa a r mas ascuns împreun cu ei în casa lui
Dumnezeu. În acel timp, Atalia a guvernat ara. 23 În al aptelea an, Iehoiada a avut
curajul s fac un leg mânt cu acei conduc tori care aveau în subordinea lor sute de
oameni: cu Azaria – fiul lui Ieroham –, cu Ismael – fiul lui Iehohanan –, cu Azaria –
fiul lui Obed –, cu Maaseia – fiul lui Adaia – i cu Eli afat – fiul lui Zicri. 2Ei au mers
prin tot teritoriul numit Iuda, i-au adunat pe levi i din toate ora ele din „Iuda” i pe
conduc torii familiilor lui Israel; apoi au venit cu ei la Ierusalim. 3Întreaga adunare a
ratificat un leg mânt cu regele în casa lui Dumnezeu. Iehoiada le-a zis: „Acesta este
fiul regelui! El va guverna – conform promisiunii f cute de Domnul urma ilor lui
David. 4Deci v comunic acum ce trebuie s face i. O treime din num rul preo ilor i
al levi ilor care vor intra în slujb în ziua de Sabat, s stea ca paznici la intr ri. 5O

(alt ) treime s fie la palatul regelui; i o alt treime la poarta temeliei. Tot poporul
care s-a adunat, s vin în cur ile casei Domnului. 6Nimeni s nu intre în casa
Domnului, cu excep ia preo ilor i a levi ilor care trebuie s slujeasc . Lor i se va
permite s intre – pentru c sunt sfin i. Dar to i ceilal i din popor s respecte porunca
Domnului. 7Levi ii trebuie s stea în jurul regelui – fiecare om având arma lui în
mân . Oricine va intra în cas , s fie omorât. Sta i aproape de rege atunci când va ie i
i atunci când va intra.” 8Levi ii i to i oamenii din teritoriul numit Iuda au f cut exact
cum le-a ordonat preotul Iehoiada. Astfel, fiecare conduc tor i-a luat oamenii – atât
pe cei care intrau în slujb în ziua de Sabat, cât i pe cei care ie eau de la slujb
atunci – pentru c preotul Iehoiada nu permisese niciunui grup s plece de acolo.
9
Apoi preotul Iehoiada le-a dat comandan ilor care aveau în subordine sute de
oameni, l ncile i scuturile – atât pe cele mari cât i cele mici – care apar inuser
regelui David i care erau în casa lui Dumnezeu. 10To i oamenii care formau acel
popor – fiecare având arma în mân – s-au a ezat în jurul regelui, din partea dreapt a
casei pân în cea stâng , aproape de altar i de zidurile ei. 11Atunci Iehoiada l-a adus
pe fiul regelui, c ruia i-a pus coroana pe cap i i-a dat în mân declara ia. Iehoiada i
fiii lui l-au numit rege i l-au uns (cu ulei) strigând: „Tr iasc regele!” 12Când a auzit
Atalia zgomotul produs de vocea poporului care alerga i-l aclama pe rege, a venit
spre mul imea de oameni care era adunat la casa Domnului. 13A privit i a v zut c
regele st tea lâng stâlpul lui, la intrare. Comandan ii i cei care sunau cu goarna,
erau lâng rege. Tot poporul se bucura i suna din goarne; iar cânt re ii cântau
cântece de laud cu instrumentele lor muzicale. Atunci Atalia i-a rupt hainele i a
strigat: „Tr dare! Tr dare!” 14Preotul Iehoiada i-a trimis spre ea pe comandan ii
sutelor de lupt tori care conduceau armata, zicându-le: „Scoate i-o dintre rânduri; i
oricine o va urma, s fie omorât cu sabia!” S-a întâmplat a a pentru c preotul mai
zisese: „S nu o omorâ i în casa Domnului!” 15Au arestat-o în momentul în care
trecea prin intrarea în palatul regelui i inten iona s ajung la poarta cailor. i au
omorât-o acolo. 16Iehoiada a ratificat un leg mânt. Acel leg mânt s-a f cut între el i
poporul împreun cu regele lui. Conform leg mântului, ei acceptau s fie poporul
Domnului. 17Tot poporul s-a dus la templul lui Baal i l-a d râmat. Ei au sf râmat
altarele i statuile care existau acolo. Apoi l-au omorât în fa a altarelor pe preotul
Matan. 18Iehoiada a desemnat pe preo ii levi i s supravegheze casa Domnului – exact
cu îi repartizase David – ca s aduc Domnului arderile integrale, conform
prevederilor scrise în legea lui Moise. Acea slujb trebuie f cut în mijlocul bucuriei
i a cântecelor, conform regulii stabilite de David. 19Paznicii st teau la por ile casei
Domnului i nu permiteau s intre nici un om care, dintr-un motiv sau altul, era
necurat. 20Apoi Iehoiada a plecat înso it de conduc torii sutelor de lupt tori, de cei
educa i, de comandan ii poporului i de tot restul poporului rii. Ei au mers împreun
cu regele – de la casa Domnului la palatul regal – trecând prin poarta de sus; i l-au
pus apoi pe tronul regal. 21Tot poporul rii s-a bucurat; iar ora ul a beneficiat de
pace. Atalia nu mai tr ia, pentru c fusese omorât cu sabia. 24 Ioa avea vârsta de
apte ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim patruzeci de ani. Mama lui se
numea ibia i era din Beer- eba. 2Ioa a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul
– tot timpul cât a tr it preotul Iehoiada. 3Iehoiada i-a ales dou so ii; i astfel, în
familia lui Ioa s-au n scut fii i fiice. 4Apoi Ioa a decis în inima lui s renoveze casa

Domnului. 5I-a convocat pe preo i i pe levi i, c rora le-a zis: „Merge i în ora ele
teritoriului numit Iuda i strânge i de la to i israelienii taxa anual . Ea va fi folosit
pentru renovarea casei Dumnezeului vostru. Achita i-v repede de aceast sarcin !”
Dar levi ii nu s-au gr bit. 6Regele l-a chemat pe Iehoiada care era preotul- ef; i i-a
zis: „De ce nu ai urm rit cu aten ie levi ii care erau îns rcina i cu strângerea taxei de
la popula ia din Ierusalim i din teritoriul numit Iuda, conform regulii stabilite prin
Moise – sclavul Domnului – tax care fusese aprobat de adunarea lui Israel pentru
cortul declara iei? 7Acea p toas numit Atalia i fiii ei au devastat casa lui
Dumnezeu i au dedicat baalilor toate lucrurile sfinte care erau în ea!” 8Atunci regele
a poruncit s se fac o lad pe care au pus-o afar , la poarta casei Domnului. 9Apoi au
anun at în teritoriul numit Iuda i în Ierusalim c oamenii trebuie s aduc Domnului
dona ia stabilit în de ert, pentru Israel, de Moise – sclavul lui Dumnezeu. 10 i
conduc torii i întregul popor i-au adus dona ia cu bucurie – pân când s-a umplut
acea lad . 11De fiecare dat când lada era dus de levi i la administratorii regali –
când constatau c era prea mult argint în ea –, venea scribul regelui împreun cu
slujitorul preotului conduc tor; i o goleau. Apoi levi ii o luau i o duceau înapoi la
locul ei. A a procedau în fiecare zi; i astfel, ei au strâns mult argint. 12Apoi regele i
Iehoiada d deau argintul celor care executau lucrarea (de renovare) de la casa
Domnului; iar aceia angajau zidari i tâmplari care lucrau pentru renovarea casei
Domnului. Ei pl teau i lucr tori în fier i în aram , care reparau casa Domnului.
13
Lucr torii i-au început activitatea; i astfel, prin participarea lor, renovarea a
înaintat pân când au adus casa lui Dumnezeu într-o bun stare; i au consolidat-o.
14
Când au terminat, au adus argintul r mas înaintea regelui i a preotului Iehoiada.
Din acel argint au f cut unelte pentru casa Domnului: atât cele pentru slujb , cât i
pentru arderile integrale. Au mai f cut cupe i vase de aur i de argint. Cât timp a tr it
Iehoiada, au fost aduse continuu arderi integrale la casa Domnului. 15Iehoiada a murit
trân, dup ce a tr it multe zile. La moartea lui, avea o sut treizeci de ani. 16L-au
înmormântat în ora ul lui David, în zona unde se înmormântau regii – pentru c
cuse numai bine în Israel, atât în rela ia lui cu Dumnezeu, cât i în ce prive te casa
Lui. 17Dup moartea lui Iehoiada, conduc torii din teritoriul numit lui Iuda au venit i
au demonstrat c se subordoneaz regelui. Atunci regele a luat în considerare
propunerile lor. 18Au abandonat interesul pentru casa Dumnezeului str mo ilor lor
numit Domnul i au slujit imaginilor Astarteeii i idolilor. Din aceast cauz , mânia
Domnului a venit i s-a manifestat împotriva locuitorilor din teritoriul numit Iuda i
împotriva Ierusalimului. 19Domnul le-a trimis profe i ca s vorbeasc împotriva lor i
-i întoarc la El; dar poporul nu a acceptat s asculte ce i se spunea. 20Atunci
Spiritul lui Dumnezeu l-a umplut pe Zaharia – fiul preotului Iehoiada – care a stat în
fa a poporului i a zis: „Dumnezeu v spune: «De ce a i înc lcat poruncile Domnului?
Nu ve i avea succes! Pentru c L-a i uitat pe Domnul, i El v va uita!»” 21Dar ei au
conceput un plan de anihilare a lui Zaharia; i conform poruncii regelui, l-au omorât
lovindu-l cu pietre în curtea casei Domnului. 22Regele Ioa au uitat tot binele pe care
i-l f cuse Iehoiada – tat l lui Zaharia – i i-a omorât fiul… În timp ce murea, Zaharia
a zis: „Domnul s vad i s judece!” 23Dup un an de la moartea lui, armata
Aramului a venit s lupte împotriva lui Ioa . Ei au ajuns în teritoriul numit Iuda i la
Ierusalim. Au distrus pe to i conduc torii poporului i au trimis toat prada regelui

din Damasc. 24Chiar dac armata arameilor a venit cu un mic num r de oameni,
Domnul a f cut ca ea s înving armata mult mai numeroas a celor din teritoriul
numit Iuda – pentru c Îl abandonaser pe Dumnezeul str mo ilor lor care se nume te
Domnul. Astfel, arameii au pus în aplicare sentin a pronun at în urma faptelor lui
Ioa . 25Când arameii au plecat de la el, l-au l sat în mari chinuri. Slujitorii lui Ioa au
complotat împotriva lui din cauza sângelui fiului preotului Iehoiada; i l-au omorât în
patul lui. Ioa a murit; i a fost înmormântat în ora ul lui David. Dar nu a fost
înmormântat în mormântul regilor. 26Cei care au complotat împotriva lui Ioa , au fost:
Zabad – fiul amonitei imat – i Iehozabad – fiul moabitei imrit. 27Despre fiii lui i
despre multele profe ii care l-au vizat direct pe Ioa i renovarea casei lui Dumnezeu,
este scris în „Relatarea c ii regilor”. În locul lui Ioa a guvernat fiul lui numit
Ama ia. 25 Ama ia avea vârsta de dou zeci i cinci de ani când a devenit rege; i a
guvernat la Ierusalim dou zeci i nou de ani. Mama lui se numea Iehoadin i era din
Ierusalim. 2El a f cut ce este bine în rela ia lui cu Domnul; dar nu din toat inima.
3
Dup ce i-a consolidat guvernarea, el i-a omorât pe slujitorii care-l omorâser pe
rege, adic pe tat l lui. 4Totu i pe fiii lor nu i-a omorât – din cauza faptului c în acea
lege numit Cartea lui Moise, este scris urm toarea porunc dat de Domnul: „S
nu-i omori pe p rin i pentru faptele copiilor lor, dar nici pe copii pentru faptele
rin ilor lor; ci fiecare om s fie omorât pentru p catul lui.” 5Ama ia i-a strâns pe cei
care locuiau în teritoriul numit Iuda, a organizat pe to i urma ii lui Iuda i ai lui
Beniamin conform familiilor i conduc torilor de mii i de sute de oameni; apoi i-a
num rat pe to i cei care aveau cel pu in dou zeci de ani. Astfel, el a g sit trei sute de
mii de oameni speciali, capabili s participe la lupt i s foloseasc lancea i scutul.
6
A mai pl tit o sut de mii de lupt tori remarcabili din teritoriul numit Israel, dândule o sut de talan i de argint. 7Dar un om al lui Dumnezeu a venit la rege i i-a zis:
„Nu lua cu tine armata din teritoriul numit Israel; pentru c Domnul nu este aliatul lui
Israel i nu va lupta pentru to i ace ti urma i ai lui Efraim! 8Chiar dac te vei duce i
vei fi curajos în lupt , Dumnezeu va face s te pr bu ti în fa a du manului; pentru
El are putere atât s ajute cât i s anihileze pe cineva!” 9Ama ia i-a zis omului lui
Dumnezeu: „Dar acum, eu am dat deja o sut de talan i celor din teritoriul numit lui
Israel!” Omul lui Dumnezeu i-a r spuns: „Domnul poate s i dea (înapoi) mult mai
mult decât atât!” 10Ama ia i-a desp it oamenii de grupul venit din teritoriul locuit
de urma ii lui Efraim. Apoi i-a trimis pe acei oameni acas . Ei au fost foarte sup ra i
pe cei din teritoriul numit Iuda; i s-au întors acas înfuria i. 11Ama ia s-a preg tit; i
i-a condus poporul în Valea S rii. Acolo au omorât zece mii de oameni din Seir.
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Cei din teritoriul numit Iuda au capturat zece mii de b rba i vii, pe care i-au urcat pe
vârful unei stânci; apoi i-au aruncat de-acolo – astfel încât to i aceia au murit. 13În
acel timp, grupul pe care Ama ia îl trimisese înapoi i pe care nu îl l sase s participe
cu ei la lupt , invadase ora ele teritoriului numit Iuda – din Samaria pân la BetHoron –, omorâser trei mii de oameni i luaser o mare prad . 14Dup ce s-a întors
de la înfrângerea edomi ilor, Ama ia a adus zeii poporului din Seir i i-a pus s fie
zeii lui. El se închina înaintea lor i ardea t mâie pentru ei. 15Mânia Domnului s-a
declan at împotriva lui Ama ia; i i-a trimis un profet care i-a vorbit astfel: „De ce ai
întrebat pe zeii care nu i-au putut salva propriul popor în lupta cu tine?” 16În timp ce
profetul vorbea, regele i-a zis: „Te-am desemnat eu s fii consilierul regelui?

Înceteaz ! Sau vrei s te lovesc?” Profetul s-a oprit; apoi a ad ugat: „ tiu acum c
Dumnezeu a decis s te distrug – pentru c ai f cut acest lucru i nu ai ascultat de iam spus eu.” 17Dup ce s-a consultat cu al ii, Ama ia – regele celor din teritoriul
numit Iuda – i-a trimis reprezentan i la Iehoa – fiul lui Iehoahaz, rege al celor din
teritoriul numit Israel – prin intermediul c rora i-a transmis: „Vino s ne
confrunt m!” 18Dar Iehoa – regele celor din teritoriul numit Israel – i-a r spuns lui
Ama ia – regele celor numi i Iuda – astfel: „Spinul din Liban a trimis un emisar la
cedrul din Liban, s -i spun : «D -o pe fiica ta ca so ie fiului meu!» Dar imediat,
animalele s lbatice au trecut pe acolo i au c lcat spinul cu picioarele lor. 19Tu zici:
«Vede i? Am învins Edomul!» i astfel, ai devenit arogant în inima ta. Mai bine
mâi acas ! De ce s provoci un dezastru care ar conduce la c derea ta i la
devastarea celor din teritoriul numit Iuda?” 20Dar Ama ia nu l-a ascultat – pentru c
Dumnezeu decisese s -i fac pe cei din teritoriul numit Iuda s ajung la discre ia lui
Iehoa . i urma s se întâmple a a pentru c ei practicaser închinarea la zeii
Edomului. 21În consecin , Iehoa – regele celor din teritoriul numit Israel – a început
atacul. El i Ama ia – regele celor din teritoriul numit Iuda – s-au confruntat la Beteme , pe teritoriul numit „Iuda”. 22Cei care proveneau din teritoriul numit Iuda, au
fost învin i de cei care veneau din teritoriul numit Israel; i fiecare om a fugit acas .
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Iehoa – regele celor din teritoriul numit Israel – l-a prins pe Ama ia – regele celor
numi i Iuda, fiul lui Ioa , fiul lui Ahazia – la Bet- eme ; i l-a adus la Ierusalim. Apoi
a spart zidul Ierusalimului de la poarta numit Efraim pân la poarta unghiului – pe o
lungime de patru sute de co i. 24A luat tot aurul i tot argintul împreun cu toate
obiectele pe care le-a g sit în casa lui Dumnezeu i care erau îngrijite de Obed-Edom.
El a golit i tezaurul palatului regal. Apoi a luat prizonieri i s-a întors în Samaria.
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Ama ia – fiul lui Ioa , regele celor numi i Iuda – a mai tr it înc cincisprezece ani
dup moartea lui Iehoa – fiul lui Iehoahaz – regele celor numi i Israel. 26Celelalte
fapte ale lui Ama ia, de la începutul guvern rii lui i pân la sfâr itul ei, oare nu sunt
scrise în „Cartea regilor celor din teritoriul numit Iuda i a celor din teritoriul numit
Israel?” 27Din momentul în care Ama ia s-a îndep rtat de Domnul, slujitorii lui au
organizat un complot împotriva lui la Ierusalim. Ama ia a fugit la Lachi ; dar ei au
trimis dup el ni te oameni care l-au omorât acolo. 28L-au adus pe cai i l-au
înmormântat lâng p rin ii lui în ora ul lui David. 26 Poporul din teritoriul numit
Iuda l-a luat pe Uzia – care avea vârsta de aisprezece ani – i l-a declarat rege în
locul tat lui lui numit Ama ia. 2Uzia a reconstruit Elatul i l-a readus sub autoritatea
regatului numit Iuda – dup ce regele Ama ia s-a culcat lâng p rin ii lui. 3Uzia avea
vârsta de aisprezece ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim cincizeci i
doi de ani. Mama lui se numea Iecolia i era din Ierusalim. 4El a f cut ce este corect
în rela ia lui cu Domnul – la fel cum f cuse tat l lui numit Ama ia. 5Uzia L-a c utat
pe Dumnezeu în timpul vie ii (profetu)lui Zaharia – cel care îl instruia înv ându-l s
aib fric de Dumnezeu. Atât timp cât l-a c utat pe Domnul, El l-a ajutat s aib
succes. 6Când a plecat la lupt împotriva filistenilor, Uzia a d râmat zidurile ora ului
Gat, zidurile ora ului Iabne i zidurile ora ului A dod. Apoi a construit ora e în
apropiere de A dod i pe întregul teritoriu care fusese locuit de filisteni. 7Dumnezeu
l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal i
împotriva meuni ilor. 8Amoni ii i-au pl tit lui Uzia o tax obligatorie. Despre faima

lui Uzia se vorbea pân la limita teritorial a Egiptului – pentru c devenise o for în
acea zon . 9Uzia a construit turnuri în Ierusalim, la poarta unghiului i la poarta v ii.
El a consolidat apoi zidurile ora ului. 10A construit turnuri în de ert i a s pat multe
fântâni – pentru c avea multe vite atât în zona deluroas , cât i în cea de câmpie.
Uzia avea oameni care îi lucrau terenurile agricole i vieri – atât în regiunea
muntoas cât i în v ile fertile – pentru c îi pl cea s lucreze p mântul. 11El avea o
armat care participa la r zboi i care mergea la lupt ac ionând în diferite grupuri,
conform organiz rii f cute de scribul Ieiel i de administratorul Maaseia. Totul se
cea conform indica iilor lui Hanania care era unul dintre comandan ii angaja i în
serviciu pentru rege. 12Num rul total al conduc torilor de familii, al lupt torilor
remarcabili, era de dou mii ase sute. 13Ei comandau armata format din trei sute
apte mii cinci sute de b rba i care îl ajutau pe rege împotriva du manului participând
la r zboi cu armele lor. 14Uzia a dotat toat armata cu scuturi, cu l nci, cu coifuri, cu
armur pentru piept, cu arcuri i cu pra tii. 15A f cut la Ierusalim ni te ma ini
inventate de un me ter. Acelea erau a ezate pe turnuri i pe col uri(le zidurilor),
pentru ca s arunce s ge i i pietre mari. Faima lui Uzia a ajuns s fie cunoscut la
mare dep rare de ara lui – pentru c a fost ajutat într-un mod remarcabil, pân a
ajuns o mare for în acea zon . 16Dar când a fost puternic, a devenit arogant în inima
lui; i acest fapt i-a determinat c derea. El nu I-a fost loial Dumnezeului lui numit
Domnul; i a intrat în Templul Domnului ca s ard t mâie pe altarul special destinat
arderii ei. 17Preotul Azaria a intrat dup el, înso it de optzeci de b rba i curajo i care
erau dintre preo ii Domnului. 18Ei s-au opus regelui Uzia, zicându-i: „Uzia, nu- i este
permis s aduci t mâie Domnului! Doar acei preo i care sunt urma ii lui Aaron au
fost sfin i ca s aduc t mâie acolo! Ie i din sanctuar! Pentru c nu ai fost loial (fa
de Domnul), nu vei mai beneficia de cinste de la Dumnezeul care se nume te
Domnul!” 19Uzia avea deja în mân recipientul pentru t mâiere; i s-a sup rat pe ei.
În momentul în care s-a sup rat pe preo i, i-a ap rut lepr pe frunte, chiar acolo, în
prezen a preo ilor – în casa Domnului – lâng altarul destinat t mâierii. 20Când
preotul conduc tor numit Azaria i ceilal i preo i s-au întors i au privit spre el, au
constatat c avea lepr pe frunte. Atunci ei l-au scos repede de acolo. De fapt, chiar
Uzia s-a gr bit s ias ; pentru c îl lovise Domnul. 21Regele Uzia a r mas lepros pân
la moarte. Pentru c era lepros, el a fost îndep rtat de casa Domnului; i a locuit
izolat într-o cas . În acele vremuri, Iotam e fost cel care a supravegheat palatul
regelui i care a judecat poporul rii. El era fiul lui Uzia. 22Celelalte fapte ale lui Uzia
– de la începutul guvern rii lui i pân la sfâr itul ei – au fost scrise de profetul Isaia
– fiul lui Amo . 23Uzia s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost înmormântat lâng ei în
terenul de înmormântare care apar inea regilor – pentru c spuneau: „A fost lepros.”
Apoi, în locul lui Uzia a guvernat fiul lui numit Iotam. 27 Iotam avea vârsta de
dou zeci i cinci de ani când a început s guverneze; i a guvernat la Ierusalim
aisprezece ani. Mama lui se numea Ieru a i era fiica lui adoc. 2El a f cut ce este
corect în rela ia lui cu Domnul – exact cum procedase i tat l lui numit Uzia. Dar s-a
comportat diferit de tat l lui, în sensul c nu a intrat în Templul Domnului. Totu i,
poporul a continuat s i strice comportamentul. 3Iotam a construit poarta de sus a
casei Domnului i a în at mult zidul Ofelului. 4El a construit ora e în regiunea
muntoas a teritoriului numit Iuda; iar în p durile tinere i cu pu ini copaci, a

construit fort re e i turnuri. 5A luptat cu regele amoni ilor i l-a învins. În acel an,
amoni ii i-au dat o sut de talan i de argint, zece mii de cori de grâu i zece mii de
cori de orz. În al doilea i al treilea an, amoni ii i-au pl tit la fel. 6Iotam a ajuns o for
respectabil în zona lui – pentru c a avut un comportament (bun) constant în rela ia
lui cu Dumnezeul care se nume te Domnul. 7Celelalte fapte ale lui Iotam – toate
zboaiele lui i felul în care a tr it – este înregistrat în scris, în „Cartea regilor din
teritoriul numit Israel i a celor din teritoriul numit Iuda”. 8El avea vârsta de dou zeci
i cinci de ani când a început s guverneze; i a guvernat la Ierusalim aisprezece ani.
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Iotam s-a culcat lâng p rin ii lui; i l-au înmormântat în ora ul lui David. Apoi, în
locul lui Iotam a guvernat fiul lui numit Ahaz. 28 Ahaz avea vârsta de dou zeci de
ani când i-a început guvernarea; i a guvernat la Ierusalim aisprezece ani. El nu a
cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul cum procedase str mo ul lui: David; 2ci a
avut comportamentul regilor din teritoriul numit Israel. Ahaz a f cut imagini turnate
pentru Baal, 3a ars t mâie în valea Ben-Hinom i i-a trecut chiar i fiii prin foc –
conform obiceiurilor idolatre ale popoarelor pe care Domnul le alungase din fa a
israelienilor. 4În plus, Ahaz a oferit sacrificii i t mâie (zeilor) pe în imi, pe dealuri
i sub orice copac verde. 5Dumnezeul lui care se nume te Domnul, l-a f cut s ajung
la mâna regelui Aramului. Arameii l-au învins i i-au luat mul i prizonieri pe care i-au
adus la Damasc. Apoi Domnul a f cut ca Ahaz s fie învins i de regele din teritoriul
numit Israel. Acela i-a produs o mare înfrângere. 6Pecah – fiul lui Remalia – a omorât
într-o singur zi, în teritoriul numit Iuda, o sut dou zeci de mii de lupt tori – pentru
Îl abandonaser pe Dumnezeul str mo ilor lor numit Domnul. 7Zicri – un lupt tor
efraimit – l-a omorât pe Maaseia care era fiul regelui, pe Azricam care era
conduc torul palatului i pe Elcana care era al doilea om dup rege. 8Israelienii au
luat de la fra ii lor dou sute de mii de prizonieri. Între ei erau femei, fii i fiice. Au
mai luat de la ei mult prad pe care au adus-o la Samaria. 9Acolo era un profet al
Domnului care se numea Oded. El ie it înaintea armatei care venea în Samaria; i a
zis: „În mânia Sa fa de cei din teritoriul numit Iuda, Dumnezeul str mo ilor vo tri
numit Domnul i-a f cut s ajung la discre ia voastr . Dar voi i-a i omorât cu o
sup rare care a ajuns pân la cer. 10Acum v face i planul s îi folosi i pe oamenii
lua i din teritoriul numit Iuda i din Ierusalim ca sclavi i ca sclave… Dar oare voi nu
sunte i vinova i fa de Dumnezeul vostru care se nume te Domnul? 11Acum,
asculta i-m i elibera i prizonierii adu i de la aceia care apar in poporului vostru;
pentru c mânia Domnului este îndreptat împotriva voastr !” 12În acela i timp, ni te
rba i dintre conduc torii urma ilor lui Efraim s-au manifestat împotriva celor care
veneau de la r zboi. Cei care i-au ar tat dezaprobarea, se numeau: Azaria, fiul lui
Iehohanan; Berechia, fiul lui Me ilemot; Ezechia, fiul lui alum i Amasa, fiul lui
Hadlai,. 13Ace tia le-au zis: „Nu-i aduce i aici pe prizonieri; pentru c altfel Domnul
ne va acuza pentru aceast fapt ! Vre i s ad ug m mai mult la p catele i la gre elile
noastre? Vina noastr este deja atât de mare; i mânia Lui foarte violent este peste
Israel!” 14Lupt torii au l sat prizonierii i prada înaintea conduc torilor i a întregii
adun ri. 15Apoi oamenii care au fost desemna i pe nume, s-au ridicat i i-au ajutat pe
prizonieri. Din prada luat , ei i-au îmbr cat pe to i cei care erau f haine. Dup ce iau îmbr cat, le-au dat înc minte, i-au hr nit, le-au dat s bea, i-au uns, i-au
transportat pe m gari pe to i cei care erau obosi i i i-au adus la Ierihon – în ora ul

palmierilor – la cei care erau rude apropiate cu ei. Apoi s-au întors în Samaria. 16În
acea vreme, regele Ahaz a solicitat ajutor de la regii Asiriei. 17Edomi ii au venit din
nou, au învins pe cei care se numeau Iuda i le-au luat prizonieri. 18Filistenii au venit
în for în ora ele teritoriului numit Iuda din zona deluroas i din Neghev. Ei au
cucerit urm toarele ora e: Bet- eme , Aialon, Ghederot, Soho cu satele din jurul lui,
Timna cu satele din jurul lui i Ghimzo cu satele din jurul lui. Apoi au locuit ei acolo.
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Domnul a umilit pe cei care se numeau Iuda din cauza lui Ahaz – regele lui Israel –
pentru c el a f cut ca p catul din teritoriul numit Iuda s nu aib limit ; i a fost
foarte neloial Domnului. 20Tiglat-Pileser – care era regele Asiriei – a venit s -l ajute;
dar i-a produs mai mult dezastru. 21Ahaz a luat tot ce era de aur în casa Domnului, în
palatul lui i în casele conduc torilor lui. El a dat toate acele obiecte regelui Asiriei;
dar aceast fapt nu i-a adus nici un avantaj. 22În vremea când era în mare dificultate,
Ahaz a fost i mai neloial fa de Domnul. Acesta a fost comportamentul regelui
Ahaz! 23El a oferit sacrificii zeilor Damascului – adic celor care l-au înfrânt – pentru
spusese: „Zeii regilor din Aram i-au ajutat pe aramei; deci le voi sacrifica i eu
animale, ca s m ajute i pe mine!” Dar tocmai acei zei au fost cauza dezastrului
care a venit împotriva lui i a întregului popor numit Israel. 24Ahaz a strâns vasele din
casa lui Dumnezeu, le-a t iat în buc i, a închis por ile casei lui Dumnezeu i a
construit altare (pentru închinarea la idoli) în toate col urile Ierusalimului. 25A
construit în imi în fiecare ora din teritoriul numit Iuda – ca s aduc t mâie zeilor –
i a provocat astfel mânia Dumnezeului str mo ilor lui numit Domnul. 26Celelalte
fapte ale lui Ahaz i tot comportamentul lui – de la începutul guvern rii pân la
sfâr itul acesteia – sunt scrise în „Cartea regilor teritoriului numit Iuda i ai celui
numit Israel”. 27Ahaz s-a culcat lâng p rin ii lui; i l-au înmormântat în ora ul
Ierusalim; dar nu l-au pus în mormântul regilor lui Israel. Apoi, în locul lui Ahaz a
guvernat fiul lui numit Ezechia. 29 Ezechia a devenit rege la vârsta de dou zeci i
cinci de ani; i a guvernat la Ierusalim dou zeci i nou de ani. Mama lui se numea
Abia; i era fiica lui Zaharia. 2Ezechia a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul –
exact cum procedase str mo ul lui numit David. 3În primul an al guvern rii lui, chiar
în prima lun , a deschis por ile casei Domnului i le-a reparat. 4I-a adus pe preo i i
pe levi i, i-a strâns în locul public din zona de Est 5 i le-a zis: „Levi ilor, asculta i ce
spun! Sfin i-v ; apoi sfin i casa Dumnezeului str mo ilor no tri numit Domnul
i scoate i din sanctuar tot ce nu este curat; 6pentru c cei care au tr it înaintea
noastr , nu au fost loiali Dumnezeul nostru care se nume te Domnul. Ei au f cut ce
este r u în rela ia lor cu Dumnezeul nostru numit Domnul; i au întrerupt slujirea Lui.
i-au întors fa a de la sanctuarul Domnului i I-au întors spatele… 7Ei au închis chiar
i por ile porticului, au stins candelele, nu au mai ars t mâie i nu au mai adus în
sanctuar arderi integrale Dumnezeului lui Israel. 8Aceasta este cauza pentru care
mânia Domnului ac ioneaz împotriva locuitorilor din teritoriul numit Iuda i
împotriva Ierusalimului. Ea i-a f cut (pe israelieni) s tr iasc în permanent fric i
fie ridicoli în ochii celorlalte popoare – a a cum vede i s se întâmpl (de atât
timp). 9Astfel, p rin ii no tri au c zut lovi i de sabie; iar fiii no tri, fiicele noastre i
so iile noastre sunt în captivitate. 10Acum vreau s ti i c în inima mea îmi doresc s
ratific m un leg mânt cu Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul – pentru ca
mânia Lui foarte vehement s plece de la noi. 11Fiii mei, nu sta i în indiferen ;

pentru c pe voi v-a ales Domnul ca s fi i înaintea Lui pentru slujire, ca s lucra i
pentru El i s -I aduce i t mâie!” 12Atunci au venit la Ezechia mai mul i levi i. Dintre
chehati i au venit: Mahat – fiul lui Amasai – i Ioel, fiul lui Azaria. Dintre merari i au
venit: Chi – fiul lui Abdi – i Azaria, fiul lui Iehalel-El. Dintre gher oni i au venit:
Ioah – fiul lui Zima – i Eden, fiul Ioah. 13Dintre urma ii lui Eli afan au venit: imri
i Ieiel. Dintre urma ii lui Asaf au venit: Zaharia i Matania. 14Dintre urma ii lui
Heman au venit: Iehiel i imei; iar dintre urma ii lui Iedutun au venit: emaia i
Uziel. 15To i ace tia i-au convocat fra ii, s-au sfin it i au venit s cure e casa
Domnului – conform poruncii regelui care respecta cuvintele Domnului. 16 Preo ii au
intrat în casa Domnului ca s-o cure e; i au scos în curtea Templului Domnului toate
lucrurile necurate pe care le-au g sit în ea. Levi ii le-au luat i le-au dus afar , lâng
valea Chidron. 17Au început s sfin easc Templul în prima zi a primei luni. În a opta
zi a lunii, au intrat în porticul Domnului. Au sfin it apoi casa Domnului într-o
perioad de opt zile. Astfel, în a aisprezecea zi din prima lun , ei au terminat aceast
ac iune. 18Apoi s-au dus în untru – la regele Ezechia – i au zis: „Am cur at casa
Domnului în totalitate: altarul arderilor integrale i toate uneltele lui, masa pentru
pâinea prezent rii i toate uneltele ei. 19Am cur at i toate uneltele care au fost
profanate de regele Ahaz în timpul guvern rii lui în perioada de tr dare a Domnului.
Le-am ref cut, le-am sfin it i acum ele sunt în fa a altarului Domnului.” 20Regele
Ezechia s-a trezit diminea a devreme, a convocat pe conduc torii (ora ului) care-i
slujeau i s-au dus cu ei la casa Domnului. 21Au luat apte vi ei, apte berbeci, apte
miei i apte api – pe care urma s -i ofere ca sacrificiu pentru p cat, pentru ca
sacrificiu pentru regat, ca sacrificiu pentru sanctuar i ca sacrificiu pentru oamenii din
teritoriul numit Iuda. Regele le-a spus urma ilor lui Aaron – care erau preo i – s
aduc arderile integrale pe altarul Domnului. 22Au înjunghiat vitele; iar preo ii au luat
sângele lor i au stropit cu el altarul. Apoi au înjunghiat berbecii i au stropit altarul i
cu sângele lor. Dup ce au înjunghiat berbecii, au f cut acela i lucru i cu mieii i au
stropit pe altar cu sângele lor. 23Apoi au luat apii destina i sacrificiului pentru p cat
i i-au adus înaintea regelui i a adun rii. Ei i-au pus mâinile peste api. 24Preo ii au
înjunghiat apii i au f cut achitarea p catelor întregului Israel cu sângele acestora –
pentru c regele poruncise ca arderea integral i sacrificiul pentru p cat s fie aduse
pentru întregul popor numit Israel. 25El îi pusese pe levi i s stea în casa Domnului cu
cinele, cu harpe i cu lire – a a cum porunciser David, Gad – vizionarul regelui – i
profetul Natan. Aceia procedaser a a pentru c porunca (despre acest lucru) fusese
dat de Domnul prin intermediul profe ilor S i. 26Levi ii st teau acolo cu
instrumentele lui David, iar preo ii foloseau goarnele. 27Atunci când Ezechia a
poruncit s fie adus arderea integral pe altar – chiar în momentul în care a fost pus
arderea integral acolo –, a început i cântarea în cinstea Domnului în sunetul
goarnelor i al instrumentelor lui David, regele poporului Israel. 28Atunci, toat
adunarea s-a închinat; cânt re ii au cântat cântecul i au sunat cu goarnele pân s-a
terminat arderea integral . 29Când arderea integral a fost total consumat de foc,
regele împreun cu to i cei prezen i acolo au îngenuncheat i s-au închinat (înc
odat ). 30Regele Ezechia i conduc torii i-au provocat pe levi i s -L laude pe Domnul
folosind versurile compuse de David i de vizionarul Asaf. Ei L-au l udat bucuro i, sau aplecat i s-au închinat (din nou). 31 zând tot ce s-a întâmplat, Ezechia a zis:

„Acum, pentru c v-a i dedicat Domnului, apropia i-v i aduce i sacrificii i daruri
de mul umire în casa Domnului!” Astfel, adunarea a adus sacrificii i daruri de
mul umire; iar to i cei care manifestau generozitate în inima lor, au oferit arderi
integrale. 32Num rul arderilor integrale oferite de adunare a fost de aptezeci de vi ei,
o sut de berbeci i dou sute de miei. Toate aceste animale au fost aduse Domnului
ca ardere integral . 33Au mai închinat Domnului ase sute de vi ei i trei mii de oi.
34
Dar preo ii au fost prea pu ini pentru toate aceste sacrificii. Astfel, cei care erau
acolo, nu au putut s ia pielea de pe toate animalele care fuseser aduse ca s fie arse
integral. Atunci rudele lor – levi ii – i-au ajutat pân au terminat slujba i pân s-au
sfin it i ceilal i preo i; pentru c levi ii se sfin iser cu mai mult pasiune. 35Au fost
oferite multe arderi integrale, plus gr simea sacrificiilor de pace împreun cu
sacrificiile de b utur care erau aduse cu fiecare ardere integral . Astfel a fost
ref cut slujba la casa Domnului. 36Ezechia i tot poporul s-au bucurat pentru c
Dumnezeu a avut grij de popor. i tot ce s-a întâmplat, nu fusese anticipat de
nimeni. 30 Ezechia a trimis reprezentan ii lui în tot teritoriul numit Iuda i în Israel.
El a scris scrisori chiar i urma ilor lui Efraim i celor care proveneau din Manase.
Prin intermediul lor, Ezechia îi chema la casa Domnului – în Ierusalim – pentru a
rb tori Pa tele Dumnezeului lui Israel numit Domnul. 2Regele discutase la
Ierusalim cu conduc torii care erau în slijba lui i cu toat adunarea. Apoi au decis s
rb toreasc Pa tele în a doua lun . 3Nu au putut s -l s rb toreasc la vremea
stabilit – pentru c nu se sfin iser suficient de mul i preo i; iar poporul nu se
adunase tot la Ierusalim. 4Propunerea a pl cut atât regelui, cât i celorlal i oameni
care formau restul adun rii. 5În consecin , ei au dat o porunc . Ea prevedea c
trebuie s se parcurg tot Israelul – de la Beer- eba pân la teritorul locuit de urma ii
Dan – pentru a-i chema pe oameni la Ierusalim ca s s rb toreasc Pa tele
Dumnezeului lui Israel numit Domnul. De mult timp nu-l mai s rb toriser cu
participarea unui mare num r de israelieni, a a cum era scris. 6Conform poruncii
regelui, mesagerii au dus scrisorile din partea lui i din partea conduc torilor în tot
teritoriul numit Israel i în cel numit Iuda. În ele se spunea: „Israelieni, întoarce i-v
la Domnul care este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui
Israel; iar El se va întoarce la pu inii israelieni care au sc pat din mâinile regilor
Asiriei! 7Nu fi i ca p rin ii i ca fra ii vo tri care n-au fost loiali fa de Dumnezeul
str mo ilor vo tri numit Domnul i pe care El i-a l sat s fie distru i a a cum
constata i ast zi! 8Nu v înc
âna i ca p rin ii vo tri! Împ ca i-v cu Domnul i
veni i la sanctuarul pe care l-a sfin it El pentru eternitate! Sluji i Dumnezeului vostru
numit Domnul; pentru ca astfel s se dep rteze de la voi violenta Lui mânie! 9
ti i
dac v ve i întoarce la Domnul, fra ii vo tri i fiii vo tri vor beneficia de bun tate
din partea celor care i-au folosit ca sclavi; i astfel, ei se vor putea întoarce în aceast
ar . Dumnezeul vostru care se nume te Domnul este bun i milos; i nu- i va
întoarce fa a de la voi – dac v întoarce i la El!” 10Mesagerii au mers prin fiecare
ora din teritoriul locuit de urma ii lui Efraim i prin cel al urma ilor lui Manase –
pân în teritoriul urma ilor lui Zabulon; dar oamenii râdeau de ei i-i ridiculizau.
11
Totu i, au existat unii dintre urma ii lui A er, dintre urma ii lui Manase i din
teritoriul lui Zabulon care s-au smerit i au venit la Ierusalim. 12Chiar i pe cei din
teritoriul numit Iuda i-a unit mâna lui Dumnezeu, pentru ca ei s se conformeze

poruncii regelui i a conduc torilor din slujba lui. Aceea era, de fapt, o porunc dat
în acord cu prevederile Cuvântului Domnului. 13În a doua lun , o mul ime de oameni
s-a adunat la Ierusalim ca s celebreze S rb toarea Turtelor. Era o adunare foarte
mare. 14S-au ridicat i au îndep rtat altarele care erau în Ierusalim. Au desfiin at i
toate altarele pe care se ardea t mâie (idolilor); i le-au aruncat în valea Chidron.
15
Apoi, în a paisprezecea zi din a doua lun , au înjunghiat mieii pentru Pa te. Preo ii
i levi ii s-au smerit, s-au sfin it i au oferit arderi integrale la casa Domnului. 16Ei
st teau la locurile lor – conform deciziei referitoare la ei existent în legea lui Moise
– omul lui Dumnezeu. Preo ii stropeau sângele pe care-l luau de la levi i. 17Pentru c
în acea adunare erau mul i oameni care nu se sfin iser , levi ii au înjunghiat ei mieii
de Pa te pentru to i aceia care nu erau cura i i care nu putuser s îi închine personal
Domnului. 18O mare mul ime de oameni – dintre cei veni i din teritoriul numit
Efraim, din cel numit Manase, din cel numit Isahar i din cel numit Zabulon – nu se
cur aser i nu mâncaser animalul sacrificat ca Pa te, a a cum era scris. Dar
Ezechia s-a rugat pentru ei, zicând: „Domnul care este bun, s -i ierte pe to i ace ti
oameni. 19Ei sunt dintre cei care au decis în inimile lor s -L caute pe Dumnezeu – pe
Domnul care este Dumnezeul str mo ilor lor – chiar i f
sfânta cur are!”
20
21
Domnul l-a ascultat pe Ezechia i a vindecat poporul. Israelienii prezen i la
Ierusalim au celebrat cu mare bucurie S rb toarea Turtelor – apte zile. Levi ii i
preo ii Îl l udau pe Domnul în fiecare zi cu instrumentele f cute pentru l udarea Lui.
22
Ezechia i-a încurajat pe to i levi ii care demonstraser o bun cunoa tere a slujbei
care se f cea pentru Domnul. Ei au mâncat apte zile din partea special rezervat lor,
au adus sacrificii de pace i I-au mul umit Dumnezeului str mo ilor lor care se
nume te Domnul. 23Întreaga adunare a decis s mai celebreze înc apte zile. Astfel,
ei au celebrat cu bucurie înc apte zile. 24Au procedat astfel pentru c Ezechia –
regele celor din teritoriul numit lui Iuda – oferise adun rii o mie de vi ei i apte mii
de oi; iar conduc torii care erau cu el oferiser adun rii o mie de vi ei i zece mii de
oi – pentru c se sfin iser mul i preo i. 25Toat adunarea celor din teritoriul numit
Iuda împreun cu preo ii i cu levi ii, plus to i cei veni i din teritoriul numit Israel
împreun cu str inii veni i de-acolo i din cel numit Iuda, s-au bucurat împreun . 26A
fost o mare bucurie în Ierusalim – cum nu se mai cunoscuse din vremea regelui
Solomon – fiul lui David – care a fost regele (întregu)lui Israel. 27Preo ii i levi ii s-au
ridicat i au binecuvântat poporul. Vocea lor a fost auzit (de Domnul); i rug ciunea
lor a ajuns pân la sfânta Sa locuin : pân la cer. 31 Când s-au terminat toate
acestea, to i israelienii care fuseser prezen i acolo, au plecat spre ora ele teritoriului
numit Iuda. Ei au sf râmat pietrele sacre, au retezat statuile închinate Astarteeii, au
râmat în imile i altarele din tot teritoriul numit Iuda, Beniamin, Efraim i
Manase; i nu i-au încetat ac iunea pân nu le-au distrus pe toate. Apoi to i
israelienii s-au întors în ora ele lor – fiecare la proprietatea lui. 2Ezechia a pus din
nou pe rânduri grupele preo ilor i ale levi ilor – fiecare cu slujba lui de preot sau de
levit. Ei î i îndeplineau datoriile pentru arderea integral , pentru sacrificiile de pace,
pentru orice alt slujb sau pentru mul umire i laud la por ile taberei Domnului.
3
Regele a donat o parte din averile lui pentru arderile integrale, adic pentru acelea de
diminea
i de sear , pentru cele oferite în zilele de Sabat, de lun nou i de
rb tori – a a cum este scris în legea Domnului. 4El a ordonat poporului care locuia

în Ierusalim s doneze o parte din bunurile lor preo ilor i levi ilor – pentru ca astfel,
ei s se poat dedica legii Domnului. 5Când s-a r spândit acest anun , israelienii i-au
înmul it darurile aduse din primele rezultate ale agriculturii: din grâne, din must, din
ulei, din miere i din toate fructele câmpului. Au adus din toate acestea a zecea parte;
i astfel s-au adunat produse alimentare din abunden . Ei au donat din tot ce aveau.
6
Atât israelienii, cât i cei din teritoriul numit Iuda – care locuiau în ora ele numite
astfel – au dat i ei a zecea parte din boi i din oi. Au mai donat zece la sut din
lucrurile sfinte care erau închinate Dumnezeului lor numit Domnul. Le-au adus i leau f cut gr mezi. 7Au început s fac acele gr mezi în a treia lun ; i au terminat (de
adus) în a aptea lun . 8Când Ezechia i conduc torii poporului au venit i au v zut
gr mezile, au binecuvântat pe Domnul i pe poporul S u numit Israel. 9Ezechia i-a
întrebat pe preo i i pe levi i despre gr mezile strânse. 10Azaria care era preotul
conduc tor i provenea din familia lui adoc, i-a zis: „De când au început s vin la
casa Domnului aceste bunuri prin participare benevol (din partea poporului), am
mâncat, ne-am s turat i înc a mai r mas mult; pentru c Domnul a binecuvântat
poporul S u i avem un mare surplus.” 11Ezechia le-a poruncit s preg teasc ni te
camere în casa Domnului; i ei le-au preg tit. 12Au adus acolo în mod onest dona iile,
zecimea i lucrurile sfinte. Conduc torul responsabil de acestea era levitul Conania;
iar fratele lui, numit imei, era al doilea, dup el. 13Iehiel, Azazia, Nahat, Asael,
Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat i Benaia erau supraveghetori. To i ace tia
erau condu i de Conania i de imei – fratele lui. Fuseser desemna i de regele
Ezechia în acest scop i de Azaria – cel care era responsabilul- ef al casei lui
Dumnezeu. 14Levitul Core – fiul lui Imna – care era portar pentru partea de est,
spundea de darurile benevole aduse lui Dumnezeu, de împ irea lucrurilor aduse
prin participare benevol oferite Domnului i de lucrurile foarte sfinte. 15Eden,
Miniamin, Iosua, emaia, Amaria i ecania locuiau în ora ele preo ilor; i erau
condu i de Core. Ei împ eau în mod corect rudelor lor partea care le revenea –
conform grupurilor de care apar ineau, indiferent c erau mari sau mici. 16Acea
distribuire era f cut i celor înscri i în genealogii, adic b ie ilor care împliniser
vârsta de cel pu in trei ani i apar ineau familiilor celor care veneau în fiecare zi la
casa Domnului pentru slujbele de care erau responsabili conform grupurilor lor.
17
Distribuirea mai viza atât pe preo ii înscri i în genealogii conform familiilor lor, cât
i pe levi ii care aveau cel pu in vârsta de dou zeci de ani – conform
responsabilit ilor lor în cadrul grupurilor de care apar ineau. 18Acest fapt însemna c
din ce se donase, se distribuia întregii adun ri a celor înscri i în genealogii, incluzând
pe to i copiii lor, pe so iile lor, pe fiii i pe fiicele lor. To i aceia se p straser sfin i în
mod consecvent. 19Pentru urma ii lui Aaron care erau preo i i care locuiau în
teritoriile cu p uni din apropierea fiec rui ora preo esc, au fost numi i oameni care
dea partea corespunz toare tuturor b ie ilor îndruma i de preo i i tuturor acelora
dintre levi ii care erau înscri i în genealogii. 20 a a procedat Ezechia în tot teritoriul
numit Iuda. El a f cut ce este bine, corect i adev rat în rela ia cu Dumnezeul lui care
se nume te Domnul. 21Toat lucrarea pe care a început-o pentru slujirea de la casa lui
Dumnezeu i care se referea la lege(a mozaic ) sau la porunci – implicând c utarea
Dumnezeului lui – a fost f cut din toat inima; i astfel, el a reu it s realizeze tot ce
i-a propus. 32 Dup aceste fapte de loialitate (fa de Domnul), a venit Sanherib –

regele Asiriei. El a intrat în teritoriul numit Iuda i i-a orientat tab ra în direc ia
ora elor consolidate. Se gândea s le cucereasc pentru el. 2Ezechia a constatat
venirea lui Sanherib i c el vrea s lupte împotriva Ierusalimului. 3Atunci el a
consultat conduc torii i lupt torii lui. Apoi, la propunerea lui, ei au decis împreun
astupe izvoarele din exteriorul ora ului. 4S-a adunat mult popor care a astupat toate
izvoarele i valea prin care curgea ap spre mijlocul teritoriului; pentru c î i ziceau:
„De ce s vin regii Asiriei i s g seasc ap din abunden ?” 5Ezechia s-a încurajat
i a ref cut tot zidul care fusese spart. El l-a în at pân la turnuri. Ezechia a mai
în at înc un zid în exterior i a înt rit Milo din ora ul lui David. El a f cut multe
arme i multe scuturi. 6A numit conduc tori ai poporului în vederea r zboiului. I-a
adunat în zona liber din fa a por ii ora ului; i i-a încurajat zicându-le: 7„Consolida ifor ele i încuraja i-v ! Nu v teme i i nu v speria i de regele Asiriei i de
întreaga mul ime de lupt tori care este cu el; pentru c sunt mai mul i cu noi decât
aceia care sunt cu el! 8Îl ajut doar un bra de carne; dar cu noi este Dumnezeul nostru
numit Domnul, ca s ne ajute i s sus in b liile noastre!” Poporul a avut încredere
în cuvintele lui Ezechia – regele teritoriului numit Iuda. 9Dup un timp, Sanherib –
regele Asiriei – a ajuns în fa a Lachi ului împreun cu toate for ele lui. Atunci i-a
trimis pe slujitorii lui la Ierusalim. Ei au venit la Ezechia – regele celor din teritoriul
numit Iuda – i la întregul popor numit astfel care era la Ierusalim, ca s le spun :
10
„Sanherib – regele Asiriei – v transmite: «În ce v încrede i voi sfidând iminentul
asediu i r mânând în Ierusalim? 11Oare nu v în eal Ezechia, ca s v duc la
moarte prin înfometare i însetare, când v spune c Dumnezeul vostru numit
Domnul v va sc pa din mâna regelui Asiriei!? 12Oare nu Ezechia I-a îndep rtat
în imile i altarele, poruncind celor numi i Iuda i Ierusalimului s se închine numai
înaintea unui singur altar i doar pe acela s fie ars t mâie? 13Nu ti i ce am f cut eu
împreun cu p rin ii mei tuturor popoarelor celorlalte ri? Au putut oare zeii
popoarelor p mântului s i salveze rile din mâna mea? 14Care dintre to i zeii
acestor popoare care au fost distruse de p rin ii mei, au putut s i scape poporul din
mâna mea? Deci cum va putea Dumnezeul vostru s v salveze din mâna mea? 15
avertizez s nu-i permite i lui Ezechia s v în ele! Nu-l l sa i s v duc în eroare!
Nu v încrede i în Cel pe care-L numi i Domnul; pentru c niciunul dintre zeii
vreunui popor sau ai vreunui regat nu au putut s i salveze poporul din mâna mea i
din mâna p rin ilor mei! Nici Dumnezeul vostru nu va putea s v scape din mâna
mea!».” 16Slujitorii lui au mai vorbit i alte lucruri împotriva Dumnezeului numit
Domnul i împotriva lui Ezechia – slujitorul S u. 17Sanherib f cuse i scrisori ca s -L
calomnieze pe Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul. În ele, spunea despre
El astfel: „A a cum zeii popoarelor p mântului nu i-au putut salva popoarele din
mâna mea, nici Dumnezeul lui Ezechia nu- i va sc pa poporul de mine!”
18
Reprezentan ii lui Sanherib au proclamat aceste lucruri strigându-le i în limba
iudaic , pentru ca poporul din Ierusalim care era pe zid s el aud i s se sperie.
Astfel, el î i preg tea capturarea ora ului. 19Reprezentan ii regelui Asiriei au vorbit
despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre zeii celorlalte popoare de pe p mânt care
sunt f cu i de mâini omene ti. 20Dar regele Ezechia i profetul Isaia – fiul lui Amo –
s-au rugat cu privire la acest plan i au strigat spre cer. 21Domnul a trimis un înger
care a omorât orice lupt tor remarcabil, orice conduc tor i orice comandant din

tab ra regelui Asiriei. Apoi, acel rege s-a întors ru inat în ara lui. Când a intrat în
templul zeului lui, unii dintre fiii pe care-i avea, l-au înjunghiat acolo cu sabia. 22 a
a salvat Domnul pe Ezechia i pe locuitorii Ierusalimului de Sanherib – regele Asiriei
– i de to i ceilal i du mani ai lor. El i-a protejat din toate p ile. 23Mul i au venit la
Ierusalim cu daruri pentru Domnul i au adus cadouri pentru Ezechia – regele lui Iuda
– care, începând de atunci a fost în at în ochii tuturor popoarelor. 24În acele zile,
Ezechia s-a îmboln vit i urma s moar în scurt timp. El s-a rugat Domnului care i-a
vorbit i i-a dat un semn. 25Dar Ezechia nu s-a comportat conform binefacerii primite.
Astfel, el a devenit arogant în inima lui; i a f cut ca mânia Domnului a s vin peste
el, peste cei numi i „Iuda” i peste Ierusalim. 26Totu i, Ezechia s-a smerit,
abandonând arogan a lui – împreun cu locuitorii Ierusalimului. Atunci mânia
Domnului nu a venit peste ei în vremea guvern rii lui Ezechia. 27El a avut foarte
mult bog ie i o mare glorie. Ezechia i-a f cut camere speciale pentru argint,
pentru aur, pentru pietre pre ioase, pentru substan e parfumte, pentru scuturi i pentru
diverse vase scumpe. 28A construit depozite pentru recolta de cereale, pentru must i
pentru ulei. A mai f cut grajduri pentru o diversitate de animale domestice mari i
staule pentru oi. 29El i-a construit ora e i a avut multe turme i multe cirezi – pentru
Dumnezeu i-a dat foarte mult avere. 30Ezechia este cel care a astupat izvorul de
sus al Ghihonului i i-a deviat cursul lui în jos, spre partea de vest a ora ului lui
David. Ezechia a reu it în tot ce i-a propus s fac . 31Apoi, când emisarii
conduc torilor din Babilon au venit la el ca s întrebe despre semnul care fusese în
ar , Dumnezeu l-a abandonat ca s -l testeze i s cunoasc tot ce era în inima lui.
32
Celelalte fapte ale lui Ezechia i dovezile lui de loialitate (fa de Domnul) sunt
scrise în „Viziunea profetului Isaia” – fiul lui Amo – i în „Cartea regilor teritoriului
numit Iuda i ai celui numit Israel”. 33Ezechia s-a culcat lâng p rin ii lui i a fost
înmormântat în cel mai onorabil loc al mormântului urma ilor lui David. La moartea
lui, to i oamenii din teritoriul numit Iuda i din Ierusalim, i-au ar tat mult cinste.
Apoi, în locul lui Ezechia a guvernat fiul lui numit Manase. 33 Manase avea vârsta de
doisprezece ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim cincizeci i cinci de
ani. 2El a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul. A tr it conform obiceiurilor
idolatre ale popoarelor pe care Domnul le alungase din fa a israelienilor. 3A
reconstruit în imile pe care le d râmase tat l lui numit Ezechia, a în at altare
baalilor, a f cut imagini Astarteeii, s-a închinat tuturor constela iilor cerului i le-a
slujit. 4A construit în casa Domnului ni te altare, de i despre acel loc El spusese: „În
Ierusalim va fi (doar) numele Meu pentru totdeauna!” 5Manase a construit altare
dedicate tuturor constela iilor de pe cer i le-a pus în cele dou cur i ale casei
Domnului. 6El i-a trecut fiii prin foc în valea Ben-Hinom, a practicat descântatul,
ghicitul i vr jitoria. A apelat la cei care cheam spiritele mor ilor i la cei care
folosesc formule magice. El a f cut mult r u în ochii Domnului, declan ându-i mânia.
7
A luat statuia idolului pe care îl f cuse i a pus-o în casa lui Dumnezeu – în locul
despre care Dumnezeu îi spusese lui David i lui Solomon, fiul acestuia, astfel: „În
aceast cas i în Ierusalim – pe care l-am ales dintre toate ora ele triburilor lui Israel
– voi pune numele Meu (care trebuie s fie acolo în mod exclusiv) pentru eternitate.
8
Nu voi mai permite ca piciorul poporului Israel s se dep rteze de ara pe care le-am
dat-o str mo ilor vo tri. i toate acestea se vor întâmpla dac vor avea grij s

respecte tot ce le-am poruncit prin intermediul lui Moise: toat legea, toate poruncile
i toate deciziile (Mele).” 9Dar Manase i-a dus în r cire pe oamenii din teritoriul
numit Iuda i pe locuitorii Ierusalimului. Astfel, ei au f cut mai mult r u decât toate
popoarele pe care le distrusese Domnul din fa a israelienilor. 10Domnul i-a vorbit lui
Manase i poporului lui; dar ei nu au luat în considerare cuvintele Sale. 11Din aceast
cauz , Domnul a adus împotriva lor pe conduc torii armatei regelui Asiriei. Ei l-au
prins pe Manase într-o capcan , l-au legat cu lan uri de bronz i l-au dus în Babilon.
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În situa ia lui dificil , Manase a insistat (cu rug ciuni) în fa a Dumnezeului lui i s-a
smerit mult înaintea Dumnezeului str mo ilor lui. 13L-a rugat i L-a implorat; iar El ia ascultat cererea i l-a întors la Ierusalim în regatul lui. Manase a recunoscut c
(numai) Domnul este (adev ratul) Dumnezeu. 14Apoi el a construit un zid în
exteriorul ora ului lui David. Acel zid trecea prin valea de la vestul localit ii Ghihon,
continua pe la poarta pe tilor i ajungea s înconjoare Ofelul. Zidul era foarte înalt. A
desemnat conduc tori de armat pentru toate ora ele fortificate din teritoriul numit
Iuda. 15Manase a îndep rtat zeii i idolul din casa Domnului. El a mai eliminat toate
altarele pe care le construise pe muntele casei Domnului i în Ierusalim; apoi le-a
aruncat în exteriorul ora ului. 16A ref cut altarul Domnului i a adus pe el sacrificii de
pace i de mul umire. Apoi a ordonat oamenilor din teritoriul numit Iuda s slujeasc
Dumnezeului lui Israel numit Domnul. 17Poporul înc mai aducea sacrificii pe
în imi, dar numai Dumnezeului lor care se nume te Domnul. 18Celelalte fapte ale lui
Manase, rug ciunea f cut Dumnezeului lui i cuvintele vizionarilor care i-au vorbit
în numele Dumnezeului lui Israel numit Domnul, sunt scrise în „Cronicile regilor
poporului Israel”. 19Rug ciunea lui, modul în care i-a r spuns Dumnezeu la acea
rug ciune, toate p catele i toate gre elile lui, ca i locurile unde a construit în imi
i unde a ridicat statui ale Asterteeii i idoli ciopli i – înainte de a se smeri –, sunt
scrise în „Cronicile vizionarilor”. 20Manase s-a culcat lâng p rin ii lui; i a fost
înmormântat în gr dina palatului în care locuise. În locul lui Manase a guvernat fiul
lui numit Amon. 21Amon avea vârsta de dou zeci i doi de ani când a devenit rege; i
a guvernat la Ierusalim doi ani. 22El a f cut ce este r u în rela ia lui cu Domnul – la
fel cum procedase tat l lui numit Manase. Amon a sacrificat animale i a slujit tuturor
idolilor f cu i de tat l lui numit Manase. 23Dar el nu s-a smerit în fa a Domnului a a
cum se smerise tat l lui care s-a numit Manase. Astfel, acest Amon i-a m rit tot mai
mult vina. 24Cei care-l slujeau au complotat împotriva lui i l-au omorât în palat.
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Dar poporul rii i-a omorât pe to i cei care complotaser împotriva regelui Amon.
Apoi, în locul lui Amon, poporul rii l-a declarat rege pe fiul lui numit Iosia. 34 Iosia
avea vârsta de opt ani când a devenit rege; i a guvernat la Ierusalim treizeci i unu de
ani. 2El a f cut ce este corect în rela ia lui cu Domnul i a c lcat pe urmele
str mo ului lui numit David, f s devieze la dreapta sau la stânga. 3În al optulea an
al guvern rii lui, în timp ce era înc tân r, a început s -L caute pe Dumnezeul
str mo ului lui care se numea David. Apoi, în al doisprezecelea an al guvern rii lui a
început s cure e teritoriul numit Iuda i Ierusalimul de în imi, de statui ale
Astarteeii, de idoli ciopli i i de idoli turna i. 4Au d râmat în prezen a lui altarele
baalilor i au t iat stâlpii închina i soarelui care erau deasupra lor. Sf râmând statuile
închinate Astarteeii, idolii ciopli i i idolii turna i, i-a f cut buc i foarte mici pe care
le-a împr tiat pe mormintele celor care le aduseser sacrificii. 5A ars oasele preo ilor

lor pe altarele folosite la închinarea idolatr . A a a cur at Iosia (de idolatrie)
teritoriul numit Iuda i Ierusalimul. 6S-a dus apoi în ora ele din teritoriile numite
Manase, Efraim, Simeon i pân în cel numit Neftali. A ajuns chiar i în zonele cu
ruine din jurul lor. 7În toate acele locuri d râmat altarele i statuile închinate
Astarteeii, a transformat în buc i mici idolii ciopli i i a t iat to i stâlpii închina i
soarelui – a a cum procedase în tot teritoriul locuit de oameni poporului Israel. Apoi
s-a întors la Ierusalim. 8În al optsprezecelea an al guvern rii lui, urm rind tot
cur area rii i a casei (Domnului), Iosia l-a trimis pe afan – fiul lui A alia –, pe
Maaseia – conduc torul ora ului – i pe Ioah – fiul arhivarului Ioahaz – ca s
renoveze casa Dumnezeului lui numit Domnul. 9Aceia s-au dus la marele preot
Hilchia i i-au dat argintul care a fost adus la casa lui Dumnezeu. Acela argint fusese
adunat de levi i, adic de paznicii por ii, de la oamenii din teritoriul numit Manase i
din cel numit Efraim. Ei mai adunaser argint de la to i ceilal i care r
seser din
poporul Israel, de la to i cei din teritoriul numit Iuda i din cel numit Beniamin, ca i
de la locuitorii Ierusalimului. 10Aceia au dat argintul celor care supravegheau lucrarea
ce se executa la casa Domnului. Colectorii de argint l-au dat celor care lucrau în casa
Domnului pentru repararea i pentru renovarea acesteia. 11Ei l-au dat tâmplarilor i
constructorilor, pentru ca aceia s cumpere pietre cioplite, lemne pentru grinzi i
pentru placarea cl dirilor distruse de regii din teritoriul numit Iuda. 12Oamenii î i
ceau lucrarea cu seriozitate i în mod corect. Iahat i Obadia au fost numi i ca
supraveghetori ai acelor lucr tori. Ei erau levi i i proveneau dintre urma ii lui
Merari. Lucrau împreun cu Zaharia i cu Me ulam, care erau dintre chehati i.
Existau acolo i levi ii care tiau s cânte la instrumente muzicale. 13To i aceia
urm reau pe cei care c rau greut i i îi supravegheau pe to i cei care f ceau lucrarea
– conform slujbelor lor. Al i levi i erau scribi, administratori i portari. 14În timp ce
scoteau argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a g sit cartea
legii Domnului care fusese dat prin intermediul lui Moise. 15Hilchia le-a vorbit,
zicând scribului afan: „Am g sit cartea legii în casa Domnului!” Hilchia i-a dat
cartea lui afan. 16 afan a adus cartea la rege i i-a transmis urm torul mesaj:
„Slujitorii t i fac tot ce le-ai ordonat s fac . 17Ei au strâns argintul care era în casa
Domnului i l-au dat celor care supravegheaz i celor care fac lucrarea.” 18Apoi
scribul afan l-a anun at pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte!” i a
început s citeasc din ea în fa a regelui. 19Când a auzit regele cuvintele legii, i-a
rupt hainele. 20Apoi le-a poruncit lui Hilchia, lui Ahicam – fiul lui afan –, lui Abdon
– fiul lui Mica –, scribului afan i lui Asaia – slujitorul regelui – astfel: 21„Duce i-v
i întreba i-L pe Domnul pentru mine i pentru cei care au mai r mas din poporul
numit Israel i din cel numit Iuda – în leg tur cu ce este scris în cartea care a fost
sit ; pentru c mânia Domnului care a venit ca un torent împotriva noastr , este
mare. S-a întâmplat a a pentru c str mo ii no tri nu au respectat cerin ele cuvântului
Domnului i nu au tr it în conformitate cu ce este scris în aceast carte!” 22Hilchia i
oamenii regelui s-au dus la profetesa Hulda care era so ia lui alum. alum a fost fiul
lui Tochat. Tochat a fost fiul lui Hasra – paznicul hainelor – care locuia în Ierusalim,
în noul cartier. Ei i-au spus (Huldei) toate aceste lucruri. 23Ea le-a r spuns:
„Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul, v transmite s spune i omului care
v-a trimis la mine c 24Domnul îi zice: «S tii c voi aduce dezastrul în acest

teritoriu; i el îi va viza pe locuitorii lui – în acord cu toate blestemele care sunt scrise
în cartea citit înaintea regelui celor numi i Iuda. 25Ei M-au abandonat i au adus
mâie altor (dumne)zei, determinându-M s M mânii din cauza tuturor faptelor
cute de mâinile lor. Din aceast cauz , mânia Mea se va declan a în acest loc i nu
se va diminua!» 26Dar s -i transmite i regelui celor din teritoriul numit Iuda – care v-a
trimis s -L întreba i pe Domnul – urm torul mesaj: «Dumnezeul lui Israel numit
Domnul î i vorbe te în leg tur cu acele cuvinte pe care le-ai auzit: 27Am observat c
i s-a înmuiat inima i te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele Sale
împotriva acestui loc i împotriva locuitorilor lui. Am remarcat c te-ai smerit în fa a
Mea, c i-ai rupt hainele i c ai plâns în fa a Mea! 28Pentru c ai procedat a a, te voi
ad uga la str mo ii t i i vei fi pus în lini te în mormântul t u. Astfel, tu nu vei vedea
tot dezastrul pe care-l voi aduce împotriva acestui loc i împotriva locuitorilor lui!’».”
Ei i-au adus regelui acest r spuns. 29Atunci regele i-a convocat pe cei care formau
consiliul b trânilor din teritoriul numit Iuda i din Ierusalim. 30Apoi s-a dus la casa
Domnului împreun cu to i b rba ii teritoriului numit Iuda, cu locuitorii
Ierusalimului, cu preo ii i cu levi ii – cu întreg poporul, de la cel mic pân la cel
mare. El a citit în auzul lor toate cuvintele c ii Leg mântului care fusese g sit în
casa Domnului. 31Regele a stat în picioare lâng locul lui i a ratificat un leg mânt în
fa a Domnului. A decis s -L urmeze pe Domnul i s respecte poruncile, declara iile
i deciziile Sale, din toat inima i din tot sufletul lui, conformându-se astfel
cuvintelor leg mântului care erau scrise în acea carte. 32Apoi el i-a determinat pe to i
cei care erau la Ierusalim i în teritoriul numit Beniamin, s participe la ratificarea
leg mântului. Astfel, locuitorii Ierusalimului au decis s respecte leg mântul
Dumnezeului str mo ilor lor care se nume te Domnul. 33Regele Iosia a îndep rtat
toate lucrurile oribile din teritoriile locuite de israelieni; i i-a motivat pe to i cei care
erau în Israel s slujeasc Dumnezeului lor numit Domnul. Cât timp a tr it Iosia,
israelienii nu s-au îndep rtat de Dumnezeul str mo ilor lor care se nume te Domnul.
35 Iosia a celebrat Pa tele Domnului la Ierusalim. Oamenii au adus animalul pentru
sacrificiu de Pa te în a paisprezecea zi din luna întâi. 2El a pus preo ii în func iile lor
i i-a încurajat s fac slujba pentru casa Domnului. 3Iosia le-a vorbit levi ilor care
înv au întregul popor Israel i care erau separa i pentru Domnul. El le-a zis: „Pune i
Lada sfânt în casa construit de Solomon – fiul lui David – care a fost regele
poporului Israel! Nu mai trebuie s o transporta i pe umeri! Acum sluji i Domnului –
Celui care este Dumnezeul vostru – i poporului S u numit Israel. 4 eza i-v
conform familiilor voastre i respectând ordinea grupurilor voastre – a a cum a (l sat)
scris David – regele lui Israel – i cum a scris fiul lui numit Solomon. 5Ocupa i-v
locurile în sanctuar – câte o parte a familiei levi ilor pentru fiecare grup format din
clanurile fra ilor vo tri care formeaz poporul. 6Aduce i sacrificiul de Pa te, sfin ii preg ti i sacrificiile pentru fra ii vo tri. Respecta i astfel cuvântul Domnului
transmis prin intermediul lui Moise!” 7Iosia le-a dat oamenilor din popor – tuturor
celor prezen i – miei i iezi din turme. To i erau pentru sacrificiul pascal. Dona ia lui
a fost de treizeci de mii (de animale mici) i trei mii de vi ei. Toate acestea au fost
date din averea regelui. 8Conduc torii care erau în slujba regelui, au oferit i ei
benevol daruri atât poporului, cât i preo ilor i levi ilor. Hilchia, Zaharia i Iehiel –
conduc torii casei lui Dumnezeu – le-au dat preo ilor o mie ase sute de miei pentru

Pa te i trei sute de vi ei. 9Conania i rudele lui numite emaia i Netanel, împreun
cu Ha abia, Ieiel i Iozabad – conduc tori ai levi ilor – le-au donat levi ilor cinci mii
de miei pentru Pa te i cinci sute de vite. 10Dup ce slujba a fost preg tit , preo ii iau ocupat locurile; iar levi ii s-au a ezat în grupuri, a a cum ordonase regele. 11Apoi
au adus sacrificiul de Pa te. Preo ii au stropit sângele pe care l-au luat de la levi ii
care jupuiser animalele. 12Au pus separat arderile integrale, ca s poat fi oferite
Domnului de c tre oamenii din popor – conform familiilor lor – a a cum este scris în
cartea lui Moise. La fel au procedat i cu vitele. 13Au fript la foc animalul sacrificat
pentru Pa te – conform regulii – i au fiert celelalte sacrificii sfinte în oale, în cazane
i în crati e. Apoi le-au împ it repede întregului popor. 14Dup toate acestea, levi ii
au preg tit ce era pentru ei i pentru preo i. Au procedat astfel pentru c preo ii –
urma ii lui Aaron – aduseser arderile integrale i gr simile pân seara. Astfel, levi ii
au fost determina i s fac preg tiri de Pa te atât pentru ei, cât i pentru preo ii care
erau urma ii lui Aaron. 15Cânt re ii – urma i ai lui Asaf – erau la locul lor, a a cum
poruncise David, Asaf, Heman i Iedutun – vizionarul regelui –; iar portarii erau la
posturile lor la fiecare poart . Nu au fost obliga i s i întrerup slujba; pentru c
levi ii care erau rudele lor, au preg tit sacrificiul de Pa te pentru ei. 16Astfel a fost
preg tit în acea zi întreaga slujb de la casa Domnului – ca s se poat s rb tori
Pa tele i s se poat aduce arderile integrale pe altarul Domnului, conform poruncii
regelui Iosia. 17Israelienii care erau atunci la Ierusalim, au celebrat Pa tele i
rb toarea Turtelor apte zile. 18Pa te ca acela nu se mai s rb torise în poporul
Israel din perioada profetului Samuel. Nici un rege al poporului Israel nu a mai
celebrat un Pa te ca acela care a fost în vremea guvern rii lui Iosia – împreun cu
preo ii, cu levi ii, cu to i cei din teritoriul numit Iuda i cu cei din teritoriul numit
Israel care erau acolo împreun cu locuitorii Ierusalimului. 19Acel Pa te a fost
rb torit în al optsprezecelea an al guvern rii lui Iosia. 20Dup toate acestea, când
Iosia f cuse deja ordine în casa Domnului, Neco – monarhul Egiptului – a venit s
lupte cu el la Carchemi , pe traseul Râului Eufrat. Iosia s-a dus împotriva lui. 21Neco
i-a trimis reprezentan i cu urm torul mesaj: „Rege al teritoriului numit Iuda, oare ce
conflict am eu cu tine? Nu împotriva ta vin ast zi; ci merg împotriva unei familii cu
care sunt în r zboi; iar Dumnezeu mi-a spus s m gr besc. Nu te opune lui
Dumnezeu care m sus ine, ca s nu te distrug !” 22Dar Iosia nu s-a întors, ci s-a
deghizat ca s înceap lupta împotriva lui. Iosia nu a ascultat cuvintele lui Neco, de i
ele veneau de la Dumnezeu. Astfel, el s-a dus s lupte în câmpia Meghido. 23Cei care
foloseau arcul, l-au lovit pe regele Iosia. Atunci regele le-a zis slujitorilor lui: „Lua ide-aici, pentru c sunt grav r nit!” 24Slujtorii lui l-au luat din carul de lupt , l-au
pus într-un alt car care-i apar inea i l-au adus la Ierusalim. Apoi Iosia a murit acolo.
L-au înmormântat în mormântul p rin ilor lui; i tot poporul din teritoriul numit Iuda
i din Ierusalim l-a plâns pe Iosia. 25Ieremia a compus un cântec de lamentare pentru
Iosia; i pân ast zi, to i cânt re ii i toate cânt re ele amintesc de Iosia în cântecele
lor de jale. Acele cântece au intrat în tradi ia poporului Israel i s-au p strat scrise în
„Cântecele de jale”. 26Celelalte fapte ale lui Iosia, dovezile lui de loialitate (fa de
Domnul) f cute în conformitate cu ce scrie în legea Domnului, 27dar i realiz rile lui
remarcabile, sunt scrise în „Cartea regilor teritoriului numit Israel i ai celui numit
Iuda”. 36 Atunci poporul rii a luat pe Iehoahaz – fiul lui Iosia – i l-a f cut rege în

locul tat lui lui, la Ierusalim. 2Iehoahaz avea vârsta de dou zeci i trei de ani când a
devenit rege; i a guvernat la Ierusalim trei luni. 3Monarhul Egiptului a venit la
Ierusalim i l-a dat jos de pe tron. Apoi el a pretins rii o plat obligatorie de o sut
de talan i de argint i un talant de aur. 4Monarhul Egiptului l-a pus rege în teritoriul
numit Iuda i la Ierusalim pe Eliachim – fratele lui Iehoahaz – i i-a schimbat numele
în Iehoiachim. Neco l-a luat pe fratele lui care se numea Iehoahaz i l-a dus în Egipt.
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Iehoiachim avea vârsta de dou zeci i cinci de ani când a devenit rege; i a guvernat
la Ierusalim unsprezece ani. El a f cut ce este gre it în rela ia cu Dumnezeul lui care
se nume te Domnul. 6Nebucadne ar – regele Babilonului – a declan at r zboi
împotriva lui Iehoiachim. El l-a legat pe Iehoiachim cu lan uri de bronz, ca s -l duc
în Babilon. 7Nebucadne ar a dus în Babilon i o parte din vasele casei Domnului.
Apoi le-a pus în palatul lui din Babilon. 8Celelalte fapte ale lui Iehoiachim – toate
lucrurile oribile pe care le-a f cut i tot ce i s-a repro at, sunt scrise în „Cartea regilor
din teritoriul numit Israel i ai celor din teritoriul numit Iuda”. În locul lui Iehoiachim
a guvernat fiul lui numit Iehoiachin. 9Iehoiachin avea vârsta de optsprezece ani când a
devenit rege; i a guvernat la Ierusalim trei luni i zece zile. El a f cut ce este r u în
rela ia lui cu Domnul. 10În urm torul an, regele Nebucadne ar a trimis pe cineva s -l
aduc la Babilon împreun cu obiectele valoroase ale casei Domnului; iar în locul lui
Iehoiachin l-a pus rege în teritoriul numit Iuda i în Ierusalim pe unchiul lui numit
Zedechia. 11Acest Zedechia avea vârsta de dou zeci i unu de ani când a devenit rege;
i a guvernat la Ierusalim unsprezece ani. 12El a f cut ce este r u în rela ia cu
Dumnezeul lui numit Domnul; i nu s-a smerit în fa a profetului Ieremia care vorbea
din partea Domnului. 13S-a revoltat chiar împotriva regelui Nebucadne ar care-l
pusese s jure pe Dumnezeu (c i se va subordona). S-a ambi ionat i i-a împietrit
inima ca s nu se întoarc la Dumnezeul lui Israel care se nume te Domnul. 14To i
conduc torii preo ilor i poporul i-au înmul it i ei p catele, copiind în practicile lor
obiceiurile idolatre ale popoarelor (din jurul lor). Astfel, ei au profanat casa
Domnului pe care El o sfin ise la Ierusalim. 15Dumnezeul str mo ilor lor numit
Domnul i-a trimis mereu mesagerii la ei. El a procedat astfel pentru c Îi era mil de
poporul Lui i de sanctuarul S u. 16Dar ei i-au ridiculizat pe mesagerii lui Dumnezeu,
au desconsiderat cuvintele Lui i au râs de profe ii trimi i de El – pân când mânia
Domnului fa de poporul Lui a ajuns imposibil de anulat. 17Domnul l-a adus
împotriva lor pe regele caldeenilor. El le-a omorât tinerii cu sabia chiar în sanctuarul
lor. Nu a avut mil nici de b ie ii tineri, nici de fetele virgine, nici de b trâni, nici de
cei bolnavi. Domnul a f cut ca to i s ajung la discre ia acelui rege. 18 El a dus în
Babilon toate vasele casei lui Dumnezeu – mari i mici – împreun cu tezaurul casei
Lui. Acelora le-a ad ugat bog iile regelui (israelian) i ale conduc torilor care
fuseser în slujba lui. 19Au dat foc casei lui Dumnezeu, au d râmat zidul
Ierusalimului, au dat foc tuturor palatelor i au distrus toate vasele valoroase pe care
le-au g sit acolo. 20Regele a dus în captivitate la Babilon pe to i cei care sc paser de
sabie. Ei au devenit sclavii lui i ai fiilor lui, pân când regatul Persiei a ajuns s
de in controlul în zon , 21adic pân când ara (israelienilor) s-a bucurat de Sabatele
ei, ca s se respecte astfel Cuvântul Domnului spus prin intermediul lui Ieremia. Tot
timpul cât a r mas devastat , ara s-a odihnit pân când au expirat (cei) aptezeci de
ani. 22Era primul an al guvern rii lui Cirus – regele Persiei. Atunci, ca s se confirme

cuvântul Domnului spus prin intermediul (profetu)lui Ieremia, Domnul a trezit
spiritul lui Cirus – regele Persiei. Atunci el a ordonat s se anun e oral i prin
intermediul scrisorilor, în tot regatul lui, urm torul mesaj: 23„Cirus, regele Persiei, v
spune: «Dumnezeul cerului care se nume te Domnul – Cel care mi-a dat toate
regatele p mântului –, m-a desemnat s -I construiesc o cas la Ierusalim, în teritoriul
numit Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui numit Domnul, s
fie cu el; i voi, ceilal i, permite i-i s plece!».”

Cântecul Cântecelor
1 Acesta este Cântecul Cântecelor compus de Solomon. 2„Îmi doresc s simt pe gura
mea s rut rile gurii lui!” „Iubirea ta este mai pl cut decât vinul. 3Mirosul
parfumurilor tale este ceva pl cut; iar numele t u este asemenea uleiurilor parfumate
care se revars . De aceea te iubesc fetele! 4Trage-m dup tine! S fugim împreun !
Îmi doresc ca regele s m duc în camerele lui. Ne vom bucura i ne vom delecta cu
tine. Î i vom elogia alint rile mai mult ca vinul; pentru c meri i s fii iubit!” 5„Fiice
ale Ierusalimului, sunt neagr ; dar sunt frumoas ! Sunt ca i corturile din Chedar i la
fel ca draperiile din Salma. 6Nu v mira i pentru culoarea mea. Sunt neagr pentru c
m-a ars soarele… Fiii mamei mele nu au avut un bun comportament fa de mine. Ei
m-au pus s p zesc viile. Îns «via» frumuse ii mele nu mi-am p zit-o!” 7„Iubitul
inimii mele, arat -mi unde duci turma ta la p une i unde i-o odihne ti în timpul
amiezii! De ce s te caut dezorientat între prietenii t i cu turme?” 8„Dac nu tii
(unde s m g se ti), î i recomand ie, celei mai frumoase dintre femei, s mergi pe
urmele l sate de turm i s i pa ti iezii lâng corturile p storilor! 9Iubita mea, pentru
mine tu semeni cu o iap înh mat la unul dintre carele Faraonului. 10Cât de frumo i
i sunt obrajii, înconjura i de podoabe. Gâtul t u cu salbe f cute din perle, este
superb! 11 i vom face podoabe de aur, stropite cu argint.” 12„În timp ce regele st tea
la mas , nardul meu î i împr tia parfumul. 13Iubitul meu este pentru mine ca un ulei
parfumat stând între sânii mei. 14Cel pe care îl iubesc foarte mult, este pentru mine ca
un buchet de flori de hena care provin din viile localit ii En-Ghedi.” 15„E ti atât de
frumoas , iubita mea, atât de frumoas ! Ochii t i sunt ca o pereche de porumbei!”
16
„E ti atât de frumos, iubitul meu, atât de minunat! Patul nostru este în vegeta ia
verde! 17Grinzile casei noastre sunt cedrii, iar brazii formeaz tavanele ei”. 2 „Eu sunt
un trandafir din aron, un crin crescut în v i. 2Între (celelalte) fete, iubita mea este la
fel ca un crin între spini!” 3„Iubitul meu între (ceilal i) tineri este ca m rul între
copacii p durii! Îmi place s stau la umbra lui; iar fructul acestuia este dulce pentru
gura mea. 4El m-a adus în camera banchetului; i a fluturat peste mine steagul iubirii
lui. 5Da i-mi s m nânc pr jituri f cute cu stafide ca s am putere! Revigora i-m cu
mere, fiindc sunt bolnav de iubire! 6Îmi doresc ca mâna lui stâng s fie sub capul
meu; i s m îmbr eze cu mâna dreapt !” 7„Fiice ale Ierusalimului, – pentru
gazelele i pentru c prioarele câmpului – v implor: nu provoca i i nu trezi i iubirea
pân când nu va ap rea ea în mod natural! 8Se aude glasul iubitului meu! Privi i-l
venind, s rind peste mun i i peste dealuri! 9Iubitul meu este ca o c prioar , ca un pui
de cerb. Observa i-l cum st în spatele zidurilor casei noastre, uitându-se prin ferestre
i privind cu admira ie printre grilajele lor.” 10Iubitul meu a vorbit i mi-a zis:
„Ridic -te, iubita mea; i vino, frumoasa mea! 11Pentru c acum deja a trecut iarna; sa oprit ploaia i s-au dus norii ei! 12 sar florile pe câmp! A venit timpul cântecului;
i pe deasupra câmpiilor noastre se aude cum cânt porumbelul s lbatic! 13Smochinii
produc primele fructe; iar florile viilor î i r spândesc parfumul. Ridic -te i vino,
iubita mea! Vino cu mine, frumoasa mea! 14Porumbi a mea, din cr turile stâncii,
din locurile ascunse ale în imilor! Arat -mi fa a ta i las -m s i aud vocea; pentru
ea este dulce, iar fa a ta este încânt toare!” 15„Prinde i-ne vulpile – acele mici

vulpi care distrug viile noastre tocmai când acestea sunt înflorite! 16Iubitul meu este
al meu i eu sunt a lui! El î i pa te turma printre crini. 17Întoarce-te, iubitul meu! Dar
vii pân când va începe s se disting lumina zilei, înainte s zboare umbrele; i fii
ca o c prioar sau ca un pui de cerb (s rind) peste mun ii stânco i!” 3 „Noaptea, în
patul meu, m-a consumat dorul de iubitul inimii mele; l-am dorit foarte mult, dar el na venit… 2Îns acum m voi ridica i voi merge prin tot ora ul, îi voi parcurge str zile
i pie ele, c utându-l pe acela pe care îl iube te inima mea! L-am c utat, dar nu l-am
sit… 3M-au g sit santinelele care patrulau în jurul ora ului. (Atunci le-am zis:) «Nu
l-a i v zut pe iubitul inimii mele?» 4De-abia trecusem de ei; i l-am g sit pe cel iubit
de inima mea! L-am prins i nu l-am mai l sat pân nu l-am adus în casa mamei
mele, în camera celei care m-a n scut.” 5„Fiice ale Ierusalimului, – pentru gazelele i
pentru c prioarele câmpului – v implor: nu provoca i i nu trezi i dragostea pân
când nu apare ea în mod natural!” 6Ce apare dinspre de ert, (venind) ca ni te stâlpi de
fum parfuma i cu smirn i cu t mâie – prepara i din toate aromele vândute de
comerciant? 7Este lectica lui Solomon, cu aizeci de solda i remarcabili în jurul ei,
dintre cei mai viteji b rba i ai lui Israel! 8To i sunt antrena i s lupte; i au s bii.
Fiecare î i poart sabia la old, din cauza pericolelor din timpul nop ii. 9Regele
Solomon i-a f cut aceast lectic din lemn de Liban. 10I-a construit stâlpii din argint
i cadrul din aur. Scaunul a fost f cut din purpur ; iar la interior, fiicele Ierusalimului
l-au ornamentat cu piele. 11„Fiice ale Sionului, ie i i admira i-l pe regele Solomon
purtând coroana – acea coroan primit de la mama lui în ziua c toriei lui, când
inima lui se bucura!” 4 „Cât de frumoas e ti, iubita mea, oh, cât de frumoas ! Ochii
i sunt ca ni te porumbei ascun i în spatele voalului; p rul t u este ca o turm de
capre care vine coborând superb din Ghilead! 2Din ii t i sunt ca o turm de oi tunse
de curând, care ies din locul unde se îmb iaz . Fiecare dintre ele este geam ; i nici
una nu este singur ! 3Buzele tale sunt ca o fâ ie ro ie i gura ta (datorit lor) este
superb ! Din spatele voalului, tâmplele tale seam
cu ni te jum i de rodie!
4
Gâtul t u este ca turnul lui David, construit din piatr , ca depozit pentru arme! Pe el
sunt expuse o mie de scuturi; i toate sunt ale unor r zboinici. 5Cei doi sâni ai t i sunt
ca doi pui de cerb – ca gemenii unei c prioare – care pasc între crini! 6Pân când va
veni lumina zilei i vor zbura umbrele, voi merge la muntele de uleiuri parfumate i
la dealul de t mâie! 7Iubita mea, ai o frumuse e perfect ! Nu ai nici un defect!
8
Mireasa mea, vino cu mine din Liban; hai cu mine din Liban! Coboar din vârful
Amana, de pe culmea Senirului i de pe Hermon; vino din locurile cu vegeta ie dens
specifice leilor i din mun ii leoparzilor. 9Sora mea, mireasa mea, s tii c mi-ai
fermecat inima! Ai f cut acest lucru cu o singur privire a ochilor t i i doar cu acel
colier de la gâtul t u! 10Cât de încânt toare este iubirea ta, sora mea, mireasa mea! Ea
este mai încânt toare decât vinul; iar mirosul parfumului t u este mai pl cut decât
toate celelalte arome. 11Mireasa mea, de pe buzele tale se prelinge miere! Sub limba
ta exist miere i lapte; iar mirosul hainelor tale este ca acela al Libanului. 12Sora
mea, mireasa mea! E ti ca o gr din închis , ca un izvor închis i ca o fântân
sigilat ! 13Ramurile tale tinere sunt o livad de rodii, cu fructe speciale, cu m lini i
cu nard. 14Împreun cu (acest) nard mai exist i ofran, trestie i scor oar , toate
felurile de arbori din care se produce t mâie, ulei parfumat i aloe, împreun cu cele
mai fine arome. 15 ti o fântân din gr din , un izvor de ap plin de agita ie,

coborând din Liban!” 16„Vânt din nord, treze te-te! Vino i tu, vânt din sud! Sufla i
peste gr dina mea ca s i degaje aromele! S intre iubitul meu în gr dina lui i s -i
nânce fructele ei speciale!” 5 „Sora mea, mireasa mea, am venit în gr dina mea.
Mi-am adunat uleiurile parfumate i aromele. Mi-am mâncat fagurul cu miere, mi-am
ut vinul i laptele. Mânca i, prieteni, i voi; i be i! Îndr gosti ilor, îmb ta i-v de
dragoste!” 2„Adormisem. Îns inima nu îmi dormea. Atunci am auzit vocea iubitului
meu care b tea (la u ): «Deschide-mi, sora mea, draga mea, porumbi a mea, perfecta
mea! Capul îmi este acoperit de rou i p rul îmi este plin de umezeala nop ii.»
3
«Tocmai m-am dezbr cat de hain ! S m îmbrac din nou? Tocmai mi-am sp lat
picioarele! S mi le murd resc înc odat ?» 4Iubitul meu i-a întins mâna prin locul
unde se deschide fereastra; i atunci din interiorul meu am început s -l doresc. 5M-am
sculat s deschid iubitului meu; i de pe mâna mea se prelingea smirn , iar de pe
degetele mele ea picura pe mânerele u ii… 6Am deschis iubitului meu! Dar el se
întorsese i (deja) plecase… Sufletul meu se aprinsese atunci când îmi vorbise. L-am
utat, dar nu l-am g sit. L-am strigat, dar nu mi-a r spuns. 7M-au întâlnit patrulele
care înconjurau ora ul. Acestea m-au lovit i m-au r nit. Cei care p zesc zidurile, miau luat voalul…” 8„V implor, fiice ale Ierusalimului: dac -l g si i pe iubitul meu, cei ve i spune? S -i spune i c sunt bolnav de iubirea lui!” 9„Tu, care e ti cea mai
frumoas dintre femei, spune-ne prin ce anume este special iubitul t u fa de al i
iubi i? Ce are iubitul t u mai mult decât al ii, pentru ca tu s ne implori astfel?”
10
„Iubitul meu este alb i îmbujorat, unic între zeci de mii! 11Capul lui este (ca de) aur
pur; pletele lui sunt (ca ni te) valuri i negre ca pana corbului! 12Ochii lui sunt ca
porumbeii de lâng izvoarele de ap , sc lda i în lapte i a eza i ca rubinele! 13Obrajii
lui sunt ca straturile de plante frumos mirositoare care î i degaj parfumurile. Buzele
lui sunt (ca ni te) crini din care smirna curge încet. 14Mâinile lui sunt (ca ni te) inele
de aur, decorate cu crisolit. Corpul lui este (ca) de filde lustruit, decorat cu safire.
15
Picioarele îi sunt (ca ni te) coloane de marmur a ezate pe un postament de aur pur.
Arat ca Libanul; i este unic asemenea cedrilor (lui). 16Gura îi este atât de dulce! i
întreaga lui fiin este superb ! Fiice ale Ierusalimului, a a este iubitul meu; a a este
dragul meu!” 6 „Tu, care e ti cea mai frumoas dintre femei, spune-ne unde a plecat
iubitul t u! Care este direc ia în care s-a dus? Ca s -l c utam i noi împreun cu
tine!” 2„Iubitul meu a coborât în gr dina lui. Se afl la straturile lui de plante aromate,
ca s i p storeasc turma în gr dini i s culeag crini. 3Eu sunt a iubitului meu; i
acesta este al meu! El î i pa te turma printre crini!” 4„Draga mea, e ti frumoas ca
Tir a, încânt toare ca Ierusalimul i foarte impun toare ca o armat cu steaguri!
5
Întoarce- i ochii de la mine; pentru c ei m fac s m emo ionez puternic! P rul t u
este ca o turm de capre care coboar pe v ile din Ghilead! 6Din ii t i sunt ca o turm
de oi (albe) care vin din zona unde fac baie. Fiecare dintre ele este geam ; i nici
una dintre ele nu este singur ! 7Tâmplele tale sunt ca ni te jum i de rodie în spatele
voalului!” 8De i am aizeci de prin ese, optzeci de concubine i fecioare c rora nu le
mai in eviden a num rului, 9doar una este porumbi a mea, perfect curat , singura
fiic a mamei ei – acea fiin special pentru cea care a n scut-o. Fecioarele o privesc
i o binecuvânteaz ; iar prin esele i concubinele o laud … 10Cine este aceasta care
i face apari ia la fel ca zorii i care este la fel de frumoas ca luna, pur ca soarele i
impun toare ca o armat cu steaguri?” 11„M-am dus în gr dina cu nuci ca s admir

verdea a proasp
din vale. Inten ionam s v d dac a înmugurit vi a i dac a
12
înflorit rodiul. Înainte s realizez ce se întâmpl , dorin a inimii m-a condus spre
carele poporului prin ului.” 13„Întoarce-te! Întoarce-te, Sulamito. Vino înapoi!
Întoarce-te, ca s te putem privi! De ce v uita i la Sulamita ca la una care danseaz
în Mahanaim?” 7 „Fiic de prin , ce frumoase î i sunt picioarele în sandalele pe care
le por i! Liniile coapselor tale rotunjite sunt ca ni te bijuterii cu rubine! Ele seam
cu lucrarea mâinilor unui artist. 2Buricul t u este un pahar rotund din care nu lipse te
vinul combinat cu alte b uturi. Mijlocul t u este (ca) un snop de grâu înconjurat de
crini. 3Cei doi sâni ai t i sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei c prioare. 4Gâtul t u
este ca un turn de filde . Ochii t i sunt iazurile He bonului admirate prin deschiz tura
por ii Bat-Rabim. Nasul t u este ca turnul Libanului orientat spre Damasc. 5Capul t u
în at seam
cu Muntele Carmel. P rul capului t u este (ro u-violet) ca purpura;
regele este înl uit de uvi ele tale! 6Cât de frumoas e ti, iubito; i cât de superb
ti în timpul mângâierilor! 7Statura ta este ca a unui palmier; iar sânii t i se
aseam
cu ni te ciorchine. 8Îmi zic: «M voi urca în palmier i-i voi apuca
ramurile; iar sânii t i ar fi ca ciorchinii de struguri i mirosul respira iei tale ca cel al
merelor!». 9Gura ta s fie ca un vin bun care s mearg drept spre cel iubit, curgând
lini tit pe buze înainte s adormim.” 10„Eu sunt a iubitului meu; i el m dore te!
11
Vino, iubitul meu, s mergem pe câmpie, s r mânem noaptea în sate! 12Ne vom
trezi devreme i vom merge la vii ca s vedem dac a înmugurit vi a, dac i s-a
deschis floarea i dac au înflorit rodiile. Acolo î i voi oferi dragostea mea!
13
Mandragorele eman parfumul lor; iar la por ile noastre exist tot felul de fructe
bune, atât proaspete, cât i vechi, pe care le-am p strat pentru tine, iubitul meu! 8 O,
dac ai fi fost frate cu mine i dac ai fi fost al ptat de mama mea! Atunci te-a fi
sit afar , te-a fi s rutat i nimeni nu m-ar fi desconsiderat! 2Te-a fi luat i te-a fi
condus în casa mamei mele, care m-a înv at. i-a fi dat s bei vin aromat împreun
cu sucul produs din rodiile mele!” 3„Mâna lui stâng s fie sub capul meu i cu mâna
dreapt s m îmbr eze! 4Fiice ale Ierusalimului, v implor s nu provoca i i s nu
trezi i (for at) dragostea pân când nu apare ea în mod natural!” 5Cine este aceea care
apare din de ert sprijinindu-se de iubitul ei? „Te-am trezit stând sub m r – acolo unde
te-a conceput mama ta – exact unde a suferit ea dureri pentru na terea ta. 6Pune-m ca
un sigiliu pe inima ta i ca un semn (de garan ie) pe bra ul t u! Pentru c dragostea
este puternic la fel ca moartea; iar pasiunea ei este ferm ca Locuin a Mor ilor.
Manifest rile ei sunt fl ri de foc, imposibil de controlat! 7Apele mari nu pot s
sting dragostea, iar râurile nu sunt capabile s o înece! Dac un om ar d rui toate
bog iile din casa lui pentru iubire, aceast decizie nu i-ar aduce (din partea altora)
decât desconsiderare! 8Avem o sor tân , c reia înc nu i-au crescut sânii. Ce vom
face pentru sora noastr în ziua când va fi pe it ? 9Dac este un perete, vom construi
pe el turnuri de argint; iar dac este o u , o vom închide cu scânduri de cedru!” 10„Eu
sunt un zid; iar sânii mei sunt ca ni te turnuri! i astfel am devenit în ochii lui aceea
care i-a adus lini tea (pe care i-o dorea)!” 11Solomon avea o vie în Baal-Hamon; el a
dat-o în administrare unor viticultori; i fiecare trebuia s (îi) dea pentru produc ia ei
o contravaloare care consta în o mie de echeli de argint. 12„Via mea, care este
proprietate personal , este numai a mea! Solomon, (am decis ca) cei o mie de echeli
i revin ie, iar dou sute celor care îi îngrijesc produc ia de struguri! 13Tu, care

locuie ti în gr dini în compania prietenilor, permite-mi s i aud vocea! 14Alearg ,
iubitul meu, fii la fel ca o c prioar sau ca un pui de cerb (venind) peste mun ii
parfuma i!

Lament rile lui Ieremia
1 Vai cât de singur st ora ul care era cândva plin de oameni! A ajuns ca o v duv –
tocmai el care era mare între na iunile lumii! Cel care era prin ul (st pân al)
teritoriilor, a devenit un sclav! 2 Acum plânge profund întristat în noapte; i îi curg
lacrimile pe obraz. Dintre to i aceia care îl iubeau, nu mai exist nici unul care s îl
aline. To i prietenii l-au tr dat i i-au devenit du mani. 3Dup mult oprimare i
munc for at , Iuda s-a dus în captivitate. Locuie te printre celelalte na iuni ale lumii
i nu g se te un loc de odihn . To i persecutorii l-au ajuns chiar în cele mai dificile
momente ale lui. 4Drumurile Sionului jelesc; pentru c nimeni (dintre vechii lui
locuitori) nu mai vine la s rb tori. Toate por ile îi sunt distruse; iar preo ii lui ofteaz .
Fecioarele îi sunt mâhnite; i el personal este plin de regrete profunde. 5Du manii au
devenit st pâni (peste el) i profit de ce i-ar fi fost lui benefic. S-a întâmplat a a
pentru c Domnul l-a f cut (pe Iuda) s sufere din cauza marelui num r de nedrept i
pe care le-a comis. Copiii lui au mers în exil, captivi înaintea du manului. 6Fiica
Sionului i-a pierdut toat frumuse ea! Prin ii ei au ajuns ca cerbii care nu g sesc
une i care merg f
putere înaintea celui care-i urm re te (s -i omoare). 7În
zilele necazului i ale r cirii lui, Ierusalimul î i aminte te de toate bog iile pe care
le-a avut în trecut. Când poporul lui a fost învins de inamic, nimeni nu a venit în
ajutor! Du manii l-au privit i au g sit motiv s râd de el din cauza pr bu irii lui.
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Ierusalimul a p tuit mult; i de aceea a ajuns murdar. To i aceia care-l apreciau,
acum îl desconsider ; pentru c i-au v zut aspectele ru inoase. El însu i ofteaz i se
uit în alt parte. 9Marginea robei lui era murdar ; i nu s-a gândit la sfâr itul lui. A
avut o c dere inexplicabil ; i n-a fost nimeni s -l consoleze. „Doamne, remarc
durerea mea; pentru c du manul a triumfat!” 10Acesta a acaparat toate bog iile
(noastre). În plus, (poporul) a v zut celelalte na iuni intrând în locul (sfânt) de
închinare, de i Tu le poruncise i s nu intre în adunarea Ta. 11To i oamenii din popor
ofteaz i caut mâncare. Ei i-au dat bog iile în schimbul mânc rii, ca s i salveze
via a. Prive te, Doamne, i observ cât sunt de desconsiderat!” 12„Oare acest lucru nu
înseamn nimic pentru voi, to i aceia care trece i pe lâng mine? Privi i i observa i
dac exist vreo durere asem toare cu aceasta, pe care Domnul m-a f cut s o
suport în ziua mâniei Lui intense! 13El a trimis din în imi un foc care mi-a ajuns
pân în oase. A întins o plas sub picioarele mele i m-a r sturnat. M-a golit de orice
energie i m-a extenuat în tot timpul zilei. 14Nedrept ile mele au fost împletite de
mâna Lui i prinse într-un jug. Ele apas asupra gâtului meu i îmi distrug puterea.
Domnul m-a predat du manilor, fiindu-mi imposibil s m pot opune. 15El i-a
ridiculizat pe to i eroii din mijlocul (poporului) meu; i a chemat o armat împotriva
mea, ca s -mi striveasc tinerii. A c lcat-o pe fiica fecioar a lui Iuda ca pe struguri
într-un teasc. 16Acestea sunt motivele pentru care plâng; iar ochii îmi sunt plini de
lacrimi, pentru c Cel care m încuraja, S-a îndep rtat de mine – tocmai El, Care îmi
revigora via a. Fiii mei sunt îngrozi i pentru c du manul a învins.” 17Sionul î i
întinde mâinile dup ajutor, dar nu exist nimeni care s -l consoleze. Domnul a
poruncit pentru Iacov ca vecinii lui s -i fie du mani; iar Ierusalimul a ajuns ca ceva
murdar printre ei. 18Consider c Domnul este drept (în ce a f cut), pentru c m-am

revoltat împotriva poruncii Lui. „V rog s m asculta i toate popoarele! Privi i la
durerea mea! Fecioarele i tinerii mei au mers în captivitate! 19Mi-am chemat alia ii,
îns ei m-au tr dat. Preo ii i b trânii mei au murit în ora c utând mâncare ca s mai
poat supravie ui!” 20„Prive te, Doamne, cât sunt de distrus! Îmi fierb organele în
mine i inima mi se zbate în interiorul meu; pentru c am fost foarte revoltat! În
exterior, sabia m-a l sat f
copii; iar în cas , ea ac ioneaz ca moartea. 21Oamenii
m-au auzit oftând; dar nimeni nu m-a consolat. To i du manii mei au auzit despre
nenorocirea mea; i s-au bucurat de ceea ce Tu ai f cut. Îns f s vin ziua pe care ai
anun at-o Tu; pentru ca i ei s ajung ca mine! 22 se întâmple ca toat r utatea lor
vin înaintea Ta; i comport -te cu ei la fel cum te-ai purtat cu mine din cauza
tuturor nedrept ilor mele. Pentru c suspinele mele sunt multe, iar inima-mi este
epuizat !” 2 Cum a acoperit-o Domnul pe fiica Sionului cu norul mâniei Lui! A
aruncat m re ia lui Israel din cer pe p mânt. În ziua mâniei Lui, nu i-a mai amintit
de acel loc (de pe p mânt) unde Î i inea picioarele. 2Domnul a spulberat f
mil
toate locuin ele lui Iacov. În marea Lui sup rare, a d râmat fort re ele fiicei lui Iuda.
El a aruncat la p mânt, într-o stare ridicol , atât regatul cât i pe conduc torii lui. 3În
mânia Lui intens , a retezat întreaga putere a lui Israel. La apropierea du manului, ia retras dreapta care îl proteja. El a ars (totul) în Iacov, ca o mare flac
care
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consum orice lucru în jurul ei. i-a încordat arcul ca un du man i i-a preg tit
dreapta (de ac iune). A distrus tot ce era pl cut privirilor. i-a rev rsat mânia ca un
foc peste teritoriul locuit de fiica Sionului. 5Domnul a ajuns asemenea unui du man:
l-a pulverizat pe Israel! I-a spulberat toate palatele i i-a distrus fort re ele. S-au
înmul it bocetele i lament rile în mijlocul (teritoriilor) fiicei lui Iuda. 6 i-a devastat
Locul sfânt ca pe o gr din . i-a distrus locul Lui de întâlnire (cu oamenii). Domnul a
cut ca în Sion s fie uitate s rb torile i Sabatele. În marea Lui indignare, i-a
îndep rtat (din func ie) atât pe rege, cât i pe preot. 7Domnul a refuzat s i mai
recunoasc altarul i i-a abandonat Locul prezen ei Lui în mijlocul poporului. A
predat du manului zidurile palatelor lui. Ei au strigat în Casa Domnului ca într-o zi de
rb toare. 8Domnul a decis s distrug zidul fiicei Sionului. El a conceput o unitate
de m sur i nu i-a retras mâna de la distrugere. A f cut s plâng atât zidul, cât i
înt ritura lui. Astfel, ele sufer (acum) împreun . 9Por ile ei au fost îngropate în
mânt; iar z voarele i-au fost rupte i distruse. Regele i conduc torii ei sunt exila i
printre celelalte na iuni. Legea (mozaic ) nu mai exist ; iar profe ii ei nu mai primesc
nici o viziune de la Domnul. 10 trânii fiicei Sionului stau pe p mânt t cu i. i-au
pres rat rân deasupra capului i s-au îmbr cat cu („haine” f cute din) saci.
Fecioarele Ierusalimului î i las capul aplecat în p mânt. 11Ochii mei sunt epuiza i de
atâta plâns i fierb organele în mine. Mi se vars ficatul pe p mânt pentru c fiica
poporului meu este zdrobit . Pe str zile ora ului stau le ina i atât copiii (mai mari),
cât i cei al pta i. 12Ei spun mamelor: „Unde este pâinea i vinul?” Apoi cad le ina i
ca ni te r ni i pe drumurile ora ului, murind la pieptul mamelor lor! 13„Cum s te
încurajez? Cu ce s te asem n, fiic a Ierusalimului? Cu ce s te compar i cum oare
putea s i alin durerea, fiic fecioar a Sionului? Rana ta este mare –
asem toare dimensiunii m rii! Cine te va putea vindeca? 14Profe ii t i au avut
pentru tine viziuni false i în el toare. Nu i-au eviden iat p catele ca s te scape
astfel de captivitate. Ei i-au spus oracole false i în el toare. 15To i trec torii bat din

palme înaintea ta. Ei fluier i dau din cap în fa a fiicei Ierusalimului, zicând: «Acesta
este ora ul care se numea imaginea perfect a frumuse ii i bucuria întregului
mânt?!» 16To i du manii t i î i deschid larg gura împotriva ta. Fluier , î i freac (cu
mânie) din ii i spun: «L-am înghi it! Da, aceasta este ziua pe care am a teptat-o!
Acum o tr im!».” 17„Domnul a pus în aplicare ceea ce planificase. El a f cut ca
lucrurile s se întâmple conform poruncii pe care o rostise înc din zilele str vechi.
Te-a distrus f
mil . A f cut din tine bucuria du manilor t i i le-a m rit puterea.
18
O, zid al fiicei Sionului, strig -L pe Domnul! Las i lacrimile s curg la fel ca un
râu, atât ziua cât i noaptea! Nu- i permite nici o pauz ! Fiic , ochii t i s nu aib
odihn ! 19Ridic -te! Plângi în noapte, la începutul serviciilor patrulelor! Revars i
inima, asemenea apei, înaintea Domnului! Ridic i mâinile spre El pentru via a
copiilor t i, care sunt le ina i de foame la cap tul fiec rei str zi!” 20„Prive te,
Doamne; i remarc ce se întâmpl ! Cui i-ai mai f cut Tu a a? Unde s-a mai
întâmplat ca femeile s i m nânce copiii pe care i-au purtat în uter i pe care apoi
(dup na tere) i-au dezmierdat?! Când au mai fost omorâ i preo ii i profe ii în Locul
sfânt al Dumnezeului lor?! 21 ie ii i b trânii zac împreun doborâ i la p mânt pe
str zi. Fecioarele i tinerii mei au c zut învin i de sabie. I-ai omorât în ziua mâniei
Tale i i-ai înjunghiat f
mil ! 22Ai chemat teroarea peste mine din toate p ile – ca
la o zi de s rb toare! În ziua manifest rii mâniei Domnului, nimeni n-a sc pat i nici
n-a supravie uit! Du manul a distrus pe aceia pe care îi îngrijisem i îi crescusem.” 3
Eu sunt b rbatul care a v zut suferin a sub nuiaua mâniei Lui. 2El m-a condus i m-a
cut s merg prin întuneric, nu prin lumin ! 3Da, El Î i îndreapt toat ziua mâna
împotriva mea! 4Mi-a îmb trânit atât trupul, cât i pielea. Mi-a zdrobit oasele. 5M-a
asediat i m-a înconjurat cu am ciune i cu dezastru. 6M-a f cut s locuiesc în
întuneric – asem tor celor care sunt mor i de mult timp. 7M-a înconjurat cu un zid,
ca s nu pot sc pa; i m-a imobilizat în lan uri grele. 8Chiar i atunci când strig i
plâng dup ajutor, El îmi respinge rug ciunea. 9Mi-a blocat drumurile cu pietre
cioplite; i mi-a f cut potecile greu accesibile. 10A fost pentru mine ca un urs care st
la pând i ca un leu aflat într-un loc ascuns. 11Mi-a deviat planurile, m-a sfâ iat i ma l sat devastat. 12 i-a încordat arcul i m-a f cut inta s ge ii Lui. 13Mi-a str puns
inima cu s ge i din tolba Lui. 14Am ajuns de râsul tuturor celor din poporul meu.
Toat ziua sunt ridiculizat în cântecele lor. 15Mi-a dat din abunden ierburi amare i
m-a s turat cu pelin. 16Mi-a zdrobit din ii cu pietri ; i m-a culcat în cenu . 17Mi-a
luat pacea; i astfel am uitat ce înseamn fericirea. 18Am zis: „S-a dus puterea mea de
via împreun cu tot ce speram de la Domnul!” 19Îmi amintesc (permanent) de
durerea i de r cirea mea, de am ciune i de pelin. 20Sufletul meu î i aduce aminte
mereu de ele i se întristeaz în mine. 21Îns exist în mintea mea ceva care m face
mai sper: 22Domnul înc î i mai manifest bun tatea; i mila Lui nu s-a epuizat.
23
Acestea se înnoiesc în fiecare diminea ! „Admir faptul c Tu e ti a a mereu!”
24
Am zis sufletului meu: „Domnul este mo tenirea mea. Acesta este motivul pentru
care îmi ancorez speran a în El!” 25Domnul este bun cu cel care sper în El i cu
sufletul care-L caut . 26Este benefic s a tep i în t cere interven ia salvatoare a
Domnului. 27Este bine ca omul „s poarte un jug” în tinere ea lui. 28 stea singur i
tac , fiindc Domnul l-a a ezat pe gâtul lui. 29„S i umple gura cu p mânt” –
având în vedere faptul c este posibil s mai existe speran . 30
i expun obrazul

celui care-l love te i s se sature de insulte! 31Fiindc Domnul nu respinge pentru
totdeauna. 32Ci în acord cu marea Lui compasiune, când întristeaz pe cineva, Î i
manifest din nou mila fa de el. 33Pentru c El nu nec je te i nici nu întristeaz cu
pl cere pe fiii oamenilor. 34Când sunt c lca i în picioare to i prizonierii unei ri,
35
când dreptatea uman este îndep rtat înaintea Celui Foarte Înalt, 36când un om este
nedrept it în cauza lui, oare nu vede Domnul? 37Dac Domnul nu a poruncit s se
întâmple un anumit lucru, cine poate spune ceva care se i execut ? 38Oare nu din
gura Celui Foarte Înalt vine atât dezastrul cât i bun starea? 39Atunci de ce
protesteaz omul când este pedepsit pentru p catele lui? 40 ne observ m metodele,
le analiz m i s ne întoarcem la Domnul. 41„S ne în m inimile i mâinile spre
Dumnezeul din cer, spunând: 42«Am p tuit i ne-am revoltat; iar Tu nu ai iertat
(acest lucru)! 43Te-ai acoperit cu mânie i ne-ai urm rit; apoi ai omorât f
mil .
44
45
Te-ai înconjurat cu un nor, pentru ca nici o rug ciune s nu ajung la Tine. Ne-ai
transformat în gunoi i într-un lucru murdar în mijlocul popoarelor. 46To i du manii
no tri i-au deschis larg gura împotriva noastr . 47Am suportat teroarea groapa,
dezastrul i distrugerea!».” 48Din ochii mei se scurg cantit i mari de lacrimi; pentru
fiica poporului meu a fost distrus . 49Ochii mi se vor topi continuu de lacrimi. Ei
nu vor înceta deloc (s plâng ), 50pân când Domnul din cer va privi i va lua în
considerare (situa ia noastr ). 51Când le-am v zut pe toate fiicele ora ului meu, mi s-a
întristat sufletul. 52Cei care îmi erau du mani f
motiv, m-au vânat ca pe o pas re.
53
„Au încercat s -mi distrug via a într-o groap ; i au aruncat cu pietre în mine.
54
Apele s-au rev rsat peste capul meu i mi-am zis: «Sunt pierdut!» 55Dar din
adâncimile gropii am chemat Numele T u, Doamne. 56Tu mi-ai auzit vocea: nu- i
astupa urechea la strig tele mele dup ajutor! 57În ziua când Te-am chemat, Te-ai
apropiat i mi-ai r spuns: «Nu te teme!» 58Doamne, Tu ai ap rat cauza sufletului meu
i mi-ai recuperat via a! 59Tu ai v zut r ul care mi s-a f cut! Judec -mi cauza! 60Ai
zut toat dorin a lor de r zbunare i planurile lor f cute împotriva mea. 61Doamne,
Tu le-ai auzit batjocurile i tot ce au conceput ei împotriva mea. 62Ai auzit atât
oaptele oponen ilor mei, cât i comentariile lor negative îndreptate înspre mine toat
ziua. 63Prive te! Atunci când stau jos sau se afl pe picioare, ei m ridiculizeaz în
cântecele lor! 64Doamne, recompenseaz -i în acord cu faptele f cute de mâinile lor!
65
Pune un voal peste inimile lor i f s fie blestemul T u peste ei! 66Doamne,
urm re te-i în timp ce Î i manife ti mânia Ta; i distruge-i de sub cer!” 4 Vai cum s-a
înnegrit aurul i cum s-a modificat aspectul aurului curat! Pietrele sfinte stau risipite
pe la col urile str zilor. 2Fiii remarcabili ai Sionului care alt dat erau aprecia i la fel
ca aurul pur, sunt considera i acum ca ulcioarele de lut prelucrate de mâinile olarului.
3
Chiar i acalii î i scot sânul ca s i al pteze puii! Îns fiica poporului meu a ajuns
fie nemiloas ca stru ii de ertului. 4Limba celui al ptat se lipe te de cerul gurii lui
i se usuc de sete. Copiii cer pâine, îns nimeni nu le-o d . 5Cei care se hr neau cu
mânc ruri speciale, zac acum p si i pe str zi. Cei care fuseser crescu i în purpur ,
se lipesc de un morman de cenu . 6Vina fiicei poporului meu este mai mare decât
catul Sodomei care a fost distrus într-o clip f
s fi atins-o cineva. 7Prin ii ei
erau mai cura i decât z pada i mai albi decât laptele. Corpurile le erau mai ro ii
decât rubinele, iar fe ele lor sem nau cu safirul. 8Acum îns sunt mai negri decât
funinginea, astfel încât nici nu-i mai recuno ti pe str zi. Pielea li s-a lipit de oase i a

devenit uscat ca lemnul. 9Cei omorâ i de sabie sunt mai ferici i decât aceia pe care ia distrus foametea. Afecta i de foame, ace tia se sting din lipsa recoltelor de pe câmp!
10
Femeile, care odat erau pline de mil , i-au fiert copiii cu mâinile lor; apoi, ei le-au
folosit ca hran când fiica poporului meu era strivit (de foamete)! 11Domnul i-a
manifestat cu for toat mânia Lui i a f cut s se simt puternic efectul ei! A aprins
un foc în Sion. Acesta i-a consumat temeliile. 12Regii p mântului n-ar fi crezut i nici
unul dintre locuitorii lumii nu i-ar fi imaginat c du manul i inamicul (nostru) vor
intra pe por ile Ierusalimului. 13Acest lucru s-a întâmplat din cauza p catelor
profe ilor lui i a nedrept ilor preo ilor care au v rsat în mijlocul lui sângele celor
drep i. 14Ei r cesc acum ca orbii pe str zi, fiind atât de mânji i de sânge, încât
nimeni nu are curajul s se ating de hainele lor. 15Ceilal i strig la ei: „Pleca i,
murdarilor! Pleca i! Dep rta i-v ! Nu ne atinge i!” În timp ce fug i r cesc printre
celelalte na iuni, acestea le spun: „Nu vor mai locui aici!” 16Chiar Domnul i-a
împr tiat i nu i-a mai protejat. Astfel, preo ilor nu li se mai arat respect, iar
trânilor nu li se mai acord cinste. 17Ochii no tri au obosit a teptând degeaba
ajutorul. Am privit din turnurile noastre la un popor care nu ne putea sc pa (de
dezastru). 18Du manii ne urm reau; i astfel nu puteam ie i în pie e. Sfâr itul se
apropia i termenul expirase; pentru c ne venise sfâr itul. 19Persecutorii no tri au fost
mai rapizi decât vulturii care zboar pe cer. Ne-au urm rit pe mun i i ne-au pândit în
de ert. 20Cel dedicat în slujba Domnului, care era suflarea vie ii noastre, a fost
capturat în gropile lor. În leg tur cu el spuneam (alt dat ): „Vom tr i la umbra lui
printre celelalte na iuni!” 21„Fiica Edomului, bucur -te i sari de veselie – tu care
locuie ti în ara U ! S tii îns c acea cup va trece i pe la tine. Te vei îmb ta (bând
din ea) i (apoi) te vei dezbr ca!” 22„Fiica Sionului, pedeapsa ta s-a sfâr it. El nu- i va
mai prelungi exilul. Dar s tii fiic a Edomului c El va pedepsi nedreptatea ta i î i
va pune în eviden p catele.” 5 „Doamne, aminte te- i de ceea ce ni s-a întâmplat!
Uit -te i remarc ru inea noastr ! 2Mo tenirea noastr a ajuns în proprietatea unor
necunoscu i; iar casele noastre sunt folosite de str ini. 3Am ajuns orfani de tat .
Mamele noastre sunt v duve. 4Bem din apele noastre pl tind bani; i când avem
nevoie de lemnele noastre, trebuie s le cump m. 5Persecutorii no tri ne urm resc.
De i suntem obosi i, nu suntem l sa i s ne odihnim. 6Ne-am aliat cu Egiptul i cu
Asiria, ca s ne s tur m cu pâine. 7 rin ii no tri au p tuit i acum nu mai sunt; iar
noi suport m pedeapsa (pentru p catul) lor. 8Sclavii st pânesc peste noi i nimeni nu
ne elibereaz din oprimarea lor împotriva noastr . 9Ne câ tig m pâinea riscându-ne
via a din cauza pericolului de a fi omorâ i cu sabia în de ert. 10Ne arde pielea ca un
cuptor de febra cauzat de foame. 11Femeile au fost violate în Sion. Acela i lucru s-a
întâmplat cu fecioarele din ora ele lui Iuda. 12Conduc torii (no tri) au fost spânzura i
de mâinile lor, iar b trânilor nu li s-a acordat nici o cinste. 13Tinerii muncesc foarte
greu la piatra de moar , iar copiii cad sub poverile de lemne. 14 trânii nu mai vin la
poarta ora ului, iar tinerii au încetat s mai cânte. 15A disp rut bucuria din inimile
noastre, iar dansul nostru s-a transformat în jale. 16A c zut coroana de pe capul
nostru. Vai de noi, pentru c am p tuit! 17Acesta este motivul pentru care nu mai
avem puteri i ni s-au întunecat ochii: 18Muntele Sion a ajuns s fie devastat. Pe el se
plimb acalii. 19«Doamne, Tu domne ti pentru eternitate. Tronul T u d inuie te din
genera ie în genera ie. 20De ce s ne ui i pentru totdeauna? De ce s ne abandonezi

pentru mult timp? 21Întoarce-ne la Tine, Doamne; i ne vom întoarce! D -ne din nou
zile ca cele din trecut! 22Oare s Te fi dezis Tu pentru totdeauna de noi i s te fi
mâniat dincolo de orice limit ?!».”

Ioel
1 Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Ioel – fiul lui Petuel. 2„B trânilor,
asculta i! Fi i aten i to i locuitorii rii! Oare s-a mai întâmplat acest lucru în vremea
existen ei voastre sau în timpul genera iei p rin ilor vo tri? 3 povesti i despre el
copiilor vo tri, ei s relateze copiilor lor, iar ace tia s -l prezinte urm toarei genera ii.
4
To i s spun c ceea ce l sase nemâncat l custa Gazam, a mâncat l custa Arbeh. Ce
a mai r mas dup dezastrul f cut de l custa Arbeh, a mâncat l custa Ielec; iar ce a
mai l sat l custa Ielec, a mâncat l custa Hasil. 5Be ivilor, trezi i-v i plânge i!
Lamenta i-v to i cei care consuma i vin; pentru c vi s-a luat mustul de la gur !
6
ara mea a fost invadat de un popor puternic i atât de numeros, încât este
imposibil s -i numeri oamenii. El are din i ca de leu i m sele ca ale leoaicei. 7Mi-a
transformat via într-un de ert i mi-a f cut smochinul buc i; i-a jupuit coaja de pe
tulpin i apoi l-a aruncat, ramurile lui devenind albe. 8Lamenteaz -te exact cum
procedeaz fecioara care se acopere cu un sac plângând dup so ul pe care l-a avut
din tinere ea ei! 9A încetat aducerea darurilor de mâncare i a ofrandelor din b utur
oferite Domnului în Casa Lui. Slujitorii Domnului jelesc… 10Câmpia are aspect de
de ert, iar p mântul (ei) este „întristat”; pentru c grâul este distrus, mustul nu mai
curge, iar uleiul nu mai exist . 11Agricultori, ru ina i-v ! Iar voi, viticultori, v ita i. Regreta i pierderea recoltei de grâu i de orz! 12Via este privat de umiditatea
(p mântului) necesar ei, iar smochinul este uscat. Acela i lucru se întâmpl rodiului,
palmierului i m rului… S-au uscat to i pomii de pe câmp; i astfel a înceta bucuria
care exista între fiii oamenilor. 13Preo ilor, echipa i-v i plânge i. Slujitori ai
altarului, lamenta i-v ! Voi care (pretinde i c ) sunte i slujitori ai Dumnezeului meu,
veni i noaptea i sta i îmbr ca i cu saci; pentru c în Casa Domnului, darurile de
mâncare i ofrandele (prezentate înaintea Lui) din b utur , nu mai sunt aduse!
14
Decreta i un post sfânt i proclama i o adunare sacr . Aduna i b trânii rii i pe to i
locuitorii ei în Casa Domnului. Striga i acolo c tre Domnul. 15Vai ce zi! Da, ziua
Domnului este aproape. Ea vine ca o distrugere f cut de Cel Omnipotent! 16Oare nu
realiza i c mânc rurile au fost luate chiar sub privirile voastre? i nu observa i c
bucuria i veselia au disp rut din casa Dumnezeului vostru? 17Semin ele s-au uscat
sub bulg ri; i pentru c grâul (din câmp) s-a uscat, grânarele stau goale, iar
hambarele sunt stricate… 18Vai, cum mugesc animalele! Cirezile de boi umbl
dezorientate, pentru c nu au p une. Sufer chiar i turmele de oi!” 19„Doamne, c tre
Tine strig; pentru c focul a distrus p unile de ertului, iar flac ra (lui) a ars to i
arborii de pe câmp! 20Chiar i animalele s lbatice care tr iesc pe câmp strig c tre
Tine; pentru c au secat izvoarele i focul a distrus zonele de p une din de ert”. 2
„Folosi i trompeta în Sion! Suna i alarma pe muntele Meu care este sfânt! S tremure
to i locuitorii rii; pentru c vine ziua Domnului i este aproape! 2Aceasta este o zi a
întunericului i a beznei. Vor fi nori i o negur de mare intensitate. Vine un popor
numeros i puternic exact cum apar zorile dimine ii peste mun i. El este o na iune
cum n-a mai existat vreodat înainte i cum nu va mai fi pentru multe genera ii. 3În
fa a lui este un foc distrug tor; i o flac
arde în urma lui. ara este ca o Gr din a
Edenului pentru el. Dar dup ce trece prin ea, r mâne ca un de ert steril. Nimic nu

poate s scape neafectat de el! 4Seam
cu ni te cai i alearg asem tor cu ni te
5
re i. Când se deplaseaz , sare peste mun i, f când zgomot asem tor deplas rii
carelor. Produce sunetul fl rii de foc atunci când arde i consum paiele r mase de
la culturile cerealiere. Este ca o puternic armat dispus în pozi ie de atac.
6
Popoarele tremur înaintea lor i toate fe ele îng lbenesc… 7Ei alearg ca ni te
zboinici i escaladeaz zidurile (ora elor). Fiecare se deplaseaz cu forma ia de care
apar ine i nu o abandoneaz . 8Ei nu se împing unul pe cel lalt, ci fiecare merge în
coloana lui. Atunci când atac deplasându-se rapid printre s ge i, nu se opresc din
mers. 9Se r spândesc în ora , alearg pe ziduri, reu esc s se urce pe case i intr pe
ferestre ca un ho . 10 mântul se cutremur înaintea lor, iar cerul tremur . Soarele i
luna se întunec , iar stelele î i pierd lumina. 11Domnul începe s strige în fa a armatei
Sale. Tab ra Lui este foarte mare, iar cel care pune în aplicare cuvântul S u, este
puternic. Ziua Domnului este remarcabil i produce o mare fric . Cine o poate
suporta? 12Din aceast cauz , Domnul spune: «Întoarce i-v la Mine cu toat inima
postind, plângând i lamentându-v . 13Sfâ ia i-v inimile, nu hainele. Întoarce i-v la
Dumnezeul vostru; pentru c El este milos i are compasiune. Nu Se mânie repede, ci
are bun tate din abunden i regret faptul c (v ) face r u (pedepsindu-v ). 14Cine
tie dac nu va reveni asupra deciziei Sale, renun ând la punerea ei în aplicare? Poate
va face s vin dup El o binecuvântare – i astfel ar determina apari ia darurilor
de mâncare i a sacrificiilor de b utur oferite Domnului, Dumnezeului nostru!
15
Suna i cu trompeta în teritoriul Sionului! Anun i un post! Proclama i o adunare
sfânt ! 16Aduna i poporul i sfin i-i oamenii care se vor aduna! Face i o reuniune la
care s participe de la b trâni pân la cei care al pteaz ! S ias mirele i mireasa din
camera lor (special )! 17Preo ii care sunt slujitorii Domnului, s plâng în zona dintre
portic i altar. Ei s zic : „Doamne, scute te- i poporul de pedeaps . Evit s faci de
ru ine pe cei care sunt mo tenirea Ta. Altfel, celelalte na iuni ale lumii ar avea motiv
vorbeasc despre ei ridiculizându-i! De ce s i pun popoarele întrebarea
(retoric ) «Unde este Dumnezeul lor?»?”… 18Atunci Domnul a fost gelos în favoarea
rii Lui i i-a manifestat compasiunea fa de poporul S u, 19 spunzându-i astfel:
„S ti i c voi trimite (condi ii favorabile pentru) recolte de grâu. Ve i avea must i
ulei proasp t. V ve i putea s tura cu ele; i astfel nu v voi mai face de ru ine printre
celelalte na iuni. 20Voi îndep rta de la voi du manul care inten ioneaz s v atace din
Nord, alungându-l pe un teritoriu unde nu exist ap i care este nelocuit. Îl voi face
stea cu fa a spre Marea Estului i cu spatele spre cea de Vest. Pentru c a f cut
lucruri extrem de grave, mirosul lui resping tor va fi puternic i se va ridica în
atmosfer . 21 ar , s nu te temi! Ci bucur -te i fii vesel ; pentru c Domnul face
mari lucruri. 22Nici voi, animale s lbatice de pe câmp, s nu v teme i; pentru c
locurile cu iarb ale de ertului vor reînverzi i pomii î i vor produce fructele. Acest
lucru se va întâmpla inclusiv cu smochinul i cu vi a de vie! 23Bucura i-v i fi i
veseli în Domnul – Dumnezeul vostru – (chiar) i voi, copii ai Sionului; pentru c El
va oferi ploaie atunci când va fi nevoie de ea. Aceasta va veni la fel ca înainte: atât
la începutul, cât i la sfâr itul sezonului agricol. 24Terenurile voastre agricole vor fi
pline de grâu i teascurile voastre vor avea posibilitatea s produc must i ulei din
abundan . 25Astfel v voi face s recupera i tot ce a i pierdut în acei ani când
recoltele voastre fuseser mâncate de l custele Arbeh, Ielec, Hasil i Gazam. Ele au

fost marea Mea armat pe care am trimis-o împotriva voastr . 26Ve i mânca, v ve i
tura i ve i glorifica numele Domnului – Dumnezeul vostru – care f cuse minuni cu
voi. Astfel, poporului Meu nu i se va mai întâmpla niciodat ru inea din trecut. 27Ve i
ti c Eu sunt în mijlocul poporului Israel i c sunt Domnul – Dumnezeul vostru.
Atunci ve i în elege c nu exist alt Dumnezeu în afar de Mine. Poporul Meu nu va
mai suporta ru ine niciodat ! 28Apoi voi turna Spiritul Meu peste orice fiin
(uman ). Fiii vo tri i fiicele voastre vor profe i, b trânii vo tri vor avea visuri, iar
tinerii vo tri vor avea viziuni. 29În acel timp voi turna Spiritul Meu inclusiv peste
sclavi i peste sclave! 30Voi face s se întâmple lucruri supranaturale atât în cer, cât i
pe p mânt. Va fi sânge, foc i vor ap rea stâlpi de fum. 31Soarele se va transforma
într-un corp întunecat i luna va avea culoarea sângelui. Toate acestea se vor întâmpla
înainte s vin acea mare zi înfrico toare a Domnului. 32Atunci, oricine va invoca
numele Domnului, va fi salvat; iar aceast salvare va proveni de pe muntele Sionului
i din Ierusalim – exact cum a promis Domnul. i va fi oferit în mijlocul celor
ma i, pe care îi va chema Domnul. 3
ti i c în zilele acelei perioade de timp, voi
aduce înapoi (în ara lor) prizonierii lui Iuda i ai Ierusalimului. 2Voi aduna toate
popoarele i le voi face s coboare în Valea lui Iosafat. Acolo Eu voi avea un proces
de judecat cu ele i le voi face direct responsabile de situa ia în care a fost poporul
Meu. Aceste popoare vor vi judecate pentru c au divizat ara Mea i pentru c au
împr tiat printre celelalte popoare pe Israel care este poporul Meu i mo tenirea
Mea. 3Ei tr seser la sor i pentru poporul Meu, d duser un tân r pentru o prostituat
i vânduser o fat pe vin, ca s aib ce s bea… 4Ce inten ii ave i voi cu Mine,
oameni din Tir, din Sion i din teritoriile filistenilor? Dori i s M recompensa i
pentru vreo fapt sau s face i ceva împotriva Mea? Dac inten iona i s realiza i ceva
împotriva Mea, voi face ca fapta voastr s se întoarc repede împotriva capului
vostru! 5
voi face astfel pentru c a i luat atât argintul cât i aurul care fusese
dedicat Mie. Astfel, confiscând apoi i cele mai valoroase lucruri ale Mele, voi a i
folosit totul în templele voastre. 6Pe urma ii lui Iuda i pe cei care locuiau în
Ierusalim i-a i vândut urma ilor grecilor, ca s -i îndep rta i de ara lor natal . 7Dar s
ti i c Eu îi voi ridica din locul unde au ajuns dup ce voi i-a i vândut. i voi face s
se întoarc împotriva capului vostru consecin ele faptei pe care a i f cut-o. 8Voi vinde
fiii i fiicele voastre poporului lui Iuda; iar cei din Iuda îi vor vinde acelui popor
îndep rtat al sabeenilor. Se va întâmpla a a pentru c Domnul este Cel care a vorbit
astfel! 9Proclama i acest lucru printre popoare. Preg ti i-v de r zboi! Trezi i pe cei
curajo i. S vin împreun to i b rba ii care tiu s lupte în r zboi! 10Transforma i
fierul de la plugurile voastre în s bii i face i-v l nci din cosoare. Cel slab s zic :
Sunt tare! 11Voi, toate na iunile din jur, veni i i strânge i-v repede! Iar Tu, Doamne,
adu-i acolo pe oamenii T i curajo i! 12 se ridice na iunile i s vin în valea lui
Iosafat! Acolo Eu voi sta s judec toate na iunile din jur. 13Ia secera în mân , pentru
recolta este coapt . Veni i i c lca i cu picioarele, pentru c vasele pentru struguri
sunt pline i se revars ; iar r utatea lor este mare! 14Veni i mul imi dup mul imi în
valea judec ii. Pentru c este aproape ziua judec ii Domnului în aceast vale!
15
Soarele i luna se vor întuneca i stelele î i vor pierde str lucirea. 16Domnul
cne te din Sion. Vocea Lui r sun din Ierusalim. Cerul i p mântul se vor
cutremura. Dar Domnul este salvarea poporului S u i ad post pentru urma ii lui

Israel. 17Astfel ve i avea ocazia s recunoa te i c Eu sunt Domnul – Dumnezeul
vostru – care locuie te în Sion, în sfântul Meu munte! Atunci Ierusalimul va fi sfânt;
i nu vor mai trece str inii prin el. 18În acea zi, va picura must din mun i, iar din
dealuri va curge lapte. Toate izvoarele lui Iuda vor fi pline de ap . Din casa
Domnului va curge un izvor care va uda Valea Sitim. 19Din cauza violen ei
manifestate împotriva urma ilor lui Iuda i pentru c au v rsat în ara lor sângele
oamenilor nevinova i, Egiptul va ajunge pustiu, iar Edomul va deveni un de ert steril.
20
Îns Iuda va locui permanent în Ierusalim din genera ie în genera ie. 21Le voi
zbuna sângele (v rsat) pe care înc nu l-am r zbunat; pentru c Domnul locuie te în
Sion.

Amos
1 Acestea sunt cuvintele lui Amos – unul dintre p storii din Tecoa. Ele relateaz ce a
zut el referitor la Israel atunci când Uzia era regele lui Iuda i când Ieroboam – fiul
lui Iehoa – era regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului. 2El a zis: „Domnul
strig puternic din Sion i vocea Lui se aude din Ierusalim. P unile p storilor se
lamenteaz , iar vârful Carmelului este uscat (de secet ). 3Domnul spune: «Pentru trei
nedrept i ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia; pentru c a
iat Ghiladul cu treier toarea de fier. 4Voi trimite foc în casa lui Hazael! Acest foc va
distruge total fort re ele lui Ben-Hadad. 5Voi sf râma z voarele Damascului! Îl voi
distruge pe cel care locuie te în câmpia Aven i pe acela care ine sceptrul în BetEden. Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir!» Domnul v asigur c a a se
va întâmpla. 6Domnul vorbe te din nou: «Pentru trei nedrept i ale Gazei, ba chiar
pentru patru, s ti i c nu-Mi voi retrage mânia; pentru c a dus în exil mari grupuri
de oameni, ca s le predea Edomului. 7Voi trimite foc în zidurile Gazei; i el îi va
arde total fort re ele. 8Îl voi distruge atât pe locuitorul din A dod, cât i pe cel care
ine sceptrul în A chelon. Mâna Mea se va întoarce împotriva Ecronului. Iar restul
filistenilor va disp rea.» Dumnezeul care se nume te Domnul, v asigur c a a se va
întâmpla! 9El v mai zice: «Pentru trei nedrept i ale Tirului, ba chiar pentru patru,
nu-Mi voi retrage mânia (împotriva lui); pentru c a dus în exil na iuni întregi,
predându-le Edomului; i nu i-a amintit de în elegerea care trebuia s existe între ei
în baza faptului c sunt fra i. 10Voi trimite foc împotriva zidurilor Tirului; i acesta îi
va distruge total fort re ele.» 11Domnul vorbe te din nou: «Pentru trei nedrept i ale
Edomului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia (pe care o am împotriva
lui). Voi proceda astfel împotriva lui pentru c nu s-a l sat influen at de mil , ci i-a
urm rit fratele cu sabia; i astfel s-a l sat mereu condus de mânie, refuzând s i
controleze furia. 12Voi trimite foc în Teman, care va distruge total fort re ele Bo rei.»
13
Domnul vorbe te (din nou): «Pentru trei nedrept i ale amoni ilor, ba chiar pentru
patru, nu-Mi voi anula mânia (împotriva lor); pentru c în inten ia lor de a- i extinde
teritoriul, au t iat uterul femeilor îns rcinate din Ghilad. 14Voi aprinde un foc pe
zidurile Rabei; i acesta îi va arde total fort re ele în mijlocul strig telor de r zboi din
ziua confrunt rii. Ei se vor afla atunci în mijlocul vijeliei din ziua furtunii. 15Regele
lor va merge în exil împreun cu ceilal i conduc tori din subordinea lui». Domnul v
asigur c a a se va întâmpla! 2 Domnul v spune: «Pentru trei nedrept i ale
Moabului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia (pe care o am împotriva
lui); pentru c a ars chiar i oasele regelui Edomului, f cându-le scrum. 2Voi trimite
foc în Moab, care va distruge total fort re ele Cheriotului. Moab va muri în mijlocul
confrunt rii puternice când vor fi strig te de r zboi i va suna cornul. 3Voi distruge
judec torul din mijlocul lui; i îi voi omorî to i comandan ii împreun cu el». Domnul
confirm c a a se va întâmpla. 4Domnul spune din nou: «Pentru trei nedrept i ale
lui Iuda, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi anula mânia (pe care o am împotriva lor);
pentru c au respins Legea Domnului i nu au respectat ce a decis El. În consecin ,
ei au acceptat s fie r ci i de idolii mincino i pe care îi doriser i str mo ii lor.
5
Voi trimite foc în Iuda; i acesta va distruge total fort re ele Ierusalimului.»
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Domnul vorbe te (din nou): «Pentru trei nedrept i ale lui Israel, ba chiar pentru
patru, nu-Mi voi anula mânia (pe care o am împotriva lui); pentru c l-au vândut pe
bani de argint pe acela care era drept i l-au dat pe cel s rac pentru o pereche de
sandale… 7Ei calc în picioare capetele celor s raci în praful de pe jos; i nu respect
drepturile celor exploata i. Atât fiul, cât i tat l merg la aceea i fat , pentru ca
(între inând rela ii sexuale cu ea) s profaneze Numele Meu care este sfânt. 8Se culc
pe hainele luate ca garan ie, întinzându-se comod lâng orice altar; i î i beau vinul
ob inut din amenzi în templul zeilor lor. 9Eu i-am distrus pe amori i care fuseser
acolo înaintea lor, de i erau înal i ca cedrii i puternici ca stejarii. Le-am distrus
fructele care erau deasupra (p mântului) i r cinile care erau sub el. 10Eu v-am scos
din ara Egiptului i v-am purtat prin de ert patruzeci de ani, ca s v dau ara
amori ilor ca proprietate a voastr . 11Am f cut s existe profe i dintre fiii vo tri i
nazirei dintre tinerii poporului vostru. Domnul v zice: recunoa te i aceste lucruri?
12
Dar voi le-a i dat nazireilor s bea vin i le-a i cerut profe ilor s nu- i mai prezinte
profe iile! 13
ti i c v voi zdrobi a a cum zdrobe te carul (tot ce calc ) atunci când
este înc rcat cu grâu. 14Cel care alearg foarte repede, nu va putea s fug ; iar acela
care este puternic, nu se va putea baza pe for a lui. Cel care dispune de for fizic ,
nu- i va putea sc pa via a. 15Acela care tie s foloseasc arcul, nu va putea s reziste;
lupt torul rapid care se deplaseaz pe propriile lui picioare, nu va putea sc pa; iar
re ul nu- i va putea salva via a. 16În acea zi, chiar i cel mai curajos dintre
zboinici va fugi complet dezbr cat!» „Acestea sunt cuvintele Domnului.
3 „Israelienilor, asculta i acum mesajul spus de Domnul împotriva voastr , împotriva
întregului clan pe care Eu l-am scos din ara Egiptului: 2«Numai pe voi v (re)cunosc
(ca apar inându-Mi) dintre toate popoarele p mântului; de aceea v voi i pedepsi
pentru toate legile pe care voi le-a i înc lcat. 3Merg oare doi oameni împreun , dac
nu au f cut o conven ie în acest sens? 4Oare r cne te leul în p dure când nu are
prad ? Oare se aude vocea leului tân r din vizuina lui, dac nu a prins ceva (prad )?
5
Oare cade pas rea în cursa de pe p mânt, dac nu i s-a preg tit (anticipat) capcana?
Se ridic oare la ul de la p mânt f
s se fi prins ceva în el? 6Dac sun cornul în
ora , oare nu tremur poporul? Dac vine un dezastru în ora , oare nu Domnul l-a
adus? 7Dumnezeul care se nume te Domnul nu face nimic f
s i reveleze inten ia
8
profe ilor care sunt slujitorii S i. Leul r cne te – cine nu se va teme? Dumnezeul
numit Domnul vorbe te – cine ar putea s nu profe easc ? 9Face i o proclama ie în
fort re ele A dodului i în fort re ele rii Egiptului, zicând astfel: ‘Aduna i-v pe
mun ii Samariei i uita i-v la multiplele tulbur ri din mijlocul ei i la exploatarea
(dintre oameni) care este în ea!’ 10Domnul afirm c cei care strâng în fort re ele lor
lucruri luate prin constrângere i în urma jafurilor, nu tiu s fac dreptate.» 11De
aceea, Dumnezeul care se nume te Domnul, spune: «Un du man va înconjura ara, î i
va doborî puterea, iar fort re ele tale vor fi jefuite!» 12Domnul vorbe te (din nou):
«A a cum p storul recupereaz din gura leului doar dou picioare sau o bucat de
ureche (din fostul lui animal), tot a a vor fi salva i i israeli ii. Este vorba despre cei
care stau în Samaria pe marginea patului i în Damasc, culca i pe canapea. 13Asculta i
acum ce spune Dumnezeul care se (mai) nume te ( i) Domnul armatelor. Declara i
aceste lucruri împotriva casei lui Iacov. 14În ziua când îl voi pedepsi pe Israel pentru
catele lui, voi aduce pedeapsa i asupra altarelor din Betel; coarnele altarului vor fi

retezate i vor c dea pe p mânt. 15Voi surpa re edin a de iarn i re edin a de var .
Palatele împodobite cu filde vor fi distruse, iar marile case vor fi spulberate.»
Aceasta este mesajul provenind de la Domnul. 4 «Urm torul mesaj se adreseaz
bovinelor tinere din Basan i care se afl pe muntele Samaria, adic vou , femeilor
care exploata i pe cei s raci i care zdrobi i pe cei f
mijloace de ap rare, zicând
so ilor vo tri: ‘Aduce i-ne ceva (b utur alcoolic ) s bem!’» 2Dumnezeul care se
nume te Domnul a jurat pe sfin enia Lui astfel: «S ti i c vin zile în care v vor
trage cu cârlige, iar pe ultimele dintre voi (v vor scoate) cu cârlige folosite la
pescuit. 3Domnul v asigur c ve i ie i prin sp rturile zidului mergând fiecare
înainte; i ve i fi alungate în Harmon. 4Duce i-v la Betel i p tui i! Duce i-v la
Ghilgal i p tui i acolo i mai mult! Aduce i-v diminea a sacrificiile din animale i
da i-v a zecea parte din ce ave i la fiecare trei zile! 5Dumnezeul care se nume te
Domnul, spune: Aduce i sacrificii de mul umire din pâine dospit i l uda i-v cu
darurile de bun voie; anun i în public despre ele – pentru c a a v place s
proceda i, israelienilor! 6În consecin , i Eu v-am trimis foamete în toate ora ele
voastre i am adus lips de pâine în toate zonele locuite de voi. Domnul v zice:
Chiar i în aceste condi ii, tot nu v-a i întors la Mine! 7În plus, când mai erau înc trei
luni pân la seceri , Eu am oprit ploaia pentru voi. Am dat-o peste un ora dar nu i
peste altul; ea a venit peste un teren agricol, îns peste altul nu a plouat. i plantele de
pe el s-au uscat… 8Dou -trei ora e s-au dus însetate la altul ca s se alimenteze cu
ap ; dar nu s-au s turat. Domnul spune: Constat c în ciuda acestor lucruri, voi nu vi întors la Mine. 9De multe ori v-am lovit gr dinile i viile cu insecta parazit
specific acesteia i cu man . Apoi l custele v-au distrus smochinii i m slinii; dar tot
nu v-a i întors la Mine! Aceasta este constatarea pe care o face Domnul despre voi.
10
Am trimis împotriva voastr epidemia la fel ca în Egipt. I-am omorât pe tinerii
vo tri cu sabia i am t iat caii vo tri c zu i ca prad . Domnul spune: Am ridicat
mirosul urât insuportabil al taberelor i l-am adus pân la n rile voastre; dar tot nu vi întors la Mine. 11Pe unii dintre voi i-am distrus cum a procedat Dumnezeu (în
vechime) cu Sodoma i cu Gomora. Domnul v zice: A i ajuns ca t ciunele scos din
jar; dar tot nu v-a i întors la Mine. 12Din aceast cauz , s tii Israele c voi proceda
cu tine a a (cum am afirmat); i pentru c voi face s i se întâmple aceste lucruri,
preg te te-te s -L întâlne ti pe Dumnezeul t u! 13
tii c El este Cel care a f cut
mun ii i care a creat vântul. Tot El, Cel care transform r ritul în întuneric i care
umbl pe în imile p mântului, reveleaz omului gândul S u! Acesta este Cel care se
nume te Domnul, Dumnezeul Armatelor.» 5 Asculta i cuvintele acestui cântec de jale
care se refer la voi, cas a lui Israel: 2A c zut fecioara lui Israel; i niciodat nu se va
mai ridica! A fost abandonat în propria ei ar ; i nu exist nimeni care s o
reabiliteze! 3Se va întâmpla a a pentru c Dumnezeul are se nume te Domnul spune:
«Ora ul care putea oferi o mie de lupt tori pentru casa lui Israel, va r mâne doar cu o
sut ; iar acela care folosea o sut , va r mâne doar cu zece.» 4Domnul vorbe te (din
nou) casei lui Israel: «C uta i-M , ca s tr i! 5Nu c uta i Betelul, nu v duce i la
Ghilgal i nu trece i în teritoriul din Beer- eba! Pentru c în mod cert Ghilgalul va
merge în captivitate, iar Betelul va ajunge în dezastru. 6 uta i-L pe Domnul, ca s
tr i! Proceda i a a pentru ca s evita i situa ia în care El ar putea s treac prin casa
lui Iosif ca un foc i s o ard complet, f
s existe cineva în Betel care s -l sting .»
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Ei sunt cei care transform judecata în pelin i arunc dreptatea la p mânt! 8Îns El
este Cel care a f cut constela ia numit Clo ca cu pui i Orionul. Tot El transform
întunericul în diminea
i (apoi) ziua în noapte, cheam apele m rii i le vars
pe(ste) suprafa a p mântului. Numele Lui este Domnul! 9El aduce foarte repede
dezastrul peste cel tare i face s vin devastarea peste fort rea . 10Ei îl ur sc pe cel
care decide la poarta ora ului i le este scârb de cel care vorbe te cu corectitudine.
11
În consecin , pentru c l-a i c lcat în picioare pe cel s rac i a i luat de la el grâne
ca impozit, chiar dac a i construit case de piatr , nu ve i locui în ele; chiar dac a i
dit vii pl cute, nu ve i bea din vinul ob inut din strugurii lor! 12Pentru c Eu tiu cât
de multe i de mari sunt p catele voastre! Voi îl exploata i pe cel drept, lua i mit i îi
nedrept i pe cei s raci la poarta ora ului. 13De aceea, în aceste vremuri, cel în elept
constat c trebuie s tac ; pentru c sunt vremuri rele. 14 uta i binele, i nu r ul, ca
tr i; i astfel, Domnul care se (mai) nume te i Dumnezeul Armatelor, s fie fi cu
voi exact a a cum afirma i voi despre El! 15Urâ i r ul, iubi i binele i practica i în mod
constant dreptatea la poarta ora ului! Poate c Domnul, Dumnezeul Armatelor, va fi
binevoitor fa de cei care au r mas dintre descenden ii lui Iosif. 16Domnul,
Dumnezeul Armatelor, v spune acum: «În toate locurile publice va fi jale i pe toate
str zile oamenii vor zice: ‘Vai! Vai!’ Ei îl vor chema pe plugar la plâns, iar pe cei
care tiu s boceasc , îi vor chema la jale. 17Domnul zice: În toate viile va fi vaiet,
pentru c Eu voi trece prin mijlocul vostru». 18«Vai de voi, care a tepta i ziua
Domnului! De ce a tepta i aceast zi? Ea va fi întuneric, nu lumin ! 19Se va întâmpla
ca în cazul unui om care fuge din fa a unui leu; dar apoi se întâlne te cu un urs. i
când în final ajunge acas , sprijinindu-se cu mâna de zid, îl mu
un arpe. 20Nu va
fi oare ziua Domnului întuneric i nu lumin , un întuneric adânc f
nici un fel de
21
lumin care s str luceasc ? Ur sc i detest s rb torile voastre! Nu pot s suport
adun rile voastre de s rb toare. 22Chiar dac Îmi aduce i sacrificii din animale pe
care le arde i integral i daruri de mâncare, nu le voi accepta; m voi uita la
sacrificiile de pace constând în vi eii vo tri îngr
i! 23Dep rta i de la Mine sunetul
cântecelor voastre! Nu voi asculta melodia harpelor voastre! 24 tept s v d c l sa i
judecata (dreapt ) s se rostogoleasc ca apele i c dreptatea vine ca un torent care
nu seac niciodat ! 25Cas a lui Israel, Mi-a i adus voi animale sacrificate i daruri de
mâncare timp de patruzeci de ani (cât timp a i stat) în de ert? 26Împreun cu Sicut –
regele vostru – i cu Chiun – steaua zeului vostru – aceste imagini idole ti pe care vi
le-a i f cut – 27 v voi duce în captivitate dincolo de Damasc!». Acesta este verdictul
pronun at de Domnul, al C rui Nume este Dumnezeul Armatelor. 6 «Vai de voi, care
tr i f grij în Sion; i de voi, care v crede i la ad post pe muntele Samaria! Casa
lui Israel vine la oameni deosebi i provenind din cel mai remarcabil dintre popoare!
2
Trece i la Calne i privi i! Merge i de acolo la marele Hamat i deplasa i-v apoi la
Gatul care apar ine filistenilor! Sunt ele mai bune decât cele dou regate ale voastre?
Sau sunt grani ele lor mai mari decât ale voastre? 3 i ignorat venirea iminent a
acelei zile rele i a i adus aproape tronul violen ei! 4
întinde i pe paturi încrustate
cu filde , lenevi i în a ternuturile voastre, mânca i miei din turm i vi ei din grajduri.
5
Organiza i petreceri cântând cu harpa i îl imita i pe (regele) David cântând
improviza ii la instrumentele muzicale! 6Be i vin din cupe mari i v unge i (pielea)
cu cele mai bune uleiuri; dar în acela i timp nu v întrista i din cauza dezastrului

(venit între descenden ii) lui Iosif! 7De aceea acum ve i fi du i ca sclavi i ve i merge
în fruntea captivilor! Astfel va înceta veselia i lenevirea!» 8Domnul care se (mai)
nume te i Dumnezeul Armatelor a jurat pe Sine Însu i, zicând: «Mi-e scârb de
mândria lui Iacov i îi ur sc fort re ele; voi preda du manului ora ul împreun cu tot
ce exist în el! 9Dac vor mai fi l sa i zece b rba i într-o cas , chiar i aceia vor muri!
10
i dac ruda vreunuia care a murit va veni s -i scoat acestuia cadavrul din cas
vrând ca ulterior ca s -l ard , îl va întreba pe cel care înc mai este ascuns în ni a
casei: ‘Mai este cineva cu tine?’. Acela îi va r spunde: ‘Nu!’. Atunci el va zice:
‘T cere! Nu trebuie s pomenim Numele Domnului!’» 11Se va întâmpla a a pentru c
Domnul d ordin acum ca acea mare cas s fie transformat în f râme, iar cea mic
devin buc ele!» 12«Pot caii s alerge pe stânc sau poate cineva s are acolo cu
boii? Totu i voi a i transformat judecata în otrav , iar fructul drept ii a devenit pelin.
13
Voi v bucura i de ce s-a întâmplat la Lo Debar; i zice i: ‘Oare nu prin puterea
noastr am cucerit noi Carnaimul?’ 14Dar Domnul care se nume te ( i) Dumnezeul
Armatelor, zice: Cas a lui Israel, s tii c voi ridica împotriva ta un popor care te va
oprima de la Lebo Hamat pân la Valea Arabei.» 7 „Dumnezeul care se nume te
Domnul m-a f cut s v d (într-o revela ie) cum El preg tea (s trimit ) ni te l custe
pe terenurile regelui tocmai în perioada când începea s creasc din nou iarba care
fusese cosit . 2Dup ce l custele au terminat de mâncat toat verdea a din ar , am
zis: St pâne Doamne, Te rog s ier i! Cum ar putea Iacov s r mân în picioare? C ci
este atât de nesemnificativ (între celelalte popoare)! 3Atunci Domnului I-a p rut r u
de acest lucru. i Dumnezeul care se nume te Domnul a zis: Nu se va întâmpla a a!
4
Domnul mi-a ar tat cum chema El pedeapsa printr-un foc care devora acel mare
adânc i consuma teritoriul. 5Am zis: Doamne, Te rog s -l opre ti! Cum ar putea
Iacov s r mân în picioare? El este atât de mic (în fa a acestui dezastru)! 6Atunci
Domnului I-a p rut r u i de acest lucru. Apoi El a zis: Nu se va întâmpla nici ce ai
zut acum! 7Apoi mi-a ar tat cum El, Domnul, st tea lâng un zid i avea în mân
un fir cu plumb. Cu acesta fusese verificat zidul. 8Domnul m-a întrebat: Ce vezi tu,
Amos? Eu am r spuns: Un fir cu plumb. Atunci Domnul mi-a zis: S tii c voi pune
firul cu plumb în mijlocul poporului Meu numit Israel! Nu-l voi mai sc pa (de
pedeaps )! 9În imile lui Isaac vor fi distruse; iar sanctuarele lui Israel vor fi
devastate. Voi ridica sabia împotriva familiei lui Ieroboam. »” 10Ama ia care era preot
la Betel, a trimis mesageri la Ieroboam – regele lui Israel – ca s i se spun : „Amos
comploteaz împotriva ta în mijlocul poporului lui Israel. ara nu mai poate suporta
toate cuvintele lui! 11Ascult ce spune Amos: «Ieroboam va muri de sabie; i este o
certitudine c Israel va fi dus în captivitate, departe de ara lui!” 12Apoi Ama ia i-a zis
lui Amos: „Pleac , vizionarule! Întoarce-te în ara lui Iuda! M nânc i acolo pâinea
i profe te acolo! 13 nu mai profe ti la Betel; pentru c el este sanctuarul regelui
i al templul regatului!” 14Amos i-a r spuns lui Ama ia, zicând: „Eu n-am fost nici
profet, nici fiu de profet; ci p stor i îngrijitor de sicomori. 15Dar Domnul m-a luat de
la oi i mi-a zis: «Du-te i profe te poporului meu, Israel!» 16Acum, ascult
Cuvântul Domnului! Tu zici: «S nu profe ti împotriva lui Israel i s nu predici
împotriva casei lui Isaac!» 17În consecin , Domnul zice: «So ia ta va deveni o
prostituat în ora ; iar fiii t i i fiicele tale vor c dea doborâ i de sabie! Terenul t u
agricol va fi împ it cu funia de m surat; i tu însu i vei muri pe un teritoriu necurat.

Este o certitudine c Israel va fi dus în captivitate, departe de ara lui!». 8 Dumnezeul
care se nume te Domnul mi-a mai ar tat un co cu fructe coapte. 2El m-a întrebat:
«Ce vezi tu, Amos?» Eu am r spuns: «Un co cu fructe coapte». Atunci Domnul mi-a
zis: «Vine sfâr itul poporului Meu – Israel! Nu-l voi mai absolvi de pedeaps !
3
Dumnezeul care se nume te Domnul spune c în acea zi, cântecele de la Templu se
vor transforma în urlete. Vor fi o mul ime de cadavre aruncate peste tot!» 4Acesta
este un mesaj pentru voi care-i c lca i în picioare pe cei care nu au posibilitatea s se
apere i-i distruge i pe s racii din ar . 5Voi zice i: «Vrem s tim exact când va trece
luna nou , ca s putem vinde grâu! Cât mai este din Sabat, ca s deschidem grânarele,
mic or m cantitatea, s m rim pre ul, s modific m în avantajul nostru felul în
care func ioneaz cump na, ca s în el m… 6Dorim s cump m pe s raci pe argint
i pe cei f ap rare pentru o pereche de sandale, pentru ca apoi s vindem codin în
loc de grâu!». 7Domnul a jurat pe mândria lui Iacov, zicând: «Nu voi uita niciodat
vreuna dintre faptele lui! 8 nu tremure ara din aceast cauz i s nu jeleasc to i
cei care locuiesc în ea? S nu se ridice ca Nilul tot ce este în ar i oare s nu se
învolbureze i apoi s se retrag la fel ca Râul Egiptului?» 9Dumnezeul care se
nume te Domnul spune: «Voi face s apun soarele la amiaz i voi întuneca ara în
mijlocul zilei. 10Voi transforma s rb torile voastre în bocet i toate cântecele voastre
(de veselie) în cântece de jale. Voi face ca to i s i acopere partea corpului dintre
genunchi i old cu saci; i toate capetele vor fi rase. Voi face ca acea vreme s fie
asem toare cu jalea pentru singurul fiu; iar sfâr itul ei va fi ca o zi amar .
11
Dumnezeul care se nume te Domnul v spune c vin zile când va trimite foamete în
ar ; dar ea nu va fi o foame dup pâine i nici sete dup ap . Ci va fi criz de
Cuvinte din partea Domnului. 12Ei vor umbla cu pa i nesiguri de la o mare la alta, vor
cutreiera (p mântul) de la nord la est, c utând Cuvântul Domnului; dar nu-l vor g si.
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În acea zi, fecioarele frumoase i tinerii vor le ina de sete. 14Cei care aveau obiceiul
jure pe ru inea Samariei i s zic : ‘Viu este zeul t u, Dane!’ sau ‘Vie este metoda
ta, Beer- eba!’, vor c dea i nu se vor mai ridica.»” 9 L-am v zut pe Domnul stând
lâng altar. El a zis: „Love te p ile se sus ale stâlpilor, ca s se clatine pragurile!
Pr bu te-le peste capetele tuturor! Pe cei care vor sc pa, îi voi omorî cu sabia. Nici
unul dintre ei nu va putea s fug i nici unul nu va reu i s scape. 2Chiar dac ar s pa
pân în Locuin a Mor ilor, chiar i de acolo mâna Mea îi va apuca! Chiar dac ar urca
în cer, i de acolo îi voi coborî! 3Chiar dac s-ar ascunde pe vârful Carmelului, i
acolo îi voi c uta i-i voi lua! Chiar dac s-ar ascunde dinaintea ochilor Mei pe fundul
rii, i acolo voi ordona arpelui s -i mu te! 4Chiar dac ar merge în captivitate în
fa a du manilor lor, i acolo voi ordona sabiei s -i omoare! Îmi voi fixa privirea
asupra lor, ca s le fac r u, nu bine!” 5Domnul, Dumnezeul Armatelor, este Cel care
atinge p mântul; i el se tope te, iar to i locuitorii lui jelesc. Tot ce este în el se
învolbureaz la fel ca Nilul i se retrage ca Râul Egiptului. 6El este Cel care i-a zidit
sc rile în cer i i-a a ezat bolta (cerului) deasupra p mântului! El este Cel care
cheam apele m rii i le revars pe suprafa a p mântului! Numele Lui este Domnul,
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care zice: „Israelienilor, nu sunte i voi oare pentru Mine ca etiopienii? Nu l-am scos
Eu pe Israel din ara Egiptului cum i-am scos pe filisteni din Caftor i pe aramei din
Chir? 8
ti i c ochii Dumnezeului care se nume te Domnul sunt peste regatul
tos! Îl voi distruge de pe fa a p mântului! Totu i nu voi distruge total familia lui

Iacov. Acestea sunt cuvintele spuse de Domnul. 9
ti i c Eu voi ordona i voi
scutura pe descenden ii lui Israel între toate na iunile lumii, a a cum se scutur ciurul,
s cad nici un bob pe p mânt! 10To i p to ii din poporul Meu vor muri de
sabie – to i aceia care zic: «Nu se va apropia de noi dezastrul i nici nu ne va
ajunge!» 11În acea zi voi ridica cortul c zut al lui David. Îi voi repara cr turile, îi
voi ridica ruinele i-l voi reconstrui a a cum era în vremurile str vechi; 12pentru ca
astfel s ia în st pânire pe cei care vor r mâne ca descenden i ai lui Edom, precum i
toate celelalte na iuni peste care este chemat Numele Meu”. Acestea a fost cuvintele
Domnului – Cel Care face (s se întâmple) aceste lucruri. 13Domnul (v ) zice: „S
ti i c vin zile când cel care ar , îl va ajunge pe cel care culege; iar comerciantul de
struguri va ajunge pe acela care împr tie s mân a. Mun ii vor picura must; iar acesta
se va scurge din toate dealurile. 14Îi voi aduce înapoi pe captivii poporului Meu,
Israel; ei vor reconstrui ora ele devastate i vor locui în ele. Vor planta vii i vor bea
din vinul lor; vor s di gr dini i vor mânca din fructele lor. 15Eu îi voi s di în patria
lor i nu vor mai fi dezr cina i din ara pe care le-am dat-o”. Acestea sunt cuvintele
pe care i le spune Domnul, Dumnezeul t u.

Obadia
1 Aceasta este profe ia lui Obadia. Despre Edom, Dumnezeu care se nume te
Domnul, spune astfel: „Am auzit o veste. Cel care a lansat-o este Domnul; i a fost
trimis un mesager printre popoare ca s-o transmit . Ea con ine urm torul mesaj:
Scula i-v i (haide i) s mergem ca s organiz m un r zboi împotriva Edomului! 2
tii c te voi face mic între (celelalte) popoare; i vei fi cel mai desconsiderat dintre
ele. 3 i se va întâmpla a a pentru c mândria din inimii tale te-a f cut s te r ce ti.
Tu locuie ti în cr turile stâncilor i guvernezi de la (mare) în ime. Acest fapt te-a
cut s i zici în tine însu i: «Cine m va arunca la nivelul p mântului?» 4Îns
Domnul î i spune: «Chiar dac ai (putea) locui la aceea i în ime la care zboar
vulturul i chiar dac i-ai a eza cuibul între stele, Eu tot te voi arunca jos i de
acolo!» 5Vai, cât vei fi de ruinat! Dac ar fi intrat în teritoriul t u ni te ho i sau ni te
jefuitori care ac ioneaz noaptea, oare ar fi luat de la tine mai mult decât ar fi putut
(transporta)? Sau dac ar fi venit la tine ni te oameni s i culeag via, oare n-ar fi
sat ei (necules) nici un strugure? 6Vai ce se întâmpl cu Esau! El este analizat cu
cea mai mare aten ie pentru a i se descoperi comorile! 7To i alia ii t i te-au determinat
te retragi pân la frontier . Chiar prietenii t i te-au în elat i au guvernat peste tine!
Cei care se hr neau din pâinea ta, i-au pus capcane pe care tu le-ai ignorat…
8
Domnul (î i) vorbe te astfel: «Oare nu voi distruge în acea zi pe cei în elep i din
Edom i pe cei din muntele lui Esau care au o remarcabil capacitate de în elegere?
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tii Teman c oamenii t i foarte curajo i vor fi speria i – pentru ca to i cei care
tr iesc pe muntele lui Esau s moar în masacru . 10Din cauza violen ei pe care ai
manifestat-o fa de fratele t u – Iacov – vei fi acoperit de ru ine i vei fi distrus
pentru totdeauna. 11 i se va întâmpla a a pentru c în ziua în care str inii îi luau
averea, intrau (în for ) pe por ile lui i tr geau la sor i pentru Ierusalim, te manifestai
i tu exact ca unul dintre ei! 12 i totu i, tu nu trebuia s te ui i mul umit de ceea ce se
întâmpl fratelui t u în ziua în care era distrus. Nu trebuia s te bucuri de omorârea
copiilor lui Iuda i nu trebuia s vorbe ti cu arogan (împotriva lor) în ziua în care ei
au fost în mare dificultate. 13Nu trebuia s intri pe por ile poporului Meu în acea zi în
care era distrus i nici s te bucuri de dezastrul pe care-l suporta el atunci. Nu trebuia
-i iei bog iile în ziua masacr rii lui. 14Nu trebuia s stai la intersec iile drumurilor
ca s omori pe cei care fugeau; i nici nu trebuia s predai du manului pe cei care
sc paser din dezastrul asediului. 15
tii c ziua Domnului este aproape pentru toate
popoarele. i se va face exact a a cum ai f cut i tu altora; i faptele tale se vor
întoarce asupra capului t u!» 16Voi, cei care locui i pe muntele Meu cel sfânt, a i b ut
paharul mâniei (Mele). Dar tot a a se va întâmpla i cu toate celelalte popoare care îl
vor bea pentru eternitate! Ele vor sorbi din el i vor disp rea ca atunci când n-ar fi
existat niciodat ! 17Îns salvarea va fi pe muntele Sionului. Acolo va fi sfin enie; iar
familia (l rgit a) lui Iacov î i va recupera posesiunile. 18Urma ii lui Iacov vor fi un
foc; i poporul format din descenden ii lui va fi o flac . Dar urma ii lui Esau vor fi
ca paiele pe care le vor aprinde; iar focul le va consuma. Domnul v asigur c astfel
nu va mai r mâne nici unul dintre cei care provin din Esau! 19Cei care locuiesc în
Sud, vor fi st pâni pe muntele lui Esau; iar cei din câmpie vor st pâni ara filistenilor.

Vor fi st pâni în acela i timp în teritoriile lui Efraim i în ale Samariei; iar Beniamin
va fi st pânul Galaadului. 20Dar prizonierii de r zboi ai armatei urma ilor lui Israel
vor fi proprietarii i administratorii rii canaani ilor pân la Sarepta. Captivii care
provin din Ierusalim i care sunt (acum) la Sefarad, vor st pâni ora ele de la Sud.
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Eliberatorii se vor urca pe muntele Sionului ca s judece muntele lui Esau. Dar
regatul va fi al Domnului!”

Iona
1 Domnul vorbise lui Iona, fiul lui Amitai, prin Cuvântul S u, astfel: 2„Ridic -te i
du-te la Ninive. Acolo s strigi împotriva acestui mare ora ; pentru c lucrurile rele
care se fac în el, au ajuns pân la Mine!” 3Dar Iona i-a planificat s fug la Tar ,
departe de fa a Domnului. S-a dus la Iafo, unde a g sit o corabie care pleca la Tar .
Încercând s se dep rteze de fa a Domnului, a pl tit pre ul c toriei i a urcat în
corabie, ca s mearg la Tar împreun cu marinarii. 4Îns pe acea mare, Domnul a
provocat o furtun de vânt care sufla cu o mare intensitate. Astfel, corabia risca s fie
distrus . 5De frica naufragiului, fiecare dintre marinari a strigat, invocând ajutorul
zeului lui. În acela i timp, ei au aruncat în mare uneltele din corabie, pentru a o face
mai u oar . Iona coborâse în cala corabiei, unde se culcase i adormise profund.
6
Comandantul ambarca iunii s-a apropiat de el i i-a zis: „Cum î i permi i s dormi?!
Scoal -te i strig invocând ajutorul Dumnezeului t u! Poate c El Se va gândi la noi
(s ne salveze); i astfel nu vom muri!” 7Apoi marinarii au zis: „Haide i s tragem la
sor i, ca s afl m cine (dintre noi) este responsabil pentru venirea acestui dezastru
împotriva noastr !” Iar tragerea lor la sor i a ar tat c Iona era acela! 8Atunci ei i-au
zis: „Spune-ne din cauza cui a venit peste noi aceast calamitate? Care este meseria i
provenien a ta? Din ce ar vi i care este poporul din care faci parte?” 9El le-a
spuns: „Sunt evreu. Dumnezeul fa de care am reveren este Domnul. El este
Acela care a f cut cerul, marea i p mântul uscat!” 10Dup ce au aflat de la Iona c
fugea de fa a Domnului, acei b rba i s-au speriat foarte tare i l-au întrebat: „De ce ai
cut acest lucru?” 11În acest timp, marea era din ce în ce mai agitat . Ei i-au pus o
alt întrebare, zicând: „Ce s i facem pentru ca marea s se lini teasc fa de noi?”
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El le-a r spuns: „Lua i-m i arunca i-m în mare. i astfel, ea nu va mai fi
împotriva voastr . Eu sunt con tient c din cauza mea a venit aceast puternic
furtun împotriva voastr !” 13Acei b rba i vâsleau încercând s se întoarc la mal; dar
nu reu eau s avanseze în direc ia dorit , pentru c marea era tot mai agitat i nu le
permitea acest lucru. 14Atunci s-au adresat Domnului, strigând: „Doamne, nu ne l sa
murim din cauza acestui b rbat! i s nu ne faci responsabili de moartea acestui
om; pentru c , Tu, Doamne, faci ce vrei!” 15Dup ce au zis aceste cuvinte, l-au luat pe
Iona i l-au aruncat în mare.; i ea s-a lini tit fa de ei. 16Atunci acei b rba i au avut o
mare fric de Domnul. I-au oferit o jertf i au f cut jur minte. 17Domnul a trimis un
pe te mare s -l înghit pe Iona; i el a stat astfel în stomacul pe telui trei zile i trei
nop i. 2 Iona s-a rugat Domnului – Dumnezeului lui – din stomacul pe telui.
2
Relatând ulterior ce s-a întâmplat acolo. El a zis: „În situa ia mea care era f
rezolvare, L-am chemat pe Domnul. i (surprinz tor!) El mi-a r spuns!” „Am strigat
dup ajutor (Doamne); i Tu m-ai ascultat! 3Am fost aruncat de Tine în adânc – în
inima m rilor…Am fost înconjurat de curen ii de ap ; i toate valurile Tale treceau
peste mine. 4Ziceam c nu accep i s m mai vezi; i niciodat nu voi mai putea s
privesc Templul T u sfânt. 5Apele care erau în jurul meu amenin au s -mi ai via a. În
adâncul care m înconjura, algele se înf uraser în jurul capului meu. 6Coborâsem
pân la baza mun ilor; i z voarele p mântului inten ionau s m in încuiat pentru
totdeauna. Dar Tu, Doamne – Dumnezeul meu – mi-ai salvat via a din mormânt!

7

Când sufletul meu era disperat, mi-am amintit de Domnul; i rug ciunea mea a ajuns
pân la Tine, în sfântul T u Templu! 8Cei care se ata eaz de idolii f
valoare, î i
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anuleaz accesul de mila divin ! Dar eu Î i voi oferi jertfe strigând de bucurie! i îmi
voi respecta promisiunile f cute cu jur mânt! Salvarea vine de la Domnul!”
10
Domnul a vorbit pe telui; i acesta a f cut ce i-a spus El, v rsându-l pe Iona pe mal.
3 Domnul a venit a doua oar la Iona prin intermediul Cuvântului S u, zicându-i :
2
„Ridic -te, du-te la acel mare ora numit Ninive i proclam acolo mesajul pe care
i-l voi da!” 3Iona a plecat la Ninive conform (poruncii) Cuvântului Domnului. Ora ul
Ninive avea o m rime remarcabil . El putea fi parcurs (cu pasul) în timp de trei zile.
4
Iona a intrat în ora ; i în timp ce mergea prin el în prima zi, striga: „Dup
urm toarele patruzeci de zile, Ninive va fi distrus!” 5Atunci oamenii din Ninive au
crezut în Dumnezeu, au anun at un post; i începând de la cel mai mare pân la cel
mai mic, s-au îmbr cat (to i) cu saci. 6Când regele din Ninive a auzit despre aceast
decizie, s-a ridicat de pe tronul lui, i-a dat jos roba pe care o purta, s-a acoperit ( i el)
cu un sac i a stat în cenu . 7Apoi a dat ordin s se anun e în Ninive urm toarea
decizie: „Din porunca regelui i a marilor lui conduc tori, nici un om s nu guste
nimic i s nu bea ap deloc. Aceast interdic ie este valabil nu numai pentru
oameni, ci i pentru orice animal din ciread sau din turm : nici unul s nu pasc i s
nu bea ap ! 8Oamenii i vitele s se acopere cu saci, s strige cu for c tre
Dumnezeu, întorcându-se de la stilul lor violent în care î i tr iesc via a i de la faptele
de oprimare pe care le-au comis! 9Aceasta este unica noastr ans ; i trebuie s
beneficiem de ea. Poate c astfel Îl vom determina pe Dumnezeu s regrete decizia
luat i s Se r zgândeasc . Dac se va întâmpla a a, El Î i va opri mânia violent ; i
astfel nu vom mai muri!” 10Dumnezeu a v zut c faptele lor demonstrau întoarcerea
de la modul r u în care tr iser . Atunci El a regretat planul care prevedea s aduc
ul asupra lor; i a renun at s -l mai pun în aplicare. 4 Iona a devenit foarte sup rat
din cauza acestei decizii; i s-a mâniat. 2El s-a rugat Domnului astfel: „Ah, Doamne,
nu se întâmpl oare acum exact ce spuneam eu înc de când eram în ara mea? Acesta
este de fapt motivul pentru care am încercat s fug la Tar . Eu tiam c e ti un
Dumnezeu r bd tor, milos, re inut în ce prive te mânia i bogat în compasiune.
Desigur, Tu e ti preg tit (oricând) s i anulezi decizia de a face r u. 3Iar acum,
Doamne, Te rog s -mi iei via a. Ar fi mai bine s mor, decât s tr iesc (în aceste
condi ii)!” 4Domnul i-a r spuns: „Oare faci bine c te mâni?” 5Atunci Iona a ie it din
ora i s-a a ezat în partea de est a acestuia. i-a f cut un ad post i a stat acolo la
umbra lui, a teptând s vad ce se va întâmpla cu ora ul. 6Domnul Dumnezeu a f cut
creasc o plant care f cea umbr deasupra capului lui Iona, ca s -l fac s scape
de mânie. Iona a fost foarte bucuros v zând aceast plant . 7Îns în urm toarea
diminea , înainte s r sar soarele, Dumnezeu a trimis un vierme care a afectat
planta f când-o s se usuce. 8Când a început s lumineze soarele, Dumnezeu a trimis
un vânt uscat care b tea din partea de est. Iona a fost afectat de soarele care i-a
produs insola ie, f cându-l s le ine. El i-a dorit (înc odat ) s moar ; i a zis: „Mai
bine s mor, decât s tr iesc!” 9Atunci Dumnezeu a vorbit cu Iona, zicându-i: „Oare
procedezi bine când te mânii din cauza (usc rii) acestei plante?” El a r spuns: „Da,
este corect s m mânii, chiar pân la moarte!” 10Atunci Domnul i-a zis: „ i s-a f cut
mil de aceast plant pentru apari ia c reia nu ai muncit. i nici nu ai f cut-o tu s

creasc ! Ci a r rit într-o noapte; i apoi tot într-o noapte s-a uscat. 11Dar oare Mie
nu-Mi fie mil de Ninive, acest mare ora , în care tr iesc mai mult de o sut
dou zeci de mii de oameni incapabili s disting dreapta de stânga lor împreun cu o
mul ime de animale?!”

Mica
1 Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Mica, un locuitor din More et, pe
vremea regilor Iotam, Ahaz i Ezechia care au guvernat în Iuda. El se refer la ce a
zut (Mica) referitor la Samaria i în leg tur cu (ora ul-capital ) Ierusalim:
2
„Asculta i, toate popoarele! S fie atent i p mântul împreun cu tot ce este pe el!
Dumnezeul care se nume te Domnul s fie martor împotriva voastr din templul Lui
care este sfânt! 3
ti i c Domnul iese din acest loc sfânt al S u. El coboar i
te pe formele cele mai înalte ale reliefului p mântului! 4Mun ii se topesc sub El,
iar v ile se desfac exact ca ceara în prezen a focului; apoi ele nesc printre versan i
exact ca apele (curg toare). 5Toate acestea se întâmpl din cauza nedrept ii lui Iacov
i din cauza p catelor descenden ilor lui Israel! Care este p to enia lui Iacov? Oare
nu (ce se întâmpl în) Samaria? Care sunt locurile cele mai înalte ele Iudeii? Oare nu
acelea unde este situat Ierusalimul? 6Acestea sunt motivele pentru care voi transforma
Samaria într-un morman de ruine i într-un loc bun (doar) pentru plantat vi a-de-vie.
Îi voi rostogoli pietrele în vale i voi face s i se vad temeliile. 7Toate imaginile ei
cioplite vor fi sf râmate. Va fi ars în foc tot câ tigul ei; i voi face ca to i idolii s îi
fie distru i. Pentru c le-a adunat din câ tigul unei prostituate, toate aceste imagini
(cioplite) se vor transforma într-o recompens meritat de o prostituat ! 8Din aceast
cauz voi plânge i voi regreta profund, voi umbla descul i f
îmbr minte, voi
9
striga la fel cum fac acalii i voi «jeli» ca puii de stru . Se întâmpl a a pentru c
rana ei este imposibil de vindecat. Aceast ran s-a extins pân în Iuda i a ajuns pân
la poarta poporului meu: (chiar) pân la Ierusalim. 10Nu anun i (despre acest lucru)
în Gat; i nu plânge i deloc! T li i-v în praful p mântului la Bet-Leafra!
11
Locuitoarea afirului, treci goal i plin de ru ine! Locuitoarea din aanan nu are
curajul s ias ! Bet-E elul este în jale; i sus inerea lui a fost anulat pentru voi!
12
Locuitoarea Marotului sufer de dorul unor vremuri mai bune; pentru c a venit
dezastrul din partea Domnului pân la poarta Ierusalimului. 13Locuitoarea Lachi ului,
înham i caii la carul de lupt ! Tu ai fost prima care ai determinat pe fiica Sionului
p tuiasc ; pentru c p catele lui Israel au fost reg site în tine. 14De aceea vei
oferi daruri de desp ire lui More et-Gat! Casele din Aczib vor fi o decep ie pentru
regii lui Israel! 15Iar împotriva ta, locuitor din Mare a, voi aduce un st pân! Gloria lui
Israel va fi transferat la Adulam. 16Rade-te i tunde-te din cauza lucrurilor care se
vor întâmpla fiilor t i care erau propria ta bucurie. M re te- i (pe cap) locul f p r –
ca vulturul; pentru c ei vor pleca de aici în captivitate!” 2 „Vai de aceia care
planific nedreptatea în secret i care concep r ul în locul unde dorm! Apoi, pentru c
i permit, ei pun în aplicare acele planuri chiar diminea a devreme… 2Dac î i doresc
terenuri agricole, i le însu esc! Când vor s aib case, procedeaz la fel (de abuziv)!
Îl exploateaz pe om i pe cei din familia lui, atât pe b rbat, cât i ce are el ca
mo tenire. 3Din aceast cauz , Domnul spune: «S ti i c fac un plan împotriva
acestui clan, ca s aduc împotriva lui un dezastru pe care nu-l ve i putea evita ferindugâtul! i astfel nu ve i mai putea umbla plini de arogan ; pentru c acele vremuri
vor fi grele. 4În acea zi ve i deveni renumi i (negativ) i se va face un cântec de jale
despre situa ia voastr . În versurile lui se va zice: ‘Suntem total ruina i! El

înstr ineaz proprietatea poporului meu! Vai cum o face s dispar de la mine! El
împarte popoarelor p gâne teritoriile noastre!’ 5 a se explic de ce nu vei mai avea
pe nimeni care s împart ara prin sor în cadrul adun rii Domnului. 6Atunci ei vor
proclama: ‘Nu mai predica i! S nu se mai predice aceste lucruri! Calomniile nu ne
vor epuiza!’ 7Dar oare ce ar trebui s (vi) se zic , descenden i ai lui Iacov? Voi
considera i c ar trebui s se spun : ‘Se mânie chiar atât de u or Spiritul Domnului?
Acesta este modul Lui de a lucra?’ Oare nu sunt cuvintele Mele benefice aceluia care
umbl cu dreptate? 8Poporul Meu se manifest în ultima perioad de timp exact ca un
du man. A i smuls mantaua care acoperea haina acelora care treceau lini ti i ca ni te
oameni care se întorc de la r zboi. 9Voi le alunga i pe femeile poporului Meu din
casele lor pl cute i lua i definitiv gloria Mea de la copiii lor. 10Scula i-v i pleca i!
Acesta nu mai este locul vostru de odihn ! Pentru c a fost profanat, el va fi distrus;
iar distrugerea lui va fi teribil ! 11Dac un mincinos i unul care duce în eroare pe al ii
ar veni i ar spune: ‘Î i voi predica despre vin i despre b uturi alcoolice puternice!’,
acela ar fi considerat predicatorul acestui popor! 12Iacove, este o certitudine c te voi
strânge în totalitate! F
nici un dubiu, voi aduna pe cei care vor mai r mâne din
Israel! Îi voi pune împreun ca pe o turm într-un arc i ca pe ni te oi în zona lor de
unat. i în acel loc vor fi foarte mul i oameni. 13Cel care deschide drumul, va
merge înaintea lor; iar ei vor înainta, vor intra pe poart i vor ie i. Regele lor va trece
înaintea lor; i (chiar) Domnul va fi în fruntea lor.»” 3 Am zis: „Asculta i, lideri ai lui
Iacov i conduc tori ai urma ilor lui Israel! Oare n-ar trebui s cunoa te i dreptatea?
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i totu i voi urâ i binele i iubi i r ul, jupui i pielea de pe poporul Meu i lua i carnea
de pe oasele lui. 3Mânca i aceast carne a poporului meu, jupui i pielea de pe el i îi
strivi i oasele… Voi rupe i buc i din el la fel cum proceda i cu acea carne din oal i
din cazan. 4Atunci când (oamenii care fac aceste lucruri) vor striga c tre Domnul, El
nu le va r spunde. În acea vreme Î i va ascunde fa a de ei; pentru c au comis fapte
rele.” 5Domnul spune: „V vorbesc acum despre profe ii care Îmi duc în eroare
poporul. Dac au mu cat ceva cu din ii (prin violen ), prezic pacea; dar se preg tesc
de r zboi împotriva acelora care nu le pun nimic în gur . 6Acesta este motivul pentru
care va veni noaptea peste voi f
s ave i nici o vedenie. De i va veni întunericul,
nu vi se va oferi nici o revela ie! Pentru ace ti profe i, soarele va apune i ziua li se va
întuneca. 7Cei care pretind c v d anumite lucruri prin revela ie divin , vor fi f cu i
de ru ine; iar prezic torii vor fi umili i. To i î i vor acoperi barba; pentru c nu va fi
spuns de la Dumnezeu.” 8Despre mine pot s spun c sunt plin de putere i de
Spiritul Domnului. Am fost umplut de (dorin a dup ) dreptate i de putere; ca s -i
ar t lui Iacov nedreptatea lui i s -i prezint lui Israel p to enia. 9„Acum m adresez
vou care sunte i conduc torii descenden ilor lui Iacov i lideri ai familiei l rgite a lui
Israel. Acest mesaj este pentru voi care ave i repulsie fa de dreptate i care
deforma i tot ce este drept. 10El se adreseaz vou , celor care zidi i Sionul prin
rsare de sânge i care edifica i Ierusalimul cu nedreptate! 11Conduc torii lui judec
pentru mit , preo ii lui ofer înv tur contra unei retribu ii financiare, iar profe ii lui
fac preziceri dac primesc argint. Ei înc se bazeaz i pe Domnul, zicând: «Oare nu
este Domnul în mijlocul nostru?! Nu va veni nici un dezastru împotriva noastr !»
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Pentru c voi gândi i a a, Sionul va fi arat ca un teren agricol, Ierusalimul va deveni
un morman de ruine, iar muntele Casei (Mele) va deveni o colin acoperit cu

duri.” 4 „În ultimele zile, muntele Casei Domnului va fi considerat ca cel mai înalt
dintre to i mun ii. Va fi în at deasupra dealurilor; i popoarele vor veni spre el ca
invadatorii (de alt dat ). 2Multe na iuni vor veni i vor zice: «S mergem i s urc m
pe muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov! El s ne înve e metodele Lui
(de închinare); i noi s ne conform m cerin elor Sale!» Se va întâmpla a a pentru c
legea (mozaic ) va proveni (atunci) din Sion; iar Cuvântul Domnului î i va avea
originea în Ierusalim. 3El va judeca între multe popoare i va decide pentru na iuni
puternice, care se afl la mare dep rtare. Î i vor construi pluguri din fostele lor s bii;
i vor face cu ite pentru cur at pomii din l ncile de alt dat . Nici un popor nu va
mai ataca pe un altul cu sabia; i nu vor mai înv a r zboiul. 4Fiecare va locui
(lini tit) sub vi a i sub smochinul lui. Nimeni nu va mai teroriza pe altul. Se va
întâmpla (cu certitudine) a a, pentru c acestea sunt prezise chiar de gura Domnului
armatelor! 5Toate celelalte popoare se asociaz cu numele zeilor lor. Dar noi vom
umbla pentru totdeauna în Numele Domnului, Dumnezeul nostru!” 6Domnul spune:
„În acea zi îi voi aduna pe cei chiopi i îi voi strânge împreun pe cei alunga i – pe
to i aceia pe care i-am r nit. 7Voi face din cei chiopi un rest (remarcabil); iar pe cei
alunga i îi voi face un popor puternic. Domnul va guverna peste ei pe muntele Sion
pentru totdeauna. 8Iar ie – deal al fiicei Sionului – care e ti turn de veghe al turmei,
tii c î i va fi redat st pânirea pe care ai avut-o în trecut. Regatul se va întoarce la
fiica Ierusalimului. 9De ce strigi acum atât de tare? Pentru c nu ai rege? Ai dureri ca
o femeie la na tere pentru c i-a disp rut consilierul? 10Fiic a Sionului, zbate-te i
ofteaz ca o femeie la na tere; pentru c acum va trebui s ie i din ora ; i vei locui în
câmp! Te vei duce în Babilon; i abia acolo vei fi salvat . Acela este locul în care
Domnul te va salva de du manii t i. 11Dar acum multe na iuni sunt adunate împotriva
ta. Acestea zic: «S fie def imat (Ierusalimul)! Iar ochii no tri s priveasc de sus
Sionul!» 12Ei îns nu cunosc gândurile Domnului i nu în eleg planul Lui; nu tiu c
El i-a strâns ca pe ni te spice în zona de treierat. 13Fiica Sionului, scoal -te i treier ;
pentru c î i voi face cornul din fier; iar copitele tale vor fi din bronz, ca s sf râmi
multe popoare. Vei închina Domnului prada lor i Îi vei oferi Lui bog iile acestora,
recunoscându-L ca Domn al întregului p mânt.” 5 Fiic , acum când e ti înconjurat
de lupt tori preg ti i de r zboi, strânge- i armata; pentru c suntem sub asediu! Ei îl
vor lovi cu bastonul peste obraz pe judec torul lui Israel! 2„Dar tu, Betleem Efrata,
de i nu e ti între teritoriile remarcabile ale lui Iuda, din tine va proveni Acela care va
fi Conduc tor în Israel. El este Cel a C rui origine este stabilit în vremuri str vechi –
chiar în eternitate. 3De aceea El îi va l sa (pe evrei la discre ia altora) pân când va
na te aceea care trebuie s nasc . Apoi, cei care vor r mâne dintre fra ii S i, se vor
întoarce la israeli i. 4El Î i va face apari ia ca p stor al poporul în puterea Domnului;
i va ac iona în toat maiestatea Numelui Domnului, Dumnezeul S u. Ei vor locui
lini ti i; pentru c atunci El va fi faimos pân la marginile p mântului! 5 i Domnul va
fi pacea lor! Când asirianul va invada ara noastr i va p trunde în fort re ele
noastre, ne vom opune lui cu apte p stori i chiar cu opt conduc tori (ai poporului).
6
Ei vor p stori ara Asiriei cu sabia; iar ara lui Nimrod va fi condus cu sabia scoas
din teac . El ne va sc pa de asirian când acesta va invada ara noastr i va p trunde
în teritoriul nostru. 7Atunci cei care vor fi r mas dintre descenden ii lui Iacov, vor fi
în mijlocul multor popoare ca roua de la Domnul i ca ploaia m runt de pe iarb ,

care nu a teapt pe nimeni i care nu depinde de fiii oamenilor. 8În acele vremuri, cei
ma i dintre urma ii lui Iacov vor exista printre celelalte na iuni ca leul între
animalele s lbatice ale p durii. Se vor comporta ca un leu tân r (care intr ) în turmele
de oi, trecând i c lcând (oile) în picioare. Vor sfâ ia f
ca cineva s poat salva.
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Mâna î i va fi ridicat peste du manii t i; i to i ace tia vor fi distru i! 10Domnul î i
spune c în acea zi î i va distruge caii (pe care-i vei avea) i- i va sf râma carele. 11 i
va d râma ora ele din ar i- i va demola toate fortifica iile. 12El î i va distruge
vr jitoriile pe care le practici; i nu vor mai exista în ara ta oameni care ghicesc. 13 i
va distruge idolii i pietrele sacre din mijlocul t u. Astfel nu te vei mai închina la ce
ai f cut cu mâinile tale. 14 i va disloca be ele lungi închinate pentru A er din mijlocul
u; i- i va demola ora ele. 15Apoi, El Se va r zbuna cu mânie i cu mare indignare
pe na iunile care nu L-au ascultat.” 6 Asculta i acum ce zice Domnul: „Ridic -te i
ap
i cauza înaintea mun ilor; i dealurile s asculte ce vorbe ti! 2Mun i, asculta i
pe Domnul care vorbe te despre acuza ia care I se aduce! Temelii rezistente ale
mântului, fi i atente; pentru c Domnul are o disput cu poporul S u. El se judec
cu Israel! 3Poporul Meu, ce i-am f cut? Cu ce te-am extenuat? R spunde-Mi! 4Eu team scos din Egipt i te-am r scump rat din mediul unde erai sclav! I-am trimis
înaintea ta pe Moise, pe Aaron i pe Maria! 5Poporul Meu, aminte te- i ce planifica
acel rege al Moabului numit Balac; i ce i-a r spuns Balaam, fiul lui Beor!
Aminte te- i apoi ce s-a întâmplat de la Sitim pân la Ghilgal, ca s în elegi faptele
drepte ale Domnului!” 6Cu ce-L voi întâmpina pe Domnul? Cu ce m voi pleca
înaintea Dumnezeului foarte înalt? S -L întâmpin oare cu animale arse integral – cu
vi ei de un an? 7Va fi, oare, Domnul mul umit cu mii de berbeci i cu zeci de mii de
„râuri” de ulei? S dau, oare, pentru nedreptatea mea pe primul meu n scut? Oare
(este cazul) s ofer pe acela care provine din corpul meu pentru p catele sufletului
meu? 8Omule, El i-a ar tat ce este bine (s faci)! i oare î i cere Domnul altceva
decât s faci dreptate, s iube ti compasiunea i s umbli smerit cu Dumnezeul
u? 9Vocea Domnului strig ora ului. „ i este o dovad de în elepciune ca oamenii
manifeste respect fa de Numele T u!” El zice: „Subordona i-v autorit ii i
Celui care o decide! 10Mai sunt în casa celui r u comori ob inute prin metode
condamnabile i acea ridicol ef mic ? 11Pot considera Eu c este curat acela care
folose te cântare concepute s fac eronat cânt rirea i care are greut i în el toare în
sac? 12Boga ii ora ului sunt plini de violen ; locuitorii lui spun minciuni. Ei î i
folosesc limba ca s în ele. 13Din aceast cauz , Eu te voi lovi cu boal ; te voi
devasta pentru p catele tale! 14Vei mânca, dar nu te vei s tura; ci foametea va r mâne
în teritoriul t u. Vei ascunde lucruri, dar nu le vei putea proteja (de jefuitori); i acele
lucruri pe care totu i le vei salva, vor fi distruse de sabie. 15Vei sem na, dar nu vei
secera; vei stoarce m sline, dar nu te vei unge cu uleiul lor; vei face must, dar nu vei
bea vin. 16Ai respectat deciziile lui Omri i toate faptele casei lui Ahab, urmând
sfaturile lor. Din aceast cauz te voi expune dezastrului. Locuitorii t i vor oferi
motiv de insult i ve i fi ridiculiza i de (celelalte) popoare.” 7 „Vai de mine! Pentru
sunt ca dup culesul fructelor (în timpul verii) i exact ca dup recoltatul viilor! Nu
mai este nici un ciorchine (bun) de mâncat. Nu a mai r mas nimic dintre acele
smochine dorite de sufletul meu, care se coceau primele! 2A disp rut din ar acela
care avea team de Dumnezeu; i n-a mai r mas nici un om drept! To i stau ascun i i

urm resc momentul când s atace i s verse sânge; fiecare îl vâneaz pe fratele lui
folosind o capcan pentru el. 3Mâinile lor sunt antrenate s fac ce este r u!
Conduc torul cere daruri, iar judec torul pretinde mit . Cei care au mari func ii, î i
spun direct dorin a; i conspir împreun pentru a i-o realiza. 4Cel mai bun dintre ei
este ca un m cine; iar cel mai drept a ajuns mai r u decât o tuf de spini. A venit
ziua pedepsei pentru tine: acea zi anun at de profe ii t i! Acum, va fi mare agita ie!
5
Nu-l crede pe prieten i nu te încrede în cel care î i este rud ! P ze te- i u a gurii de
aceea care se odihne te la pieptul t u! 6Pentru c fiul î i desconsider tat l, fiica se
ridic împotriva mamei, iar nora se revolt împotriva soacrei ei. Astfel, du manii unui
om sunt chiar cei din familia lui!” 7Eu îns voi privi la Domnul, voi spera în (ce va
face) Dumnezeul salv rii mele! Dumnezeul meu m va asculta! 8Inamicul meu, nu te
bucura din cauza lucrurilor care mi se întâmpl ; pentru c de i am c zut, m voi
ridica! În ciuda faptului c locuiesc în întuneric, Domnul va fi lumina mea! 9Voi
suporta furia Domnului, pentru c am p tuit împotriva Lui. O voi suporta pân
când îmi va ap ra cauza i-mi va face dreptate. El m va scoate la lumin ; Îi voi
vedea dreptatea. 10Când inamicul meu va vedea acest lucru, va fi acoperit de ru ine.
Se va întâmpla a a tocmai lui, care-mi zicea: «Unde este Domnul, Dumnezeul t u?»
Dar îi voi privi c derea cu ochii mei! Atunci el va fi c lcat în picioare ca noroiul de
pe str zile înguste. 11Va fi ziua reconstruc iei zidurilor tale. Aceea va fi o zi în care i
se vor extinde frontierele! 12Atunci vor veni la tine oameni începând din Asiria i
pân dinspre ora ele Egiptului. Vor fi acolo din Egipt i pân la râu, de la o mare i
pân la cealalt , de la un munte i pân la cel lalt. 13Îns (acum) ara va fi devastat
din cauza locuitorilor ei, ca o consecin a faptelor lor rele. 14 store te- i poporul cu
bastonul, i ai grij de turma mo tenirii Tale care locuie te în singur tate, în p durea
din mijlocul teritoriului productiv! F -o s pasc în Basan i în Ghilad ca în zilele de
de alt dat !” 15„Î i voi ar ta lucruri extraordinare ca în ziua ie irii tale din teritoriul
Egiptului! 16Celelalte na iuni vor vedea i se vor ru ina de toat puterea lor. Î i vor
pune mâna la gur i î i vor astupa urechile. 17Vor linge praful p mântului ca arpele
i ca reptilele. Vor veni panicate la Domnul, Dumnezeul nostru; i se vor teme de
Tine. 18Cine este Dumnezeu ca Tine, care s absolve de vin i care s ierte
nedreptatea mo tenirii Lui format din cei pu ini r ma i în via ? Tu nu r mâi mânios
pentru totdeauna; pentru c Î i place s fii milos. 19Tu vei avea din nou mil de noi i
vei distruge cu talpa picioarelor Tale nedrept ile noastre; vei arunca în adâncurile
rii toate p catele noastre! 20Tu vei respecta ce ai promis lui Iacov; i Î i vei
manifesta mila fa de Avraam, a a cum ai jurat str mo ilor no tri în zilele din
vechime.”

Naum
1 Aceasta este cartea care con ine viziunea lui Naum din Elco despre Ninive. El
a profe it zicând: 2„Domnul este un Dumnezeu gelos, r zbun tor i plin de mânie. El
Se r zbun pe adversarii Lui i Î i men ine mânia fa de cei care Îi sunt du mani.
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Domnul nu- i manifest mânia în mod abuziv, de i de ine o mare putere. Totu i, El
nu las pe cel r u s r mân nepedepsit. Domnul Se deplaseaz odat cu furtuna care
produce vârtejuri; iar norii sunt praful produs de pa ii S i. 4El mustr marea f când-o
ap i seac toate râurile. Basanul i Carmelul sufer , iar floarea Libanului se
ve teje te. 5Înaintea Lui se cutremur mun ii i se topesc dealurile. Atunci când apare
El, se clatin p mântul împreun cu locuitorii lui. 6Cine se poate opune indign rii
Sale? Cine poate suporta violenta Lui mânie? Stâncile se pr bu esc înaintea Lui când
i revars furia ca focul. 7Domnul este bun! El este un refugiu în ziua necazului i îi
ze te pe cei care caut ad post la El. 8Dar El va distruge Ninive din locul lui printrun potop care se revars ; i Î i va urm ri du manii în întuneric. 9Ce planifica i voi
împotriva Domnului? El oricum va aduce distrugerea. Dezastrul nu va veni de dou
ori! 10Acest lucru se va întâmpla în timp ce vor fi ca ni te spini încâlci i din cauza
uturii. Ei vor fi consuma i ca paiele uscate care ard. 11Ninive, din tine provine cel
care planifica r ul împotriva Domnului i care oferea sfaturi nedrepte.” 12Acesta este
mesajul Domnului: „De i au alia i i sunt mul i, vor fi secera i i vor muri!” „Iar ie,
Iuda, î i spun c de i te-am constrâns, nu voi mai proceda a a cu tine! 13Acum, voi
zdrobi jugul lor pus peste tine; i- i voi rupe leg turile.” 14Porunca Domnului pentru
tine, Ninive, este aceasta: „Nu vei mai avea urma i care s i poarte numele! Voi t ia
imaginea cioplit i pe cea turnat din templul zeilor t i. Î i voi preg ti mormântul;
pentru c am constatat c e ti u or.” 15Se v d (mergând) pe mun i picioarele celui
care aduce ve ti bune. El este acela care veste te pacea! Iuda, celebreaz i s rb torile
i respect i jur mintele; pentru c cel p tos nu te va mai invada; ci va fi total
distrus. 2 Ninive, (te anun c ) distrug torul porne te împotriva ta! Ap
i
fortifica iile! P ze te- i drumul! Echipeaz -te de lupt i concentreaz i toat for a!
2
Pentru c Domnul va reface faima lui Iacov; i ea va fi ca aceea pe care a avut-o
Israel alt dat . Li se va întâmpla a a pentru c pr torii au jefuit aceast ar i i-au
distrus butucii de vie. 3Scuturile oamenilor lui curajo i sunt ro ii; r zboinicii lui sunt
îmbr ca i cu echipament de culoarea carmin. În ziua în care se preg tesc (de lupt ),
elul carelor lor scânteiaz ca focul; i î i agit l ncile. 4Carele alearg cu mare
vitez pe drumuri i trec rapid prin pie e. Au aspectul unor tor e i pornesc
asem tor fulgerelor. 5El î i aminte te s cheme lupt torii remarcabili; dar ei se
împiedic atunci când se deplaseaz . Ace tia alearg gr bi i spre zid i construiesc
sistemul de ap rare. 6Por ile (din dreptul) râurilor sunt deschise; i palatul se
pr bu te. 7Este (deja) luat decizia ca ora ul s fie capturat i dus în captivitate.
Sclavele lui se vait ca ni te turturele i se bat (disperate) pe piept. 8Ninive este ca un
iaz plin, a c rui ap se scurge. Sta i! Opri i-v ! Îns nimeni nu se r zgânde te. 9Jefui i
argintul, distruge i aurul! Acolo sunt comori f num r i o mare mul ime de tot felul
de lucruri valoroase. 10Ninive este jefuit, pustiit i devastat! Inima le este afectat de
fric i genunchii lor tremur ! Peste tot este experien a durerii; i toate fe ele au

îng lbenit. 11Unde este acum locul în care se culcau leii i în care puii lor se hr neau?
Care este acel teritoriu unde umbla leul i leoaica împreun cu puiul lor f
s le fie
12
fric de nimeni? Este (deja) suficient cât a sfâ iat leul pentru puii lui! A sugrumat
destul prad pentru leoaicele lui! El î i umplea grotele cu prad i gropile cu carne.”
13
Domnul Armatelor î i zice: „S tii c sunt împotriva ta! Î i voi transforma carele în
fum; i propria ta sabie î i va omorî leii tineri. Î i voi distruge prada rii; i nu se va
mai auzi vocea mesagerilor t i!” 3 Vai de ora ul obi nuit s verse sânge. El este plin
de minciun i de jaf. Nu renun la pr darea altora! 2Se aude pocnetul biciului i
zgomotul ro ilor, galopul cailor i huruiala carelor! 3
re ii se deplaseaz în vitez ;
biile scânteiaz , iar l ncile lor fulger ! Peste tot sunt o mul ime de mor i, gr mezi
de cadavre, corpuri în descompunere f num r i oameni care se împiedic de ele…
4
Iar acest lucru se întâmpl din cauza multelor fapte de imoralitate ale prostituatei. Ea
era fermec toarea, st pâna vr jitoriilor. Domina popoarele prin fapte de prostitu ie i
triburile prin vr jitoriile ei. 5Domnul armatelor î i zice: „S tii c sunt împotriva ta!
i voi ridica pe cap partea de jos a hainelor tale; i voi ar ta popoarelor corpul t u
gol. Astfel, regatele vor putea s i vad ru inea! 6Voi arunca murd rii peste tine, te
voi înjosi i te voi face o un spectacol (sinistru) pentru to i. 7Atunci to i aceia ce te vor
vedea, vor fugi de tine i vor zice: «Ninive este distrus! Cine îl va plânge?» Unde s i caut pe cei care s te consoleze? 8 ti tu mai bun decât No-Amon, ora ul care
fusese construit în zona Nilului, înconjurat de ape? El avea ca fort rea marea; i
zidul lui (de ap rare) era apa. 9Cu i Egiptul erau for a lui nelimitat ; iar Put i
Lubim formau ajutoarele lui. 10 i totu i, a trebuit s plece în captivitate, fiind astfel
exilat! Chiar i copiii lui au fost zdrobi i la cap tul fiec rei str zi! S-a tras la sor i
pentru (a împ i pe) conduc torii lui; i to i liderii lui au fost pu i în lan uri. 11Acum
tu te vei îmb ta i te vei ascunde! La fel ca ei, vei c uta un ad post ca s scapi din
fa a du manului! 12Toate fortifica iile tale sunt ca ni te smochini plini cu primele
fructe: dac sunt scuturate, acestea cad în gura celui care vrea s le m nânce.
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Prive te la cei care formeaz armata ta: sunt ca ni te femei în mijlocul t u! Por ile
rii tale sunt larg deschise du manilor t i. Z voarele lor au fost distruse de foc.
14
Scoate- i ap pentru asediu! Înt re te- i fortifica iile! Fr mânt p mântul argilos!
Calc mortarul cu picioarele! Preg te te cuptorul de c mid ! 15Acolo vei fi
consumat de foc i vei fi t iat de sabie. Vei fi distrus; pentru c ai procedat ca
custele! V-a i tot înmul it atât ca l custa Ielek, cât i ca aceea numit Arbe! 16 i-ai
înmul it comercian ii mai mult decât stelele cerului. Ei sunt cei care devasteaz ca
custa Ielek (care distruge) i apoi zboar . 17Comandan ii t i sunt ca l custa Arbe, iar
efii armatei tale se manifest ca un roi de l custe: se a eaz pe ziduri într-o zi
coroas ; dar atunci când r sare soarele, zboar i nu se mai cunoa te locul unde au
fost. 18Rege al Asiriei, p storii t i au a ipit; iar nobilii t i se odihnesc! Poporul t u a
fost împr tiat pe mun i i nu este nimeni (capabil) s -l adune! 19Nu exist ameliorare
pentru rana ta care este mare; i ai fost lovit de moarte! To i cei care aud ve ti despre
tine, bat din palme (aprobator); pentru c cine nu a fost afectat de (excesul t u de)
ferocitate?!”

Habacuc
1 Aceasta este profe ia oferit prin revela ie (divin ) profetului Habacuc. 2(El
spusese:) „Doamne, pân când va trebui s strig c tre Tine f
s m ascul i? Eu Te
invoc i- i reclam violen a care se face, dar Tu nu intervii s salvezi! 3De ce m la i
asist la gravele p cate care se fac i s privesc nedreptatea? Sunt martorul
distrugerii i al violen ei care se întâmpl ! Exist certuri i apare nemul umirea…
4
Astfel, legea nu- i mai produce efectul i dreptatea nu (poate) învinge! Omul corect
este permanent asaltat de cel r u i în final se pronun o judecat nedreapt !”
5
„Privi i printre (celelalte) na iuni ca s remarca i ceva care trebuie s v uimeasc i
v sperie; pentru c în timpul vostru voi face un lucru pe care l-a i considera
incredibil dac vi l-ar relata (acum) cineva! 6Vreau s spun c voi oferi autoritate
babilonienilor – acelui popor care ac ioneaz f
mil i cu (mare) violen . El
merge i invadeaz marile teritorii ale rilor lumii ca s devin proprietarul locurilor
care nu sunt (înc ) ale lui. 7Oamenii acestui popor sunt fioro i. Î i fac singuri legi i
i promoveaz propria lor dreptate. 8Caii lor se deplaseaz mai rapid decât leoparzii
i sunt mai ageri decât lupii care atac seara. Cei care-i c resc, vin pe ei în galop de
la mari distan e i se deplaseaz cu viteza vulturului când î i atac prada pe care
urmeaz s o m nânce. 9Tot acest popor vine doar ca s jefuiasc . Ei urm resc cu
comie s i extind teritoriile i fac un mare num r de prizonieri. Cei lua i de ei în
captivitate sunt forte mul i – ca particulele care formeaz nisipul… 10Ace ti
invadatori ridiculizeaz regii (oric rei na iuni); i nici un conduc tor nu constituie o
dificultate pentru ei. Râd de toate fortifica iile na iunilor; pentru c pun p mânt în
jurul lor i le cuceresc astfel foarte u or! 11Apoi atitudinea lor se schimb la fel ca
vântul. Comit nedrept i i devin astfel vinova i; pentru c ajung s i fac zeu din
propria lor putere.” 12„Doamne, oare nu e ti Tu din eternitate Dumnezeul meu? Nu
vom muri! Desigur, Tu i-ai f cut s domine lumea pentru ca (prin ei) s pui în
aplicare deciziile Tale. Tu care e ti Stânca mea, i-ai desemnat ca s fie instrumentul
pedepsei Tale. 13Ochii T u sunt atât de puri încât nu pot s priveasc r ul; i nu po i
tolera ce este gre it! Oare ce Te face s prive ti t când la cei care promoveaz
viclenia ca stil de via ? Cel r u «îl înghite» pe acela care este mai bun decât el! 14Te
vei comporta Tu cu omul exact cum procedezi cu pe tii din mare sau cu reptilele de
pe p mânt care nu au st pân? 15Oamenii scot pe tele cu undi a i-l prind în plasele lor
de pescuit. Aceast realizare îi face s fie bucuro i; 16 i ea explic faptul c ei aduc
ofrande plaselor de pescuit. Ard t mâie în cinstea n vodului lor. Ei î i manifest
astfel recuno tin a fa de aceste lucruri care le produc venituri i hran din
abunden . 17Dar oare aceasta îi justific s i tot umple plasele cu «pe ti» i s
distrug f
mil popoarele?” 2 M-am dus la locul meu în care îmi f ceam serviciul
de paznic – ca s veghez i s v d ce îmi va spune Domnul. A teptam ca El s dea un
spuns la reclama ia mea. 2Domnul mi-a r spuns, zicându-mi: „Scrie viziunea (pe
care i-o dau) i graveaz-o pe t bli e, ca s se poat citi u or; 3pentru c aceasta este o
viziune cu un termen clar stabilit, aproape de expirare; ea nu este ceva fals. Dac
(totu i) întârzie, a teapt ; pentru c ce se spune (în ea) se va întâmpla cu certitudine!
4
Prive te la cel mândru: nu este cinstit în sufletul lui. Dar cel drept va tr i prin

credin a lui! 5Desigur, vinul este seduc tor; iar cel mândru este arogant i nu st
lini tit în locuin a lui. Î i m re te aspira iile negative ca iadul i ca moartea. Nu poate
fi s turat; i î i adun toate na iunile i strânge pentru el toate popoarele. 6Dar toate
aceste fapte vor determina apari ia unui proverb prin care el va fi ridiculizat. Se va
zice: «Vai de acela care adun ce nu este al lui! Pân când î i va înmul i doar
vorbele?» 7Oare nu te vor surprinde cu apari ia lor cei care te-au împrumutat? (Crezi
) nu se vor trezi opresorii t i care vor face din tine prada lor? 8Pentru c ai jefuit
multe popoare, to i cei r ma i din ele te vor jefui. i se va întâmpla astfel pentru c ai
rsat sângele oamenilor i din cauza violen elor pe care le-ai f cut în ar împotriva
ora ului i a tuturor locuitorilor ei. 9Vai de cel care- i adun pentru familia lui
venituri prin metode p toase. El inten ioneaz astfel s i asigure c minul ca s
scape de dezastru. 10Atunci când ai distrus multe popoare, ai oferit un sfat ru inos
familiei tale. Procedând a a, ai p tuit chiar împotriva ta! 11Va striga (împotriva ta)
piatra care se afl în zid; iar lemnul care face leg tura cu grinda, îi va r spunde…
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Vai de acela care construie te un ora f când s curg sânge în masacre i care îl
începe prin comiterea nedrept ilor! 13Acum fi i aten i: din moment ce Domnul
armatelor a decis s se întâmple a a, popoarele muncesc intens, dar numai pentru ca
în final totul s fie ars de foc; i na iunile (lumii) se obosesc degeaba. 14Pentru c
mântul va fi plin de cunoa terea gloriei Domnului cum este de plin adâncul m rii
de apele care-l acoper ! 15Vai de cel care-i ofer aproapelui lui b utur alcoolic . Vai
de tine care-i torni b utur spumoas ame indu-l ca s -i vezi p ile intime! 16În loc
de glorie, te vei s tura de ru ine. Bea i tu i arat i p ile intime ale corpului! Cupa
din mâna Domnului va ajunge i la tine; i astfel va veni ru inea peste gloria ta!
17
Violen ele f cute împotriva Libanului, vor veni asupra ta; iar distrugerile f cute de
animalele s lbatice, te vor speria foarte r u. i se va întâmpla a a pentru c ai v rsat
sângele oamenilor i pentru violen ele la care ai recurs în ar practicându-le
împotriva ora ului i împotriva tuturor locuitorilor ei. 18Care ar putea fi utilitatea unei
statui pe care o realizeaz cineva prin cioplire? Sau la ce folose te una turnat ?
Existen a ei determin apari ia unor minciuni; i astfel, cel care a f cut-o, de i
realizeaz doar idoli mu i, î i pune încrederea în ea… 19Vai de cel care zice lemnului
«Scoal -te!» i unei pietre care nu vorbe te «Treze te-te!»… Oare poate ea s ofere
înv tur ? De i este împodobit cu aur i cu argint, nu are deloc via ! 20Dar Domnul
se afl în Templul S u care este sfânt. Tot p mântul s tac înaintea Lui!” 3
Rug ciunea profetului Habacuc. Se cânt în stilul cântecelor de jale. 2„«Doamne,
când am auzit ce ai anun at c se va întâmpla, m-am speriat foarte r u. Sus ine- i
lucrarea în anii care vor veni, Doamne! F -o cunoscut odat cu trecerea lor! În timp
ce- i vei manifesta mânia, adu- i aminte ( i) de mil !» 3Dumnezeu vine din Teman.
Cel sfânt Se apropie venind dinspre Muntele Paran. Gloria Sa acoper Universul i
mântul este plin de laud la adresa Lui. 4Str lucirea Lui este ca lumina soarelui.
Din mâna Lui provin raze; i puterea Lui este ascuns acolo. 5Epidemiile merg
înaintea Lui i bolile contagioase vin dup El. 6Oprindu-Se, El m soar p mântul cu
ochiul S u. Prive te împrejur i face popoarele s tremure. Astfel încep s se
deplaseze mun ii care st tuser totdeauna în acela i loc. Se apleac i dealurile care
au o mare vechime în existen a lor. Metodele Sale sunt eterne. 7 d cum oamenii din
corturile (taberei) Etiopiei sunt foarte speria i; iar colinele din ara Madian se

cutremur ! 8Doamne, Tu ai înc lecat pe caii T i i ai urcat în carul de înving tor! Dar
oare Te-ai mâniat pe râuri? Î i manife ti mânia fa de ele, sau împotriva m rii?
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Arcul T u este preg tit de ac iune; i blestemele sunt s ge ile cuvântului T u. Tu
despici p mântul prin râuri. 10Atunci când Te v d, mun ii se cutremur . Apa râurilor
se deplaseaz cu mare vitez . Adâncul (m rilor) strig , în ându- i valurile la mare
în ime. 11Soarele i luna r mân în locuin a lor. Se feresc de lumina s ge ilor Tale i
de str lucirea l ncii Tale. 12Tu parcurgi furios p mântul i zdrobe ti na iunile în
mânia Ta! 13Ai înaintat pentru salvarea poporului T u i pentru sc parea Celui
desemnat i trimis de Tine. Tu distrugi acoperi ul casei celui r u. I-o avariezi de la
temelii pân la acoperi … 14Cu s ge ile Tale, str pungi capul liderilor lui. Ei sunt cei
care vin cu viteza unei furtuni asupra mea. Vor s m determine s fug. Strig de
bucurie exact ca atunci când ar fi mâncat în secret pe cel s rac. 15Tu mergi pe mare;
Te deplasezi c lare pe cai peste spuma apelor m rii. 16Când am auzit acest lucru, mi
s-a cutremurat corpul. Aceast veste face ca buzele mele s exprime uimire. Oasele
mele încep s se descompun i-mi tremur genunchii. Oare a putea s a tept în
cere acea zi a necazului când opresorul va veni împotriva poporului (meu)? 17Chiar
dac smochinul nu va înflori, chiar dac vi a de vie nu va produce nici un fruct, chiar
dac nici m slinul nu va avea fructe i câmpiile nu vor oferi hran – astfel încât oile
din staule vor muri i vor disp rea boii din grajduri – 18eu tot m voi bucura în
Domnul. Bucuria mea va fi alimentat de Dumnezeul salv rii mele. 19Domnul
Dumnezeu este for a mea. El îmi face picioarele (atât de agere) ca ale cerbilor i m
ajut s merg pe locurile mele situate la mare în ime! Acest cântec este pentru
liderul muzicienilor. Se cânt folosind instrumente cu coarde.

efania
1 Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la efania. El este fiul lui Cu i. Tat l
lui Cu a fost Ghedalia.Tat l lui Ghedalia a fost Amaria; iar Amaria a fost fiul lui
Ezechia. efania a profe it astfel în timpul guvern rii lui Iosia – fiul lui Amon – care
a fost regele lui Iuda: 2„Domnul zice: «Voi distruge tot ce este pe suprafa a
mântului! 3Voi distruge atât pe om, cât i pe animal. Voi omorî p rile zbur toare
i pe tii din mare. Când voi distruge pe om de pe p mânt, cel p tos va fi foarte
râmat! 4Voi ac iona cu mâna Mea împotriva lui Iuda i împotriva tuturor
locuitorilor din Ierusalim. Voi elimina din acest loc orice a mai r mas din sistemul
închin rii la Baal; i voi distruge atât preo ii idolatri, cât i numele lor. 5Voi aduce
distrugerea asupra celor care stau pe acoperi uri i se închin corpurilor cere ti i
asupra celor care în timp ce se închin jurând pe Domnul, jur i pe Malcam. 6Voi
face s fie distru i atât cei care s-au întors de la Domnul, cât i cei care nu numai c
nu-L caut , dar nici nu (mai) întreab de El. 7Stai în lini te înaintea Dumnezeului care
se nume te Domnul; pentru c acea zi a Domnului este aproape. El a preg tit un
„sacrificiu” i i-a „sfin it” oaspe ii! 8Sacrificiul f cut de Domnul în acea zi
înseamn , de fapt, pedepsirea prin ilor i a fiilor regelui împreun cu cei care poart
haine (cu specific religios) str ine. 9Aceea este ziua în care voi pedepsi i pe to i cei
care sar peste prag. Ei practic violen a i în el toria în casele st pânilor lor.
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Domnul v sigur c atunci vor fi strig te de jale la Poarta Pe tilor i urlete în
cealalt zon a ora ului; iar din zona dealurilor va veni un mare zgomot f cut de cei
care plâng. 11Locuitori din Macte , v ita i-v ! Pentru c to i cei care fac comer , sunt
distru i; i to i cei care manevreaz banii, sunt extermina i! 12În acea vreme, voi
perchezi iona Ierusalimul folosind felinarul (aprins) i voi pedepsi pe to i oamenii
care stau lini ti i zicând în ei în i c Domnul nu va face nici bine, dar nici r u…
13
Pentru c ei gândesc astfel, averea lor va fi jefuit , iar casele lor vor ajunge pustii.
Vor construi case, dar nu vor mai putea s le locuiasc ; i vor planta vii, dar nu vor
ajunge s bea vin din strugurii acestora. 14Acea mare zi a Domnului este aproape. Da,
este aproape i vine în mare vitez . Zgomotul zilei Domnului este amar. Când va veni
ea, oamenii viteji vor striga cu am ciune. 15Aceea este o zi de mânie, când va fi
necaz i se vor întâmpla lucruri grave. Va fi o zi a distrugerii, a întunericului, a
negurii, a norilor i a întunecimii. 16Este ziua în care trompeta va suna atacul
împotriva ora elor fortificate i împotriva turnurilor înalte. 17Voi face ca oamenii s
aib mari dificult i; i vor umbla ca orbii. Aceste lucruri li se vor întâmpla pentru c
au p tuit împotriva Domnului; i sângele lor va fi ca pulberea p mântului, iar
carnea le va fi ca gunoiul… 18Atunci când va veni ziua mâniei Domnului, nici
argintul i nici aurul lor nu vor putea s -i scape; ci toat ara va fi distrus de focul
geloziei Lui. El va omorî pe to i locuitorii rii în acela i timp. 2 Reveni i-v ! Da,
popor f
ru ine: este cazul s î i revii! 2 faci acest lucru pân nu se pronun
hot rârea. Timpul trece a a cum zboar pleava (în b taia vântului). Deci s v
reveni i pân nu vine peste voi mânia pe care a i provocat-o Domnului i pân nu
vine ziua în care el va ac iona în baza ei! 3Voi care sunte i umili în aceast ar i care
respecta i poruncile Domnului, c uta i-L! Urm ri i s practica i dreptatea i umilin a!

Astfel, poate c ve i fi feri i de consecin ele mâniei Domnului din acea zi. 4Gaza va fi
abandonat i Ascalon va r mâne f
locuitori. Poporul din A dod va fi alungat în
plin zi, iar Ecron va fi smuls din r cini. 5Vai de na iunea chereti ilor – popor care
locuie te pe malurile m rii. Canaan, s tii c Domnul a vorbit împotriva ta; i a spus
va distruge ara filistenilor i c ea nu va mai avea locuitori. 6Malurile m rii vor
deveni locuri pentru animale, unde p storii î i vor construi locuin e pentru ei i stâne
pentru oi. 7Aceste maluri vor fi folosite de cei pu ini care vor r mâne dintre urma ii
lui Iuda. Acolo î i vor pa te ei turmele; i se vor odihni în timpul nop ii în casele
teritoriului care fusese al lui Ascalon. Se va întâmpla a a pentru c Dumnezeul lor
care se nume te Domnul nu-i va uita; ci-i va aduce înapoi pe cei care fuseser captivi.
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Am auzit calomniile i ironiile urma ilor lui Amon îndreptate împotriva poporului
Meu pentru a-l def ima în timp ce îi amenin au grani ele plini de arogan ! 9Din
aceast cauz , Domnul armatelor care este Dumnezeul lui Israel, jur pe via a Lui,
spunând c Moab va fi ca Sodoma, iar copii lui Amon vor ajunge ca Gomora – vor
deveni un loc acoperit cu m cini, o groap cu sare i un loc permanent nelocuit.
Vor fi jefui i de aceia care vor r mâne din poporul Meu; i ei îi vor st pâni! 10Acest
lucru li se va întâmpla din cauza arogan ei lor i pentru c au ridiculizat i au
amenin at cu mândrie poporul care apar ine Domnului armatelor! 11Domnul va avea
un comportament violent fa de ei. El le va distruge to i zeii p mântului; i astfel,
fiecare se va închina înaintea Sa în ara lui, în toate insulele locuite de (diferite)
popoare. 12Chiar i voi, etiopienilor, ve i fi distru i de sabia Mea! 13Domnul î i va
întinde mâna împotriva poporului, va distruge Asiria i va transforma Ninive într-o
zon f
locuitori i la fel de uscat ca de ertul. 14În locul unde fusese centrul
ora ului, se vor culca turme de animale de diferite specii. Pelicanul i ariciul vor
mâne s stea în timpul nop ii între coloanele lui; iar la ferestre se va auzi ecoul de
zon sinistr . Se va întâmpla a a pentru c Domnul va fi cel care îi va expune
(ridicolului) grinzile care fuseser f cute din lemn de cedru. 15Acesta este ora ul vesel
care tr ia bazat pe un impresionant sistem de ap rare. Î i zicea în inima lui c nu
exist nimeni ca el. Dar to i cei care vor trece pe lâng el, vor fluiera i vor da din
mân ! 3 Vai de ora ul revolt tor i murdar din punct de vedere moral. Vai de ora ul
care este plin de opresiune! 2El este cel care nu a ascultat vocea Domnului i n-a
acceptat corectarea. Nu s-a încrezut în El i nu s-a apropiat de Dumnezeul lui.
3
Conduc torii din el sunt ni te lei care r cnesc. Judec torii lui sunt ni te lupi de sear
care m nânc i nu mai las nici m car un os pân diminea a. 4Preo ii lui sunt
arogan i i în el tori. Ei au profanat sanctuarul i au înc lcat legea mozaic . 5Domnul
este corect în mijlocul acestui ora . El nu face nici o nedreptate; ci î i eviden iaz
dreptatea în fiecare diminea . El nu gre te. Dar cel nedrept nu cunoa te ru inea!
6
Am distrus na iuni, le-am d râmat turnurile, le-am f cut str zile f
locuitori, încât
nimeni nu mai trece pe ele. Ora ele lor sunt distruse. Nu a mai r mas nimeni în ele –
nici m car un locuitor! 7Îmi ziceam c (dup ce ai v zut aceste lucruri,) cu certitudine
te vei teme de Mine i vei primi avertizarea. Atunci, locuin a ta nu ar mai fi fost
distrus i pedepsele Mele nu ar mai fi venit peste tine. Dar locuitorii t i au fost
ner bd tori s i strice tot comportamentul. 8Din aceast cauz , Domnul v spune c
nu ve i avea mult de a teptat pân când El va veni s distrug . Da, am decis s strâng
popoarele, s adun regatele i s -Mi v rs dezastrul care corespunde marii Mele mânii.

Tot p mântul va fi distrus de focul geloziei Mele! 9Atunci voi oferi popoarelor buze
curate, pentru ca to i s invoce astfel Numele Domnului pe care s -L slujeasc
împreun . 10Voi fi onorat cu daruri de mâncare dedicate Mie de fiica poporului Meu
risipit. Ea reprezint închin torii Mei care au ajuns dincolo de râurile Etiopiei. 11În
acea zi nu- i va mai fi ru ine de nici una dintre faptele tale prin care p tuise i
împotriva Mea. Acolo voi scoate din mijlocul t u pe cei mândri; i nu vei mai fi
arogant pe muntele Meu care este sfânt. 12Voi l sa în mijlocul t u un popor umil i
mic care se va încrede în numele Domnului. 13Cei pu ini care vor r mâne din Israel,
nu vor mai comite nedrept i, nu vor mai spune minciuni i nu vor mai avea în gur o
limb în el toare. Ei î i vor pa te turma i se vor odihni f
ca cineva s -i mai
14
sperie. Fiica Sionului, strig de bucurie! Israel, strig
i vesele te-te! Fiica
15
Ierusalimului, bucur -te i sari de veselie cu toat inima! Domnul a îndep rtat de la
tine toate pedepsele tale i i-a alungat du manul. El, Domnul, Regele lui Israel, este
în mijlocul t u. Nu vei mai avea nici o problem ! 16Când va veni aceast zi, se va zice
Ierusalimului: Nu te teme de nimic! Sion, s nu- i oboseasc mâinile! 17Din mijlocul
u, Dumnezeul care se nume te Domnul, Cel Omnipotent, te va salva! Î i va
manifesta o mare bucurie fa de tine. Dragostea lui îl va face s nu mai pronun e
nimic (r u) împotriva ta; i va avea o mare admira ie pentru tine. 18Voi aduna pe cei
întrista i care sunt departe de sfânta adunare. Ei sunt cei proveni i din tine, dar care în
prezent sunt afecta i de ridicolul situa iei lor. 19
tii c în acele vremuri M voi
ocupa de to i cei care te exploateaz . Voi salva pe cei chiopi i voi strânge pe cei
care au fost alunga i. Voi face din ei un motiv de laud i de faim în toate rile în
care au fost ridiculiza i. 20Domnul v spune: Atunci când voi strânge i voi repatria pe
to i aceia dintre voi care fuseser lua i ca prizonieri i du i în alt ar , v voi face un
motiv de laud i de faim între toate popoarele de pe p mânt!

Hagai
1 În al doilea an al (guvern rii) regelui Darius, în ziua întâi a lumii a asea, Cuvântul
Domnului a fost rostit prin profetul Hagai. Acesta era un mesaj adresat atât lui
Zorobabel – fiul lui ealtiel – care era guvernatorul lui Iuda, cât i lui Iosua – fiul lui
Io adac – care avea atunci func ia de mare preot: 2Domnul care este omnipotent
vorbe te astfel: „Acest popor zice: «Înc nu a venit timpul pentru zidirea Casei
Domnului!»” 3Din aceast cauz , Cuvântul Domnului le-a vorbit prin intermediul
profetului Hagai, zicând: 4„Dar oare pentru voi a venit vremea s locui i în case cu
lambriuri, în timp ce aceast Cas este în ruine? 5Domnul care este omnipotent v
spune: Privi i cu aten ie la ce vi se întâmpl . 6Sem na i mult i recolta i pu in. De i
mânca i, nu v s tura i. Be i i totu i v este sete în continuare. De i v îmbr ca i, nu
este cald; iar cine ob ine un salariu, îl pune într-o pung spart … 7Domnul care
este omnipotent v spune: «Fi i aten i la deciziile voastre! 8Urca i pe munte, aduce i
material lemnos i rezidi i Casa; pentru ca Eu s M bucur de acest lucru.» Domnul
zice: «Vreau s fiu astfel glorificat! 9De i v-a i a teptat la mai multe lucruri, a i avut
pu ine; iar când le-a i adus acas , eu le-am f cut s dispar !» Domnul care este
omnipotent întreab : « ti i de ce s-a întâmplat a a? Pentru c în timp ce fiecare dintre
voi este preocupat de casa lui, Casa Mea st d râmat … 10 a se explic faptul c
nici cerul nu v-a oferit roua lui, iar p mântul n-a produs recolta pe care spera i s o
ob ine i. 11Eu am chemat seceta în ar ; i ea a venit peste tot ce cre te pe mun i, peste
grâu, peste vii i peste plantele din care se face ulei. A afectat atât p mântul cu
recoltele lui i animalele, cât i celelalte lucruri pe care le lucra i cu mâinile
voastre!»” 12Zorobabel – fiul lui ealtiel – , Iosua – fiul lui Io adac – care era mare
preot i to i cei care mai r
seser din popor, au ascultat de ce le-a spus Dumnezeul
lor numit Domnul. El le-a transmis acest mesaj când le-a vorbit prin intermediul lui
Hagai pe care-l trimisese. i poporul s-a temut de Domnul. 13Atunci Hagai –
mesagerul Domnului – a zis poporului a a cum îi poruncise El: „Domnul v spune:
Eu sunt cu voi!” 14Domnul a trezit atât spiritul lui Zorobabel – fiul lui ealtiel – care
era guvernatorul lui Iuda i pe cel al lui Iosua – fiul lui Io adac – care era mare preot,
cât i spiritul întregului grup de evrei care r
seser . Atunci ei au venit i au început
lucreze la refacerea Casei Domnului care este omnipotent. 15Acest lucru s-a
întâmplat în a dou zeci i patra zi a lunii a asea din al doilea an (de guvernare) al
regelui Darius. 2 În a dou zeci i una zi a lunii a aptea, Cuvântul Domnului a vorbit
profetului Hagai astfel: 2„Vorbe te atât lui Zorobabel – fiul lui ealtiel – care este
guvernatorul lui Iuda i lui Iosua – fiul lui Io adac – care este mare preot, cât i
poporului care a mai r mas. Spune-le: 3«Care dintre voi a v zut aceast Cas în gloria
ei ini ial ? Compara i cu ce vede i ast zi! Oare n-a ajuns ea acum f
nici o valoare
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pentru voi? Dar ie, Zorobabel, Domnul î i spune s fii tare. Acela i mesaj este
valabil i pentru tine, Iosua, fiul lui Io adac, care e ti în func ia de mare preot!
Domnul te încurajeaz s fii tare împreun cu tot poporul care este în ar . Eu, Cel
omnipotent v spun s lucra i; pentru c sunt cu voi! 5Eu îmi respect îndatorirea careMi revine în leg mântul pe care l-am f cut cu voi atunci când a i ie it din Egipt.
Astfel, Spiritul Meu r mâne în mijlocul vostru. Deci, nu v teme i! 6Domnul care este

omnipotent v spune c dup un scurt timp voi cutremura înc odat cerul, p mântul,
marea i terenul uscat. 7Voi destabiliza toate na iunile; i comorile tuturor acestor
na iuni vor veni i vor umple de glorie aceast Cas . Domnul care este omnipotent,
asigur c a a se va întâmpla! 8El spune: Argintul i aurul sunt ale Mele! 9Gloria
Casei care se va face acum va fi mai mare decât a celei ini iale. Eu, Domnul cel
omnipotent, v asigur c în acest loc voi oferi pacea!»” 10În a dou zeci i patra zi a
lunii a noua din al doilea an al guvern rii lui Darius, Cuvântul Domnului a vorbit lui
Hagai astfel: 11„Domnul care este omnipotent î i spune: Pune preo ilor urm toarea
întrebare despre legea mozaic : 12«S presupunem c cineva a avut carne sfin it pe
care a transportat-o acoperit în haina lui. Apoi el atinge cu acea hain pâine,
mâncare fiart , vin, ulei sau o anume mâncare. Vor fi oare aceste lucruri sfin ite prin
atingerea de acea hain ?»” R spunsul preo ilor a fost „Nu”. 13Apoi Hagai a continuat,
întrebându-i: „S presupunem acum c cineva este necurat pentru c s-a atins de un
corp mort. Dac el se va atinge de toate aceste lucruri, oare vor deveni i ele
necurate?” Preo ii au r spuns: „Da, vor fi necurate!” 14Atunci Hagai a zis: „Domnul
spune: «A a este i acest popor. La fel se întâmpl cu aceast na iune care este
înaintea Mea. i orice lucru f cut de mâinile lor oferit (Mie) ca un sacrificiu, este
necurat! 15Acum uita i-v cu aten ie la ce s-a întâmplat pân ast zi, înainte de
ezarea pietrelor una peste alta în zidul Templului Domnului. 16Atunci când cineva
venea cu un recipient în care ar fi înc put dou zeci de unit i, nu era umplut decât
pân la jum tate. i când veneau s stoarc strugurii, în loc de cincizeci de unit i de
sur , nu se ob ineau decât dou zeci! 17V-am lovit cu rugin în grâu, cu t ciune i
cu grindin . Am lovit tot ce reprezenta lucrul f cut cu mâinile voastre. i totu i, nu vi întors la Mine. Acesta este repro ul pe care vi-l face Domnul! 18Privi i cu aten ie la
ce s-a întâmplat din ziua în care s-au pus funda iile Templului Domnului i pân în
aceast a dou zeci i patra zi a lunii a noua. 19Mai exist cereale în hambare? Nici
via, nici smochinul, nici rodiul i nici m slinul nu au mai produs deloc fructe… Dar
începând de azi, v voi binecuvânta.»!” 20Cuvântul Domnului a vorbit a doua oar lui
Hagai în a dou zeci i patra zi a lunii, zicându-i astfel: 21„Vorbe te lui Zorobabel –
guvernatorul lui Iuda – i transmite-i urm torul mesaj din partea Mea: «Voi
cutremura cerul i p mântul. 22Voi r sturna tronurile regilor i voi distruge puterea
conduc torilor na iunilor. Voi r sturna carele folosite în r zboi i pe cei care merg în
ele. Caii vor fii trânti i la p mânt împreun cu cei care-i c resc. Vor muri
omorându-se unul pe altul cu sabia. 23Domnul care este omnipotent te asigur pe tine,
Zorobabel – fiul lui ealtiel – sclavul Meu, c în acea zi te voi lua i te voi face ca un
inel de sigiliu; pentru c Eu te-am ales (pentru acest scop).»!”

Maleahi
1 Aceasta este o profe ie reprezentând Cuvântul Domnului spus lui Israel prin
Maleahi. 2Domnul (v ) zice: „V-am iubit! Dar voi întreba i: «În ce mod pretinzi c
ne-ai iubit?»” Domnul spune: „N-a fost oare Esau fratele lui Iacov? i totu i l-am
iubit pe Iacov; 3iar pe Esau l-am urât! I-am transformat mun ii într-o zon pustie, iar
mo tenirea lui am dat-o acalilor din de ert. 4Este posibil ca cei din Edom s zic :
«Suntem doborâ i, dar ne vom întoarce i vom reconstrui cl dirile care acum sunt
ruine!». Având în vedere acest lucru, Domnul armatelor spune: «Eu voi d râma ce
vor construi ei! i vor fi numi i: ‘Teritoriul R ut ii’, ‘Poporul care a provocat
indignarea Domnului pentru totdeauna’. 5Ve i vedea acest lucru cu proprii vo tri ochi;
i ve i zice: ‘Domnul este mare chiar i dincolo de frontiera lui Israel!’»”. 6Domnul
armatelor vi se adreseaz (acum) vou , preo ilor, care desconsidera i Numele Meu:
„Un fiu î i respect tat l i un sclav acord onoare st pânului lui. Dac sunt Tat
(pentru voi), unde este respectul pe care-l merit? i dac (v ) sunt St pân, unde este
reveren a fa de Mine? Voi îns spune i: «Cum i-am desconsiderat noi Numele?»
7
Tocmai aducând hran într-un mod dezonorant pe altarul Meu! Dar voi întreba i:
«Cum Te-am dezonorat?» Spunând c masa Domnului nu merit s fie tratat în mod
onorabil!” 8Domnul armatelor spune: „Când aduce i ca sacrificiu (dedicat Mie)
animale oarbe, nu este acest fapt un lucru r u? Sau când v prezenta i acolo cu
animale chioape ori bolnave, pretinde i c nu face i ceva r u? Încearc s vii cu
astfel de daruri la eful t u! Va fi el oare mul umit de tine (în urma acestui gest)? Te
va lua el în considerare?” 9Domnul armatelor (v ) zice: „Acum, dup toate acestea,
implora i-L pe Dumnezeu s i demonstreze bun tatea fa de voi! V va lua El în
considerare în timp ce aduce i cu mâinile voastre astfel de daruri?” 10Domnul
armatelor spune (în continuare): „O, de ar închide cineva dintre voi por ile
Templului, ca s nu mai aprinde i degeaba focul pe altarul Meu! Nu am nici o
satisfac ie când privesc la voi; i nu voi accepta nici un dar din mâinile voastre!”
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Domnul armatelor continu : „Aceasta este atitudinea Mea; pentru c de la r ritul
soarelui i pân la apusul lui, Numele Meu este respectat printre celelalte na iuni! În
orice loc se arde t mâie în cinstea Numelui Meu, i se aduc daruri curate; pentru c
Numele Meu este mare printre aceste popoare!. 12Dar voi Îl profana i, spunând:
«Masa St pânului nu merit respect; i ce se pune pe ea este o hran demn de
desconsiderare!»” 13Domnul armatelor spune: „Voi (mai) zice i: «Vai ce munc
(inutil )!»; i v strâmba i la ea… Apoi aduce i (ca sacrificiu) ceea ce este furat,
chiop sau bolnav! Da, a a sunt darurile pe care le aduce i acolo!” Domnul zice:
„Oare s le primesc Eu din mâinile voastre? 14Blestemat s fie în el torul care are în
turma lui un animal s tos i totu i jur i-l sacrific St pânului pe cel cu defect!
Domnul armatelor v spune acest lucru având în vedere faptul c Eu sunt un mare
Împ rat; i de Numele Meu se tem (totu i) celelalte na iuni!” 2 Acum v dau aceast
porunc pentru voi, preo ilor! 2Domnul armatelor v spune: „Dac nu ve i asculta i
dac nu ve i fi profund motiva i s -Mi oferi i glorie, voi trimite blestemul asupra
voastr i voi blestema binecuvânt rile voastre. Deja le-am i blestemat, pentru c nu
i decis din inim s M respecta i! 3 anun c îi voi mustra pe urma ii vo tri i v

voi împr tia b legarul pe fa . Este vorba despre b legarul din intestinele animalelor
sacrificate la s rb torile voastre. i astfel ve i fi du i împreun cu ele!” 4Domnul
armatelor (v ) spune: „Ve i ti atunci c Eu v-am trimis aceast porunc ; pentru c
vreau ca leg mântul Meu cu Levi s continue! 5Acesta a fost un leg mânt al vie ii i
al p cii. I l-am dat pentru ca s manifeste respect fa de Mine; iar el s-a temut de
Mine i a fost îngrozit de Numele Meu! 6Legea adev rului a fost în gura lui i n-a fost
sit nici o nedreptate pe buzele lui. A umblat cu Mine în pace i într-o atitudine de
corectitudine, întorcându-i pe mul i de la p to enia lor. 7De fapt, buzele unui preot
trebuie s faciliteze cuno tin a i din gura lui se a teapt înv tur , pentru c el este
un reprezentant al Domnului armatelor! 8El v repro eaz acum faptul c a i deviat de
la drumul bun, i-a i f cut pe mul i s cad prin înv tura voastr i a i distrus
leg mântul Meu cu Levi. 9De aceea i Eu v-am f cut demni de desconsiderare i vam umilit înaintea întregului popor. Am procedat cu voi la fel ca atunci când n-a i
respectat metodele Mele i a i fost p rtinitori în ce prive te legea mozaic !” 10N-avem
to i un singur Tat ? Oare nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Atunci de ce nu suntem
fideli unul fa de altul, profanând leg mântul str mo ilor no tri? 11Iuda a fost
necredincios, iar în Israel i în Ierusalim s-a comis un lucru foarte urât. Iuda a
profanat Sanctuarul Domnului – pe care El îl iube te – c torindu-se cu fiica unui
dumnezeu str in. 12Domnul s -l distrug din corturile lui Iacov pe acela care a f cut
acest lucru – atât pe cel care are responsabilitatea s vegheze (la respectarea legii
mozaice), cât i pe cel care I-ar aduce un dar Domnului armatelor! 13 vorbesc acum
despre un alt lucru pe care-l face i: acoperi i altarul Domnului cu lacrimi, plângând
acolo i gemând pentru c El nu v mai accept darurile i nu le mai prime te cu
pl cere din mâinile voastre. 14 i (mai ave i curajul s ) v întreba i: De ce? Pentru c
Domnul a fost martor (la rela ia care a fost) între tine i so ia tinere ii tale. Tu ai
devenit infidel fa de ea, de i î i este de drept partener i so ie prin leg mânt. 15Oare
nu i-a f cut El una (pe cei doi)? În ce prive te corpul i spiritul, ei sunt ai Lui. De ce o
asemenea unitate? Pentru c El caut (s recunoasc în aceast unire) o emblem
dumnezeiasc . Deci fi i aten i la nivelul spiritului vostru; i nici unul dintre voi s nu
fie infidel so iei pe care a avut-o în tinere e! 16Domnul armatelor – Dumnezeul lui
Israel – v zice: „Eu ur sc divor ul i nu pot s suport pe cel care se acoper cu
violen cum s-ar acoperi cu o hain ”. Deci fi i aten i la spiritul vostru i nu fi i
infideli (acestui Dumnezeu)! 17Voi L-a i obosit pe Domnul prin cuvintele voastre. i
totu i întreba i: „Cum L-am obosit?” A i f cut acest lucru spunând: „To i cei care fac
ul, sunt buni înaintea Domnului; i El este satisf cut de comportamentul lor!” Sau
i mai spus: „Unde este Dumnezeul drept ii?” 3 Domnul armatelor v spune: „S
ti i c îl trimit pe reprezentantul Meu. El este cel care Îmi va preg ti drumul! i va
intra instantaneu în Templul S u tocmai acel St pân pe Care-L c uta i! Privi i: vine
Cel pe care voi Îl agrea i. El este reprezentantul Leg mântului! 2Dar cine va putea s
suporte ziua apari iei Lui? Cine va putea s r mân în picioare când Se va revela El?
Pentru c va fi ca focul celui care tope te metalele i va ac iona ca le ia în lbitorului!
3
Se va prezenta ca unul care lucreaz la purificarea metalelor i ca cel ce cur
argintul de impurit i. i astfel va proceda El când va cur a pe urma ii lui Levi. Îi va
purifica exact cum se purific aurul i argintul; iar ei vor fi astfel califica i s aduc
daruri în dreptate, pentru Domnul. 4Atunci darurile lui Iuda i ale Ierusalimului vor fi

acceptate de Domnul ca în zilele str vechi i ca în anii care au trecut!” 5Domnul
armatelor spune: „M voi apropia de voi pentru judecat i m voi gr bi s fiu martor
împotriva vr jitorilor, a adulterilor, a celor care jur fals, a celor care opresc din plata
celui angajat, a celor care exploateaz pe v duv i pe orfan i a celor care
nedrept esc pe str in refuzând s se team de Mine. 6Eu sunt Domnul, Eu nu m
schimb! Acest fapt explic de ce voi, urma i ai lui Iacov, înc n-a i fost distru i!”
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Domnul armatelor v (mai) zice: „Înc din vremea str mo ilor vo tri a i înc lcat
poruncile Mele i nu le-a i respectat! Întoarce i-v la Mine; i atunci M voi întoarce
i Eu la voi. Dar voi întreba i: «Cum s ne întoarcem?» 8Este normal ca un om s -L
jefuiasc pe Dumnezeu? i totu i voi M jefui i! Apoi întreba i: «Cum Te-am jefuit?»
Îns fapta voastr este evident în felul în care oferi i a zecea parte din ce ave i; i
mai rezult din modul în care contribui i (pentru Domnul) cu ce ave i! 9Sunte i foarte
sever blestema i tot poporul; pentru c Eu sunt Cel pe Care îl jefui i voi! 10 cer îns
acum s aduce i în vistierie toate acele ofrande reprezentând a zecea parte din venitul
vostru, ca s fie hran în Casa Mea!” Domnul armatelor v spune: „Face i astfel un
test i proba i-M ! Ve i vedea atunci dac nu voi deschide pentru voi st vilarele
cerului i dac nu voi turna peste voi abunden de binecuvântare!” 11Domnul
armatelor v mai zice: „Voi mustra pentru voi pe cea care devoreaz , ca s nu mai
distrug recolta p mântului vostru; iar vi a-de-vie din câmpiile voastre nu va mai fi
neproductiv .” 12El adaug : „Atunci toate na iunile lumii v vor numi ferici i; pentru
ve i fi o ar pl cut .” 13Domnul v zice: „A i pronun at acuza ii grave împotriva
Mea. i cu toate acestea, voi întreba i: «Ce am spus împotriva Ta?» 14 i spus:
«Degeaba Îi slujim lui Dumnezeu! Ce-am câ tigat dac am respectat poruncile Sale i
am umblat regretându-ne e ecurile înaintea Domnului armatelor? 15Acum constat m
ferici i sunt cei arogan i. Da, nu numai c cei care fac r ul prosper , dar ei chiar
reu esc s scape (nepedepsi i) dup ce ispitesc pe Dumnezeu!»” 16Atunci cei care se
tem de Domnul, au vorbit unii cu al ii; iar El a ascultat i a re inut acest lucru. A fost
scris înaintea Lui o carte care s aminteasc despre faptele celor care se tem de
Domnul i care mediteaz la Numele Lui… 17Domnul armatelor zice (despre ace tia):
„Ei vor fi ai Mei în acea zi în care Îmi voi înfiin a proprietatea. Îi voi feri exact cum
i p ze te un p rinte fiul care-i sluje te. 18 i ve i vedea atunci înc o dat diferen a
dintre cel drept i cel r u, dintre cel care Îi sluje te lui Dumnezeu i cel care nu-I
sluje te!” 4 Domnul armatelor spune: „V asigur c vine ziua care arde ca un cuptor!
To i cei arogan i i to i cei care tr iesc în r utate, vor fi (ca) o gr mad de paie. Ziua
care urmeaz s vin , îi va arde; i nu le va mai l sa nici r cin , nici ramuri! 2Dar
pentru voi care v teme i de Numele Meu, va r ri Soarele drept ii, aducând
vindecare sub aripile Lui! Ve i ie i i ve i s ri ca vi eii sco i din grajd.” 3Domnul
armatelor v (mai) zice: „Îi ve i c lca în picioare pe cei r i; pentru c ei vor fi cenu
sub t lpile picioarelor voastre în ziua pe care o preg tesc Eu. 4Aminti i-v de Legea
sclavului Meu, Moise, de deciziile i de regulile pe care i le-am dat sub form de
porunci la Horeb pentru tot Israelul! 5
ti i c vi-l voi trimite pe profetul Ilie înainte
vin acea mare zi a Domnului care va produce fric ! 6El va întoarce inimile
rin ilor spre copiii lor i inimile copiilor spre p rin ii lor; pentru ca atunci când voi
veni, s nu existe posibilitatea ca s lovesc ara cu blestem!”

